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Esipuhe

Helsingin hovioikeuspiirin ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan laatu - 
hanke järjesti syksyllä 2015 ja keväällä 2016 opintokokonaisuuden aiheesta: Moderni 
rikosoikeus. Kurssi oli mitoitettu 10 yliopistollisen opintopisteen laajuiseksi ja kurs-
siin liittyi myös mahdollisuus julkaista seminaarityöskentelyä varten laadittu kirjalli-
nen työ artikkelina nyt julkaistavassa artikkelijulkaisussa. 

Laatuhankkeen kurssi on ollut avoin Helsingin hovioikeuspiirissä työskenteleville 
tuomareille, esittelijöille, syyttäjille ja asianajajille. Entisten julkaisujen tapaan suurin 
osa artikkeleista on Helsingin hovioikeudessa kirjoitushetkellä työskennelleiden laati-
mia, mutta mukana ovat artikkelit myös asianajajien, syyttäjien ja käräjä- ja markkina-
oikeustuomareiden edustajilta.

Julkaisun artikkelit liittyvät kaikki moderniin rikosoikeuteen sen laajassa merkityk-
sessä. Useimmat artikkelit käsittelevät jotakin aineellisen rikosoikeuden osa-aluetta ja 
niihin liittyviä lainuudistuksia. Lisäksi esillä ovat uudet rikollisuusongelmat, kuten 
tietoverkkorikokset sekä niihin mahdollisesti liittyvät tekijänoikeusrikokset. Mukana 
ovat myös ajankohtaiset artikkelit vahingonkorvaukseen ja rikosprosessiin liittyen. 
Kaiken kaikkiaan artikkelit antavat mielenkiintoisen kuvan tällä hetkellä lainkäyttäjiä 
askarruttavista oikeusongelmista. Artikkeleiden käytännönläheisyys palvelee varmasti 
myös lukijoita heidän työssään. 

Haluan tässä yhteydessä kiittää opintojakson toteuttamiseen osallistuneita. Opinto-
jakson vastuuopettajana sekä kirjallisten töiden ohjaajana ja arvostelijana on toiminut 
professori (emeritus) Raimo Lahti. Opintojakson suunnittelutyöryhmään ovat kuu-
luneet Lahden lisäksi hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko, hovioikeuden esittelijä 
Veera Snellman, käräjätuomari Maritta Pakarinen, valtionsyyttäjä Tea Kangasniemi, 
kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, asianajaja Pekka Ylikoski ja asianajaja Mikko 
Helenius. Työryhmän sihteerinä on toiminut hovioikeuden esittelijä Karri Tolttila. 
Professori Lahti ja käräjätuomari Essi Konttinen-Di Nardo ovat huolehtineet tämän 
julkaisun toimitustyöstä. Lopuksi kiitän myös artikkelien kirjoittajia, joiden asiantun-
temus saadaan tämän julkaisun välityksellä hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilökunnan 
ja koko oikeusyhteisön hyödynnettäväksi.

Helsingissä maaliskuussa 2017

Mikko Könkkölä
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Alkulause

Moderni rikosoikeus -kurssi on ollut järjestyksessä 18. jatkokoulutustasoinen opinto-
jakso, joka on toteutettu Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteisessa yhteis-
työssä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Kurssilla perehdyt-
tiin modernin rikosoikeuden ajankohtaisiin kysymyksiin. Luento-opetus järjestettiin 
syksyllä 2015 ja seminaariopetus kevättalvella 2016. 

Opetus suunnattiin Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen tavoitteen mukaisesti 
alueen lainkäyttöhenkilöstölle. Tällaisia lainkäyttötehtävissä työskenteleviä ilmoit-
tautui 31 henkeä koko kurssille, ja heistä 26 osallistui sekä luento- että seminaari-
opetukseen. Lisäksi yhteen tai useampaan yksittäiseen luentotilaisuuteen osallistui 
kymmenkunta muuta lainkäyttötehtävissä toimivaa. Sekä luento- että seminaariope-
tukseen osallistuneista 16 henkeä laati hyväksytysti myös kirjallisen työn. 

Niitä, jotka ovat saamansa palautteen perusteella viimeistelleet kirjallisen työnsä 
tässä teoksessa artikkelina julkaistavaksi, on ollut viisitoista koko kurssin suorittanutta. 
Lisäksi kirjoittajissa on yksi aiempaan laatuhankekoulutukseen osallistunut lainkäyttö-
henkilö. 

Kurssin luento-opetuksessa oli seuraavia opetuskokonaisuuksia ja luennoitsijoita:

1) Yleistä modernista rikosoikeudesta
a) Professori (emeritus) Raimo Lahti (Helsingin yliopisto): Modernin rikosoikeu-

den peruskysymyksiä (rikosoikeus muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteis-
kunnassa; yrityksissä tehtävät rikokset; ennakoivan rikosoikeuden vahvistu-
minen)

b) Apulaisprofessori Sakari Melander (Helsingin yliopisto): Eurooppalaisen rikos-
oikeuden peruskysymyksiä (rikosoikeuden eurooppalaistuminen ja EU-rikos-
oikeus; EU-rikosoikeuden implementointi; EU-rikosoikeuden tyyppitilanteita; 
EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeuden lähentäminen; viimeisimmät EU-rikos-
oikeuden direktiivit)

2) Talousrikosoikeuden ajankohtaiskysymyksiä 
a) Oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen (Korkein oikeus): Rikokseen perustuva 

rikos talousrikosoikeudessa (rikosten ketjuuntuminen/päällekkäisyys sekä itse-
kriminointisuoja, lainkonkurrenssi ja tunnusmerkistönmukaisuus/tahallisuus)

b) Asianajaja Klaus Nyblin (Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners 
Oy): Yrityssalaisuusrikokset korkeimman oikeuden uusimmissa ennakkorat-
kaisuissa 
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3) Yrityksissä tehtävät liiketoimintarikokset
a)  Professori Anne Alvesalo-Kuusi (Turun yliopisto/Työterveyslaitos): Työturval-

lisuusrikokset ja yhteisöjen rankaiseminen
b)  Asianajaja, OTT Heli Korkka (Asianajotoimisto Krogerus Oy): Lahjonta suur-

yritysten toiminnassa 
c)  Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela (Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto): Ym-

päristörikokset

4) Erinäiset modernit rikostyypit 
a)  Hovioikeudenneuvos, OTL Timo Ojala (Helsingin hovioikeus): Seksuaali-

rikokset ja ihmiskauppa
b)  Kihlakunnansyyttäjä Jani Jukka (Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto): Tieto-

verkkorikokset
c)  Käräjätuomari, OTT Mika Illman (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus): Viha-

rikokset 

Kurssin yleisotsikkoa ja luento-opetuksesta saatuja virikkeitä seuraten julkaisun 
useimmat artikkelit käsittelevät modernin rikosoikeuden kysymyksiä siinä merkityk-
sessä, että niiden päähuomio kohdistuu rikoslain kokonaisuudistuksessa (1990–2003) 
painotettuihin rikosoikeuden osa-alueisiin taikka sen jälkeisiin rikoslain tarkistuksiin 
tai muutoin uusiin rikollisuusongelmiin. Myös eräät vahingonkorvaukseen ja rikos-
prosessiin suuntautuvat teemat ovat olleet kirjoitusten aiheina. 

Kirjoitusaiheiden valinta on viime kädessä määräytynyt kunkin tekijän työkoke-
muksen pohjalta tai muuten muotoutuneen oman kiinnostuksen mukaan. Kirjoittajia 
on kehotettu hyödyntämään omaa ammatillista kokemustaustaansa ja perehtymään 
lähdeaineistosta myös julkaisemattomaan oikeuskäytäntöön. Keskeisenä tavoitteena 
on ollut, että kirjoitukset hyödyttäisivät käytännön oikeuselämää. 

Rikoslain kokonaisuudistuksessa pyrittiin rangaistavan käyttäytymisen alan uudel-
leen arviointiin, ja tällöin huomio kohdistui etenkin laajasti ymmärrettäviin talous-
rikoksiin. Niistä verorikossäännökset olivat merkittävä lainuudistuksen kohde. Kah-
dessa artikkelissa (Minna Immosen ja Tommi Hietasen) käsitellään verorikosoikeutta 
ja sen uusinta kehitystä. 

Minna Immosen artikkelissa tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: miten rikosvas-
tuun toteutuminen verorikoksissa on muuttunut uuden oikeuskäytännön valossa; mi-
ten yritystä, tahallisuutta, osallisuutta ja lainkonkurrenssia arvioidaan; toteutuvatko 
menettelylliset oikeusturvaperiaatteet; millaiseksi oikeuskäytäntö on muotoutunut 
erillislain (781/2013) voimaantulon jälkeen ja mikä on ollut syyteneuvottelulainsää-
dännön käytännön vaikutus? Tommi Hietasen kirjoituksessa tarkastellaan oma-aloit-
teisia veroja ja niihin liittyvää valvontajärjestelmää – verorikosprosesseja sen osana –, 
ja siinä esitetään tekijän omien syyttäjän kokemusten ja laajan tilastotietojen valossa 
myös järjestelmän uudistamisideoita.   
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Rikoslain kokonaisuudistuksessa otettiin uutena vastuumuotona käyttöön oikeus-
henkilön rangaistusvastuu, ja moderneja rikostyyppejä tuossa kokonaisreformissa 
edustivat tyypillisesti rikoslaissa (RL) säänneltävät tietotekniikkarikokset, arvopaperi-
markkinarikokset ja tekijänoikeusrikokset. Näistä teemoista julkaisussa on artikkelit. 
Riikka Pirttisalon kirjoituksen päätelmiä on, että oikeushenkilön rangaistusvastuun 
käyttöala on laajentunut eikä yhteisösakon tuomitseminen ole enää harvinaisuus 
oikeus käytännössä. Hän myös osoittaa ongelmia yhteisösakon mittaamisessa. 

Klaus Kekin kirjoituksessa käsitellään tietojärjestelmään tunkeutumista. Teeman 
kannalta merkitykselliset säännökset RL 38 luvussa – tietojärjestelmän häirintä ja 
tieto murto (RL 38:7a, 7b, 8 ja 8a) – on viimeksi uudistettu EU-tietoverkkodirektiivin 
2013/40/EU kansallisen voimaan saattamisen osana (368/2015). Kirjoittajan päätel-
miä on, että tietomurto on itsenäisenä tekona oikeuskäytännössä varsin harvinainen. 

Tero Kujalan kirjoituksessa sisäpiirintiedon väärinkäytön kiellosta on sekä rikos- 
että EU-oikeudellinen näkökulma. Tämän arvopaperimarkkinarikoksen perustunnus-
merkistöä (RL 51:1) on viimeksi muutettu markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 ja markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seu-
raamuksista annetun direktiivin 2014/57/EU kansallisen voimaan saattamisen yhtey-
dessä (521/2016). Kujala pohtii EU-oikeuden tulkintavaikutusta tuon rikossäännöksen 
soveltamiseen analysoimalla mm. EU:n tuomioistuimen ratkaisua C-45/08 (Spector 
Photo Group ja Van Raemdonck), jonka perusteluissa otettiin ankara kanta sisäpiirin-
tiedon tahallisuusvaatimuksen arviointiin. 

Jenny Öberg selvittää kirjoituksessaan tekijänoikeutta ja sen loukkauksia tieto-
yhteiskunnassa pitäen erityisesti silmällä aggregointipalveluita. Sellaisilla palveluilla 
(kuten hakukoneella tehtävällä tai uutistenkoontipalvelulla) suodatetaan Internetistä 
itseä kiinnostavaa tietoa, ja nuo palvelut toteutetaan yleensä teknisesti linkittämällä 
merkityksellisiin kohdesivuihin. Voiko linkittäjä – verkkopalvelun tuottaja – palvelul-
laan syyllistyä tekijänoikeusrikokseen (RL 49:1), tekijänoikeusrikkomukseen (teki-
jänoikeuslain 56a §) tai johonkin muuhun rikokseen sekä voiko rahallinen korvaus-
vastuu teoksen oikeudenhaltijaa kohtaan tulla kysymykseen? Öbergin johtopäätöksiä 
on, ettei hänen tutkimastaan linkittämisproblematiikasta ole suomalaista ennakko-
ratkaisukäytäntöä, mutta EU-tuomioistuimen tietoyhteiskuntadirektiiviä 2001/29/EY 
soveltavat ratkaisut antavat suuntaa asian oikeudelliselle arvioimiselle. 

EU-oikeuden vaikutus kansallisen rikosoikeuden soveltamiseen on keskeisenä 
kysymyksenä myös Heikki Kemppisen kirjoituksessa, jonka aiheena on lääkkeen 
määritelmä lääkerikoksissa ja jossa hän analysoi aihepiirin uusimpia korkeimman 
oikeuden ennakkoratkaisuja. Loppupäätelmissään Kemppinen katsoo melatoniinia ja 
muuntohuumeita koskevien oikeustapausten ja niiden tulkintaproblematiikan antavan 
lääkerikoksia käsitteleville tuomareille, syyttäjille ja avustajille syyn valppauteen alan 
juridisten ja yleismaailmallisten muutosten seuraamisessa.

Terhi Jyrkkiö-Shamsin kirjoituksessa tarkastellaan RL 34a luvussa (17/2003) sään-
neltyjen terrorismirikosten erityisiä tunnusmerkistötekijöitä ja analysoidaan aihe-
piirin koti- ja ulkomaista oikeuskäytäntöä. Näidenkin rikossäännösten taustana on 
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EU-oikeus eli Neuvoston puitepäätös terrorismin torjumisesta 2002/475/YOS. Kirjoi-
tuksen johtopäätöksiä on, että näitä rikoksia koskevat tulkinta- ja näyttökysymykset 
ovat poikkeuksellisen hankalia; esimerkiksi ns. vierastaistelijoiden tekojen arvioinnin 
lisävaikeus on rajanveto terrorismi- ja sotarikoksen kesken.  

Kolmessa artikkelissa (Elina Elon, Laura Törnqvistin ja Veera Snellmanin) käsi-
tellään teemoja, joita koskevaa oikeuskäytäntöä on niukasti selvitetty oikeuskirjalli-
suudessa. Elina Elon aiheena on yksi lainmuutoksella 435/2013 säädetyistä valmis-
telurikostunnusmerkistöistä: törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmistelu (RL 21:6a). Viranomaisten tietoon tulleita valmistelurikoksia on toistai-
seksi vähän, eikä ali- ja hovioikeustasoinen tuomioistuinkäytäntö ole ymmärrettävästi 
ehtinyt vakiintua. Elo tuo myös esiin kriittisiä huomioita tätä valmistelukriminalisoin-
tia kohtaan. 

Laura Törnqvistin tarkastelema vainoamisen tunnusmerkistö (RL 25:7a; 879/2013) 
on sekin ollut voimassa vasta kolmisen vuotta. Törnqvist selvittää säännöksen sovel-
tamista hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien tapauskäytännön perusteella. Hän toteaa 
tunnusmerkistön täyttymisen vaativan useiden, vaikeasti hahmotettavien edellytysten 
täyttymistä sekä punninnan tyyppistä kokonaisharkintaa. Tapausaineiston perusteella 
vainoamista on esiintynyt etenkin entisten parisuhdekumppanien välillä. 

Veera Snellmanin ajankohtaisen kirjoituksen aiheena on koulukiusaaminen oikeus-
käytännössä. Koulukiusaamista ei ole lainsäädännössä määritelty, eikä sen käsite-
sisäl tö ole muutenkaan yksiselitteinen. Snellman on tutkinut koulukiusaamista ja 
sii hen puuttumisen eri muotoja ja seuraamuksia monialaisen kirjallisuuden sekä oi-
keus käytännön, lähinnä hovioikeuksien ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen 
valossa. Snellmanin johtopäätöksiä on, että tuomioistuimeen saatetuissa tapauksissa 
on ongelmalliseksi osoittautunut syy-yhteyden toteaminen koulukiusaamisen ja siitä 
aiheutuneen vahingon välillä. Vastuun arvioinnin tulkinnanvaraisuutta on ollut myös 
siinä, mitkä ovat koulussa kiusaamiseen puuttumiseksi riittävät toimet.  

Jenni Liljan kirjoituksessa selvitetään, ovatko raiskausrikoksista 1.9.2014 voimaan 
tulleen lainmuutoksen (509/2014) jälkeen mitatut rangaistukset ankarampia kuin 
enne n lainmuutosta annetut. Hän oli tutkimusta varten kerännyt kaikki 30.6.2016 
mennessä annetut hovioikeustasoiset ratkaisut, joissa on ollut kysymys 1.9.2014 jäl-
keen tehdystä raiskauksesta tai törkeästä raiskauksesta. Rangaistusten ankaroituminen 
oli ilmeistä lievimpien tekomuotojen osalta, koska raiskauksen perustunnusmerkistön 
asteikko ankaroitui vähintään vuoden vankeudeksi. Vakavimpien tekojen rangaistus-
tason vertaileminen osoittautui pienessä aineistossa vaikeaksi. Viimeksi mainituissa 
ankaroituminen oli selvimmin havaittavissa uhrin ollessa alle 18-vuotias, koska tästä 
seikasta tehtiin lainmuutoksella ankaroittamisperuste.

Ari Kyllösen kirjoitus järjestyksenvalvojan voimankäytöstä on sekin sikäli ajan-
kohtainen, että aihetta koskeva aineellinen lainsäädäntö uudistui yksityisistä turval-
lisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) säätämisen seurauksena. Kirjoituksessa 
hyödynnetään mittavaa korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien tapausaineistoa ja 
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käsitellään teemaa käytännön läheisesti, mm. selvittäen yksityiskohtaisesti hyväksyt-
tävän voimankäytön tekniikoita. 

Essi Konttinen-Di Nardon artikkeli käsittelee valtion vahingonkorvausvastuuta 
laittomasta kotietsinnästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, korkeimman oikeu-
den ja hovioikeuksien sekä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa. Tutki-
muksen johtopäätöksenä kirjoittaja toteaa korkeimman oikeuden vahvistaneen, että 
valtio voi joutua korvaamaan kotietsinnän kohteelle myös aineettomasta vahingosta 
perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla ilman lainsäädännön yksiselit-
teistä tukea. Sitä vastoin korvaustaso on vielä kansallisesti täsmentymätön.

Karri Tolttilan artikkelissa tarkastellaan kaksoisrangaistavuuden vaatimusta osana 
kansainvälistä oikeusapua. Päähuomion kohteena on eurooppalainen pidätysmääräys 
(Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS) ja sen Suomessa täytäntöönpaneva EU-luo-
vuttamislaki (1286/2003). Tolttilan päätelmiä on, ettei kaksoisrangaistavuudesta luo-
puminen eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä ole sinänsä ongelma, vaan se, ettei 
tätä luopumista tasapainoteta riittävästi ottamalla huomioon määräyksen kohteena 
olevan henkilön oikeusturvanäkökohtia. 

Julkaisussa on vielä Tuomas Turusen kirjoitus rikosasioiden todistusharkinnasta 
ja sen perustelemisesta oikeuskäytännössä. Hän keskittyy ennakkoratkaisujen KKO 
2013:96–97 analyysiin. Turusen päätelmä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksistä 
ja oikeuskirjallisuuden kannanotoista on, että niissä on omaksuttu todistusharkinnan 
työkaluksi analyyttisen todisteiden todistusarvoa suhteessa eri väitteisiin tutkiva me-
nettely, jolle ei kuitenkaan ole voitu antaa täysin yksityiskohtaista sisältöä. 

Kurssin vastuuopettajana sekä kirjallisten töiden ohjaajana ja arvostelijana on toi-
minut professori (emeritus) Raimo Lahti. Artikkelikäsikirjoitusten arvioijana Lahti 
on myös julkaisun toinen toimittaja. Toisena toimittajana on ollut käräjätuomari Essi 
Konttinen-Di Nardo. Hän on käynyt julkaisuun otetut tekstit huolellisesti läpi, tarkis-
tanut ja yhtenäistänyt niiden kielenkäyttöä ja muuta ulkoasua sekä huolehtinut paina-
tuksen ja julkaisun valmistumisen vaatimista käytännön toimista. 

Yhteistyö opintojakson suunnittelun ja toteuttamiseen eri tavoin myötävaikutta-
neiden kesken on sujunut erinomaisesti. Allekirjoittaneet kiittävät varsinkin kurssin 
luennoitsijoita, suunnitteluryhmää ja laatuhankkeen koulutustoimintaa koordinoivaa 
ohjausryhmää hyvästä yhteistoiminnasta. Suunnitteluryhmän sihteerin, hovioikeuden 
esittelijä Karri Tolttilan työpanos ansaitsee erityisen kiitoksen.  

Helsingissä maaliskuussa 2017

Raimo Lahti   Essi Konttinen-Di Nardo
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Elina Elo

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
rikoksen valmistelu oikeuskäytännössä

1.  Aluksi

Suomessa on perinteisesti suhtauduttu varsin pidättyvästi rikoksen valmistelusta ran-
kaisemiseen1. Rikoksen valmistelun kriminalisoivien säännösten määrä on kuitenkin 
vähitellen lisääntynyt2. Reilu kolme vuotta sitten, 1.8.2013, valmistelukriminalisointien 
määrä kasvoi jälleen kolmella, kun eräiden vakavien rikosten valmistelun kriminali-
soivat pykälät tulivat voimaan (laki 4435/2013). Rangaistavaa on tuosta lukien ollut 
törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, panttivangin ottami-
sen valmistelu ja törkeän ryöstön valmistelu. Tässä artikkelissa tarkastelen teoista 
ensik si mainittua. 

Rikoslain 21 luvun 6 a §:n 1 momentin mukaan törkeän henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan rikoksen valmistelusta tuomitaan se, joka mainitun luvun 1–3 tai 6 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen tekemistä varten 1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai 
muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu 
erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa, 2) sopii toisen kanssa tai laatii yksityis-
kohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen tekemisestä tai 3) palkkaa, käskee 
tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu 
tekemään sen. Rangaistus teosta on vankeutta enintään neljä vuotta.

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta, jos vaara ri-
koksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos 
henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai 
muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta tai muistakaan 
samassa yhteydessä voimaan tulleista säännöksistä ei ole vielä kertynyt liiemmälti 
oikeuskäytäntöä tai -kirjallisuutta. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan ri-
koksen valmistelusta on kirjoitettu lyhyehköjä yleisesityksiä3 ja toisaalta valmiste-
lukriminalisointien tarvetta ja kriminalisoinnin oikeutusta laajemminkin on pohdittu4. 

1 Esim. HE 141/2012 vp s. 4 ja LaVM 8/2013 vp – HE 141/2012 vp s. 2.
2 Matikkala 2014 s. 245.
3 Esim. Matikkala 2014.
4 Pöyhönen 2012, Matikkala 2013.
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Lisäksi tuoreessa pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu kaikkien kolmen uusimman 
kriminalisoinnin edellyttämää tahallisuutta ja vaaran astetta5. Törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen tekotavoista ei kuitenkaan ole kirjoitettu, eikä kerty-
nyttä oikeuskäytäntöä ole laajemmin esitelty. Tämän artikkelin tarkoitus on osaltaan 
paikata tätä aukkoa.

Artikkelissani esittelen siis törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmistelua koskevaa säännöstä ja etenkin sitä, miten säännöstä on tulkittu oikeus-
käytännössä. Esittelen  toisaalta hallituksen esityksen pohjalta tunnusmerkistön täyt-
täviä tekotapoja ja toisaalta tutkin, minkälaiset teot ovat käytännössä täyttäneet tun-
nusmerkistön. Kaikki tekotavat edellyttävät, että valmistelutoimet on tehty rikoksen 
tekemistä varten. Pyrin siten mahdollisuuksien mukaan erittelemään, millaisten seik-
kojen perusteella tekijän tarkoitusta on oikeuskäytännössä arvioitu. Käsittelen myös 
lyhyesti toiseen momenttiin sisältyvää rajoitussäännöstä, mutta koska sen tulkintaan 
ja soveltamiseen saa esitöiden viittauksenkin6 perusteella apua rikoksen yrityksen ai-
heuttamaa vaaraa ja yrityksestä luopumista koskevista esitöistä ja oikeuskäytännöstä, 
en erityisemmin paneudu siihen. Pääpaino artikkelissa on siis tekotapatunnusmerk-
kien esittelyssä. Oikeuskäytäntö on todetusti vähäistä, mutta mikäli sen perusteella 
on jo havaittavissa tulkintalinjoja, pyrin esittelemään niitä. Lisäksi nostan esiin on-
gelmakohtia.

Ennen aineistooni kuuluvien tapausten esittelyä ja tekotapoihin perehtymistä on 
kuitenkin syytä vielä tuoda esiin muutamia kriminalisoinnin taustalla olevia seikkoja. 
Lain esitöissä on todettu, ettei tyypillisellä suomalaisella väkivaltarikollisuudella, syr-
jäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäisellä väkivallalla, voida perustella 
rangaistavuuden alan laajentamista. Tyypillinen suomalainen henkirikos on esitöiden 
mukaan ryyppyriitatappo, jossa aseena on puukko tai keittiöveitsi ja tekoajankohtana 
viikonloppu. Uhri ja tekijä ovat vanhoja tuttuja ja tekohetkellä 2–3 promillen huma-
lassa. Tyypillinen henkirikollinen on keski-ikäinen, yksin asuva, työelämästä syrjäy-
tynyt miesalkoholisti, jolla on takanaan useita vankeustuomioita niin väkivalta- kuin 
muistakin rikoksista.7 

Esitöissä onkin todettu muutostarpeiden perustuvan yksittäistapauksiin, jotka si-
nänsä saattavat olla hyvinkin vakavia8. Tällaisina yksittäistapauksina on mainittu 
Kauhajoen ja Jokelan koulusurmat9. Esitöistä on pääteltävissä, että kriminalisoinnilla 
on ollut tarkoitus osaltaan ennaltaehkäistä juuri tämän tyyppisiä tekoja ja muun ohella 
antaa poliisille mahdollisuus puuttua tällaisiin tekoihin varhaisemmassa vaiheessa10. 

5 Pöyhönen 2015.
6 HE 141/2012 vp s. 37–38.
7 HE 141/2012 vp s. 8.
8 HE 141/2012 vp s. 8.
9 HE 141/2012 vp s. 4.
10 Samassa yhteydessä kriminalisointien kanssa on uudistettu myös pakkokeinolakia, sekä tuolloin voi-

massa ollutta (450/1987) että sittemmin voimaan tullutta (806/2011), muun ohella telekuuntelun ja 
-valvonnan edellytysten osalta.
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Lain esitöissä on jäljempänä edellytetty, että vastuun edellytyksiä tulkitaan suppeasti 
ja sääntelyn tarkoituksen mukaisesti, jolloin edellä mainittu on syytä pitää mielessä11.

Rikoksen valmistelu määritellään esitöissä siten, että se on subjektiivisessa suh-
teessa rikokseen tähtäävää toimintaa, jolla luodaan edellytyksiä rikoksen myöhem-
mälle toteuttamiselle12. Selkeänä lähtökohtana on, että pelkästä ajattelusta ei voida 
rangaista. Tämän vuoksi rikosvastuun syntyminen edellyttää aina myös jonkinlaisia 
objektiivisesti havaittavia ulkoisia seikkoja13. Erityisesti henkirikosten valmistelun 
kriminalisoimiseen on todettu liittyvän riski siitä, että rangaistuksi joutuu ajattele-
maton henkilö. Vaikka rangaistavaa valmistelua voi olla vasta jokin konkreettinen 
ulko maailmassa ilmenevä teko, korostuu valmistelussa kuitenkin myös subjektiivinen 
puoli eli tekijän tiedot ja tarkoitus.14

Vielä on syytä erikseen mainita se sinänsä selvä asia, että törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelussa ei ole kysymys siitä, että valmis-
telutoimien tulisi olla törkeitä (törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmistelu) vaan siitä, että valmisteltavan rikoksen tulee olla törkeä, eli joko törkeä 
pahoinpitely tai jokin rikoslain 21 luvun tahallisista henkirikoksista lapsensurmaa lu-
kuun ottamatta15. 

2.  Aineistooni kuuluvat tapaukset

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun kriminalisoiva py-
kälä on kirjoitushetkellä ollut voimassa reilut kolme vuotta. Säännös on siis vielä 
melko tuore, mutta sen uutuuteenkin nähden oikeuskäytäntöä on kertynyt yllättävän 
vähän. Korkein oikeus ei ole vielä antanut yhtään ennakkopäätöstä nimikkeestä16. 
Pyysin kevättalvella 2016 ja uudestaan kesällä 2016 kaikista Suomen hovioikeuksista 
kaikki ratkaisut, joissa ainakin yhtenä tarkasteltavana tekona on ollut törkeän henkeen 
tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Tulos jäi laihaksi: aineistoni koostuu 

11 HE 141/2012 vp s. 34. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteivätkö muutkin kuin laajamittaiset kouluampu-
miset voisi kuulua säännöksellä rangaistavan menettelyn piiriin. Esitöissä todetaan henkirikosten val-
mistelun kriminalisoinnin kattavan arkisempiakin valmistelutoimia ja myös jo kertyneestä oikeuskäy-
tännöstä ilmenee, että säännöstä on useimmiten sovellettu nimenomaan ”pienemmän mittakaavan” 
tekoihin. Sen sijaan säännös ei välttämättä sovellu kaikentyyppisiin tekoihin ja tämä on hyvin voinut 
olla tarkoituskin. HE 141/2012 vp s. 17.

12 HE 141/2012 vp s. 5. Sama kuvaus on esitetty jo rikoslain yleisen osan uudistusta koskeneessa halli-
tuksen esityksessä HE 44/2002 vp s. 132.

13 Lisäksi, kuten Matikkala toteaa, luotettavan tiedon saaminen subjektiivisista seikoista on huomattavas-
ti vaikeampaa kuin objektiivisten seikkojen todentaminen. Matikkala 2013 s. 236.

14 HE 141/2012 vp s. 8, 17–18, 26, 34.
15 Siis myös tappo ja surma ovat tässä yhteydessä törkeitä henkeen (tai terveyteen) kohdistuvia rikoksia. 

Selvää on, että tuottamuksellisia tekoja, kuten kuolemantuottamusta, ei voida tahallisesti valmistella.
16 Korkein oikeus on myöntänyt ensimmäisen valitusluvan törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 

rikoksen valmistelua koskevalle tapaukselle 31.5.2016, VL:2016-73. Valituslupa koskee Helsingin 
hovi oikeuden 29.1.2016 antamaa ratkaisua nro 103932. Esittelen tapausta tarkemmin jäljempänä.
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neljästä Helsingin hovioikeuden antamasta ratkaisusta ja yhdestä Itä-Suomen hovi-
oikeuden antamasta ratkaisusta.17 Lisäksi mukana on yksi tapaus, joka tulee pääkäsit-
telyyn Helsingin hovioikeudessa marraskuussa 2016 ja josta siten on käytettävissäni 
alioikeuden, Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio. Koska aineisto olisi jäänyt 
varsin pieneksi, pyysin ratkaisuja myös Helsingin käräjäoikeudesta, jolloin aineistoni 
laajeni vielä yhdellä pääasian osalta lainvoimaiseksi jääneellä ratkaisulla ja yhdellä 
välituomiolla18.

Esittelen seuraavaksi lyhyesti aineistooni kuuluvat tapaukset – ensin tapaukset, 
joista on hovioikeuden ratkaisu ja sitten ne, joista on vain käräjäoikeuden ratkaisu. 
Tässä vaiheessa kerron vain lyhyesti, millaisesta teosta on ollut kysymys ja millaiseen 
lopputulokseen tuomioistuin on tapauksessa päätynyt. Tuomioiden perusteluja käyn 
tarkemmin läpi artikkelin myöhemmissä osissa.

Ensimmäinen hovioikeustasolla annettu ratkaisu on Helsingin hovioikeuden 
20.2.2015 antama tuomio nro 107651 (jälj. sosiaalivirastotapaus, asia R 14/50919). 
Tapauksessa vastaaja A oli jättänyt sosiaalityöntekijä B:n työpuhelimen vastaajaan 
kolmen päivän aikana seitsemän viestiä, joista kaksi oli ollut uhkaavia. Viimeisen 
uhkaavan viestin jälkeen A oli lähtenyt sosiaalivirastoon mukanaan veitsi. Hän oli 
ensin käynyt yhdessä sosiaaliviraston toimipisteessä, mistä hänet oli ohjattu toiseen, 
koska vain jälkimmäisestä A saattoi saada tarvitsemaansa käteistä rahaa. Jälkimmäi-
sessä toimipisteessä vartijat olivat suorittaneet A:lle turvatarkastuksen, jonka yhtey-
dessä hänen hallustaan löydetty veitsi oli takavarikoitu. Sekä Helsingin käräjäoikeus 
että hovioikeus ovat hylänneet syytteen, sillä A:lla ei katsottu olleen tarkoitusta teh-
dä valmistelurikoksen tunnusmerkistön edellyttämin tavoin yksilöityä nimenomaan 
B:hen kohdistuvaa rikosta. Hovioikeus on kuitenkin B:n vastaajaan jätettyjen uhkaa-
vien viestien johdosta katsonut A:n syyllistyneen laittomaan uhkaukseen.

Toisessa Helsingin hovioikeuden 10.3.2015 antamassa ratkaisussa nro 110630 (jälj. 
vesuritapaus, asia R 14/2084) on ollut kysymys hieman samantyyppisestä tilanteesta. 
Vastaaja A oli saanut kuulla, että asianomistaja B seurusteli hänen sisarensa kanssa. 
Tästä suuttuneena A oli ilmoittanut äidilleen menevänsä tappamaan B:n, ottanut mu-
kaansa kääntöveitsen, vesurin ja viiltosuojahanskat ja lähtenyt etsimään B:tä autolla. 
A oli matkan aikana soittanut B:lle varmistaakseen tämän olinpaikan. Matkan aikana 
A:lle oli soittanut sosiaalityöntekijä, jolle A myös oli ilmoittanut tappavansa B:n. B:n 
asunnon luona oli kuitenkin ollut poliiseja, minkä vuoksi A oli poistunut paikalta. 

17 Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että työskennellessäni Helsingin hovioikeudessa viskaalina 
olen toiminut valmistelijana kahdessa aineistooni kuuluvassa tapauksessa, diaarinrot R 15/1950 ja 
R 14/2084. Käsittelen näitäkin tapauksia luonnollisesti ainoastaan sen valossa, mitä ilmenee hovi-
oikeuden tuomioista.

18 Järjestelmäteknisistä syistä käräjäoikeudessa kyettiin löytämään vain tapaukset, joissa törkeän henkeen 
tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu oli vakavin teko eli se, jonka mukaan asia luokitellaan. 
Näin toki useimmiten onkin asian laita, mutta esimerkiksi aineistooni kuuluvassa ratkaisussa Helsingin 
KO 6.11.2015 nro 147438 vakavin teko on törkeä ampuma-aserikos.

19 Annan kaikille tapauksille kutsumanimet, joita jatkossa käytän, jotta viittaaminen tapauksiin on hel-
pompaa.
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Hänet oli myöhemmin otettu kiinni, jolloin hän oli ilmoittanut, että tappaa B:n joku 
toinen kerta. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen katsoen, ettei A:n tarkoituksena ollut 
ollut pykälässä tarkoitetun rikoksen tekeminen. Hovioikeus sen sijaan on katsonut 
A:n tarkoituksena olleen tehdä B:hen kohdistuva törkeä pahoinpitely, jonka valmis-
telusta hän ei ollut luopunut vapaaehtoisesti. Hovioikeus on tuominnut A:n törkeän 
henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä käräjäoikeuden hänen 
syykseen lukemista varkauden yrityksestä ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 
yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä valvontaan vuodeksi ja kol-
meksi kuukaudeksi.

Helsingin hovioikeuden 20.5.2015 antamassa ratkaisussa nro 121633 (jälj. yli-
opistotapaus, asia R 14/2211) on ollut kysymys aivan eri mittaluokan tapauksesta. 
Siinä A ja B olivat pitäneet hallussaan varsijousta, käsirautoja, ampuma-aseen lip-
paita, patruunoita, varusteliivejä, kaasunaamareita, puukkoa, johtoja, ruutia, kuulia ja 
hauleja sekä erilaisia myrkkykaasun valmistukseen soveltuvia aineita ja kemikaaleja 
sekä niiden valmistukseen sopivia välineitä. Heidän tarkoituksenaan oli ollut surmata 
Helsingin yliopiston tiloissa 50 satunnaisesti valikoituvaa henkilöä aseliikkeestä 
anastamillaan ampuma-aseilla ja yliopiston tiloihin ilmateitse levitettävällä myrkky-
kaasulla. Vastaajat olivat käyneet pitkään jatkunutta sähköpostikirjeenvaihtoa, jonka 
kuluessa suunnitelmaa teosta oli laadittu, sekä hankkineet vähitellen suunnitelman to-
teuttamiseen tarvittavaa välineistöä. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus ovat lukeneet 
teon kummankin vastaajan syyksi katsoen, että heidän hallussaan oli ollut rikoksen 
tekemiseen erityisesti soveltuvia välineitä ja että he olivat laatineet yksityiskohtaisen 
suunnitelman teon toteuttamisesta. Hovioikeus on käräjäoikeuden tuomiosta poike-
ten hylännyt syytteen siltä osin, kuin A:n oli väitetty yllyttäneen kolmatta henkilöä 
osallistumaan rikoksen tekemiseen. Käräjäoikeus on tuominnut A:n törkeän henkeen 
tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja toisesta teosta yhteiseen kolmen 
vuoden yhden kuukauden vankeusrangaistukseen ja B:n pelkästä valmistelurikoksesta 
kolmen vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus on pysyttänyt A:n rangaistuksen 
mutta jättänyt B:n syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta.20 

Myös Helsingin hovioikeuden 29.1.2016 antamassa ratkaisussa nro 103932 (jälj. 
sisarustapaus, asia R 15/1950) on ollut kysymys yksityiskohtaisesta suunnitelmasta 
ja sen lisäksi rikoksen tekemisestä sopimisesta tai siihen lupautumisesta. Syytteen 
mukaan A:lla oli ollut hallussaan ampuma-ase ja hänen tarkoituksensa oli ollut tappaa 
sisarensa B ampumalla tai muulla tavalla. Hän oli sopinut teosta isänsä kanssa tai lu-
pautunut tälle tekemään teon. Lisäksi A oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman si-
sarensa surmaamisesta etsien tätä usean vuorokauden ajan. A oli lähetellyt tuttavilleen 
chat-viestejä, joissa oli uhannut B:n tappamisella ja kuvaillut eri tapoja tappamisen to-
teuttamiseksi sekä muun ohella arvioinut teosta seuraavaa rangaistusta. Käräjäoikeus 
on katsonut jääneen näyttämättä, että A olisi pitänyt hallussaan ampuma-asetta, mutta 

20 Molemmat vastaajat hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, mutta korkein oikeus ei sitä 
8.12.2015 antamallaan päätöksellä myöntänyt.
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on muilta osin lukenut teon A:n syyksi ja tuominnut hänet valmistelurikoksesta ja 
pahoinpitelystä yhteiseen kahden vuoden yhden kuukauden vankeusrangaistukseen. 
Hovioikeus sen sijaan on katsonut, että A kylläkin oli laatinut suunnitelman B:n sur-
maamisesta mutta että suunnitelma ei ollut ollut tunnusmerkistön täyttävällä tavalla 
riittävän yksityiskohtainen. Myös teosta sopimisen tai sen tekemiseen lupautumisen 
hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä. Hovioikeus on hylännyt syytteen ja tuo-
minnut A:n ainoastaan pahoinpitelystä. 

Itä-Suomen hovioikeuden 10.3.2016 antamassa ratkaisussa nro 110195 (jälj. taksi-
tapaus, asia R 15/708) on ollut kysymys revolverin hallussapidosta törkeän pahoin-
pitelyn tai henkirikoksen tekemiseksi. Asianomistaja B oli ollut velkaa vastaaja A:lle. 
A oli mennyt etsimään B:tä tämän kotiin mukanaan ladattu ase. A oli kertonut sekä 
taksinkuljettajalle että B:n talolle saavuttuaan tämän avopuolisolle aikovansa tappaa 
B:n. B ei kuitenkaan ollut ollut kotona, jolloin A oli poistunut paikalta jäämättä selvit-
tämään B:n senhetkistä olinpaikkaa mutta pitäen kuitenkin aseen hallussaan. Jonkin 
ajan kuluttua poliisi oli ottanut A:n kiinni. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen katsoen 
A:n luopuneen rikoksen valmistelusta vapaaehtoisesti. Hovioikeus kuitenkin on luke-
nut teon A:n syyksi ja tuominnut hänet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
rikoksen valmistelusta sekä käräjäoikeuden syyksilukemasta ampuma-aserikoksesta 
yhteiseen yhden vuoden neljän kuukauden viidentoista päivän ehdottomaan vankeus-
rangaistukseen.

Helsingin käräjäoikeus on 6.11.2015 antanut ratkaisun nro 147438 (jälj. sieppaus-
tapaus, asia R 15/7142). Asia on Helsingin hovioikeuden arvioitavana marraskuussa 
2016. Syytteen mukaan A oli pitänyt hallussaan muun ohella ampuma-aseita, käsi-
rautoja ja naamioitumisvälineitä tarkoituksenaan eristää etukäteen varakkaaksi tietä-
mänsä henkilö ja saada tämä väkivaltaa käyttäen luovuttamaan pankkikorttinsa tun-
nusluku. A oli etukäteen kartoittanut suurituloisia henkilöitä. Lisäksi hän oli kertonut 
teosta kieltäytyneelle rikoskumppanilleen tekosuunnitelman ja nimennyt kohteeksi 
sopivat henkilöt. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen arvioimatta, oliko A menetel-
lyt syytteessä tarkoitetulla tavalla. Käräjäoikeus on katsonut, että väkivalta olisi ollut 
vain väline A:n tosiasiallisen tavoitteen saavuttamiseksi eli tunnusluvun ja sitä kautta 
rahavarojen hankkimiseksi, eikä teko siten voinut teonkuvauksen mukaisena täyttää 
tunnusmerkistöä.

Helsingin käräjäoikeuden 13.5.2016 antama ratkaisu nro 120612 (jälj. parturi-
tapaus, asia R 16/3216) on aineistoni ainoa pääasian osalta lainvoimaiseksi jäänyt 
käräjäoikeuden ratkaisu21. Tapauksessa A oli ollut asiakkaana parturiliikkeessä, jossa 
B oli työskennellyt. A oli riitautunut B:n kanssa ja hänet oli poistettu liiketiloista. 
Tästä suivaantuneena A oli ostanut läheisestä kaupasta ison keittiöveitsen ja palannut 

21 Vastaajan avustaja valitti palkkiostaan hovioikeuteen, joka päätyikin valituksen mukaisesti korotta-
maan käräjäoikeuden määräämää palkkiota. Perusteluissaan hovioikeus otti huomioon muun ohella 
sen, että vastaaja oli ollut syytteessä harvoin oikeuskäytännössä esille tulevasta törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta (HelHO 25.8.2016 nro 133514, asia R 16/1620).
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liikkeen luo. B ei ollut ollut liikkeessä tuolla hetkellä. Lisäksi alueella oli muusta 
syystä ollut siviiliasuinen poliisi, joka oli havainnut A:n liikkuvan veitsen kanssa ja 
pysäyttänyt tämän liikkeen edessä. Käräjäoikeus on katsonut A:n syyllistyneen tör-
keän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun tarkoituksenaan B:n 
törkeä pahoinpitely, joka oli estynyt vain satunnaisesta syystä. Tästä ja A:n syyksi 
luetusta vahingonteosta käräjäoikeus on tuominnut A:n yhteiseen kuuden kuukauden 
ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 

Helsingin käräjäoikeus on lisäksi 16.5.2016 antanut välituomion nro 120779 (jälj. 
mökkitapaus, asia R 16/1776). Mainitussa tapauksessa on edellisen tapaan ollut kysy-
mys rikoksen tekemiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Syytteen teonkuvauk-
sen mukaan A:n oli ollut tarkoitus lähteä kolmen tuntemansa henkilön kanssa mökille. 
Ennen matkaa hän oli hankkinut muun ohella köyttä, kolme sytytintä, pistimen, sak-
sia, teippiä, saparokoukkuja, vasaran, vöitä ja käsirautoja. Mainitut esineet hän oli 
keittiöveitsen ja puukon ohella pakannut mukaan matkatavaroihinsa. Lisäksi hän oli 
tekopäivän aamuna täyttänyt kaksi muovikanisteria bensiinillä ja pakannut kaniste-
ritkin mukaansa. Hänen matkakumppaninsa ja muut henkilöt olivat kuitenkin huo-
manneet hänen huomattavat matkatavaransa, minkä vuoksi hän oli joutunut jättämään 
suuren osan mainituista välineistä asuntoonsa. Lisäksi hän oli joutunut kaatamaan 
bensiinin pois kerrottuaan valheellisesti kanistereiden sisältävän vettä. Syyttäjä on 
katsonut, että A:n hallussa olleilla välineillä ei ollut ollut muuta käyttötarkoitusta kuin 
yhteen tai useampaan matkakumppaniin kohdistuvan törkeän henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan rikoksen tekeminen. A puolestaan on kertonut, ettei ole tiennyt, miksi oli 
hankkinut mainitut tavarat. Käräjäoikeus on välituomiossaan katsonut A:n menetel-
leen syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla ja määrännyt hänet mielentilatutki-
mukseen. Lopullista tuomiota ei vielä kirjoitushetkellä ole annettu.

Tapauksia on siis vähän. Tätä on ennakoitu jo lakivaliokunnan mietinnössä, mutta 
sen ei ole todettu kuitenkaan vähentävän kriminalisoinnin tarvetta tai perusteltavuut-
ta22. Jo rikosilmoituksista lähtien juttujen määrä on vähäinen. Säännöksen voimaantu-
lon jälkeen rikosilmoituksia törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen val-
mistelusta on tehty koko maassa vuonna 2013 yhteensä seitsemän kappaletta, vuonna 
2014 yhteensä 14 kappaletta, vuonna 2015 yhteensä 19 kappaletta ja vuonna 2016 
heinäkuun loppuun mennessä viisi kappaletta23.

Vähyydelle löytyy ainakin muutama selitys, joista ensimmäinen on tuotu esiin lain 
esitöissäkin. Suomalaiset henkirikokset tapahtuvat suurelta osin humalassa ja lyhyellä 
varoitusajalla, eivätkä ne juuri vaadi erityistä valmistelua.24 Tällöin tarvetta syyttää ja 
tuomita valmistelurikoksesta ei ole, kun teko on nopeasti edennyt rikoksen yritykseksi 
tai täytetyksi teoksi. Tämä kuvastuu osin myös aineistooni sisältyvissä tapauksissa, 

22 LaVM 8/2013 vp – HE 141/2012 vp s. 3.
23 Suomen virallinen tilasto. Vertailun vuoksi esimerkiksi perusmuotoisesta pahoinpitelystä on vuosina 

2013–2015 kirjattu vuosittain keskimäärin 23.000 ilmoitusta.
24 HE 141/2012 vp s. 8.
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joista osa vaikuttaisi olevan melko nopeasta päähänpistosta aloitettuja ja jotka sitten 
erinäisistä syistä ovat keskeytyneet. Toisaalta aineistooni sisältyy myös sellaisia teko-
ja, joita hallituksen esityksen perusteella on nimenomaisesti haluttu ehkäistä, mistä 
esimerkkinä toimii Helsingin yliopistoiskun valmistelu. 

Ylipäätään valmistelurikoksen soveltamisala jää helposti melko kapeaksi. Rikok-
sen valmistelu ei välttämättä ole siinä määrin näkyvää, että se tulisi poliisin tai edes 
tekijän lähipiirin tietoon. Tällöin valmistelu ei välttämättä tule ilmi, ennen kuin on 
liian myöhäistä. Toisaalta teon jääminen valmistelun asteelle edellyttää useimmiten 
jonkinlaista keskeytystä teon toteuttamisessa tai juurikin sen ilmituloa, sillä muutoin-
han kysymyksessä olisi jo rikoksen yritys tai täytetty teko. Olosuhteiden tulee siis 
niin sanotusti olla juuri oikeat, jotta kysymys on vain törkeän henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Odotettavissa sen sijaan oli, että käräjäoikeudesta ei juuri löydy sellaisia tapauksia, 
joista ei olisi valitettu hovioikeuteen – päinvastoin on jopa yllättävää, että yksi tällai-
nen ratkaisu löytyi. Kysymys on nimittäin edelleen niin uudesta säännöksestä, jonka 
tulkinta ja soveltamisala ovat vasta täsmentymässä, että on odotettavaa, että kantansa 
kanssa häviölle jäänyt osapuoli valittaa hovioikeuteen, päättyy juttu sitten hylkäävään 
tai syyksilukevaan tuomioon. 

3.  Tekotavat

3.1  Yleistä

Tässä luvussa esittelen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tunnus-
merkistön täyttäviä tekotapoja. Käyn läpi tekotavat ensin hallituksen esityksen ja 
oikeuskirjallisuuden avulla ja esittelen sitten tarkemmin edellä kuvattuja aineistooni 
kuuluvia tapauksia kunkin tekotavan osalta. 

Tekotapoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että niitä kaikkia koskee sama 
vaatimus siitä, että tekovälineen hallussapito, suunnitelma, sopiminen tai muu tahdon-
ilmaisu on tullut tehdä henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn tekemistä varten. 
Teki jän tarkoitusta arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja käsittelen myöhemmin 
luvussa 4.

3.2  Tekovälineen hallussapito

Ensimmäisenä tekotapana törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen val-
mistelussa on pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tekovälineen hallussapito. Mai-
nitun kohdan mukaan törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmis-
telusta tuomitaan se, joka pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin 
rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti 
käytettäväksi välineenä rikoksessa.
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Säännös sellaisenaan on melko selkeä ja itse asiassa tekotavoista mahdollisesti hel-
poimmin hahmotettava ja vähiten näyttöongelmia aiheuttava. Hallituksen esityksessä 
todetaan, että tekovälineen hallussapitoa lainkohdassa tarkoitetun rikoksen tekemistä 
varten voidaan pitää niin moitittavana, että kyse on valmistelutunnusmerkistön tältä 
osin toteuttavasta menettelystä. Lisäksi tekovälineen hallussapito nimenomaan lain-
kohdassa määritetyn ja tarkoitetun rikoksen tekemistä varten on tunnusmerkistön 
tarkkarajaisuuden näkökulmasta riittävän konkreettinen valmistelutoimenpide.25

Hallussapidetty ase voi siis ensinnäkin olla ampuma- tai teräase tai muu niihin 
rin nastettava hengenvaarallinen väline. Hallituksen esityksessä viitataan tältä osin 
törkeän pahoinpitelyn ja törkeän ryöstön kvalifiointiperusteita koskevaan sääntelyyn, 
esitöihin ja oikeuskäytäntöön. Ampuma-aseeseen rinnastettavina hengenvaarallisina 
välineinä mainitaan, törkeää ryöstöä koskeviin esitöihin viitaten, muun ohella erilaiset 
pommit, myrkylliset tai tukahduttavat kaasupanokset ja räjähteet. Teräaseina puoles-
taan mainitaan tikarit, stiletit ja pistimet sekä niihin rinnastettavina hengenvaarallisina 
välineinä jousipatukka, nyrkkirauta sekä erilaiset ketjusta, kaapelista, metalliputkesta 
tai vaijerista valmistetut ja niihin rinnastettavat lyömäaseet.26

Tausta-ajatuksena edellä mainittujen ampuma- ja teräaseiden sekä niihin rinnas-
tettavien hengenvaarallisten välineiden osalta on se, että ne hengenvaarallisina väli-
neinä jo sellaisenaan sopivat käytettäviksi välineenä törkeässä pahoinpitelyssä tai 
henkirikoksessa27. Törkeän ryöstön tai törkeän pahoinpitelyn kvalifiointiperusteiden 
kaltainen tyhjentävä luettelo tekovälineistä ei valmistelurikoksen kohdalla kuiten-
kaan ole ollut tarpeen, sillä keskeistä on välineen erityinen soveltuvuus käytettäväksi 
lainkohdassa tarkoitetussa rikoksessa. Kun törkeä pahoinpitely tai henkirikos voidaan 
tehdä mitä moninaisimmin tavoin, ei tunnusmerkistön täyttävien välineiden tarkempi 
rajaaminen tai luettelointi olisi järkevää tai mahdollistakaan ilman, että jokin teko-
väline helposti jäisi listan ulkopuolelle. Kiistatta esimerkiksi köysi sopii erityisesti 
käytettäväksi henkirikoksessa, jonkun kuristamisessa, mutta sitä tuskin voidaan pitää 
ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä. Sitä, mitä 
tarkoitetaan välineen erityisellä soveltuvuudella käytettäväksi välineenä rikoksessa, 
ei esitöissä tarkemmin avata. Sanamuoto viitannee kuitenkin siihen, että vaikka väli-
neellä on muitakin käyttötarkoituksia, pitää sen soveltumisen rikosvälineeksikin olla 
helposti havaittavissa.

Erityisesti rikoksessa käytettäväksi soveltuva väline voi siis olla mitä mielikuvituk-
sellisin väline tai välineiden yhdistelmä. Kyseessä voi hallituksen esityksen mukaan 
olla esimerkiksi myrkky tai toisaalta myös sellainen aineiden tai välineiden joukko, 
josta rikoksentekoväline valmistetaan. Tällöin tunnusmerkki täyttyy, kun aineista ja 
välineistä voidaan välittömästi valmistaa lopullinen rikoksentekoväline. Esimerkkinä 

25 HE 141/2012 vp s. 35.
26 HE 141/2012 vp s. 35–36.
27 Mainitunlaiset aseet täyttävät samalla törkeän pahoinpitelyn kvalifiointiperusteen, joka tulee tarkastel-

tavaksi tekijän tarkoitusta arvioitaessa.
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on mainittu räjähdysaineiden valmistaminen.28 Lakivaliokunta puolestaan on katso-
nut, että vastaava tilanne olisi sellainen, jossa rikoksessa käytettäväksi aiottu ampuma- 
ase on erillisissä osissa ja voidaan välittömästi koota ampumista varten. Laki valiokunta 
on korostanut, että valmistelurikoksen tunnusmerkistö ei vielä täyttyisi, jos kaikkia 
rikoksentekovälineen valmistamiseen tarvittavia osia ei ole ehditty hankkia tai jos ne 
eivät ole käsillä välittömästi.29

Kaikissa aineistooni kuuluvissa tapauksissa on ainakin osana kokonaisuutta ollut 
kysymys myös rikoksentekovälineen hallussapidosta. Ottaen huomioon, mitä aiem-
min on todettu valmistelun ajallisesta rajaamisesta ja toisaalta ilmitulosta ja näyttö-
ongelmista, tämä ei ole yllättävää. Lähes kaikissa tapauksissa aseen hallussapito on 
ollut riidatonta ja kysymys on lisäksi ollut joko ampuma- tai teräaseesta. Näissä ta-
pauksissa tarkastelu on siis keskittynyt tarkoitukseen, jonka vuoksi tekijä on pitänyt 
asetta hallussaan. Helsingin hovioikeuden käsittelemissä sosiaalivirasto- ja vesuri-
tapauksissa tekijällä on ollut hallussaan veitsi. Myös Helsingin käräjäoikeuden käsit-
telemässä parturitapauksessa tekijä on ostanut leipäveitsen. Itä-Suomen hovioikeuden 
taksitapauksessa tekijän hallussa puolestaan on ollut ampuma-ase. Myös Helsingin 
hovioikeuden käsittelemässä sisarustapauksessa tekijällä on syytteen mukaan ollut 
hallussaan ampuma-ase, joskin jo käräjäoikeus on katsonut tämän hallussapidon jää-
neen näyttämättä.

Edellä mainitut tapaukset täyttävät siis hallussapidon osalta selkeästi tunnus-
merkistön ja kysymys on siitä, onko väline ollut hallussa jonkin lainkohdassa mai-
nitun teon tekemistä varten. Tekotapatunnusmerkin täyttymisen kannalta mielenkiin-
toisempia ovat Helsingin hovioikeuden käsittelemä yliopistotapaus sekä Helsingin 
käräjä oikeuden sieppaus- ja mökkitapaukset.

Mökkitapauksen vastaajalla oli syytteen mukaan ollut hallussaan ensinnäkin 
puukko ja kaksi keittiöveistä. Näiden osalta tunnusmerkistön täyttyminen on edellä 
selos tettujen tapausten tavoin selvää. Mainittujen aseiden lisäksi vastaajalla oli ol-
lut syyttäjän arvion mukaan erityisesti rikoksessa käytettäviksi soveltuvina välineinä 
hallussaan 25 metriä köyttä, kolme sytytintä, pistin, kolmet sakset, kolme rullaa il-
mastointiteippiä, kaksi rullaa maalarinteippiä, kaksi saparokoukkua, vasara, seitse-
män pitkää vyötä, kahdet käsiraudat sekä yhteensä 58,57 litraa bensiiniä kahdessa 
vasta hankitussa kanisterissa30. Käräjäoikeus on siis välituomiossaan katsonut vas-
taajan menetelleen syytteen teonkuvauksessa selostetuin tavoin, ja vastaaja on itsekin 
myöntänyt hankkineensa teonkuvauksessa kerrotut tavarat31. Käräjäoikeus ei vielä 
ole antanut lopullista tuomiotaan asiassa, ja onkin mielenkiintoista nähdä, katsooko 
käräjä oikeus kaikkien mainittujen välineiden olleen erityisesti rikoksen tekemiseen 
soveltuvia – tai miten tarkasti käräjäoikeus tätä ylipäänsä tarkastelee, kun tunnus-

28 HE 141/2012 vp s. 36.
29 LaVM 8/2013 vp – HE 141/2012 vp s. 5.
30 Helsingin KO 16.5.2016 nro 120779 s. 1.
31 Mainittu tuomio s. 2, 5.
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merkistö täyttyy jo teräaseiden hallussapidolla. Suuri osa vastaajan hallussa olleista 
välineistä soveltuu ainakin sitomiseen tai muunlaiseen uhrin aloillaan pitämiseen ja 
toisaalta tulipalon sytyttämiseen. Eittämättä välineillä voisi tarvittaessa myös tappaa.

Mielenkiintoinen on myös toinen Helsingin käräjäoikeuden käsittelemä tapaus. 
Sieppaustapauksessa vastaajalla oli syytteen mukaan ollut hallussaan pistooli ja ki-
vääri sekä niihin sopivia patruunoita ja äänenvaimennin sekä deaktivoitu konepistooli 
ja sen toimintakuntoiseksi saattamisessa tarvittavia välineitä ja patruunoita. Lisäksi 
hänellä oli ollut hallussaan käsiraudat, erikoisvahvoja nippusiteitä, köyttä, kaksi kom-
mandopipoa, naamioitumisvälineitä ja aikuisten vaippoja.32 Käräjäoikeus on siis tuo-
miossaan ainoastaan todennut, ettei vastaajan teonkuvauksen mukainen tarkoitus olisi 
täyttänyt tunnusmerkistöä, ja hylännyt syytteen33. Selvää on, että pistoolin ja kiväärin 
sekä patruunoiden ja äänenvaimentimen hallussapito riittäisi täyttämään tekotapa-
tunnusmerkin. Mielenkiintoisempia ovatkin muut vastaajan väitetysti hallussaan pitä-
mät välineet. Olisiko deaktivoitu konepistooli ollut syytteessä selostetuin tavoin niin 
helposti saatettavissa toimintakuntoiseksi, että siitä voitaisiin välittömästi valmistaa 
rikoksentekoväline, jolloin sitä voitaisiin pitää muuna rikoksen tekemiseen erityisesti 
soveltuvana välineenä? Entä mikä rooli muilla välineillä olisi teossa ollut? Ne sopivat 
kieltämättä uhrin vangitsemiseen ja eristämiseen, mutta ovatko ne erityisesti väki-
vallantekoon soveltuvia välineitä? Yhdessä aseiden kanssa näin mahdollisesti voisi 
olla. Nähtäväksi jää, ottaako hovioikeus näihin kysymyksiin kantaa tuomiossaan.

Yliopistotapauksessa vastaajilla oli ollut hallussaan syytteen mukaisesti varsijousi, 
käsirautoja, kolme ampuma-aseen lipasta, patruunoita, kaksi varusteliiviä ja kaasu-
naamaria, puukko, erilaisia johtoja, ruutia, kuulia ja hauleja sekä erilaisia myrkky-
kaasun valmistukseen soveltuvia aineita ja kemikaaleja sekä niiden valmistukseen 
sopivia välineitä. Lisäksi vastaajien oli syytteen mukaan ollut tarkoitus anastaa ase-
liikkeestä useita ampuma-aseita.34 Vastaajien väitteen johdosta hovioikeus on arvioi-
nut mainittujen välineiden erityistä soveltuvuutta rikoksessa käytettäväksi. Hovi- 
oikeus on ensinnäkin vastaanottamansa todistelun perusteella todennut, että vas-
taajilta takavarikoiduista välineistä olisi ollut mahdollista valmistaa tappava määrä 
myrkkykaasua. Hovioikeudessa on ollut riidatonta, ettei vastaajilla ollut ollut hallus-
saan kaikkia myrkkykaasun valmistamiseen tarvittavia välineitä, mutta hovioikeuden 
arvion mukaan puuttuvat välineet ja aineet olisivat olleet helposti saatavissa. Myös 
muut vastaajien suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat välineet, jotka heiltä oli vielä 
puuttunut, mukaan lukien lukitsemisvälineet ja palotarvikkeet, olisivat olleet suun-
nitelmaan kuuluneen ryöstön kautta tuliaseita lukuun ottamatta helposti saatavissa. 

32 Helsingin KO 6.11.2015 nro 147438 s. 16. Toisaalta teonkuvauksen mukaan vastaajalla on ollut hal-
lussaan rikoksen täytäntöönpanoon erityisesti soveltuva väline, ase. Muut vastaajan hankkimat väli-
neet osoittavat teonkuvauksen mukaan hänen tarkoitustaan käyttää kohdehenkilöön ainakin törkeää 
väkivaltaa. Teonkuvauksen perusteella on siis hieman epäselvää, ovatko muut kuin aseet syyttäjänkään 
mielestä erityisesti rikoksen tekemisessä käytettäviksi soveltuvia.

33 Mainittu tuomio s. 55–56.
34 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s.1.
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Hovioikeus on katsonut vastaajien hallussa olleiden välineiden olleen soveltuvia eri-
tyisesti käytettäviksi välineenä syytteessä tarkoitetussa rikoksessa.35

Käräjäoikeus on tuomiossaan arvioinut vastaajien mahdollisuutta saada haltuunsa 
suunnitelmansa toteuttamisessa tarvittavia aseita aseliike ryöstämällä ja katsonut, että 
tämä olisi ollut mahdollista36. Käräjäoikeus on käsitellyt aseiden hankkimisaikomusta 
samassa yhteydessä käsitellessään vastaajien hallussa olleita välineitä ja niiden vaaral-
lisuutta ja soveltuvuutta rikoksen tekemiseen. Ilmeisesti käräjäoikeus on tarkoittanut 
lukea vastaajien syyksi osana tekovälineiden hallussapitoa myös aikomuksen hankkia 
ampuma-aseita. Syytteen teonkuvauksen perusteella ampuma-aseiden hankkiminen 
näyttäisi olleen tarkoitettu arvioitavaksi ennemminkin osana yksityiskohtaista suun-
nitelmaa. Hovioikeus ei olekaan enää arvioinut aseiden hankkimista osana hallus-
sapitoa. Tämä on lain sanamuoto ja esityöt huomioon ottaen perusteltua. Ampuma- 
aseiden anastustarkoitus ei vielä ole rikoksentekovälineen hallussapitoa, eikä aseisiin 
sopivien lippaiden ja patruunoiden voitane katsoa muodostavan edellä tarkoitettua 
väline joukkoa, jos rikoksentekovälineen haltuunsaaminen sen lisäksi edellyttää tar-
kasti suunniteltavaa anastusta.

Tältä kannalta ongelmallista on myös se, miten hovioikeus on arvioinut vastaajien 
myrkkykaasun valmistamiseen sopivien välineiden ja tarvikkeiden hallussapitoa. Osa 
valmistukseen tarvittavista välineistä ja mahdollisesti kemikaaleista on vielä puuttu-
nut vastaajilta, vaikka heidän hallussaan onkin jo ollut huomattava määrä tarpeellisia 
tarvikkeita ja kaasun valmistamisessa tarvittavaa tietoa. Edellä selostettua lakivalio-
kunnan kannanottoa vasten arvioituna vastaajilla ei vielä ole ollut hallussaan rikoksen-
tekovälineen valmistamiseen tarvittavaa välinejoukkoa. Hovioikeus on kuitenkin kat-
sonut puuttuvien välineiden olleen helposti saatavissa ja katsonut vastaajien hallussa 
olleiden välineiden soveltuneen erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa37. 

Ongelmatonta ei myöskään ole se, että hovioikeus on edellä tarkoitetussa yhtey-
dessä arvioidessaan vastaajien hallussa olleiden välineiden soveltuvuutta rikoksen-
tekovälineiksi todennut, että vastaajilta puuttuneet lukitsemisvälineet ja palotarvik-
keet olisivat olleet helposti saatavissa38. Se, että välineet on helppo anastaa, ei tarkoita 
niiden hallussapitoa. Varsinaisesti hovioikeus ei olekaan tätä lukenut vastaajien syyksi 
osana hallussapitoa, kun se on katsonut, että vastaajien hallussa olleet välineet olivat 
soveltuneet erityisesti käytettäväksi välineenä syytteessä kerrotussa rikoksessa39. Sel-
vyyden vuoksi tällaista aikomusta rikoksentekovälineiden hankkimiseen olisi kuiten-
kin parempi käsitellä esimerkiksi osana yksityiskohtaisen suunnitelman laatimista, 
mikäli sellainen on osa teonkuvausta, tai osana tekijän tarkoituksen arviointia.

35 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 5–6.
36 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s. 11–12.
37 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 5–6.
38 Mainittu tuomio s. 6.
39 Mainittu tuomio s. 6.
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Koska tekovälineen hallussapito, edellä havaituin tavoin, on usein selvää ja riida-
tonta, korostuu tässä tekotavassa tekijän tarkoituksen arviointi. Tekijän hallussa ole-
van välineen tulee siis olla hänen hallussaan nimenomaan rikoksen tekemistä varten. 
Se, että joku kulkee kadulla leipäveitsen kanssa, ei riitä täyttämään valmistelurikok-
sen tunnusmerkistöä, jollei henkilön tarkoituksena ole esimerkiksi tappaa jotakuta 
mainitulla veitsellä. Lisäksi juuri tämän nimenomaisen välineen tulee olla tarkoitettu 
käytettäväksi tekijän valmistelemassa rikoksessa. Mahdollista joskin kaukaahaettua 
on, että tekijällä olisi hallussaan veitsi ja hänen tarkoituksenaan olisi tappaa joku tiet-
ty henkilö, mutta tätä rikosta varten hän aikoisi vielä erikseen hankkia jonkin toisen 
rikoksentekovälineen. Tällöin tunnusmerkistö saattaa jäädä kokonaan täyttymättä, 
jollei tekoon sovellu jokin toinen tekotapa.

Lain esitöiden mukaan tavalla, jolla tekoväline tai -välineet ovat tulleet tekijän hal-
tuun, ei ole merkitystä. Tämä on voinut tapahtua ostamalla, anastamalla tai muulla 
tavalla hankkimalla tai toisaalta valmistamalla tai löytämällä. Hallussapidon synty-
perusteita ei tämän vuoksi ole ollut tarpeen kuvata tunnusmerkistössä.40 Helsingin 
hovioikeus on lisäksi yliopistotapauksen tuomiossaan katsonut, ettei merkitystä ollut 
sillä, että tekovälineet olivat tulleet vastaajien haltuun jo ennen säännöksen voimaan-
tuloa. Momentin 1 kohdan tunnusmerkistö täyttyi välineistön hallussapidolla ja val-
mistelu saattoi siten olla rangaistavaa, vaikka välineistö olisi hankittu ennen säännök-
sen voimaantuloa.41

3.3  Sopiminen ja yksityiskohtainen suunnitelma 

3.3.1  Kaksi tekotapaa yhdessä

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan valmistelurikoksesta tuomitaan se, joka sopii 
toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen teke-
misestä. Tähän kohtaan sisältyy siis oikeastaan kaksi hyvinkin erilaista tekotapaa: 
sopiminen edellyttää vähintään kahta ihmistä eikä sopimisen jäljempänä tarkemmin 
selostettavin tavoin tarvitse kattaa teon yksityiskohtia, kun taas yksityiskohtaisen 
suunnitelman voi tehdä yksikin ihminen ja suunnitelman tulee nimensä mukaisesti 
sisältää melko runsaastikin valmisteltavan teon yksityiskohtia.

Se, miksi näin erilaiset tekotavat on yhdistetty saman kohdan alle, ei ilmene esitöis-
tä. Käytännössä rikoksesta sopiminen ja yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen 
voivat useinkin esiintyä samassa teossa, kuten aineistostanikin käy ilmi. Näin ei siis 
kuitenkaan tarvitse olla. Loogisempi sijainti teosta sopimiselle tekotapana voisikin 
olla momentin kolmas kohta tekoon yllyttämisestä tai lupautumisesta, joka sekin kos-
kee rikoksen tekemiseen kohdistuvia tahdonilmaisuja.

40 HE 141/2012 vp s. 36.
41 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 6.
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3.3.2 Teosta sopiminen

Ensimmäinen kohdan sisältämistä valmisteluna rangaistavista tekotavoista on siis ri-
koksen tekemisestä sopiminen. Oikeuskirjallisuudessa rikoksen tekemisestä sopimis-
ta on tosin pidetty jopa valmistelua edeltävänä vaiheena tai eräänlaisena yhteisenä 
rikoksentekopäätöksenä.42

Teosta sopiminen edellyttää käytännössä vähintään kahta ihmistä. Esitöiden mu-
kaan molemmat tai kaikki sopijat voivat olla osallistumassa rikokseen, mutta sen käy-
tännön toteuttaminen voi myös jäädä yhden osapuolen tehtäväksi tai olla kokonaan 
sopijajoukon ulkopuolisen henkilön harteilla43. Se, että tämä kolmas henkilö ei olisi 
mukana sopimisessa, ei liene kovin tavallista. Mahdollinen lienee esimerkiksi sel-
lainen kokonaisuus, jossa kaksi henkilöä sopii rikoksen tekemisestä ja suunnittelee 
teon ja joko yllyttää kolmannen sen tekemiseen tai kolmas henkilö itse lupautuu teon 
tekemiseen. Jos hän ei tällöin ole ollut mukana teon yksityiskohdista päättämisessä, 
ei hänen vastuunsa voine perustua toisen kohdan mukaiseen teosta sopimiseen. Jos 
puolestaan kaksi henkilöä sopii rikoksen tekemisestä siten, että rikos jäisi kolmannen 
tehtäväksi eikä tämä kolmas henkilö edes tiedä sopimuksesta, lienee vaara rikoksen 
toteutumisesta vähäinen, ellei ole jotenkin etukäteen tiedossa, että henkilö yleisesti 
suhtautuu myötämielisesti rikosten toteuttamiseen toisten puolesta.

Sopimiselta ei edellytetä erityistä muotoa44. Luonnollisesti suullisen sopimuksen 
olemassaolo ja sisältö on rikoksesta sopimisenkin kohdalla vaikeampi näyttää toteen 
kuin kirjallinen sopimus. Toisaalta kirjallisen sopimuksen laatimista rikoksen teke-
misestä on vaikea kuvitella, ellei sopimus sitten synny vähitellen esimerkiksi sähkö-
postikirjeenvaihdon välityksellä kuten aineistoni yliopistotapauksessa. Pelkkä keskus-
teleminen rikoksen tekemisestä sen sijaan ei esitöiden mukaan riitä45. Tämä onkin 
täysin perusteltua, sillä pelkkä keskusteleminen rikoksen tekemisestä ei vielä osoita 
tekijän tahtoa rikoksen toteuttamiseen. Jos jonkinlainen alustava tunnustelu keskus-
telukumppanin rikoksentekohalukkuudesta riittäisi täyttämään rikoksen valmistelun 
tunnusmerkistön, olisi kysymys jo lähestulkoon pahoista ajatuksista rankaisemisesta. 

Sopimisen kohteena tulee olla konkreettisen rikoksen tekeminen ja teon tulee olla 
riittävän yksilöity esimerkiksi kohteen tai kohdejoukon osalta. Esitöissä on käytetty 
esimerkkinä hyökkäystä oppilaitokseen. Jos A ja B sopivat siitä, että B tekee aseel-
lisen hyökkäyksen oppilaitokseen, oppilaiden ja opettajien kuolema on hyvin toden-
näköinen, jos rikos toteutetaan. Tällöin rangaistavuus ei edellytä uhrien tarkkaa yksi-
löimistä, koska he eivät rikoksen erityispiirteistä johtuen voi ennalta ollakaan kovin 
tarkasti yksilöityjä. Tilanne on esitöiden mukaan toinen, jos sopiminen koskee nimen-
omaisesti tiettyä henkilöä tai tietyssä asemassa olevaa henkilöä.46

42 Tapani – Tolvanen 2013 s. 400, Matikkala 2013 s. 242.
43 HE 141/2012 vp s. 36.
44 HE 141/2012 vp s. 36.
45 HE 141/2012 vp s. 36.
46 HE 141/2012 vp s. 36.
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Vaikka teon kohteen tulee olla ainakin jollain tasolla yksilöity, ei sopimisen tarvitse 
kattaa rikoksen yksityiskohtia47. Jollain tasolla teon muidenkin elementtien pitänee 
kuitenkin olla sovittuna. Se, että kaksi henkilöä sopii tappavansa kolmannen henkilön 
mutta ei päätä millään tasolla rikoksen tekotapaa, ajankohtaa, välineitä tai tapahtuma-
paikkaa, jättää teon liian abstraktiksi, kun sopimisen kohteena kuitenkin tulee olla tie-
tyn konkreettisen rikoksen tekeminen. Rikoksen tekemisestä sopiminen edellyttänee 
siis ainakin jonkinlaista pääpiirteittäistä suunnitelmaa.

Esitöiden perusteella siis näyttäisi siltä, että teon kohde on yksi tärkeimmistä sen 
yksilöivistä seikoista, jonka tulisi olla sovittuna. Miten siinä tapauksessa pitäisi ar-
vioida tilannetta, jossa kaksi henkilöä on tehnyt sopimuksen esimerkiksi tappami-
sesta ja päättänyt tekotavan, tekovälineen, paikan ja ajankohdan sekä kaikki muut 
yksityiskohdat teon kohdetta lukuun ottamatta? Teon kohteen voisi ajatella olevan 
niin olennainen osa rikoksen valmistelua ja tekijän rikoksentekopäätöstä, että sen tu-
lisi olla ainakin jollakin tasolla yksilöity. Edellä kuvattu tilanne rinnastunee esitöissä 
annettuun esimerkkiin oppilaitokseen tehtävästä hyökkäyksestä. Kun teon paikka ja 
aika on päätetty, nämä valinnat rajaavat jo osaltaan kohdejoukkoa. Jos teon kohdetta 
ei ole päätetty, lienee se tekijöillekin yhdentekevä ja tärkeää voi olla nimenomaan se 
sattumanvaraisuus, jolla kohde valikoituu. Tällaisessa tilanteessa näkisin, että teosta 
on sovittu riittävällä tarkkuudella ja se on myös riittävällä tasolla yksilöity ja konk-
reettinen, jotta tunnusmerkistö tältä osin täyttyy48.

Aineistossani rikoksen tekemisestä sopiminen on ollut mukana vain kahdessa ta-
pauksessa: sisarustapauksessa ja yliopistotapauksessa. Kummankaan asian tuomiossa 
teosta sopimista ei kuitenkaan ole erityisen tarkasti käsitelty. 

Yliopistotapauksessa jo teonkuvauksessa teosta sopiminen ja yksityiskohtaisen 
suunnitelman laatiminen on rinnastettu: vastaajat ovat teonkuvauksen mukaan laati-
neet suunnitelman ja sopineet tekevänsä hallussaan olevien välineiden ja aseliikkeestä 
anastettujen ampuma-aseiden avulla Helsingin yliopiston tiloissa joukkosurman49. 
Käräjäoikeus on lyhyesti todennut vastaajien sopineen jo ensimmäisen viestiketjun 
aikana joukkosurman toteuttamisesta. Tämän jälkeen vastaajien suunnitelmat ovat 
tarkentuneet, ja käräjäoikeuskin keskittyy käsittelemään vain suunnitelman yksityis-
kohtaisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta tarkastelematta enää teosta sopimista.50 Syyksi- 
 lukemista koskevassa lausumassaan käräjäoikeus ei nimenomaisesti mainitse teosta 
sopimista, mutta ei toisaalta myöskään hylkää syytettä tältä osin51. 

Hovioikeus sen sijaan ei ole tuomiossaan käsitellyt teosta sopimista lainkaan, 
mutta on päätynyt syyksilukemaan teon teonkuvauksen mukaisena lukuun ottamatta 

47 HE 141/2012 vp s. 36.
48 Kysymykseen voi suunnitelman muusta tarkkuudesta ja konkreettisesta sisällöstä riippuen tulla jopa 

kohdan toinen tekotapa, yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen.
49 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s. 1.
50 Mainittu tuomio s. 13–14.
51 Mainittu tuomio s. 17.
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väitettyä yllytystä52. Käsittelytapa onkin ymmärrettävä, sillä tämän nimenomaisen 
teon kohdalla yhdessä laadittu suunnitelma on samalla sisältänyt teon tekemisestä 
sopimisen jo ennen suunnitelman muuttumista yksityiskohtaiseksi. Rikoksen tekemi-
sestä sopimisen ja yksityiskohtaisen suunnitelman laatimisen tarkastelu yhtä aikaa on 
ollut itse asiassa hyvinkin järkevää: jos vastaajien suunnitelma ei olisi hovioikeuden 
mielestä ollut lain edellyttämällä tavalla yksityiskohtainen, olisi teko kuitenkin to-
dennäköisesti ollut riittävän yksilöity, jotta tunnusmerkistö olisi rikoksesta sopimisen 
kautta voinut täyttyä.

Teosta sopiminen on ollut osa myös sisarustapauksen teonkuvausta. Siinä vastaaja 
oli syytteen mukaan sopinut sisarensa ampumisesta tai tappamisesta muulla tavalla 
ulkomailla olevan isänsä kanssa53. Käräjäoikeus on katsonut teosta sopimisen tulleen 
näytetyksi. Vastaaja oli kertonut poliisille saaneensa isältään ohjeen, jonka mukaan 
sisar ja tämän ystävät tuli tarvittaessa surmata perheen kunnian palauttamiseksi, ja 
että vastaaja oli valmis tekemään mitä tahansa suvun maineen palauttamiseksi. Vas-
taaja oli oikeudessa myöntänyt sanoneensa näin mutta kiistänyt tarkoittaneensa sano-
misiaan. Hän oli sanonut niin vain, koska oli ollut suuttunut. Käräjäoikeuden arvion 
mukaan vastaajan sanomiset eivät olleet olleet pelkkää uhoamista ja niitä oli vahvis-
tanut myös vastaajan sisaren esitutkinnassa antama kertomus siitä, että hänen äitinsä 
oli ollut yhteydessä isään ja kertonut tilanteesta isälle ja sukulaisille.54 Hovioikeus sen 
sijaan on katsonut, että kun isää ei ollut kuultu asiassa eikä isän ja vastaajan välisestä 
yhteydenpidosta ollut edellä selostetun lisäksi muuta näyttöä, vastaajan ei voitu vas-
toin myöhempää kiistämistään katsoa sopineen teosta isänsä kanssa55. 

Sisarustapaus kuvaa hyvin tämän tekotapatunnusmerkin ongelmallisuutta: vaikka 
sopiminen sinänsä on tekotapana melko selvä, voi näyttöä sopimisesta olla hyvin vai-
kea saada. Edellä todetusti kirjallisen sopimuksen laatiminen rikoksen tekemisestä ei 
liene kovin tavallista. Sopimiseen osalliset henkilöt puolestaan tuskin ovat kovinkaan 
usein halukkaita kertomaan sopimuksesta. Muutakaan pitävää näyttöä ei sopimisesta 
yleensä liene olemassa.

3.3.3  Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen

Toinen momentin 2 kohtaan sisältyvä tekotapa on siis yksityiskohtaisen suunnitelman 
laatiminen jonkin pykälässä tarkoitetun rikoksen tekemisestä. Päinvastoin kuin edellä 
käsitellyssä kohdan toisessa tekotavassa tämän tekotavan toteuttamiseen riittää yksi-
kin ihminen ja toisaalta suunnitelman rikoksen tekemisestä tulee olla huomattavasti 
tarkempi kuin mitä siitä sopimisen tulee kattaa.

52 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 12.
53 Ratkaisun HelHO 29.1.2016 nro 103932 liitteenä oleva Helsingin KO 29.6.2015 nro 127949 s. 1.
54 Mainittu tuomio s. 14.
55 HelHO 29.1.2016 nro 103932 s. 6–7.
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Lain esitöissä yksityiskohtaista suunnitelmaa käsitellään hyvin lyhyesti. Tärkeänä 
lähtökohtana todetaan, että koska pelkkiä pahoja ajatuksia ei voida kriminalisoida, 
tulee suunnitelmalta vaatia yksityiskohtaisuutta. Yksityiskohtaisen suunnitelman tu-
lee olla sellainen faktatietoon perustuva toimintakokonaisuuden suunnitelma, joka luo 
edellytykset ja on välttämätön rikoksen toteuttamisessa.56

Yksityiskohtainen suunnitelma edellyttää selvästi enemmän kuin rikoksen pää-
piirteittäinen suunnitelma. Yksityiskohtainen suunnitelma ei kuitenkaan edellytä sitä, 
että rikossuunnitelman kaikki pienimmätkin yksityiskohdat olisi lopullisesti päätet-
ty.57 Tämän tarkempia kriteerejä suunnitelman yksityiskohtaisuudelle ei hallituksen 
esityksessä anneta. Myöskään lakivaliokunnan mietinnössä ei suunnitelman yksityis-
kohtaisuutta avata enemmälti. Esitöistä ei siten ilmene, edellyttääkö yksityiskohtai-
nen suunnitelma sitä, että teon kohteen lisäksi on päätetty tekotapa, -aika ja -paikka, 
joissa voi vielä tapahtua tarkennuksia ja muutoksia, vai riittääkö yksityiskohtaiseen 
suunnitelmaan sellainen suunnitelma, jossa esimerkiksi tekopaikka on vielä avoin ja 
tekotavassakin vielä tarkentamisen varaa. Raja riippuu toki myös siitä, millainen teko 
ylipäänsä on suunnitteilla.

Hieman apua yksityiskohtaisen suunnitelman edellyttämän tarkkuuden arviointiin 
voi saada oikeuskirjallisuudesta. Matikkala on arvioinut, ettei pelkkä ”suunnitelman 
tekeminen” olisi asianmukainen tunnusmerkki valmistelurikokselle, ja todennut tässä 
yhteydessä, että lukuun ottamatta kaikkein spontaaneimpia tapauksia rikoksen teke-
minen edellyttää aina jonkinlaista suunnitelmaa. Suunnitelman tekeminen ei siten 
asettaisi lisäedellytystä verrattuna valmisteluun joka tapauksessa kuuluvaan rikoksen-
tekotarkoitukseen.58 Yksityiskohtaisen suunnitelman pitää siis sisältää jotain selvästi 
enemmän, eikä pelkkä päätös esimerkiksi henkilön X ampumisesta riitä.

Edellä selostettu ja erityisesti esitöiden lausuma siitä, että yksityiskohtaisen suun-
nitelman tulee luoda edellytykset ja olla välttämätön rikoksen toteuttamisessa, antaa 
aiheen epäillä, soveltuuko yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen tekotapana 
kaikentyyppisiin tekoihin. Samoja epäilyksiä näyttäisi olleen myös Helsingin hovi-
oikeudella sisarustapauksessa, jota koskevassa tuomiossa hovioikeus on todennut, 
ettei vät vastaajan luettelemat surmaamistavat edellyttäneet toteutuakseen erityisen 
yksi tyiskohtaista suunnitelmaa tai tarkkaa etukäteisvalmistelua59. Perinteinen huma-
lassa tapahtuva puukotus ei vaadi tarkkaa suunnitelmaa, eikä suunnitelma mitä ilmei-
simmin tällöin olisi välttämätön rikoksen toteuttamisessa. Sen sijaan kouluampumisten 
tyyppisissä teoissa, ja esimerkiksi hovioikeuden käsittelemässä yliopistotapauksessa, 
suunnitelma on olennainen osa tekoa, joka vaatii paljon ennakkovalmisteluja onnis-
tuakseen. Pelkkä rikoksentekopäätös ei voi tulla rangaistavaksi yksityiskohtaisen 
suunnitelman laatimisena, mihin tämän kohdan soveltuminen humalapuukotuksiin 
helposti johtaisi.

56 HE 141/2012 vp s. 36–37.
57 HE 141/2012 vp s. 37. 
58 Matikkala 2013 s. 243.
59 HelHO 29.1.2016 nro 103932 s. 5.
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Yksityiskohtaisen suunnitelman laatimiseen, kuten muihinkin tekotapoihin, voi 
osallistua yhden henkilön sijasta myös kaksi tai useampi tekijää. Tällöin kaikkia suun-
nitelman tekemiseen osallisia rangaistaneen tekijöinä tai mahdollisesti heidän osuu-
tensa merkittävyydestä riippuen avunantajina. Mikä on tilanne silloin, jos henkilö 
laatii yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, että toinen henkilö toteuttaa rikoksen? Jos 
suunnitelma on tehty rikoksen tekemistä varten, lienee suunnitelman laatija tekijä60. 
Tunnusmerkistö ei edellytä, että laatijan itsensä on tarkoitus tehdä teko. Mutta mikä 
on teon toteuttajaksi suunnitellun henkilön rooli? Jos toteuttaja ei ole tietoinen suun-
nitelman tekemisestä, hän ei luonnollisesti ole siitä vastuussa. Jos taas toteuttaja tietää 
suunnitelmasta ja aikoisi toimia sen mukaisesti, on oletettavaa, että hän on lupautunut 
tekoon tai sopinut siitä suunnitelman laatijan kanssa tai että hänet on tekoon yllytetty. 
Jos sen sijaan ajateltu toteuttaja on tietoinen suunnitelman laatimisesta, mutta hänellä 
ei ole aikomustakaan toimia sen mukaisesti, hän ei ole laatinut suunnitelmaa eikä 
toiminut rikoksentekotarkoituksessa. Hän ei tässä tapauksessa ole edes avunantaja. 
Ratkaisevaa on siten se, mitä toteuttajan tarkoituksesta saadaan selville. 

Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen on rikoksen tekemisestä sopimisen ta-
voin ollut tekotapana Helsingin hovioikeuden käsittelemissä yliopistotapauksessa ja 
sisarustapauksessa. 

Yliopistotapauksessa vastaajat olivat siis syytteen mukaan laatineet suunnitelman 
tehdä hallussaan olleiden välineiden ja aseliikkeestä anastettujen ampuma-aseiden 
avulla Helsingin yliopiston tiloissa joukkosurma. Suunnitelman sisältönä oli ollut 
surmata yliopiston tiloissa 50 satunnaisesti valikoituvaa henkilöä ampuma-aseilla 
ja ilmateitse levitettävällä myrkkykaasulla. Tarkoituksena oli ollut myös estää hen-
kilöiden poispääsy lukitsemalla rakennuksen ovia ja sytyttää tulipaloja pelastus-
toimenpiteiden hidastamiseksi.61 Käräjäoikeus on katsonut tulleen näytetyksi, että 
edellä kuvattu suunnitelma on täsmentynyt vastaajien välisessä sähköposti- ja teksti-
viestikirjeenvaihdossa. Käräjäoikeus on katsonut suunnitelman olleen myrkkykaasua 
lukuun ottamatta toteuttamiskelpoinen vastaajien tullessa kiinniotetuiksi ja myrkky-
kaasunkin osalta suunnitelma olisi voitu saada täysin toimivaksi lyhyen ajan sisällä. 
Vastaajien suunnitelma oli siten ollut riittävän yksityiskohtainen.62

Käräjäoikeus on siis tuomiossaan suunnitelman yksityiskohtaisuuden asemesta 
arvioinut suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Vaikka toteuttamiskelpoinen suunni-
telma tämäntyyppisessä teossa edellyttää suunnitelmalta myös yksityiskohtaisuutta, 
ei suunnitelman yksityiskohtaisuutta voi aukottomasti arvioida vain sen toteuttamis-
kelpoisuuden perusteella. Myös hyvin pääpiirteittäinen suunnitelma voi toisenlai-
sessa teossa olla täysin toteuttamiskelpoinen. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden 
ar vioin ti kuuluukin nähdäkseni enemmän rikoksen toteuttamisen vaaran arvioinnin 
piiriin.

60 Toteuttajaksi suunnitellun henkilön asennoitumisesta riippuen rikoksen toteuttamisen vaara voi tosin 
jäädä vähäiseksi.

61 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s. 1.
62 Mainittu tuomio s. 14.
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Hovioikeus on tuomiossaan arvioinut suunnitelman yksityiskohtaisuutta tarkem-
min. Hovioikeus on todennut suunnitelman täsmentyneen tekotavan osalta pitkän 
kirjeenvaihdon aikana ja alkaneen konkretisoitua viimeistään useita kuukausia ennen 
vastaajien kiinnijäämistä. Suunnitelmaan oli sisältynyt huomattava määrä yksityis-
kohtia, muun muassa kärsimyksen lisäämiseksi suunniteltu ovien lukitseminen ja tuli-
palojen sytyttäminen. Vastaajat olivat myös hankkineet välineistöä sitä mukaa kuin 
olivat päässeet yksimielisyyteen toteuttamistavasta ja toteuttaneet suunnitelman konk-
reettisia osia. Vastaajien suunnitelmaan olivat sisältyneet pääpiirteittäin ja suurelta 
osin myös yksityiskohtaisesti syytteessä tarkoitetun teon toteuttamistavat ja -keinot. 
Suunnitelma oli siten lainkohdassa tarkoitetuin tavoin yksityiskohtainen.63

Sisarustapauksessa puolestaan vastaaja oli syytteen mukaan laatinut yksityiskoh-
taisen suunnitelman etsien sisartaan usean vuorokauden ajan, jona aikana hän oli 
suunnitellut ja kuvaillut erilaisia sisarensa surmaamistapoja64. Käräjäoikeus on pitkäl-
ti yliopistotapauksessa annetun hovioikeuden tuomion perusteluja lainaten katsonut 
suunnitelman olleen yksityiskohtainen ja vastaajan päättäneen tappaa sisarensa ampu-
malla ja hankkia aseen. Käräjäoikeus on katsonut suunnitelman sisältäneen teon to-
teuttamistavat ja -keinot, teosta seuraavan rangaistuksen pituuden arvioinnin ja maasta 
poistumista koskevan aikeen rangaistuksen kärsimisen jälkeen. Surmaamisen oli ollut 
tarkoitus tapahtua, mikäli sisar ei suostuisi palaamaan kotiin ja alistumaan hänelle 
osoitettuihin käyttäytymissääntöihin. Ampuma-asetta lukuun ottamatta suunnitelma 
oli ollut täysin toteuttamiskelpoinen ja vaikka vastaajalla ei olisi ollut hallussaan aset-
ta, hän olisi voinut sellaisen hankkia tai toteuttaa surman muulla tavoin.65 

Jo käräjäoikeuden tuomion perusteluista ilmenee ongelma, jota hovioikeus on tuo-
miossaan tarkemmin käsitellyt: vastaaja olisi voinut toteuttaa surman ampumalla tai 
muulla tavoin. Hovioikeus onkin tuomiossaan päätynyt siihen, että vastaajan suun-
nitelma ei ollut ollut riittävän yksityiskohtainen. Hovioikeus on katsonut vastaajan 
lähettämien viestien perusteella selvitetyksi, että tappouhkaukset olivat kohdistuneet 
vastaajan sisareen ja että sisar oli ollut tarkoitus surmata heti tilaisuuden tullen. Sekä 
kohde että tekoajankohta oli siten päätetty. Hovioikeus on kuitenkin katsonut suunni-
telman jääneen puutteelliseksi toteuttamistavan osalta. Vastaaja oli viesteissään lue-
tellut useita erilaisia surmaamistapoja puukottamisesta ja ampumisesta nälkään nään-
nyttämiseen. Asetta vastaajan hallusta ei ollut löytynyt, eikä vastaajan siten ole voitu 
päätellä päätyneen mihinkään tiettyyn surmaamistapaan. Hovioikeus on todennut 
toisen henkilön surmaamisen olevan mahdollista ilman yksityiskohtaista suunnitel-
maakin ja katsonut yksityiskohtaisen suunnitelman laatimisen koskevan vain sellai-
sia yksilöitävissä olevia toimia, jotka ovat välttämättömiä rikoksen toteuttamiseksi. 

63 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 6–7.
64 Ratkaisun HelHO 29.1.2016 nro 103932 liitteenä oleva Helsingin KO 29.6.2015 nro 127949 s. 1.
65 Mainittu tuomio s. 12–13. Suunnitelman yksityiskohtaisuuteen liittymättömänä sivuhuomiona todetta-

koon, että käräjäoikeus on aiemmin tuomionsa sivulla 12 katsonut jääneen näyttämättä, että vastaajalla 
olisi ollut hallussaan ase. Silti käräjäoikeus on suunnitelmaa arvioidessaan ollut epävarma siitä, oliko 
asetta ollut vai ei.
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Tällaisina perusteluissa on mainittu uhrin reitin etukäteinen selvittäminen, tekoväli-
neiden hankkiminen ja kokoaminen sekä eri toimintojen aikataulutus. Vastaajan ei ole 
näytetty päättäneen tekotapaa tai ryhtyneen mihinkään teon vaatimiin etukäteisval-
misteluihin. Kysymys on hovioikeuden näkemyksen mukaan ollut lähinnä vastaajan 
valmiudesta tarpeen tullen surmata sisarensa, mikä valmius ei ole täyttänyt teon tun-
nusmerkistöä.66

Siinä missä yliopistotapaus näyttäisi yksityiskohtaisen suunnitelman tyyppi-
tapaukselta, on sisarustapaus enemmänkin rajatapaus. Siinä on kysymys juuri siitä 
ongelmasta, jota olen edellä pohtinut: mikä osa rikoksentekosuunnitelmasta saa vielä 
olla tarkentumatta ja mitä puolestaan pitää olla päätettynä ja millaisin yksityiskoh-
din? Verrattuna teosta sopimiseen ja toisaalta rikoksentekopäätökseen on selvää, että 
yksi tyiskohtaisen suunnitelman tulee sisältää enemmän elementtejä ja yksityiskohtia. 
Mitään selkeää prosenttisääntöä ei luonnollisestikaan voida määritellä, koska suunni-
telman sisältämien elementtien määrä ja yksityiskohtaisuus riippuvat valmisteltavana 
olevasta teosta. Toivottavaa kuitenkin on, että korkein oikeus sisarustapausta koske-
vassa tulevassa ennakkopäätöksessään antaisi jonkinlaisia ohjeita nimenomaan siitä, 
mitä kaikkea yksityiskohtaisen suunnitelman tulee sisältää.

Sen lisäksi, että yksityiskohtaisen suunnitelman laatimisen kohdalla yksityiskoh-
taisuus aiheuttaa rajanveto-ongelmia, liittynee tällaisiin tekoihin usein myös näyttö-
ongelmia tai pikemminkin ilmitulo-ongelmia. Nyt käsitellyt tapaukset lienevät poik-
keuksellisia sen suhteen, että suunnitelmasta on ylipäätään ollut kirjallista aineistoa. 
Tavallisempaa voisi kuvitella olevan, että tekijä laatii suunnitelmaa kenellekään ker-
tomatta ja korkeintaan yksityiselle tietokoneelleen tallennettuun tiedostoon. Suunni-
telman laatiminen tai olemassaolo ei välttämättä tule ulkopuolisten tietoon ennen kuin 
on liian myöhäistä.

3.4  Yllyttäminen ja lupautuminen

Momentin kolmannen ja viimeisen kohdan mukaan valmistelurikoksesta tuomitaan 
se, joka palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista pykälässä tarkoitetun rikoksen teke-
miseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen. Siinä missä edellä käsitelty rikok-
sen tekemisestä sopiminen edellyttää vähintään kahden ihmisen tahdonilmaisua, tässä 
kohdassa tahdonilmaisut voivat olla täysin yksipuolisia.67

Lupautuminen ja tarjoutuminen ovat rikoksen potentiaalisesti toteuttavan henki-
lön tahdonilmauksia. Vastuun edellytyksenä ei ole, että lupautuminen tai tarjoutumi-
nen otettaisiin vastaan tai että siitä oltaisiin kiinnostuneita.68 Lupautumisessa tekijä 

66 HelHO 29.1.2016 nro 103932 s. 5–6.
67 Oikeuskirjallisuudessa on tässäkin kohdin pidetty rangaistavan menettelyn alarajaa matalana. Ks. 

Tapani – Tolvanen 2013 s. 405.
68 HE 141/2012 vp s. 37.
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suhtautuu toisen rikoksen tekemistä koskevaan aloitteeseen myönteisesti. Tarjoutu-
misessa aloite rikoksen tekemiseen tulee toteuttajan roolin hyväksyvältä henkilöltä 
itseltään.69 

Palkkaamisessa, käskemisessä tai muussa yllyttämisessä puolestaan joku yrittää 
saada toisen tekemään rikoksen. Kohdan sanamuodon ja esitöiden valossa palkkaa-
minen ja käskeminen ovat yllyttämisen alalajeja. Palkkaamisessa yllyttäjä tarjoaa toi-
selle jonkin edun rikoksen tekemisestä. Käskemisestä puolestaan nostetaan esitöissä 
esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät, joissa on käskyvaltasuhteita. Käs-
kemisen todetaan voivan kohdistua myös henkilöjoukkoon, jolloin henkilö saattaa 
antaa käskyn tappaa joku henkilö yksilöimättä tarkemmin, kuka käskyn kohteena ole-
vista tämän käskyn toteuttaa. Käskijällä on esitöiden mukaan kuitenkin oltava tuohon 
joukkoon kuuluviin nähden sellainen käskyvalta, että on ennakoitavissa, että käskyä 
noudatetaan.70

Yllyttäminen voi tapahtua siis muutoinkin kuin palkkaamalla tai käskemällä. Tästä 
esimerkkeinä esitöissä mainitaan painostaminen, kiristäminen, uhkaileminen ja muu 
vaikuttaminen71. Oikeuskäytännössä on lisäksi mainittu houkuttelu72. Kaikille yllyttä-
misen muodoille on yhteistä, ettei niiden johdosta edellytetä rikoksentekopäätöksen 
syntymistä yllytetyssä, eikä se siis ole valmistelurikoksen rangaistavuuden edellytys. 
Päinvastoin, jos yllytetty yllytyksen johdosta tekee teon, johon häntä on yllytetty, tai 
yrittää sitä, rangaistaan yllyttäjää normaalisti yllytyksestä täytettyyn tekoon tai yri-
tykseen.73

Sekä lupautumisen että yllyttämisen tulee olla vakavasti otettavaa eikä pilailua tai 
uhoamista. Lisäksi teon, joka on yllyttämisen tai lupautumisen kohteena, tulee olla 
etenkin kohteeltaan riittävän yksilöity.74 Yksilöity teko mainitaan esitöissä oikeastaan 
vain lupautumisen kohdalla, mutta säännöksen sisäinen johdonmukaisuus vaatii yksi-
löidyn teon edellyttämistä myös yllyttämisen kohdalla. Tältä osin voitaneen viitata 
siihen, mitä edellä on todettu rikoksen tekemisestä sopimisen kohdalla. Yleinen val-
mius rikoksen tekemiseen ja sen ilmoittaminen eivät vielä merkitse tunnusmerkin to-
teutumista75.

Kuten edellä on tuotu esiin, sopiminen teosta, jonka kolmas henkilö toteuttaa, voi 
tuon kolmannen kohdalla tulla arvioitavaksi yllyttämisen tai lupautumisen kautta. Toi-
saalta sekä sopiminen että yllyttäminen voivat täyttyä saman tekijän kohdalla yksin 
teoin. Tämä mahdollisuus on tuotu esiin hallituksen esityksessäkin, jossa todetaan, 
että kysymys voi olla esimerkiksi henkirikoksen tekemisestä sopimisesta palkkiota 
vastaan76.

69 Matikkala 2014 s. 248.
70 HE 141/2012 vp s. 37.
71 HE 141/2012 vp s. 37.
72 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 7.
73 HE 141/2012 vp s. 37.
74 HE 141/2012 vp s. 37.
75 HE 141/2012 vp s. 37.
76 HE 141/2012 vp s. 37.
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Lupautumisesta rikoksen tekemiseen on ollut kysymys Helsingin hovioikeuden 
käsittelemässä sisarustapauksessa. Samoin perustein kuin edellä on esitetty rikoksen 
tekemisestä sopimisen kohdalla on käräjäoikeus katsonut vastaajan myös lupautuneen 
teon tekemiseen, kun taas hovioikeus on katsonut tekoon lupautumisenkin jääneen 
näyttämättä.77

Yllyttämisestä puolestaan on ollut kysymys yliopistotapauksessa. Syytteen mu-
kaan A oli yllyttänyt X:ää osallistumaan hänen ja B:n suunnitteleman joukkosurman 
tekemiseen. A oli ollut sähköpostitse yhteydessä X:ään, joka oli antanut ymmärtää 
olevansa kiinnostunut iskuun osallistumisesta. Sähköpostikirjeenvaihtoa oli käyty 
noin viikon ajan, ja A oli kertonut X:lle suunnitelman tavoitteesta ja kohteesta sekä 
muun ohella yksityiskohtia aseliikkeen ryöstöstä ja heidän jo hankkimistaan välineis-
tä.78 Käräjäoikeus on sähköpostien perusteella katsonut A:n yrittäneen yllyttää X:ää 
mukaan iskuun sen jälkeen, kun B oli tekstiviestissään toivonut mukaan lisää teki-
jöitä79. Hovioikeus puolestaan on katsonut, ettei A:n viesteihin ollut sisältynyt min-
käänlaista kehotusta rikoksen tekemiseen tai houkuttelua siihen. Viestien perusteella 
A olisi suostunut X:n osallistumiseen suunnitelmaan toteuttamiseen tai suhtautunut 
siihen myönteisesti. Tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämää taivuttelua viestit ei-
vät olleet sisältäneet, eikä A:n viestejä siten voitu pitää yllyttämisenä. Hovioikeus on 
tältä osin hylännyt syytteen.80

4. Tekijän tarkoitus 

Jotta kysymys olisi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelus-
ta, ei riitä, että tekijä toimii jollakin edellä kuvatuista tavoista. Hänen on toimittava 
rikoksentekotarkoituksessa eli pykälän sanamuodon mukaisesti 1–3 tai 6 §:ssä tarkoi-
tetun rikoksen tekemistä varten. Tekijän tarkoituksena tulee siis olla tapon, murhan, 
surman tai törkeän pahoinpitelyn tekeminen. Riittävää ei ole, että valmisteltava teko 
täyttäisi esimerkiksi perusmuotoisen pahoinpitelyn tunnusmerkistön.

Esitöissä todetaan, että törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen val-
mistelu edellyttää korotettua tahallisuutta81. Kysymys on siitä, että tekijän on tavoi-

77 Ratkaisun HelHO 29.1.2016 nro 103932 liitteenä oleva Helsingin KO 29.6.2015 s. 14 ja HelHO 
29.1.2016 nro 103932 s. 6–7.

78 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s. 16 ja 
HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 4 ja 7.

79 Ratkaisun HelHO 20.5.2015 nro 121633 liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 128315 s. 16.
80 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 7 ja 12.
81 HE 141/2012 vp s. 35, 39. Pöyhönen puolestaan kritisoi hallituksen esityksessä käytettyä termino-

logiaa. Käsittääkseni hänen mukaansa olisi parempi puhua ylimenevästä tahallisuudesta tai subjek-
tiivisesta ylijäämästä. Korotettu tahallisuusvaatimus nimittäin tarkoittaa tahallisuuden astetta koske-
vaa vaatimusta, jonka mukaan seuraustahallisuuden tai olosuhdetahallisuuden rikoslaissa määritetyt 
alarajat eivät riitä täyttämään tahallisuusvaatimusta. Tekijän tarkoitusta puolestaan ei voida arvioida 
tahallisuuskäsitteiden kautta. Ks. Pöyhönen 2015 s. 24–45. Myös Matikkala toteaa selvästi, että rikok-
sen tekemisen tarkoitus ei ole sama asia kuin seuraustahallisuuden korkein aste tarkoitustahallisuus. 
Matikkala 2013 s. 240.
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teltava nimenomaan säännöksessä tarkoitettujen rikosten tekemistä. Sillä, toteutuuko 
tarkoitus, ei ole merkitystä. Tekijän tarkoitusperät tulee kyetä kiinnittämään ulkoisesti 
havaittaviin seikkoihin. Teolla saa olla muitakin tarkoitusperiä kuin mainittujen rikos-
ten tekeminen, mutta ne eivät saa muodostaa olennaista osaa tekijän tavoitteenaset-
telusta. Lisäksi kyseessä täytyy olla konkreettinen, ainakin jollakin tavalla yksilöity 
teko. Yleinen valmius tarpeen tullen tehdä lainkohdissa mainittu rikos ei ole riittävää.82

Mainio esimerkki tekijän tarkoituksen kohdistumisesta juuri kysymyksessä olevien 
rikosten tekemiseen on Helsingin käräjäoikeuden tuomio sieppaustapauksessa. Ennen 
sen tarkastelua, oliko vastaaja toiminut syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla, 
käräjäoikeus on arvioinut, saattoiko valmistelurikos täyttyä teonkuvauksella. Käräjä-
oikeus on todennut, että teonkuvauksen mukaan vastaajan keskeisenä tavoitteena olisi 
ollut siepata henkilöitä tunnuslukujen saamiseksi ja sitä kautta varojen hankkimiseksi. 
Vastaaja olisi voinut tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi käyttää väkivaltaa tai sen 
uhkaa, mutta nämä olisivat olleet vain välineitä tosiasiallisen tavoitteen saavuttami-
seksi. Käräjäoikeus on tämän johdosta katsonut, että koska teonkuvauksen mukainen 
keskeinen tavoitteenasettelu olisi tarkoittanut olennaisesti muuta tekoa kuin törkeää 
pahoinpitelyä, tappoa, murhaa tai surmaa, syyte oli hylättävä.83

Esitöissä todetaan, että valittu sanamuoto ”tekemistä varten” eroaa rikoslakiin jo 
aiemmin sisällytetyistä korotettua tahallisuusvaatimusta ilmaisevista muotoiluista, 
joissa on käytetty ilmaisua ”tehdäkseen”. Ilmaisun on todettu tarkoittavan kuitenkin 
asiallisesti samaa.84 ”Tekemistä varten” mahdollistaa erilaisiin tekotapoihin sisältyvät 
vaihtoehdot siitä, että esimerkiksi rikoksen tekemisestä sopivista henkilöistä vain toi-
sen on tarkoitus konkreettisesti toteuttaa teko ja että rikokseen yllytyksessä yllyttäjä-
kin voidaan tuomita rikoksen valmistelusta.85

Murhan ja törkeän pahoinpitelyn osalta tulee valmistelun aikana suoritettujen toi-
mien tai rikossuunnitelman perusteella pystyä päättelemään, että toteutunut teko olisi 
ollut törkeä. Siten paitsi jonkin kvalifiointiperusteen myös kokonaisarvostelulausek-
keen tulee täyttyä. Törkeän pahoinpitelyn osalta tietyn rikoksentekovälineen, esimer-
kiksi ampuma-aseen tai veitsen hallussapito riittää täyttämään kvalifiointiperusteen. 
Murhan kohdalla puolestaan esimerkiksi yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen 
voisi osaltaan johtaa katsomaan, että tappo olisi tehty vakaasti harkiten. Kokonais-
arvostelulausekkeen täyttymisen arviointi on kuitenkin vaikeampaa. Esitöissä on tältä 
osin todettu, ettei kokonaisarvostelulla voi olla täysin samaa merkitystä kuin arvioi-
taessa täytettyä tekoa, mutta suuntaviivat ovat samoja. Arvio tehdään niiden tietojen 
varassa, jotka olivat käsillä valmisteluteon toteutuessa.86

82 HE 141/2012 vp s. 35.
83 Helsingin KO 6.11.2015 nro 147438 s. 55–56. Teko voisi mahdollisesti olla lähempänä 25 luvun 

4 a §:ssä tarkoitettua panttivangin ottamisen valmistelua, vaikka senkään tunnusmerkistö ei näyttäisi 
täyttyvän, sillä panttivangin ottaminen edellyttää, että vapaudenriistolla pakotetaan joku muu tekemään 
jotakin uhalla, ettei panttivankia vapauteta tai että hänet surmataan tai hänen terveyttään vahingoitetaan.

84 HE 141/2012 vp s. 34–35.
85 Ks. myös Pöyhönen 2015 s. 57–59.
86 HE 141/2012 vp s. 35.
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Itä-Suomen hovioikeus on taksitapausta koskevassa tuomiossaan katsonut vastaa-
jan tarkoituksena olleen asianomistajan tappaminen. Hovioikeus on hyväksynyt 
käräjä oikeuden perustelut siltä osin kuin käräjäoikeus oli katsonut vastaajalla olleen 
tarkoitus kohdistaa asianomistajaan väkivaltaa mukanaan olleella aseella. Käräjä-
oikeus on arvioinnissaan ottanut huomioon muun ohella sen, että vastaaja oli pyrkinyt 
tavoittamaan asianomistajan menemällä tämän kotiin ladatun aseen kanssa. Hän oli 
myös kertonut kahdelle eri henkilölle tappamistarkoituksestaan, mikä osoitti vastaa-
jan päättäväisyyttä tekonsa toteuttamiseen. Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajan 
valmistelema teko olisi täyttänyt ainakin törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. 
Hovioikeus puolestaan on samojen seikkojen perusteella, eli ladatulla aseella varus-
tautumisen ja kahdelle henkilölle kerrotun tappamisaikeen perusteella katsonut, että 
vastaajan tarkoituksena oli ollut asianomistajan tappaminen.87

Hieman samantyyppiset elementit ovat olleet mukana Helsingin hovioikeuden kä-
sittelemässä vesuritapauksessa. Siinä vastaaja oli lähtenyt kiihtyneessä mielentilassa 
asianomistajan luokse kääntöveitsellä ja vesurilla varustautuneena, kertonut äidilleen 
ja sosiaalityöntekijälle aikovansa tappaa asianomistajan ja varmistanut asianomista-
jan olevan kotona. Hovioikeus on edellä mainittujen seikkojen lisäksi ottanut huo-
mioon, että vastaajalla oli ollut motiivi teolleen ja että sosiaalityöntekijä ja lähipoliisi 
olivat ottaneet hänen puheensa todesta. Tapahtumat olivat lisäksi jatkuneet pitkään, 
eikä vastaajan toiminta hovioikeuden mukaan siten ollut ollut erityisen impulsiivista. 
Hovioikeuden mukaan uskottava ei ollut vastaajan väite siitä, että hän olisi käyttänyt 
vesuria ja kääntöveistä vain pelotteluun tai käyttänyt pahoinpitelyyn vain käsiään. Sen 
sijaan pelkästään sosiaalityöntekijän ja lähipoliisin kertomusten sekä vastaajan itsensä 
esitutkinnassa kertoman tappamistarkoituksen perusteella ei voitu katsoa, että vastaa-
jan tarkoituksena olisi ollut asianomistajan tappaminen. Hovioikeuden arvion mukaan 
vastaajan tarkoituksena olisi ollut tehdä pahoinpitelyrikos mukaansa ottamillaan väli-
neillä. Vastaajalla oli ollut hallussaan teräaseita ja välineiden laatu, tapahtumainkulku 
ja todistajien kokema menettelyn vaarallisuus huomioon ottaen teko olisi ollut myös 
kokonaisuutena arvostellen törkeä.88

Myös Helsingin käräjäoikeuden parturitapauksessa antamassa tuomiossa on kat-
sottu vastaajan tarkoituksena olleen vähintään törkeän pahoinpitelyn tekeminen. Vas-
taaja oli riideltyään parturiliikkeessä olleiden henkilöiden kanssa ilmoittanut palaa-
vansa vielä takaisin ja lähtenyt ostamaan läheisestä liikkeestä keittiöveistä. Hän oli 
tuolloin käräjäoikeuden mukaan tehnyt päätöksen rikoksen toteuttamisesta. Ottaen 
huomioon riidan syy, vastaajan raivostunut käytös ja uhkaukset sekä se, että kyseessä 
oli ollut pitkäteräinen uusi keittiöveitsi, kysymys olisi ollut kokonaisuutena arvostel-
len vähintään törkeästä pahoinpitelystä.89 Käräjäoikeuden huomioon ottamat seikat 

87 I-SHO 10.3.2016 nro 110195 s. 2 ja mainitun tuomion liitteenä oleva Etelä-Karjalan KO 15.4.2015 nro 
116157 s. 5.

88 HelHO 10.3.2015 nro 110630 s. 4–5.
89 Helsingin KO 13.5.2016 nro 120612 s. 6–7.
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viittaavat selvästi vahingoittamistarkoitukseen. Toinen asianomistajista oli kuitenkin 
esitutkinnassa kertonut, että vastaaja oli, tosin kiinniottonsa jälkeen, uhannut tappaa 
heidät90. Käräjäoikeus ei tästä huolimatta ole erikseen perustellut, miksi vastaajan tar-
koituksena ei ole katsottu olleen tappaa. Käräjäoikeus onkin tosin katsonut, että vas-
taaja oli pitänyt teräasetta hallussaan vähintään kokonaisuutena arvostellen törkeän 
pahoinpitelyn tekemistä varten91.

Helsingin hovioikeuden yliopistotapausta koskevassa tuomiossa tekijöiden tarkoi-
tusta joukkosurman tekemiseen on hovioikeuden arvion mukaan tukenut moni seik-
ka. Ensinnäkin vastaajien joukkosurman tekemistä koskeva sähköpostikeskustelu oli 
ajoittunut pitkälle ajanjaksolle ja viestien kokonaismäärä oli ollut yli sata. Viestittelyn 
aikana kumpikin vastaajista oli tuonut esille useita mahdollisia suunnitelmavaihto-
ehtoja, ja kysymys oli viestien sisällön perusteella ollut vakavasti harkitusta suunni-
telmasta, joka oli kirjeenvaihdon aikana täsmentynyt. Vastaajat olivat myös pyrkineet 
kannustamaan ja vakuuttamaan toista osapuolta tämän epäröidessä. Lisäksi vastaajien 
hankkima ja hallussapitämä välineistö oli ollut johdonmukaisessa yhteydessä säh-
köpostiviesteissä esitettyihin suunnitelmiin, eikä välineistölle pääosin ollut vaihto-
ehtoista, laillista käyttötarkoitusta. Vastaajien aikomusta suunnitelman toteuttami-
seen osoitti hovioikeuden mukaan sekin, että vastaajat olivat tutustuneet kohteena 
oleviin yliopiston tiloihin ja yöpyneet suunnitelmansa mukaisesti hotellihuoneessa. 
Hovi oikeus on katsonut vastaajien välisen keskustelun sisällön ja muiden valmistelu-
toimien osoittavan, että vastaajat olivat hankkineet hallustaan takavarikoidut varusteet 
ja laatineet yksityiskohtaisen suunnitelman syytteessä väitetyssä tarkoituksessa eli to-
teuttaakseen yliopiston tiloissa joukkosurman.92

Helsingin hovioikeuden sosiaalivirastotapausta koskevassa tuomiossa puolestaan 
syyte on hylätty, koska vastaajalla ei ole katsottu olleen tarkoitusta kohdistaa asiano-
mistajaan henkirikosta tai törkeää pahoinpitelyä. Vaikka vastaaja oli jättänyt asian-
omistajan puhelinvastaajaan uhkaavia viestejä ja puhunut vankilaan menemisestä 
ajallisesti lähellä tapahtuma-ajankohtaa, hänellä oli ollut muu syy sosiaaliviraston 
toimipaikkaan menemiselle, eikä mainittu toimipaikka edes ollut asianomistajan 
pääasiallinen työskentelypaikka. Vastaajan ei ollut näytetty esittäneen nimenomaan 
asianomistajaan kohdistunutta uhkausta. Kysymyksessä olisi voinut olla jokin muu 
kuin valmistelupykälässä tarkoitettu rikos ja uhkaus oli kohdistunut yleisesti vastaajan 
asioita hoitaviin sosiaalityöntekijöihin tai muihin henkilöihin. Lisäksi hovioikeuden 
mukaan ei ollut täysin epäuskottavaa, että vastaajalla oli ollut hallussaan veitsi tavan 
vuoksi ja itsepuolustusta varten vankilasta vapautumisestaan lähtien. Vastaaja ei siten 
ollut pitänyt veistä hallussaan syytteessä mainitun rikoksen tekemistä varten.93

90 Mainittu tuomio s. 6.
91 Mainittu tuomio s. 7.
92 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 7–9.
93 HelHO 20.2.2015 nro 107651 s. 3–4.
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Edellä esitellyt tapaukset ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta tapahtumain-
kulultaan erityyppisiä ja poikkeavat toisistaan merkittävästikin sen suhteen, millaisen 
rikoksen tekeminen tekijän tarkoituksena on ollut. Tästä ja tapausten vähäisyydestä 
huolimatta voidaan jo havaita joitakin elementtejä, joita tuomioissa on otettu huo-
mioon tekijän rikoksentekotarkoitusta puoltavina. Näitä ovat olleet muun ohella teon 
kesto, aikomuksista muille kertominen tai uhkausten esittäminen, matkaan lähtemi-
nen rikoksentekovälineen kanssa, vastaajan raivostunut käytös, suunnitelman osittai-
nen toteuttaminen ja tekovälineiden hankkiminen. Rikoksentekotarkoitusta vastaan 
puhuvina seikkoina puolestaan on otettu huomioon uskottava muu syy rikoksenteko-
välineen hallussa pitämiselle sekä esitettyjen uhkausten yksilöimättömyys.

Tekijän tarkoituksen arviointi on siis esitöissä edellytetyin tavoin kiinnitetty ulkoi-
sesti havaittaviin seikkoihin. Tämä onkin ainoa vaihtoehto. Konkreettista näyttöä teki-
jän subjektiivisesta tarkoituksesta on mahdotonta esittää, mutta edellä selostettujen 
esimerkkien perusteella tarkoituksen arviointi tapahtumainkulun ja tekijän toimien 
perusteella on hyvinkin mahdollista. Vaaraa siitä, että ajattelematon tekijä olisi suotta 
joutunut rangaistuksi, ei ainakaan edellä käsiteltyjen tapausten perusteella näyttäisi 
olevan.

5. Vaaran vähäisyys ja valmistelusta luopuminen

5.1  Yleistä

Pykälän toiseen momenttiin sisältyy valmistelutoimien rangaistavuuden alaa kaventa-
va rajoitussäännös, jonka mukaan henkilöä ei tuomita valmistelurikoksesta, jos vaara 
rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos 
henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai 
muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa.

Sekä vaaran vähäisyyden arvioinnin että valmistelusta luopumisen osalta lain esi-
töissä on viitattu soveltuviin rikoksen yritystä koskeviin rikoslain kohtiin94. Mainittuja 
rikoslain kohtia, niitä koskevia esitöitä, oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta voidaan si-
ten käyttää apuna myös rikoksen valmistelua arvioitaessa. Tässä yhteydessä en näitä 
oikeuslähteitä kuitenkaan tarkemmin käsittele.

5.2  Vaaran vähäisyyden arviointi 

Pykälän 2 momentin perusteella tulee siis ensinnä arvioitavaksi vaaraedellytys. Val-
mistelun rangaistavuuden ei nimittäin tulisi kattaa rikoksen toteutumisen kannalta 

94 HE 141/2012 vp s. 37–38, rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §.
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objektiivisesti arvioiden kelvottomia toimia, vaikka ne muutoin täyttäisivät valmiste-
lun tunnusmerkistön, vaan kohdistua todella rangaistuksenarvoisiin toimiin. Vaaran 
tulee olla käsillä edellä käsiteltyjen valmistelutekojen aikana, eikä pelkästään valmis-
teluteon tekeminen vielä tarkoita, että riittävä vaarallisuus olisi käsillä.95

Valmistelutoimen aiheuttama vaara on arvioitava kyseisen toimen tekohetken mu-
kaan96. Kun rikoksen tekemistä ei siis vielä ole aloitettu, vaaran arvioiminen voi olla 
haastavaa. Esitöissä on todettu, että valmistelun sisältämää vaaraa on arvioitava ko-
konaisvaltaisesti. Lisäksi on annettu esimerkkejä vaaran suuruuteen vaikuttavista sei-
koista, jollaisina on mainittu rikosta valmistelevien henkilöiden lukumäärä ja heihin 
liittyvät muut seikat, käytettäväksi ajatellut keinot ja suunnitelma sekä uhriin liittyvät 
seikat.97 Myös oikeuskäytännössä on todettu, että rikosta valmistelevien henkilöiden 
henkilökohtaiset ominaisuudet tai olosuhteet voivat osoittaa, että vaara teon tosiasial-
lisesta toteuttamisesta olisi ollut vähäinen98. Lisäksi vaaran arvioinnissa tärkeä huo-
mioon otettava seikka on esitöiden mukaan ajallinen näkökulma eli se, kuinka lähellä 
tai kaukana tulevaisuudessa rikos tehtäisiin. Mitä kauemmaksi tulevaisuuteen rikok-
sen tekeminen ajoittuisi, sitä enemmän epävarmuustekijöitä siihen liittyy. Valmistelun 
edetessä puolestaan vaara usein kasvaa.99

Valmistelutoimen tulee siis korottaa riittävästi rikoksen toteutumisen mahdolli-
suutta. Valmistelutoimi, joka sinänsä edistää rikosta, ei välttämättä olisi rangaistava, 
jos se ei ole valmistelun kokonaisuuden kannalta tarpeeksi merkittävä. Olennaista 
merkittävyyden kannalta on, olisiko rikos ollut mahdollista toteuttaa, jos valmistelu-
toimi ajatellaan kokonaan pois tapahtumainkulusta.100

Jos arvioinnin jälkeen todetaan, että valmistelutoimen aiheuttama vaara rikoksen 
toteutumisesta oli vähäinen, on vielä arvioitava, johtuiko vaaran vähäisyys satunnai-
sista syistä vai muista syistä. Mikäli kysymys oli satunnaisista syistä, valmistelu-
rikoksen rangaistavuuden edellyttämä vaara oli olemassa. Myös syiden satunnaisuutta 
arvioidaan valmisteluteon tekohetken näkökulmasta.101 

Esitöissä on sekä vaaran vähäisyyden että syiden satunnaisuuden arvioinnin osalta 
viitattu rikoksen yritystä koskevaan rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momenttiin siltä osin 
kuin siinä säädetään rikoksen yrityksen vaarallisuuden vaatimuksesta ja satunnaisis-
ta syistä. Valmistelurikosta koskevan momentin muotoilussa on todettu hyödynnetyn 
vastaavaa käsitteistöä kuin mainitussa rikoksen yritystä koskevassa momentissa.102 
Huomattavaa kuitenkin on, että rikoksen yritystä koskevan momentin mukaan teki-
jän on tullut saada aikaan vaara rikoksen täyttymisestä, kun taas valmistelurikoksen 

95 HE 141/2012 vp s. 22, 27, 37–38.
96 HE 141/2012 vp s. 23.
97 HE 141/2012 vp s. 38.
98 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 10.
99 HE 141/2012 vp s. 38.
100 HE 141/2012 vp s. 23.
101 HE 141/2012 vp s. 38.
102 HE 141/2012 vp s. 37–38.
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rajoitus säännöksessä puhutaan rikoksen toteuttamisen vaarasta. Tähän eroon ei ole 
esitöissä kiinnitetty huomiota. Sanavalinnalla voi kuitenkin olla todellista merkitystä 
vaaran arvioinnin kohteen kannalta: mikäli valmistelurikoksessakin edellytettäisiin ri-
koksen täyttymisen vaaraa, tulisi valmistelutoimen sinänsä aiheuttaman vaaran lisäksi 
arvioitavaksi, olisiko teko voinut jäädä yrityksen asteelle. Vaaraa pitäisi siis oikeastaan 
arvioida kahdesta eri näkökulmasta. Tällöin arvioinnista tulisi helposti todella haasta-
vaa ja huomioon pitäisi ottaa mahdollisesti hyvinkin kaukaisia seikkoja. Mahdollista 
olisi tällöin se, että teko voisi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmisteluna jäädä täyttymättä, koska jonkin seikan valossa olisi ilmeistä, että teko 
toteutuessaan olisi jäänyt vain yrityksen asteelle. Tällainenkin ratkaisu on toki perus-
teltu ja itse asiassa se, että jo etukäteen arvioituna on ilmeistä, ettei teko olisi täyttynyt 
esimerkiksi jonkin yksityiskohtaiseen rikossuunnitelmaan sisältyvän virhearvioinnin 
vuoksi, voi osoittaa valmistelun kelvottomuutta laajemminkin. Toisaalta perusteltua 
voi olla nähdä asia niinkin, että olennaisempaa on se, että rikosta alettaisiin toteuttaa 
kuin se, olisiko rikos lopulta jäänyt vain yrityksen asteelle.103 Kuten jäljempänä ilme-
nee, aineistooni kuuluvissa tapauksissa ilmausten eroavaisuuteen ei ole kiinnitetty 
huomiota ainakaan niin, että se ilmenisi tuomioiden perusteluista.

Aineistooni kuuluvista syyksilukevista tuomioista kahdessa tapauksessa vaaran ri-
koksen toteuttamisesta on arvioitu olleen vähäinen, mutta vähäisyyden on katsottu 
johtuneen vain satunnaisista syistä. Yhdessä puolestaan ei ole pidetty vaaraa vähäi-
senä. Helsingin hovioikeuden vesuritapauksessa antamassa tuomiossa puolestaan on 
kyllä todettu, että vaara rikoksen tekemisestä ei ollut vähäinen, mutta tätä kannanottoa 
ei ole erikseen perusteltu104.

Ensinnäkin rikoksen toteuttamisen vaara on ollut satunnaisista syistä vähäinen 
Itä-Suomen hovioikeuden taksitapauksessa antamassa tuomiossa. Hovioikeus on tuo-
miossaan hyväksynyt käräjäoikeuden tuomion perustelut, joiden mukaan käräjäoikeus 
on katsonut, että vaara rikoksen toteutumisesta oli ollut vähäinen, koska asianomistaja 
ei ollut ollut kotona tapahtuma-ajankohtana. Vastaaja ei ollut ennakolta varmistanut, 
että asianomistaja olisi kotona. Koska asianomistaja kuitenkin edelleen asui kyseises-
sä osoitteessa ja oli tekoajankohtana ollut vain käymässä muualla, käräjäoikeus on 
katsonut vaaran vähäisyyden johtuneen satunnaisesta syystä.105

Vaara on ollut vähäinen myös Helsingin käräjäoikeuden parturitapauksessa anta-
massa tuomiossa. Tapauksessa teko oli jäänyt valmisteluasteelle, koska alueella ollut 
siviilipoliisi oli pysäyttänyt vastaajan parturiliikkeen edessä. Lisäksi vastaajan pala-
tessa parturiliikkeen luokse asianomistaja oli ollut kahvilla. Käräjäoikeus on katsonut, 
että siviilipoliisin paikalletulo ja asianomistajan poistuminen kahville olivat olleet sat-

103 Käsitteiden eroavaisuudesta ja sen seurauksista ks. myös Pöyhönen 2015 s. 72–74.
104 HelHO 10.3.2015 nro 110630 s. 6. Hovioikeus on käyttänyt nimenomaan ilmaisua rikoksen tekeminen. 

Kun tarkempia perusteluita lausumalle ei ole, ei tuomiosta voida päätellä, onko sanavalinta ollut tietoi-
nen. 

105 I-SHO 10.3.2016 nro 110195 s. 3 ja mainitun tuomion liitteenä oleva Etelä-Karjalan KO 15.4.2015 nro 
116157 s. 6.
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tumanvaraisia seikkoja, joita ilman vaara rikoksen toteuttamisesta olisi ollut todelli-
nen ja vakava. Käräjäoikeus on tässä arviossaan ottanut huomioon myös tapahtumien 
lyhyen keston, vain muutamia minuutteja, jonka vuoksi epävarmuustekijöitä ei ollut 
ehtinyt ilmaantua.106

Molemmissa tapauksissa vaara rikoksen toteuttamisesta on siis ollut vähäinen, kos-
ka asianomistaja ei ole ollut tapahtumapaikalla ja parturitapauksessa lisäksi koska 
paikalla oli sattunut olemaan poliisi. Nämä seikat ovat olleet sattumanvaraisia, sillä 
mitään erityistä tai lopullista syytä sille, miksi asianomistajat eivät olisi olleet pai-
kalla, ei kummassakaan tapauksessa ollut. Kummassakin tapauksessa vastaajat olivat 
vain sattumalta valinneet monien mahdollisten joukosta huonon ajankohdan tarkoit-
tamalleen teolle.

Yliopistotapauksessa Helsingin hovioikeus on arvioinut vaaran vähäisyyttä monel-
ta kannalta. Vastaajat olivat ensinnä väittäneet, ettei heillä ollut ollut myrkkykaasun 
valmistamiseen tarvittavaa tietotaitoa. Hovioikeus on kuitenkin katsonut, että B oli 
varsin aktiivisesti pyrkinyt selvittämään kyseisen kaasun valmistusmenetelmää ja oli 
hankinnoillaan osoittanut laajaa tietämystä sen valmistuksesta. Hovioikeuden arvion 
mukaan kaasun valmistamisen kemiallinen prosessi ei ollut niin vaikea, ettei vastaa-
jilla olisi ollut siihen riittävää tietotaitoa. Lisäksi hovioikeus on arvioinut vastaajien 
henkilökohtaisia ominaisuuksia ja olosuhteita. Se on todennut vastaajien pitkään hau-
toneen tekoa, jolla he voisivat kostaa heihin kohdistuneen kiusaamisen. Lisäksi erityi-
sesti B oli ollut syrjäytynyt ja jopa eristäytynyt muusta ympäristöstä. Hovioikeus on 
katsonut näiden seikkojen olevan omiaan lisäämään vaaraa rikoksen toteutumisesta107. 
Myös valmistelutoimien työläys ja se, ettei hankitulla välineistöllä ollut muuta käyt-
tötarkoitusta, ovat puhuneet vaaran vähäisyyttä vastaan. Myöskään teon toteuttamatta 
jääminen tammikuussa 2014 ei hovioikeuden mukaan viitannut siihen, että vaara ri-
koksen toteuttamisesta olisi ollut vähäinen, kun yhteydenpitoa ja teon valmistelua oli 
tuonkin ajankohdan jälkeen jatkettu.108

Edellä selostettujen tapausten perusteella ei juuri voida esittää yleisemmin seikko-
ja, jotka puhuisivat vaaran vähäisyyden puolesta tai sitä vastaan. Aineistoni on tähän 
vielä liian pieni. Jo tämän aineiston perusteella on kuitenkin mahdollista todeta, että 
vaaran vähäisyyden ja satunnaisten syiden arviointi on erityisen tapauskohtaista ja 
riippuu siis hyvin paljon kunkin tapauksen yksityiskohdista, jo toteutuneesta tapahtu-
mainkulusta ja valmisteltavana olevasta teosta.

106 Helsingin KO 13.5.2016 nro 120612 s. 7.
107 Hovioikeus on tässä siis käyttänyt vielä kolmatta erilaista sanaa vaihtoehtona rikoksen täyttymiselle 

ja toteuttamiselle. Tuomion perustelut kokonaisuutena huomioon ottaen sanavalinnalla tuskin on sen 
suurempaa merkitystä.

108 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 9–11.
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5.3  Rikoksen valmistelusta luopuminen

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelussa voi rikoksen yri-
tyksen tapaan vapautua vastuusta luopumalla valmistelusta. Pykälän 2 momentin mu-
kaan 1 momenttia ei nimittäin sovelleta myöskään, jos henkilö on vapaaehtoisesti 
luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman 
toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa.

Kuten edellä vaaran vähäisyyden arvioinnin kohdalla, esitöissä on myös valmiste-
lusta luopumisen osalta viitattu rikoksen yritystä koskeviin säännöksiin. Valmistelusta 
luopumista voidaan esitöiden mukaan arvioida rikoslain 5 luvun 2 §:n pohjalta.109 Pe-
rusajatuksena on, että henkilö voi oman toimintansa merkityksen valmistelurikoksesta 
poistamalla vapautua valmistelurikosta koskevasta vastuusta. Vastuuvapauden edelly-
tyksenä on vastuusta vapauttavan menettelyn vapaaehtoisuus.110

Valmistelun lopettaminen vapauttaa vastuusta, jos henkilö on valmistellut rikosta 
yksin eikä se tule tapahtumaan vielä hänen tähänastisten toimiensa perusteella. Jos 
taas valmisteluun osallistuu useita henkilöitä, henkilö voi vapautua vastuusta estämäl-
lä valmistelun jatkumisen.111 Hänen tulee siis esimerkiksi houkutella muutkin tekoa 
valmistelevat luopumaan valmistelusta112. Jos rikos tapahtuisi jo henkilön itsensä suo-
rittamien toimenpiteiden perusteella, hän voi vapautua vastuusta poistamalla oman 
menettelynsä merkityksen valmistelussa. Pelkästään henkilön väite luopumisesta ei 
riitä, vaan myös olosuhteiden tulee tukea sitä, että vastuusta vapauttavalla tavalla on 
menetelty.113

Vastuusta vapautuminen koskee ainoastaan valmistelurikosta. Jos henkilö on ri-
kosta valmistellessaan syyllistynyt muihin rikoksiin, hän ei vapaudu niitä koskevasta 
vastuusta. Toisaalta jos valmisteltu teko on jo edennyt yrityksen asteelle ja henkilö 
vapaaehtoisesti luopuu rikoksen täyttämisestä tai muuten estää tunnusmerkistössä 
tarkoitetun seurauksen syntymisen, vapautuu hän myös valmistelurikosta koskevasta 
vastuusta. Tämä nimenomainen poikkeus rikoslain 5 luvun 2 §:n 4 momentin sään-
töön on tuotu esiin vain esitöissä.114

Valmistelusta luopumista ja sen vapaaehtoisuutta on arvioitu kolmessa aineistooni 
kuuluvassa tapauksessa.

Ensinnäkin Itä-Suomen hovioikeuden käsittelemässä taksitapauksessa vastaaja 
oli kertonut luopuneensa asianomistajan tavoittelusta kuultuaan, ettei tämä ollut ollut 
kotona vaan jonkun toisen henkilön luona, jota vastaaja ei tuntenut. Hän oli lähte-
nyt etsimään taloa, josta olisi voinut soittaa itselleen taksin kotiin, ja kävellyt pellon 
poikki noin 500 metriä, kunnes oli havainnut poliisit. Hän oli tuolloin jättänyt aseen 

109 HE 141/2012 vp s. 38.
110 HE 141/2012 vp s. 38.
111 HE 141/2012 vp s. 38.
112 Matikkala 2014 s. 249.
113 HE 141/2012 vp s. 38.
114 HE 141/2012 vp s. 38–39.
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patruunoineen talon pihalle roskakatoksen viereen ja jäänyt odottamaan kiinniotta-
mistaan. Hovioikeus on kuitenkin katsonut, ettei valmistelu ollut päättynyt vapaa-
ehtoisesti vain sillä perusteella, ettei vastaajalla ollut ollut tietoa asianomistajan sijain-
nista ja ettei hän ollut selvittänyt sijaintia tarkemmin asianomistajan avopuolisolta. 
Vastaaja oli pitänyt hallussaan toimintakuntoisen ja ladatun aseen ja mahdollistanut 
siten valmistelun jatkamisen. Hänen tarkoituksensa oli estynyt vasta hänen luovut-
tuaan aseesta nähtyään poliisit. Tällainen luopuminen ei ollut vapaaehtoista.115

Hieman vastaavasti myös Helsingin hovioikeuden vesuritapauksessa vastaaja oli 
väittänyt luopuneensa valmistelusta vapaaehtoisesti juteltuaan sosiaalityöntekijän 
kanssa. Hovioikeus on kuitenkin todennut vastaajan jättäneen menemättä asianomis-
tajan asunnolle, koska pihalla oli ollut poliisiauto. Tämän vuoksi vastaaja oli ajanut 
läheisen lukion pihalle, missä hän oli vihaisena ajanut autonsa päin puuta tai pensasta. 
Lukion pihalle saapunut poliisi oli ottanut vastaajalta kääntöveitsen ja vesurin pois. 
Vielä tuolloinkin vastaaja oli kysynyt, voisiko hän jo lähteä kotiin, koska ei ainakaan 
enää tänään tappaisi asianomistajaa. Vasta myöhemmin karattuaan sairaalasta vastaaja 
oli rautatieasemalla henkisesti romahtanut ja ymmärtänyt, mitä oli tehnyt. Hovi oikeus 
on katsonut vastaajan tarkoituksen toteuttamisen estyneen ensin poliisien vuoksi ja 
sitten vaikeutuneen hänen vaurioitettuaan hallussaan ollutta autoa ja menetettyään 
rikok sentekovälineet. Luopuminen ei siten ollut ollut vapaaehtoista.116 

Helsingin hovioikeuden käsittelemässä yliopistotapauksessa on ollut kysymys ai-
noastaan siitä, oliko vastaaja B ylipäätään väittäminsä tavoin luopunut valmistelusta. 
B ei ollut tietyn päivämäärän jälkeen ollut yhteydessä vastaaja A:han, eikä hän ollut 
kiinniottamishetkeensä mennessä noutanut kaikkia hänelle saapuneita, suunnitelmaan 
liittyneitä tarvikkeita sisältäneitä paketteja. Hän ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut 
ilmaissut A:lle vetäytyvänsä suunnitelmasta, hävittänyt hallussaan ollutta välineistöä 
tai muillakaan konkreettisilla toimilla osoittanut luopuneensa suunnitelman toteutta-
misesta. Hänen ei ollut näytetty luopuneen suunnitelman toteuttamisesta.117

Tässäkin tapaukset ovat piirteiltään hyvin erilaisia, eikä niistä voida juuri tehdä 
johtopäätöksiä. Se tapausten perusteella tosin voidaan sanoa, että siinä missä vaaran 
vähäisyyden arviointi voi rikoksen yrityksen aiheuttamaan vaaraan verrattuna olla 
huomattavasti haastavampaa, ei valmistelusta luopumisen arviointi vaikuttaisi välttä-
mättä olevan rikoksen yrityksestä luopumisen arviointia vaikeampaa. Sekä rikoksen 
yrityksestä että sen valmistelusta luopumisessa edellytetään konkreettisia luopumis-
toimia, joiden pitää olla vapaaehtoisia. Vapaaehtoisuus puolestaan poistuu ulkoisen 
esteen myötä.

115 I-SHO 10.3.2016 nro 110195 s. 3–4.
116 HelHO 10.3.2015 nro 110630 s. 5–6.
117 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 11–12.
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6.  Lopuksi

Oikeuskäytännön vähäisyyden johdosta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
rikoksen valmistelun rajat ja säännöksen tulkintalinjat ovat vasta hahmottumassa. 
Säännökseen sisältyvistä tulkinnallisesti epäselvistä kysymyksistä päällimmäisiä 
ovat nähdäkseni ainakin se, kuinka ja millä tavoin yksilöity valmisteltavan teon tulee 
olla, sekä lisäksi kuinka yksityiskohtainen tulee yksityiskohtaisen suunnitelman olla. 
Aineis tooni sisältyvät tapaukset eivät keskinäisten eroavaisuuksiensa vuoksi anna vie-
lä juurikaan apua näihin tulkintaongelmiin. Sen sijaan esimerkiksi tunnusmerkistön 
täyttymisen kannalta keskeiseen tekijän tarkoituksen arviointiin tähänastinen oikeus-
käytäntö antaa jo jonkinlaiset suuntaviivat. 

Vaikka avoimet kysymykset kaipaavat lisää oikeuskäytäntöä, voidaan rangaistus-
käytäntöä jo tarkastella ja todeta sen olevan melko yhtenäinen. Valmistelurikoksesta 
tuomittava rangaistus on vankeutta enintään neljä vuotta. Aineistossani ankarin 
ran gais tus on tuomittu yliopistotapauksessa, jossa valmisteltavana on ollut ainakin 
50 hen gen joukkosurma usealla eri tavalla118. Hovioikeus on hyväksynyt rangaistuksen 
mittaamisen osalta käräjäoikeuden tuomion perusteluineen. Käräjäoikeus puolestaan 
on ottanut huomioon rikoksen tekemisen suuren vaaran sekä koston teon pääasiallise-
na vaikuttimena ja katsonut näiden perusteella, että rangaistus tulee mitata ankaraksi. 
Käräjäoikeus on pitänyt pelkästä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
valmistelusta oikeudenmukaisena rangaistuksena kolmea vuotta vankeutta.119

Sisarustapauksessa hovioikeus on päätynyt hylkäämään syytteen, mutta käräjä-
oikeus on katsonut vastaajalla olleen tarkoitus tappaa sisarensa, mitä tarkoitusta var-
ten hän oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman ja sopinut teosta isänsä kanssa. 
Kärä jä oikeus on todennut vaaran rikoksen tekemisestä olleen suuri, teon pääasiallise-
na vaikuttimena olleen vastaajan halu palauttaa perheen kunnia ja vastaajan toiminnan 
osoittaneen vakaata surmaamispyrkimystä ja olleen omiaan aiheuttamaan asianomis-
tajalle tuntuvaa kärsimystä. Käräjäoikeus on todennut pelkästä valmistelurikoksesta 
oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi yhden vuoden 11 kuukauden vankeusrangais-
tuksen. Yhdessä syyksiluetun pahoinpitelyn kanssa rangaistus on noussut kahteen 
vuoteen yhteen kuukauteen ja ollut siten ehdoton.120

118 Teko on syyksiluettu syytteen mukaisena lukuun ottamatta yritettyä yllytystä. Teonkuvauksessa ei ole 
erikseen mainittu, olisiko vastaajien tarkoituksena ollut tehdä murha, tappo vai surma. Teonkuvauksen 
mukaan valmistelu oli kuitenkin tehty vakaasti harkiten ja suunniteltu teko olisi toteutuessaan ollut 
erityisen raaka ja julma, se olisi aiheuttanut vakavaa yleistä vaaraa ja olisi myös kokonaisuutena ar-
vostellen ollut törkeä. Kysymys on siis ainakin syyttäjän käsityksen mukaan ollut ilmeisesti murhan 
valmistelusta.

119 HelHO 20.5.2015 nro 121633 s. 12 ja mainitun tuomion liitteenä oleva Helsingin KO 27.6.2014 nro 
128315 s. 18.

120 Ratkaisun HelHO 29.1.2016 nro 103932 liitteenä oleva Helsingin KO 29.6.2015 nro 127949 s. 17–18.
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Myös taksitapauksessa vastaajan tarkoituksena on katsottu olleen asianomistajan 
tappaminen. Hovioikeus on rangaistusta mitatessaan ottanut huomioon, että vastaajan 
tarkoituksena on ollut erittäin vakavan rikoksen tekeminen, hänellä on ollut muka-
naan ladattu ase ja että valmistelu on edennyt lähes yritykseksi eli teko on aiheuttanut 
merkittävän vaaran valmisteltavana olevan teon toteutumisesta. Hovioikeus on pitänyt 
oikeudenmukaisena rangaistuksena teosta yhden vuoden neljän kuukauden vankeus-
rangaistusta, joka on vastaajan aiemman rikollisuuden vuoksi tuomittu ehdotto-
mana.121

Sekä vesuritapauksessa että parturitapauksessa vastaajan tarkoituksena on puoles-
taan katsottu olleen vain törkeän pahoinpitelyn tekeminen. Parturitapauksessa vastaa-
ja on tuomittu kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, vesuritapauk-
sessa puolestaan yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja yhden vuoden 
kolmen kuukauden pituiseen valvontaan122. Vesuritapauksessa törkeän henkeen tai 
terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun on todettu olevan tekona vakava, mutta 
katsottu vastaajan heikon psyykkisen tilan vähentävän jonkin verran hänen teos-
ta ilme nevää syyllisyyttään123. Muutoin rangaistuksen mittaamista ei ole perusteltu. 
Parturi tapauksessa puolestaan käräjäoikeus on todennut, ettei kysymys ollut täytty-
neestä tai edes yrityksen asteelle edenneestä törkeästä pahoinpitelystä, minkä joh-
dosta rangaistus saattoi olla alle vuosi vankeutta. Rikoksen täyttyminen oli kuitenkin 
ajallisesti ollut hyvin lähellä ja jäänyt toteutumatta ainoastaan sattumanvaraisten seik-
kojen vuoksi.124 

Alla taulukossa 1 ovat vielä rangaistukset listattuna. Rangaistuksen pituuteen on 
selvästi vaikuttanut se, millainen teko vastaajan valmisteltavana on ollut. Tekotavalla 
ei voida katsoa olleen niin merkittävää roolia, joskin yksityiskohtaisen suunnitelman 
laatiminen useimmiten vaatinee pidempikestoista ja eräällä tavalla harkitumpaa val-
mistelua kuin tekovälineen hallussapito, mikä voi myös näkyä ankarampana rangais-
tuksena. 

121 I-SHO 10.3.2016 nro 110195 s. 4–5. Hovioikeus on tuominnut vastaajan valmistelurikoksesta ja 
käräjä oikeuden hänen syykseen lukemasta ampuma-aserikoksesta yhteiseen yhden vuoden neljän kuu-
kauden 15 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

122 Parturitapauksessa kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sisältyi rangaistus myös va-
hingonteosta. Vesuritapauksessa yhden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus puolestaan oli yhteinen 
rangaistus törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, varkauden yrityksestä 
ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Käräjäoikeus oli tuominnut kahdesta viimeksi mainitusta 
vastaajan yhteiseen 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen, eivätkä teot siten oletettavasti juuri 
vaikuttaneet myöskään hovioikeuden tuomitseman rangaistuksen pituuteen.

123 HelHO 10.3.2015 nro 110630 s. 6.
124 Helsingin KO 13.5.2016 nro 120612 s. 9.
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Taulukko 1:  Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta tuo-
mitut rangaistukset. Taulukkoon on merkitty se rangaistus, joka tuomioistuimen mu-
kaan olisi tuomittu pelkästä valmistelurikoksesta, jos tämä on tuomiossa tuotu ilmi.

Tapaus Tekotapa Valmisteltava teko Rangaistus
parturitapaus tekovälineen hallussapito törkeä pahoinpitely 6 kk ehdollinen

vesuritapaus tekovälineen hallussapito törkeä pahoinpitely 1 v ehdollinen + 
1 v 3 kk valvonta

taksitapaus tekovälineen hallussapito tappo 1 v 4 kk ehdoton
sisarustapaus yksityiskohtainen 

suunnitelma, teosta 
sopiminen

tappo 1 v 11 kk (KO)

yliopistotapaus tekovälineen hallussapito, 
yksityiskohtainen 
suunnitelma

murha? 3 v

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu on ollut rangais-
tavaa vasta hieman yli kolme vuotta. Kuten lain esitöissä ennakoitiinkin, on tapauksia 
tullut ilmi vasta vähän. Ilmitulleista tapauksista ainakin yksi on ollut juuri sellainen, 
jollaisia lainmuutoksella nimenomaisesti haluttiin ehkäistä. Vaikka muut, ainakin ai-
neistooni sisältyvistä tapauksista, ovat jääneet tarkkuustasossaan ja potentiaalisessa 
tuhoisuudessaan hyvin kauas yliopistotapauksesta, ei näidenkään tapausten vahingol-
lisuutta ja vaarallisuutta voida väheksyä.

Toisaalta tähänastisen aineiston perusteella voidaan siis todeta, että vaikka alko-
holilla ei ilmeisesti suurimmassa osassa tapauksia olekaan ollut osuutta asiaan, teot 
ovat olleet lähempänä tyypillistä humalassa tapahtuvaa puukotusta kuin laajempaa 
joukkosurmatyyppiä. Vaikka humalapuukotuksen tapaan enemmän pikaistuksissa 
valmistellut teot ovat nekin paheksuttavia, ei niillä kuitenkaan esitöiden mukaan ole 
todettu voitavan perustella rangaistavuuden alan varhentamista valmistelun suuntaan. 
Nähtäväksi jää, millaisia tapauksia tuomioistuimet saavat ratkaistavakseen tulevai-
suudessa ja onko törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun 
kriminalisointi niiden valossa ollut tarpeen.
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Tommi Hietanen

Veropetokset ja oma-aloitteiset verot

1.  Yleistä

Valtio kerää verotuloja rahoittaakseen erilaisia toimintojaan. Verovelvolliset lähtökoh-
taisesti noudattavat verojen keräämiseksi säädettyjä normeja. Verotussääntely mah -
dol listaa verovelvollisille erilaisia toimintamalleja suhteessa verotukseen. Tässä ra ja  - 
pinnassa toimittaessa on mahdollista verosuunnittelulla vaikuttaa siihen, miten vero-
tus verovelvollista kohtaa. Verosuunnittelu on laillista verotuksen vaikutuksen opti-
mointia verovelvollisen kannalta ja verovilppi toimenpiteitä verotuksen välttämiseksi 
lain vastaisesti. Verojen kantamisen turvaamiseksi on rikoslaissa veropetoksia koske-
via kriminalisointeja ja verolaeissa erilaisia hallinnollisia seuraamuksia. 

Tässä kirjoituksessa keskitytään tarkastelemaan prosesseja valtion verotulojen 
tur vaamiseksi rikosoikeuden kriminalisoinneilla. Tarkastelussa ovat erityisesti oma- 
aloit teiset verot, työnantajan ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut sekä arvon-
lisäverot.

Toimin syyttäjänä Helsingin syyttäjävirastossa ja talousrikosasioita olen hoitanut 
noin kymmenen vuotta. Kirjoitusta varten on tarkoitus hyödyntää omia tapauksia, 
niistä johtuvia kokemuksia sekä muita havaintoja vero-oikeudellisen kontrollin osalta. 
Lisäksi tarkastelen verokertymien kannalta kvantitatiivisessa mielessä tilannetta sekä 
jossain määrin verorikollisuutta ilmiönä. Asioista ja esitetyistä väittämistä kirjoituk-
sessa voi olla perustellusti myös eri mieltä. 

Suomessa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan on reagoitu muun 
ohella valtioneuvoston harmaan talouden torjuntaohjelmilla. Vuodesta 1996 lähtien 
on valtioneuvosto tehnyt kuusi periaatepäätöstä harmaantalouden ja talousrikollisuu-
den vähentämiseksi. Periaatepäätösten pohjalta on sisäministeriö yhteistyössä muiden 
ministeriöiden kanssa laatinut toimintaohjelman vuosille 2016–2020 strategisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi.1

1 http://www.intermin.fi/download/68106_harmaan_talouden_toimenpideohjelma_07062016.
pdf?c68008a755e8d388.
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2.  Säädösperusta 

Seuraavassa kuvataan oma-aloitteisten verojen ilmoitus/ kantoprosessia säädöstasol-
la. Kirjoituksen teemana oleva rikollinen verojen välttäminen kohdistuu näiden sää-
dösten rikkomiseen.

Tässä rajapinnassa mahdollinen vilpillinen toiminta kohtaa aineellisen lainsäädän-
nön ja muodostaa rikostunnusmerkistön mukaisen menettelyn.

Nämä säännökset tulevat muuttumaan osin vuoden 2017 alusta (HE 237/216vp). 
Muutokset koskettavat käytännön toimia verovelvollisten suhteen. Vaikka nämä me-
nettelyt veronkannossa muuttuvat, ei tarkastelun kohteena oleva oma-aloitteisten ve-
rojen asema rikosprosessissa tulle arvioni mukaan muuttumaan niin, että muutoksella 
olisi vaikutusta veron välttämisen houkuttelevuuteen rikollisin toimin. Verokertymän 
arvioidaan esityksen myötä lisääntyvän 40 M€:lla aikaistuvan verovelvollisuuden 
vuoksi.

2.1  Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolain (AVL) 1 §:ssä on määritelty mistä toiminnasta on suoritettava 
ar vonlisäveroa. AVL 2 luvun 2 §:n yleissäännöksellä määritellään 1 §:n mukainen 
arvon lisäverovelvollinen, joka on pääsäännön mukaan tavaran tai palvelun myyjä.

AVL:n 17 luvussa on määritelty menettelytavat arvonlisäverovelvolliselle. Luvun 
161 §:n mukaan arvonlisäverolain mukaista toimintaa harjoittamaan alkavan on ennen 
toiminnan aloittamista tehtävä yritys- ja yhteisötietolain (YTL) mukainen perustami-
silmoitus. 

YTL 10 §:n mukaan toimintaa harjoittavan on annettava muun ohella veroviran-
omaisia varten tiedot arvonlisäverovelvolliseksi merkitsemistä varten. 

AVL 162 §:n mukaan verovelvollisen on annettava veroilmoitus kultakin verokau-
delta verokautta seuravana kalenterikuukautena ja siinä on ilmoitettava liikevaihto, 
suoritettava ja vähennettävä vero sekä muut tarpeelliset tiedot. Verokausi on pääsään-
töisesti kalenterikuukausi (AVL 162a§). 

Verotililain 7 §:n mukaan AVL 162 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tulee antaa verohallin-
non vahvistamalla kausiveroilmoituksella tai sähköisesti. Sähköisesti annettava ilmoi-
tus on annettava yleisenä eräpäivänä ja muuten annettu ilmoitus ilmoituskuukauden 
7 päivänä (verotililaki 8 §).

Näiden pykälien perusteella määräytyy yleinen arvonlisäverovelvollisuus sekä 
arvonlisäveron ilmoittamista koskeva menettelyohjeistus. Tässä kuvatun kaltaisesta 
toiminnasta syntyy arvonlisäverovelvollisuus ja näin arvonlisäverovelvollisen tulisi 
menetellä.

Edellä AVL 2 luvun verovelvollisuudesta esitetystä poiketen AVL 2 luvun 8 a – 8 d 
kohdissa on verovelvollisuus järjestetty toisin. Näissä tietyissä toimialoissa (kullan 
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ostajat 8a, päästöoikeuden ostajat 8b, rakentamispalvelun ostajat 8c ja romun ja jät-
teen ostajat 8d) on verovelvollisuus järjestetty siten, että verovelvollinen on tuotteen 
ostaja jos tämä on elinkeinonharjoittaja tai merkitty arvonlisäverovelvollisten rekis-
teriin.

Näissä kohdissa on kysymys poikkeuksesta arvonlisäverotuksessa. Näiden poik-
keusten taustalla on osaltaan harmaan talouden torjunta ja siitä johtuvien lieveilmiöi-
den kuten epäterveen kilpailun välttäminen. 

2.2  Ennakkoperintälaki

Ennakkoperintä tuloverolain mukaisen veronalaisen tulon suorittamiseksi Ennakko-
perintälain 1 § (EPL). 

EPL 9 §:n mukaan velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen on pääsääntöi-
sesti suorituksen maksaja. Ennakonpidätys toimitetaan siten, että maksaja vähentää 
ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun määrän rahana maksettavasta määrästä 
(EPL 11§). Ennakonpidätyksen on vastattava mahdollisimman tarkasti verovelvolli-
sen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden ve-
rovuoden veroperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää 
(EPL 3§). Pidätetty ennakko on tilitettävä verohallinnolle pidätystä seuraavan kuukauden 
yleisenä eräpäivänä (EPL 12§). Yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä (Verotililaki 
2 § 5) kohta.)

EPL 3 luvussa on säännökset siitä, kuka on ilmoitusvelvollinen koskien ennakon-
pidätyksiä. Työnantajalla tarkoitetaan EPL 14§:n mukaan sitä, jonka lukuun tehdystä 
työstä palkka maksetaan. Työnantaja on vastuussa sekä ennakonpidätyksistä että työn-
antajan sosiaaliturvamaksuista. Työnantajan on rekisteröidyttävä edellä mainitulla 
perusilmoituksella työnantajarekisteriin (EPL31§). EPL 32§:n mukaan suorituksen/
palkan maksajan on ilmoitettava em. kausiveroilmoituksella maksetuista palkoista 
ja etuuksista sekä toimitetuista ennakonpidätyksistä kalenterikuukautta seuraavan 
kalen terikuukauden em. verotililain 8 §:n mukaisesti.

Ennakkoverovelvollisuus eroaa arvonlisäverojärjestelmästä siinä, että arvonlisä-
vero on kumulatiivinen vero ja ennakkoverot eivät ole. Arvonlisävero lasketaan vä-
hentämällä kohdekauden myyntien verosta saman kohdekauden vähennyskelpoisiin 
ostoihin sisältynyt vero. 

2.3  Verotililaki

Verotililailla (VTL) verohallinto ylläpitää verovelvolliskohtaisista verotileistä muo-
dostuvaa verotilijärjestelmää, jota verohallinto käyttää verojen ilmoittamisen ja maksa-
misen valvontaan. Järjestelmän avulla verohallinto kokoaa tiedot verovelvollisen 
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hyväksi luettavista hyvityksistä ja verovelvollisen maksettavista velvoitteista, käyt-
tää hyvitykset velvoitteiden suorituksiksi sekä tarvittaessa ilmoittaa verovelvolliselle 
suorittamatta jääneistä velvoitteista tai palauttaa käyttämättä jääneet hyvitykset 
(VTL 3 §.)

Verotili koskee oma-aloitteisesti ilmoitettuja ja maksettavia veroja (VTL 1§.)
Verotili täsmäytetään kerran kuussa ja verovelvollinen saa siitä tiliotteen(VTL 4§.) 

Liikaa maksetut verot on mahdollista saada palautuksena tai jättää tilille tulevia vel-
voitteita varten.

3.  Verokertymä

Valtio on kerännyt vuonna 2015 veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja yhteensä 
92 miljardia euroa (tilastokeskus). Verokertymä vuodelta 2015 on arvonlisäveron 
osalta ollut noin 19 miljardia euroa. Tuloverotuksessa kotitalouksien osuus on ollut 
27,7 miljardia euroa. Sosiaaliturvamaksuja on peritty 26,6 miljardia euroa. Oma-aloit-
teiset verot muodostavat koko budjetista noin 80 %. Veronkantojärjestelmä on pitkälle 
automatisoitu ja kustannustehokas. Verotusjärjestelmän toimivuudelle oma-aloitteis-
ten verojen keräämismallin luotettavuus on tärkeä. Kustannustehokkaasti toimies-
saan verovelvollisten ilmoituksiin perustuen edellyttää se luottamusta annettujen 
ilmoitusten paikkansapitävyyteen. Veronkantojärjestelmä ei voi perustua pelkästään 
luottamukseen tai moraaliseen velvoittavuuteen. Tämän vuoksi verovelvollisten toi-
mintaa seurataan tietyin menetelmin veroviranomaisten toimesta. Ottaen huomioon 
oma-aloitteisten verojen määrän ja merkityksen on tälle seurantajärjestelmälle ase-
tettava erityisiä vaatimuksia. Se on kustannustehokas ja aiheuttaa verovelvollisille 
mahdollisimman vähän haittaa sekä mahdollistaa myös viimekätisen eli rikosoikeu-
dellisen kontrollin.

4.  Verotuksen valvonta

Verotusta varten annettuja ilmoituksia ja veronkantoa seurataan ja valvotaan eri vi-
ranomaistahojen toimesta. Seuraavassa tarkastellaan valvonnan muotoja painopisteen 
ollessa rikosperustaisessa valvonnassa.

4.1  Verohallinnon valvonta 

Verohallinto valvoo oma-aloitteisten verojen kantoa tekemällä verotarkastuksia (Laki 
verotusmenettelystä 14 §). lisäksi tehdään myös muita valvontatoimenpiteitä. Näitä 
ovat valvontakäynnit ja vertailutietotarkastukset (Laki verotusmenettelystä 21§). Val-
vontakäyntejä tehdään myös verotusyksiköissä. Yksittäisiin asiakkaisiin kohdistuvien 
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valvontatoimenpiteiden lisäksi asiakkaiden ilmoitus- ja maksukäyttäytymistä analy-
soidaan ja valvotaan riskienhallinnan menetelmillä. Vuonna 2015 on verotarkastuksia 
tehty 4589 kpl, valvontakäyntejä 784 kpl ja vertailutietotarkastuksia 67 kpl (Harmaan 
talouden selvitysyksikön julkaisu: valvontatilastoja 2015 s.7).

Verohallinnon valvontamenetelmistä merkityksellisin on verotarkastus. Verotar-
kastuksia suoritetaan kahdella eri perusteella. Hallinnollisen tarkastuksen seuraamuk-
sena voi olla hallinnollinen seuraamusmenettely, missä verovelvolliselle asetetaan 
taloudellinen seuraamus. Rikosperustaisessa tarkastuksessa ei aseteta verovelvollisel-
le seuraamuksia vaan siitä tehdään mahdollisesti ilmoitus esitutkintaviranomaiselle. 
öille voidaan määrätä normaalisti veronkorotus myös niissä asioissa, missä yhtiön 
toiminnasta tehdään rikosilmoitukset. Veronkorotuksen tutkimatta jättäminen koskee 
siis vain henkilöitä, toiminimiä ja henkilöyhtiöitä niissä tapauksissa, missä veron-
korotusta ei katsota riittäväksi seuraamukseksi (Laki erillisellä päätöksellä määrättä-
västä veron- tai tullinkorotuksesta (781/2013). 

4.2  Poliisin valvonta 

Poliisi on yleinen laillisuusvalvoja, jonka on esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mukaan 
toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä 
epäillä, että rikos on tehty. Poliisilain 1 luvun 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on 
muun ohella rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkin-
taan saattaminen. Käytännön havaintojen perusteella poliisin laillisuusvalvonta ve-
rotusta koskettavien normien osalta perustuu suurelta osin sille tehtyjen ilmoitusten 
tutkimiseen. kirjaamiin talousrikosjuttuihin liittyvien törkeiden veropetosten määrä 
vuonna 2015 oli 360 kpl. Perusmuotoisia veropetoksia on vuonna 2015 kirjattu noin 
90 kpl (Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisu: valvontatilastoja 2015 s.35)

4.3  Tullin valvonta 

Tulli toimii veron kantajana EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa 
ja kerää tältä osin tullit, tuontimaksut sekä arvonlisäverot. Esitutkintalain 2 luvun 
1 §:n mukaan Tulli toimii esitutkintaviranomaisena. Laki rikostorjunnasta tullissa 
3 §:n mukaan Tullin tehtävänä on toimia esitutkintaviranomaisena rikoksessa, jolla 
rikotaan sellaista tullilain tai muun lain säännöstä, jonka noudattamisen valvonta tai 
täytäntöönpano on Tullin tehtävänä (1 luku 1 §). 2015 Tullin tutkimien veropetosten 
määrä oli 856. Perusmuotoisia veropetoksia näistä oli 226 ja törkeitä veropetoksia 
69 kpl. Tullin tutkimat törkeät veropetosjutut ovat olleet pääasiassa savukkeiden, alko-
holin ja nuuskan laitonta maahantuontia, valmiste- ja arvonlisäveroihin liittyviä rikok-
sia sekä polkumyyntitulleihin ja tullivarastointiin liittyviä rikoksia (Tullin valvon nan 
vuosijulkaisu 2015 s. 9).
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5.  Veropetokset rikosprosessissa

Rikosprosessiin päätyvistä verorikoksista tulee ylivoimaisesti suurin osa Verohallin-
non ilmoitusten perusteella. Tullin toimenpiteiden johdosta tulee rikosprosessiin 
vä hemmän juttuja ja Tullin tutkimien juttujen juttukanta poikkeaa Verohallinnon il-
moitusten luonteesta Tullin toimialan johdosta. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
keskittyä oma-aloitteisten verojen valvonnan analysointiin muussa kuin tavaroiden tai 
palvelujen maastaviennissä tai maahantuonnissa.

5.1  Veropetosten tutkinta ja oikeudenkäynti

Epäillyn veropetoksen tutkinta alkaa joko poliisin oman paljastavan toiminnan kaut-
ta tai yleisemmin verohallinnon sille esittämän rikosilmoituksen perusteella. Vero-
hallinnon perustana on pääsääntöisesti verotarkastus. rikosilmoituksen tulee jonkin 
verran myös verotuksesta suoraan. Jos asia on niin selvä, että verotarkastusta ei tar-
vita verotuksen tekemiseksi, voidaan rikosilmoitus tehdä ilman verotarkastustakin. 
Verotarkastuksen yhteydessä ratkaistaan miten asian suhteen edetään. Luonnollisten 
henkilöiden, toiminimien ja henkilöyhtiöiden osalta tehdään päätös olla määräämättä 
veronkorotusta jos asia saatetaan esitutkintaan. Osakeyhtiöille voidaan määrätä ve-
ronkorotus vaikka asia etenisi esitutkintaan. (Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä 
veron- tai tullinkorotuksesta 2 §). Verohallinnon puolesta rikosilmoituksen laatii Vero-
hallinnon edustaja asianvalvoja, joka harkitsee rikosepäilyn perustan.

Rikosilmoituksen saavuttua poliisille poliisi harkitsee onko asiassa syytä epäillä 
rikosta ja aloittaa esitutkinnan.

Poliisi tekee asiasta ETL 5 luvun 1 §:n mukaisen ilmoituksen syyttäjälle. Poliisi 
esi tutkintaviranomaisena suorittaa esitutkinnan yhteistyössä syyttäjän kanssa (ETL 
5 luku 3 §).

Esitutkinnan valmistuttua juttu siirtyy syyttäjän syyteharkintaan. Syyttäjä ottaa 
kantaa rikosepäilyyn siltä osin katsooko hän asiassa olevan todennäköisiä syitä rikos-
epäilyn tueksi, teon olevan laissa säädetty rikokseksi sekä, että rikos ei ole vanhen-
tunut. Jos syyttäjä katsoo asiassa olevan todennäköisiä syitä rikosepäilyn perustaksi 
on asiassa pääsääntöisesti nostettava syyte (ROL 1 luku 6 §). Syytteen nostamisen 
jälkeen asia siirtyy käsiteltäväksi käräjäoikeuteen.

Pääsäännöstä poiketen rikosasia voi edetä siten, että epäilty tunnustaa teon (ROL 
5 b luku). Tällöin prosessi nopeutuu ja siinä huomioidaan tunnustamisen vaikutus 
epäillyn eduksi seuraamuksen osalta sekä esitutkintavaiheessa myös rikosepäilyjen 
osalta (ETL 3 luku 10a§). Tunnustamismenettelyn säätämisen taustalla on ollut ajatus 
keventää ja nopeuttaa pitkiä ja monimutkaisia prosesseja, ja tuoda tätä kautta säästöjä 
oikeudenhoitoon. Tunnustamismenettely soveltuu nimenomaisesti veropetosproses-
seihin. Käytännön tasolla on havaittavissa varovaista optimistisuutta tunnustamis-
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menettelyn soveltamisen osalta. Vaikka soveltamissäännöt ovat verrattain monimut-
kaiset, ovat asianosaiset ottaneet uuden instrumentin käyttöön ennakkoluulottomasti.

Talousrikokset ja erityisesti veropetokset ovat usein laajoja, pitkiä ja monimutkai-
sia prosesseja. Niiden tutkinta on tavallisesti kestänyt jo vuosia ennen pääkäsittelyn 
aloittamista. Syyteharkinta-ajoissa on poliisin ja muiden asianosaisten kanssa tehtä-
vän esitutkintayhteistyön kehittymisen myötä saavutettu edistystä ja syyteharkinta- 
ajat ovat lyhentyneet. Asiat koskettavat yleensä useita epäiltyjä tekoja, henkilöitä ja 
yrityksiä ja niiden selvittämiseen menee oikeuskäsittelyssä reilusti aikaa. Käräjä-
oikeudessa syyttäjä ajaa juttua ja verohallintoa edustaa asianvalvoja. Käräjäoikeus an-
taa asiassa päätöksen siitä, onko henkilö syyllistynyt väitettyyn tekoon ja ottaa tässä 
yhteydessä kantaa myös asianomistajan korvausvaatimuksiin. Erilaiset osallisuus- ja 
tahallisuuskysymykset ja näihin liittyvät näyttövaatimukset asettavat juttujen ajami-
selle ja ratkaisemiselle haasteita aineellisten ja prosessuaalisten erityiskysymysten 
lisäksi. 

Käräjäoikeuden tuomion jälkeen on talousrikoksissa vuorossa lähes säännönmu-
kaisesti muutoksenhakuvaihe. Joku asianosaisista on lopputulemaan tyytymätön ja 
valittaa asiasta hovioikeuteen. Hovioikeuskäsittelyn ongelmakohdat ovat yleisesti 
tunnustettuja ja tiedossa. Lainsäätäjä on yrittänyt rajoittaa muutoksenhakumahdol-
lisuutta ja pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuutta muutoksenhaussa (Laki oikeuden-
käymiskaaren muuttamisesta 24.6.2010/650 ja 10.4.2015/386). Tuomioistuinlaitos 
puolestaan tuntuu ohjaavan ratkaisuillaan muutoksenhakukäytäntöä eri suuntaan 
(KKO 1999:82, KKO 2000:2, KKO 2012:99 KKO 2014:56, KKO 2014:45, KKO 
2014:74 ja KKO 2015:55).

Hovioikeusvaihe pitkittää ja syö paljon resursseja oikeudenhoidossa toteutuessaan 
täysimääräisesti talousrikosasioissa. Käsittelyjen pitkittyminen ja ajan kuluminen ei 
ole yleensä kenenkään etu. Rikosoikeudessa pätee myös toteamus ”justice delayed 
justice denyed”. Rikosasioiden ratkaisun pitkittyminen valitusvaiheiden vuoksi ei 
reaalielämässä edesauta oikean ratkaisun löytymistä. Tältä osin voidaan tietysti ko-
rostaa prosessuaalisen totuuden tai oikein toimimisen merkitystä. Pitkittynyt aika ja 
esimerkiksi todistajien kuuleminen näytön vastaanottamistarkoituksessa vuosikausia 
tapahtumien jälkeen hovioikeudessa ei yleisen elämänkokemuksen eikä käräjäkoke-
mukseni mukaan parane koskaan. Tältä osin niukkenevien resurssien todellisuudessa 
tulisi avarakatseisesti miettiä vaihtoehtoja ja seurata muiden maiden prosessuaalisia 
ratkaisuja.

Hovioikeuskäsittely on edellä mainittujen seikkojen vuoksi pääsääntöisesti kärä jä-
oikeuskäsittelyn toisinto. Pahimmissa tapauksissa hovioikeuskäsittely laajenee kärä jä - 
oikeuskäsittelyyn nähden, kun osapuolet tuovat uutta selvitystä paikatakseen käräjä-
oikeuskäsittelyn puutteita tai tuomiosta ilmeneviä seikkoja.

Laajoissa ja vaativissa talousrikosasioissa prosessin osapuolet kantaja- ja vastaaja-
puolella ovat erikoistuneita. Syyttäjälaitoksella on oma erikoissyyttäjäjärjestelmä tie-
tyille rikosoikeuden aloille. Esitutkintaviranomaisten tutkintavastuita on jaettu vastaa-
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vasti tietyille rikosoikeuden aloille. Asianajajilla on vuotuinen kouluttaumisvelvoite 
ja he ovat usein erikoistuneita tiettyihin osa-alueisiin. Erikoistuminen ja kouluttau-
tuminen parantavat oikeudenhoidon tasoa ja oikean lopputuloksen saavuttamista. 
Muutoksenhaulla on talousrikoksissa erityinen merkitys sikäli, että varsin usein muu-
toksenhaku tarkoittaa myös muutosta tuomioon. Tämä omalta osaltaan kannustaa 
asianosaisia hakemaan muutosta alioikeuden päätöksiin. 

Hovioikeuskäsittelyn jälkeen hovioikeus antaa täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun. 
Tämän jälkeen asianosaisilla on mahdollisuus hakea muutoksenhakulupaa korkeim-
malta oikeudelta. Luvan saanti on rajoitettua. Laajat ja vaativat rikosasiat sisältävät 
usein seikkoja, joihin haetaan muutoksenhakulupaa ja varsin usein saadaankin. Eli 
tältä osin prosessi jatkuu usein vielä korkeimmassa oikeudessa vaikka tällöin pääsään-
töisesti rajoitettuna tiettyihin korkeimman oikeuden tutkittavaksiottamiskriteereihin. 
Korkeimman oikeuden lainvoimaisen ratkaisun jälkeen on vielä mahdollista viedä jut-
tu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja saada asiaan kannanotto sieltä prosessin 
asianmukaisuudesta.

Rikosprosessin eri vaiheissa siihen osallistuu henkilöitä erilaisissa rooleissa. Tar-
kasteltavana on tavallinen harmaantalouden talousrikostapaus, missä on epäilty törkeä 
veropetos, kirjanpitorikos ja velallisen epärehellisyysrikos. Tutkinta alkaa esitutkinta-
viranomaiselle tehdyn ilmoituksen perusteella. Esimerkkitapauksessa velallisen epä-
rehellisyysrikos tulisi tutkintaan velallisen konkurssipesän pesänhoitajan tekemän 
ilmoituksen perusteella. Tällöin ensimmäinen juttua tutkinut taho on pesänhoitaja, 
joka on tavallisesti konkurssipesien hoitamiseen erikoistunut asianajaja. Pesänhoi-
taja on saattanut jo ennen tutkintapyynnön tekemistä teettää konkurssiin menneessä 
yhteisössä taloudellisen tarkastuksen jonkin tilintarkastuksiin erikoistuneen yhteisön 
toimesta, jolloin juttuun on perehtynyt tavallisesti KHT-tarkastaja.

Kuten edellä on kuvattu verohallinnon ilmoitusten perustana on verotarkastus, 
minkä on laatinut verotarkastaja tai useammasta tarkastajasta koostuva tiimi. Tämän 
jälkeen verohallinnon asianvalvonta ottaa materiaalin perusteella kantaa tehdäänkö 
asiassa verotarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella rikosilmoitus, ja millä 
perusteella.

Esitutkintaviranomaisessa juttua aletaan tutkia ja tutkintaan osallistuu jutun luon-
teesta riippuen vaihteleva määrä tutkijoita ja tutkinnanjohtajia eri tehtävissä. Keski-
määräisessä jutussa yksi päätutkija tutkii jutun tutkinnanjohtajan kanssa. Alkuvai-
heessa tutkintaan kiinnittyy myös syyttäjä, tai jos kyse tavallista laajemmasta jutusta, 
useampi syyttäjä ja tutkijoita. Esitutkintaviranomainen saattaa tehdä omia rikosperus-
taisia tarkastuksia epäillyn toiminnan osalta ennen asian saattamista syyteharkintaan. 
Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa esitutkintaa otetaan yhteys epäillyn avustajaan 
ja tehdään selkoa rikosepäilystä ja pyydetään kommentteja epäilystä. Syyteharkinta-
vaiheessa ja käräjäoikeuskäsittelyn alkaessa on juttua tutkinut jo lukuisa joukko asian-
tuntijoita. 
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Jutun käsittelyyn osallistuu käräjäoikeudessa tavallisesti 2–3 ammattituomaria ja 
lautamiehiä, hovioikeusvaiheessa 3 tuomaria ja esittelijä ja korkeimmassa oikeudessa 
tavallisesti 5 jäsentä ja esittelijä.

Kansallisella tasolla yhteen tutkittavaan juttuun voidaan laskea sitoutuvan siis kes-
kimäärin ainakin 15 ihmisen työpanos vaihtelevilta ajoilta (pesänhoitaja, verotarkas-
tus, asianvalvonta, esitutkinta, oikeusavustaja, syyttäminen, käräjäoikeus, hovioikeus, 
korkein oikeus). Arviosta on jätetty vielä pois prosessia koskevien laillisuusvalvojien 
työ, mikä näyttäytyy erilaisina kanteluina toimijoista eri prosessin vaiheissa, sekä eri-
laisiin pakkokeinokäsittelyihin liittyvät tehtävät ja kansainvälisiä oikeusapuja koske-
vat toimenpiteet.

6.  Talousrikostutkinta tilastoina

Seuraavassa avataan talousrikostutkintaa tilastojen valossa tavoitteena hahmottaa toi-
mintakentän laajuutta määrällisesti käyttäen hyväksi tilastotietoja. Tilastotietoja on 
haettu poliisin, verohallinnon ja syyttäjälaitoksen tilastoista.

Tarkasteltavana edellä esitetystä seuraten ovat veropetokset, törkeät veropetokset, 
velallisen epärehellisyys- ja törkeä velallisen epärehellisyysrikokset.

Poliisin tilaston ”rikollisuuskatsaus” per 10.3.2016 (POL-2016-3673) mukaan 
vuonna 2015 oli törkeitä velallisen epärehellisyysrikoksia kirjattu 310 ja perusmuo-
toisia 123 kappaletta (s.26-27). Vuotta aiemmin eli vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 
törkeiden tekomuotojen osalta 296 kpl ja tavallisten osalta 128 kpl. Vuositasolla ei 
näyttäisi olevan kovin suurta vaihtelua laillisuusvalvontaviranomaisten tietoon tule-
vassa rikollisuuden määrässä tältä osin. Vastaavasti törkeitä veropetoksia oli vuonna 
2015 kirjattu poliisin toimesta tutkintaan 360 kappaletta ja tavallisia veropetoksia 
90 kappaletta. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat olleet 310 törkeitä veropetoksia ja 
tavallisia veropetoksia 96 kappaletta. Törkeiden veropetosten lukumäärässä oli tapah-
tunut nousua kuten myös edeltävään vuoteen 2013 verrattuna (286 kpl). Tämä johtui 
kansallisen Ne bis in Idem-oikeuskäytännön selkiytymisestä. 

Tulli esitutkintaviranomaisena on kirjannut vastaavia lukuja seuraavasti. Törkeitä 
veropetoksia vuodelta 2015 40 kappaletta ja tavallisia 80 kappaletta. Vuonna 2014 
vastaavat luvut ovat olleet törkeitä veropetoksia 54 kappaletta ja tavallisia 73 kappa-
letta (s.28).

Verohallinto on tehnyt rikosilmoituksia vuonna 2015 törkeistä veropetoksista 446 
kappaletta ja tavallisista 97 kappaletta ja vuonna 2014 törkeistä veropetoksista 445 ja 
tavallisista 82 kappaletta (Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisu: valvontatilas-
toja 2015 s.14). Verohallinto on tehnyt ilmoituksia myös velallisen rikoksista, minkä 
lukumäärä on noin 100 kappaletta. Konkurssipesissä velallisen rikoksista ilmoituksen 
tekee pääsääntöisesti pesänhoitaja, jos konkurssiin ajautuneen yhtiön toiminnassa on 
syytä epäillä rikosta.
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Tilastosta ilmenevät luvut ovat rikosnimiketasolla. Tarkempaa tietoa rikosnimik-
keen taustalla olevasta juttutyypistä ei ole saatavilla. Tämän osalta on kuitenkin 
tehtävissä päätelmiä sillä perusteella, kuka rikosilmoituksen tekijä tai esitutkinta-
viranomainen on. Verohallinnon tekemissä ilmoituksissa on valtaosassa kyse harmaan 
talouden jutuista. Tullin toimiala määrää rikosepäilyjen tutkinta-alaa. Kaikkia tilastoi-
tuja tutkintoja koskettaa edellä läpikäydyt resurssitarpeet. Oletettavaa on kuitenkin, 
että perusmuotoisista teoista suuri osa hoituu kevyemmällä ja yksinkertaisemmalla 
tutkinnalla, joten jätän ne jatkosta pois ja tarkastelen tilastoja vain törkeiden tekomuo-
tojen osalta. Näissä törkeissä tekomuodoissa koskien harmaata taloutta on suurim-
massa osassa kyse oma-aloitteisten verojen laiminlyönneistä.

Edellä tilastojen perusteella on tehtävissä johtopäätös, että Suomessa tulee vireille 
vuositasolla ainakin 700 kappaletta törkeiksi luokiteltavia talousrikoksia liittyen har-
maaseen talouteen, missä nimikkeinä ovat törkeä veropetos ja/tai velallisen rikos. 
Edellä läpikäydyn perusteella näihin juttuihin sitoutuu vähintään 15 hengen työpanos 
jutun elinkaaren aikana. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi 10.500 henkilön osallistu-
mista rikosten selvittämiseen. Eri toimijoilla on erilainen ja eri pituinen rooli tutkin-
nassa ja on mahdotonta arvioida yksittäisen toimijan työpanoksen määrää tai pituutta. 
Poliisin tilastojen mukaan keskimääräinen tutkinnan kesto talousrikosasioissa vuonna 
2015 on yleisesti ollut 352 vrk. ja kokonaiskäsittelyaika 469 vrk. (Rikollisuuskatsaus 
10.3.2016 s.10). Tullin tutkintojen osalta vastaavat luvut ovat olleet vuodelta 2015 
230 vrk. ja 240 vrk. Tämä aika käsittää ajan ilmoituksen kirjaamisesta esitutkintavi-
ranomaisen patjajärjestelmään siihen, kun se siirretään syyteharkintaan tai tehdään 
muu päätös. Ajassa ei ole mukana mahdollinen ilmoituksen tekijän asian käsittely-/
tutkinta-aika eikä syyteharkinnasta eteenpäin suuntautuva aika.

Syyttäjälaitoksen toimintakertomuksen vuodelta 2015 (s.12) mukaan vaativien 
rikos asioiden syyteharkinta-aika on keskimäärin 3,76. Edellä läpikäydyt rikosasiat 
kuuluvat tähän määrittelyjoukkoon. 

Talousrikollisuus ja harmaa talous tarkoittaa oikeudetonta taloudellista oman edun 
tavoittelua joko yhteiskunnan tai sen jäsenten kustannuksella. Tämän yhteiskunnalli-
sen ilmiön merkityksen arvioinnissa on tarkasteltava siitä aiheutuvia haittoja asian-
omistajataholle. Poliisin kirjaamien talousrikosvahinkojen määrä on vuonna 2015 
ollut 168,4 M€ ja vuonna 2014 263,5 M€. Tullin osalta vastaavat luvut ovat vuodelta 
2015 7,1 M€ ja vuodelta 2014 112,5 M€. Suomalaisen seuraamusjärjestelmän luon-
teesta johtuen on tämän rikosvahingon pois saamisella sen aiheuttajilta korostunut 
merkitys. Tältä osin poliisin tilastojen mukaan on rikoshyötyä saatu vuosittain noin 
37 M€ (Rikollisuuskatsaus 10.3.2016 s.11). Tullin rikostorjunta on vuonna 2015 saa-
nut rikosvahinkoa takaisin 0,6 M€ ja vuonna 2014 2,5 M€.

Verohallinto tekee aiemmin käsiteltyjä harmaata taloutta koskettavia verotar-
kastuksia vuosittain 700–800 kappaletta. Näissä verotarkastuksissa ilmitulleiden 
ilmoittamatta jääneiden tulojen, pimeiden palkkojen ja kuittikaupan johdosta on 
maksuunpantu veroja vuonna 2015 58 M€ ja vuonna 2014 56 M€ (Harmaa talous 
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valvontatilastoja s. 8). Muiden tarkastusten perusteella on verohallinto maksuunpan-
nut veroja vuonna 2015 444 M€ ja vuonna 2014 405 M€. Harmaan talouden osalta 
vahingot muille kuin yhteiskunnalle on käsitettävä välillisiksi. Euromääräistä arvio-
ta ei voitane antaa. Konkreettisin vahinko muiden kuin fiskaalisten intressien osalta 
harmaan talouden johdosta lienee epäterveen kilpailun aiheuttamat vääristymät eri 
toimialoilla, missä harmaata taloutta erityisesti ilmenee. Harmaa talous on mielletty 
perinteisesti rakennusalaan liittyväksi. Tämä ei ehkä anna oikeaa kuvaa tilanteesta. 
Rakennusala on ollut esillä vahvasti harmaasta taloudesta keskusteltaessa, mutta mi-
kään ei anna olettaa, että tilanne olisi sen parempi millään muullakaan työvoima-
valtaisella alalla. Aloilla kuten kuljetus, telakkateollisuus, siivous yms. on suhteel-
lisen helppo hankkia taloudellista etua veronsaajan kustannuksella ja nimenomaan 
oma-aloitteisten verojen kohdalla.

Verohallinto on seurannut tekemiensä rikosilmoitusten seuraamuksia (Harmaa ta-
lous valvontatilastoja s. 16). Tilastot koskettavat vuositasolla annettuja lainvoimai-
sia tuomioita eri aikaan vireille tulleista jutuista. Suuntaa antavana tietona tätä voi-
daan pitää varsinkin kun erot eri vuosien välillä ovat varsin pieniä. Vuonna 2015 on 
tuomittu 272 henkilöä ja syyte on hylätty 29 vastaajan osalta, ja vuonna 2014 on 
tuomittu 265 henkilöä ja syyte hylätty 30 henkilön osalta. Sakkorangaistus on ollut 
seuraamuksena keskimäärin 15 prosenttissa jutuista. Verohallinto on seurannut myös 
vankeusrangaistuksen lajia ilmoitustensa johdosta. Ilmoitusten johdosta on vuon-
na 2015 tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen 24 henkilöä ja vuonna 2014 
42 henkilöä. Vastaavasti ehdollisen vankeusrangaistuksen ovat saaneet vuonna 2015 
153 henkilöä ja vuonna 2014 115 henkilöä. Rikosilmoitusten määrää ei voi suoraan 
verrata tuomittujen rangaistusten määrään, koska poikkeuksetta jutuissa on useam-
pia vastaajia, joten yhtä ilmoitusta kohden tulee useampia tuomioita henkilötasolla. 
Suhdeluvusta voidaan olla montaa mieltä. Toisaalta ehdollisen rangaistuksen pelote-
vaikutuksen ja moitittavuusmerkityksen osalta voidaan esittää kritiikkiä sikäli, että sil-
lä ei katsota olevan mitään merkitystä lainkuuliaisuuden ylläpitämisessä. Ehdottomat 
vankeusrangaistukset tarkoittavat kalliita vankivuorokausia, inhimillistä kärsimys-
tä ja yhteiskunnasta vieroittumista. Seuraamusjärjestelmän uskottavuuden kannalta 
on huomioitava kiinnijäämistodennäköisyys ja tuomiovarmuus. Kiinnijäämistoden-
näköisyyden osalta on vaikea esittää arvioita. Rikollinen aines on kuitenkin siirty-
mässä perinteisiltä riskialttiimmilta aloilta kuten huumekauppa talousrikollisuuden 
puolelle ja tähän on epäilty olevan syynä kiinnijäämisen vaikeutuminen, tuomion 
epä varmuus ja lievemmät tuomiot. Tämä näkyy siinä, että tavallisien veropetostutkin-
tojen ympärille on alkanut ilmestymään erilaisissa rooleissa henkilöitä, joilla on eri-
laisia yhteyksiä perinteiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai esimerkiksi ammat-
timaista huumausainerikostaustaa.
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7.  Veropetokset rikosprosessissa

Tähän asti olen käynyt läpi verotusjärjestelmää käytännön tasolla, verotuksen merki-
tystä oma-aloitteisten verojen osalta sekä veronkannon seurantajärjestelmiä. Tämän 
lisäksi olen tarkastellut rikosoikeusjärjestelmää talousrikosten ja harmaan talouden 
kannalta. Kirjoitukseni tarkoituksena on pohtia tilannetta näissä suhteissa ottaen huo-
mioon asiaan vaikuttavia eri intressejä. Vaikeuden kirjoituksen laatimiselle tuo alan 
dynaaminen luonne valtiontalouden tilan ja siitä seuraavien fiskaalisten ratkaisujen 
vuoksi. Dispositiota laadittaessa ja tulokulmaa pohdittaessa ei ollut vielä tiedossa 
vuoden 2015 tilanne eikä valtioneuvoston muutos harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden torjunnan toimenpiteistä vuosille 2016–2020. Kirjoitushetkellä on eduskunta-
käsittelyssä verolainsäädännön muutos koskien Verohallinnon määräämiä sanktioita.

Harmaan talouden vaikutukset yhteiskunnalle menetettyjen verotulojen osalta ovat 
arviolta 4–6 Mrd € vuodessa (vero.fi/harmaan talouden esiintyminen ja yleisyys). 
Näistä huomattava osa koskettaa oma-aloitteisia veroja. Oma-aloitteisten verojen 
osalta olisi syytä tarkastella verovalvonnan ja sitä seuraavan sanktioinnin tehokkuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta. Rikosoikeusjärjestelmälle harmaan talouden talousrikok-
set merkitsevät isoa työmäärää. 

Vuosina 2014 ja 2015 kirjattujen harmaata taloutta koskettavien rikosnimikkeiden 
(edellä veropetos ja velallisen rikos) lisäksi on kirjattu muita talousrikoksiksi luoki-
teltavia rikosnimikkeitä esimerkinomaisesti seuraavan suuruisia määriä: Arvopaperi-
markkinoita koskeva tiedottamisrikos vuonna 2014 1 kpl ja 2015 0 kpl, avustuspetos/
törkeä avustuspetos vuona 2014 1/12 ja 2015 2/9 kpl, lahjuksen ottaminen/törkeä lah-
juksen ottaminen vuonna 2014 0/0 ja vuonna 2015 3/1, sisäpiirin tiedon väärinkäyttö/ 
törkeä sisäpiirin tiedon väärinkäyttö vuonna 2014 0/1 ja vuonna 2015 1/3 ja ympä-
ristön turmeleminen/törkeä ympäristön turmeleminen vuonna 2014 44/3 ja vuonna 
2015 46/4 (Rikollisuuskatsaus 10.3.2016 s.25–26). Verrattaessa näin kirjattujen rikos-
nimikkeiden lukumäärää, on havaittavissa voimakas painotus harmaan talouden ri-
kosnimikkeisiin ja fiskaalisia intressejä koskettaviin rikostutkintoihin. Mielestäni ero 
on siinä määrin suuri, että voidaan kysyä onko se perusteltavissa rikosoikeudenhoi-
don kannalta, vaikka otettaisiin huomioon harmaantalouden toimintaohjelmat, missä 
on resursseja kohdennettu nimenomaan valtion fiskaalisten intressien suojelemiseen. 
Muiden rikosnimikkeiden esitutkintojen lukumäärät ovat niin pienet, että väistämättä 
herää ajatus, että harmaan talouden tutkintoja on painotettu muiden rikosnimikkeiden 
oikeushyvien suojelun kustannuksella.

Harmaan talouden rikostutkintojen eniten resursseja syövät tutkinnat ovat ns. kuit-
tikauppajutut. Näissä jutuissa on vältettyjen verojen keskiössä oma-aloitteiset verot. 
Rakennusteollisuus on työvoimavaltainen ala, millä on perinteisesti esiintynyt har-
maata taloutta pimeiden palkkojen ja peiteltyjen osinkojen muodossa. Rakennus alalle 
on säädetty edellä esitetty käännetty arvonlisäverojärjestelmä, mikä on tullut voimaan 
1.4.2011. Käännetyssä arvonlisäjärjestelmässä arvonlisäverolain edellytysten täyt-
tyessä arvonlisäveron maksaa myyjän sijasta ostaja. Käytännössä rakennusurakka - 
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ketjun pääurakoitsija tilittää verohallinnolle koko urakkaa sisältyvän rakentamis-
palvelujen arvonlisäveron. Maksettava määrä on sama kuin normaalissa arvonlisä-
veromenettelyssä koko urakkaketjun toimijoille yhteensä määräytyvä arvonlisäveron 
määrä. Selvityksen mukaan uudistus on maksanut yrityksille arviolta 26 M€ vuodes-
sa, minkä määrän arvioidaan vähenevän jatkossa (s. 40). Verouudistuksen tuottoja ja 
vaikutuksia harmaaseen talouteen on arvioitu erilaisilla menetelmillä. Verotuoton kas-
vun on arvioitu johtuvan kahdesta ilmiöstä. Tilanteista, missä aliurakoitsija ilmoittaa 
veron, mutta jättää sen maksamatta ja toisaalta tilanteista, missä aliurakoitsija jättää 
veron ilmoittamatta sekä maksamatta. Molemmat tarkastellut tilanteet ovat tavallisesti 
harmaan talouden kuittikauppajuttujen osatekijöitä. Selvityksen mittaustulosten pe-
rusteella verotuotto olisi kasvanut vuodessa vähintään 75 M€ (s.40).

Rikosoikeudenhoidon kannalta uudistus tarkoittaa rakennusalan arvonlisäveroja 
koskevien rikosjuttujen vähentymistä. Muiden verovelvoitteiden osalta harmaa talous 
ja kuittikauppajutut eivät ole osoittaneet vähentymistä. Uudistuksen jälkeisissä tut-
kinnoissa on kohteena muut verolajit kuin arvonlisävero. Pimeään palkanmaksuun ja 
peiteltyyn osingonjakoon liittyvät tutkinnat eivät ole vähentyneet, mitä osoittaa kirjat-
tujen rikosilmoitusten määrät. 

Suomesta saatuja kokemuksia järjestelmästä on esitelty Harmaan talouden selvi-
tysyksikön ilmiöselvityksessä 005/2011. Selvitys on valmistunut 31.10.2012 eli var-
sin pian järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

Havainnot toteutetusta veronkantomallin muutoksesta ovat mielenkiintoisia. Suh-
teellisen yksinkertaisella järjestelmämuutoksella tavoitetaan enemmän verokertymää 
ja samalla vähennetään harmaata taloutta, veronkiertoa ja rikollisuutta. Harmaata 
taloutta esiintyy kaikilla työvoimavaltaisilla aloilla. Eri toimialoilla on eri tyyppiset 
liike toimintarakenteet, minkä vuoksi ei välttämättä voida suoraan arvioida vaikutuk-
sia. Arvonlisäverolain 8 § d) kohdan mukaan käännettyä arvonlisäjärjestelmää sovel-
letaan 27.6.2014 alkaen romun ja jätteen ostajiin niin, että verovelvollinen on ostaja. 
Kimmokkeena käännetylle järjestelmälle on ollut toimialan itsensä esittämät toiveet. 
Romun ja jätteen arvonlisäverokohtelun muutoksella on havaittu olevan kansainvälis-
täkin vaikutusta sikäli, että alan epärehelliset yrittäjät ovat siirtyneet pois käännettyä 
verovelvollisuutta soveltavista maista, sinne missä ei ole käännettyä järjestelmää.

Työvoimavaltaisia aloja, missä esiintyy harmaata taloutta ovat eduskunnan tarkas-
tusvaliokunnan julkaisun 1/2014 ”Harmaan talouden torjunta” mukaan kuljetusala, 
hotelli- ja ravintola-ala sekä kiinteistöpalvelut. Listaan olisi mielestäni syytä ottaa 
mukaan myös telakkateollisuus.

Näiden toimialojen osalta olisi selvitettävä veronkanto- ja verovastuun kohden-
tamisen mahdollisuudet veron laittoman välttämisen ehkäisemiseksi. Käännetyn ar-
vonlisäveromallin soveltamisen laajentaminen eri toimialoille vähentäisi arvonlisä-
veroon kohdistuvia väärinkäytöksiä suurella todennäköisyydellä. Toinen harmaaseen 
talouteen liittyvä iso veroseuraamuksia aiheuttava laji ovat työntekijämaksuihin ja 
veroihin liittyvät velvoitteet eli pimeiden palkkojen maksu. Työn hinta on Suomessa 
sivukulujen johdosta korkea ja houkutus näitä välttämällä hankkia taloudellista etua 
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on korkea. Eri kyselyjen mukaan pimeiden palkkojen maksamisen moraalinen tuomit-
tavuuskin on kärsinyt inflaatiota. Joskus edes maan huippupoliitikot eivät miellä me-
nettelyn moitittavuutta. Tämä madaltaa osaltaan kynnystä toimia välttäen laittomasti 
työnantajamaksuja. Kilpailuasetelma saattaa myös tietyillä elinkeinotoiminnan aloilla 
olla siinä määrin epäterve, että laillisesti menetellen ei enää pärjää liiketoiminnassa. 

Työvoimaa koskevien kulujen osalta ei ole käyty keskustelua vaihtoehtoisista toi-
mintamalleista. Käytännössä kuittikauppajuttujen osalta, missä pimeitä palkkoja on 
maksettu, on tilanne aina se, että on riidatonta, että näitä työnantajakuluja ei työnte-
kijöistä ole maksettu. Toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa siten, että pitkien ketju-
tusten päässä on aina se viimeinen yhtiö/verosubjekti, mille nämä vastuut nykyjärjes-
telmässä jäävät. Alihankintaketjujen sopimus ja vastuusuhteet ovat epäselviä ja niissä 
toimii erilaisia tosiasiallisia toimijoita sekä bulvaaneja sekä myös eri tason avunan-
tajasuhteisia henkilöitä. Harmaan talouden toimijat ovat myös kehittäneet toiminta-
tapojaan niin, että voimassaolevien vastuun kohdentamissääntöjen perusteella ei voi-
da saattaa vastuuseen ketjussa sitä tasoa, joka veron välttämisestä todellisuudessa olisi 
vastuussa. Nykyisin harmaan talouden toiminta on jopa niin pitkälle kehittynyttä, että 
tutkinnan perusteella voidaan todeta vain, että todellisia vastuuhenkilöitä ei tiedetä 
niin, että heitä voitaisiin alkaa edes epäillä rikoksista. Tämä on ominaista erityisesti 
tapauksille, millä on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

8.  Havaintoja oikeuskäytännöstä verorikoksia koskettaen

Seuraavassa on tarkoitus joidenkin esimerkkitapausten avulla käydä läpi käytännön 
tasolla oikeudenkäyntiä ja siihen liittyviä kysymyksenasetteluja. Tapaukset edusta-
vat osaltaan tavanomaisia veropetostapauksia ja toisaalta epätavanomaisia tapauksia. 
Tarkastelun tarkoitus on avata sitä työmäärää ja resurssien kohdentumista mitä edellä 
kuvatut valvontaprosessit vaativat. Laajemmille ja vaativille jutuille annetaan tutkin-
nassa ns työnimi, millä sitä kutsutaan. Työnimi on neutraali eikä se tarkoita itsessään 
mitään.

8.1  Anton -tapaus

Ensimmäinen tapaus on työnimen ”Anton” saanut juttukokonaisuus. Kyseessä on 
erittäin laaja veropetosjuttu, missä on perinteisen kuittikaupan lisäksi mukana uuden-
tyyppinen veronvälttämistapa. Tässä uudentyyppisessä veronvälttämistavassa tarjo-
taan mahdollisuutta toimia yrityksen nimissä korvausta vastaan. Henkilöt, jotka eivät 
halua tai voi perustaa omaa yritystä voivat harjoittaa elinkeinotoimintaa siten, että 
he saavat toimintaa pyörittävältä organisaatiolta luvan toimia heidän yrityksellään. 
Näistä henkilöistä on käytetty termiä ”nimenkäyttäjä”, millä tarkoitetaan sitä, että 
henkilö käyttää yrityksen nimeä hankkimiensa töiden laskuttamiseen ja töistä sopi-
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miseen. Järjestelmässä nimenkäyttäjä tekee sopimuksen töistä tai urakasta toimeksi-
antajan kanssa. Sopimussuhteen osapuoleksi tulee nimenkäyttäjän puolesta hänen 
”lainaamansa” yritys. Tästä mahdollisuudesta nimenkäyttäjä on sopinut organisaation 
edustajan kanssa. Nimenkäyttäjä suorittaa ja huolehtii urakan tai työn tekemisestä 
joko itse tai työntekijöittensä kanssa ja maksaa työntekijöille palkan. Työn valmistut-
tua hän toimittaa laskutustiedot organisaation edustajille, jotka kirjoittavat laskun 
toimeksiantajalle. Toimeksiantaja maksaa laskun organisaatiolta lainatun yrityksen 
tilille. Tilille maksetut varat muutetaan käteiseksi rahaksi ja palautetaan nimenkäyttä-
jälle vähennettynä organisaation perimällä palkkiolla. Palkkio on vaihdellut 10–20 % 
välillä bruttolaskutuksesta.

”Anton” jutun tutkinta alkoi 25.11.2005 kiinniotoilla usean kuukauden tarkkailun 
jälkeen. Esitutkintaa tehtiin tiiviissä viranomaisyhteistyössä syyttäjien, poliisin ja vero - 
viranomaisten kesken. Asia vaati myös oikeusapuja ulkomaille ja Eurooppalaisen pi-
dätysmääräysjärjestelmän käyttämistä. Syytteet asiassa nostettiin 28.6.2007 ja käräjä-
oikeuden pääkäsittely alkoi 24.10.2007. Pääkäsittely päättyi 26.6.2008 ja asiassa oli 
ollut 96 vastaajaa. Muita kuultavia oli ollut satoja. Käräjäoikeus oli antanut päätöksen 
asiassa 4.5.2009. Käräjäoikeuden tuomiosta valittivat sekä syyttäjä ja asianomistaja 
että osa vastaajista. Valitusten johdosta Helsingin hovioikeus otti asian käsiteltäväksi 
ja toimitti pääkäsittelyn 8.9.2010–24.1.2011. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa, 
missä se muutti käräjäoikeuden lopputulemaa 16.12.2011. Syyttäjät ja asianomistaja 
sekä osa vastaajista hakivat muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein 
oikeus myönsi luvan 30.10.2012 kantajille. Korkein oikeus antoi oman päätöksensä 
27.6.2014, millä se palautti asian käsiteltäväksi uudestaan hovioikeuteen. Hovi oikeus 
toimitti asiassa pääkäsittelyn 12.10.2015–10.11.2015 ja antoi asiassa ratkaisunsa 
30.6.2015. Hovioikeuskäsittely oli koskettanut noin 30 vastaajaa. Näistä henkilöistä 
kuusi oli osallistunut tunnustamisoikeudenkäyntiin ja heidän osaltaan asia oli käsi-
telty erikseen.

”Anton” jutussa oli ollut kyse veron välttämisestä kolmella eri tavalla riippuen 
siitä mikä subjekti oli veroista ollut vastuussa. Ensimmäisenä veron välttämistapana 
oli ollut suoraviivainen organisaation rakennustoimintaa harjoittaneiden yhtiöiden eri 
vero lajien välttäminen maksamalla pimeitä palkkoja ja jättämällä ilmoittamatta arvon-
lisäveroja. Toinen veronvälttämistapa oli ollut perinteinen kuittikauppa, missä orga-
nisaatio oli ”myynyt” toiselle yhtiölle/ verosubjektille perusteettomia laskuja, mitkä 
tämä toinen yhtiö oli liittänyt kirjanpitoonsa ja tehnyt sitä vastaavat perusteettomat 
vähennykset eri verolajien osalta omassa verotuksessaan. Organisaatio oli nostanut 
näiden perusteettomien laskujen perusteella heidän yhtiön pankkitilille maksetut varat 
ja palauttanut ne ostajalle vähennettynä heidän palkkiollaan, mikä oli ollut noin 10–20 
prosenttia laskun bruttosummasta. Osallisuusopillisesti arvioituna tämä toimintamalli 
organisaation edustajien osalta oli arvioitava avunantona toisen verosubjektin toimin-
nassa suoritettuun veropetokseen. 

Näiden kahden veronvälttämistavan osalta käräjäoikeus oli tuominnut pääsääntöi-
sesti vastaajat syytteen mukaisesti. Kolmannen, aiemmin selitetyn veropetosmallin 
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osalta oli moitearvostelu kohdistunut organisaation päätekijöihin ja nimenkäyttäjiin 
molempiin yhdessä siinä laajuudessa mikä oli vastannut heidän osuuttaan veropetok-
sellisesta liiketoiminnasta. Käräjäoikeus oli päätynyt oikeudelliseen ratkaisuun, jonka 
mukaan nimenkäyttäjät olivat vastuussa työntekijöiden sivukuluista eli ennakonpidä-
tyksistä ja sosiaaliturvamaksuista, mutta eivät arvonlisäveroista. Organisaation pääte-
kijöiden oli katsottu vastaavan molemmista verolajeista. 

Syyttäjä ja asianomistaja valittivat hovioikeuteen rajatusti arvonlisäverojen vastuu-
kysymyksen osalta. Hovioikeus hylkäsi nimenkäyttäjien osalta syytteet kokonaan ja 
katsoi, että nimenkäyttäjät eivät olleet vastuussa minkään verolajin osalta yhtiön ve-
roista hankkimansa liiketoiminnan osalta eivätkä organisaation päätekijät olleet vas-
tuussa veroista, koska niistä olisi vastuussa nimenkäyttäjä. 

Syyttäjä ja asianomistaja hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ensinnäkin 
samaan kysymykseen kuin hovioikeudelta eli miten osallisuus veropetokseen tulisi 
tiettyjen tosiseikkojen vallitessa mieltää ja toisaalta sen kysymyksen osalta, oliko ho-
vioikeudella mahdollisuus ratkaista asia myös niiltä osin kuin asiasta ei kukaan ollut 
valittanut käräjäoikeuden päätöksen osalta. Korkein oikeus antoi ratkaisun asiassa 
27.6.2014, jonka mukaan ensinnäkin käräjäoikeuden tuomio on tullut lainvoimaiseksi 
siltä osin kun kukaan ei ollut siitä valittanut ja toiseksi osallisuuden osalta todennut, 
että nimenkäyttäjälle voi seurata rikosoikeudellinen tekijävastuu veropetoksesta yh-
dessä organisaation päätekijöiden kanssa. Näytön arvioimiseksi annettua oikeusohjet-
ta vasten yksittäisten vastaajien osalta korkein oikeus palautti asian hovioikeudessa 
käsiteltäväksi. Hovioikeus antoi ratkaisunsa korkeimman oikeuden oikeusohjeen pe-
rusteella 30.6.2016. 

Mielenkiintoinen prosessuaalinen seikka tuomiossa oli hovioikeuskokoonpanon 
puheenjohtajan eriävä mielipide jutun prosessuaalisesta tilasta. Puheenjohtaja katsoi 
korkeimman oikeuden tuomion tulleen lainvoimaiseksi ja että asiaa ei näin olisi palau-
tettu hovioikeuden käsiteltäväksi.

Vältettyjen verojen määrä kaiken kaikkiaan tässä jutussa oli ollut noin 6 M €. Vero-
hallinnolta saadun arvion perusteella tuomituista veroista oli saatu tähän mennessä 
perittyä takaisin 500.000 euroa.

8.2  Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisu (13/2127)

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisussa 19.4.2013 (tuomio 13/2127) oli ollut 
kyse veropetosepäilyistä kolmen eri kokonaisuuden osalta koskettaen telakkatoimin-
taa. Vastaajien oli epäilty edustamansa yrityksen puolesta välttäneen veroja. Vastaajia 
jutussa oli ollut kaiken kaikkiaan kahdeksan ja syytekohtia 21 kpl. Kyseessä oli ollut 
liiketoimintamalli, missä pääurakoitsijoilla oli ollut joukko vaihtuvia aliurakoitsijoita. 
Töitä oli tehty telakalla ja palkat maksettu ns. pimeästi ja kysymys oli ollut siitä kenen 
työntekijöistä oli ollut kyse ja kenen vastuulla liiketoiminnasta nämä oma-aloitteiset 
verot olivat. Syyttäjä väitti, että kyseessä olisi toiminta, mistä verovastuu työnteki-
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jöiden osalta olisi pääurakoitsijalla ja alihankinta olisi tekaistua ja siinä olisi kyse 
avunannosta pääurakoitsijan toiminnassa epäiltyyn veropetokseen. Vastaajat kiistivät 
asian ja väittivät vastuun veroista olevan aliurakoitsijoilla. Käräjäoikeus ei löytänyt 
riittävästi näyttöä sen tueksi, että kyseessä olisi ollut keinotekoisesta järjestelystä ja 
vastuun vältetyistä veroista olevan pääurakoitsijalla ja tämän toimijoilla ja syytteet 
veropetosten osalta epäiltyjen päätekijöiden osalta hylättiin yhden kokonaisuuden 
osalta. Kahdessa muussa kokonaisuudessa pääurakoitsijan edustajat myönsivät me-
nettelyn ja heidät tuomittiin asiassa rangaistuksiin. Riidatonta asiassa oli ollut se, 
että näitä viaksi väitettyjä veroja ei ollut asianmukaisesti verohallinnolle ilmoitettu 
ja maksettu. Myönnetyiltä osin tuomitut henkilöt valittivat asiassa Turun hovioikeu-
teen, joka 16.10.2014 antamallaan tuomiolla pääosiltaan pysytti käräjäoikeuden tuo-
mion. Asiassa haettiin myös korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, mitä ei myönnetty. 
Loppu tulos oli mielenkiintoinen sikäli, että se toteutti vanhan asianajajaviisauden ”jos 
myöntää pääsee lievemmällä ja jos kiistää ei saa mitään”.

8.3  Helsingin hovioikeuden ratkaisu (14/1681)

Helsingin hovioikeus on antanut 3.7.2015 ratkaisun 14/1681, millä se on palautta-
nut rakennusalan veropetoksia koskevan kuittikauppajutun uuteen käsittelyyn käräjä-
oikeuteen. Asiassa oli nostettu alun perin syyte 13 vastaajaa vastaan veropetoksista, 
kirjanpitorikoksista työeläkevakuutusmaksupetoksista sekä lahjomisesta elinkeinotoi-
minnassa sekä lahjoman vastaanottamisesta elinkeinotoiminnassa. Käräjäoikeus oli 
hylännyt kaikki syytteet. Tapauksessa oli kyse perinteisestä rakennusalan harmaasta 
taloudesta. Työntekijöille oli maksettu pimeitä palkkoja ja asiassa oli epäilty tehdyn 
perusteettomia vähennyksiä alihankinnasta, mitä ei olisi väitetysti tehty. Kyse olisi 
ollut kuittikaupasta ja todelliseksi työnantajaksi ja työnantajamaksuista vastuulliseksi 
olisi ollut syytteen mukaan katsottava toimeksiantaja eikä väitetty aliurakoitsija. 

Jutussa oli riidatonta se, että työnantajan ennakonpidätyksiä ja sotumaksuja ei ollut 
tietyistä työntekijöistä maksettu. Myöskään tilitettävää arvonlisäveroa ei ollut alihan-
kintaportaassa muodostunut. Syytteet oli kohdennettu siten, että tekijävastuussa oli 
katsottu olleen pääurakoitsijan edustaja ja aliurakoitsijoita oli syytetty avunannosta 
päätekoihin. Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että vältetyistä veroista epäilty 
yritys olisi ollut vastuussa näistä veroista ja hylkäsi syytteet. Käräjäoikeuden kokoon-
panossa oli ollut kaksi ammattituomaria ja neljä lautamiestä.

Mielenkiintoisen elementin juttuun toi tutkittu ja syytetty lahjomista koskeva 
osuus. Epäillyn etuuden osalta ei ollut sinänsä suurta erimielisyyttä. Käräjäoikeus oli 
katsonut etuuden olevan tavanomainen eikä oikeudeton ja hylännyt syytteen. Vastaa-
jina lahjomaepäilyn osalta olivat veropetosjutun pääurakoitsijan edustajat sekä tämän 
yrityksen toimeksiantajien henkilöstöä. Vuosien ajan oli keskusteltu mahdollisesta 
alihankintaketjujen valvontoihin liittyvistä korruptioepäilyistä. Tältä osin ei hylkää-
västä tuomiosta valitettu ja jatkoprosessi kosketti kymmentä vastaajaa. 
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Hovioikeus on käynyt jutussa mielenkiintoista punnintaa palauttamisen ja käsitte-
lemisen välillä. Syynä tähän on ollut kantajien puolesta valituksen yhteydessä nimetty 
uusi todistelu. Syyttäjä oli vastustanut palauttamista ja vastaajien osalta mielipiteet 
olivat vaihdelleet. Painoarvoa hovioikeus oli antanut sille seikalle, että ”oärjestystä ja 
siihen liittyvää muutoksenhakuoikeutta voidaan pitää painavampana perusteena kuin 
asian palauttamisesta seuraavaa oikeudenkäynnin keston pitkittymistä.” Asia palaa ai-
kanaan lähtöruutuun eli käräjäoikeuteen aloittaakseen sieltä uuden kierroksen.

8.3  Helsingin hovioikeuden ratkaisu (16/123284)

Helsingin hovioikeus on 31.5.2016 antanut tuomion nro 16/123284 koskien vero-
petoksia ja kirjanpitorikoksia. Vastaajia tässä asiassa on hovioikeusvaiheessa ollut 
kolmetoista ja käräjäoikeusvaiheessa 15 kpl. Helsingin käräjäoikeus on 9.10.2014 
antamallaan tuomiolla 14/142535 hylännyt kaikki vastaajia kohtaan esitetyt syytteet. 
Juttua istuttiin kuukausi sekä ali- että hovioikeusvaiheessa. 

Kyse asiassa oli kuittikaupasta siivousalalla. Päätekijöiden epäiltiin välttäneen ve-
roja antamalla työantajan ennakonpidätysilmoitukset, arvonlisäveroa koskevat kau-
si-ilmoitukset sekä tuloveroilmoitukset vääränsisältöisinä. Siivousyrityksen työnteki-
jöille palkat oli maksettu pimeästi. Varat pimeään palkanmaksuun oli saatu tekaistulla 
aliurakointilaskutuksella. Tekaistut aliurakkalaskut oli viety siivousyrityksen kirjan-
pitoon.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä syytteessä viaksi 
väitetyt toimet veronvälttämiseksi. Päätöksen käräjäoikeus oli tehnyt vahvennetussa 
kahden virkatuomarin ja kolmen lautamiehen kokoonpanossa ja päätös on ollut yksi-
mielinen.

Hovioikeus tuomitsi vastaajat suurelta osin rangaistuksiin syytteen mukaisesti. Ho-
vioikeuskäsittelyssä oli kuultu joitain työntekijöitä uusina todistajina. Päätekijä sai 
2 vuoden ja kolmen kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

 

9.  Mahdollisia vaihtoehtoja

Esitellyissä tapauksissa veronvälttämismallit ovat olleet yhteneviä. Myös vastaajissa 
on samoja henkilöitä. Tämä on tuttu ilmiö harmaan talouden alan tuotteistumisesta. 
Alalle ajautuvat tietyt henkilöt ja piirit, ja he tulevat ilmi vastaavissa asemissa eri 
jutuissa. Liiketoimintakielloilla tai vapausrangaistuksilla ei näytä olevan vaikutusta 
toiminnan jatkuvuuteen. Tuotteistuminen näkyy myös veronvälttämismallien jalos-
tumisena kiinnijäämisriskin välttämiseksi. Perusteettoman alihankinnan naamioimi-
seksi lailliseksi toiminnaksi panostetaan alan toimijoiden keskuudessa yhä enemmän. 
On myös havaittavissa, että toimijat saavat tähän toimintaan koulutusta tai neuvoja 
eri asiantuntijoilta. Näiden esimerkkitapausten osalta olen yrittänyt tuoda esille sitä, 
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kuinka paljon ne vaativat oikeudenhoidolta resursseja. Kaikki alussa tilastoidut rikos-
epäilyt eivät ole samansuuruisia ja vaadi samoja resursseja, mutta rikosprosessi niissä 
on pääsääntöisesti saman mittainen alioikeus ja valitusvaiheineen vähintään. Tämä 
resurssien käyttö on pois muusta oikeudenhoidosta. 

Asioita vuosikausia hoitaneena ja tilannetta tarkkailleena, on mieleen tullut ajatus 
siitä, onko tämä paras, ainut tai oikeudenmukaisin vaihtoehto suojella valtion fiskaa-
lisia intressejä. Tapauksissa ei näy käänteisen arvonlisäveromallin vaikutus, koska ne 
ovat ajalta ennen sen voimaantuloa ja osin myös eri aloilta. Lain voimaantulon jäl-
keiseltä ajalta ei ole vastaavia rikosilmoituksia kuin ennen sitä. Mekanismi itsessään 
tekee tämän mahdottomaksi. Rikollisuus ei toki katoa, mutta se muuttaa muotoaan. 
Odotetusti on tullut muutamia tapauksia, missä petollisesti menetellen on haettu ai-
heettomia arvonlisäveropalautuksia. Helsingin sanomien jutun 15.4.2016 mukaan po-
liisi epäilee järjestäytynyttä rikollisryhmää perusteettomien arvonlisäveropalautusten 
hakemista vailla todellista toimintaa olevia pöytälaatikkoyhtiöitä hyväksi käyttäen. 
Tämän kokonaisuuden rikoshyötyjen arvio on miljoonan euron luokkaa. Tähänastiset 
havainnot antavat oikeuden olettaa, että käännetyllä arvonlisäverojärjestelmällä on ol-
lut huomattava vähentävä vaikutus rikollisuuteen.

Työnantajavelvoitteiden osalta on kansainvälisesti tarkastellen löydettävissä joitain 
mielenkiintoisia ratkaisuja joiden vaikutuksia ja soveltamismahdollisuuksia voisi sel-
vittää kuten aikanaan haettiin mallia käännetylle ALV-järjestelmälle.

Hollannissa sovelletaan ketjuvastuu-sulkutilimallia, missä ennakonpidätysten ja 
sotu maksujen tappiot on minimoitu siirtämällä vastuuta veroista ja vastuista pääura-
koitsijoille. Näin vältytään edellä esitetyn kaltaisilta tilanteilta, missä voimassaolevien 
verovastuusääntöjen johdosta epärehellisten toimijoiden rakentamien järjestelyjen 
takaa yritetään saada selvyyttä rikosprosessia soveltaen siitä, kuka laiminlyönneis-
tä vastaa. Hollannin mallissa vastuu työnantajavelvoitteista on solidaarista. Tämän 
voi olettaa kannustavan kaikkia urakointiketjun toimijoita siihen, että velvoitteet tu-
lee hoidettua. Sopimuskumppaneiksi ei enää kelpuuteta tahoja, jotka jättävät mak-
sut toisten hoidettavaksi. Urakointiketjujen voi olettaa myös lyhentyvän siltä osin, 
kun aiemmin on ollut kyse nimenomaan verojen välttämisen intressissä suoritetuista 
järjestelyistä. Tämän voi olettaa tuottavan alalle myös suoranaisia kustannussäästöjä 
siltä osin kun loppuhinta on mahdollisesti sisältänyt kustannusrasitetta keinotekoisten 
järjestelyjen osalta.

Englannissa sovelletaan rakennusalalla CIS-mallia (Construction Industry Scheme 
(https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/construction-industry-scheme-reform/
cisr11020)). Järjestelmässä sopimusteitse ali- ja pääurakkasuhteessa olevat sitoutu-
vat siihen, että työntekijävelvoitteet tulee maksetuksi sen taholta kenen maksettavak-
si se kuuluu. Järjestelmässä alalla toimivat yritykset voivat rekisteröityä brutto- tai 
nettomaksajiksi. Bruttomaksaja-urakoitsija on urakoitsija, jonka verohallinnolla on 
hyvä syy olettaa suorittavan velvoitteensa. Nettomaksaja-urakoitisijoina toimivat ne 
urakoitsijat, jotka eivät täytä verohallinnon kriteerejä toimia bruttomaksaja-urakoitsi-
joina. Toiminnallinen ero verotusmenettelyssä näillä kahdella on siinä, että pääsään-
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nön mukaan maksajan on vähennettävä ja tilitettävä rakennusurakkaan sisältyvä vero. 
Bruttomaksajaurakoitsijoilla on mahdollisuus vastaanottaa maksuja sisältäen urak-
kaan sisältyvä veron osuus.

Lisäksi järjestelmässä on kaksiportainen veroasteikko riippuen siitä, onko urakoit-
sija rekisteröitynyt tai onnistunut rekisteröitymään verohallinnon rekisteriin raken-
nusalan toimijaksi. Toimijoihin, joita ei verohallinto tunnista sovelletaan korkeampaa 
pidätysprosenttia.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuo-
sille 2016–2020 on yhtenä kärkihankkeena kansallisen tulorekisterin perustaminen 
(sisäministeriön julkaisu SM1613845, s.5). Kansallisella tulorekisterillä tavoitellaan 
verovalvonnan reaaliaikaistumista. Tulorekisterijärjestelmässä ensivaiheessa työn-
antajat ja myöhemmin muutkin tulonmaksajat ilmoittavat tulot rekisteriin. Rekiste-
riin ilmoitetuista tuloista hyötyisivät myös muut julkista tehtävää suorittavat kuten 
Kansan eläkelaitos ja työeläkevakuutusyhtiöt. Tulorekisteri mahdollistaa verotuksen 
joustavamman valmistumisen ja verovalvonnan paremman kohdentamisen verovuo-
den aikana.

Esityksellä ei muuteta lakisääteistä vastuuperustetta veroista edellisten kansain-
välisten esimerkkien suuntaisesti. Etukäteen on vaikea arvioida esityksen vaikutusta 
siihen lainvastaiseen harmaan talouden toimintaan koskien työnantajavelvoitteiden 
laiminlyöntejä.

10. Yhteenveto

Kimmokkeena kirjoitukselle ovat olleet omat kokemukseni oikeudenhoidon osalta 
koskettaen talousrikosprosesseja. Kuten kirjoituksessa on tuotu esille, näistä talous-
rikoksiksi luokiteltavista ja erityisesti harmaantalouden jutuista suuri osa on vero-
petoksia. Veropetoksien valvontaan, tutkimiseen ja seuraamuksiin sitoutuu paljon 
viranomaisresursseja. Rikosprosessi on Suomessa rakenteeltaan samanlainen sekä 
tavanomaisessa rikollisuudessa kuten vaikka rattijuopumuksissa ja pahoinpitelyissä, 
ja toisaalta kuukausia kestävässä rajat ylittävässä talousrikoksessa. Samat periaatteet 
suullisuus, välittömyys ja keskittäminen palvelevat nakkikioskipahoinpitelyn selvittä-
mistä, mutta asettavat kovia haasteita laajoille ja monimutkaisille jutuille.

Rikosoikeudelliselta kannalta olisi mielestäni hyvä selvittää mahdollisuuksia jär-
jestelmien ja lainsäädännön kehittämisen kautta vaikuttaa oikeintoimimismahdolli-
suuden parantamiseen. Edellä on kuvattu haitallisia vaikutuksia myös muilta kuin 
rikosoikeudenhoidon kannalta. Vaihtoehtoisten järjestelmien käyttö tarkoittaisi käy-
tännössä verovastuun kohdentamisen uudistamista. Tällöin vastuuvelvollisiksi laki-
sääteisistä maksuista tulisi suurempi joukko. Voimassaoleva järjestelmä rajaa vastuun 
työntekijäkuluista muodollisobjektiivisesti ”työnantajalle”. Tämä vastuunjakomalli 
on johtanut edellä kuvattujen veron välttämiseksi rakennettujen monimutkaisten jär-
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jestelmien luomiseen. Aliurakkaketjuissa voidaan mielestäni aidosti kyseenalaistaa 
ajatusmalli varsinaisesta työnantajasta, joka olisi vastuussa velvoitteista. 

Ajatuksellisesti voidaan pohtia myös hyödyn jakautumista vältettyjen verojen osalta 
koko työurakasta tai tilauksesta. Jos urakka pystytään tekemään ilman työnantajan 
sivukuluja kuinka tämä mahdollisesti allokoituu koko ketjulle. Epärehellinen aliura-
koitsija jättää työnantajakulut hoitamatta ja pystyy tarjoamaan urakan halvemmalla 
kuin kilpailijat. Pääurakoitsija pystyy teettämään tilauksensa ilman, että se sisältää 
työnantajakuluja kun niistä vastannut aliurakoitsija laiminlyö kulut ja edelleen tarjota 
oman työnsä edullisemmin omalle asiakkaalleen. Voisiko tällaisessa urakkaketjussa 
ajatella myös vastuun näistä työnantajakuluista koskettavan koko ketjua tai esimer-
kiksi ylintä toimijaporrasta. Mielestäni tämä olisi luonteva lähestymistapa ja johtaisi 
urakkaketjujen keinotekoisten rakenteiden poistumiseen, verovastuun automaattiseen 
kohdentumiseen oikein, verotulojen kasvuun, valvonnan tarpeen vähenemiseen ja kil-
pailutilanteen normalisoitumiseen.

Kirjoittajalla ei ole ollut mahdollisuuksia lähteä selvittämään vaihtoehtoisia toi-
mintamalleja pitemmälle kuin tässä on esitetty. Näiden vaihtoehtoisten mallien selvit-
telyä olisi mielestäni syytä harkita.
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Minna Immonen

Verorikokset ja rikosvastuun toteutuminen

1.  Johdanto

1.1  Tutkimuksen tarkastelun lähtökohdat

Rikosprosessin keskeisenä tehtävänä on rikosvastuun toteuttaminen yksittäisessä 
tapauksessa ja rikos yleisen määritelmän mukaan on tunnusmerkistön täyttävä, 
oikeu denvastainen ja syyllisyyttä osoittava teko, josta on laissa säädetty rangaistus. 
Rikos oikeudellisen vastuun edellytykset eivät ilmene tyhjentävästi rikossäännöksistä 
eikä tunnusmerkistön mukaisuus tyhjene yksittäisen rikossäännöksen tunnus merkis-
töön, vaan se koostuu teosta, seurauksesta, syy-yhteydestä, tahallisuudesta ja teon 
huoli mat  tomuudesta. Normisto, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruselemen-
tit, rikos  prosessin tietyt periaatteet ja näyttösäännöt vaikuttavat rikosoikeudellisen 
vastuun sisältöön. Rikosvastuun yleiset edellytykset, toisin sanoen rikosoikeuden 
yleiset opit, muodostuvat rikoksen ja rangaistuksen käsitemäärittelystä, kriminaali-
politiikasta, tulkinnasta, yrityksestä ja osallisuusopista sekä rangaistavuuden määrit-
telystä. Rangaistusjärjestelmän kivijalkana ovat ennakoitavuus, yhdenmukaisuus- ja 
suhteellisuus peri aate.1 Tässä artikkelissa on tarkoitus tarkastella verorikoksia ja rikos-
vastuun toteutumista veron välttämisessä näiden rikosoikeudellisten taustaperiaattei-
den valossa.

Verolainsäädännön moninaistumisella, säädösten hajanaisuudella sekä verotus-
menettelylain muutoksilla on suora vaikutus verorikosten tunnusmerkistön täyttymi-
seen, tunnusmerkistön rikosoikeudellisten taustaperiaatteiden asettamiin vaatimuk-
siin ja siten rikosvastuun toteutumiseen, ennakoitavuuteen ja yhdenvertaisuuteen, kun 
tarkastellaan rikoksen yleisen määritelmän ja rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä. 
Lisäksi viranomaisten toimintatapojen muutoksilla, Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen (EIT:n) ja Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT:n) ratkaisujen vaikutuk-
sesta tehostuneella viranomaisyhteistyöllä, uusilla lainsäädännöillä, voimistuneella 
perus- ja ihmisoikeusajattelulla ja kansainvälistymisellä, jotka ovat tuoneet sekä vero-

1 Tapani – Tolvanen 2004 s. 6–9. Tunnusmerkistön mukaisuus ja oikeudenvastaisuus arvioidaan teon 
sosiaalisen vahingollisuuden perusteella, kun taas syyllisyys perustuu tekijän tahdonmuodostuksen 
moitittavuuteen. Teko ei ole rikos, vaikka se on tunnusmerkistön mukainen, mutta oikeuttamisperuste 
johtaa siihen, että teko on sallittu tai tekoa pidetään anteeksiannettavana, jolloin syyllisyys poistuu.
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tusmenettelyyn että verorikosprosessiin muutoksia, on ollut vaikutuksensa rikosvas-
tuun toteutumiseen veron välttämisessä. Vielä rikosoikeudellisen vastuun sisältöön 
veron välttämisessä vaikuttavat uudet todistelua koskevat säännökset ja oikeuskäy-
täntö.

Viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa verorikoksiin syyllistyneiden rikosvastuun 
toteutumatta jäämistä tai rikosvastuun toteutuminen huomattavasti lievemmin sank-
tioin prosessiekonomisista syistä voidaan pitää huolestuttavana käytänteenä tarkas-
teltaessa yhdenvertaisuus- ja ennakoitavuusperiaatteen sekä laillisuus-, syyllisyys- ja 
suhteellisuusperiaatteiden toteutumista verorikoksissa. Rikosvastuun toteutumatta 
jäämiseen on vaikuttanut muun muassa EIT:n tulkinta siitä, että veronkorotuksen mää-
räämistä koskeva asia voi olla rikosasiaan rinnastettava, jolloin sovellettavaksi tulevat 
perustuslaissa säädetyt oikeusturvavaatimukset, kuten ne bis in idem –periaate sekä 
uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/2013, 
jäljempänä erillislaki). Lisäksi ennakoitavuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta 
ongelmallista on verorikoksiin syyllistyneiden eriarvoinen kohtelu syyteneuvottelun 
soveltuessa tapauksiin suhteessa niihin, joihin edellä mainitut rangaistusta lieventävät 
säännökset eivät sovellu tai niitä ei sovelleta.

1.2  Tutkimuksen tarkoitus, metodi ja tutkimuskysymykset

Artikkelissa on tarkoitus ensinnäkin tutkia, täyttääkö verolainsäädäntö rikosoikeu-
dellisten taustaperiaatteiden asettamat vaatimukset ja miten se vaikuttaa verorikosten 
tunnusmerkistön täyttymistä, teon oikeudenvastaisuutta sekä tekijän syyllisyyttä ja 
siten rikosvastuun toteutumista arvioitaessa. Toiseksi artikkelissa on tarkoitus analy-
soida, miten normisto, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset, rikosproses-
sin periaatteet ja näyttösäännöt vaikuttavat rikosoikeudellisen vastuun sisältöön veron 
välttämisessä. Artikkelissa tarkastellaan myös uusia kansainvälisiä keinoja puuttua 
veronvälttämiseen. 

Tavoitteena on havainnollistaa lainkäyttäjälle ongelmakohdat nykyisessä verorikos-
ten tunnusmerkistössä ja säännösten soveltamisessa kotimaisessa oikeuskäytännössä. 
Toiseksi tavoitteena on arvioida seuraamusjärjestelmän yhdenmukaisuus- ennakoi-
tavuus ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista veron välttämisessä. Kvalifiointi-
perusteita ja kokonaistörkeyttä koskeva oikeudellinen arviointi ei ole viimeaikaisen 
oikeuskäytännön valossa muuttunut, joten sitä koskeva analysointi on jätetty tutki-
muksen ulkopuolelle. Lisäksi verorikkomusta ja lievää veropetosta koskevia pykäliä 
enää harvemmin nykyään sovelletaan, joten niitäkään koskevia säännöksiä ei tässä 
käsitellä.

Tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen ja tutkimus perustuu voi-
massa oleviin oikeuslähteisiin. Tutkimusaineistoa ovat lainsäädäntö, lainvalmistelu-
aineisto, kotimainen oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö. Oikeuskäytännön avulla 
tuodaan esiin verorikoksia koskevan lainsäädännön mahdollista epätäsmällisyyttä, 
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sillä käyttäytymisnormeista tulee käydä ilmi niiden rikkomisen rangaistavuus ja en-
nakolta on tiedettävä, mikä on rangaistavaa ja kuinka ankarasti. Lopuksi selostetaan 
lyhyesti vireillä olevaa verotusmenettelylain uudistusta ja sen vaikutuksia.

Tutkimuskysymyksiä ovat; miten rikosvastuun toteutuminen verorikoksissa on 
muuttunut uuden oikeuskäytännön valossa; kysymys yrityksestä, tahallisuudesta, 
osal  lisuudesta ja lainkonkurrenssista, toteutuuko fair trial verorikoksissa, oikeuskäy-
täntö erillislain voimaantulon jälkeen ja miten syyteneuvottelut ovat vaikuttaneet 
vero  rikoksiin syyllistyneiden ennakoitavuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteutu-
miseen lain edessä. 

Ensinnä tarkastellaan yleisesti rikosoikeuden taustaperiaatteita ja veron välttämis-
tä, toiseksi verorikosten erityiskysymyksiä ja kolmanneksi analysoidaan oikeusturva-
periaatteiden, erillislain ja syyteneuvottelun vaikutuksia rikosvastuun toteutumiseen 
kotimaisessa oikeuskäytännössä.

2.  Rikos- ja vero-oikeuden oikeudelliset taustaperiaatteet

2.1  Yleistä

Veropetosten rangaistavuuden ala määräytyy pitkälti sen mukaan, miten valtio harjoit-
taa veropolitiikkaa ja määrittelee verolajit lainsäädännössä. Verorikosoikeus on samal-
la erottamattomasti sidoksissa vero-oikeuteen. Veropetoksen rangaistavuuden alaa ei 
voida määrittää ilman verolainsäädännön tuntemusta. Verolainsäädäntö määrittelee 
eri verolajit, veron määräämisen ja verottomuuden perusteet, verovelvollisuuden ja 
vähennysten perusteet. Lisäksi verolaeista ilmenee, kuka määrää veron sekä miten 
vero määrätään, tilitetään, ilmoitetaan ja maksetaan.2 

2.2  Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Koska rikoslain rangaistukset merkitsevät puuttumista kansalaisten keskeisiin perus-
oikeuksiin, on oikeusturvasyistä tarpeen määrittää tarkasti ne rajat, joissa rikoslain 
rangaistuksia saa käyttää. Oikeusvaltiossa rikoslain käyttöä rajoittaa legaliteetti- eli 
laillisuusperiaate, toisin sanoen vaatimus siitä, että rikoksesta rankaisemisen tulee 
aina perustua lain säännökseen (nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege).3 Ri-
kosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen kuuluvia sääntöjä ovat rikoksina rangaista-
vien tekojen määritteleminen laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen 
soveltamisen kielto, vaatimus rikoksesta seuraavien rangaistusten määrittelemisestä 

2 Tapani 2014 s. 616.
3 HE 44/2002 vp s. 28–29. 
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laissa, tekohetkellä säädettyä ankaramman rangaistuksen käytön kielto ja vaatimus 
rikosoikeudellisten normien laintasoisuudesta.4 

Laillisuusperiaatteen ydinsisältö merkitsee, että tuomarin on perustettava toimin-
tansa lainsäätäjän tekemiin ratkaisuihin. Vain laissa säädetystä rikoksesta saa tuomita 
vain laissa määrättyyn rangaistukseen. Analogiakiellon mukaan lainkäyttäjä ei saa 
syytetyn vahingoksi täydentää lakia analogiapäätelmään turvautumalla. Kummassa-
kin lainsoveltajalle suunnatussa periaatteessa on kyse vaatimuksesta sitoa lainkäyttö-
päätökset rikoslain kirjaimeen.5 

Laillisuusperiaate edellyttää, että tieto rangaistavasta käyttäytymisestä on helposti 
saatavilla. Vaikka laillisuusperiaatteeseen sisältyvä epätäsmällisyyskielto koskee 
pääasiassa yksittäisten tunnusmerkistöjen muotoilua, sillä on myös yleisempi ulottu-
vuus koko rangaistavan sääntelyn täsmällisyyden kannalta. Rikoslain kokonais-
uudistuksen yhteydessä syntyneeseen keskittämisperiaatteeseen kuului koota kaikki 
vankeus uhkai set kriminalisoinnit rikoslakiin. Rikoslain sisäisesti keskittämisperiaat-
teen yksityis kohtaisempi määrittely merkitsi myös säännösten kokoamista rikoslakiin 
johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi riippumatta siitä, ovatko vastaavat säännökset 
voimassa olevassa laissa samassa kohtaa, hajallaan rikoslain eri osissa vai rikoslain 
ulkopuolisissa laeissa.6 

Blankokriminalisoinnissa varsinainen rangaistussäännös (rangaistusuhan asettami-
nen) ja tunnusmerkistö (teonkuvaus, rangaistavan käyttäytymisen kuvaus) on erotettu 
toisistaan. Rangaistussäännös on saatettu sijoittaa lain loppuun, kun taas rangaistavan 
käyttäytymisen kuvaus on etsittävä muualta, joko samasta laista tai muusta lainsää-
dännöstä. Sääntelyn hajauttamisen seurauksena rangaistavan käyttäytymisen sisällön 
selvittäminen saattaa olla hyvinkin työlästä. Menetelmä on tästä syystä ongelmallinen 
jo laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimuksen kannalta.7 

Lainsäätäjään kohdistettava täsmällisyysvaatimus merkitsee, että sekä rangaistuk-
sella uhatun toiminnan kuvaus että teosta seuraava rangaistus pitää määritellä niin tar-
kasti, että ainakin oikeustieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt ja mieluiten muut-
kin voivat ennakolta tietää, mikä on rangaistavaa ja kuinka ankarasti.8 Rangaistuksen 
ja rikoksen muun seuraamuksen tuomitseminen edellyttää, että teko täyttää ehdot, 
jotka sisältyvät käsillä olevaan tapaukseen sovellettaviin rangaistussäännöksiin.9 Itse 
lain rangaistussäännökseen tutustuvan lain lukijan tulee saada käsitys siitä, minkä 
tyyppisistä normeista on kysymys. 

Nykyään säännökset pyritään kirjoittamaan yleisluonteiseen ja abstraktiin muo-
toon, jolloin säännöksen soveltamisala saadaan kattavaksi eikä säätämisvaiheessa 

4 Saraviita 2005 s. 347−349.
5 HE 44/2002 vp s. 29–30.
6 Melander 2008 s. 111−112.
7 HE 44/2002 vp s. 32.
8 HE 44/2002 vp s. 29–30.
9 Frände 2008 s. 34−37.



75

tarvitse ennakoida kaikkia yhteiskunnan muutosten säännöksen soveltamiseen aiheut-
tamia vaikutuksia. Yleisluonteisten säännösten muutostarve ei ole niin suuri kuin 
kasuistisissa säännöksissä, mikä lisää osaltaan rikosoikeudellisen järjestelmän enna-
koitavuutta. Tämä johtaa siihen, että tietyn käyttäytymisen rangaistavuuden ennakoi-
minen vaikeutuu ja rikosoikeudellisen kontrollijärjestelmän ennakoitavuus vähenee.10 

Rangaistussäännöksen kohteella on vaikutuksensa rangaistussäännöksen täsmällisyy-
teen, etenkin kun täydelliseen täsmällisyyteen pääseminen on mahdotonta. Lisäksi 
oikeuden ja rikosoikeuden eriytyessä ja monimutkaistuessa on selvää, että kaikki 
rangaistussäännökset eivät ole lähtökohtaisesti jokaiselle kohdistettuja. Perusteltuna 
voitaisiin pitää tulkintaa jonka mukaan epätäsmällisyyskiellon asettamat vaatimukset 
eivät ole niin ankarat, jos on selvää, että kriminalisointi on lähtökohtaisesti suunnattu 
tietylle erityisalalle, jossa toimijoilta voidaan edellyttää tiettyä selvitys- ja selvilläolo-
velvollisuutta omasta toiminnastaan.11 

2.3  Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa

Vero-oikeutta verrataan usein rikosoikeuteen, jossa myös on voimassa oma legali-
teetti- eli laillisuusperiaatteensa. Rikosoikeuden soveltamisessa sillä onkin keskeinen 
merkitys. Verotus sitä vastoin on massamenettelyä, jossa valtaosa hallintopäätöksistä 
tehdään kiinnittämättä huomiota verovelvollisen asemaan tai selvitään siitä jopa il-
man hallintopäätösten tekemistä. Rikosoikeus merkitsee yhteiskunnan valtakoneiston 
voimakasta puuttumista yksityisen elämään, mikä johtaa korostuneeseen tarpeeseen 
suojata syytettyä. Verotus merkitsee kuitenkin ankarimmillaan aivan samaa. Entisen 
yrittäjän jälkiverotus liiketoiminnan lopettamiseen liittyvistä järjestelyistä miljooniin 
euroihin nousevine kokonaisveroseuraamuksineen voi olla ankarampi toimenpide 
kuin kuuden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Näin ollen laillisuusperiaat-
teen korostamisella on sijaa myös verotuksessa.12

Vero-oikeudellisen laillisuusperiaatteen keskeinen ajatus on, että veroja voidaan 
määrätä maksettavaksi vain lain perusteella, ja demokratiassa tällaisten lakien säätä-
minen kuuluu parlamentin tai eduskunnan tehtäviin. Hyvän verojärjestelmän vaadit-
tavat tai odotetut ominaisuudet voidaan puristaa kolmeen keskeiseen perusvaatimuk-
seen: oikeudenmukaisuuteen, tehokkuuteen ja oikeusvarmuuteen. Oikeusvarmuuden 
vaatimusta korostaa se, että verotuksella puututaan yksityisten varallisuusasemaan 
ja omaisuus on perustuslailla suojattu. Edelleen oikeusvaltioon kytkeytyy verotuk-
sen yhdenvertaisuus. Toisaalta verovelvollisten tulee pystyä riittävällä tarkkuudella 
ennakoimaan toimiensa veroseuraamukset ja omat veronsa. Vaatimus lakiin nojautu-

10 Ojala 2005 s. 19.
11 Melander 2008 s. 251−252.
12 Pikkujämsä 2001 s. 48–49.
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misesta tuo ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta verotukseen ja sitä kautta pienentää 
välillisesti taustalla olevaan taloudelliseen toimintaa liittyviä riskejä.13

Edellä esitetty huomioon ottaen voidaan katsoa verolainsäädännön osana vero-
petossäännöksiä toteuttavan sinänsä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaati-
muksen siltä osin, että vero voidaan määrätä vain lain perusteella, mikä lisää vero-
petossäännösten soveltamisen oikeusvarmuutta. Veropetoksen rangaistavuuden alaa 
ei voi kuitenkaan määrittää ilman verolainsäädännön tuntemusta. Säännökset eri 
verolajeista, veron määräämisen ja verottomuuden perusteista, verovelvollisuuden 
ja vähennys ten perusteista ilmenee eri verolaeista kuten se, kuka määrää veron, mi-
ten vero määrätään, tilitetään, ilmoitetaan ja maksetaan. Sääntelyn hajauttamisen ja 
säännösten vaikeaselkoisuuden seurauksena rangaistavan käyttäytymisen sisällön sel-
vittäminen saattaa olla hyvinkin työlästä. Tästä syystä voidaan katsoa veropetoksen 
tunnusmerkistön olevan ongelmallinen laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimuksen 
kannalta mikä vaarantaa ennakoitavuutta.

2.4  Rikoslain rangaistusjärjestelmän yhdenmukaisuus-,    
 ennakoitavuus ja suhteellisuusperiaatteet

Rikoslain kieltojen ja käskyjen tehosteena on rikossäännöksestä ilmenevä rangais-
tusuhka ja rangaistusjärjestelmän kivijalkana ovat yhdenmukaisuus- ja suhteellisuus-
periaate. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää samanlaisten tapausten samanlaista 
koh telua ja erilaisten tapausten erilaista kohtelua. Näin kyetään takaamaan rangaistus-
käytännön yhtenäisyys.14 Yhdenvertaisuusperiaate ilmaistaan sekä perustuslain 6 §:ssä 
että rikoslain 6 luvun 3 §:ssä. 

Suhteellisuusperiaate vaatii rangaistuksen määräämistä niin, että se on oikeuden-
mukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen, vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin 
sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen ja se ilmenee rikoslain 
6 luvun 4 §:stä. Suhteellisuusperiaatteen avulla rangaistukset voidaan asettaa järjestyk-
seen lievimmästä ankarimpaan: 1) tuomitsematta jättäminen, 2) rikesakko, 3) sakko, 
4) ehdollinen vankeus ja 5) ehdoton vankeus.

Laillisuusperiaatteeseen kuuluvien vaatimusten keskeisin sisältö on, että tekijällä 
on tekohetkellä mahdollisuus tietää kielletyn menettelyn rajat ja pidättäytyä näitä ra-
joja rikkomasta. Ennakoitavuus koskee sekä rangaistussäännösten täsmällisyyttä, että 
oikeuskäytännön ennustettavuutta.15

13 Knuutinen 2015 s. 811–817. Suomessa legaliteettiperiaate nojaa perustuslain (731/1999, PL)
 81.1 §:ään, jonka mukaan veroista tulee säätää lailla.
14 Tapani – Tolvanen 2013 s. 3–25.
15 Koponen 2004 s. 36–39. 
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2.5  Yhdenmukaisuus-, ennakoitavuus ja suhteellisuusperiaatteet 
 vero-oikeudessa

Suomen vero-oikeus perustuu laajaan selonottovelvollisuuteen. Normatiivisista tun-
nusmerkistötekijöistä johtuva arvioinnin objektivisoituminen on yleisesti hyväksytty. 
Tämä korostuu veropetoksissa, joissa rangaistavan menettelyn erottaminen sallitusta 
verojen minimoinnista on vaikeaa. Arviointi tapahtuu tällöin objektiivisen mittapuun 
mukaan.16 Selvä systemaattinen näkemys helpottaa ratkaisun tekemistä. Verosuunnit-
telu on osa verovelvollisen kokonaisvaltaista taloudellista suunnittelua. Niistä puuttuu 
kuitenkin veropetokseen kuuluva petollisuuden elementti.17 

Kun asia on epäselvä tai tulkinnanvarainen ja verovelvollisen omaksuma kanta tai 
noudattama käytäntö on selvästi lainvastainen, hän ei saa vilpittömän mielen suojaa 
eikä luottamuksensuojaa. Eri asia kuitenkin on rajanveto selvän lainvastaisuuden ja 
asian epäselvyyden tai tulkinnanvaraisuuden välillä. Epäselvästä asiasta voidaan pu-
hua, kun faktat ovat epäselvät, esimerkiksi, kun niitä ei ole selvitetty riittävästi tai 
riittävää selvitystä ei ole ylipäätään saatavissa.18 

Tulkinnanvaraisuudessa kyse on asian normatiivisesta puolesta. Vero-oikeuden ko-
rostetusta laillisuudesta johtuen verolainsäädäntö on tässä yhteydessä avainasemassa. 
Verovelvollisen on oltava ns. perustellussa vilpittömässä mielessä. Hänellä on selon-
otto ja tarkistusvelvollisuus ja hänen pitää tuntea verolainsäädäntö. Hänen on tunnet-
tava oikeuskäytännössä vakiintuneet tulkintalinjat, eli vakiintuneet ennakkopäätös-
säännöt. 

Vilpittömän mielen suoja koskee tilannetta, jossa verovelvollinen on toiminut viran-
omaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti. Luottamuksensuojassa kyse 
on oikeusjärjestyksen perusteella oikeutetuista odotuksista. Vilpittömän mielen suo-
jan antaminen perustuu tavanomaiseen lainopilliseen analyysiin eli tulkintaan. Luot-
tamuksensuojan antaminen perustuu punnintaan, jossa vastakkain ovat yksityinen ja 
julkinen etu. Punninnan heikkoutena on siinä käytettyjen avainkäsitteiden avoimuus, 
mikä voi helposti vaarantaa verovelvollisen oikeusturvan. Molempia suojamuotoja, 
vilpittömän mielen ja luottamuksen suojaa, koskee kuitenkin edellytys, jonka mukaan 
suojan antamisen ehtona on, ettei erityisistä syistä muuta johdu. Suojan antaminen 
täyttyy siten harvoin. Vastasyyt liittyvät siihen, että suojan antamisen myötä objek-
tiivisesti virheellinen verotus jää voimaan. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon 
perusoikeutena taattu ihmisten yhdenvertaisuus19. Yhdelle annettu suoja tulee siten 
antaa vastaavissa tapauksissa myös toiselle.

16 Koponen 2004 s. 116– 117.
17 Lehtonen 2007 s. 150–151.
18 Wikström 2010 s. 168–173.
19 Wikström 2010 s. 168–173. Oikeusjärjestyksen perusteella oikeutetut odotukset edellyttävät suojaa-

misen kohteena olevien odotuksien voitavan perustaa johonkin oikeusjärjestyksen kokonaisuuden kes-
keisistä ainesosista: lainsäädäntö, yleiset oikeusperiaatteet ja kansainväliset sopimukset. Oikeutettuja 
odotuksia eivät saa aikaan viranomaisten esittämät käsitykset tai lupaukset hallinnon asiakkaille. (HE 
72/2002 vp s. 49).
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Hallinnon sisäinen ohjausjärjestelmä voi vaikuttaa hallinnon päätöksenteossa ja 
tukeakin yhdenvertaisuuden toteuttamista, mutta samalla se voi olla problemaattinen 
suhteessa aikaisempaan käytäntöön tai aikaisempiin ratkaisuihin. Tosin yhdenvertai-
suutta on myös johdonmukainen toiminta.20 Perustuslain 6 §:n säännös tasapuolisuu-
desta sisältää oikeudellisen yhdenvertaisuuden ja tosiasiallisen tasa-arvoisuuden, 
yhdenvertaisuusperiaatteen. Säännökseen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus sa-
manlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa sekä yleensäkin vaatimus ratkaisu-
toiminnan johdonmukaisuudesta.21

Oikeuskirjallisuudessa on korostettu hallintoprosessia itsenäisenä, siviili- ja rikos-
prosessista erillisenä prosessilajina. On kuitenkin välttämätöntä ottaa huomioon oi-
keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeusturvan saatavuuteen ja tehokkuuteen 
liittyvät yleiset ja kaikille tuomioistuinmenettelyille yhteiset vaatimukset, jotka ovat 
omiaan yhdistämään eri prosessilajeja. Hallintoprosessin ennakoitavuus ja selkeys 
edellyttävät prosessin kaikkien vaiheiden riittävää sääntelyä, joita tulisi myös täsmen-
tää. Hallinnonsisäinen oikaisu- ja muutoksenhakumenettely määräytyy hallintolain 
mukaan, mutta tuomiovaltaa käytettäessä hallintotuomioistuimissa ja muutoksen-
hakulautakunnissa sovelletaan perusteita oikeudenkäynnin yleislaissa. Oikeusturvan 
saatavuuden ja tehokkuuden lisäksi kehittämiskohteeksi on havaittu oikeudenmukai-
nen oikeudenkäynti, jossa oikeusturvaa hallintoasioissakin toteutetaan.22 Oikeusturvan 
kehittämisen kannalta on korostettava keskeisinä asioina oikean päätöksen saamista 
nopeasti ja luotettavasti sekä oikeussuojajärjestelmän rakentamista kansalaisten kan-
nalta riittävän yhtenäiseksi ja ymmärrettäväksi.23 

Korkein oikeus on veropetosta koskevassa ratkaisussaan jo 5.12.2002 nro 3264 antanut 
vahvan painoarvon kriminaalipoliittisille ja reaalisille argumenteille. Asiassa ei ollut 
täyttynyt tunnusmerkistön mukainen ilmoitusten laiminlyöminen kehotuksesta huo-
limatta. Ratkaisussa todettiin esitöihin viitaten, että veropetoksen tekomuoto ”muun 
petollisen toimen osalta” on avoin, koska kaikkia vilpillisiä menettelytapoja ei ole 
mahdollista kuvata yleisesti, verojen välttämiseksi keksitään jatkuvasti uusia petol-
lisia keinoja. Siten muun petollisen toimen tulkinnassa tulee voida antaa merkitystä 
sille, onko menettelyllä kokonaisuutena arvostellen vältetty tai yritetty välttää veroa. 
Koska tekotapatunnusmerkki on avoin, korkein oikeus oli arvioinut lisäksi sitä, ovatko 
laillisuusperiaatteen asettamat yksilöinti- ja ennustettavuusvaatimukset täyttyneet. Pe-
rusteluissa oli viitattu perustuslain säännöksiin, ihmisoikeussopimusten määräyksiin ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Korkein oikeus totesi, että 
koska arvonlisäverovelvollisuuteen liittyvät velvollisuudet selviävät yksi selitteisesti 
lain säännöksistä ja vastaaja oli voinut kohtuudella tietää syyllistyvänsä menettelyllään 
veropetokseen ja välttää siten vastuu yhtiöiden velvollisuuksista, yksilöinti- ja enna-
koitavuusedellytysten katsottiin täyttyvän. Syyksilukeminen sisälsi kannanoton siihen, 
että laillisuusperiaatteen edellyttämät ennakoitavuuden ja riittävän täsmällisen rangais-
tussäännöksen edellytykset täyttyvät.24

20 Tarukannel 2010 s. 140–148.
21 Herala 2010 s. 12–13.
22 Mäenpää 2010 s. 222–231.
23 Pohjolainen 2010 s. 241–246.
24 Koponen 2004 s. 41–42, KKO ratkaisu 5.12.2002 nro 3264.
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Suhteellisuusperiaatteen mukaan julkisen vallan ei tule puuttua yksityisten oikeuksiin 
enempää kuin tavoitteen toteuttamiseksi on tarpeen ja sen soveltaminen edellyttää 
tavoitteiden määrittelemistä lainsäädännöllä. Suomessa suhteellisuusperiaate sisältyy 
hallintomenettelylain 6 §:ään. Viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tar-
peellinen ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä olevalla 
toimella pyritään. Toisin sanoen viranomaisen on mitoitettava toimintansa alimmalle 
sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus.25 Suhteellisuusperiaate si-
sältyy EU:ta koskevaan perustamissopimukseen ja perusoikeusasiakirjaan, mutta ei 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Molempien oikeuskäytännössä sitä on sovellettu 
kuitenkin laajasti. Veron oikeamääräiseksi suorittamiseksi ja velvollisuuksien täyt-
tämiseksi onkin kehitetty useita toimenpiteitä ja veron välttämiseen puututtu monin 
keinoin.

2.6  Verosuunnittelu, veronkierto ja veropetos sekä valvonta

Verosuunnittelulla tarkoitetaan lainmukaista toimintaa, jossa yritys valitsee toimin-
tansa olosuhteet ja toimenpiteet tai yksityishenkilö varojensa sijoittamisen verotuk-
sen näkökulmasta optimaalisimmalla tavalla. Myös aggressiivinen verosuunnittelu on 
laillista, jos yhtiö tai henkilö noudattaa sitä sitovia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja 
ja sopimuksia.26 Kun vero-oikeudellisella tulkinta-alueella tehdään järjestelyitä, joissa 
ei rikota ilmoitusvelvollisuutta tai anneta vääriä tietoja, mutta taloudelliselle toimen-
piteelle annetaan sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luon-
netta tai tarkoitusta, järjestelyn tarkoituksena voi olla veronkierto, jolloin verohallinto 
voi verotusmenettelyssä määrätä veronkorotuksen. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse 
vero petossäännöksessä tarkoitetulla tavalla väärien tietojen antamisesta.27 

Suomen verohallinto pyrkii erilaisilla riskiarvioinneilla paljastamaan väärinkäy-
töksiä, ja näitä tulee jatkuvasti esiin sen omassa valvonnassa. Vuonna 2015 havait-
tiin pelkästään verotarkastusten yhteydessä 140 yrityksellä perusteettomia arvonlisä-
veron palautuksia, joiden yhteisvaikutus on noin 10 miljoonaa euroa. Luonteeltaan 
palautukset olivat petollisessa tarkoituksessa tehtyjä. Viranomaisten keskinäisellä 
tietojenvaihdolla ja yhteistyöllä paljastuu verohallinnon omien havaintojen lisäksi jär-
jestelmän väärinkäytöksiä, joita valvotaan yhdessä. Monissa Keski-Euroopan maissa 

25 Herala 2010 s. 14–15. Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen intressipunninnassa edellyttää 1) asia-
yhteyttä päätöksenteossa huomioon otettavan intressin ja aiotun toimenpiteen välillä 2) osoitettava 
että kyseinen päätös tai toimenpide on välttämätön intressin huomioon ottamiseksi 3) tutkittava, ettei 
päätös tai toimenpide ole epäsuhteessa huomioon otettaviin intresseihin nähden.

26 Verohallinnon tiedote 19.4.2016
27 Tapani 2014 s. 633. Jos liiketoimintajärjestelyyn liittyvät oikeudelliset tulkinnanvaraisuudet pyritään 

selvittämän huolellisesti käyttäen apuna asiantuntijoita, menettely ei lähtökohtaisesti osoita tyypillisil-
le veropetoksille ominaista tahallisuutta. Onnistuneen ja epäonnistuneen veron minimoinnin ero teh-
dään vero-oikeuden tasolla. Veronkorotuksesta on säännökset verotusmenettelylain 32 §:ssä.
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järjestelmän väärinkäytökset ovat ongelmana ja EU tasolla laajat sisäkauppapetokset 
aiheuttavat merkittäviä veronmenetyksiä. Verohallinto on ollut jo pitkään aktiivinen 
toimija EU tasolla tehtävässä ALV -petostorjunnassa.28

Kansainvälistä verojenvälttelyä vaikeutetaan lähivuosina kolmella konkreettisella 
verotietojen vaihtoprojektilla. Niissä ovat mukana myös Suomi ja suomalainen 
finans siala. Verotietoja luovutetaan jo nyt Yhdysvaltoihin, mutta kohta niitä vaihde-
taan OECD:n aloitteesta lähes sadan maan kesken ja lisäksi vielä EU-maiden välillä.29 
Verojen välttelyä yritetään hankaloittaa myös muutoin kuin verotietojen vaihdolla. 
OECD -maat ovat kehittäneet verovälttelyn vähentämiseen kohdistuvan toimenpide-
ohjelma BEPS:n (Base Erosion and Profit Shifting). Sen toivotaan saavan vauhtia, 
kun maailman johtavat valtiot ovat ottaneet veronkierron vähentämisen nykyistä sel-
keämmin agendalleen. BEPS:n toimenpiteiden julkaisu on vielä kesken. EU-komissio 
taas suunnittelee yhtiöverotuksen yhtenäistämistä koko EU-alueella siten, että yri-
tysten siirtohinnoittelun avulla tapahtuvasta veronkierrosta päästäisiin eroon.30 Li-
säksi Neuvosto hyväksyi 17.6.2016 monikansallisten yritysten verotukseen liittyvien 
tietojen vaihtoa koskevan direktiivin, josta oli päästy yhteisymmärrykseen maalis-
kuussa 2016. Kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on 
12 kuukautta aikaa saattaa se osaksi lainsäädäntöään.31

Sivullisen tiedonantovelvollisuuden perusteella verohallinnolla on oikeus saada 
keneltä hyvänsä muiden verovelvollisten verotukseen vaikuttavia ja taloudellista 
asemaa koskevia tietoja. Tiedot tulee lain mukaan luovuttaa myös niissä tilanteissa, 
joissa on erikseen sovittu tietojen salassapidosta. Sivullisiin kohdistettavat lain mukai-
set tietopyynnöt ja vertailutietotarkastukset ovat osa verohallinnon toimintaa. Niiden 

28 Verohallinnon tiedote 19.4.2016. Yritysten arvonlisäverovalvonta rakentuu asiakastietojenhallintaan, 
ilmoitus- ja maksuvalvontaan sekä analyysien avulla tehtävään riskienhallintaan. Negatiivisen arvon-
lisäveron palautusajat voivat pitkittyä valvontatoimenpiteiden aiheuttaman tutkinnan vuoksi. 

29 Verohallinnon tiedote 19.8.2016. Verotietojen vaihtoprojekteja on kolme: FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act), jossa Yhdysvalloissa verovelvollisista henkilöistä luovutetaan verotietoja Yh-
dysvaltoihin. Tämä hanke on pisimmällä. Verotietoja on toimitettu Atlantin taakse ensimmäisen kerran 
tänä vuonna. FATCAn innoittamana G20-maiden johtajat ryhtyivät ajamaan omaa, kansainvälistä ve-
rotietojen vaihtoa. Ohjelman valmistelijaksi tuli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. 
Vahvan poliittisen tahdon siivittämänä verotietojen vaihtohanke eteni ennennäkemätöntä vauhtia. Syk-
syllä 2014 Suomi allekirjoitti 50 muun maan kanssa OECD:n laatiman sopimuksen verotietojen keski-
näisestä vaihdosta. Nyt sopimuksen allekirjoittajia on jo lähes sata. Tietojen vaihto alkaa vuonna 2017. 
Kolmas verotietojen vaihtoprojekti koskee EU-maita. EU:n säädösten mukaan yksittäisen jäsenmaan 
on kerrottava kaikille muille EU-jäsenille samat tiedot, jotka se toimittaa jollekin EU-alueen ulkopuoli-
selle maalle. USA:lle FATCAn puolesta luovutettavat verotiedot saavat aikaan verotietojen vaihtoa siis 
myös EU-alueella. EU-maiden verotietojen vaihto perustuu samalle mallille kuin OECD:n kehittämä 
tietojenvaihto.

30 Verohallinnon tiedote 19.8.2016. Siirtohinnoittelu perustuu siihen, että eri maissa yhtiöitä verotetaan 
erilaisin perustein. Monikansallisilla yhtiöillä on siten mahdollisuus konsernin sisäisin varainsiirroin 
näyttää positiivista tulosta vain sellaisissa maissa, joissa tuloksesta maksetaan mahdollisimman vähän 
veroa. Jos verosäännöt olisivat jokaisessa EU-maassa yhtenevät, yritysten verojenvälttely olisi siirto-
hinnoittelun avulla vaikeampaa.

31 Verohallinnon tiedote 17.6.2016
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avulla verohallinto voi kohdistaa verovalvonnan oikeisiin kohteisiin. Jos tiedonanto-
velvollisuuden täyttäminen sisältää oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä, esimerkik-
si tiedonantovelvollisuuden laajuudesta ja sisällöstä, tuomioistuin ratkaisee tällaiset 
epäselvät oikeudelliset tulkintakysymykset. Sivullisen tiedonantovelvollisuus liittyy 
kolmannen osapuolen verotuksen oikeellisuuden valvontaan, eikä se koske lainkaan 
sananvapautta tai lähdesuojaa. Tiedonsaantivelvollisuus perustuu lainsäädäntöön, 
joten luovuttamisvelvollisuuden arviointi ei voi jäädä pelkästään sen varaan miten 
mahdollinen luovuttaja itse asiaa arvioi. Tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi ve-
rohallinto voi myös pyytää poliisilta virka-apua, mikä tarkoittaa fyysisen esteen pois-
tamista tarvittavien tietojen saamiseksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan pakkokeinolaissa 
säännelty kotietsintä, eikä virka-avun saaminen laajenna verohallinnon toimivaltuuk-
sia. 32 Ulkomaiselta viranomaiselta saatu asiakirja-aineisto voidaan ottaa näyttönä 
huomioon, vaikka sen saamiseen olisi mahdollisesti liittynyt rikos.33

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2016:100) liittyy tapaukseen, jossa Vero-
hallinto oli saanut ulkomaiselta veroviranomaiselta tiedon, että Suomessa asuva henki-
lö oli edunsaajana Liechtensteinissa olevaan pankkiin perustetussa säätiössä. Asiakas 
ei antanut Verohallinnolle pyydettyjä selvityksiä. Verohallinto arvioi henkilölle säätiön 
varallisuuden perusteella veronalaisen tulon vuosille 2005–2010. KHO vahvisti varalli-
suudelle arvioidun veronalaisen tulon arvion vuosille 2005–2010. Maksettaviksi tulivat 
myös veronkorotukset.

Suomen ja Liech tens tei nin vä lil lä ei ol lut ve ro so pi mus ta ei kä ky sees sä ole viin ve ro-
vuo siin (2005–2010) so vel let ta vaa tie to jen vaih toa kos ke vaa so pi mus ta. Asiakas vetosi 
itsekriminointisuojaan, jonka perusteella hänen ei tarvitsisi selvittää asiaa. KHO:n pää-
töksessä asian sel vit tä mis een liit ty vä väi te Eu roo pan ih mi soi keus so pi muk sen mu kai-
sen it sek ri mi noin ti suo jan louk kaa mi ses ta hy lät tiin. Ul ko mai sel ta ve ro vi ra no mai sel ta 
saa tu asia kir ja-ai neis to otet tiin KHO:n päätöksen mukaan näyt tö nä huo mioon siitäkin 
huolimatta, että kyseessä olevan henkilön ja pan kin yh teyk siä osoit ta vien asia kir jo jen 
han kin taan oli mahdollisesti liit tynyt ri kos eli tietovarkaus.

Rangaistavaksi on säädetty sellaiset teot, joiden seurauksena eri verolaissa tarkoitetut 
verot tai maksut määrätään liian alhaiseksi, ne jäävät määräämättä kokonaan tai vero-
velvolliselle palautetaan aiheettomasti verot. Rikoslain 29 luvun 1 §:ssä (1228/1997) 
on säädökset veropetoksesta.34

Verohallinnon rikosilmoitustilastoissa törkeiden velallisen epärehellisyystapausten 
määrä on kasvanut yli 22 prosenttia vuosien 2012 ja 2015 välillä mikä kehitys on 
nähty törkeissä veropetoksissa. Myös törkeiden veropetosten suhteellinen osuus on 
korkea. Vuonna 2015 verohallinto teki rikosilmoituksen 543 veropetoksesta, joista 
yli 82 prosenttia koski törkeitä veropetoksia. Rikosilmoitukset johtavat useimmiten 
tuomioon: vuonna 2015 rikostuomioistuimissa päätettiin 300 juttua, joissa vastaaja-

32 Verohallinnon tiedote 10.5.2016 
33 Verohallinnon tiedote 19.5.2016 
34 Tapani 2014 s. 615.
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kohtaisia tuomioita määrättiin 272 kappaletta ja syyte hylättiin ainoastaan 29 kertaa. 
Poliisi kirjasi vuonna 2015 ennätykselliset 1.842 uutta talousrikosilmoitusta, joka on 
suurin määrä viimeiseen kymmeneen vuoteen. Törkeitä velallisen epärehellisyyksiä 
koskevia ilmoituksia kirjattiin 310 kappaletta. Niiden määrä on noussut kolmessa 
vuodessa 52,7 prosenttia. Törkeiden veropetosten määrä on noussut samalla aika-
välillä 33,8 prosenttia. Tullin tietoon tuli yhteensä 856 veropetosta. Tullin tietoon tul-
leiden eri törkeysasteisten veropetosten määrä on kasvanut 61,8 prosenttia kolmessa 
vuodessa.35

3. Rikosoikeudellisen vastuun edellytykset ja tunnusmerkistön
 mukaisuus verorikoksissa

3.1  Verorikossäännösten kehittyminen

Veropetosta koskeva rikoslain säännös tuli valtio-oikeudellisten kiistojen vuoksi 
voimaan vasta vuonna 1894, jolloin kumoutuivat kaikki aikaisemmat rikoslain ulko-
puoliset verotusta koskevat rangaistussäännökset, joista oli rangaistussäännös rikos-
laissa tai jotka olivat ristiriidassa rikoslain säännösten kanssa.36 Säännöstä muutettiin 
vuonna 1926 annetulla lailla rangaistusta korottamalla, vuonna 1972 lisäksi erillisellä 
tör keää veropetosta koskevan säännöksen säätämisellä ja seurakunnan lisäämisellä 
veron saajaksi sekä vuonna 1974 kriminalisoitiin veroilmoituksen antamatta jättämi-
nen tai muun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Lainmuutosten esitöissä ei kui-
tenkaan käsitelty rikoslain suhdetta siihen viittaaviin verolakien säännöksiin. Tämän 
jälkeenkään säädetyissä laeissa ei ole saavutettu yhdenmukaisuutta rikoslain ja vero-
laeissa olevien säännösten välillä. Verolainsäädännön valmistelussa jatkettiin sitten 
aikaisempaa perinnettä, jonka mukaan verolakiin voitiin ottaa rikoslakiin rangaistuk-
sen osalta viittaava säännös ja rikoslain tunnusmerkistöä täydentävä säännös ja siten 
verolain säännöksillä oli informatiivinen ja täydentävä funktio.37

Verorikossäännöksiä muutettiin olennaisesti osana rikoslain kokonaisuudistuksen 
I vaihetta vuonna 1990. Verolaeissa olleet veropetossäännökset kumottiin, ja lakeihin 
lisättiin laillisuusperiaatteen edellyttämät viittaukset rikoslain 29 lukuun. Harmaata 
taloutta koskeneen laajan keskustelun myötä myös tunnusmerkistön soveltamisalaa 
laajennettiin vuonna 1997 kriminalisoimalla passiivinen veropetos. Passiivisesta 
veropetoksesta säädetään rikoslain 29 luvun 1 §:n 3 kohdassa. Rangaistavaa on jo 

35 Verohallinnon tiedote 30.3.2016
36 Lehtonen 1986 s. 61–63. Veropetosta koskeva 38 luvun 11 §:n mukaan joka hankkiakseen itselleen tahi 

toiselle hyötyä, väärällä ilmoituksella tahi muulla vilpillä pidättää tahi yrittää pidättää kruunulta tahi 
kunnalta tullimaksua tahi muuta veroa taikka yleistä ulostekoa, vetäköön sakkoa enintään kolmesataa 
markkaa. 

37 Lehtonen 1986 s. 62–66.
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ilmoittamis- tai muun velvollisuuden laiminlyönti, jos se on tapahtunut veron välttä-
mistarkoituksessa ja jos laiminlyönnillä on merkitystä veron määräämiselle.38 

Veropetoksen uudistuneen legaalimääritelmän mukaan verolla tarkoitetaan veron 
ennakkoa, veroon rinnastettavaa julkista maksua ja Euroopan yhteisöjen lukuun 
kannettavaa maksua, joka tilitetään Euroopan yhteisöille sisällytettäväksi Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon, Euroopan yhteisöjen hoidossa oleviin tai niiden 
puolesta hoidettuihin talousarvioihin. Veronsaajien määrä on laajentunut ja niitä ovat 
Suomen valtio, Euroopan yhteisöt, kunnat, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 
orto doksinen kirkko ja Kansaneläkelaitos.39

Vero-oikeudelle on nykyään ominaista, että sen sisältö on monilta osin harmoni-
soitu EY- ja EU-oikeudellisella sääntelyllä. Tällä on vaikutusta myös veropetosten 
rangaistavuuden alaan. Veropetokset ovat kuitenkin vain osaksi EU-oikeussidonnai-
sia.40 Lisäksi tietyille petosriskeille alttiille tavaroille, kuten tupakalle ja alkoholille 
on ulkoisessa passitusmenettelyssä annettava tavarasta kannettavia tulleja, valmiste-
veroja ja arvolisäveroja vastaava vakuus, joiden perusta on Euroopan Parlamentin 
ja Neuvoston asetuksessa (EU N:o 952/2013 ns. tullikoodeksi) ja valmisteverotus-
lainsäädännöstä. Tällaisen vakuuden tarkoituksena on varmistaa, että verot ja maksut 
suoritetaan, vaikka tavara jäisikin ilmoituksen vastaisesti yhteisön alueelle eikä se ole 
veropetossäännöksessä tarkoitettu vero eikä vakuuden määräämättä jäämistä arvioida 
veropetossäännöksen näkökulmasta, mutta voi tulla arvioitavaksi tulliselvitysrikok-
sena (RL 46 luku 7-8 §). 41

1.12.2013 voimaan tulleen erillislain rinnalle otettiin rikoslakiin säännökset, jotka 
toteuttavat ne bis in idem -periaatteen toteutumista verorikoksissa. Rikoslain 29 luvun 
11 §:n mukaan veropetoksesta, lievästä veropetoksesta ja verorikkomuksesta voidaan 
jättää ilmoitus tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte ajamatta sekä rangaistus 
määräämättä, jos vero- tai tullinkorotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi. Syy-
tettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa, jos samasta asiasta samalle henkilölle on jo 
määrätty veron- tai tullinkorotus. Syyte voidaan kuitenkin nostaa ja tuomio antaa, jos 
veron- tai tullinkorotuksen määräämisen jälkeen on saatu näyttöä uusista tai vasta 
esiin tulleista olennaisista tosiseikoista ja samassa asiassa aikaisemmin määrätty 
veron korotus on erillisellä päätöksellä määrättävästä vero- tai tullinkorotuksesta an-
netun lain mukaisesti poistettu. Vastaava säännös on rikoslain 46 luvun 16 §:ssä koski-
en veron- ja tullinkorotuksen suhdetta salakuljetukseen ja tulliselvitysrikokseen.

38 Hakamies – Nuutila 2008 s.779.
39 Tapani 2014 s. 617–618.
40 Rikoslain 29 luku 9 § 1 momentti 2 kohta.
41 Tapani 2014 s. 617–618. Euroopan yhteisöille tilitetään lähinnä yhteisöjen lukuun kerättävät tullit.
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3.2  Veropetoksen tunnusmerkistön täyttyminen 

Veropetoksen tunnusmerkistön täyttyminen riippuu siitä, mitä verolajia tarkastellaan 
sekä siitä onko teon seuraus jo ilmennyt vai onko teko täyttynyt yritysasteisena. Ve-
rovelvollinen voi rikoslain 29 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan syyllistyä veropetokseen 
ensinnäkin antamalla väärän tiedon, joka koskee veron määräämiseen vaikuttavaa 
seikkaa. Tiedon voi antaa joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti verotusta varten 
sellaiselle viranomaiselle, jonka toimenpiteet voivat vaikuttaa verovelvolliselle mää-
rättävään veroon.42

Toiseksi veropetoksen tekomuotona on 2 kohdassa mainittu veron määräämiseen 
vaikuttavana seikkana salaaminen verotusta varten annetussa ilmoituksessa. Kyse voi 
olla veroilmoituksesta, valituskirjelmästä tai kirjeestä verotarkastajalle. Rangaista-
vuus edellyttää verovelvollisen salaavan tiedon, joka hänen pitää ilmoittaa verolain-
säädännön perusteella.43 Verovelvollinen ei kuitenkaan syyllisty veropetokseen jättä-
mällä ilmoittamatta varat, jotka hän on hankkinut varkaus- tai kavallusrikoksella.44 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että tulokäsitteen ulkopuolelle jää vain sellainen tulo, 
joka on peräisin toiminnasta, jota ei voi harjoittaa laillisesti ja ettei tulokäsitteen tul-
kinta saa johtaa kilpailun vääristymiseen markkinoilla. Verovelvollisen on katsottu 
olleen kuitenkin velvollinen ilmoittamaan varat, jotka oli hankittu muulla rikoksella 
kuin anastusrikoksella.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2004:134 A oli käyttänyt yhtiössä X tosi-
asiallista päätösvaltaa. A oli antanut veroviranomaisille arvonlisäveron kuukausi-il-
moituksissa väärää tietoa yhtiön verollisesta myynnistä ja verollisista ostoista, jolloin 
arvonlisävero oli jäänyt lähes 27.000 euroa liian alhaiseksi. Lisäksi A oli ottanut omaan 
käyttöönsä varat, jotka olivat jääneet yhtiön haltuun sen jätettyä tilittämättä arvonlisä-
verot. A oli myöhemmin salannut antamassaan henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan 
nämä omaan käyttöönsä ottamat varat, jolloin tuloveroa oli jäänyt määräämättä noin 
8.500 euroa. Korkein oikeus katsoi A:n syyllistyneen sekä törkeään veropetokseen ar-
vonlisäveron osalta että veropetokseen tuloverojen osalta.

Ratkaisussa KKO 2011:35 A oli syyllistynyt kahteen törkeään velallisen epärehelli-
syysrikokseen nostettuaan X Oy:stä ja Y Oy:stä varoja ilman hyväksyttävää syytä. A:n 
menettely täytti törkeän veropetoksen tunnusmerkistön. A oli saanut tuloja X Oy:stä 
ja Y Oy:stä muun muassa tekaistujen laskujen avulla ja ottamalla käyttöönsä kassaan 
kirjattuja rahavaroja ja X Oy oli maksanut hänen henkilökohtaisia kulujaan. Olennaista 
oli, että A:lla olisi ollut oikeus päättää ja saada yhtiöstä varoja laillisesti palkkana tai yh-
tiöt olisivat voineet osakeyhtiölain edellytysten täyttyessä päättää voitonjaosta. Korkein 

42 Sahavirta 2007 s. 193. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi verovalmistelija, oikaisulautakunta, hal-
linto-oikeus tai verotarkastaja. 

43 Tapani 2014 s 620. Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on tulkittu salaamisen tarkoittavan koko-
naisten tulo- ja varallisuuslajien ilmoittamatta jättämistä. Ks. lisää Lehtonen 1986 s. 201 ja Sahavirta 
2007 s. 205. Salaamisena voitaisiin kuitenkin pitää myös menettelyä, jossa tietystä tulolajista on jätetty 
ilmoittamatta vain osa. Tapani 2014 s. 621. Ks myös KKO 2007:102.

44 Koponen 2006 s. 146. 
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oikeus katsoi muun muassa, että tulokäsitteen ulkopuolelle jää vain sellainen tulo, joka 
on peräisin toiminnasta, jota ei voi harjoittaa laillisesti ja ettei tulokäsitteen tulkinta saa 
johtaa kilpailun vääristymiseen markkinoilla.

Kohdan 3 mukainen passiivinen veropetos täyttyy, kun verovelvollinen laiminlyö 
verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle 
veron välttämistarkoituksessa.45 Arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta on tehtävä 
asianmukainen aloittamis-, valvonta- ja vuosi-ilmoitus. Harmaan talouden piirissä ar-
vonlisäverovelvolliset jättävät usein tekemättä ilmoituksen toiminnan aloittamisesta 
ja jäävät näin viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Veron määräämistä varten sääde-
tyn velvollisuuden laiminlyömisellä tarkoitetaan myös ennakonpidätyksen toimitta-
misvelvollisuuden, kuukausittain annettavan valvontailmoituksen sekä työnantajan 
vuosi-ilmoituksen tekemisvelvollisuuden laiminlyömistä (EPL 9 ja 32 sekä VML 
15.1§) Laiminlyönnin on kohdistuttava sellaiseen velvollisuuteen, jolla on merkitystä 
määrättäessä veroa joko tekijälle itselleen tai toiselle. Pimeässä palkanmaksussa on 
tyypillistä se, että työntekijälle maksetaan nettopalkkaa ja toimittamatta jäänyt enna-
konpidätys, ts. brutto- ja nettopalkan erotus jää työnantajan hyväksi.46

Kohdan 4 mukainen muuten petollisesti tehty veropetos on avoin tekotapatun-
nusmerkki. Kaikkia vilpillisiä menettelytapoja ei ole ollut mahdollista luetella, joten 
veropetostunnusmerkistöön jätettiin säännös veron välttämisestä ”muulla petollisella 
toimella”. Säännöstä koskevissa esitöissä on esimerkkejä verolajeista, joihin tekotapa 
soveltuu.47

Veropetos on niin kutsuttu yritysrikos, jossa yritys on tunnusmerkistössä rinnas-
tettu täytettyyn tekoon. Yritysrikoksissa teon moitittavuuden tai tekijän syyllisyyden 
kannalta ei ole merkitystä sillä, onko teko täyttynyt vai ei, paljastuessaan. Verovelvol-
linen on tuolloin suorittanut jo kaikki hänen vallassaan olevat täytäntöönpanotoimet 
loppuun ja teon paljastuminen johtuu yleensä viranomaisten toimenpiteistä, joihin 
verovelvollinen ei voi vaikuttaa.48 Verovelvollisen näkökulmasta on sattumanvaraista, 
onnistuuko veron välttämisyritys vai huomataanko veron välttämisyritys jo veroval-

45 Ennakkoperintälain EPL 32 §:ssä säädetty kausiveroilmoitus, arvonlisäverolain 161 §:ssä säädetty pe-
rustamisilmoitus, arvonlisäverolain 162 §:ssä säädetty veroilmoituksen tai verotusmenettelystä annetun 
lain 7 §.ssä säädetty ilmoitus, ennakkoperintäasetuksen 24–25 §:ssä säädetty palkkakirjanpidon pitämis-
velvollisuus ja verotusmenettelystä annetun lain 19 §:ssä säädetty sivullisen esittämisvelvollisuus. 

46 Hakamies – Nuutila 2008 s. 780–781.
47 HE 66/1988 vp s. 62–65.
48 Sahavirta 2007 s. 188–190. Esimerkiksi passiivisessa veropetoksessa tekoaika määräytyy sen mukaan 

koska verovelvollisen olisi tullut viimeistään antaa verolajia koskeva veroilmoitus. Tekoaika on riippu-
vainen verolainsäädännön sisällöstä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että passiivinen veropetos on 
yrityksen asteella niin kauan kuin veroviranomaisella on mahdollisuus panna maksuun ilmoittamatta 
jätetty vero muutoin kuin jälkiverotuksella. Tämän on katsottu johtuvan 1.2.1998 voimaan tulleen sään-
nöksen seuraustunnusmerkissä käytetystä sanamuodosta ”määräämättä jättäminen”, jonka on väitetty 
viittaavan veroviranomaisen, ei verovelvollisen toimintaan. Arvonlisäverolain 147 §:n mukaan vero-
velvollisen on tilitettävä vero valtiolle viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. 
päivänä ja annettava arvonlisäverolain 162 §:n 3 momentin mukainen veroilmoitus tai veropetos täyttyy.
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mistelussa.49 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu yrityksestä luopumisen ja tehokkaan 
katumisen soveltuvan huonosti veropetokseen. Vääriä tietoja sisältävää veroilmoitusta 
on mahdollista vapaaehtoisesti täydentää ja välttyä rangaistusvastuulta aina siihen asti 
kunnes verotuspäätös on tehty tai verottaja ottanut yhteyttä verovelvolliseen. Toisaalta 
teon täyttymiseen ei pitäisi vaikuttaa se, kuinka nopeasti asia käsitellään verovirastos-
sa ja milloin verotuspäätös tehdään. Tehokas katuminen ei siten ole useinkaan mah-
dollista, koska veropetos täyttyy myös silloin, kun verovelvollinen yrittää aiheuttaa 
veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi tai veron aiheet-
toman palauttamisen, joten veropetoksen rangaistavuus ei edellytä aina seurauksen 
syntymistä.50 

Ratkaisussa KKO:2006:26 korkein oikeus on arvioinut yritysasteista veropetosta tun-
nusmerkistön täyttymistä suoraan seurausrikoksen edellyttämän todennäköisyystahal-
lisuuden nojalla. Kysymys oli osakekaupalla saatujen luovutusvoittojen ilmoittamatta 
jättämisestä kun arvopaperinvälittäjien tulee ilmoittaa verottajalle arvopaperikauppa. 
Luovutusvoittojen jäämistä verottamatta ei voitu pitää tekijän menettelyn varsin toden-
näköisenä seurauksena, syyte hylättiin. 

Eri mieltä olevan jäsenen lausunnon mukaan satunnaisten syiden olemassaolo on rat-
kaistava tekijän näkökannalta katsoen, kun kysymys on rikoksen yrityksestä, jonka 
täyttyminen riippuu toisten ihmisten tietoisesta toiminnasta siihen liittyvine valintoi-
neen. Arvopaperinvälittäjän kontrollitiedot voivat syystä tai toisesta jäädä tulematta 
verottajalle tai olla muuten puutteellisia tai kontrollitietojen käsittelyssä tapahtua ereh-
dyksiä ja laiminlyöntejä. Rikoksen täyttymistä koskevan vaaran syntymättä jääminen 
on johtunut tekijän näkökannalta katsoen vain satunnaisista syistä ja A on syyllistynyt 
veropetokseen.

Tehokkaana katumisena ei oikeuskäytännössä ole pidetty sitä, että vääränsisältöis-
ten perukirjojen verovirastoon toimittamisen jälkeen laatii perukirjoista puuttuvasta 
omaisuudesta lahjakirjat ja lähettää ne verotoimistoon lahjaveron määräämistä varten. 
Tehokas katuminen olisi edellyttänyt, että verovirastolle oli ilmoitettu perukirjoissa 
olevan verotukseen vaikuttavia vääriä tietoja, jotka uudella ilmoituksella oli oikaistu. 
Lisäksi yrityksestä luopuminen ei ole mahdollista enää kun teko on tullut yritysrikok-
sessa yritysasteisena täytetyksi.51 

49 Hakamies – Nuutila 2008 s. 791. Jos verovelvollinen onnistuu välttämään veron määräämättä jättämi-
sen, tekoajankohta on verotuksen toimittamispäivä.

50 Katso tästä Tapani 2014 s. 620–621 ja Sahavirta 2007 s. 190–195.
51 Sahavirta 2007 s. 194.
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3.3  Verorikosten tekijänvastuu

Verorikoksen tekijäpiiriä ei ole rajattu. Verorikokset eivät ole erikoisrikoksia. Tekijä 
voi olla verovelvollinen tai jokainen verovelvollisen puolesta tosiasiallisesti toimi-
nut. Tekijän asema edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa veroviranomaiselle annettaviin 
tietoihin sekä tosiasiallista vaikuttamista niihin. Vaikuttaminen voi ilmetä veroilmoi-
tusten allekirjoittamisena, vääränsisältöisten tositteiden toimittamisena kirjanpitoon, 
puutteellisen kirjanpitoaineiston toimittamisena verotarkastajalle tai osallistumisena 
toisen suunnittelemaan ja toteuttamaan verolliseen liiketoimintaan tietoisena siitä, 
että toiminta perustuu veronvälttämiseen ilmoitusvelvollisuus laiminlyömällä. Mui-
den tekoon osallisten toiminta arvioidaan yleisten osallisuusoppien mukaan.52 

Rikoskumppanuutta koskevan rikoslain 5 luvun 3 §:n mukaan, jos kaksi tai useam-
mat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä. 
Tekijävastuu edellyttää paitsi yhteisymmärrystä siitä, että toteuttava teko täyttää ri-
koksen tunnusmerkistön, myös osallisen työnjaon mukaisen osuuden olennaisuutta ja 
kokonaisuuden kannalta merkityksellistä osuuden täyttämistä rikoksen tekemisessä. 
Yhteisymmärrys merkitsee tietoisuutta siitä, että oma toiminta yhdessä muiden toi-
minnan kanssa toteuttaa tunnusmerkistön. Tekijävastuun kannalta taas olennaista on 
arvioida, mikä on tekijän tosiasiallisen toiminnan merkitys tunnusmerkistössä tarkoi-
tetussa menettelyssä.53

Rikoslain 5 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan se, joka ennen rikosta tai sen aikana 
neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen ran-
gaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan 
mukaan kuin tekijä. Avunannon ei tarvitse olla toisen tekemän päärikoksen välttämä-
tön edellytys, mutta avunantotoimen tulee lisätä rikoksen toteutumisen todennäköi-
syyttä. Lisäksi edellytetään avunantajan tahallisuutta, eli tämän tietoisuutta päärikok-
sesta, omasta toiminnastaan ja oman toiminnan päätekoa edistävästä merkityksestä.54

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2009:75 A oli syyllistynyt törkeään veropetok-
sen, kun hän oli usean vuoden ajan laiminlyönyt antaa arvonlisäverotukseen liittyvät 
veroilmoitukset. A:n avopuoliso B oli sallinut eräiden myyntitulojen suorittamisen 
oman pankkitilinsä kautta A:n liiketoiminnan kahden viimeisen toimintakuukauden ai-
kana. B:n ei katsottu syyllistyneen avunantoon veropetokseen. Menettely, jossa hän on 
sallinut avopuolisonsa ohjata eräitä liiketoiminnasta kertyneitä myyntituloja pankkiti-
linsä kautta, ei ollut siinä määrin edistänyt kuukausittaisten veroilmoitusten antamatta 
jättämistä ja siten arvonlisäveron määräämiselle merkityksellisen lakisääteisen velvol-
lisuuden laiminlyömistä, että tämä teko olisi ollut rangaistava avunantona veropetok-
seen. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi, ettei B:n menettely täyttänyt rangaistavan 
avunannon edellytyksiä eikä B ollut syyllistynyt hovioikeuden hänen syykseen luke-
maan avunantoon veropetokseen

52 Sahavirta 2007 s. 220. Veropetokseen voi siis syyllistyä tekijä, työnantaja, palkansaaja, arvonlisäverovel-
vollinen, verovelvollinen tai sen edustaja sekä sivullinen tiedonantovelvollinen. Ks. Sahavirta 2007 s. 208.

53 HE 44/2002 vp s. 152 ks. myös esim. KKO 2008:37.
54 HE 44/2002 vp s. 157.
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Avunantajan rikosvastuun liitännäisyydestä päätekoon todetaan hallituksen esi-
tyksessä rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi, että 
avunantajan vastuu yleensä edellyttää, että pääteko täyttää tunnusmerkistön, on oi-
keudenvastainen ja tahallisena päätekijälle syyksiluettava. Lisäksi hallituksen esityk-
sessä todetaan, että jos jokin rikoksen yleisistä edellytyksistä puuttuu, ei kyse ole 
rangaistavasta avunannosta. Päätekijä voi esimerkiksi toimia oikeuttamisperusteen 
nojalla, hän on erehtynyt, häneltä puuttuu tahallisuus tai hän on syyntakeeton. Tällai-
nen tilanne voi tulla rangaistavaksi välillisenä tekemisenä. Avunantajan rikosvastuun 
liitännäisyys päätekoon ei edellytä kuitenkaan sitä, että pääteon tulisi olla tekijälleen 
syyksi luettu. Hallituksen esityksessä on tältä osin lausuttu, ettei osallisten tule vapau-
tua vastuusta pelkästään sillä perusteella, ettei päätekijää saataisi kiinni tai hän muusta 
syystä välttäisi vastuun.55 

Myöskään tekijälle jo seuraamuksiin johtanutta tekoa ei voida tutkia uudelleen hä-
nen osaltaan vain analysoimalla teko uusiksi avunantajana, kun toisessa prosessissa 
esillä olleet seikat joutuisivat uuden arvion kohteeksi.

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa 2014:12 oli kyse avunannosta toisen henkilön 
tekemään törkeään veropetokseen. Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli laskuttanut 
omia palkkatulojaan alihankintakuluina D Oy:n kautta kirjoittamalla D Oy:n nimissä 
C Oy:lle osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja. Tämä historiallinen tapahtumain-
kulku oli ollut kokonaisuudessaan arvioitavana jo hallinnollisessa prosessissa silloin, 
kun A:lle on 7.6.2011 määrätty veronkorotukset. A ei ollut antanut C Oy:n puolesta 
veroilmoitusta, joka lopulta oli johtanut C Oy:n veron määräämiseen syytekohdan 3 
mukaisesti alhaisemmaksi kuin mitä olisi tullut määrätä. Syytteen teonkuvaus ei sisäl-
lä mitään sellaista toimenpidettä, joka muuttaisi tekokokonaisuuden avunantorikoksen 
osalta toiseksi kuin se tekokokonaisuus, joka on ollut jo arvioitavana hallinnollisessa 
prosessissa ja johtanut veronkorotuksiin. Se seikka, että A oli alihankintalaskuja kirjoit-
taessaan toiminut D Oy:ssä vastuuasemassa, oli ollut jo hallinnollisessa menettelyssä 
arvioitavana eikä sen korostaminen rikosoikeudellisessa prosessissa muuta tekokoko-
naisuutta toiseksi. Tekokokonaisuuden tutkiminen avunantorikoksena olisi näin ollen 
vain vaihtoehtoinen tapa analysoida tapahtumaa ja johtaisi siihen, että hallinnollisessa 
prosessissa esillä olleet aineellisoikeudelliset seikat joutuisivat uuden arvioinnin koh-
teeksi rikosprosessissa. Näin ollen hovioikeus päätyi siihen, että ne bis in idem -kielto 
estää syytteen tutkimisen 7 kohdan osalta.

Kuitenkin rikoslain 5 luvun 7 §:n mukainen erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, 
joka poistaa jonkin teon rangaistavuuden taikka vähentää tai enentää sitä, koskee ai-
noastaan mainitussa suhteessa olevaa tekijää, yllyttäjää tai avunantajaa. Yllyttäjää tai 
avunantajaa ei vapauta rangaistusvastuusta se, ettei häntä koske sellainen erityinen 
henkilöön liittyvä olosuhde, joka perustaa tekijän teon rangaistavuuden. Oikeuskäy-
tännössä on katsottu ne bis in idem -kiellon olevan sellainen rangaistavuuden poistava, 
erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka koskee ainoastaan rikoksen tekijää, eikä 
avunantajaa, joten avunantajaa koskeva syyte voidaan tutkia. 

55 HE 44/2002 vp s. 147–156.
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Rovaniemen hovioikeuden asiassa R 14/7911 9.10.2015 antamassa ratkaisussa 
R15/142160 hovioikeus katsoi, että ne bis in idem -kielto on sellainen rikoslain 5 luvun 
7 §:ssä tarkoitettu rangaistavuuden poistava seikka, joka koskee ainoastaan mainitussa 
suhteessa olevaa, mutta ei avunantajana toiminutta B:tä. Asiassa ei ollut estettä tutkia 
B:tä koskevaa syytettä. Hovioikeus on katsonut, että päätekijän osalta syyte oli hylättä-
vä syyttäjän luovuttua siitä ne bis in idem -kiellon vuoksi. Päätekijän teonkuvauksessa 
kerrottu menettely oli kuitenkin ollut oikeudenvastaista, tunnusmerkistön täyttävää ja 
tahallisena syyksiluettavaa.

Rikoslain 29 luvun 10 §:ssä säädetty oikeushenkilön rangaistusvastuu verorikoksis-
sa on ulotettu koskemaan vain Euroopan yhteisöjen puolesta kannettavia maksuja 
yhteisö petossopimuksen toisen pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jonka 
seurauksena lähinnä tullit asetettiin muita veroja ja maksuja parempaan asemaan. 
Yhteisösakko voidaan siten määrätä veropetokseen syyllistyneen edustamalle yhtei-
sölle siltä osin, kuin veron välttäminen tai sen yrittäminen on kohdistunut tulleihin.56 
Oikeushenkilön rangaistusvastuu on Suomessa toteutettu yksilövastuun pohjalta. 
Oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikos voidaan syyksilukea 
rikoksentekijälle tehtyyn rikosoikeudellisesti merkitykselliseen tekoon soveltuvan 
rangaistussäännöksen edellyttämällä tavalla. Oikeushenkilön ja sen puolesta toimi-
neen henkilön suhde voi perustua samastamiseen, isännänvastuuseen tai anonyymiin 
syyllisyyteen.57

Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota organisaatiorikosten erityispiirtei-
siin sekä rikosoikeudellisen yhteisö- ja yksilövastuun suhteeseen organisaatiorikok-
sissa. Osallisuussäännösten yhteyteen sisällytetty rikoslain 5 luvun 8 §:n säännös 
oikeushenkilön puolesta toimimisesta selvensi tekijäpiirin määräytymistä ja vahvis-
ti vakiintuneen oikeuskäytännön, mutta jätti vastuun kohdentamisen periaatteet ja 
mitta puut täysin määrittelemättä, vaikka laiminlyönnin rangaistavuutta koskevasta 
uudesta säännöksestä ja osallisuussäännöksistä saadaankin täydentävää tulkintaohjet-
ta.58 Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä pohdittiin mahdollisuutta sisällyttää 
rikoslakiin rikosvastuun kohdentamista yhteisöissä koskeva yleissäännös, joka olisi 
ollut luonteeltaan yleinen, ei vain oikeushenkilömuotoista toimintaa koskeva. Sään-
nös olisi tuolloin kattanut rikosvastuun kohdentamisen oikeushenkilössä tai siihen 
rinnastettavassa yritys- tai muussa järjestäytyneessä toiminnassa tehdyissä teko- ja 
laiminlyöntirikoksissa ja sisältänyt rikoslain 47 ja 48 lukujen 7 §:iä vastaavat erityi-
set vastuun kohdentamissäännökset pääsääntöisesti korvaavan lainkohdan. Yleisten 
oppien uudistamisen yhteydessä tällaista erityissäännökset pääsääntöisesti korvaavaa 

56 Sahavirta 2007 s. 184. Käytännössä tällaisia tilanteita tulee melko yleisten alkoholin ja tupakan maa-
hantuontiin liittyvien veropetosten yhteydessä.

57 LaVM 18/2002 vp s. 4/1 HE 44/2002 vp. s. 40–41. Eduskunnan lakivaliokunta korosti, että oike-
ushenkilön rangaistusvastuu ei ollut tarkoitettu objektiiviseksi rangaistusvastuuksi. Ks. Melander 2008 
s. 298–299.

58 Lahti 2007 s. 22.



90

yleistä säännöstä ei kuitenkaan päätetty rikoslakiin sisällyttää.59 Kokonaisuudistuksen 
osana oikeushenkilön toiminnassa tehdyistä rikoksista säädettiin erikseen. Uuden vas-
tuumuodon tarpeen katsottiin olevan ilmeisintä väljästi määritellyssä taloudellisessa 
rikollisuudessa, mutta esimerkiksi verorikoksia ei saatettu yleisesti uuden rangaistus-
vastuun piiriin.60 

Kun kysymys on jonkun yksilön vastuusta organisoidussa toiminnassa tapahtu-
vista lainvastaisuuksista, laillisuusperiaate edellyttää vastuuperusteiden selviävän 
riittävällä tarkkuudella laista sekä tekorikosoikeuden ja syyllisyysperiaatteen puo-
lestaan sellaiselle tekijälle tai osalliselle syyksiluettavaa osuutta organisaatiossa ta-
pahtuneeseen lainvastaisuuteen. Siten syyksilukemismalli, jossa edellytetään yksilön 
olevan vastuussa toisen teosta ilman omaa, hänelle tahallisena tai tuottamuksellisena 
syyksi luettavaa omaa myötävaikutusta, ei ole sopusoinnussa tekorikosoikeuden ja 
syyllisyys periaatteen kanssa.61 Tältä osin myös yhä enenevässä määrin talousrikok-
sissa toimivia rikollisorganisaatioita koskevien kriminalisointien osalta syyllisyys-
periaate asettaa vaatimuksia ennen muuta objektiivisen rangaistusvastuun kiellon 
kautta. Rangaistavan toiminnan tulee olla edellä todetusti sillä tavoin aktiivista, että 
syyllisyysperiaatteen asettamat vaatimukset täyttyvät.62

Tuomioistuimissa sovellettavien vastuun kohdentamisperusteiden sääntely on ol-
lut tarpeen, jotta muun muassa yrityksissä kiinnitettäisiin niihin ennalta ehkäisevässä 
mielessä huomioita ja siten vältettäisiin tehtäväjaon ja vastuusuhteiden epäselvyyk-
sistä johtuvat laiminlyönnit. Erityisen huomion arvoista on tosiasiallisesti päätösval-
taa käyttävän lukeminen tekijänä rangaistaviin.63

59 Lahti 1998 s. 1271–1273 ja Lahti 2001 s. 724. Epäkohtana säilyi myös, että yksilöllinen vastuu koh-
dentuu eri tavoin eri säännöksissä.

60 Lahti 1998 s. 1271–1273. Harkinnassa yhteisövastuuta valmisteltaessa oli myös sen ulottaminen vero-
rikoksiin ja velallisen rikoksiin. Katsottiin kuitenkin, että verorikoksia koskeva perinteinen rangaistus-
vastuu, rikosperusteinen vahingonkorvaus ja hallinnolliset veroseuraamukset muodostavat niin ison 
seuraamuskokonaisuuden, ettei yhteisösakkoa katsottu tarpeelliseksi niiden osalta. HE 95/1993 vp  
s. 25.

61 Lahti 1998 s. 1274–1284. Rikostunnusmerkistöstä ilmenevien edellytysten lisäksi olisi otettava huo-
mioon asianomaisen henkilön asema oikeushenkilössä, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu, 
laajuus ja selvyys sekä hänen ammatillinen pätevyytensä. Sellaiseen rikosoikeudelliseen yrittäjänvas-
tuuseen, jossa ei vaadita vähintään tuottamuksellisesti yrittäjälle syyksiluettavaa valvontavelvollisuu-
den laiminlyöntiä suhtaudutaan kielteisesti. Ks. myös Melander 2008 s. 297–299.

62 Melander 2008 s. 297−299. Perinteisemmän organisaatiorikollisuuden lisäksi myös pitkälti Suomea 
velvoittavien kansainvälisten sitoumusten vuoksi säädetty rikollisorganisaatioita koskeva rikosoikeu-
dellinen uussääntely asettanee haasteen syyllisyysperiaatteelle tulevaisuudessa lähinnä järjestäytyneen 
rikollisryhmän toimintaan osallistumisessa (RL 17:1a). Lahti 1998 s. 1279–1284. Suomessa omaksut-
tavassa sääntelyssä on tähdättävä sellaiseen ohjausvaikutukseen viranomaiskäytännössä ja tuomio-
istuimissa, että yksilövastuun toteuttaminen organisaatiorikoksissa tehostuisi.

63 Lahti 1998 s. 1280–1282. Tosiasiallisen johtajan kelvollisuudesta vastuusubjektiksi on ollut vaihte-
levaa oikeuskäytäntöä, erityisesti verorikosten soveltamiskäytännössä. Yhteisöoikeudelliseen vastuu-
asemanormistoon ei ole tiukasti pitäydytty, vaan on tuomittu tosiasiallisia johtajia tai heihin verrattavia 
tekijöinä. Yhteisörikoksissa on olennaista tekijänvastuun määrittämiseksi se, kuka on yritystoiminnasta 
ja sen organisoinnista lähinnä vastuussa. Ks myös Melander 2008 s. 298–299.
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Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2001:86 kiinnitettiin huomiota siihen, että ri-
kosvastuun kohdentamisessa on pyrittävä siihen, ettei vastuuta voida kiertää keinote-
koisilla ja muodollisilla järjestelyillä. 

Ratkaisussa 2001:87 korkein oikeus katsoi verorikkomuksen osalta, että rikosvastuu 
voi kohdistua sellaiseen henkilöön, joka tosiasiallisen asemansa tai toimintansa perus-
teella on yhtiössä vastuussa verojen ja maksujen suorittamisesta. Edellytyksenä tällöin 
kuitenkin on, että hänellä on sellainen itsenäinen taloudellinen päätösvalta yhtiössä, että 
hänellä on mahdollisuus määrätä yhtiön varojen käytöstä tähän tarkoitukseen. Vastaa-
vasti korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2005:144 (kohta 16) todennut, että veropetok-
sen tekijän asemaa arvioidaan henkilön tosiasiallisen toiminnan perusteella. 

Veropetoksen tekijänä voi olla verovelvollinen tai jokainen verovelvollisen puolesta 
toimiva. Rikosoikeudellisen vastuun syntyminen edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa 
veroviranomaiselle annettaviin tietoihin sekä tosiasiallista vaikuttamista tietojen anta-
miseen. Tällainen vaikuttaminen voi olla esimerkiksi veroilmoitusten allekirjoittamis-
ta, vääränsisältöisten tositteiden toimittamista kirjanpitoon tai puutteellisen kirjanpito-
aineiston toimittamista verotarkastajalle (KKO 2014:46, kohta 45).

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 7.5.2015 15/119898 asiassa 14/1712 muun muassa 
A:ta oli syytetty osakeyhtiön vastuuhenkilönä menettelystä, joka oli johtanut yhtiön 
verojen ja veronluontoisten maksujen välttämiseen, sekä törkeästä kirjanpitorikoksesta. 
Korkeimman oikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä 
ei ole annettu merkitystä sille, että yhtiön vastuuhenkilö on omistanut yhtiön osakkeet 
kokonaisuudessaan tai osittain. Asiassa ei siten ollut perusteita samaistaa A:ta ja osake-
yhtiötä rikosasiaa käsiteltäessä. Estettä syytteen tutkimiselle A:n osalta ei ollut.

Helsingin hovioikeuden tuomiossa 30.6.2016 nro 1037 asiassa R 14/1793 hovioikeus 
totesi johtopäätöksenään, että nimenkäyttäjien vastuun arvioinnissa ratkaisevaa mer-
kitystä ei ole sillä, minkälaisessa asemassa henkilö on yhtiössä ollut. Ratkaisevaa on 
hänen toimintansa eli se, onko hän toiminut sillä tavoin kuin korkeimman oikeuden 
tuomion mukaan nimenkäyttäjä on toiminut sekä hänen tietoisuutensa ja ymmärryksen-
sä verojen välttämiseen liittyneestä kokonaisuudesta. Työntekijän asemaa koskevalla 
väitteellä on kuitenkin näytöllistä merkitystä siltä osin, miten henkilön voidaan katsoa 
osallistuneen toimintaan ja mistä seikoista hänen voidaan katsoa olleen tietoinen ja voi-
daanko henkilön katsoa olleen tietoinen toimistoyhtiöiden toimintatavasta. Hovi oikeus 
on katsonut ratkaisussaan, että henkilöt A, B ja C ovat olleet vastuussa tuloa koskevasta 
ennakonpidätyksestä, työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja arvonlisäverosta, jotka on 
jätetty maksamatta. He ovat olleet tietoiset siitä, että näin järjestetty toiminta on perus-
tunut valtiolle maksettavien verojen ja maksujen välttämiseen. Merkitystä ei ole sillä 
seikalla, onko heidän sopimussuhteensa X Oy:öön ollut tarkkaan ottaen työsopimuslain 
1 §:n mukainen työsopimussuhde vai ei.
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3.4  Tahallisuus verorikoksissa

Rikoslain 3 luvun 5 §:n mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai 
tuottamus. Jollei toisin säädetä, rikoslaissa tarkoitettu teko on vain tahallisena rangais-
tava. Rikosoikeudellisesta tahallisuudesta säädetään rikoslain 3 luvun 6 §:ssä. Sään-
nös koskee tahallisuutta suhteessa rikoksen seurauksiin, eikä seuraustahallisuuden 
määritteleminen ole ollut oikeuskäytännössä vaikeaa tai kiistanalaista. Veropetoksen 
yhteydessä tahallisuus kuitenkin edellyttää tekijältä tietoisuutta teon oikeudenvastai-
suudesta, rikoksen tunnusmerkistötekijöistä ja seurauksen syntymismahdollisuuden 
mieltämistä. Tahallisuuden täyttyminen edellyttää, ettei teolle ole oikeuttamisperus-
teita, tekijä on ollut tietoinen siitä, että hänellä on tietty velvollisuus täytettävänään 
verotusta varten sekä tämän velvollisuuden merkityksestä veron määräämiselle.64 

Veropetoksen tahallisuusongelmat liittyvätkin olosuhdetahallisuuteen eli siihen 
millaista tietoisuutta tekijältä edellytetään niistä tosiseikoista, joiden perusteella pää-
tellään muiden kuin seuraustunnusmerkkien täyttyminen.65 Rikoslaissa ei kuitenkaan 
määritellä olosuhdetahallisuutta vaan se on jätetty oikeuskäytännössä arvioitavaksi. 
Lainkäyttäjä joutuu siten arvioimaan olosuhdetahallisuuden tunnusmerkistöerehdys-
tä koskevan rikoslain 4 luvun 1 §:n perusteella.66 Tahallisuuden alarajaa arvioitaessa 
tulisi lisäksi ottaa huomioon rikosoikeudellista tuottamusta koskeva rikoslain 3 luvun 
7 §. Lainkohtaa koskevissa esitöissä törkeää tuottamusta on katsottu olevan hyvin 
tärkeiden huolellisuusvelvoitteiden rikkominen huolimattomuudesta, joka osoittaa 
erityistä välinpitämättömyyttä velvoitteita kohtaan tai tietoisen riskinoton, joka ei ole 
tahallista.67

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tahallisesta rikoksesta tuomitseminen ei 
saisi olla kiinni vain siitä, onko syytetty faktisesti mieltänyt jonkin rikostunnusmerkis-
tön mukaisen tosiseikaston olemassaolon varsin todennäköiseksi, vaan usein on kysy-
mys normatiivissävyisestä harkinnasta, katsotaanko syytetyn saaneen luottaa tiedon 
paikkansapitävyyteen vai onko hänelle ollut asetettava sanotunlainen velvollisuus, 
kun hänelle on syntynyt varteenotettava epäily tiedon paikkansapitämättömyydestä. 

64 Sahavirta s. 221.
65 Frände 2008 s. 131−136 ja Koponen 2004 s. 113 ja 120. Tiedon vääryys määrittyy vero-oikeudellisen 

sääntelyn kautta. Kyse on toisin sanoen siitä, että verovelvollisen tietoisuutta arvioidaan kaksinker-
taisen tulkintaoperaation kautta. Verovelvollisen on oltava tietoinen niistä tosiseikoista, joiden avulla 
vero-oikeudellisesti määritellään tiedon oikeellisuus. Verovelvollinen kantaa kuitenkin riskin siitä, mi-
ten hän tulkitsee vero-oikeudellista sääntelyä. Niinpä verovelvollisella on tietynlainen normatiivinen 
velvollisuus varmistua vero-oikeudellisen sääntelyn tulkinnasta. Ks. tästä Tapani 2014 s. 630.

66 LaVM 28/2002 vp s. 9–10 lakivaliokunta katsoi, että HE 44/2002 vp s 87 ehdotus, jonka mukaan 
olosuhdetahallisuus määräytyisi samoin kuin seuraustahallisuus eli todennäköisyysarvioinnin perus-
teella (olosuhteiden mieltäminen varsin todennäköiseksi) soveltuisi erittäin huonosti talousrikoksiin ja 
voivan nostaa niiden tahallisuuskynnystä. Arvioinnin perustana tuli ottaa huomioon tunnusmerkistö-
erehdystä koskeva säännös, joka on myös tahallisuuden poissulkeva peruste ja tavallaan tahallisuuden 
kääntöpuoli.

67 HE 44/2002 vp s. 91 ja HE 94/1993 vp s. 88. Ks. myös KKO 2013:17 kohta 30.
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Aineellisoikeudelliseen harkintaan limittyy vahvasti näyttöharkinta: tahallisuus jou-
dutaan päättelemään objektiivisesti havaittavista tosiasiallisista olosuhteista.68 

Verovelvollisella on selonottovelvollisuus siitä, miten juuri kyseessä olevassa tilan-
teessa säännöksiä tulkitaan. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tähän arviointiin 
soveltuu tahtotahallisuus paremmin kuin todennäköisyystahallisuus. Kysymys ei ole 
yksinomaan siitä, miten todennäköisenä tekijä on tiedon antaessaan subjektiivisesti 
pitänyt sitä, että veroviranomaiset ja tuomioistuin rikosasiassa tulkitsevat hänen anta-
mansa tiedon vääräksi. Menettely, jossa tekijä suhtautuu hyväksyvästi tai ilmeisen 
välinpitämättömästi tähän mahdollisuuteen, täyttää tunnusmerkistön. Tältä osin voi-
daan rikoslain yleisen osan uudistuksen jälkeenkin edelleen noudattaa tähän saakka 
vallinnutta oikeuskäytäntöä.69 

Oikeuskäytännössä olosuhdetahallisuutta on arvioitu eri rikostyypeissä kuitenkin 
todennäköisyystahallisuuden perusteella.70 Korkein oikeus totesi ratkaisussaan (ään.) 
KKO 2013:17, että rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, ettei tahallisuuden 
ja tuottamuksen välinen raja hämärry sen seurauksena, että lasketaan tasoa, jolla teki-
jän tietoisuutta mitataan. Lainkäytön yhtenäisyyden ja ennalta arvattavuuden kannalta 
olisi myös ongelmallista, jos tahallisuuden käsite vaihtelisi eri rikostyyppien kesken 
ilman vahvoja ja yhdenmukaisia perusteita.71 Ratkaisusta ilmenevin perustein olosuh-
detahallisuus tulisi siten ratkaista rikosoikeudellisia taustaperiaatteita kunnioittaen 
lievimmässä muodossaan todennäköisyystahallisuusopin perusteella.

Enemmistö katsoi rikosoikeudellisten periaatteiden ja tulkintasääntöjen puoltavan vah-
vasti sitä, että olosuhdetahallisuutta arvioidaan mahdollisimman laajasti noudattaen yh-
tenäistä perustetta. On kuitenkin mahdollista, että joissakin rikostyypeissä ja teko-olo-
suhteissa todennäköisyysarviointi voisi lakivaliokunnan esittämän huolen mukaisesti 
johtaa tahallisuuskynnyksen nousemiseen. Ongelmallisia voivat olla lähinnä tilanteet, 
joissa tekijä rikosvastuun torjumiseksi tarkoituksellisesti pyrkii välttämään merkityk-
sellistä tietoa taikka laiminlyö erityisen vastuuasemansa tai teko-olosuhteiden synnyt-
tämän selvitysvelvollisuuden. Enemmistö totesi, että ilmaisu ”on pitänyt varsin toden-
näköisenä” on oikeudellinen käsite, jota voidaan lain soveltamisessa käyttää, vaikkei se 
kaikissa tapauksissa luontevasti kuvaa sitä, miten ihmiset mielessään käsittelevät val-
litsevia olosuhteita ja tapahtumia. Tilanteiden monimuotoisuuden vuoksi ei kuitenkaan 
voida täysin sulkea pois mahdollisuutta tarkastella muulla tavalla tekijän tahallisuutta. 
Tällöinkin on otettava huomioon rikoslain 4 luvun 1 §:n tunnusmerkistöerehdystä ja 
rikoslain 3 luvun 7 §:n tuottamusta koskevien säännösten asettamat rajat. Tahallisuuden 

68 Lahti 2007 s. 23. Ks. myös Lahti 2001 s. 723–724.
69 Sahavirta 2007 s. 222. Ks. myös Vihriälä 2012 s. 151–154: ”Olosuhdetahallisuus puuttuu ainakin, jos 

tekijä ”ei ole selvillä” olosuhteen olemassaolosta. Toisaalta, jos tekijällä on jotakin tietoa olosuhteesta, 
hän on jollakin tasolla ”selvillä” olosuhteesta, tahallisuus olosuhteen suhteen täyttyisi, jolloin tekijällä 
ei ole väärää kuvaa siitä, mitä on tapahtumassa. Tahtoon perustuvan edellytyksen määritteleminen ja 
sen selvittäminen on kuitenkin käytännössä vaikeaa, jolloin ratkaisuperuste on, että tekijä on pitänyt 
olosuhteen olemassaoloa varteenotettavana mahdollisuutena.”

70 KKO 2013:17 kohta 31. Tässä ratkaisussa korkein oikeus arvioi tahallisuuden alarajaa yrityssalaisuus-
rikoksessa.

71 KKO 2013:17 kohta 32. 
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alarajaa ei myöskään tule asettaa korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä vakiintu-
nutta tasoa alemmaksi niin, että se tosiasiassa merkitsisi rangaistavuuden alan laajenta-
mista. (KKO 2013:17 kohta 33)

Passiivisen veropetoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää muista säännöksen 
tekotavoista poiketen tarkoitustahallisuutta, toisin sanoen tekijän on tullut laiminlyö-
dä velvollisuutensa tarkoituksin välttää veroa. 72 Passiivinen veropetos voi säännösten 
tunnusmerkistön mukaisesti täyttyä tietyn teon laiminlyönnillä. Laiminlyötävät teot, 
jotka viime kädessä määrittävät rangaistavuuden alan, ilmenevät verotusta koskevasta 
aineellisesta lainsäädännöstä. Jos tämä aineellinen lainsäädäntö olisi siinä määrin epä-
selvää ja monimutkaista, että sen sisällön selvittäminen olisi tavalliselle kansalaiselle 
tai asioihin perehtymiseen velvoitetulle mahdotonta, voidaan olla lähellä tilannetta, 
jolloin henkilöllä ei välttämättä ole kykyä toimia lain edellyttämällä tavalla. Tällaista 
tilannetta arvioitaisiin kieltoerehdystä koskevan säännöksen rikoslain 4 luvun 2 §:n 
nojalla. Kieltoerehdys anteeksiantoperusteena poistaa tekijältä syyllisyyden.73

Vero-oikeudellisen sääntelyn vaikeaselkoisuutta koskevassa ratkaisukäytännössä 
vastuuvapaudelle on asetettu hyvin tiukat edellytykset.74

Korkeimman oikeuden uusimmissa valitusluvissa on ollut kysymys tahallisuudesta 
johtuen sääntelyn vaikeaselkoisuudesta. VL:2015:97 vastaajat olivat pyrkineet selvit-
tämään liiketoiminnan sallittavuutta ja sovellettavat arvonlisäverolain säännökset olivat 
tulkinnanvaraisia, VL:2015:90 kysymys yhtiön verovelvollisuudesta Suomessa ja veron 
määrästä oli ollut epäselvä ja yhtiön edustajana toiminut A oli pyrkinyt selvittämään 
yhtiön mahdollista verovelvollisuutta.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2006:26 verovelvollinen A oli veroilmoituk-
sessaan jättänyt ilmoittamatta myymiensä arvopapereiden luovutusvoitot. A oli voinut 
lähteä siitä, että välittäjä täyttää lakiin perustuvan velvollisuutensa ja ilmoittaa kaupat 
verovirastolle, kuten oli tapahtunutkin. Korkein oikeus katsoi, ettei A ole pitänyt luo-
vutusvoittojen verottamatta jäämistä menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena. 
Tämän vuoksi A:n menettelyä ei voitu pitää tahallisena.

Rovaniemen hovioikeuden asiassa R 14/7911 9.10.2015 antamassa ratkaisussa 
R15/142160 on ollut kysymys B:n tahallisuudesta. B:tä syytettiin avunannosta A:n 
tekoon. A on laiminlyönyt hänelle kuuluvan, verotusta varten säädetyn ilmoitusvel-
vollisuuden ja B on mahdollistanut tämän sallimalla A:n käyttää pankkitiliään elinkei-
notoiminnassa ja esiintymällä A:n myymien autojen omistajana. A:n menettelyn on kat-
sottu olleen oikeudenvastaista, tunnusmerkistön täyttävää ja tahallisena syyksiluettava. 
Hovioikeus on ratkaisussaan katsonut, että näissä olosuhteissa ei ole uskottavaa, että 
B ei olisi tiennyt A:n lainvastaisesta toiminnasta tai siitä, ettei liiketoiminnasta tehdä 
kirjanpitoa ja lakisääteisiä ilmoituksia verottajalle. B:n on täytynyt ymmärtää, että toi-
minnalla vältetään veroseuraamukset. Kun veroilmoituksia ei ole tehty eikä kirjanpitoa 
pidetty ja B on tämän tiennyt, hänen menettelynsä on ollut tahallista.

72 Sahavirta 2007 s. 211–222.
73 Melander 2008 s. 297−298.
74 Tapanila 2014 s. 632 viittaa KKO ratkaisuihin 2008:119 ja 2011:23.
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3.5  Veropetosten yksiköinti, lainkonkurrenssi ja rankaisematon   
 jälkiteko

Veropetoksen yksiköinnissä yhdeksi tai useammaksi veropetokseksi on ollut oikeus-
käytännössä ongelmia, jos verovilppiä on jatkettu vuodesta toiseen. Väärien tietojen 
antaminen tuloveroa koskevassa vuosittain annettavassa ilmoituksessa useana perät-
täisenä vuotena yksiköidään yhdeksi veropetokseksi. Kahdesta veropetoksesta lienee 
tuloverotuksessa kyse silloin, kun verovelvollinen on jonakin vuonna poikkeukselli-
sesti ilmoittanut verotietonsa oikein, sitä vastoin kuukausittain annettavien ilmoitus-
ten kohdalla yhden tai kahden kuukauden osalta annetut oikeat tiedot eivät pääsään-
töisesti johda siihen, että teko yksiköitäisiin useammaksi eri rikokseksi. Keskeistä on 
arvioida sitä, perustuuko veropetos samaan rikoksentekopäätökseen ja onko teoilla 
riittävä ajallinen ja asiallinen yhteys. Yhdeksi rikokseksi yksiköintiä puoltaa se, että 
teot perustuvat käytännössä usein samaan rikoksentekopäätökseen, esimerkiksi har-
maan talouden yritys jättää ilmoittamatta sekä tulo- ja arvonlisäverot että ennakon-
pidätykset. Vastaajan kannalta useaksi rikokseksi yksiköintiä puolestaan puoltaa eri-
tyisesti se, että yhdeksi rikokseksi yksiköinti voisi johtaa joissakin tapauksissa siihen, 
että jonkin verolajin osalta muuten vanhentunut teko tuleekin rangaistavuuden piiriin. 
Yksiköintiä koskeva ratkaisu vaikuttaa sekä osatekojen syyteoikeuden vanhentumisen 
alkamishetkeen, että sovellettavaan tunnusmerkistöön ja rangaistusasteikkoon. Syyte-
oikeus koko tekokokonaisuudesta alkaa vanhentua viimeisestä osateosta, tai laimin-
lyöntitapauksissa siitä, kun viimeisin laiminlyöty teko olisi tullut tehdä. Yksiköitäessä 
teko yhdeksi se voi intressin huomattavuuden vuoksi kvalifioitua yhdeksi törkeäksi 
veropetokseksi esimerkiksi kymmenen tavallisen veropetoksen sijasta.75

Ratkaisussa KKO 2007:102 korkein oikeus yksiköi neljänä verovuotena jatkuneen teon 
yhdeksi törkeäksi veropetokseksi, jossa ammatinharjoittaja jätti osan ammattitulois-
taan ilmoittamatta. Korkein oikeus totesi tunnusmerkistön täyttyneen vuosittain, mutta 
veron välttämiseen tähdänneen menettelyn jatkuneen olennaisesti samanlaisena koko 
ajan.

Sääntö, jonka mukaan pitemmän aikaa jatkuneen rikoksen tekohetki on viimeinen 
osateko, johtaa lievemmän lain periaatteen tarkoittamaan ratkaisuun, jos laki muuttuu 
rikoksen jatkuessa samanlaisena lievempään lopputulokseen johtavaksi. Jos laki kiris-
tyy ja rangaistus siten ankaroituu, lievemmän lain periaatteen henkeen sopii huonosti 
se, että yksi rikos jaettaisiin lainmuutoshetkestä kahdeksi rikokseksi, jotta rikosoikeu-
den taannehtivuuden kieltoa ei rikottaisi. Taannehtivuuskiellon noudattaminen ei saa 

75 Hakamies – Nuutila 2008 s. 783−784. Rikoksen yksiköinti saattaa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko 
syyteoikeus tietystä rikoksesta vanhentunut taikka pian vanhenemassa. Törkeän tekomuodon ankaram-
pi rangaistusasteikko merkitsee pidempää vanhentumisaikaa ja törkeän tekomuodon täyttyminen voi 
puolestaan riippua siitä, luetaanko useammat osateot yksiköinnissä yhdeksi rikokseksi vai ei. Ks tästä 
Koponen 2016 s. 131–148: Teon identiteetistä rikos- ja rikosprosessioikeudessa.
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merkitä lievemmän lain periaatteen unohtamista. Näin ollen rikosta olisi arvosteltava 
sen tekemisen aloittamishetken lain mukaan niin kauan kuin sitä voidaan luonnollisen 
katsantokannan mukaan pitää yhtenä rikoksena.76

Useamman eri tunnusmerkistön välisessä rikos ten yhtymisessä tulee arvioitavak-
si lisäksi, sovelletaanko tekoon useita rangaistussäännöksiä vai kattaako jokin niistä 
muut. Kaikkia nii tä tilanteita, joissa konkurrenssi ratkeaa rangais tussäännöksen syr-
jäytymisen perusteella, käsitel lään lainkonkurrenssissa. Tällöin teko sinänsä toteuttaa 
useita tunnusmerkistöjä, mutta jonkin rangaistussäännöksen soveltaminen tekee toi-
sen tai toisten soveltamisen tarpeettomaksi. Lainkonkurrenssin käsitettä on oikeuskir-
jallisuudessa pidetty epämääräisenä. Oikeusvoimassa ylikansallinen oikeuskäytäntö, 
lähinnä EIT:n ja EUT:n ratkaisut vaikuttavat kansalliseen tulkintaan. Yksi köinnissä 
arvioinnin lähtökohdat poikkeavat kuitenkin ne bis in idem -periaatteen eurooppa-
oikeudellisesta tul kinnasta olennaisesti siltä osin, että poikittaissuun taisessa rikosten 
yhtymisessä suojattava oikeushy vä on keskeisessä asemassa. Arvioitaessa sitä, louk-
kaako menettely useamman rangaistussäännöksen alaan kuuluvia oikeushyviä, har-
kinta koskee kan sallisen aineellisen rikosoikeuden soveltamista. Verorikoksis sa tul-
kintamarginaali voi tältä osin olla merkittävän laaja. Nähtäväksi jää, miten epäillyt 
rikokset näis sä tilanteissa yksiköidään.77

Esimerkiksi kun itse erehdyttämistoimi, väärän tiedon antaminen on sekä petos-
syytteessä että veropetossyytteessä sama voidaan kysyä voiko tilanteessa täyttyä pe-
toksen ohella myös erikseen rangaistava veropetos. Petosta ja veropetosta koskevien 
säännösten taustalla suojattavana oikeutena on viime kädessä sama oikeushyvä, va-
rallisuuden suojaaminen. Verorikossäännöksillä pyritään kuitenkin suojaamaan vero-
tulojen lainmukaista kertymistä veronsaajille. Tähän sisältyy veropetossäännöksen 
tunnusmerkistön rajauksin se, että verojen suoritusvelvollisuus toteutuu verolainsää-
dännössä säädetyin tavoin ja siten esimerkiksi oma-aloitteisesti suoritettavat verot, 
kuten arvonlisävero, tulevat suoritetuiksi myös oikea-aikaisesti.78

Ratkaisussa KKO:2008:37 taloudellinen vahinko on nimenomaisesti ensiksi kohdannut 
verovirastoa sen menetettyä lähes kahden vuoden ajalta verotuloja. Satunnaisen tekijän, 
verotarkastuksen, johdosta on tullut esille A Oy:n rekisteröitymättömyys ja tämän vai-
kutukset, jolloin verovirasto on voinut jälkiverottaa B Oy:tä. Tällaiseen verojen jälki-
käteiseen perintään liittyy kuitenkin jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä, jotka vaa-
rantavat verojen kertymistä. Ottaen huomioon säännöksillä suojattujen oikeushyvien 
erilaisuus, teolla aiheutetun vahingon tai sen vaaran kohdistuminen kahteen eri tahoon 
ja tämän vahingon tai sen vaaran asianomistajien kohdalla toisistaan poikkeava luonne, 
ei veropetosta voi pitää petoksesta erikseen rankaisemattomana tekona.

76 Lahti Matti 2004 s. 88–106.
77 Koponen 2015 s. 609–614 ja 620.
78 Koponen 2015 s. 620. Katso tästä myös Koponen 2016 s. 131–148. 
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Rankaisemattomalla jälkiteolla tarkoitetaan aikaisemmin tehdyllä rikoksella saavu-
tetun tilanteen sellaista tosiasiallista hyväksikäyttöä tai pääteolla luodun oikeuden-
vastaisen tilan ylläpitämistä, jota ei voida katso eri vääryydeksi ja joka toisin sanoen 
sisältyy aikaisemman rikoksen tunnusmerkistöön.79

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2004:122 A oli anastanut polttoöljyä ja käyt-
tänyt sitä ajoneuvossaan polttoaineena dieselöljyn sijasta tekemättä laissa säädettyä il-
moitusta ajoneuvohallintokeskukselle. Hovioikeus tuomitsi A:n varkaudesta katsoen, 
ettei hänen syykseen ollut eri rikoksena luettava lievää veropetosta. Korkeimman oi-
keuden ratkaisusta ilmenevin perustein A tuomittiin anastusrikoksen lisäksi lievästä 
veropetoksesta, sillä anastettua polttoöljyä olisi voitu käyttää polt toaineena myös lailli-
sesti verosäännöksiä rikko matta.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2008:37 A Oy oli vuokrannut ravintolakiin-
teistön B Oy:lle. Vuokrasopimuksen mukaan vuokriin lisättiin arvonlisävero, jonka A 
Oy oli laskuttanutkin ja jonka B Oy oli omassa arvonlisäverotuksessaan vähentänyt. 
Koska A Oy ei ollut hakeutunut sanotusta toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi, 
B Oy oli jälkiverotuksin määrätty suorittamaan sen A Oy:lle maksamiin vuokriin si-
sältynyt arvonlisävero veronlisäyksineen. A Oy:n taloushallinnosta vastanneen Y:n oli 
katsottu syyllistyneen menettelyllään B Oy:öön kohdistuneeseen petokseen. A Oy:n 
puolesta toimineet X ja Y eivät itse olleet antaneet väärää tietoa viranomaiselle vaan 
erehdytetty arvonlisäverovelvollinen toimija B Oy oli arvonlisäverolain 102 §:n nojal-
la vähentänyt sen arvonlisäveron osuuden, joka oli perusteettomasti vuokranmaksun 
yhteydessä suoritettu A Oy:lle ja vuokralaskujen totuuden vastaiset merkinnät olivat 
välittyneet edelleen veroviranomaiselle ja aiheuttaneet arvonlisäveron määräämättä 
jättämisen. Kiistellyn ratkaisun perusteluissa on paino tettu sitä, että tuossa tilanteessa 
väärien tietojen välittyminen myös veroviranomaisille on voinut olla väistämätöntä. 

Ratkaisussa KKO 2011:35 A oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä hänen 
nostettuaan yhtiöstä ilman hyväksyttävää syytä varoja ja velvoitettu korvaamaan näin 
aiheuttamansa vahinko yhtiön konkurssipesälle. A:n katsottiin lisäksi syyllistyneen 
törkeään veropetokseen jättäessään ilmoittamatta mainitut yhtiöstä nostamansa varat 
tuloinaan henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Ratkaisussa KKO:2016:88 A:n syyksi oli luettu törkeänä petoksena menettely, jolla 
hän oli erehdyttänyt C ry:tä laskuttamalla omistamansa yhtiön kautta C ry:tä tekemättö-
mistä käännöstöistä aiheuttaen sille taloudellista vahinkoa. A:n katsottiin syyllistyneen 
myös kirjanpitorikokseen, kun hän oli merkinnyt yhtiönsä kirjanpitoon kyseisillä todel-
lisuutta vastaamattomilla laskuilla saadut tulot, joiden ei katsottu olleen peräisin yhtiön 
kirjanpitoon kuuluvista yhtiön liiketapahtumista.

Tunnusmerkistön mukaista tekoa, teon vanhentumista, rangaistusasteikkoa, sovellet-
tavaa lakia ja oikeusvoimaa tarkastellaan siten tietyllä tavalla yksiköidyn kokonaisuu-
den perusteella.

79 Koponen 2015 s. 615–617. 
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4.  Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet  
 ja rikosvastuun toteutuminen verorikoksissa

4.1  Ne bis in idem -periaatteen soveltaminen

Tuomioistuimen on noudatettava ratkaisuissaan ihmisoikeusvelvoitteitaan ja voimassa 
olevaa lakia sekä tulkittava lakia ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Voimassa-
olevana oikeutena on huomioitava erityisesti perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin takeet sekä EIS:n 6 artiklan oikeusturvaperiaatteet ja 7 lisäpöytä-
kirjan 4 artiklassa säädetty ne bis in idem -periaate eli kielto syyttää tai rangaista 
kahdesti, joiden auktoritiivisimpina tulkitsijoina ovat perustuslakivaliokunta ja EIT. 
Rikosvastuun toteutumista koskevien näkökohtien ohella on lainkäyttöratkaisuissa 
otettava huomioon se, että rikosasian vastaajalle kuuluvana, perustuslain turvaama-
na oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena on pyrittävä tulkintatilanteessa anta-
maan sellainen sisältö ja ulottuvuus, joka parhaiten edistää perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista.

Suomen oikeusjärjestelmässä on jo vakiintuneesti katsottu, että vaikka verotus-
menettely ei itsessään kuulu ihmisoikeussopimuksen 6 tai sen 7 lisäpöytäkirjan 4 ar-
tiklan soveltamisalaan mainitut artiklat voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi, kun on 
kysymys sellaisesta hallinnollisen veroseuraamuksen määräämismenettelystä, joka 
katsotaan rikossyytteeseen rinnastettavaksi.80 Suomi on korjannut ne bis in idem -pe-
riaatetta koskevin osin oikeusjärjestelmänsä vastaamaan ihmisoikeustuomioistuimen 
tulkintakäytäntöä. Suomessa säädettiin uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä 
veron- tai tullinkorotuksesta, joka astui voimaan 1.12.2013 vastaavine säädöksineen 
muun muassa rikoslakiin. Uutta lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai 
tullinkorotuksesta ei sovelleta, mikäli veronkorotus on määrätty ennen lain voimaan-
tuloa. Sovellettavaksi tulevat lain voimaan tullessa voimassa olleet säännökset ja rat-
kaisuhetkinen oikeuskäytäntö asiassa. Sen sijaan jo tehtyihin päätöksiin ei voida puut-
tua muuten kuin varsinaisen muutoksenhaun tai ylimääräisen muutoksenhaun kautta. 

Korkein oikeus on vakiintuneessa uudemmassa oikeuskäytännössään (KKO:2013:59, 
2013:78 ja 2013:92) katsonut, että jälkimmäisenä käynnistettävän veropetossyytteen 
tutkimiselle on este jo aikaisemmin käynnistetyn veronkorotusprosessin johdosta. 
Käytännössä veronkorotusta koskeva päätös on tehty ennen kuin asia tulee käsitel-
täväksi rikosprosessissa, joten korkeimman oikeuden kannan mukaan rikosprosessi 
tulee keskeyttää ja rikosvastuu jää toteutumatta.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2013:59 pitänyt perusteltuna, että rikossyytteeksi 
katsottavan hallinnollisen seuraamusmenettelyn vireilläololle annetaan lis pendens 
-vaikutus (vireilläolovaikutus) myöhemmän syyteasian käsittelyssä. Veronkorotusme-
nettely voidaan katsoa ihmisoikeussopimuksen tarkoittamaksi rikosasiaksi, kun asiassa 

80 EIT:n ratkaisut mm. J.B. v. Sveitsi 3.5.2001, Jussila v. Suomi 23.11.2006.
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määrätään veronkorotus tai tehdään päätös siitä, ettei veronkorotukseen ole perusteita. 
Siten samaa vastaajaa koskeva veronkorotusmenettely estää samaan tekoon perustu-
van veropetossyytteen tutkimisen, jos verotusmenettelyssä on käytetty veronkorotusta 
koskevaa päätösvaltaa ennen syytteen vireilletuloa joko määräämällä veronkorotus tai 
jättämällä se määräämättä.

Suomesta on valitettu runsaasti ne bis in idem -periaatteen rikkomisesta EIT:hen. Osa 
tällaisista valituksista hylättiin tai jätettiin tutkimatta päätöksellä. Jaostotuomioita 
asiassa annettiin neljä vuonna 2015, joista kolmessa todettiin oikeudenloukkaus.81 
EIT:n ratkaisussa Rinas v. Suomi 27.1.2015 oli kyse tilanteesta, jossa valittajalle oli 
ensin määrätty veronkorotuksia ja tämän jälkeen hänet oli tuomittu veropetoksesta. 
EIT katsoi asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa loukkaavan kak-
soisrangaistuksen kieltoa, sillä hallintoprosessia ei keskeytetty rikosprosessin tultua 
lopulliseksi. Asetelma oli vastaava myös tapauksissa Kiiveri ja Österlund (molem-
mat ratkaisut annettu 10.2.2015). EIT totesi näissäkin tapauksissa, että kieltoa syyttää 
ja rangaista kahdesti samasta teosta oli loukattu. EIT totesi ratkaisussaan, että vaik-
ka Suomen veronkorotukseen johtavalla prosessilla ja rikosprosessilla on enemmän 
yhteistä uuden erillislain myötä, prosesseilla ei ole sellaista läheistä yhteyttä, jonka 
vuoksi niillä voitaisiin katsoa olevan vastaavaa yhteyttä asiallisesti ja ajallisesti, koska 
Suomen järjestelmässä veronkorotus määrätään erillisessä menettelyssä verovelvolli-
sen verolainsäädäntöön perustuvan syyllisyyden perusteella, mikä arviointi tapahtuu 
eri perustein kuin rikosprosessissa. EIT on ratkaisuissa Glantz v. Suomi, 20.5.2014 ja 
Nykänen v. Suomi, 20.5.2014 todennut, että voi olla sattumanvaraista, kumpi rinnak-
kaisista menettelyistä päättyy ensin lopulliseen tuomioon, ja viitannut tässä yhteydes-
sä valtion itsenäiseen mahdollisuuteen järjestää oikeusjärjestelmänsä asianmukaisella 
tavalla. 

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään taltionumero 2930 (KHO:2014:145) 
tehnyt vastaavan tulkinnan muutoksen kuin korkeimman oikeuden edellä mainit-
tu. Päätös on perustunut muun ohella edellä mainittuihin EIT:n 20.5.2014 antamiin 
ratkaisuihin Nykänen ja Glantz. Korkein hallinto-oikeus tähdensi ratkaisunsa pe-
rusteluissa uuden erillislain esitöissä ja sen eduskuntakäsittelyssä lausuttuun, että 
eduskunta on pitänyt tärkeänä, ettei rikossyytteiltä ihmisoikeustuomioistuimen tul-
kintakäytännön vuoksi tulisi välttyä, minkä vuoksi lakiesityksessä on painotettu sitä, 
että syytetapauksissa veronkorotusmenettely väistyy. Korkein hallinto-oikeus korosti 
ratkaisussaan KHO:2016:33 kuitenkin, että ylimääräisen muutoksenhakujärjestelmän 
tarkoituksena ei ole, että laajamittainen hallintopäätösten muuttaminen siirtyy järjes-
telmällisesti korkeimman hallinto-oikeuden tehtäväksi.

Kysymys siitä, onko lainvoiman saanut virheellinen päätös purettava, on viime kädes-
sä ratkaistava harkitsemalla kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena. Tässä 
tapauksessa päätöksen purkamista vastaan puhuu se seikka, että vaikka ratkaisu olla 

81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015 s. 132.
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keskeyttämättä toista prosessia ja poistamatta veronkorotuksia on jälkikäteisessä tar-
kastelussa luonnehdittavissa menettelyvirheeksi, ratkaisu on kuitenkin perustunut sel-
laiseen tulkintaan, jonka molemmat ylimmät kansalliset tuomioistuimet olivat omak-
suneet ja jota kansallisessa lainkäytössä ja hallintotoiminnassa oli ilmeisen laajalti 
seurattu. Ne edellä mainitut näkökohdat, joihin ratkaisussa KHO 2014:145 on viitattu, 
ovat puoltaneet ihmisoikeustuomioistuimen veronkorotusta koskevan nimenomaisen 
kannanoton odottamista ennen kysymyksen oikeudellista uudelleen arvioimista

Ratkaisussa KHO:2016:33 vähemmistön äänestyslausunnossa todettiin, että vaikka oi-
keudenkäynnissä ihmisoikeustuomioistuimessa ei ole ollut kysymys muutoksenhaus-
ta korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, A:n oikeuksien saavuttamisen kannalta 
tämä oikeudenkäynti on kuitenkin muodostanut välttämättömän jatkon kansallisissa 
tuomioistuimissa käydyille prosesseille. Sitä, että henkilö, joka jatkaa asiansa ajamista 
loppuun saakka, pääsee parempaan lopputulokseen kuin toinen henkilö, joka samankal-
taisessa asiassa tyytyy hänelle prosessin aiemmassa vaiheessa annettuun kielteiseen rat-
kaisuun, ei ole pidettävä yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vastaisena. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan 1 kohdan mukaan korkeat sopimuspuolet sitoutuvat 
noudattamaan tuomioistuimen lopullista tuomiota jutuissa, joiden osapuolena ne ovat. 
Tässä tapauksessa tuomion noudattaminen ja siinä ihmisoikeussopimuksen ja siten sa-
malla kansallisen lainsäädännön vastaisiksi todettujen veronkorotusten hyvittäminen 
voi luontevimmin tapahtua niin, että veronkorotukset poistetaan. Vähemmistö antoi 
lausumassaan asiassa suuremman painoarvon mainituille purkamista puoltaville kuin 
sitä vastaan puhuville näkökohdille ja olisivat päätyneet näin ollen purkamaan Helsin-
gin hallinto-oikeuden päätöksen, Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunnan päätökset 
sekä verovuosilta 2002-2004 toimitetut jälkiverotukset sanotuilta verovuosilta A:lle 
määrättyjen veronkorotusten osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2016:33 on vähemmistön äänestys-
lausunnossa todettu vielä, että EIT:n ratkaisukäytännön perusteella kuvatuille käytän-
nön näkökohdille ei sinänsä voida antaa ratkaisevaa merkitystä siinäkään tapauksessa, 
että säännön soveltamisen seuraamukset olisivat yhdenvertaisuuden kannalta ongel-
mallisia, vaan valtion asiana on uudistaa lainsäädäntö asianmukaiseksi.

Italia ja Suomi ovat heinäkuussa 2015 pyytäneet ennakkoratkaisua EUT:lta, onko 
vero- ja arvonlisäverorikoksia koskevan asetuksen, joka antaa mahdollisuuden siihen, 
että henkilön rikosvastuu tulee arvioitavaksi uudelleen saman teon (arvonlisäveron 
maksamatta jättäminen) perusteella kuin se, jonka perusteella valtion veroviranomai-
set ovat lainvoimaiseksi tulleella päätöksellään jo määränneet hänelle hallinnollisen 
rahamääräisen seuraamuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi teh-
dyn eurooppalaisen yleissopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 4 artiklan ja Eu-
roopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan kannalta arvioituna unionin oikeuden 
mukainen. Ratkaisua ei ole vielä tätä kirjoitettaessa annettu.82

Viimeaikainen kotimainen oikeuskäytäntö on osoittanut, että ne bis in idem -sään-
nön tulkinta alkaa olla selvä. Ongelmia on herättänyt edelleen kuitenkin kysymys 
”samasta teosta”. Toisin sanoen, milloin veronkorotuksen katsotaan koskevan samaa 

82 Asia C-350/15 ja C368/15.
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asiaa, josta syytteessä on kyse ja siten estää syytteen tutkimisen. Ratkaisuissa on ko-
rostettu, että teko pysyy samana, jos kysymys on vain vaihtoehtoisesta tavasta analy-
soida ilmiötä tai tapahtumaa. Eroavuudet teonkuvauksissa, jotka ovat seurausta siitä, 
mitä tapahtuman vaihetta tai piirrettä menettelyn rikosoikeudellisessa arvioinnissa 
korostetaan, ovat tältä kannalta merkityksettömiä.83

Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2012:106 (kohta 20) todennut, arvioitaessa teon 
samuutta veronkorotuksen määräämistä koskevan asian ja verorikossyytteen kesken ne 
bis in idem -kiellon soveltamisessa lähtökohtana on verovelvollisen menettely vero-
vuosittain. Tässä asiassa veroviranomainen ei ole käyttänyt veronkorotuksen määrää-
mistä koskevaa päätösvaltaansa A:n osalta verovuosilta 2004 ja 2005 eikä B:n osalta 
verovuodelta 2005. Sanotuilta verovuosilta sovellettavana olleen verotusmenettelystä 
annetun lain (1558/1995) 57 §:n 2 momentin mukaan jälkiverotus oli toimitettava vii-
den vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta 
ja veron määrääminen verotarkastusten havaintojen perusteella on tullut harkittavaksi 
vasta sanotun määräajan umpeuduttua. Siten veronkorotusten määrääminen ei ole ollut 
verohallinnossa verovuosien 2004 ja 2005 osalta harkittavana. Syytteen tutkimiseen 
mainittujen verovuosien osalta ei tämän vuoksi ole estettä.

Ratkaisussa KKO:2014:51 A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, min-
kä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty 
samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää 
nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoi-
tusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla veronkoro-
tusten katsottiin koskevan samaa asiaa, josta salakuljetuksessa oli kyse. Veronkorotus-
päätökset estivät siksi salakuljetusta koskevan syytteen tutkimisen.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2014:76 aikaisempaan oikeuskäytäntöönsä vii-
taten todennut, että arvioitaessa teon samuutta veronkorotusasian ja verorikosasian kes-
ken lähtökohtana on pidetty verovelvollisen menettelyä verovuosittain ja verolajeittain. 
Jos syytteen teonkuvaus koskee virheellisen tai puutteellisen tiedon antamista sellai-
sista seikoista, jotka ovat kyseisen verolajin ja verovuoden osalta olleet arvioitavina 
veroa ja siihen liittyvää veronkorotusta määrättäessä, teon samuutta koskeva edellytys 
täyttyy, kun molemmat menettelyt koskevat samaa verovelvollista. Koska ne bis in idem 
-kieltoa sovelletaan vain, kun sama henkilö on kahdenkertaisen oikeudenkäynnin tai 
rangaistuksen kohteena, ei osakeyhtiölle määrätty veronkorotus estä tutkimasta rikos-
syytettä sellaista henkilöä vastaan, joka on vastuuasemassa toiminut yhtiön puolesta 
(KKO 2011:111 ja KKO 2012:71). Veronkorotuksen ei myöskään ole katsottu estävän 
kirjanpitorikosta tai velallisen rikosta koskevan syytteen tutkimista. Vaikka henkilölle 
on määrätty henkilökohtaisessa verotuksessaan veronkorotus, on syyte, joka on koske-
nut sitä, onko henkilö vastuuasemassaan yhtiössä syyllistynyt kirjanpitorikokseen tai 
velallisen epärehellisyyteen, voitu tutkia (KKO 2011:93 ja 2013:92). 

83 Korkein oikeus ei ole antanut vuoden 2014 jälkeen uusia ne bis in idem -säännön tulkintaa koskevia 
ratkaisuja, Helsingin hovioikeudessa on ratkaistu ajalla 1.7.2015 – 30.6.2016 6 ne bis in idem -sääntöä 
koskevaa verorikosasiaa, joissa 3 koski tulkintaa ”sama asia” muiden kysymysten ollessa selviä, Turun 
hovioikeudessa vastaavalla ajalla 6, jotka kaikki koskivat ”samaa asiaa”, Rovaniemen hovioikeudessa 
4, joista kaikki koskivat ”samaa asiaa”, Vaasan ja Itä-Suomen hovioikeudessa 1, jotka molemmat kos-
kivat myös ”samaa asiaa”. Ruotsin korkein oikeus on käsitellyt ne bis in idem -kysymystä vastaavasti 
kuin Suomessa.
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Ratkaisussa henkilöille oli määrätty veronkorotuksia, koska he olivat pitäneet hallus-
saan väkiviinaa eli pirtua, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain mukaista veroilmoi-
tusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja. Sen jälkeen heille vaadittiin ran-
gaistusta ammattimaisesta tai tavanomaisesta alkoholipitoisen aineen välittämisestä 
sillä perusteella, että he olivat varastoineet, pitäneet hallussaan ja luovuttaneet muille 
välitettäväksi väkiviinaa. Syyte alkoholirikoksesta oli perustunut samojen väkiviina-
erien käsittelyyn, joista ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä on ollut kysymys. Tässä 
tapauksessa väkiviinan hallussapito on ollut sekä peruste henkilöiden verovelvolli-
suudelle että lähtökohta veroilmoitusvelvollisuuden täyttämisen alkamisajankohdalle. 
Vaikka veronkorotus on asiassa määrätty sillä perusteella, että mitään veroilmoitusta 
ei ollut määräajassa annettu, väkiviinan hallussapito on ollut olennainen seikka veron-
korotuksen määräämisen kannalta. Syytteessä kuvatut väkiviinan käsittelyyn liittyvät 
menettelytavat ovat erilaisia. Ne kaikki edellyttävät kuitenkin väkiviinan hallussapitoa 
ja ovat saman rikoksen eri tekomuotoja. Siten on perusteltua lähteä siitä, että se väkivii-
nan hallussapitoa koskeva teonkuvaus, joka on ollut törkeää alkoholirikosta koskevan 
syytteen perusteena, ei ole sisältänyt sellaista tosiseikkaa, joka ei olisi tullut arvioita-
vaksi jo veronkorotuksen määräämisen yhteydessä. Näillä perusteilla korkein oikeus 
katsoi, että ne tosiseikat, jotka ovat olleet yhtäältä veronkorotuspäätöksen ja toisaalta 
törkeää alkoholirikosta koskevan syytteen perusteena, olivat olennaisilta osiltaan sa-
mat. Syyte koski samaa menettelyä kuin veronkorotukset eikä syytettä sen vuoksi voitu 
tutkia.

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa 16.12.2014 14/154554 A oli laskuttanut omia 
palkkatulojaan alihankintakuluina D Oy:n kautta kirjoittamalla D Oy:n nimissä C Oy:lle 
osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja. Tämä historiallinen tapahtumainkulku on 
ollut edellä todetuin tavoin kokonaisuudessaan arvioitavana jo hallinnollisessa proses-
sissa silloin, kun A:lle on 7.6.2011 määrätty veronkorotukset. A ei ole antanut C Oy:n 
puolesta veroilmoitusta, joka lopulta on johtanut C Oy:n veron määräämiseen syyte-
kohdan 3 mukaisesti alhaisemmaksi kuin mitä olisi tullut määrätä. Syytteen teonkuvaus 
ei sisällä mitään sellaista toimenpidettä, joka muuttaisi teko kokonaisuuden avunanto-
rikoksen osalta toiseksi kuin se tekokokonaisuus, joka on ollut jo arvioitavana hallin-
nollisessa prosessissa ja johtanut veronkorotuksiin. Hovi oikeus päätyi siihen, että ne bis 
in idem -kielto estää syytteen tutkimisen 7 kohdan osalta.

Korkein oikeus on 13.3.2015 taltio 505, dnro R2012/761 antanut tuomion jutussa, jos-
sa se on todennut, että henkilökohtaiset veronkorotukset oli määrätty sillä perusteella, 
että A oli omassa verotuksessaan jättänyt peiteltyyn osingonjakoon perustuvia tulojaan 
ilmoittamatta, kun taas veropetossyytteessä oli kysymys muun muassa arvonlisävero-
velvollisuuden välttämisestä osakeyhtiössä. Veronkorotuksissa ja veropetosta koskevas-
sa syytteessä ei ollut kysymys ne bis in idem -kiellon tarkoittamalla tavalla samasta 
asiasta, koska veronkorotuksissa ja veropetosta koskevassa syytteessä oli kysymys eri 
verovelvolliseen kohdistuvista ja eri verolajeihin liittyvistä seuraamuksista.

Turun hovioikeus on ratkaisussaan 19.11.2015 asia R 14/2157 todennut, että A:lle ja 
B:lle määrätyt veronkorotukset liittyvät heidän henkilökohtaisessa verotuksessaan il-
moittamiensa palkkatulojen määriin. Nyt käsiteltävässä asiassa A:ta ja B:tä syytetään 
törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta heidän toiminnastaan Oy 
C Ab:n puolesta. Kyse on eri verovelvollisiin kohdistuvista ja eri verolajeihin liittyvistä 
seuraamuksista eikä ne bis in idem -kiellon tarkoittamalla tavalla samasta asiasta.
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Turun hovioikeuden 18.8.2015 15/132622 asian R 14/1703 ratkaisussa oli kysymys 
siitä, estivätkö Tullin tekemät jälkiverotuspäätökset syytteen käsittelemisen tuomio-
istuimessa. Tulli oli tehnyt jälkiverotuspäätökset laittomasti maahantuotujen nuuskien 
verotuksesta. Päätöksistä ilmeni, ettei niissä ollut sovellettu valmisteverolain 43 §:ää 
veronkorotuksista. Päätöksissä ei ollut mitään mainintaa veronkorotuksista eikä veron-
korotusasioiden vireille jäämisestä. Sen sijaan niissä oli määrätty valmisteverolain 48 
§:n nojalla maksun viivästymisen vuoksi veronlisäys, joka KO:n lausumin perustein 
oli viivästyskorkoon rinnastettava maksuerä eikä rangaistusluonteinen seuraamus. Näin 
ollen HO katsoi, että jälkiverotuspäätöksissä ei ollut edes käsitelty luonteeltaan rikos-
oikeudellista seuraamusta, eikä päätöksissä näin ollen ollut käytetty lopullista tuomio-
valtaa. Näillä ja KO:n tuomiossa mainituilla perusteilla HO katsoi, ettei estettä syyttei-
den tutkimiselle ollut.

Vaasan hovioikeuden ratkaisussa 1.12.2015 A:ta oli syy tet ty yh tiön asioi den hoi ta mi-
ses sa teh dyis tä ri kok sis ta. A:ta kos ke vas sa ve roa sias sa oli puo les taan ky sy mys tu lo jen 
il moit ta mat ta jät tä mi ses tä hä nen hen ki lö koh tai ses sa ve ro tuk ses saan. Ky sy myk ses sä ei 
ol lut sa ma te ko, jos ta A:ta oli syy tet ty. Ve ron ko ro tus ta ei si ten tul lut pois taa ne bis in 
idem -kiel lon pe rus teel la. Ve ron saa jien oi keu den val von tayk si kön va li tus hy väk syt tiin 
ja ve ro tuk sen oi kai su pää tös saa tet tiin voi maan. Ve ro vuo den 2007 osalta Ve ro hal lin-
to oli ve ro vel vol li sen va hin gok si te ke mäl lään ve ro tuk sen oi kai su pää tök sel lä li sän nyt 
A:n tu loon ve ro vuo del le 2007 X Oy:ltä saa tua pei tel tyä osin koa ja mää rän nyt A:lle ve-
ron   ko ro tuk sen. A oli tuo mit tu ho vioi keu den lain voi mai sel la tuo miol la ve ro pe tok ses ta 
17.1.2007–31.8.2008 ja tör keäs tä kir jan pi to ri kok ses ta 1.11.2006–28.2.2008. Syyt teen 
teon ku vaus ten mu kaan A oli X Oy:n hal li tuk sen ai noa na var si nai se na jä se ne nä an ta nut 
vi ra no mai sel le ve ro tus ta var ten vää rää tie toa ve ron mää rään vai kut ta vas ta sei kas ta ja 
mer kin nyt yh tiön kir jan pi toon vää riä tie to ja.

A:ta oli syy tet ty yh tiön asioi den hoi ta mi ses sa teh dyis tä ri kok sis ta. A:ta kos ke vas sa 
ve roa sias sa oli puo les taan ky sy mys tu lo jen il moit ta mat ta jät tä mi ses tä hä nen hen ki lö-
koh tai ses sa ve ro tuk ses saan. Ky sy myk ses sä ei ol lut sa ma te ko, jos ta A:ta oli syy tet ty. 
Ve ron ko ro tus ta ei si ten tul lut pois taa ne bis in idem -kiel lon pe rus teel la. Ve ron saa jien 
oi keu den val von tayk si kön va li tus hy väk syt tiin ja ve ro tuk sen oi kai su pää tös saa tet tiin 
voi maan.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 16.8.2016 vahvistanut EIT:n ja KKO:n 
linjausten mukaisesti, että osakeyhtiölle tuomittu veronkorotus ei estä tutkimasta hen-
kilöä koskevaa rikossyytettä. Ve ro hal lin to oli ve ro vel vol li sen va hin gok si te ke mäl lään 
ve ro tuk sen oi kai su pää tök sel lä li sän nyt A:n tu loon ve ro vuo del le 2007 X Oy:ltä saa tua 
pei tel tyä osin koa ja mää rän nyt A:lle ve ron ko ro tuk sen. A oli tuo mit tu ho vioi keu den 
lain voi mai sel la tuo miol la ve ro pe tok ses ta 17.1.2007–31.8.2008 ja tör keäs tä kir jan pi to-
ri kok ses ta 1.11.2006–28.2.2008. Syyt teen teon ku vaus ten mu kaan A oli X Oy:n hal li-
tuk sen ai noa na var si nai se na jä se ne nä an ta nut vi ra no mai sel le ve ro tus ta var ten vää rää 
tie toa ve ron mää rään vai kut ta vas ta sei kas ta ja mer kin nyt yh tiön kir jan pi toon vää riä tie-
to ja. A:ta oli syy tet ty yh tiön asioi den hoi ta mi ses sa teh dyis tä ri kok sis ta. A:ta kos ke vas sa 
ve roa sias sa oli puo les taan ky sy mys tu lo jen il moit ta mat ta jät tä mi ses tä hä nen hen ki lö-
koh tai ses sa ve ro tuk ses saan. Ky sy myk ses sä ei ol lut sa ma te ko, jos ta A:ta oli syy tet ty. 
Ve ron ko ro tus ta ei si ten tul lut pois taa ne bis in idem -kiel lon pe rus teel la. Ve ron saa jien 
oi keu den val von tayk si kön va li tus hy väk syt tiin ja ve ro tuk sen oi kai su pää tös saa tet tiin 
voi maan.
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Ne bis in idem -tulkinnan yhteydessä saatetaan joutua toteamaan, ettei eri verovelvol-
lisia koskevilla veropetoksilla ole sama identiteetti. Ne eivät koske samaa tahoa ei-
vätkä yleensä voi perustua olennaisilta osiltaan samoihin tosiseikkoihin. Myös saman 
verosubjektin kohdalla tulkinta on tuoreessa oikeuskäytännössä tehty pääsääntöisesti 
verolajikohtaisesti, joten teon identiteetin tulkintaperusteet ovat kirjavia. Yhdenmu-
kaisen systematiikan puute ja kriteerien tulkinnanvaraisuus heikentävät merkittävästi 
tulkinnan ennakoitavuutta. Tällaista oikeustilaa ei voida pitää mitenkään toivotta-
vana.84

4.2  Itsekriminointisuoja ja verorikokset

Oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin keskeisiin takeisiin kuuluu rikoksesta 
epäillyn oikeus oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa ja eräissä muissa hallinnollisissa 
menettelyissä vaieta ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. 
Viranomaiset eivät saa tällaiseen myötävaikuttamiseen pakottaa. Tämän niin sanotun 
itsekriminointisuojan tarkemman sisällön on katsottu määräytyvän lähinnä sen nojal-
la, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään tulkinnut tätä 
suojaa ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin vaatimusten ja 6 artiklan 2 kohdan syyttömyysolettaman perusteella.

Oikeudenkäymiskaaren todistelua koskeva 17 luvun kokonaisuudistus tuli voimaan 
1.1.2016. Luvun 18 §:ssä säädetään oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman rikok-
sen selvittämiseen. Hallintoprosessilain kokonaisuudistus on vireillä. Lakivaliokunta 
katsoi, että itsekriminointisuojasäännös ei ollut tässä vaiheessa välttämätön lisäys hal-
lintolainkäyttölakiin, koska itsekriminointisuojaa ja hyödyntämiskieltoja tulisi tarkas-
tella kokonaisuutena.85

Itsekriminointisuojan toimivuuden perusta on syyttömyysolettama, jonka mukaan 
epäiltyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty laillisesti 
toteen. Syyttömyysolettama on olennainen osa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
takeita, josta säädetään PL 21§:ssä, EIS 6 artiklan 2 kappaleessa, KP -sopimuksen 14 
artiklan 2 kappaleessa ja Euroopan unionin peruskirjan 48 artiklassa.86 Hallintopro-
sessissa, kun asianosainen valittaa veronkorotuspäätöksestä hallinto-oikeuteen, hänel-
le on jo määrätty veronkorotus joko antamiensa tietojen perusteella tai verohallinnon 
arvion perusteella, jolloin asianosaiselle määrättyä hallinnollisen sanktion lainmukai-
suutta arvioidaan eikä syyttömyysolettamalle jää sijaa.

Hallinnollisen pakon käyttö voi liittyä rikosprosessiin niin kiinteästi, että 6 artiklan 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia tulee soveltaa näiden menettelyjen 

84 Koponen 2016 s. 131–148.
85 HE 245/2014 vp s. 5. LaV 23/2014 vp. 
86 Jokela s. 25–26 ja 32–33.
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muodostamaan kokonaisuuteen.87 Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen mukaan 
itsekriminointisuoja ei estä viranomaisia vaatimasta verotusmenettelyssä pakon tai 
rangaistuksen uhalla verovelvollista antamaan oikeat tiedot verotettavista tuloistaan. 
Ihmisoikeustuomioistuin ei siten ole katsonut itsekriminointisuojan poistavan rikos-
vastuuta väärien tai puutteellisten tietojen antamisesta itsessään. Jos rikos toteutuu 
vasta juuri väärän veroilmoituksen antamisella, ei ennen tätä väärää ilmoitusta ole 
rikosta, jonka selvittämiseen verovelvollinen antamillaan tiedoilla myötävaikuttaisi.88

Korkein oikeus on ratkaisuissaan todennut, että oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäyn-
nin keskeisiin takeisiin kuuluu rikoksesta epäillyn oikeus oikeudenkäynnissä, esitutkin-
nassa ja eräissä muissa hallinnollisissa menettelyissä vaieta ja olla myötävaikuttamatta 
oman syyllisyytensä selvittämiseen. Viranomaiset eivät saa tällaiseen myötävaikuttami-
seen pakottaa (esim. KKO 2009:80, 2010:49 ja 2011:46). 

Korkein oikeus on ratkaisuissaan todennut, ettei veroilmoituksiin liittyvä rangaistusuh-
kainen velvollisuus antaa veroviranomaisille veron määräämiseksi tarvittavia tietoja 
sinänsä loukkaa itsekriminointisuojaa eikä sanottu suoja anna oikeutta yleisesti kiel-
täytyä laissa säädetystä tietojenantovelvollisuudesta verotus- tai ulosottomenettelyssä 
(KKO 2012:16 kohta 40 ja KKO 2013:2 kohta 24). Korkein oikeus on niin ikään lausu-
nut, ettei ole perusteltua katsoa sinänsä laillisesta liiketoiminnasta kertyneiden tulojen 
voivan jäädä verovalvonnan ulkopuolelle pelkästään sillä perusteella, että niiden saami-
seen liittyy rikollista toimintaa (KKO 2011:35 kohta 15).

Ratkaisussa KKO:2015:1 X Oy:n vastuuhenkilö A oli nostanut perusteettomien aliura-
kointilaskujen avulla yhtiöstä varoja ja hänet oli tuomittu yhtiön verotuksessa tehdys-
tä törkeästä veropetoksesta hänen annettuaan yhtiön veroilmoituksissa vääriä tietoja 
veron määrään vaikuttavista seikoista. Osa varoista oli jäänyt A:lle ja A oli tuomittu 
myös henkilökohtaisessa verotuksessaan tekemästään veropetoksesta. A oli vedonnut 
siihen, että hän olisi henkilökohtaisessa verotuksessa ilmoitusvelvollisuutensa täyt-
täessään joutunut edistämään X Oy:n verotuksessa tekemiensä rikosten selvittämistä. 
Syytekohdassa 1 tarkoitettu A:n X Oy:n edustajana tekemä veropetos on verovuonna 
2005 toteutunut kaikkien verolajien osalta ennen kuin A:n on tullut toukokuussa 2006 
palauttaa esitäytetty veroilmoituksensa tarvittavine korjauksineen. Verovuonna 2004 
yhtiön verotuksessa tehty veropetos oli samoin elinkeinoverotusta lukuun ottamatta jo 
täyttynyt, kun A on antanut henkilökohtaisen veroilmoituksensa tuolta vuodelta. Kor-
keimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei A:lla ollut niin sa-
notun itsekriminointisuojan perusteella oikeutta jättää ilmoittamatta X Oy:stä saamiaan 
varoja henkilökohtaisessa verotuksessaan. Jättäessään varat ilmoittamatta A syyllistyi 
törkeään veropetokseen.

87 Ks tästä esim. EIT:n ratkaisu Chambaz v. Sveitsi 5.4.2012.
88 Tästä mm EIT:n ratkaisut Allen v. Yhdistynyt Kuningaskunta 10.9.2002, King v. Yhdistynyt Kunin-

gaskunta 8.4.2003. Sanktiouhkaisen ilmoitusvelvollisuuden rikkominen oli johtanut syytteeseen vero-
rikoksesta tai rikossyytteeseen rinnastettavaan veroseuraamukseen. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, 
ettei itsekriminointisuojaa ollut tapauksissa loukattu, koska sanktion uhalla hankittuja tietoja ei ollut 
käytetty selvityksenä jostakin muusta rikoksesta, johon hakijat olisivat syyllistyneet jo ennen virheel-
listen tietojen antamista.
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Ihmisoikeussopimuksen tulkintaan perustuva itsekriminointisuoja edellyttää, että tie-
tojen antamiseen velvoitettu oli tuolla hetkellä rikoksesta epäillyn asemassa.89 Kansal-
lisessa oikeuskäytännössä vastaava tulkinta ilmenee muun muassa ratkaisuista KKO 
2011:35 kohta 26, KKO 2012:16 kohdat 41–42 ja KKO 2013:2 kohta 24. Itsekrimi-
nointisuojan perusteena ei siten ole ilmoitusvelvollisen oma käsitys eturistiriidasta, 
vaan viranomaismenettelyn alkaminen epäillyn rikoksen johdosta.

Ratkaisussa KKO 2015:1 Verohallinto oli tehnyt rikosilmoituksen erään X Oy:n toimin-
taan liittyneen muun yhtiön verotuksesta 11.7.2011. A on pidätetty ja häntä on ensim-
mäisen kerran kuultu epäiltynä X Oy:n toiminnassa tehdyistä verorikoksista 25.8.2011. 
A ei siten ole ollut rikoksesta epäillyn asemassa täyttäessään virheellisesti ilmoitusvel-
vollisuutensa henkilökohtaisessa verotuksessaan verovuosilta 2004 ja 2005.

Korkein oikeus katsoi, että A ei ole ollut itsekriminointisuojan tarkoittamassa asemassa 
veroilmoitukset antaessaan. Lisäksi ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen säännönmukai-
sessa verotuksessa ei lähtökohtaisesti sisällä itsekriminointisuojan tarkoittamaa pak-
koa eikä verotusmenettely itsessään kuulu ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sovelta-
misalaan. Säännönmukainen veroilmoitusvelvollisuus poikkeaa tältä osin esimerkiksi 
lisäselvityksen vaatimisesta verovelvolliselta veronkorotuksen uhalla taikka tilanteesta, 
jossa samanaikaisesti esitutkinnan toimittamisen kanssa tehtävässä verotarkastuksessa 
vaaditaan verovelvolliselta verotukseen vaikuttavia tietoja (KKO 2011:46, kohta 16). 
Oikeiden tulotietojen ilmoittaminen veroilmoituksessa ei myöskään yleensä voi tosi-
asiallisesti johtaa välittömään itsensä ilmiantamiseen rikoksesta, toisin kuin ratkaisussa 
KKO 2014:67 esillä olleessa tilanteessa.

Korkein oikeus katsoi, ettei A ole joutunut itsekriminointisuojaa loukkaavalla tavalla 
myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen täyttäessään verovelvollisen 
ilmoitusvelvollisuutta. 

Itsekriminointisuoja ei poista rikosvastuuta väärien tai puutteellisten tietojen antami-
sesta itsessään. Jos verotusmenettelyssä annetaan vääriä tietoja tuloista väärän tiedon 
antaminen on rikos. Kysymyksessä ei ole todisteiden hankkiminen pakolla itsekrimi-
nointisuojan vastaisesti aiemmin epäillyn rikoksen johdosta. Lakisääteisesti hallinto-
menettelyssä annettuja tietoja voidaan käyttää verorikosasiassa todisteena syytteen 
tueksi. Jos asiallisen ja ajallisen yhteyden kriteeri verotusmenettelyn ja rikostutkinnan 
välillä ei täyty ei itsekriminointisuoja tule hallintomenettelyssä sovellettavaksi ja ve-
rovelvollisen on ilmoitettava kaikki verovelkasuhteen kannalta relevantit seikat.90

Hyödyntämiskielto, toisin sanoen kysymys siitä, voidaanko todistus- ja tuomio-
harkinnassa hyödyntää todistetta, joka on hankittu lainvastaisesti tai jonka hyödyn-

89 Esimerkiksi ratkaisussa Elomaa v. Suomi 16.3.2010 kysymyksessä olleessa tapauksessa hakija oli 
ulosottoselvityksessä jättänyt ilmoittamatta varojaan tilanteessa, jossa rahoitustarkastus oli tehnyt hä-
nen suorittamastaan rahansiirrosta rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisille. Hakijaa ei kuitenkaan 
epäilty rahanpesusta taikka kätkemisrikoksesta. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei hakija ollut ri-
koksesta epäillyn asemassa eikä ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta soveltunut häneen. 

90 HE 46/2014 vp s. 89–92. Tolvanen 2013 s. 354.
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täminen olisi perus- tai ihmisoikeuksien vastaista, tarkoittaa poikkeusta vapaan to-
distusharkinnan periaatteista. Hyödyntämiskiellon soveltaminen yksittäistapauksessa 
edellyttää perusoikeuksien, rikosvastuun ja muiden yhteiskunnallisten intressien pun-
nintaa.91 

Tuomioistuin arvioi tapauskohtaisesti, onko todisteen hyödynnettävyys oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin kriteerien valossa hyväksyttävää. Hyödyntämiskiel-
loista säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 ja 25 §:issä. 25 §:n 3 momentin 
mukaan lainvastaisestikin hankittu todiste on hyödynnettävissä todistusharkinnassa, 
mutta hyödyntämiskielto koskee silloin, kun siihen on painavat syyt. Tällöin on otet-
tava huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapa, todisteen merkittävyys ja muut 
olosuhteet. EIT on katsonut, että lainvastaisesti hankitun todistusaineiston hyödyntä-
minen ei sinänsä ole EIS 6 artiklan vastaista, jos menettely täyttää kokonaisuudessaan 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.92 24 §:ssä kielletään lähtökohtai-
sesti yksityisluonteisen kertomuksen käyttäminen todisteena yleisessä tuomioistui-
messa kun hallintoprosessissa ne ovat aina sallittuja (HLL 39 §). Hallinnollisiin me-
nettelyihin liittyy usein tiedonantovelvollisuus, joka jatkuu hallintotuomioistuimen 
hallintoprosessissa. Hallintoprosessissa on tiedostettava, että samaan asiakokonaisuu-
teen liittyvä rikosprosessi on mahdollinen. HLL:n kokonaisuudistuksessa lakiin tulee 
hyödyntämiskieltoja koskeva säännös.93

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisussa WebMindLicences katsottiin, että 
veroviranomaiset saattoivat arvonlisäveroon kuuluvaa väärinkäytöstä selvittäessään 
käyttää todisteita, jotka oli saatu verovelvollisen tietämättä samanaikaisesti vireillä ol-
leen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä kuuntelemalla puheluja ja takavarikoi-
malla sähköpostiviestejä. Ratkaisussa katsottiin olennaiseksi, että rikosoikeudellisessa 
menettelyssä saatuja ja verohallinnollisessa menettelyssä käytettyjä todisteita ei ollut 
saatu eikä käytetty unionin oikeudessa taattuja oikeuksia loukaten. Asiassa painoivat 
verovelvollisen puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen, arvonlisäverodirektiivissä 
tunnustettu yleisen edun mukainen tavoite sekä mahdollisuus jälkikäteiseen oikeus-
turvaan.94 

Rikosprosesseissa on jännite rikosvastuun toteuttamisen ja menettelyllisen oikeustur-
van välillä. Hyödyntämiskieltojen asettamisen kannalta olennainen merkitys on sillä, 
miten painotus yksittäisessä tapauksessa tehdään faktojen selvittämisen ja menettelyl-
lisen oikeusturvan välillä. Toisaalta yhtä lailla kuin rikosvastuun toteuttamisintressin 
liiallinen korostaminen myös menettelyllisen ja todistelullisen oikeusturvan ylikoros-
taminen voi johtaa totuuden selviämättä jäämiseen.95

91 Pölönen – Tapanila 2015 s. 35–39 ja 229–232.
92 Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 223. EIT on oikeuskäytännössään painottanut niiden syiden painavuutta, 

jotka lainvastaiseen todisteiden hankintaan tai esimerkiksi vastakuulustelun estymiseen ovat johtaneet. 
Esim EIT Al-Khawaja ja Tahery v. U.K. 2011 k 119,139 ja 147.

93 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 19/2015 s. 14.
94 EUT WebMindLicences C-419/14 tuomio 17.12.2015 k 13, 15, 76, 78, 84, 90 ja 91. 
95 Pölönen – Tapanila 2015 s. 236–237
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5.  Erillislain ja syyteneuvottelua koskevan lain vaikutuksia  
 rikosvastuun toteutumiseen verorikoksissa

 5.1  Erillislaki oikeuskäytännössä ja sen vaikutukset 

Viimeaikaisista verohallinnon toimintaan vaikuttaneista lainsäädännön ja oikeuskäy-
tännön (KKO 2013:59) muutoksista tärkeimpiä ovat EIS 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan 
niin sanottuun ”ne bis in idem”, eli kahdesti tutkimisen, syyttämisen ja rankaisemisen 
kieltoon liittyvät tapaukset. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullin-
korotuksesta (781/2013) on tullut voimaan joulukuun alussa vuonna 2013. Uusi laki 
on ratkaissut pääosin verotusmenettelyssä määrättävän veronkorotukseen (VML 32 §) 
liittyvän hallinnollisten sanktioiden ja rikosoikeudellisen vastuun yhteensovittamisen 
ongelman. 96 Rikoslain 29 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan muun muassa veropetos-
ta koskevaa syytettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa, jos samasta asiasta samalle 
henkilölle on jo määrätty veron- tai tullinkorotus. 

Uusi lainsäädäntö meni pidemmälle suojaa antaessaan kuin EIT:n sen aikainen 
tulkinta, mutta toteuttaa oikeusturvavaatimuksen kahden samanaikaisen prosessin es-
tämiseksi täydellisemmin. Lisäksi uudessa laissa turvattiin veronkorotuksen määrää-
minen niissä lukuisissa tapauksissa, joihin ei liity rikosta. 97

Käytännössä veron välttämistä koskevat asiat tulevat pääasiassa esiin ensimmäi-
seksi verohallinnossa, jolla on mahdollisuus päätöksentekijänä ja asianomistajana 
vaikuttaa seuraamuksen valintaan ja joka päättää asian siirtämisestä tarvittaessa polii-
siviranomaiselle esitutkintaan. Verohallinnon tiedonanto ja ohjeistus on ollut asiassa 
korostettua eikä käytännössä ole tullut ilmi, että tiedonkulku eri prosessilajien välillä 
ei olisi onnistunut. Siitä, onko uuden lain soveltamisen jälkeen esiintynyt keinottelua 
sen osalta, että veron välttämiseen syyllistynyt saattaa rikoksensa poliisin tietoon vält-
tyäkseen isolta veronkorotukselta ei ole tehty selvitystä.

Tulkintaongelmia liittyy kuitenkin edelleen myös uutta erillislakia sovellettaessa 
muun muassa teon samuuden arviointiin edellä yksiköimistä koskevan systematiikan 
puutteen ja kriteerien tulkinnanvaraisuuden lisäksi. Tietyissä tilanteissa ne bis in idem 
-kieltoon liittyviä kysymyksiä ei voida ratkaista järjestelyllä, joka on toteutettu uudel-
la erillislailla tai edes samassa menettelyssä. Tämä ilmenee korkeimman hallinto- 
oikeuden ratkaisussa 23.12.2015/3835 KHO:2015:186.

Ratkaisun vähemmistön äänestyslausunnossa on todettu, että arviointia vaikeuttaa, ettei 
maksuunpanopäätöksessä ole ajoneuvoveron lisäveron perusteen osalta varsinaista 
teonkuvausta. Ajoneuvoveron lisäveron määräämisen perusteena olevaa säännöstä ei 
ole myöskään tekotavan kuvauksen osalta kirjoitettu varsinaisen rikosoikeudellisen ran-
gaistussäännöksen tapaan, vaikkakin laillisuusperiaatteen kannalta ajoneuvoverolain 

96 Harmaa talous/Valvontatilastoja 2015.
97 Tästä enemmän Immonen 2016 s. 80–98. 
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säännöskokonaisuudesta ilmenee selkeästi, missä tilanteessa lisävero määrätään. Ajo-
neuvoverolain 47 a §:n soveltaminen edellyttää myös ajoneuvoverolain 47 §:n 1 mo-
mentin soveltumista, eli lisävero tulee määrättäväksi vain, jos lainkohdassa tarkoitetulla 
tavalla ajoneuvo on jäänyt kokonaan tai osaksi verottamatta tai veroa on aiheettomasti 
palautettu. Tätä kautta tekotapa liittyy ajoneuvon omistamiseen ja verovelvollisuuteen. 
Tämän asian kannalta merkityksellistä on, että lisävero määrätään ajoneuvoverolain 
47 a §:n 2 momentin nojalla verovelvolliselle, eli käytännössä ajoneuvon rekisteriin 
merkitylle omistajalle tai haltijalle, eikä sille, joka on kuljettanut ajoneuvoa. Tämän mu-
kaisesti maksuunpanopäätöksen teonkuvauksena on vain passiivimuotoisessa lauseessa 
kuvaus ”liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa on käytetty liikenteessä”. Kuvauksen 
niukkuus ja se, ettei siihen sisälly rikosoikeudelliselle teonkuvaukselle välttämätöntä 
subjektia, johtuu siitä, ettei maksuunpantua veroa pidetä kansallisen oikeusjärjestyk-
sen mukaan rangaistuksena, eikä teonkuvauksella ole nähty olevan rikosoikeudellista 
merkitystä. Kun painotetaan sitä, että rikosoikeudellisen teonkuvauksen perusteena on 
ajoneuvon käyttö liikenteessä, kun taas lisäveron perusteena oleva teko käsittää veron 
maksun laiminlyönnin auton omistajana ja haltijana, voidaan katsoa, ettei kysymys ole 
samasta teosta. Mikäli ne bis in idem -säännön katsottaisiin soveltuvan tapaukseen, seu-
raamukset muodostuisivat voimassa olevan lainsäädännön nojalla sattumanvaraisiksi. 
Verohallinnolla on mahdollisuus päätöksentekijänä ja asianomistajana vaikuttaa seu-
raamuksen valintaan. Tässä tapauksessa liikennevalvontaa suorittava poliisi, jolla ei ole 
veroasiassa toimivaltaa, voisi ratkaista rangaistusmääräyksen antamalla sen, ettei veroa 
voida periä, ja päinvastaisella menettelyllä aikaansaada sakkoon verrattuna taloudelli-
sesti moninkertaisen seuraamuksen. Koska liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käy-
töstä liikenteeseen saattaa seurata rangaistusvaatimus ajoneuvolain nojalla, lisä veron 
määrääminen ajoneuvoverolain nojalla, ja myös liikennevakuutusmaksua vastaavan 
hyvikkeen määrääminen liikennevakuutuslain nojalla, mistä viimeksi mainitusta nyt ei 
ole kysymys, ja jonka rangaistusluonteisuus ei siten tule tässä arvioitavaksi, on ilmeis-
tä, että seuraamusten määrääminen samassa menettelyssä ei olisi lainsäädäntöä muu-
tettaessakaan ongelmatonta. Edellä mainitut näkökohdat, jotka osaksi liittyvät myös 
seuraamusjärjestelmän ennustettavuuteen ja johdonmukaisuuteen, jolla on merkitystä 
ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyvässä punninnassa, ovat painavampia kuin ne bis 
in idem -kiellon soveltamista puoltavat näkökohdat. Tämän vuoksi hylkään valituksen.

Ratkaisusta ilmenee, että erillislaki vastaavine säädösmuutoksineen ei välttämättä 
turvaa ne bis in idem -periaatteen toteutumista, kun säännöksen kuvaus on niin niuk-
ka, ettei siihen sisälly teonkuvaukselle välttämätöntä subjektia. Rikosoikeudelliset 
oikeusturvaperiaatteet seuraamusjärjestelmän ennustettavuus ja johdonmukaisuus 
voi vat kuitenkin punninnassa olla ne bis in idem -kieltoa painavammat.

5.2  Syyteneuvottelu oikeuskäytännössä ja sen vaikutukset    
 rikosvastuun toteutumiseen oikeusturvaperiaatteet huomioiden

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyy lähtökohtaisesti erilaiset syyteneuvot-
telujärjestelyt. Syyteneuvottelu voi olla ongelmallinen ihmisoikeustuomioistuimen 
mukaan kolmessa tapauksessa: 1) yhtäältä tunnustamisen jälkeen ja toisaalta tavan-
omaisen oikeudenkäynnin jälkeen määrättävien tuomioiden ankaruudella on niin huo-
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mattava ero, että vastaajalle asetetaan asiaton paine tunnustaa ja hyväksyä lievempi 
tuomio, vaikka hän on viaton, 2) joissa asianomaista henkilöä painostetaan syytteestä 
sopimiseen tavalla, joka tekee täysin tyhjäksi oikeuden olla myötävaikuttamatta oman 
syyllisyytensä selvittämiseen, tai 3) joissa syyteneuvottelu vaikuttaisi ainoalta keinol-
ta välttää rangaistus, joka perustaisi 3 artiklan loukkauksen.98

Syyteneuvottelun perusajatuksena on, että epäilty tai vastaaja saa tunnustamalla 
huojennusta rikosvastuuseensa, viranomaiset saavat resurssisäästöjä keveämmän me-
nettelyn ja/tai poisrajausten muodossa sekä menettely nopeutuu, mikä heijastuu myös 
yleisesti käsiteltäviin asioihin.99 Suomessa syyteneuvottelua on käytetty sitä koske-
vien säännösten voimaantulosta 1.1.2015 huhtikuun 2016 loppuun mennessä noin 
60 kertaa. Esitutkintavaiheessa tunnustamismenettelyä on käytetty kuudessa tapauk-
sessa, syyteharkinnassa kahdeksassa tapauksessa ja valtaosassa eli 66 %:a tapauksista 
vasta syyteharkinnan jälkeen. Syyteneuvottelun soveltamisala on rajattu koskemaan 
rikoksia, joista ankarimmillaan voidaan tuomita enimmillään 6 vuotta vankeutta, ei 
kuitenkaan henkeen tai terveyteen kohdistuviin rikoksiin taikka seksuaalirikoksiin, 
jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai kohdistuvat lapsiin.100 Oi-
keuskäytännössä valtaosa tapauksista on koskenut törkeitä talousrikoksia.

Syyttäjä ja tutkinnanjohtaja arvioivat esitutkinnan aikana jutun sopivuuden me-
nettelyyn, sitoumuksen sisältöä ja rajoittamisen laajuutta. Esitutkinnassa menettelyn 
aloittaminen edellyttää tutkinnanjohtajan esitystä. Syyteharkinnassa menettely tähtää 
tulevan pääkäsittelyn jouduttamiseen, esitutkinnassa paino on koko menettelyn pro-
sessiekonomialla. Syyttäjä voi peruuttaa syyttämättä jättämispäätöksen ja tuomioesi-
tyksen jos uuden selvityksen perusteella päätös on perustunut olennaisesti puutteelli-
siin tai virheellisiin tietoihin (ROL 1 luku 8 § 2 momentti) ja tuomioesityksen lisäksi,  
jos asianosainen peruuttaa tunnustuksen tai ei anna siihen suostumusta (ROL 1 luku 
11§).101 Jos yhteisymmärrystä asianosaisten välillä ei saavuteta, neuvottelun yhtey-
dessä annetut lausumat ovat hyödyntämiskiellossa (ROL 1 luku 10 a § 6 momentti).

Oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu syyteneuvottelua erityisen ongelmallisena yh-
denvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Menettelyn ei ole katsottu takaavan, että sa-
manlaiset tapaukset käsiteltäisiin aina yhdenmukaisesti. Syyteneuvottelun on todettu 
olevan ristiriidassa yhdenvertaisuuden lain edessä takaavan perustuslain 6 §:n kanssa, 

98 Harakka 2016 s. 31.
99 HE 58/2013 vp s. 1. EIT:n ratkaisussa Natsvlishvili ja Togodnize v. Georgia 8.9.2014 lausutun mukaan 

fair trial toteutuu, kun luopuminen suullisesta oikeudenkäynnistä ja eräistä siihen liittyvistä takeista pä-
tevästi, suostuminen sopimukseen vapaaehtoisesti ja tosiseikat ja oikeudelliset seuraukset ymmärtäen, 
riittävä oikeudellinen kontrolli sopimuksesta ja sen saavuttamisen oikeudenmukaisuudesta. Suomalai-
nen syyteneuvottelujärjestelmä ja sen soveltamissuositukset täyttävät hyvin kansainväliset ihmisoike-
usvaatimukset ja sisältävät perusoikeuksien turvaamiseksi tarvittavat oikeusturvatakeet.

100 HE 58/2013 vp s. 1.
101 Tieto voi olla olennaisen puutteellista tai virheellistä kun puutteet tai virheet ovat ennakoimattomia, 

asianomistajan puutteellinen tai virheellinen tieto teon luonteesta tai vahingon määrästä, syyttäjän vir-
hearvio teon laajuudesta tai laadusta, epäillyn virhe tai harhaanjohtava tieto, ulkopuolisen antama väärä 
tai puutteellinen tieto.
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koska menettelyssä voidaan määrätä erilaiset rangaistukset samankaltaisista rikok-
sista sattumanvaraisin perustein, jolloin yksittäisen vastaajan rangaistuksen ankaruus 
ei perustu ainakaan kokonaan rikoksen moitittavuuteen ja tekijän syyllisyyteen. Sat-
tumanvaraisena seikkana, joka voi vaikuttaa eri epäiltyjen mahdollisuuteen saada 
syyteneuvottelun tarjoama etu, on mainittu viranomaisten resurssitilanne, avustajien 
neuvottelutaidot, epäillyn rikoksen laatu ja laajuus sekä epäillyn taktinen valmius ym-
märtää oma hyötynsä.102 

Lisäksi syyteneuvottelua koskevan lain sanamuoto ei edellytä että kaikkien saman 
rikoksen osallisten tulisi syyteneuvottelumenettelyssä tunnustaa tekonsa, jotta siihen 
voitaisiin ryhtyä. Vaatimusta voisi käytännössä olla myös vaikea toteuttaa, koska sa-
man rikoksen eri osalliset saattavat suhtautua tekoonsa varsin eri tavoin. Vaatimus 
kaikkien osallisten tunnustamisesta avaisi myös mahdollisuuden osallisten väliseen 
painostukseen ja muuhun epäasialliseen vaikuttamiseen. Yhdenvertaisuuden kannalta 
on olennaista, että saman teon kaikille osallisille tarjotaan samanlainen mahdollisuus 
tunnustaa ja osallistua syyteneuvotteluun, jos yhdelle heistä tämä mahdollisuus anne-
taan. Jos joku osallisista ei ilmaise valmiuttaan rikosvastuun kantamiseen tunnusta-
malla, ei voitane pitää yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena, että se, joka vastuunsa 
tunnustaa, saa siitä etua rangaistusta määrättäessä.103

Tunnustuksen vapaaehtoisuuden arvioimiselle on edellytykset vasta istunnossa. 
Siksi avustajan käyttö jo neuvotteluissa on lähes välttämätöntä, jotta tuomioesitys 
olisi tehty tasavertaisten neuvottelijoiden kesken. Tunnustuksen oikeellisuuden ar-
vioimiselle on edellytykset yleensä vasta istunnossa. Näytön on täytettävä yleinen ”ei 
varteenotettavaa epäilyä” -kynnys. Mikäli näyttönä esitetään kirjallista todistelua, oli-
si se hyvä ilmetä jo tuomioesityksessä. EIT:n edellytysten mukaisesti tuomioistuimen 
on tiedusteltava vastaajalta tunnustaako hän rikoksen ja suostuu tähän menettelyyn, 
ymmärtää muuten tuomioesityksen sisällön sekä pyrkii varmistautumaan, että esitys 
vastaa hänen tarkoitustaan.

Asian ratkaisemiseksi on kaksi vaihtoehtoa; joko tuomio (ROL 5 b luku 4 §), jos 
luetaan syyksi tai sillensä jättäminen muissa tapauksissa (ROL 5 b luku 5 §). Tuomio 
on perusteltava lähtökohtaisesti ROL 11 luvun 4 §:n mukaisesti. Rangaistus voi olla 
enintään pykälän 2 momentin mukaan kaksi kolmasosaa normaalirangaistuksesta. 
Käytännössä tuomittaisiin siten kolmanneksella alennettu rangaistus. Pelkkä maininta 
siitä, että tunnustaminen on otettu huomioon rangaistusta lieventävä seikkana, ei ole 

102 Sahavirta 2016 s. 387. Aiheesta lisää Melander, Sakari: Yhdenvertaisuus rikosoikeudessa. Oikeus 2011 
s. 175–198. 5 Linna, Tuula: Puntarissa plea bargaining – vastassa oikeusturva ja itsekriminointisuoja. 
Oikeustiede – Jurisprudentia 2010 s. 191–261, s. 209–211; Jääskeläinen, Petri: Lausunto Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 58/2013 vp syyteneuvottelua koskevaksi lainsää-
dännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi 12.9.2013.

103 Sahavirta 2016 s. 390. Katso myös HE58/2013 vp, jossa näytetään lähtevän siitä, että kaikkien saman 
rikoksen osallisten tulisi syyteneuvottelumenettelyssä tunnustaa tekonsa, jotta siihen voitaisiin ryhtyä. 
Aiheesta lähemmin Koponen, Pekka: Talousrikokset ja syytteestä sopiminen. Teoksessa Rikoksesta 
rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952 – 26/8 – 2012. Turun yliopisto. Porvoo 2012 s. 59 
ja Tapani – Tolvanen 2015 s. 233 ja 246–247. 
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riittävä. Tuomioistuimella on 3 momentin mukaan velvollisuus mainita paitsi se, mi-
hin rangaistukseen se on tunnustuksen alentava vaikutus huomioon ottaen päätynyt, 
myös se, minkä rangaistuksen se olisi tuominnut ilman tunnustusta. Tarkoituksena on 
pystyä kontrolloimaan, että tunnustus on asianmukaisesti otettu rangaistuksen mittaa-
misessa huomioon.

ROL 9 luku 7 §:ssä säädetään rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen. Pykä-
lässä säädetään muun muassa siitä, milloin syyttäjä voi päättää, että hän jättää oikeus-
henkilön rangaistusvastuuta koskevan vaatimuksen tekemättä, vaikka riittävät perus-
teet siihen olisivatkin käsillä. Pykälän 2 momentin mukaan tällaiseen toimen piteistä 
luopumista tarkoittavaan päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain 1 luvun 10 ja 11 §:ssä säädetään päätöksestä jättää syyttämättä. 
Mainitussa 10 §:ssä säädetään syyllisyyttä koskevan syyttämättäjättämispäätöksen 
saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi sekä 11 §:ssä päätöksen peruuttamisesta ja 
ylemmän syyttäjä oikeudesta ottaa asia uudelleen harkittavaksi.

Sääntely rakentuu ajatukselle, että syyttäjä ja epäilty tai vastaaja voivat tietyssä 
määrin sopia rikosvastuun toteuttamisen tavasta. Menettely on vaihtoehto tavanomai-
selle rikosasian oikeudenkäynnille ja perustuu epäillyn tai vastaajan vapaaehtoisuu-
teen, tunnustukseen ja menettelyyn suostumiseen.

Poikkeuksena tavanomaiseen rikosoikeudenkäyntiin olisi lähinnä se, että muuta 
todistelua kuin vastaajan tunnustus ei otettaisi vastaan. Vastaaja siten suostuisi siihen, 
ettei todisteita häntä vastaan otettaisi oikeudenkäynnissä ja että hän ei voisi tällaisia 
todisteita riitauttaa. Vastaaja luopuisi myös mahdollisuudesta esittää vastatodistelua. 
Kun uusi menettely perustuisi vastaajan suostumukseen käsittelyjärjestyksestä ja ri-
koksen tunnustamiseen, joiden asianmukaisuuden tuomioistuin kontrolloisi suullises-
sa oikeudenkäynnissä, ja kun otetaan huomioon myös muut edellä mainitut seikat, 
vastaajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tai muita oikeusturvan takei-
ta ei vaarannettaisi uudella menettelyllä.

Ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan ihmisoikeussopimus ei sisällä eh-
dotonta oikeutta saada rikoksesta lopullinen langettava tai vapauttava tuomio syytteen 
johdosta, eikä tämä loukkaa syyttömyysolettamaa. Ihmisoikeustuomioistuin on myös 
todennut, ettei oikeus saada rikossyyte tuomioistuimen käsiteltäväksi ole ehdoton. 
Tällainen poikkeus koskee esimerkiksi päätöstä jättää syyte nostamatta, jolloin oikeu-
denkäynnin katsotaan päättyvän tähän päätökseen.104 

Suomessa on vakiintuneesti katsottu, että syyttämättäjättämispäätökset ja esitut-
kinnan rajoittamispäätökset eivät saa oikeusvoimaa. Syyttäjän päätösten peruuttamis-
mahdollisuus koskee itsenäisesti tuomioesitystä ja toimenpiteistä luopumissäännök-
siä. Koska nämä päätökset koskevat pääsääntöisesti eri historiallisia tapahtumia, ne 
eivät vakiintuneen tulkinnan mukaan yleensä ole samassa oikeusvoimapiirissä. Huo-
mattava on myös, etteivät yhdeksi teoksi yksiköidyn tekokokonaisuuden kaikki osa-

104 Katso esim. Whitey v. Yhdistynyt Kuningaskunta päätös 26.8.2003 ja Kart v. Turkki suuri jaosto 
3.12.2009.
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teot ole välttämättä samassa oikeusvoimapiirissä, siten syyteneuvottelujärjestelmään 
liittyvien tuomioesityksen ja toimenpiteistä luopumispäätösten osalta ei ole perusteita 
poiketa oikeusvoiman vallitsevasta tulkinnasta.105

Vastaaja voi vielä hovioikeudessakin peruuttaa tunnustuksensa ja vaatia tuomion 
kumoamista. Syyttäjä voi tehdä vastavalituksen, peruuttaa sitoumuksen ja syyttämät-
täjättämispäätökset jolloin hovioikeus tutkii asian kokonaan. Syyteneuvottelua kos-
keva lainsäädäntö tunnustuksen peruuttamisen osalta saattaa houkutella taktikointiin, 
mahdollistaen ensinnäkin asian käsittelyn huomattavan viivästyttämisen ja saattaa 
aiheuttaa sen, että näyttöä rikoksesta ei ole enää saatavilla.106

6.  Lopuksi

6.1  Yhteenveto rikosvastuun toteutumisesta verorikoksissa

Edellä on tarkasteltu verorikosvastuun toteutumista veronvälttämisessä ja verorikok-
sen yleistä määritelmää tunnusmerkistön täyttävänä, oikeudenvastaisena ja syyllisyyt-
tä osoittavana tekona. Rikosoikeudellisen vastuun edellytykset verorikoksissa eivät 
ilmene tyhjentävästi rikossäännöksistä vaan tunnusmerkistön mukaisuus koostuu 
verolainsäädännöstä, teosta ja sen yksiköinnistä, tekijänvastuusta ja tahallisuudesta. 
Vero-oikeudellinen normisto, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruselementit, 
rangaistavuuden suhteellisuus-, yhdenmukaisuus- ja ennakoitavuuden periaatteet sekä 
itsekriminointisuoja hyödyntämiskieltoineen vaikuttavat rikosoikeudellisen vastuun 
sisältöön. Verohallinto on lisäksi aktiivisella toiminnallaan vaikeuttanut verojenvält-
telyä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kansainvälisesti verojenvälttelyä on vai-
keutettu erilaisilla verotietojen vaihtoprojekteilla ja toimenpideohjelmilla.

Tekijänvastuun osalta todettiin, että tekijän asema edellyttää mahdollisuutta vai-
kuttaa veroviranomaiselle annettaviin tietoihin sekä tosiasiallista vaikuttamista nii-
hin ja muiden osallisten toiminnan arvioimista yleisten osallisuusoppien mukaan. 
Avun annon rangaistavuus sulkeutuu pois ainakin silloin, kun jonkin asiassa selvitetyn 
yleisiin rikosvastuun edellytyksiin kuuluvan seikan perusteella on selvää, ettei pääte-
ko voi olla tekijälleen syyksiluettavissa oleva rikos. Arvioitaessa onko kyse samasta 
asiasta ei tekokokonaisuutta voida arvioida toisena analysoimalla teko avunantorikok-
sena tai samaistamalla vastuuhenkilöä oikeushenkilöön. Toisaalta mikäli teko on jää-
nyt tutkimatta tekijän osalta vedoten ne bis in idem -kieltoon, avunantajana toimineen 
syyte voidaan tutkia, mikäli päätekijän menettely on todettu oikeudenvastaiseksi, tun-
nusmerkistön täyttäväksi ja tahallisena syyksiluettavaksi. Verorikokseen syyllistymi-
sen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko teko täyttynyt vai ei, paljastuessaan, koska 
verovelvollinen on jo suorittanut kaikki täytäntöönpanotoimet ja on sattumanvaraista 

105 Sahavirta 2015 s. 22–23.
106 Katso tästä lisää Harakka 2016 s. 34–39. 
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onnistuuko veron välttämisyritys vai huomataanko se, joten rangaistavuus ei välttä-
mättä edellytä seurauksen syntymistä. 

Selvilläolovaatimus todettiin ongelmalliseksi täsmällisyys- ja siten yhdenvertai-
suu den sekä ennakoitavuuden osalta. Täydelliseen täsmällisyyteen pääseminen lain - 
säädännössä on kuitenkin mahdotonta. Selvilläolovaatimusta ja tahallisuuden ar vioin-
tia koskien korkeimmassa oikeudessa on vireillä kaksi asiaa, jotka tulevat selventä-
mään tulkintaa tulevaisuudessa. Tunnusmerkistön epätäsmällisyys voi kuitenkin vain 
harvoin olla rikosvastuun toteuttamisen estävä. Kieltoerehdys voisi poistaa tekijän 
syyllisyyden, mutta oikeuskäytännössä vastuuperusteet asettavat tiukat edellytykset 
erehdykselle. 

Rikosvastuun toteutumiseen vaikuttaa lisäksi yksiköintiä koskevat ratkaisut, koska 
ratkaisuilla on vaikutuksensa osatekojen syyteoikeuden vanhentumisen alkamishet-
keen, sovellettavaan tunnusmerkistöön, rangaistusasteikkoon, lain soveltamiseen sekä 
oikeusvoimaan. Oikeuskäytäntö ei ole vakiintunut yksiköintiä koskevan tulkinnan 
osalta, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että ennakoitavuusperiaate ei toteudu. Yksi-
köinnissä tulkinta perustuu kansallisen aineellisen rikosoikeuden soveltamisalaan, 
jossa rikosten yhtymisessä suojattava oikeushyvä on keskeisessä asemassa ja poik-
keaa siten ne bis in idem -periaatteen tulkinnasta. Ne bis in idem-tulkinnan yhteydessä 
saatetaan joutua toteamaan, että teot eivät koske samaa tahoa eivätkä perustu olen-
naisilta osiltaan samoihin tosiseikkoihin, johtuen teon identiteetin tulkintaperusteiden 
kirjavuudesta, joka ei ole systemaattista, ja mikä heikentää ennakoitavuutta.

Kriminaalipoliittisilla päätöksillä on katsottu, että lievemmissä tapauksissa veron-
korotus voidaan katsoa riittäväksi seuraamukseksi verohallinnollisella päätöksellä, 
josta on säädetty uudessa erillislaissa. Veronkorotus on katsottu rikosoikeudelliseksi 
seuraamukseksi, jolloin asiaa ei voida käsitellä enää rikosprosessissa. Verohallinto ja 
poliisi tekevät tiivistä yhteistyötä veron välttämisen ehkäisemiseksi ja selvittämises-
sä. Verohallinto voi saamiensa tietojen pohjalta tehdä rikosilmoituksen, jolloin poliisi 
vastaa rikostutkinnan aloittamisesta ja rikosvastuu toteutetaan rikosprosessissa. 

Seuraamukset riippuvat veronkierron laajuudesta. Verohallinto ei määrää veron-
korotusta ennen kuin on tiedossa seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus, koska 
henkilöä ei voi rangaista samasta asiasta kahteen kertaan. Käytännössä riskiä tulla 
tutkituksi tai rangaistuksi kahdesti samasta veron välttämisestä ei erillislain voimaan 
tultua enää ole. Verolain säännös voi edellä todetusti olla kuitenkin niin vajaa, että se 
ei vastaa samaa veron välttämistä koskevaa rikoslain tunnusmerkistöä, jolloin teki-
jä voi joutua tutkituksi ja rangaistuksi samasta veron välttämisestä kahteen kertaan. 
Vero lakien epätäsmällisyys todettiinkin ongelmalliseksi sekä laillisuusperiaatteen että 
ennakoitavuuden kannalta. Tietyissä tilanteissa ne bis in idem -kieltoon liittyviä ky-
symyksiä ei voida ratkaista järjestelyllä, joka on toteutettu uudella erillislailla tai edes 
samassa menettelyssä.

Tilanteissa, joissa veronkorotus on määrätty ennen erillislain voimaantuloa, oi-
keuskäytännössä on osoittautunut ongelmalliseksi tulkinta, milloin teko on sama kuin 
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mistä veronkorotus on jo määrätty eikä syytettä voisi enää nostaa. Rikosvastuu voi-
daan toteuttaa, mikäli syytteessä ei ole kysymys samasta asiasta. 

Hallintoprosessissa, johon myös verotusmenettely kuuluu, sovelletaan oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita, oikeusturvaa, oikeussuojan saatavuutta 
ja tehokkuusperiaatetta. Hallintoprosessissa voidaan joutua arvioimaan myös itse-
kriminointisuojan merkitystä, hyödyntämiskiellon edellytyksiä ja ne bis in idem -kiel-
toa, kun käsiteltävillä asioilla on ajallinen ja asiallinen yhteys. Tällöin myös vastuun 
toteuttamisessa on otettava huomioon ratkaisun ennakoitavuus, yhdenvertaisuus ja 
tasapuolisuus sekä toisaalta selvittämisintressi ja yleinen ennaltaehkäisevä vaikutus 
yhteiskuntarauhan takaajana. 

Itsekriminointisuoja ei itsessään poista rikosvastuun toteutumisen mahdollisuutta, 
vaan hyödyntämiskiellon soveltuminen asiaan edellyttää perusoikeuksien, rikosvas-
tuun ja muiden yhteiskunnallisten intressien punnintaa.

EIT ei ole katsonut syyteneuvottelua yhdenvertaisuutta loukkaavana, kun laki on 
säädetty vaatimusten mukaisesti. Suomen syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö on 
noudattanut EIT:n hyväksymiä linjauksia, mutta Suomessa syyteneuvottelun erityis-
piirre on kuitenkin mahdollisuus tunnustuksen peruuttamiseen vielä hovioikeusvai-
heessakin. Tunnustamisen peruuttaminen vasta viime hetkellä voi johtaa todistelun 
heikentymisen ja viimekädessä rikosvastuun toteutumatta jäämiseen. 

Ihmis- ja perusoikeusajattelun voimistuttua on punninnan tyyppisessä argumen-
taatiossa kiinnitettävä huomiota etenkin laillisuusperiaatteen tausta-arvoihin, enna-
koitavuuteen ja epäillyn oikeusturvaan. Käytännössä ne ovat vastapainona krimi naa li- 
poliittisille näkökohdille, jotka puoltavat laajaa tai laajentavaa tulkintaa ran gais tus-
säännöksen suojelutarkoituksen ja rikosvastuun tehokkaaksi toteuttamiseksi. Täl-
löin lainsovelluksen puolesta ja vastaan -punnintatilanteessa tuomion perusteluiden 
seikka peräisyydelle ja avoimuudelle on asetettava korostuneita vaatimuksia.107 Ohei-
nen oikeuskirjallisuudesta ja edellä oikeuskäytännöstä ilmenevä ohje pätee myös pe-
rusteltaessa rikosvastuun toteuttamista verorikoksissa.

6.2  Päätäntä de lege ferenda

EIT on katsonut viimeisimmissä Suomea koskevissa ratkaisussaan, että Suomen 
veron korotukseen johtavalla prosessilla ja rikosprosessilla ei uudesta erillislaista 
huolimatta ole sellaista läheistä yhteyttä, jonka vuoksi niillä voitaisiin katsoa olevan 
vastaavaa yhteyttä asiallisesti ja ajallisesti. Suomen järjestelmässä veronkorotus mää-
rätään erillisessä menettelyssä verovelvollisen verolainsäädäntöön perustuvan syyl-

107 Lahti 2007 s. 15. Erisuuntaisten perustelujen vakuuttavuutta on arvosteltava muun muassa säännös- ja 
toimintaympäristökohtaisesti sekä sen mukaan,miten kauas säännöksen soveltamisen ydinalueelta ja 
keskeisimmästä suojelutarkoituksesta edetään.
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lisyyden perusteella, mikä arviointi tapahtuu eri perustein kuin rikosprosessissa ja 
seuraamukset voimassa olevan lainsäädännön nojalla voivat muodostua sattumanva-
raisiksi. EIT on katsonut edelleen, että Suomen tulisi tarkistaa lainsäädäntöään. Käy-
tännössä näyttää siltä, että vähäisemmissä veron välttämisissä veronkorotus katsotaan 
riittäväksi seuraamukseksi.

Hallitus on toteuttamassa verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvol-
listen oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi verohallinnon kantamia veroja 
koskevaa uudistusta, jolla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veron-
kantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Kaikkia 
verolajeja koskevat, verotuksen oikaisua, veron määräämistä, päätöksen oikaisua ja 
muutoksenhakua koskeva säännökset sekä yleiset menettelysäännökset, on tarkoitus 
yhtenäistää. Lisäksi verojen hallinnollisia seuraamuksia koskevat säännökset uudiste-
taan siten, että seuraamussäännösten perusrakenne kaikissa verolajeissa olisi yhtenäi-
nen. Oma-aloitteisten verojen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään ja seuraamusten 
vaikuttavuutta parannetaan. Samalla otetaan käyttöön virheen korjaamista koskevat 
kevennetyt menettelyt. Kaikkien verolajien verotuksen muuttamista, veron määrää-
mistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset sekä yleiset menettelysäännökset yhte-
näistetään verolajikohtaisia, välttämättömiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Määräaika 
viranomaisaloitteiselle verotuksen muuttamiselle ja verovelvollisen muutoksenhaulle 
olisi pääsääntöisesti kolme vuotta verovuoden, kalenterivuoden tai tilikauden päät-
tymistä seuraavan vuoden alusta. Veronkorotusta koskevia säännöksiä tarkennettiin 
lausuntopalautteen johdosta lisäämällä säännökseen harkinnan mahdollistava alempi 
veronkorotus. Verotuksen sanktioiden määräämättä jättämisestä otettiin säännökset 
lakiin.108 

Uusi laki selkeästi parantaisi verovelvollisten oikeusturvaa. Toisaalta verotusta 
ja siten verorikoksia koskevia tunnusmerkistöjä on yhä enenevästi EU-oikeuden ta-
solla, mikä ylläpitää säännösten hajanaisuutta. Uutta lakia säädettäessä tulisi ottaa 
huomioon myös säännösten luonne rangaistussäännösten sisältönä, joista tulee ilmetä 
muun muassa teon subjekti. Siten seuraamusten toteuttaminen veron välttämisessä 
vastaisi paremmin rikosoikeuden oikeusturva- ja taustaperiaatteiden vaatimuksia. 
Vero tuksen oikaisun, veron määräämisen ja muutoksenhaun edellytysten yhtenäis-
täminen ja täydentäminen selkeyttää kuitenkin menettelyä ja lisää ennakoitavuutta, 
jolloin myös seuraamusten toteuttaminen täydentyy vastaamaan rikosoikeuden rikos-
vastuun toteuttamista koskevia oikeusturva- ja taustaperiaatteiden vaatimuksia.

108 Myrsky 2016 s. 475–476. Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudista-
mista koskevaksi lainsäädännöksi 29/2016. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelystä (9.9.2016/768)) sekä uusi veronkantolaki (9.9.2016/769). Muutokset as-
tuvat voimaan 1.1.2017 alkaen.
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Terhi Jyrkkiö-Shamsi

Terrorismirikosten erityiset tunnusmerkistö-
tekijät: terroristinen tarkoitus ja terroristinen 
vahingon vaara

1.  Johdanto

Terrorismia on pyritty torjumaan myös lainsäädännöllisin keinoin joitakin vuosikym-
meniä. 90-luvulta lähtien terrorismi on ilmiönä muuttunut entistä kansainvälisem-
mäksi ja erityisesti Yhdysvaltain syyskuun yhdennentoista 2001 terrori-iskut sysäsivät 
liikkeelle ja antoivat vauhtia erilaisille kansainvälisille lainsäädäntöhankkeille alalla. 
Kansallista rikoslainsäädäntöä ei enää pidetty riittävänä vastaamaan rajat ylittävään 
terrorismirikollisuuteen.1 

Terrorismi on käsitteenä korostuneen poliittinen eikä sen määrittelystä ole saavu-
tettu yleistä hyväksyntää.2 Tämän vuoksi mitään yleismaailmallista terrorismin vas-
taista sopimusta ei ole olemassa.3 Terrorismin vastaiset kansainväliset sopimukset 
ovat siten kaikki joko alueellisesti rajallisia tai koskevat vain tiettyjä, tyypillisesti 
terroristisina pidettyjä, rikoksia.4 Lisäksi terrorismi on kriminalisoitu itsenäisesti eri 
maiden kansallisissa laeissa.5 Monissa kapea-alaisemmissa terrorismirikoksia (mm. 
lentokonekaappaukset, panttivankien ottaminen) koskevissa sopimuksissa on krimi-
nalisoitu tietty menettely, joka tyypillisesti liittyy terrorismiin, ilman, että tekijältä 
edellytettäisiin mitään erityistä terroristista tarkoitusta tai motivaatiota.6 Näiden sopi-
musten soveltamisalaan voi siis sisältyä myös tekoja, jotka eivät sinänsä liity terro-
rismiin. Joissakin uudemmissa terrorismirikoksia koskevissa sopimuksissa on alettu 
edellyttää tekijältä nimenomaista terroristista tarkoitusta, joka tällaisissa instrumen-
teissa on siten pitänyt määritellä.7 Euroopan unionin puitepäätös terrorismin torjumi-
sesta (’puitepäätös’) kattaa erilaisia tekoja, joilta pääsääntöisesti edellytetään erityistä 

1 Du Plessis 2009 s. 1–2.
2 Kimpimäki 2015 s. 215.
3 Du Plessis 2009 s. 6, 9–11, Kimpimäki 2015 s. 215, Wilmshurst 2012 s. 27.
4 Du Plessis 2009 s. 6, 9–11, Kimpimäki 2015 s. 215, Wilmshurst 2012 s. 27.
5 Cassese 2006 s. 937.
6 Esim. Vuoden 1970 yleissopimus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemiseksi ja vuoden 1979 

yleissopimus panttivankien ottamista vastaan.
7 Kimpimäki 2015 s. 2015.
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terroristista tarkoitusta. Se tuli voimaan 22.6.2002 ja Suomessa se on implementoitu 
terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskevassa rikoslain 34 a luvussa.

Rikoslain 34 a luvun terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskevan 1 §:n 
mukaan (alleviivaukset tässä):

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa va-
hinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee

1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, 24 luvun 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun ydin-
energian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kolmeksi vuodeksi,

2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, vaarallisia esineitä kos-
kevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen 
rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään nel-
jäksi vuodeksi,

3) törkeän varkauden tai törkeän moottorikulkuneuvon käyttövarkauden, jonka koh-
teena on joukkoliikenteeseen tai tavarankuljetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, 
tuhotyön, liikennetuhotyön, terveyden vaarantamisen, törkeän vahingonteon, törkeän 
ampuma-aserikoksen tai puolustustarvikkeiden maastavientirikoksen, on tuomittava 
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi,

4) kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen tai tahal-
lisen törkeän ympäristön turmelemisen, joka on tehty 48 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kahdeksaksi vuodeksi,

5) törkeän pahoinpitelyn, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuho-
työn, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen tai kaappauksen, on tuo-
mittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi,

6) surman, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuo-
deksi, tai

7) tapon, on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Joka terroristisessa tarkoituksessa tekee murhan, on tuomittava vankeuteen elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

Pykälä sisältää siis 1 momentin kohdissa 1–7 ja 2 momentissa lueteltuja jo muualla 
rikoslaissa kriminalisoituja tekoja, joista tulee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä 
rikoksia (’terrorismirikoksia’) silloin, kun niihin sisältyy terroristinen tarkoitus ja ne 
ovat lisäksi omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväli-
selle järjestölle. Säädetyt rangaistusasteikot mahdollistavat monilta osin ankaramman 
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rangaistuksen määräämisen terrorismirikoksista kuin vastaavista rikoksista ilman ter-
ro  rismirikosten erityisiä tunnusmerkistötekijöitä.

Terroristinen tarkoitus on määritelty rikoslain 34 a luvun 6 §:n 1 momentissa:
 
Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on:

1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa;

2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kan-
sainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin;

3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa va-
kavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontalou-
delle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai

4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen 
järjestön muille perusrakenteille.

Rikoslain 34 a luvun 1 §:ssä tarkoitetut terrorismirikokset rakentuvat siten kolmesta 
osasta. Pohjarikos on jokin 1 §:n 1 momentin 1–7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoi-
tettu ns. tavallinen rikos. Jotta sitä voidaan pitää terrorismirikoksena, tulee lisäksi olla 
läsnä terroristinen tarkoitus, joka muodostuu yhdestä tai useammasta 6 §:n 1 momen-
tin neljästä kohdasta. Kolmas edellytys on, että teon tulee olla omiaan aiheuttamaan 
vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle. Viimeksi mainitus-
ta edellytyksestä käytetään jäljempänä paremman puutteessa lyhennystä ’vahinko-
edellytys’8. Minkä tahansa kolmesta edellytyksestä puuttuessa kyse ei ole terrorismi - 
rikoksesta, vaan mahdollisesti muusta ns. tavallisesta rikoksesta. Käytännössä kaikissa 
jäljempänäkin esitellyissä tuomioissa on ensin tutkittu pohjarikoksen täyttyminen ja 
sen jälkeen erityiset tunnusmerkistötekijät. Mikäli pohjarikosta ei ole katsottu näyte-
tyn, ei erityisiä tunnusmerkistötekijöitä ole ollut tarpeen lainkaan tutkia.

Poikkeuksena edellä selostetusta rakenteesta on rikoslain 34 a luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa mainittu murha, joka on terrorismirikos aina, kun se on tehty terroristisessa 
tarkoituksessa; sen ei siis tarvitse lisäksi olla omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa 
jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle.

Mainittu kolmiosainen systematisointi on tullut rikoslakiin suoraan puitepäätök-
sessä, jonka 1 artiklan mukaan (alleviivaukset tässä): 

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta terrorismirikoksina 
pidettäisiin a—i alakohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä 
tahallisia tekoja, jotka luonteensa tai asiayhteytensä vuoksi voivat aiheuttaa vakavaa 
haittaa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, silloin kun tekijä tekee ne tarkoi-
tuksenaan:

8 Lyhennys on suomennokseni Attundan käräjäoikeuden tuomiossaan 2.6.2016 (B 546-16) Ruotsin ter-
rorismirikoslain vastaavasta edellytyksestä käyttämästä lyhenteestä skadekriteriet.
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–  pelotella vakavasti väestöä, tai
–  pakottaa aiheettomasti viranomaiset tai kansainvälinen järjestö johonkin tekoon tai 

pidättymään jostakin teosta, tai
–  horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisia, perustuslail-

lisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tuhota ne:

a)  ihmishenkeen kohdistuvat rikokset, jotka voivat aiheuttaa kuoleman;
b)  henkilön ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat törkeät rikokset;
c)  ihmisryöstö tai panttivangin ottaminen;
d) aiheuttaa hallinnollisille tai julkisille laitoksille, liikennejärjestelmille, infrastruktuu-

reille atk-järjestelmät mukaan luettuina, mannerjalustalla sijaitsevalle kiinteälle lau-
talle, julkisille paikoille tai yksityiselle omaisuudelle suuria tuhoja, jotka voivat saat-
taa vaaraan ihmishenkiä tai aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä;

e)  ilma-alusten ja alusten tai muiden joukkoliikenne- tai tavarankuljetusvälineiden hal-
tuunotto;

f)  aseiden, räjähteiden, atomiaseiden sekä biologisten ja kemiallisten aseiden valmis-
tus, hallussapito, hankinta, kuljetus, toimitus tai käyttö sekä biologisten ja kemiallis-
ten aseiden osalta tutkimus ja kehittäminen;

g)  vaarallisten aineiden vapauttaminen taikka tulipalojen, tulvien tai räjähdysten ai-
heuttaminen siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;

h)  veden- tai sähkövoiman jakelun tai muun perusluonnonvaran toimittamisen häirintä 
tai keskeytys siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;

 i) jonkin a—h alakohdassa mainitun teon tekemisellä uhkaaminen.9

Rikoslaissa puitepäätöksen kohta ’horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen 
järjestön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tu-
hota ne’ on jaettu kahteen osaan, 6 §:n 1 momentin kohdiksi 3 ja 4.10

 Puitepäätöksen tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden terrorismirikosten mää-
ritelmiä ja varmistaa, että terrorismirikoksille säädetään seuraamukset, jotka ovat 
oikeassa suhteessa niiden vakavuuteen.11 Se edellyttää, että terroristisessa tarkoituk-
sessa tehtyjen rikosten rangaistuksia korotetaan tavallisiin tämänkaltaisten rikosten 
enimmäisrangaistuksiin verrattuna.12 Puitepäätös asettaa vähimmäistason eli kuvailee 
tekoja, jotka ainakin tulee kriminalisoida terrorismirikoksina; se ei siis estä kansalli-
sesti säätämästä laveampaa määritelmää ja siten sisällyttämästä terrorismirikoksiin 
myös muita tekoja, joskin jonkinlaisena äärirajana voitaneen pitää 1 artiklan 2 kohdan 

9 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS Art 1 1-k. Vaihtoehtoisesti tätä puitepäätöksen systematisointia 
on tulkittu siten, että kohta ”jotka luonteensa tai asiayhteytensä vuoksi voivat aiheuttaa vakavaa hait-
taa jollekin maalle tai kansalliselle järjestölle” vain luonnehtisi mainittuja rikoksia, silloin kun niihin 
liittyy terroristinen tarkoitus, eikä olisi tekojen itsenäinen objektiivinen elementti, jonka tulee erikseen 
täyttyä, jotta tekoa voidaan pitää terroristirikoksena. (Borgers 2012 s. 69–71) Rikoslain 34 a luvussa 
sanamuoto kuitenkin selvästi edellyttää erikseen, että teko on omiaan aiheuttamaan sanotun laista va-
hinkoa. Myös ruotsalaisessa oikeuskäytännössä poikkeuksetta tätä vahingon vaaraa kohdellaan omana 
edellytyksenään, joka tutkitaan erikseen.

10 HE 2002/188 vp s. 60–61.
11 Puitepäätös, johdannon kohta 6.
12 HE 2002/188 vp s. 32.
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toteamusta siitä, ettei puitepäätöksellä muuteta velvollisuutta kunnioittaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeusvaltion 
peri aatteita.13 Suomessa puitepäätöksen voimaansaattamisen lähtökohdaksi otettiin 
puitepäätöksen asettama minimitaso.14

 Terroristinen tarkoitus ja vahinkoedellytys liittyvät edellä esitellyn 1 §:n ohella 
myös lukuisiin muihin rikoslain 34 a luvun nimikkeisiin ja tekomuotoihin. Esimerkiksi 
useissa myöhemmin esiteltävissä oikeustapauksissa on ollut kyse terrorismirikosten 
valmistelusta. Rikoslain 34 a luvun 4 §:ssä on kriminalisoitu 1 §:ssä tarkoitettujen ter-
rorismirikosten valmistelu lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa lueteltuja 
”suhteellisen vähäisiä” rikoksia.15 Valmistelurikosten tulee tähdätä tekoon, joka olisi 
toteutuessaan tehty terroristisessa tarkoituksessa siten, että se olisi omiaan aiheutta-
maan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle.16

Toisaalta k aikki rikoslain 34 a luvun rikokset eivät nimenomaisesti edellytä teki-
jältään terroristista tarkoitusta tai vahinkoedellytystä. Esimerkiksi rikoslain 34 a luvun 
4 a §:n koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten koskeva tunnus-
merkistö ei edellytä kouluttajalta terroristista tarkoitusta. Tunnusmerkistön nojalla 
voisi tulla tuomittavaksi siis esimerkiksi henkilö, joka vaikkapa pelkästään taloudel-
lisen palkkion vuoksi antaa vaikkapa jonkin aseen käyttöön liittyvää koulutusta, kun-
han hän vain on tietoinen siitä, että hän siten edistää terrorismirikoksen tekoa. Myös 
terrorismin rahoittamisena voi rikoslain 34 a luvun 5 §:n nojalla tulla rangaistavak-
si panttivangin ottamisen tai kaappauksen rahoittaminen, eikä näihin tarvitse liittyä 
terro ristista tarkoitusta tai vahinkoedellytystä.

Suomen toistaiseksi17 ainoissa syytteeseen asti edenneessä terrorismirikostapauk-
sessa oli kyse muun muassa terrorismin rahoittamisesta.18 Syytekohdan 1 mukaan neljä 
henkilöä oli kerännyt ja lähettänyt Somaliaan yhteensä joitakin tuhansia euroja ra-
hoittaakseen al-Shabaab-järjestön mm. 1 §:n mukaisia terrorismirikoksia. Teko aikaan 
ei vielä ollut voimassa rikoslain 34 a luvun 5 a §, jolla on säädetty rangaistavaksi 
terroristiryhmän rahoittaminen yleensä, vaan tapauksessa sovellettiin terrorismin 
rahoittamista koskevaa 5 §:ää, joka edellyttää nimenomaisesti että rahat on käytetty 
terrorismirikoksen tekoon. Tekijöiden toiminnalta eli Suomessa tapahtuneelta rahan 
keräämiseltä ja lähettämiseltä ei näiltä osin siis tarvinnut edellyttää terroristista tarkoi-
tusta tai vahinkoedellytyksen täyttymistä, vaan nämä tuli täyttyä rahoitetussa toimin-
nassa eli al-Shabaabin rikoksissa. Käräjäoikeus katsoi laajaan al-Shabaabin toimintaa 
koskevaan asiantuntijatodisteluun vedoten, että al-Shabaabin toiminta täytti vahinko-
edellytyksen sekä terroristisen tarkoituksen edellytyksen rikoslain 34 a luvun 6 §:n 

13 Borgers 2012 s. 74–75, 82.
14 HE 2002/188 s. 16: ”Esityksen lähtökohdaksi on otettu se, että kriminalisointeja ei uloteta juuri pidem-

mälle kuin mitä Suomen kansainväliset velvoitteet välttämättä edellyttävät.”
15 RL 34 a 4 §, HE 2002/188 vp s. 43.
16 HE 2002/188 vp s. 43. Terroristisesta tarkoituksesta valmistelurikoksissa Lohse 2012 s. 197–202.
17 Kirjoitelma on viimeistelty 5.12.2016.
18 HelKO 19.12.2012 nro 155462 (R 14/7125).
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1 momentin kohtien 1–3 perusteella.19 Kun myös katsottiin näytetyksi, että vastaajat 
olivat rahoittaneet al-Shabaabin toimintaa tietoisina järjestön terroristisesta luontees-
ta, luettiin teko vastaajien syyksi.20

Lisäksi syytekohdassa 2 yhtä vastaajista syytettiin värväyksestä terrorismirikoksen 
tekemiseen. Syytteen mukaan Suomessa asuva vastaaja oli lähinnä puhelinkeskus-
teluja käymällä värvännyt etiopialaisesta vankilasta vapautuneen veljensä liittymään 
al-Shabaabiin Somaliassa. Värväyksen nykyisin rikoslain 34 a luvun 4 c §:ssä sijait-
seva tunnusmerkistö on sidottu terroristiseen tarkoitukseen ja vahinkoedellytykseen 
siten, että värväyksen tarkoituksena tulee olla edistää tai ainakin tekijän tulee tietää 
edistävänsä 1 tai 2 §:ien mukaista toimintaa. Käräjäoikeus viittasi syytekohdan 1 koh-
dalla tekemäänsä arvioon al-Shabaabin toiminnasta ja pohjarikoksen täyttyessä luki 
tekijän syyksi myös värväyksen.21

Syytekohdassa 3 oli kyse terroristisessa tarkoituksessa tehtävän törkeän ihmiskau-
pan valmistelusta. Syytteen mukaan vastaaja oli ollut aikeissa viedä edellä mainitun 
veljensä Suomessa äitinsä kanssa asuvat teini-ikäiset pojat vasten heidän ja äidin tah-
toa Somaliaan saamaan koulutusta al-Shabaabin koulutusleirille. Törkeä ihmiskauppa 
on yksi 1 §:n 1 momentin pohjarikoksista ja siihen täytyy siten liittyä terroristinen tar-
koitus ja vahinkoedellytys, jotta se voidaan katsoa terrorismirikokseksi. Käräjäoikeus 
on ensin todennut, että pohjarikos on näytetty toteen eli kyse on ollut ihmiskaupasta 
ja rikoksen valmistelu on edennyt riittävän pitkälle. Terrorismirikoksen erityisten tun-
nusmerkistötekijöiden osalta on ensin todettu, että vastaaja on tiennyt al-Shabaabin 
olleen tuolloin terroristijärjestö. Seuraavaksi on todettu vahinkoedellytyksen osalta, 
että teko olisi ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomelle, koska suunni-
tellun ihmiskaupparikoksen kohteena olisivat olleet Suomessa asuneet lapset. Koska 
al-Shabaab tekee rikoksia valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä kohtaa, teko olisi ol-
lut omiaan aiheuttamaan vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle.22 

19 HelKO 19.12.2012 nro 155462 (R 14/7125) s. 21–22. ”...al-Shabaabilla on ollut teoillaan tar koi-
tuksenaan aiheuttaa vakavaa pelkoa Somalien [sic] ja sen naapurivaltioiden kansalaisten keskuudessa 
sekä pakottaa oikeudettomasti Somalian hallitus, sen naapurivaltiot, YK ja Afrikan Unioni luovutta-
maan Somalissa ja sen lähialueella vallan al-Shabaabille sekä vielä oikeudettomasti kumota Somalian 
valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti Somalian oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityi-
sen suurta vahinkoa Somalian valtiontaloudelle ja Somalian valtion yhteiskunnallisille perusraken-
teille.”.

20 HelKO 19.12.2012 nro 155462 (R 14/7125) s. 23, 29–30, 34, 37 ja 41. Samoin oli rakennettu syyte 
ruotsalaisessa Malmön käräjäoikeuden ja Skånen ja Blekingen hovioikeuden käsittelemässä tapaukses-
sa. Siinä vastaajaa syytettiin rahan lähettämisestä Hamas-järjestöä lähellä oleville järjestöille. Kyse oli 
syyttäjän mukaan mm. terrorismirikosten rahoittamisesta. Hamasin toiminnassa toteutui terroristinen 
tarkoitus ja ne saattoivat vakavasti vahingoittaa valtiota tai kansainvälistä järjestöä. Vastaajan mukaan 
kyse oli hyväntekeväisyydestä. Syyte hylättiin kaikilta osin molemmissa oikeusasteissa lähinnä sil-
lä perusteella, ettei syyttäjä pystynyt näyttämään toteen rahoja vastaanottaneiden järjestöjen yhteyttä 
Hamasiin. (Malmö tingsrätt 17.2.2009 (B 8056-06), Hovrätten över Skåne och Blekinge 9.11.2009 
(B 685-09)).

21 HelKO 19.12.2012 nro 155462 (R 14/7125) s. 45–46.
22 HelKO 19.12.2012 nro 155462 (R 14/7125) s. 50–51.
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Tämän syytekohdan osalta perustelu on nähdäkseni puutteellinen. Kokonaan huo-
miotta on jäänyt terroristinen tarkoitus. Vastaajalla on tullut se olla. Pelkästään se 
seikka, että vastaaja tiesi al-Shabaabin olevan terroristiryhmä ei ole riittävää. Lienee 
todennäköistä, että terroristien koulutusleirille lapsia väkisin toimittava henkilö jakaa 
järjestön arvomaailman ja tavoitteet ja siten toimii samassa terroristisessa tarkoituk-
sessa. Mieli kuvituksen rajoissa tosin voisi olla myös muita motiiveja sukulaispoikien 
pakottamisessa koulutukseen, vaikkapa tarkoitus opettaa heille kuria tai rangaista poi-
kia jostakin. Käräjäoikeuden olisi mielestäni tullut ottaa tähän seikkaan kantaa. Li-
säksi jää epäselväksi, millä mekanismilla teko olisi ollut omiaan aiheuttamaan vaka-
vaa vahinkoa Suomelle, koska suunnitellun ihmiskaupparikoksen kohteena olisivat 
olleet Suomessa asuneet lapset. Tulkinta, jonka mukaan teko on omiaan aiheuttamaan 
vaka vaa vahinkoa jollekin valtiolle vain sillä perusteella, että teon kohteena on joku 
kyseisen valtion asukas, ei nähdäkseni saa tukea mistään. Tarkemmin kyseisen edel-
lytyksen sisällöstä jäljempänä. 

Lasten sieppaamisessa ja viemisessä edellä mainittuihin oloihin täyttyy varmasti 
useammankin rikoksen tunnusmerkistö, mutta terrorismirikoksissa on kyse vielä ta-
vallista ankarammin rangaistavista teoista, joiden erityisten tunnusmerkistötekijöiden 
täyttyminen tulee tuomioistuimessa tutkia tarkasti. Tässä tapauksessa edellytysten 
tutkimisessa oli syytä olla huolellinen siksikin, että pohjarikoksena on törkeän ihmis-
kaupan valmistelu, joka ilman terrorismirikoksen erityisiä edellytyksiä ei ole rikos 
lainkaan.

Kaikki syytekohdat luettiin käräjäoikeudessa vastaajien syyksi syytteen mukai-
sesti ja vastaajat tuomittiin eripituisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Helsingin 
hovi oikeus myöhemmin hylkäsi kaikki syytteet.23 Al-Shabaabin terroritekojen ra-
hoittamista koskeneen syytekohdan 1 osalta hovioikeus katsoi, että al-Shabaabilla oli 
teko aikaan muutakin kuin terroristista toimintaa ja oli epäselvää, missä asemassa jär-
jestössä olivat ne henkilöt, joille rahaa oli Somaliaan toimitettu. Osan vastaajista osal-
ta oli myös jäänyt epäselväksi, että he olisivat tienneet rahan päätyvän al-Shabaabille 
lainkaan ja hovioikeus piti pikemminkin uskottavina vastaajien ketomusta siitä, että 
raha oli tarkoitettu hyväntekeväisyyteen. Veljen värväämistä terroristijärjestöön kos-
keneessa syytekohdassa 2 oli keskeinen ongelma se, ettei värväyksen kohteena ollutta 
veljeä voitu missään vaiheessa kuulla asiassa. Jäi siis hyvin epäselväksi, mitkä syyt ja 
missä määrin olivat vaikuttaneet hänen päätökseensä liittyä al-Shabaabiin. Alaikäisten 
poikien sieppaussuunnitelmaa koskeneen syytekohdan 3 osalta hovioikeus huomautti 
ensinnäkin, ettei syyttäjä ollut lainkaan esittänyt, miksi kyse oli nimenomaan ihmis-
kaupan törkeän tekomuodon valmistelusta. Perusmuotoinen ihmiskauppa ei ole terro-
rismirikos. Lisäksi hovioikeus katsoi, että vaikka vastaaja oli selvitellyt matkan järjes-
tämistä, ei suunnitelma ollut edennyt sellaiselle konkretian tasolle, että kyse voisi olla 
rangaistavasta valmistelusta. Syytteet hylättiin siis kaikilta osin jo sillä perusteella, 

23 HelHO 23.3.2016 nro 111925 (R 15/526).
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ettei pohjarikoksia ollut näytetty toteen. Hovioikeuden ei siten ollut tarpeen arvioida 
uudelleen terroristisen tarkoituksen ja vahinkoedellytyksen olemassaoloa eikä näistä 
seikoista siten Suomessa toistaiseksi ole lainkaan hovioikeustason tai sitä ylemmän-
asteistakaan oikeuskäytäntöä. 

Tämän artikkelin aiheena ovat vahinkoedellytys ja terroristinen tarkoitus eli terro-
rististen rikosten erityiset tunnusmerkistötekijät. Pohjarikosten osalta laki viittaa niitä 
koskeviin säännöksiin muualla rikoslaissa ja niiden tunnusmerkistön täyttyminen ar-
vioidaan siis samoin, kuin jos kyse olisi muusta kuin terrorismirikoksesta.

Suomalainen oikeuskäytäntö rajoittuu toistaiseksi edellä selostettuun yhteen ta-
pauk seen, jossa syytteet ovat tulleet lainvoimaisesti hylätyiksi. Laajemman suomalai-
sen oikeuskäytännön puutteessa esitellään mainittujen edellytysten osalta ruotsalaista 
oikeuskäytäntöä, jota on ehtinyt kertyä hieman enemmän. Ruotsalainen käytäntö sopii 
Suomessa tutkittavaksi hyvin, sillä Ruotsin terrorismirikoslaki24 on hyvin samansisäl-
töinen Suomen rikoslain 34 a luvun kanssa. Molemmissa maissa puitepäätös on saa-
tettu kansallisesti voimaan melko tarkkaan puitepäätöksen sanamuotojen mukaisesti.

Kirjoitelmassa käsitellään mainittuja tunnusmerkistötekijöitä kutakin oman otsik-
konsa alla. Näin myös jotkut oikeustapauksista esitellään jotakin tunnusmerkistö-
tekijää koskevan otsikon alla ja samaan tapaukseen voidaan palata toisen tunnus mer-
kistötekijän osalta jäljempänä.

2.  Terroristinen tarkoitus

Terroristinen tarkoitus koostuu edellä esitetyn rikoslain 34 a luvun 6 §:n 1 momentin 
neljästä vaihtoehtoisesta tarkoituksesta, joista käytetään jäljempänä lyhyyden vuoksi 
seuraavassa suluissa esitettyjä nimityksiä. Tarkoituksena on joko aiheuttaa vakavaa 
pelkoa väestön keskuudessa (ns. pelkoedellytys), pakottaa oikeudettomasti jonkin val-
tion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään 
tai tekemättä jättämään jotakin (pakottamisedellytys) tai oikeudettomasti kumota jon-
kin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestys-
tä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnal-
lisille perusrakenteille tai aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansain välisen järjestön 
taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille (kaksi viimeistä vastaavat 
puite päätöksen yhtä kohtaa ’horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjes-
tön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tuhota 
ne’ ja niistä käytetään tässä artikkelissa yhteisesti nimitystä horjuttamisedellytys25).

Terroristisen tarkoituksen osalta huomionarvoista on, että puitepäätöksen ja sitä 
myöten rikoslain terrorismirikokset eivät edellytä poliittista tai ideologista motiivia 

24 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott.
25 Edellytyksistä käytetyt lyhennetyt nimet ovat osin suomennoksiani Attundan käräjäoikeuden tuo mios-

saan 2.6.2016 (B 546-16) käyttämiin nimityksiin skadekriteriet (vahinkoedellytys), fruktan kriteriet  
(pelkoedellytys) ja destabiliseringskriteriet (horjutusedellytys).



131

teolle, vaikka tällainen edellytys sisältyy usein terrorismin määritelmiin. Huomiota 
kiinnitetään siis ennemmin teon seurauksiin tai tavoitteisiin, kuin syihin.26 Näiltä osin 
sääntely on yhdenmukainen muun rikosoikeuden kanssa, missä sillä, mikä on ollut 
tekijän perimmäinen syy rikoksen tekoon, ei yleensä ole merkitystä syyksilukemi-
sen kannalta. Näiltä osin puitepäätöksen määritelmä on siis laajempi kuin useissa 
muissa instrumenteissa oleva; tuomittaviksi voivat tulla myös sellaiset teot, joiden 
perimmäinen motiivi on muu kuin poliittinen tai ideologinen.27 Mainitussa Helsingin 
käräjä oikeuden tapauksessa otettiin vastaan myös näyttöä vastaajien mahdollisesti 
myötämielisestä suhtautumisesta terroristijärjestö al-Shabaabiin. Se, että henkilö ja-
kaa jonkin terrorismijärjestön ideologiset tai poliittiset tavoitteet, voi yksittäisen jutun 
näytön arvioinnissa olla tarpeellista, mutta se ei sinänsä ole välttämätöntä terrorismi-
rikoksen syyksilukemiseksi eikä se toisaalta yksistään riitä minkään rikoksen täytty-
miseen.

Seuraavassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi terroristisen tarkoituksen vaihto-
ehtoiset edellytykset; pelkoedellytys, pakottamisedellytys ja horjuttamisedellytys.

2.1  Pelkoedellytys

”Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on:

1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa...”

Hallituksen esityksen mukaan rikoslain 34 a luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitettu pelko on yleisesti väestön keskuudessa syntyvä perusteltu vakava pelko siitä, 
että yksityiset edut (kuten esimerkiksi henki, terveys, vapaus, ruumiillinen koskemat-
tomuus, omaisuus tai kotirauha) taikka yhteisön edut (kuten valtion valtiosääntö tai 
ympäristö) ovat vaarassa. Se, kuinka yleistä pelon pitäisi olla, että se vallitsisi väestön 
keskuudessa, harkittaisiin tapauskohtaisesti. Pienenkin vähemmistön keskuudessa 
yleisesti vallitseva vakava pelko riittäisi täyttämään kohdassa tarkoitetut kriteerit, jos 
kysymyksessä on esimerkiksi etninen vähemmistö.28

Pelkoedellytys katsottiin tai väitettiin täyttyvän useissa ruotsalaisissa terrorismi-
rikostapauksissa. Esimerkiksi tapauksissa, jossa tekoon liittyy uhkaavan viestin lähet-
täminen julkisuuteen iskun yhteydessä, on ilmiselvää, että tarkoitus on pelotella. Ku-
vaavaa on, että terrorismi ilmiönäkin on saanut nimensä tämän keskeisen elementin 

26 Borgers 2012 s. 76–77. Poliittisen tai ideologisen motiivin sisältymisestä terrorismin tapaoikeudelliseen 
määritelmään: Cassese 2006 s. 937, 939–941.

27 Cassese 2006 s. 940.
28 HE 2002/188 vp s. 58–59. Ruotsin terrorismirikoslain vastaavassa kohdassa on lakitekstissä mainittu 

pelon aiheuttaminen kansassa tai kansanryhmässä: Lag om straff for terroristbrott 2 § 1 kohta: ”injaga 
alvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp.”
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mukaan; sana terrorismi juontaa juurensa pelottelua tarkoittavaan latinan terrere- 
verbiin.

Seuraavassa referoituihin tapauksiin liittyneiden muiden erityisten tunnusmerkis-
tötekijöiden osalta jäljemmissä luvuissa.

Pelkoedellytys samoin kuin horjuttamisedellytys täyttyi myös Ruotsin ensimmäi-
sessä tapauksessa, jossa terrorismirikossyytteet lainvoimaisesti luettiin syyksi.29 Kah-
den henkilön katsottiin keränneen ja lähettäneen lähes 150 000 yhdysvaltain dollaria 
Pohjois-Irakiin Ansar al-Islam -nimiselle aseelliselle ryhmälle. Heitä syytettiin terro-
rismirikoksen valmistelusta siltä osin, kun teko oli tehty terrorismirikoslain säätämi-
sen jälkeen ja sitä aiemmalta osin muusta yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta30. 
Tuomiossa todettiin, että Ansar al-Islam on laissa ja puitepäätöksessä tarkoitettu ter-
roristiryhmä ja katsoi tulleen näytetyksi, että vastaajat olivat kuuluneet sen verkostoon 
ja keränneet ja toimittaneet sille rahaa. Samoin katsottiin näytetyksi, että vastaajat 
olivat tarkoittaneet rahat käytettäväksi ryhmän terroristisessa toiminnassa. Ansar 
al-Islam kohdistaa iskujaan toisinajattelijoihin ja toteuttaa niitä umpimähkään suurta 
ihmisjoukkoa kohtaan. Kun tällaisia iskuja tehdään suunnitelmallisesti terroristijärjes-
tön toimesta, ei tarkoituksena voi olla muu kuin lietsoa vakavaa pelkoa kansassa tai 
vakavasti horjuttaa tai tuhota Irakin valtion tai kansainvälisen järjestön perustavanlaa-
tuisia poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita (horjuttamis-
edellytys). Vastaajat olivat olleet tietoisia toiminnan mainitunlaisesta tarkoituksesta. 
Käräjäoikeuden mukaan sillä ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä, vaikka osa 
rahoista olisi käytetty järjestön muuhun toimintaan.31 Hovioikeus katsoi osan rahois-
ta osalta jääneen näyttämättä, että ne olisivat todella päätyneet Ansar al-Islamille ja 
alensi siksi rangaistuksia toisen vastaajan osalta seitsemästä viiteen vuoteen ja toi-
sen osalta kuudesta neljään ja puoleen vuoteen. Terrorismirikoksen erityisten tunnus- 
merkistötekijöiden osalta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.32

Vuonna 2006 Tukholman käräjäoikeus ja Svean hovioikeus käsittelivät tapausta, 
jossa parikymppinen mies oli heittänyt polttopulloja Tukholman Kistan kaupungin-
osassa sijainneen Irakin parlamenttivaalien vaalihuoneena käytettävän tilan ikkunoi-
hin. Yksikään pullo ei ollut päätynyt huoneiston sisälle asti, eikä tulipaloa ollut syttynyt. 

29 Stockholms tingsrätt 12.5.2005 (B 2965-04), Svea hovrätt 3.10.2005 (B 3687-05). Aivan ensimmäi-
sessä tapauksessa, jossa syytettiin terrorismirikoksista, kyseinen syyte hylättiin jo käräjäoikeudessa. 
Kyse oli neljästä natsiaatteen kannattajasta, jotka olivat mm. rikkoneet useiden julkisten rakennusten 
ikku noi ta osana viisivaiheisen vallankumoussuunnitelmansa ensimmäistä vaihetta. Koko suunnitelman 
osalta heitä syytettiin terrorismirikoksen valmistelusta ja hajotettujen ikkunoiden ym. osalta va hin  -
gonteoista. Tuomioistuimet eivät kuitenkaan joutuneet edes tutkimaan terrorismirikosten eri tyis ten 
tunnusmerkistötekijöiden täyttymistä, sillä käräjäoikeus katsoi, ettei pohjarikosta ollut näy tetty toteen. 
Asia eteni hovioikeuteen kahden vastaajan valitettua muissa syytekohdissa syyksi luet tujen vahingon-
tekosyytteiden ym. osalta hovioikeuteen, mutta syyttäjä ei valittanut hylätyn terrorismirikossyytteen 
osalta. (Västmanlands tingsrätt 1.2.2005 (B 4027-04) ja Svea hovrätt 12.5.2005 (B 1220-05)).

30 Brottsbalk 13 kap 3 §:n förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, joka ei vastaa sisällöltään rikoslain 
34 luvun 9 §:n yleisvaarallisen rikoksen valmistelua.

31 Stockholms tingsrätt 12.5.2005 (B 2965-04) s. 49, 55, 59– 60.
32 Svea hovrätt 3.10.2005 (B 3687-05) s. 16–23.
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Polttopullojen heittäjää syytettiin terrorismirikoksen yrityksestä ja kahta muuta nuor-
ta miestä avunannosta terrorismirikoksen yritykseen. Lisäksi kaksi vastaa jista olivat 
suunnitelleet tulipaloiskua Israel-myönteisenä pitämänsä Elämän Sana -nimisen kris-
tillisen herätysliikkeen kirkkoon tai muihin keskeisiin tiloihin. Näiltä osin miehiä syy-
tettiin salahankkeesta terrorismirikoksen tekemiseksi.33 Pohjarikoksena molemmissa 
syytekohdissa oli murhapoltto,34 joka Suomessa sisältyy rikosnimikkeeseen tuhotyö.35 

Polttopulloiskun osalta syytteen mukaan tarkoituksena oli ollut aiheuttaa pelkoa 
ruotsalaisissa sekä äänioikeutetuissa irakilaisissa (pelkoedellytys) ja horjuttaa Irakin 
ja Ruotsin perustavanlaatuisia poliittisia ja perustuslaillisia rakenteita (horjuttamis-
edellytys).

Tekijät olivat toimittaneet medialle tiedotteen, jonka mukaan vaalihuoneisto tuho-
taan iskuna epäuskovia vastaan. Viestissä kerrottiin iskun olevan varoitus ruotsalai-
sille pysyä poissa irakilaisilta vaalihuoneistoilta, sekä vaalien järjestäjille ja näihin ja 
tuleviin vaaleihin osallistuville. Lisäksi viestissä kerrottiin iskun olevan ensimmäinen 
lajiaan ja Al-Qaeda -terroristijärjestön korkeimman johdon Ruotsissa antaneen käs-
kyn, jonka mukaan ”porsaiden poikien” ei tulisi antaa toteuttaa suunnitelmiaan Irakis-
sa. Käräjä- ja hovioikeus katsoivat, että jo viestin perusteella on ilmiselvää, että teolla 
oli tarkoitus aiheuttaa pelkoa äänioikeutetuissa irakilaisissa. Lisäksi iskulla haluttiin 
pelotella Ruotsin kansaa yleensä, jotta tuki Ruotsin osallisuudelle Irakin demokrati-
sointiprosessissa vähenisi.36

Samojen miesten kirkkoa vastaan suunnitteleman iskun osalta vedottiin terroris-
tisen tarkoituksen osalta vain pelkoedellytykseen. Käräjäoikeus katsoi, että teon oli 
tarkoitus aiheuttaa pelkoa kirkon jäsenissä heidän Israel-myönteisyytensä vuoksi. 
Käräjä oikeuden mielestä ottaen huomioon mm. USA:n tuen Israelille Lähi-idässä 
sekä mitä tiedettiin Kistan iskusta ja se, että tekijöiden oli tarkoitus julkaista teon 
yhteydessä tiedote, oli tekijöiden tarkoitus aiheuttaa pelkoa myös ruotsalaisissa yleen-
sä.37 Hovi oikeus katsoi pelkoedellytyksen täyttyneen, mutta pelottelun kohteena ol-
leen vain kirkon jäsenet ja jääneen selvittämättä, että teon tarkoituksena olisi ollut 
aiheuttaa pelkoa ruotsalaisissa yleensä.38

33 Rikoslain 34 a luvussa ei käytetä meillä hieman vierasta salahanke-käsitettä, mutta vastaava krimina-
lisointi on terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelua koskevassa RL 34 a luvun 2 §:n 
1 momentin 1 kohdassa, jossa on kriminalisoitu se, että tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2-7 kohdassa 
tai 2 momentissa tarkoitetun rikoksen sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen 
tekemisestä.

34 Ruotsin mordbrand ei tosin vastaa myökään Suomen vanhaa murhapoltto-nimikettä, koska siihen si-
sältyy myös tekoja, jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisille. Mordbrand-tunnusmerkistö sisältyy asiallisesti 
Suomen tuhotyön tunnusmerkistöön, joka on laajempi sisältäen myös muut kuin polttamalla tehdyt 
tuhot. Vrt. RL 34 a:1.1 3-k ja 34:1, Brottsbalken 13 kap. 1 §.

35 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06), Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06). 
36 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06) s. 27–29, Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 6. 
37 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06) s. 35–36.
38 Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 12.
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Länsi-Ruotsin hovioikeus katsoi pelkoedellytyksen täyttyneen myös Ruotsin tois-
taiseksi vakavimpia terrorismirikoksia koskeneessa tapauksessa. Siinä oli kyse teloi-
tuksesta ja sen videoimisesta. Hovioikeus vahvisti tuomiollaan 30.3.2016 Göteborgin 
käräjäoikeuden 14.12.2015 langettamat elinkautistuomiot kahdelle göteborgilaismie-
helle Syyriassa tapahtuneista terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta.39 Mie-
het esiintyvät osittain naamioituneina vuonna 2013 Aleppon lähellä kuvatuilla video-
pätkillä osana ryhmää, joka tappaa kaksi miestä, joiden kädet on sidottu, leikkaamalla 
näiden kurkut auki. Lisäksi videolla pidetään eri kielillä, myös ruotsiksi, puheita siitä, 
miksi surmattujen miesten piti kuolla ja kuinka sama kohtalo kohtaa muitakin epä-
uskovia. Veistä käyttävät videoilla muut henkilöt, mutta tuomitut miehet osallistuvat 
tekojen ja kuvaamisen suunnitteluun sekä muuhun toimintaan.40 Lehtitietojen mukaan 
samaan tapahtumaan liittyen on poissaolevina pidätetty neljä muuta henkilöä.41

Käräjäoikeus totesi, että videolla ilmaistaan selkeitä uhkauksia kaikkia epäuskovia 
kohtaan kaikkialla maailmassa; niitä, jotka eivät noudata oikeaa uskonoppia voi pu-
heiden mukaan odottaa videolla surmattavien miesten kohtalo. Molemmat vastaajat 
olivat videoilla ilmaisseet tyytyväisyytensä siihen, että epäuskovat teloitettiin ja juh-
lineet yhdessä muiden kanssasurmien jälkeen. Käräjäoikeus piti selvänä, että molem-
mat vastaajat olivat tietoisia siitä, että teot videoidaan. Heillä oli siten ollut tarkoitus 
herättää vakavaa pelkoa sen väestöryhmän keskuudessa, joka ei noudata heidän oikea-
na pitämään uskonoppia. Hovioikeus hyväksyi tältä osin käräjäoikeuden perustelut.42

Attundan käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2016 henkilön terrorismirikoksen val-
mistelusta 5 vuoden vankeuteen. 20-vuotias mies oli hankkinut tarvikkeita ja ohjeita 
pommin rakentamiseen sekä ladannut internetistä ISIS-järjestön propagandamate-
riaalia. Myös valmistelurikoksessa tuli täyttyä terroristinen tarkoitus ja vahinko-
edellytys.43

Terroristisen tarkoituksen osalta katsottiin täyttyvän sekä pelko- että horjuttamis-
edellytykset. Asiantuntijatodistelun perusteella tuomioistuin katsoi, että ISIS pitää 
vihollisinaan niitä, jotka eivät jaa heidän äärimmäistä uskonkäsitystään. Pommi-isku 
loisi rauhattomuutta ja pelkoa muidenkin kuin niiden parissa, jotka joutuvat iskun 
kohteeksi. Riippumatta sen laajuudesta, on odotettavissa, että iskusta raportoidaan 
laajasti mediassa ja se tulee yleiseen tietoon. Nämä seikat voi olettaa olevan sellaisen 
henkilön tiedossa, joka suunnittelee pommi-iskua. Tekijällä on siten ollut tarkoitus 
aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.44

39 Göteborgs tingsrätt 14.12.2015 (B 9086-15), Hovrätten för Västra Sverige 30.3.2016 (B 5306-15)
40 Göteborgs tingsrätt 14.12.2015 (B 9086-15) s. 27–29, 34.
41 Helsingin sanomat 30.3.2016, Kahdelle elinkautinen tuomio terrorismirikoksista Ruotsissa, http://

www.hs.fi/ulkomaat/a1459307489097. Haettu 31.3.2016.
42 Göteborgs tingsrätt 14.12.2015 (B 9086-15) s. 34–36, Hovrätten för Västra Sverige 30.3.2016 (B 5306-

15) s. 5.
43 Attunda tingsrätt 2.6.2016 (B 546-16.)
44 Attunda tingsrätt 2.6.2016 (B 546-16) s. 19–20.
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2.2  Pakottamisedellytys

”... 2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka 
kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin...”

Lain esitöiden mukaan kohdassa tarkoitetussa toiminnassa on kysymys valtioon tai 
kansainväliseen järjestöön kohdistuvasta pakottamisesta. Valtio voi olla muukin kuin 
Suomi. Pakottamisen on oltava oikeudetonta, eli kyse ei voisi olla esimerkiksi Yh-
distyneissä kansakunnissa tai muuten asianmukaisessa järjestyksessä kansainvälisesti 
hyväksytyistä taloudellisista tai sotilaallisista pakotteista. Puitepäätöksen mukaisesti 
kohdassa tarkoitettu viranomainen voi olla muukin kuin valtion viranomainen. Tosin 
esimerkiksi kunnalliseen viranomaiseen kohdistettu toimi vain hyvin poikkeukselli-
sesti täyttäisi sen 1 §:n 1 momentin mukaisen yleisen edellytyksen, että teon on oltava 
omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjes-
tölle. Tästä syystä esimerkiksi kunnan virkamieheen kohdistettua uhkausta, jonka 
tarkoituksena on oikeudettomasti pakottaa virkamies myöntämään uhkaajalle jokin 
etuus, tuskin voitaisiin pitää 1 §:n mukaisena terroristisessa tarkoituksessa tehtynä 
rikoksena.45

Pakottamisedellytystä voidaan pitää erityisen keskeisenä terrorismin elementtinä 
siksi, että myös pelon lietsomisen ja valtion rakenteiden horjuttamisen perimmäise-
nä tarkoituksena on usein jonkin valtion tai muun tahon painostaminen johonkin.46 
Pelon aiheuttaminenkaan ei siten yleensä ole itsetarkoitus vaan keino painostamisen 
toteuttamiseksi. Esimerkiksi ns. syyskuun yhdennentoista iskua ei seurannut mitään 
nimenomaisia vaatimuksia, mutta oli selvää, että sen tarkoituksena oli pelkoa aiheut-
tamalla painostaa Yhdysvallat muuttamaan politiikkaansa Lähi-idässä. Edellytykset 
ovat lainsäädännössä kuitenkin edellä esitetyin tavoin erilliset ja vaihtoehtoiset. Näy-
tön kannalta voisi olla hankalaa, mikäli terroriteko tulisi aina voida yhdistää pakotta-
mistarkoitukseen.47

Aiempana esitetyin tavoin Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa käsitel-
lyssä tapauksessa oli kyse myös pakottamisedellytyksestä siten, että al-Shabaabin 
toiminnan tarkoituksena katsottiin muun ohella olleen pakottaa Somalian hallitus, 
sen naapurivaltiot, YK ja Afrikan Unioni luovuttamaan Somalissa ja sen lähialueella 
vallan al-Shabaabille. Ruotsissa ei ole tuomittu ketään terrorismirikoksesta pakotta-
misedellytyksen nojalla.

45 HE 2002/188 vp s. 59.
46 Cassese 2006 s. 939.
47 Cassese 2006 s. 939.
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2.3  Horjuttamisedellytys

”... 3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai hor-
juttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahin-
koa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai

4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sel-
laisen järjestön muille perusrakenteille.”

Esitöiden mukaan kohdassa valtiosäännöllä tarkoitettaisiin lakeja, jotka sääntelevät 
ainakin ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteita, valintaa ja päätöksentekomenette-
lyä. Valtiosääntöön kuuluvissa laeissa voidaan myös säätää esimerkiksi kansalaisen 
perusoikeuksista ja muustakin oikeusasemasta suhteessa valtioon. Valtiosäännön 
muuttamisella tarkoitettaisiin sen osittaista muuttamista ilman, että koko valtiosääntö 
kumoutuu. Kohdassa tarkoitettu muuttaminen olisi oikeudetonta, millä korostettai-
siin tavanomaisen poliittisen toiminnan jäämistä määritelmän ulkopuolelle. Valtion 
oikeus järjestyksen keskeisen osan puolestaan muodostavat oikeusnormit, jotka oh-
jaavat valtion jäsenten käyttäytymistä. Vahinkoa valtiontaloudelle taas voisi aiheuttaa 
esimerkiksi toimi, jonka seurauksena valtion verotulot romahtaisivat. Yhteiskunnalli-
set perusrakenteet puolestaan ovat asiayhteyden perusteella sellaisia, jotka tärkeyten-
sä vuoksi voidaan rinnastaa valtiosääntöön, oikeusjärjestykseen tai valtiontalouteen. 
Yhteiskunnallisia perusrakenteita voisivat olla ainakin valtion sosiaaliturva-, tervey-
denhuolto- ja koulutusjärjestelmät. Ainakin sellaisissa valtioissa, joissa uskonnolla on 
tärkeä merkitys, myös kirkko tai vastaava laitos voisi olla sellainen yhteiskunnallinen 
perusrakenne, jota kohdassa halutaan suojata. Kohdassa tarkoitettu vahinko voisi olla 
erityisen suurta joko laajuutensa tai pitkäaikaisuutensa vuoksi tai molempia perusteita 
yhdessä arvioiden. Vahingon suuruudelta edellytetään, että vahinko tuhoaisi kohteena 
olevan rakenteen tai horjuttaisi sitä vakavasti.48

Vuoden 2005 Ansar al-Islam -järjestön rahoittamista koskevan tapauksen osalta hor-
juttamisedellytyksen täyttyminen on selostettu edellä pelkoedellytyksen yhtey dessä.

Edellä mainitussa Kistan polttopulloiskutapauksessa käräjäoikeus totesi horjutta-
mis edellytyksen osalta, että tekijöiden tarkoituksena oli ollut haitata irakilaisten osal-
listumista käynnissä olleisiin parlamenttivaaleihin ja muihinkin tuleviin vaaleihin 
sekä estää Ruotsia ja ruotsalaisia jatkossa mahdollistamasta vastaavien vaalien järjes-
tämistä Ruotsissa. Ruotsin tulee vapaana ja demokraattisena valtiona voida taata, ettei 
tämänkaltaisia perustavanlaatuisia toimintoja estetä maassa. Teon tarkoituksen oli si-
ten vakavasti horjuttaa perustavanlaatuista poliittista ja perustuslaillista toimintoa sekä 
Irakissa että Ruotsissa.49 Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut tältä osin.50

48 HE 2002/188 vp s. 59–60.
49 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06) s. 29
50 Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 6.
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Edellä mainitussa Attundan käräjäoikeuden ISIS:in nimissä valmisteltua pommi- 
iskua koskevassa tapauksessa täyttyi syyttäjän mukaan myös horjuttamisedellytys, 
mutta käräjäoikeus ei hyväksynyt tätä lisäkriteeriä. Syyttäjän perustelu oli, että ISIS 
sotii muita uskonkäsityksiä vastaan ja ISIS:in nimissä Ruotsissa tehtyä iskua voitai-
siin pitää hyökkäyksenä uskonnonvapautta vastaan, joka on perustavaa laatua oleva 
ihmisoikeus. Siten tekijän tarkoituksena olisi ollut vakavasti horjuttaa Ruotsin valtion 
perustavanlaatuisia rakenteita. Tuomioistuin näyttää pitäneen syyttäjän näkemystä 
turhan abstraktina. Tuomioistuin katsoi terrorismirikoslain esitöihin vedoten, että hor-
juttamiskriteerin täyttymiseksi teko olisi tullut suunnata konkreettisesti esimerkiksi 
oikeuslaitosta, tärkeitä teollisuudenaloja tai sairaaloita vastaan. Asiassa ei ollut esi-
tetty näyttöä siitä, että pommi-isku olisi ollut tarkoitus toteuttaa tällaisessa paikas-
sa. Siten tuomioistuin totesi, ettei asiassa ollut näytetty, että tarkoituksena olisi ollut 
vakavasti horjuttaa tai tuhota valtion tai kansainvälisen järjestön perustavanlaatuisia 
poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia rakenteita.51 Vastaajan syyk-
si luettiin hovioikeudessakin terrorismirikos, koska terroristisen tarkoituksen osalta 
täyttyi edellä esitetyin tavoin pelkoedellytys.

Myös Pohjoismaiden tuhoisimmassa rikoksessa, Anders Behring Breivikin teke-
mässä iskussa, tuomio luettiin terrorismirikoksista.52 Behring Breivik räjäytti auto-
pommin Oslossa virastotalon edessä työpäivän aikana tappaen kahdeksan ihmistä, 
haavoittaen vakavasti yhdeksää ja lievemmin yli kahtasataa. Pommi-iskun vuoksi 
useat ministeriöt eivät voineet toimia normaalisti, koska toimistorakennusten käyttö 
estyi. Myöhemmin samana päivänä hän meni poliisiksi tekeytyneenä vajaan 40 kilo-
metrin päähän Norjan työväenpuolueen omistamalle Utøyan saarelle, missä hän am-
pui saaressa puolueen kesäleirillä olleita nuoria. 69 ihmistä, joista useat alaikäisiä, 
kuoli ja ainakin 33 haavoittui. Lisäksi molemmat iskut aiheuttivat lukuisille lähistöllä 
olleille henkilöille, uhrien läheisille ja Utøyan saarelle avustustoimiin tulleille henki-
löille eriasteisia psyykkisiä vammoja. 

Norjan rikoslain mukaiset terrorismirikoksen edellytykset muistuttavat pitkälti 
Suomessa ja Ruotsissa sovellettavia, mutta sillä keskeisellä erolla, että erillistä va-
hinkoedellytystä ei ole, vaan riittävää on, että tekijällä on terroristinen tarkoitus eli 
aikomus on vakavasti häiritä (forstyrre alvorlig) valtion yhteiskunnallisia perusraken-
teita, aiheuttaa vakavaa pelkoa väestössä tai pakottaa viranomainen tai kansainvälinen 
järjestö tekemään, sietämään tai laiminlyömään jotain sen kannalta merkittävää.53 Ta-
pauksessa pelkoedellytys täyttyi molempien iskujen osalta, koska tekijällä oli ideo-
logia, jonka mukaan hän halusi mm. radikalisoida ihmisiä vastustamaan maahan-
muuttoa islamilaisista maista. Äärimmäisen ja laaja-alaisen väkivallan tarkoitus oli 
herättää pelkoa kansassa.54 

51 Attunda tingsrätt 2.6.2016 (B 546-16) s. 20–22.
52 Oslo tingrett, dom i 22. juli-saken, 24.8.2012
53 Vapaasti ja lyhennellen käännetty Norjan rikoslaista (Almildelig borgerlig straffelov § 147 a).
54 Oslo tingrett, dom i 22. juli-saken, 24.8.2012, s. 68.
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Oslon autopommi-iskun osalta syyttäjä vetosi myös horjuttamisedellytykseen. 
Tuo mioistuin viittasi viranomaisten toiminnalle teoilla aiheutuneeseen merkittävään 
haittaan. Tekijä oli itse todennut, että tarkoitus oli ollut iskeä viranomaistoiminnan 
keskiöön ja siellä toimivia henkilöitä vastaan. Käräjäoikeus toteaa, että näihin seikkoi-
hin nähden ei jää mitään epäilystä siitä, etteikö tekijän tarkoitus olisi ollut vakavasti 
häiritä viranomaistoimintaa.55 Näiden edellytysten täyttyessä tekoja oli pidettävä ter-
rorismirikoksina. Behring Breivikin tunnustettua tekonsa oikeudenkäynnin keskeisin 
kysymys oli kysymys tekijän syyntakeisuudesta. Todettuaan vastaajan syyntakeiseksi 
Oslon käräjäoikeus tuomitsi Behring Breivikin silloiseen rikoslain maksimirangais-
tukseen eli 21 vuoden vankeusrangaistukseen.

Puitepäätöksen ja rikoslain vahinkoedellytys kattaa tarkoituksen kumota valtio-
sääntö tai muutoin vahingoittaa valtiota oikeudettomasti. Voiko tarkoitus kumota tai 
muuttaa valtiosääntöä, horjuttaa oikeusjärjestystä tai vahingoittaa valtion taloutta tai 
perusrakenteita voi siis olla myös oikeutettua? Hallituksen esityksessä on tältä osin 
todettu, että koska kohdassa tarkoitettu valtio voi olla muukin kuin Suomi, kohdan 
perusteella voidaan joutua arvioimaan sellaista toimintaa, jonka kohteena on dikta-
torisesti tai muuten epädemokraattisesti hallittu valtio. Arvioinnissa on otettava huo-
mioon kohdan taustalla oleva puitepäätös ja sen tulkinta. Puitepäätöksen johdannon 
1 kohdan mukaan Euroopan unioni perustuu yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat 
ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo ja yhteisvastuullisuus sekä ihmisoikeuksien ja perus-
vapauksien kunnioittaminen. Unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteisiin kansan-
vallan ja oikeusvaltion periaatteisiin. Johdannon 2 kohdan mukaan terrorismi on yksi 
näiden periaatteiden vakavimmista loukkauksista.

Edelleen esitöiden mukaan puitepäätöksen tarkoitusta arvioitaessa on otettava huo-
mioon neuvoston joulukuussa 2001 hyväksymä lausuma, jonka mukaan terrorismin 
torjumista koskeva puitepäätös kattaa teot, joita kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot 
pitävät rikoslainsäädäntönsä vakavana rikkomisena sellaisten henkilöiden toimesta, 
joiden tavoitteet muodostavat uhan oikeusvaltion periaatetta noudattaville jäsenval-
tioiden demokraattisille yhteiskunnille ja kulttuurille, jolle nämä yhteiskunnat perus-
tuvat. Se on ymmärrettävä tässä mielessä eikä sitä voida käyttää perusteena väitteelle, 
että niiden henkilöiden toimintaa, jotka ovat toimineet kyseisten demokraattisten ar-
vojen säilyttämisen tai niiden palauttamisen puolesta, kuten tapahtui erityisesti joissa-
kin jäsenvaltioissa toisen maailmansodan aikana, voitaisiin nyt pitää ”terroritekoina”.

Edelleen esitöiden mukaan puitepäätöksen tarkoituksena on siten suojata oikeus-
valtiollista ja demokraattista yhteiskuntaa. Puitepäätöksen mukainen tulkinta on, että 
epädemokraattisissa tai totalitaarisissa yhteiskunnissa toimivien liikkeiden toimia, 
joilla ne pyrkivät oikeusvaltiolliseen ja demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen, ei 
pidetä terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä rikoksina. Tämä ei merkitse, etteivätkö 
tällaiset teot voisi olla muiden säännösten mukaan arvioitavia rikoksia.56

55 Oslo tingrett, dom i 22. juli-saken, 24.8.2012, s. 68.
56 HE 2002/188 vp s. 59–60.
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Toiminnan oikeudettomuutta arvioitaessa tulee siis ottaa huomioon sen kohteena 
olevan valtion luonne. Juuri tässä näkyy terrorismin määrittelyn poliittisuus ja näkö-
kulmasidonnaisuus. Sanonnan mukaanhan ”toisen terroristi on toisen vapaustaiste-
lija”57. Puitepäätöksen soveltamisessa tukeudutaan yhteiseurooppalaisiin arvoihin ja 
Euroopassa voitaneenkin pitkälti olla samaa mieltä siitä, millaiset valtiot ”ansaitse-
vat” tarkoitettua suojaa ja minkä valtioiden ”terrorisointi” taas voi olla hyväksyttävää. 
Professori Martin Scheinin on näiltä osin todennut, että ”pyrkimys suistaa diktaattori 
vallasta ja kumota tämän yksinvaltaan perustuva ’valtiosääntö’ ei ole tarkoitusperänä 
oikeudeton, olkoonkin että osa tuon tarkoitusperän tavoittelussa käytetyistä keinoista 
saattaa olla hyväksyttäviä, osa tuomittavia. Jalokaan tarkoitus ei oikeuta vääriä kei-
noja, vaan viattomien sivullisten surmaaminen kauhun aikaansaamiseksi on aina ter-
rorismia.”58

Suomessa tai Ruotsissa ei olla jouduttu pohtimaan terrorismirikoksen tunnusmer-
kistön täyttymistä tästä näkökulmasta. Ei kuitenkaan ole vaikea kuvitella, että mainit-
tu kysymys tulisi täälläkin jatkossa arvioitavaksi, kun otetaan huomioon esimerkiksi, 
että Syyrian sekavassa sodassa osapuolten osalta rajanveto terrorismin tai oikeutetta-
van vastarinnan sortohallintoa vastaan välillä on haastavaa. Mainittakoon tältä osin 
eräät kiinnostavat brittiläinen ja ranskalainen tapaus.

Tapauksessa R v F englantilainen tuomioistuin otti vuonna 2007 kantaa siihen, 
suojaavatko terrorismirikossäännökset epädemokraattisia valtioita. Libyalaisen pako-
lai sena Englannissa asuvan henkilön hallusta oli löytynyt terroristi-iskun tekoon 
valmisteluun sopivaa materiaalia, mm. pomminrakennusohjeita sekä suunnitelmia 
Libyan silloisen johtajan eversti Gaddafin syrjäyttämiseksi. Gaddafin hallinto oli tiet-
tävästi surmannut vastaajan perheenjäseniä ja ystäviä. Puolustus vetosi siihen, että 
lainsäädäntö ei suojaa epädemokraattisia valtioita. Yhdistyneissä kuningaskunnissa 
terrorismista säätelee Terrorism Act 2000, jossa terrorismin määritelmään kuuluu, että 
sen tarkoituksena on vaikuttaa valtioon (influence the government) ja government on 
määritelty tarkoittamaan ’Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai sen osaa tai muuta val-
tiota’.59 Tapauksessa tuomioistuin katsoi, että lain sanamuoto on selvä ja se suojaa 
kaikkia valtioita yhtä lailla. Perustelujen mukaan ihmisiä tulee suojata terroriteoilta 
samoin kaikissa valtioissa. Laki ei luo poikkeusta terrorismille, jolla on ”hyvä tarkoi-
tus”. ”Terrorismi on terrorismia, tekijöiden motiiveista riippumatta.”60 Perustelujen 
maininta ihmisten suojelemisesta terroriteoilta viittaisi kuitenkin siihen, että merki-
tystä on tässäkin tapauksessa teon luonteella, monet terroriteot kun eivät vaaranna 
siviiliväestöä.

Ranska puolestaan näyttää ottaneen huomioon hyökkäyksen kohteena olevan val-
tion luonteen arvioidessaan terroristijärjestön toimintaa. Tribunal de grande instance 

57 Saul 2006 s. 60–61.
58 Scheinin 2014.
59 Terrorism Act 2000, jota muutettu lailla Terrorism Act 2006, Part I, Section 1 . Terrorism: interpretation.
60 R v F kohdat 19–32.
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de Paris, alioikeus, jolle koko maan terrorismirikosasiat on keskitetty, antoi touko-
kuussa 2011 määräyksen (ordonnance de non-lieu), jossa se otti kantaa nykyisin Pa-
riisista johdetun iranilaisen Kansan mujahidin -järjestön61 Iranissa tekemien iskujen 
luonteeseen terroritekoina. Kansan mujahidin ja siihen liittyvät järjestöt ovat ottaneet 
vastuun mm. valtion virastoja kohtaan tehdyistä pommi-iskuista sekä hallinnon edus-
tajien salamurhista, joskin määräys on salainen eikä siten ole selvää, mitä nimenomai-
sia tekoja se koski. Määräyksessä todetaan, että tuomioistuin ei pysty arvioimaan, 
onko kyse terroriteoista vaiko laillisesta sorron vastustamisesta. Määräyksen mukaan, 
mikäli tekojen kohteena olisi ollut siviiliväestö, olisi eittämättä kyse ollut terrorismis-
ta, mutta todistelua siviileihin kohdistuneista iskuista ei ollut. Siten tuomioistuin in 
dubio pro reo -säännön mukaisesti katsoi, että terrorismisyytteiden käsittely lopete-
taan.62 Tuomioistuin siis vapautti syytteistä tekijät, koska kyse saattoi olla Iranin har-
joittaman sorron sallitusta vastustamisesta. Merkitystä oli siis sillä, miten teon koh-
teena ollut valtio oli kohdellut kansalaisiaan, mitä arvioitiin suhteessa pohjarikoksen 
luonteeseen (isku, joka ei kohdistunut siviileihin).

3.  Vahinkoedellytys

”...siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai 
kansainväliselle järjestölle...”

Hallituksen esityksen mukaan kirjoitustapa ”on omiaan” osoittaa puitepäätöksessä 
käytetyn hieman toisenlaisen ilmauksen tavoin, että kysymys on niin sanotusta abst-
raktisesta vaarasta. Ei siis vaadita sen osoittamista, että teko juuri siinä tilanteessa 
on aiheuttanut vakavaa vahinkoa; riittää, että teko tekotyyppinä kokemusperäisesti 
yleensä aiheuttaa sellaista vahinkoa.63

Kistan polttopulloiskutapauksessa käräjäoikeus totesi vahinkoedellytyksen osalta, 
että se seikka, että kyseessä oli hyökkäys yksittäiseen vaalihuoneistoon ja että täytet-
tynä tekonakaan isku tuskin olisi vaikuttanut vaalin tulokseen, ei poissulje sitä, että 
teko voi vakavasti vahingoittaa valtiota. Arvioinnin painopiste täytyy olla siinä, mikä 
oli tekijän tarkoitus. Demokraattisessa valtiossa on tärkeää, että parlamenttivaalit voi-
daan toimittaa häiriöttä ja turvallisesti. Onnettomuus voisi olla tuhoisa demokraat-
tiselle järjestelmälle ja kansalaisten siihen kohdistamalle luottamukselle. Siten teon 
on katsottava olleen omiaan vakavasti vahingoittamaan sekä Ruotsin että Irakin val-
tioita.64

61 People’s Mujahedin of Iran (PMOI) tai sazman-e mojahedin-e khalq-e iran (MEK), jonka EU luokitteli 
terroristijärjestöksi vuoteen 2009 asti.

62 Dupont 2013 s. 441, 444–445. Iran Liberation s. 3. 
63 HE 2002/188 vp s. 32–33.
64 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06) s. 29–31.
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Hovioikeus oli näiltä osin eri mieltä. Se huomautti, että isku tehtiin teollisuus-
alueella yöaikaan eli tarkoituksena ei ollut vahingoittaa ihmisiä. Kaksi polttopulloa, 
jotka tekijä heitti, eivät kumpikaan päätyneet huoneistoon sisälle. Oli jäänyt epäsel-
väksi, kuinka laajan palon pullot olisivat voineet sisään päädyttyäänkään aiheuttaa. 
Vaikka isku olisi onnistunut ja siitäkin huolimatta, että sen olisi tiedotettu tehdyn 
Al-Qaedan nimissä, on epäselvää kuinka paljon tällä tavoin toteutettu tuhopoltto olisi 
vahingoittanut luottamusta demokraattiseen järjestelmään tai muutenkaan vakavasti 
voinut vahingoittaa Ruotsia tai Irakia. Tunnusmerkistön suppea tulkinta johti hovioi-
keuden toteamaan, että tekoa ei tullut pitää terrorismirikoksena. Vahinkoedellytyksen 
jäädessä täyttymättä kyse ei voinut olla terrorismirikoksista ja hovioikeus tuomitsi 
tekijät rikoslain mukaisesta perusmuotoisesta murhapolton yrityksestä.65

Samoin samojen miesten valmisteleman kirkkoa vastaan suunnatun iskun osalta 
käräjäoikeus ja hovioikeus päätyivät eri johtopäätöksiin vahinkoedellytyksen osalta. 
Tukholman käräjäoikeus katsoi vahinkoedellytyksen täyttyvän. Sen perustelujen mu-
kaan demokraattisen valtion tehtävä on suojata kansalaisten sanan- ja mielipiteen-
vapautta ja huolehtia siitä, etteivät uskonnolliset tai muut kokoontumistilat joudu 
hyökkäyksen kohteeksi. Epäonnistuminen näissä tehtävissä voisi olla tuhoisaa luotta-
mukselle valtion kykyyn suojata perustavanlaatuisia kansalaisoikeuksia.66 Hovioikeus 
puolestaan totesi, että monet iskua koskevat yksityiskohdat ovat jääneet pimentoon 
ja on vaikea sanoa, kuinka kattavia vahinkoja rikos olisi aiheuttanut ja kuinka paljon 
huomiota tapahtumat olisivat saaneet. Ei siten ole mahdollista vetää sitä johtopäätös-
tä, että teko olisi täyttyessään ollut omiaan aiheuttamaan tunnusmerkistössä tarkoitet-
tua vahinkoa. Tämänkin syytekohdan osalta tekijät tuomittiin siten vain tavallisesta 
murhapolton valmistelusta.67 Terrorismikvalifioinnin pudottua pois hovoikeudessa 
yhteiset vankeusrangaistukset alenivat polttopulloja heitelleen miehen osalta kolmes-
ta ja puolesta vuodesta kahteen ja toisen molempiin iskuihin liittyneen miehen osalta 
kahdesta vuodesta vuoteen ja kolmeen kuukauteen vankeutta.68

Edellä selostetussa teloitusvideoilla esiintyneiden göteborgilaismiesten tapauksessa 
hovioikeus totesi vahinkoedellytyksen osalta samansuuntaisesti kuin käräjä oikeuskin, 
että teko tehtiin tavalla, joka loisi pelkoa muiden ihmisten keskuudessa siitä, että heil-
le voisi käydä samoin kuin kahdelle surmatulle miehelle. Videoilla viestitään myös 
tarkoituksesta käydä sotaa niitä vastaan, jotka eivät ole samaa mieltä. Videoimalla teot 
ja pitämällä puheita eri kielillä on tarkoitus levittää viestiä laajalle. Teoilla uhataan 
useiden henkilöiden henkilökohtaista turvallisuutta ja terveyttä. Rikokset ovat siten 
vahingoittaneet Syyrian valtiota vahinkoedellytyksen täyttävällä tavalla, eikä merki-
tystä ollut sillä, oliko videopätkiä koskaan tosiasiassa levitetty eteenpäin.69

65 Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 6–7.
66 Stockholms tingsrätt 14.6.2006 (B 2334-06) s. 36.
67 Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 12–13.
68 Svea hovrätt 7.6.2006 (B 5673-06) s. 13.
69 Hovrätten för Västra Sverige 30.3.2016 (B 5306-15) s. 5–6, Göteborgs tingsrätt 14.12.2015 (B 9086-

15) s. 31–34.
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Attundan käräjäoikeuden pommi-iskun valmistelua koskevassa tapauksessa oikeus 
perusteli vahinkoedellytyksen täyttymistä sillä, että pommi-isku, joka tehtäisiin 
ISIS:in nimissä aiheuttaisi välittömän tuhon lisäksi yleistä huolta ja turvattomuuden 
tunnetta ja siinä mielessä uhkasi avointa ja turvallista yhteiskuntaa. Tästä syystä täy-
tettynä tekona pommi-isku voisi vakavasti vahingoittaa Ruotsin valtiota. Puolustus oli 
vedonnut siihen, ettei tekijällä ollut ollut mitään Ruotsia vastaan, mutta oikeus toteaa, 
että edellytyksen täyttymiseksi oli riittävää, että tekijä oli ymmärtänyt hengenvaaral-
lisen pommiräjäytyksen seuraukset.70

4.  Lopuksi

Suomessa ei siis vielä tätä kirjoitettaessa ole yhtäkään henkilöä tuomittu lainvoimai-
sesti uuden terrorismirikoslainsäädännön nojalla. Tutkinnassa ja syyteharkinnassa on 
kuitenkin joitakin tapauksia, joista ainakin osa päätynee käräjille asti. Lehtitietojen 
mukaan kyse on pääasiassa ulkomailla tehdyistä rikoksista. Osassa on kyse nyttemmin 
Suomeen päätyneistä ulkomaalaisista, joiden epäillään syyllistyneen terrorismirikok-
siin kotimaissaan ennen saapumistaan Suomeen.71 Paljon julkisuutta on saanut myös 
syyteharkintaan vuosien tutkinnan jälkeen siirtynyt tapaus, jossa on kyse ns. vieras-
taistelijailmiöstä (foreign fighters). Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisten miesten 
lähteneen kohti Syyriaa ja ainakin osan heistä myös osallistuneen taisteluihin siellä. 
Epäillyt rikosnimikkeet ovat tutkinnan aikana lievenneet terroristisessa tarkoituksessa 
tehdyistä murhista terrorismirikosten valmisteluun, värväykseen ja koulutuksen an-
tamiseen.72 Näyttökysymykset ovat mainitunlaisissa tapauksissa ilmeisen haastavat. 
Edellä esitellyssä göteborgilaismiesten tapauksessa viranomaisilla oli käytössään 
videotallenne henkirikoksesta. Myös Suomessa on henkilö tuomittu sotarikoksesta, 
kun täällä nykyisin oleskeleva entinen Irakin armeijan sotilas oli laittanut julkiseen 
facebook-profiiliinsa kuvan, jossa piteli ISIS-taistelijan irtileikattua päätä.73 Mainitta-
koon, että sinänsä mutkikkaaksi voi osoittautua ja on jo jossain määrin osoittautunut-
kin myös rajaveto terrorismi- ja sotarikoksen välillä.74 Valo- tai videokuva-aineiston 
puuttuessa näyttökynnys pohjarikoksen täyttymisestä voi osoittautua ylitsepääsemät-

70 Attunda tingsrätt 2.6.2016 (B 546-16) s. 18–19.
71 Helsingin sanomat 15.12.2011, Irakilaislehti: Suomessa vangitut kaksoset oli etsintäkuulutettu jo Ira-

kissa, http://www.hs.fi/kotimaa/a1450071862577. Haettu 15.11.2016.
72 Helsingin sanomat 2.11.2016, Keskusrikospoliisi epäilee: Suomessa radikalisoituneet miehet osal-

listuivat terroristiryhmien toimintaan Syyriassa, http://www.hs.fi/kotimaa/a1478056021973. Haettu 
15.11.2016.

73 Helsingin sanomat 18.3.2016, Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi irakilaismiehelle ehdollista sota-
rikoksesta – roikotti päätä Facebook-kuvassa, http://www.hs.fi/kotimaa/a1458269862657. Haettu 
15.11.2016.

74 Ks. esim. Lohse 2015, Melander 2015.
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tömäksi. Pohjarikoksiin liittyvät näyttöongelmat ovat johtaneet useassa edellä esitel-
lyssäkin tapauksessa syytteen hylkäämiseen.75

Odotettavissa voi kuitenkin olla myös terrorismirikosten erityisiin tunnusmerkistö-
tekijöihin liittyviä hankaluuksia. Edellä olen jo kiinnittänyt huomiota Helsingin kärä-
jä  oikeuden vuoden 2014 terrorismirikostuomiossa mielestäni näiltä osin ilmeneviin 
puutteisiin sekä siihen, että ns. oikeutetun terrorismia muistuttavan toiminnan määrit-
telyyn voi liittyä ongelmia tulevaisuudessa myös Suomessa, kun tekojen kontekstina 
on vaikkapa Syyrian osapuolten suhteen hyvin sekava sota. Kun tekoihin on liityttävä 
terroristinen tarkoitus, voidaan ajatella sellainenkin tilanne, jossa tuomioistuin joutuisi 
arvioimaan, onko sellainen tarkoitus esimerkiksi terroristijärjestöön pakkovärvätyllä76 
henkilöllä, joka on painostuksen alla syyllistynyt julmuuksiin ja sittemmin vaikka-
pa juuri järjestöstä irtautumisensa vuoksi joutunut pakenemaan maasta hakien tur-
vaa Suomesta. Edellä esitellyistä tapauksista ilmenee, että erityisten tunnusmerkistö-
tekijöiden täyttymisen arviointi ei ole yksiselitteistä silloinkaan, kun näytön suhteen 
ei ole epäselvyyttä.

75 Edellä esiteltyjen suomalaisen mm. al-Shabaabin rahoittamista koskevan tapauksen ja ruotsalaisen 
vuoden 2005Ansar al-Islam -järjestön rahoittamista koskevan tapauksen (jossa syyte hylättiin osin täl-
lä perusteella) lisäksi alaviitteessä 29 esitelty natsien vallankumoussuunnitelmaa koskeva tapaus sekä 
tapaus Göteborgs tingsrätt 8.12.2010 (B 7277-10) ja Hovrätten for Västra Sverige 2.3.2011 (B 4645-
10), jossa käräjäoikeus tuomitsi vastaajat terrorismirikoksen valmistelusta neljän vuoden vankeusran-
gaistuksiin, kun heidän katsottiin aikoneen tehdä itsemurhaiskut al-Shabaabin nimissä Somaliassa. 
Hovioikeus hylkäsi syytteen katsoen, ettei kyse ollut näytetty olleen rangaistavan valmistelun asteelle 
edenneistä teoista. Tapausta ei ole käräjäoikeudenkaan tuomion osalta käsitelty edellä lähemmin, sillä 
käräjäoikeuden lähes 200-sivuisesta syyksilukevasta tuomiosta puuttuvat kokonaan terroristista tarkoi-
tusta ja vahinkoedellytystä koskevat perustelut.

76 Esimerkiksi al-Shabaabin tiedetään pakkovärväävän sotilaita ja indoktrinoivan lapsia ideologiaansa. 
Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Information on al-Shabaab, including areas of 
control, recruitment, and affiliated groups (2012-Nov. 2013).
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Klaus Kekki

Tietojärjestelmään tunkeutuminen

1. Johdanto

Tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen nopea kehittyminen ja yleistyminen ovat 
mullistaneet arkipäiväisen elämämme viimeisen 20 vuoden aikana. Nopea kehitys on 
asettanut omat haasteensa myös rikosoikeudelle. Yhteiskunnasta ja arkipäiväisestä 
elämästämme on tullut yhä enemmän riippuvainen erilaisten tietojärjestelmien toimi - 
vuudesta ja luotettavuudesta. Enenevässä määrin jokapäiväisen elämän kannalta kallis - 
arvosta tietoa on varastoituna erilaisiin tietojärjestelmiin, ja tästä tiedosta on puoles-
taan tullut lähes täydellisen riippuvaista tietojärjestelmien toimivuudesta ja turvalli-
suudesta.

Tällä kaikella on myös haittapuolensa. Arvioiden mukaan kyberrikollisuuden1 
maail mantaloudelle aiheuttamat tappiot olivat vuonna 2014 yli 400 miljardia dollaria2. 
Koska tietoverkkorikollisuuden avulla on mahdollista saavuttaa suuria voittoja, tieto-
verkkorikollisuus myös kasvaa nopeasti. Toiminnan luonne eli että teko saatetaan tehdä 
tuhansien kilometrin päässä paikasta, missä sen vaikutukset ilmenevät, on omiaan 
vähentämään myös toimintaan sen tekijälle liittyvää riskiä.3 Tietoverkkorikollisuu-
dessa tekijät lisäksi liikkuvat usein myös paljon lainsäädäntöä ja -valvontaa edellä. 
Kun jokin uusi rikos on saatu mahdollisesti useita vuosia kestäneen säädösvalmistelun 
jälkeen kriminalisoitua, tekijät ovat saattaneet keksiä jo kokonaan uuden tavan toimia.

Tietoverkkorikosten luonteeseen kuuluu olennaisena osana myös niiden kansain-
välinen luonne. Tämän johdosta toimet tietoverkkorikoksia vastaan hyötyvät ja usein 
jopa edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja monikansallista lainsäädäntöä. Euroo-
pan neuvoston ja unionin tasolla onkin jo useiden vuosien ajan tehty työtä tietoverkko-
rikollisuuden torjumiseksi luomalla erilaisia ehdotuksia yhteiseksi vähimmäiskrimi-
nalisoinnin tasoksi. 

Tässä kirjoituksessa tarkoituksenani on käydä läpi lyhyesti yhtä tietoverkkorikol-
lisuuden perustapausta, tietomurtoa, eli tilannetta, jossa henkilö oikeudettomasti tun-
keutuu tavalla tai toisella tietojärjestelmään tai sen osaan. Pykälä on ollut kansalli-
sessa rikoslaissa vuodesta 1995 saakka, ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2015. 
Esittelen kirjoituksen aluksi lyhyesti, mistä on kysymys, kun puhutaan tietomurrosta 

1 Termistä kyberrikollisuus katso tarkemmin kappale 3.
2 Peltomäki–Norppa 2015 s. 6.
3 Peltomäki–Norppa 2015 s. 6.
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tai tietoverkkoon murtautumisesta. Käyn läpi kirjoitukseni kannalta olennaista lain-
säädäntöä sekä keskityn muutamiin oikeustapauksiin, joissa henkilö on tuomittu tai 
häntä on syytetty tietomurrosta. Käytössäni on ollut Helsingin hovioikeuden juttukanta 
elokuun puoliväliin 2016 saakka.

Tarkemmin syvennyn kirjoituksessani lehtiotsikoissakin olleeseen Espoon käräjä-
oikeuden 7.7.2015 antamaan tuomioon laajassa tietoverkkorikosoikeudenkäynnissä, 
jossa nuorta henkilöä syytettiin muun muassa murtautumisesta yli 50.000 palveli-
meen. Oikeudenkäynnissä oli kyse yhdestä varsin tyypillisestä tietoverkkorikollisuu-
den tai tietomurron tilanteesta. Tekijä ei teollaan ehkä niinkään tavoitellut taloudellista 
tai muuta vastaavanlaista hyötyä, vaan kyse oli pikemminkin eräänlaisen alakulttuu-
rin tavasta osoittaa omaa pätevyyttä ja taitavuutta muille verkkotuttaville4. Puhutaan 
eräänlaisesta hakkerietiikasta, jonka mukaan esimerkiksi laittomuudet ovat sallittuja 
huvin vuoksi tai tutkimusmielessä, kunhan ne eivät aiheuta vahinkoa tai niillä ei tavoi-
tella taloudellista hyötyä. Tapauksesta ja tekijästä on kirjoitettu myös laaja artikkeli5, 
jossa tekijä sai kertoa oman näkemyksensä muun muassa teon taustoista. Artikkelissa 
esitellään omanlaisensa alakulttuuri ja valaistaan sen elämäntapaa.

2.  Kansainvälinen yhteistyö

Tietotekniikkarikosten luonteesta johtuen niiden torjunnassa on jo varhaisesta vai-
heesta lähtien kansainvälinen yhteistyö ollut merkittävässä asemassa. Tärkein tavoite 
yhteistyössä on ollut saada harmonisoitua eri valtioiden kansalliset rikoslait siten, että 
samantapaiset menettelyt olisivat kriminalisoituja eri maissa. Näin voitaisiin ehkäistä 
eräänlaisten suojasatamien syntyminen.6 Yhteistyötä onkin tehty useissa eri organi-
saatioissa. 

Yhdistyneiden kansakuntien työn tuloksena on vuonna 1994 julkaistu tietokone-
rikoksia koskeva käsikirja7, jonka tarkoituksena oli auttaa yhteisten raamien luomi-
sessa koko maailmalle tietokoneliitännäisten rikosten ymmärtämiseksi. Käsikirjan 
tuli lisäksi neuvoa jäsenvaltioita ongelmien luonteen ymmärtämisessä, neuvoa näitä 
havait semaan puutteita niiden kansallisessa lainsäädännössä sekä neuvoa jäsenvaltioita 
niiden lainsäädännön puutteiden varalle kehitellyissä ratkaisuissa tai suosituksissa. 
Käsikirjan tarkoitus oli olla eräänlainen suunnitelma jäsenvaltioille, jotka olivat 
havain neet joutuneensa uudenlaisen rikollisuuden eteen. Käsikirja ei antanut kuiten-
kaan minkäänlaisia suosituksia lainsäädännöksi. Se ei myöskään edellyttänyt jäsen-
valtioilta minkäänlaisia toimenpiteitä.8

4 Tekijästä ja hänen motiiveistaan tarkemmin ks. Sulopuisto 2016.
5 Sulopuisto 2016.
6 Pihlajamäki 2004 s. 62.
7 United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-related Crime.
8 Pihlajamäki 2004 s. 87.
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Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous pyysi 1.4.20119 Rikosten torjuntaa ja 
rikos oikeutta käsittelevää toimikuntaa10 muodostamaan hallitustenvälisen asiantuntija-
ryhmän käsittelemään ja tekemään kattavan tutkimuksen verkkorikollisuudesta sekä 
etsimään siihen jäsenvaltioiden, kansainvälisen yhteisön sekä yksityisen sektorin tar-
joamia vastauksia mukaan luettuna tiedonvaihto kansallisesta lainsäädännöstä, käy-
tännöistä, teknisestä tuesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Toimikunta julkaisi 
vuoden 2013 alussa luonnoksen ”Comprehensive Study on Cybercrime”.

Luonnoksessa toimikunta pohti muun muassa kyberrikollisuuden määrittelyä, sen 
torjuntaa, rikosoikeudellisia vastatoimia sekä muita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. 
Toimikunta havaitsi merkityksellisiksi tekijöiksi kyberrikollisuutta tutkittaessa muun 
muassa (1) kansallisten lakien moninaisuuden sekä kansainvälisen sirpaloitumisen 
mukanaan tuomat ongelmat, (2) perinteisten kansainvälisten yhteistyönmuotojen 
kyke nemättömyyden todistusaineiston riittävän nopeassa hankkimisessa, (3) tarpeen 
hahmotella todisteiden sijainnin käsitteen uudella tavalla pilvipalveluiden ja datakes-
kusten maailmassa, (4) kansallisten lakien riittämättömän yhdenmukaisuuden keskei-
sissä kyberrikoksissa, niiden tutkinnassa sekä sähköisen todistusaineiston hyväksyttä-
vyydessä, (5) kehitysmaiden poliisi- ja oikeusviranomaisten tarpeet pitkäaikaiselle ja 
kattavalle tekniselle tuelle tietoverkkorikollisuuden tutkinnassa ja torjunnassa sekä (6) 
tarpeen kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, julkisen ja yksityissektorin yhteistyölle 
sekä kyberrikollisuutta koskevien toimintatapojen käsittelemistä laajemmassa kyber-
rikollisuutta koskevassa näkökulmassa.11

Toimikunta ehdotti jäsenvaltioita kuultuaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla 
voitaisiin vahvistaa jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja esittää uusia kansallisia lakeja 
sekä kansainvälisiä oikeudellisia tai muita vastatoimia: (1) keskeisten kyberrikosten 
kriminalisointia koskevien malliehdotusten laatiminen, (2) tarvittavien prosessioikeu-
dellisten keinojen mahdollistaminen sähköisten todisteiden käytölle, (3) oikeudel-
lista toimivaltaa koskevien malliehdotusten kehittäminen, (4) sähköisten todisteiden 
kansain välistä käyttöä koskevien malliehdotusten kehittäminen, (5) valtioidenvälisten 
keinojen kehittäminen rikosasioissa hyödynnettävien sähköisten todisteiden käytölle, 
(6) kattavien kyberrikollisuutta koskevien valtioidenvälisten keinojen kehittäminen 
tarkoituksena saada aikaan kansainvälisten kriminalisointien, toimivallan ja yhteis-
työn lähentyminen ja (6) alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien 
vahvistaminen yksityissektori ja akateeminen laitokset mukaan luettuna tarkoituksena 
antaa kehittynyttä teknistä tukea kyberrikollisuuden torjuntaan ja sen vastaiseen tais-
teluun kehitysmaissa.12

Raporttia käsiteltiin YK:n kriminaalipoliittisessa kongressissa vuonna 2015, jonka 
julistuksessa lausuttiin muun ohella pyrkimyksenä olevan tutkia sellaisia erityis-

9  Resolution A/RES/65/230.
10  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ).
11  UNODC 2013 s. xi–xii.
12  UNODC 2013 s. xiii-xv.
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toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda turvallinen ja joustava kyberympäristö 
sekä estää ja torjua internetissä tapahtuvia rikollisia toimia. Lausunnossa kehotettiin 
toimikuntaa jatkamaan toimintaansa kansallisia lakeja ja käytäntöjä sekä teknistä 
apua koskevassa tietojen vaihdossa tarkoituksena tutkia eri vaihtoehtoja ja vahvistaa 
olemassa olevia ratkaisuja kyberrikollisuuden vastaisessa toiminnassa.13

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n asettama asiantuntija-
työryhmä laati vuonna 1986 julkaistun raportin14, jossa on analysoitu jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöpolitiikan päälinjoja, tietotekniikkarikosten erityispiirteitä sekä tieto-
tekniikkarikoksiin liittyviä kansainvälisiä näkökohtia. Raportissa esitettiin joukko 
ehdotuksia lainsäädäntöpolitiikaksi ja ehdotusten pohjalta suositus siitä, minkälaisia 
menettelyjä jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä kriminalisoimaan. 

OECD:n raportti antoi ylimalkaisuudestaan huolimatta hyvän lähtökohdan Euroo-
pan neuvostossa tehtävälle työlle. Tietokonerikoksia oli käsitelty jo jonkin verran 
vuonna 1981 ministerineuvoston taloudellista rikollisuutta koskevassa suosituksessa15, 
jossa tietokonerikos mainittiin yhtenä talousrikoksen muotona. Vuonna 1985 asetettiin 
asiantuntijakomitea, joka antoi raporttinsa16 ja siihen liittyvän suositusluonnoksensa 
vuonna 1989. Komitea antoi kansallisille lainsäätäjille suosituksia muun ohella krimi-
nalisoinneiksi17. Suositukset jakaantuivat minimilistaan, jossa mainittujen tekojen 
suhteen komiteassa oltiin yksimielisiä, sekä valinnaislistaan, jossa mainittujen teko-
jen kriminalisointia suositeltiin ainakin harkittavan. Minimilistan viidentenä kohtana 
oli luvaton järjestelmään tunkeutuminen18. Suosituksen merkitys on ollut merkittävä 
kansainvälisesti ja myös Suomessa.19

Vuonna 2001 annettiin Budapestissä yleissopimus20, jossa oli muun ohella määrä-
yksiä keskeisimmistä tietotekniikkarikoksista. Sopimuksen 2 artiklassa muun muassa 
velvoitetaan kukin jäsenvaltio ryhtymään tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin 
toimenpiteisiin säätääkseen tahallisen tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumisen 
rangaistavaksi teoksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yleissopimuksen imple-
mentoimisella tuli kansalliseen lainsäädäntöön lukuisia uusia kriminalisointeja, mm. 
tietomurtorikoksen törkeä tekomuoto.

13 UNODC 2015 s. 10.
14 Computer-related Crime: Analysis of Legal Policy.
15 Recommendation No. R (81) 12 on Economic Crime.
16 Recommendation No. R (89) 9 on Computer-related Crime and Final Report of the European Commit-

tee on Crime Problems.
17 Raportissa mm. annettiin suosituksia myös prosessuaalisiin kysymyksiin sekä käsiteltiin turvallisuus- 

ja ehkäisykeinoja sekä uhrin asemaa.
18 Unauthorised access. The access without right to a computer system or network by infringing security 

measures.
19 Pihlajamäki 2004 s. 68–72.
20 Convention on Cybercrime, ETS 185. Sopimuksesta käytetään Suomessa nimeä ”Tietoverkkorikolli-

suutta koskeva yleissopimus” ja kirjallisuudessa myös nimeä Budapestin sopimus. Sopimus tuli voi-
maan Suomessa 1.9.2007 (A 60/2007).
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2.1  Tietomurtopykälä Suomen rikoslaissa

Tietomurtoa koskeva pykälä tuli rikoslakiin sen kokonaisuudistuksen II vaiheessa 
1.9.199521. Esitys annettiin eduskunnalle 18.6.1993, ja lakivaliokunta antoi mietin-
tönsä 19.1.1995. Uudistuksen taustalla oli havainto siitä, että tieto- ja viestintärikoksia 
koskevat normit olivat hajallaan eri laeissa. Lisäksi tietotekniikan nopean kehityksen 
oli havaittu tuovan mukanaan kokonaan uudenlaisia ilmiöitä, joita koskevat rangaistus-
säännökset puuttuivat lainsäädännössä kokonaan.22 Esitöiden mukaan tietotekniikan 
kehitys oli uudistuksessa pyritty ottamaan huomioon muun ohella tietomurtoa koske-
valla rangaistuspykälällä23. Taustalla oli Euroopan neuvoston tietokonerikoksia kos-
ke van suositus. Ennen uudistusta voimassa olleen lainsäädännön mukaan tietojärjes- 
tel mään tunkeutuminen oli rangaistavaa, jos kohteena oli henkilörekisterilaissa tar-
koitettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetty henkilörekisteri. Tämä oli 
ennen tietomurron kriminalisointia ainoa kriminalisointi, joka koski luvatonta tieto-
järjestelmään tunkeutumista. Lisäksi teko saattoi olla yksi tekotapa yritysvakoilua 
koskevassa säännöksessä.24

Pykälää uudistettiin seuraavan kerran 4.9.201525. Tarkoituksena tuolloin oli saattaa 
kansallinen lainsäädäntö vastaamaan tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja 
neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2013/40/EU (jatkossa tietoverkkodirektiivi) asettamia vaa-
timuksia. Kansallista lainsäädäntöä oli merkittävästi uudistettu saatettaessa voimaan26 
edellä mainittu Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleis sopimus.27 
Myös direktiivin pohjana oli tämä yleissopimus28. Direktiivin johdanto-osassa kiinni-
tettiin huomiota tietojärjestelmien yhä kasvavaan merkitykseen poliittisessa, sosiaali-
sessa ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa, ja samalla korostettiin yhteiskunnan yhä 
kasvavaa riippuvuutta tietojärjestelmistä.

3.  Kyberrikollisuus

Käsitettä atk-rikollisuus on käytetty laaja-alaisena käsitteenä kuvamaan kaikenlaisia 
rikoksia, jotka automaattinen tietojenkäsittely mahdollistaa. Käsite on varsin epä  mää - 
 räinen, eikä sen avulla voida rajata tarkoin vain joitain rikostyyppejä. Lain sää-
dännössä atk-rikoksen käsitettä ei ole käytetty. Kotimaisessa oikeustieteellisessä 

21 L 578/1995, HE 93/1994 vp.
22 HE 93/1994 vp s. 11.
23 HE 93/1994 vp s. 2.
24 HE 93/1994 vp, s. 19.
25 L 368/2015, HE 232/2014 vp.
26 SopS 60/2007, HE 153/2006 vp.
27 HE 232/2014 vp s. 3.
28 Johdanto-osa k. 15.
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keskustelussa puhutaan usein tietotekniikkarikollisuudesta, jolloin puhutaan rikok-
sesta, jonka kohteena, välikappaleena tai tekoympäristönä on tietojärjestelmä sekä 
siihen kuuluvat laitteet. Tällöin myös edellytetään tietoteknistä asiantuntemusta29. 
Pihlajamäki on määritellyt tietotekniikkarikoksen rangaistavaksi teoksi, jonka kohtee-
na, välikappalee na tai tekoympäristönä on tietojärjestelmä kaikkine siihen kuuluvine 
laitteineen ja jonka tekeminen ja/tai rikosprosessuaalinen käsitteleminen välttämättö-
mästi edellyttää tietoteknistä osaamista30.

Tietoverkkorikollisuutta koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa puo-
lestaan puhutaan tietoverkkorikoksista. Tällä käsitteellä tarkoitetaan samaa kuin käsit-
teellä tietotekniikkarikos.31 Uudempi termi puolestaan on kyberrikollisuus. Myöskään 
tälle termille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää32. Termiä käytetäänkin ku-
vaamaan niin perinteisiä tietokoneisiin kohdistuvia rikoksia kuin verkkorikoksiakin.33 
Euroopan unionin tasolla kyberrikollisuus on sähköisiin viestintäverkkoihin ja tieto-
järjestelmiin kohdistuvaa sekä niitä hyväksikäyttävää rikollisuutta34.

3.1  Vaikuttimet tietomurron takana

Käytössäni olleiden oikeustapausten perusteella tietomurto esiintyi lähes aina mui-
den rikosten yhteydessä. Tietomurtoa oli tavallaan vain käytetty hyödyksi varsinaisen 
päärikoksen tekemiseen. Yleinen tapaus oli sellainen, jossa tavalla tai toisella oli saatu 
käyttöön vieraan henkilön käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmä ja tätä tunnistautu-
mistietoa käytettiin hyödyksi petosrikoksessa esimerkiksi ilmoittamalla myytäväksi 
tuotetta, jota tekijällä ei ollut ja jota hänen ei ollut aikomustakaan toimittaa ostajalle.

Pelkkään tietomurtoon syyllistymisen motiivi on usein tietokoneharrastajan halu 
kokeilla tietojaan ja taitojaan. Tekojen taustalla saattaa olla myös halu pilailla. Teolla 
ei välttämättä ole tarkoituskaan saavuttaa varsinaista aineellista hyötyä tai etua. Mur-
tautumisella saatetaan esimerkiksi hakea arvostusta muiden tietokoneharrastajien kes-
kuudessa. Tekoja saatetaan tehdä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että niiden tekemi-
nen on mahdollista (”because I can”).  

Tietojärjestelmään murtautumisen taustalla saattaa kuitenkin olla myös haital-
lisempia motiiveja. Monesti tietomurto voidaankin nähdä eräänlaisena välttämättö-
mänä esirikoksena varsinaisen päämäärän saavuttamiseksi. Jotta haluttu asia saadaan 

29 Pelkkä tietokonelaitteen varastaminen kaupasta ei tee teosta vielä tietotekniikkarikosta, vaikka teon 
kohteena tietokonelaitteisto sinänsä onkin. Eri asia lienee, mikäli teossa on käytetty merkittävissä mää-
rin hyödyksi tietoteknistä erityisosaamista.

30 Pihlajamäki 2004 s. 48.
31 Rautio 2009 s. 1027–1028.
32 Sana cyber tulee kreikan kielen sanasta κυβερνητικός (kubernētikós), joka tarkoittaa taitavaa ohjaajaa 

tai hallitsijaa.
33 Limnéll–Majewski–Salminen 2014 s. 119–120.
34 Peltomäki–Norppa 2015 s. 34.
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tehtyä, on välttämätöntä saada pääsy järjestelmän sisälle. Tietomurto halutaan myös 
tästä syystä tehdä mahdollisimman huomaamattomalla tavalla. Tällä tavalla murtautu-
jalla on pääsy tietojärjestelmään mahdollisimman kauan ja siten käytettävissään mah-
dollisimman paljon aikaa varsinaiselle päämäärälleen.

Tekijän perimmäisenä tarkoituksensa saattaa olla halu tehdä haittaa jollekin yrityk-
selle, palvelulle tai yhteiskunnan organisaatiolle35. Tietojärjestelmään murtautumisella 
saatetaan tällöin pyrkiä luomaan ns. bottiverkko eli saada hallintaan suuri joukko 
tieto verkon kautta toisiinsa liittyneitä tietokoneita, joita murtautuja pystyy ohjaile-
maan joko murtauduttuihin tietokoneisiin asennettujen etähallintaohjelmistojen (ns. 
takaportti, backdoor) tai niissä jo valmiina olevien tietoturvapuutteiden avulla. Isoa 
joukkoa tällä tavalla verkotettuja tietokoneita saatetaan käyttää apuna massiivisessa 
roskapostituksessa tai osana ns. palvelunestohyökkäystä (Denial of Service, DoS) eli 
tilannetta, jossa esimerkiksi jonkin yrityksen tai laitoksen palvelimelle pyritään saa-
maan mahdollisimman paljon verkkoliikennettä, minkä seurauksena palvelin ei enää 
kykene vastamaan saamiinsa verkkokyselyihin. Tarkoituksena on saada syystä tai toi-
sesta jokin palvelu pois tietoverkosta. 

Murtautumisen taustalla saattaa olla myös halu saada peiteltyä omia jälkiä. Mur-
tautumalla yhteen tietokoneeseen, jota käyttämällä murtaudutaan seuraavaan tieto-
koneeseen ja niin edelleen, saadaan luotua mahdollisimman pitkä ketju, josta ketjun 
alkupäässä olevaa tekijää on mahdollisimman vaikea saada selville. Tietokoneet usein 
valitaan vielä siten, että ne sijaitsevat eri puolilla maapalloa, joten koko ketjun sel-
vittäminen vaatisi laaja viranomaisyhteistyötä ja olisi mahdollisimman hankalaa ja 
joskus jopa mahdotonta.

Kysymyksessä saattaa myös olla yksinkertainen halu syystä tai toisesta vakoilla 
tietokoneen käyttäjää, esimerkiksi puolisoa. Murtautumisen syynä saattaa tällöin olla 
murtautumisen kohteena olevalla tietokoneella olevan tiedot. Tällaisia tietoja voivat 
olla esimerkiksi yrityssalaisuudet tai yksityishenkilöiden tapauksessa heidän yksityis-
elämäänsä kuuluvat tiedot, kuten vaikkapa sähköpostikirjeenvaihto. Mikäli murtau-
duttava tietokone tai -järjestelmä on valtiollisen laitoksen käytössä, kysymyksessä 
saattaa olla myös vakoilu, terrorismi tai mahdollisesti jopa yksi modernin sodankäyn-
nin muoto36. Toisaalta kysymyksessä saattaa olla myös aktivismista eli murtautumi-
sella pyritään tosiasiassa saamaan jonkin epäkohdaksi mielletty asia julkisuuteen37.

35 Aina ajoittain saamme uutisista lukea, kuinka jokin palvelu (kuten vaikkapa pelikonsolien verkkope-
laamisen mahdollistava palvelu) tai verkkosivu on saatu väliaikaisesti poistettua verkosta massiivisella 
verkkohyökkäyksellä.

36 Puhutaan verkkosodasta tai informaatiosodankäynnistä.
37 Esimerkkinä tällaisesta aktivismista voidaan mainita WikiLeaks, jossa julkaistaan salaisia kaupallisia 

tai valtiollisia dokumentteja.
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4.  Tieto- ja viestintärikokset

Jo pitkään on tiedossa ollut huolta herättänyt ilmiö, josta käytetään nimeä hakkeroin-
ti38. Kysymys on teoista, joilla on pyritty selvittämään tietojärjestelmien käyttäjä-
tunnuksia tai muita keinoja, joilla tietojärjestelmiin päästäisiin sisälle. Vaikka osa 
teoista onkin ollut pelkkää halua osoittaa omaa taitavuutta muille harrastajille, on kui-
tenkin katsottu, että tähän toimintaan ei ole vain voitu suhtautua välinpitämättömästi. 
Tietojärjestelmissä on saattanut olla niin arvokasta tietoa, joko yksityisen ihmisen, 
yrityksen tai valtion kannalta, että minkäänlaista tietojärjestelmien toiminnan vaaran-
tamista ei voitu katsoa hyväksyttäväksi. Ongelmalliseksi katsottiin myös rajanvedon 
määrittäminen pahaa tarkoittamattoman tunkeutumisen ja toisaalta pahantahtoisen 
tunkeutumisen välillä.39

Edellä mainittu Euroopan neuvoston tietokonerikoskomitea on laatinut jäsen-
maiden käyttöön ohjeiston40, jossa on annettu suuntaviivoja rangaistussääntöjen 
laatimiseen. Rikoslain kokonaisuudistuksen II vaiheessa katsottiin, että kansallinen 
rikos laki sisälsi eri osissaan jo osan ohjeistossa suositelluista kriminalisoinneista. Osa 
teoista oli tuotu rikoslakiin kokonaisuudistuksen I vaiheessa. Tällaisia tekoja oli muun 
muassa tietokonepetos, tietokoneväärennys, datan tai ohjelmiston vahingoittaminen 
ja tietokonesabotaasi.41 Listalla ollut luvaton tietojärjestelmään tunkeutuminen sen si-
jaan otettiin rikoslakiin kuitenkin vasta kokonaisuudistuksen II vaiheessa.

Rikoslain 38 luku on nimetty otsikolla tieto- ja viestintärikokset. Luvun säännök-
sistä monen tarkoituksena on suojata informaatiota eli tietoa sellaisenaan. Eräät luvun 
säännöksistä suojaavat myös dataa eli niitä merkkejä, joilla varsinainen tieto on kuvat-
tu. Salassapitorikoksissa ja viestintäsalaisuuden loukkauksessa suojataan tiedon sisäl-
töä. Merkitystä ei ole sillä, onko tieto tärkeää vai ei. Suojaa saavat näin ollen yhtälailla 
tärkeät henkilökohtaiset asiat kuin arkipäiväiset puhelinkeskustelutkin. Informaation 
rikossuojassa rangaistusuhka kohdistuu luottamuksen vaarantaviin menettelytapoihin, 
joilla puututaan oikeudettomasti tiedon siirtämiseen, tallentamiseen tai käsittelyyn.42

Luvun alkuun on keskitetty useista eri laeista salassapitoa koskevat rangaistus-
säännöt. Luvun 3 ja 4 pykälä koskevat viestintäsalaisuuden loukkausta. Tietojärjes-
telmiä koskevat normit alkavat luvun 5 pykälästä. Syyteoikeudesta on säännös luvun 
10 pykälässä, menettämisseuraamuksesta koskien suojauksen purkujärjestelmärikosta 
11 pykälässä, oikeushenkilön rangaistusvastuusta 12 pykälässä ja erillinen määritel-
mäpykälä on luvun lopussa 13 pykälässä. Luvun rikokset sääntelevät varsin laajaa 

38 Englannin kielen sanasta hacker. Erityisesti tietotekniikkaharrastajat haluavat tehdä eron termien 
hacker ja cracker välillä. Hacker-sanalla tarkoitetaan tällöin lähinnä vain innokasta tietokoneharras-
tajaa, kun taas cracker-sana sisältää rikollisia tai ainakin lainsäädännön harmaalla alueella olevia ele-
menttejä, ks. Pihlajamäki 2004 s. 155.

39 HE 93/1994 vp s. 140.
40 Katso tarkemmin kappale 2.
41 HE 94/1993 vp s. 18–19.
42 Rautio 2009 s. 1028.
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oikeushyvien joukkoa. Luvussa on normeja, joilla turvataan yksilön etuja, kuten 
oikeutta yksityisyyteen, ja toisaalta myös koko yhteiskuntaa koskevia etuja, kuten 
tietoliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta. Normeilla on läheisiä rajapintoja myös 
vapautta, rauhaa, kunnia ja yksityiselämää suojaaviin rikoksiin.43 Kriminalisointien 
sijoittamista yhteen ja samaan lukuun perusteltiin esitöissä kokonaiskuvan saamisella 
näihin rikoksiin liittyvistä ilmiöistä sekä lisäksi sillä, että näin on mahdollista koros-
taa tiedon ja viestinnän entistä suurempaa merkitystä. Myös Suomen kansainvälisten 
kauppa- ja tietoyhteyksien kannalta katsottiin edulliseksi se, että rikoslaissa olisi osoi-
tettavissa selkeä tietoliikennettä ja tietojärjestelmiä suojaava säännöstö.44

4.1  Tietomurto

Tietomurtoa koskeva pykälä tuli rikoslakiin vuonna 1995 kokonaisuudistuksen II vai-
heessa. Sitä muutettiin vuonna 2015. Muutoksessa muun ohella rangaistusmaksimia 
korotettiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Korotuksen taustalla oli tietoverkko-
direktiivin 9 artiklan vaatimus, jonka mukaan muun ohella tietomurrosta tuli voida 
tuomita vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto oli vähintään kaksi vuotta vankeutta. 
Pykälän ensimmäiseen momenttiin lisättiin lisäksi sanan tieto rinnalle sana data. 
Edelleen pykälän toista momenttia muutettiin siten, että kriminalisoitavaksi katsottiin 
paitsi teknisen erikoislaitteen avulla tapahtunut tietomurto myös turvajärjestelyn ohit-
tamalla tai tietojärjestelmän haavoittuvuutta hyväksi käyttäen tehty murtautuminen. 

Kirjoitushetkellä voimassa olevan rikoslain 38 luvun 8 §:n mukaan:

Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten 
murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla 
vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja tai dataa, 
taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, on tuomittava tietomurrosta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta
1)  teknisen erikoislaitteen avulla tai
2)  muuten teknisin keinoin turvajärjestelyn ohittaen, tietojärjestelmän haavoittuvuutta 

hyväksi käyttäen tai muuten ilmeisen vilpillisin keinoin 
 oikeudettomasti ottaa selon 1 momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä olevasta 

tiedosta tai datasta.

Yritys on rangaistava.

Tätä pykälää sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty anka-
rampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.

43 Rautio 2009 s. 1043.
44 HE 94/1993 vp s. 133.
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Luvun 13 §:n määritelmäsäännöksen mukaan tietojärjestelmällä tarkoitetaan tieto-
verkkodirektiivin 2 artiklan a kohdassa tarkoitettua laitetta tai toisiinsa kytkettyjä tai 
liitettyjä laitteita, joista yksi tai useampi on ohjelmoitu automaattista tietojenkäsitte-
lyä varten, sekä dataa, jota edellä mainitussa laitteessa tai järjestelmässä varastoidaan, 
käsitellään, haetaan tai välitetään sen erilaisia toimintoja varten. Datalla tarkoitetaan 
tietoverkkodirektiivin 2 artiklan b kohdassa tarkoitettua tosiseikkojen, tietojen tai 
käsitteiden esitystä, joka soveltuu käsiteltäväksi tietojärjestelmässä mukaan lukien 
ohjelmaa, jonka avulla tietojärjestelmä pystyy suorittamaan jonkun toiminnan. Halli-
tuksen esityksessä erotellaan lisäksi lyhyesti tieto ja data katsomalla, että data kuvaa 
tietoa esittäviä merkkejä kun taas käsitteessä tieto on kysymys itse tiedon sisällöstä45.

Tietomurtosäännöksen tarkoituksena on ensinnäkin turvata tietokonerauha46 eli 
turvata tietokonejärjestelmä sen ulkopuolelta tapahtuvaa tunkeutumista vastaan sekä 
toiseksi suojata tietokonetyöskentelyä sellaista ulkopuolista tarkkailua vastaan, jossa 
ei ole kysymys salakuuntelusta tai -katselusta47.

Salakuuntelulla tarkoitetaan rikoslain 24 luvun 5 §:n mukaan kotirauhan suojaamassa 
paikassa tai muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa ja sellaisissa olosuhteissa, 
joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, tapahtunutta 
teknisellä laitteella suoritettua oikeudetonta kuuntelua tai tallennusta.

Salakatselulla tarkoitetaan saman luvun 6 §:n mukaan kotirauhan suojaamassa paikas-
sa, käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa ja julkisrauhan suo-
jaamassa tilassa teknisellä laitteistolla yksityisyyttä loukaten suoritettua oikeudetonta 
katselua tai kuvaamista.

4.2  Varsinainen tietojärjestelmään tunkeutuminen

Tietomurtopykälä on rakenteeltaan kaksiosainen. Sen ensimmäisessä momentissa 
käsi tellään oikeudetonta tunkeutumista saman luvun 13 §:ssä tarkemmin määritel-
tyyn tietojärjestelmään tai sen osaan. Yhteys tietojärjestelmään on voitu saada pai-
kallisesti, kyseisen laitteen äärellä, tai etäyhteydellä esimerkiksi tietoverkkoa hyväksi 
käyttäen. Pykälä käsittää myös tilanteen, jossa henkilö, jolla sinänsä on oikeus olla 
yhteydessä tietojärjestelmään, tunkeutuu järjestelmän sellaiseen osaan, johon hänelle 
ei ole oikeutta48. Tietomurtopykälän soveltaminen edellyttää, että kysymys on nimen-
omaisesti automaattisen tietojenkäsittelyn (pykälässä mainittu ”sähköisesti”) avulla 
ylläpidetystä järjestelmästä eli pykälällä ei ole tarkoitus säännellä käsin ylläpidettyjä 

45 HE 94/1993 vp s. 132.
46 Pihlajamäki katsoo sanan korvautuneen sanalla tietojenkäsittelyrauha. Pihlajamäki 2004 s. 123.
47 HE 94/1993 vp s. 155.
48 Esimerkiksi monissa suurten organisaatioiden tietojärjestelmissä, kuten yliopistojen tietoverkoissa, jo-

kaiselle käyttäjälle on luotu vain rajoitetuilla oikeuksilla luotu käyttäjätunnus, jolla on yleensä pääsy 
vain tarkoin rajattuun osaan tietojärjestelmää, lähinnä omaan kotihakemistoon, ja jolla on myös tarkoin 
rajoitetut mahdollisuudet käyttää tietojärjestelmän ohjelmia.
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tietojärjestelmiä, kuten erilaisia käsin ylläpidettyjä kortistoja tai arkistoja. Rangaista-
vuuden edellytyksenä on, että tunkeutumisessa murretaan tietojärjestelmän suojaksi 
tehty turva järjestelmä. Pykälässä mainitaan erikseen murtautujalle kuulumattoman 
käyttäjätunnuksen käyttäminen. Kyseeseen voi luonnollisesti tulla myös jokin muu 
tapa, jolla oikea käyttäjä identifioidaan. Oikea käyttäjä on mahdollista tunnistaa esi-
merkiksi sormenjäljestä tai muulla tavoin biometrisesti. Oikean käyttäjän tunnistautu-
mismenettely on mahdollista tehdä myös monivaiheiseksi, jolloin käyttäjätunnuksen 
ja salasanan syöttämisen jälkeen saatetaan vaatia vielä esimerkiksi kertakäyttöisen 
käyttäjäkoodin tietämisestä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että säännöksen 
sovel taminen edellyttää tällöin kaikkien erilaisten tunnistautumisvaiheiden läpäisyä, 
muussa tapauksessa olisi kysymys yrityksestä49.

Esitöissä katsotaan, että mikäli tietojärjestelmään on päästy ”lainaamalla” luvalli-
sesti jonkun käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muulla tavalla käyttäjän luval la 
päästy tietojärjestelmään, tekoa ei voitaisi pitää oikeudettomana50. Tilanne lienee sel-
vää yhden käyttäjän laitteissa, kuten vaikkapa henkilökohtaisen tietokoneen tapauk-
sessa. Käyttäjä on antanut suostumuksensa omistamansa tietokoneen tietojärjes tel-
mään pääsylle. Sen sijaan monen käyttäjän tietojärjestelmissä tilannetta voidaan 
ar vioida myös toisin. Tietomurtorikoksessa suojan kohteena on tietojärjestelmä (…
oi keudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään…) eikä niinkään yksinomaan tietojär-
jestelmän yksittäinen käyttäjä. Tietojärjestelmän omistaja ei ole antanut suostumus-
taan ulkopuolisten pääsylle tietojärjestelmään. Tämä on saatettu jopa nimenomaisesti 
kieltää käyttäjäsopimuksessa.

Tietojärjestelmän murtaminen edellyttää tekijältä jotain nimenomaista toimea. Näin 
ollen turvajärjestelmän satunnaisen epäkunnon mahdollistama tietojärjestelmään pää-
seminen ei esitöiden mukaan olisi rangaistavaa51. Sen sijaan tunkeutuminen ei edel-
lytä mitään hienostunutta koodinmurto-ohjelmaa tai muuta vastaava nimenomaista 
keinoa murtamisen onnistumiseksi. Myös pelkkä sattumalta onnistunut oikean käyttä-
jä tunnuksen ja salasanan keksiminen riittää, mikäli tavoitteena oli ollut oikeudeton 
tunkeutuminen tietojärjestelmään. Toisaalta murtautumisen tulee olla tahallista eli 
pelkkä erehdyksessä tapahtunut tietojärjestelmään pääsy, kuten vaikka erehdyksessä 
tapahtunut ”virheellisen” käyttäjätunnuksen syöttäminen, ei ole rangaistavaa. Myös-
kään käyttäjätunnuksen hankintatapa ei ole pykälän kannalta merkityksellistä. Käyttä-
jätunnus voi olla urkittu oikealta käyttäjältä vaikkapa urkintasähköpostilla, -puhelulla 
tai muulla petollisella tavalla. Murtautumiselle ei myöskään edellytetä jotain tiettyä 
syytä tai sen avulla saaduille tiedoilla jotain erityistä käyttötarkoitusta. Säännös sovel-
tuu näin ollen pelkästä uteliaisuudestakin tapahtuneeseen murtautumiseen52. 

49 Rautio 2009 s. 1045.
50 HE 94/1993 vp s. 155.
51 HE 94/1993 vp s. 155. 
52 HE 94/1993 vp s. 155–156.
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Helsingin käräjäoikeuden 22.4.2013 antamassa tuomiossa 13/4401 vastaaja oli muun 
ohella murtautunut asianomistajan asuntoon ja saanut siinä yhteydessä haltuunsa 
tämän matkapuhelimen. Asianomistajan matkapuhelin oli ollut kirjautuneena hänen 
Facebook-tiliin, kun varkaus oli tapahtunut. Syyttäjä katsoi, että vastaaja oli oikeudet-
tomasti tunkeutunut asianomistajan Facebook-profiiliin käyttämällä tämän anastettua 
puhelinta. Vaihtoehtoinen syyte koski luvatonta käyttöä. Syyttäjän mukaan vastaaja oli 
luvattomasti käyttänyt asianomistajan puhelinta menemällä puhelimen avulla selaa-
maan asianomistajan Facebook-profiilia. 

Käräjäoikeus katsoi, että tietomurtopykälän soveltaminen edellytti nimenomaisesti, että 
tekijän tuli jollain nimenomaisella toimella läpäistä tietojärjestelmän turvajärjestely. 
Käräjäoikeus hylkäsi syytteen tietomurrosta, koska asiassa ei ollut näytetty, että vas-
taaja olisi syöttänyt tietojärjestelmään mitään tunnuslukuja tai salasanoja. Luvattoman 
käytön osalta käräjäoikeus katsoi, että teko sisältyi syyksi luettuun anastusrikokseen.

Käräjäoikeuden tuomio tietomurron osalta on linjassa edellä esitetyn kanssa. Tekijä 
oli sinänsä käyttänyt hänelle kuulumatonta tiliä, johon kirjautumiseen olisi tarvittu 
tekijälle kuulumatonta käyttäjätunnusta ja salasanaa. Koska tekijä ei itse ollut nimen-
omaisesti syöttänyt näitä tunnistautumistietoja puhelimen ollessa jo valmiiksi kir-
jautuneena tietojärjestelmään, hänen ei tällöin katsottu varsinaisesti murtautuneen 
tietojärjestelmään. Syyksilukemisen edellyttämä nimenomainen toimi oli jäänyt puut-
tumaan vastaajan teosta.

Pykälässä käytetään termiä murtaa, kun puhutaan turvajärjestelyn läpäisemisestä. 
Sanaa käytetään jonkin verran sen normaalimerkityksestä eroavalla tavalla, sillä min-
käänlaista väkivaltaista rikkomista tai vastaavaa toimea ei edellytetä53. Murtaa-sanaa 
voidaankin pykälässä pitää eräänlaisena kielikuvana54.

Myöskään tietojärjestelmän luonne tai käyttötarkoitus ei ole merkitsevää säännök-
sen soveltamisen kannalta. Suojaa saa niin yksityisen ihmisen omaan käyttöön tar-
koitettu tietokone kuin julkinen tietojärjestelmäkin. Myöskään sillä ei ole merkitystä, 
onko murtautumisella mahdollisesti saatuja tietoja käytetty hyväksi. Mikäli tietoja 
käytetään hyväksi, on mahdollista, että tällöin täyttyy lisäksi rikoslain 28 luvun luva-
tonta käyttöä koskevat säännökset.

Pykälän ensimmäistä momenttia muutettiin vuonna 2015, jolloin tekstiin lisättiin 
murtautumisen kohteeksi laite tai tietojärjestelmä, jossa käsitellään tietojen lisäksi 
myös dataa. Esitöissä tätä perusteltiin paitsi sillä, että tietoverkkodirektiivissä nimen-
omaisesti käytetään sanaa data, myös sillä, että käsitteen data katsottiin kuvaavan pa-
remmin pykälässä säänneltäväksi tarkoitettua seikkaa. Lisäksi tarkoitus oli selventää 
sitä, että asianomistajana saattoi olla paitsi laitteen omistaja myös datan haltija.55

53 Murtaa-sanan käyttäminen vaikuttaisi olevan tietoinen valinta tietokonealan ihmisten käyttämästä kie-
lestä, jossa yleisesti puhutaan erilaisten suojausten murtamisesta. Vrt. kassakaapin tai -lippaan lukon 
ohittaminen se murtamalla. 

54 Rautio 2009 s. 1045.
55 HE 232/2014 vp s. 35–36.
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4.3  Tunkeutumatta tapahtuva selonotto

Pykälän 2 momentti koskee tietomurtorikoksen teknisempää puolta. Momentti käsit-
telee tilannetta, jossa otetaan selko tietojärjestelmässä olevasta tiedosta kuitenkaan 
tunkeutumatta itse tietojärjestelmään tai sen osaan. Momentin alkuperäisessä muo-
dossa puhuttiin vain teknisen erikoislaitteen avulla tapahtuvasta teosta. Pykälän alku-
peräisen muodon esitöissä esimerkkinä tällaisesta toiminnasta pidettiin tilannetta, jos-
sa tietojärjestelmästä lähtevää hajasäteilyä56 ”lukemalla” oli mahdollista saada selville 
järjestelmässä olevan tiedon sisältö57. Esitöiden mukaan tällaista eräistä tietojärjestel-
mien komponenteista, etupäässä kuvaruudulta, lähtevää sähkömagneettista säteilyä 
oli mahdollista lukea erityisin teknisin laittein. Tällaiseen säteilyn tarkkailuun ei voitu 
soveltaa rikoslain salakatselua koskevaa normia, koska tällä tavoin tehty tarkkailu ei 
kohdistunut henkilöön vaan henkilön käyttämään tietojärjestelmään.58

Momenttia laajennettiin keväällä 2015 siten, että alkuperäisestä momentista tehtiin 
uuden tällä hetkellä voimassa olevan momentin 1 kohta ja samalla momenttiin sää-
dettiin uusi 2 kohta. Muutoksen taustalla oli tarve saada tietomurtopykälä kattamaan 
paremmin tietoverkkodirektiivin vaatimuksia59. Pykälän 2 momenttiin sisällytetty 
uusi kohta koskee tilannetta, jossa teknisin keinoin ohitetaan tietojärjestelmään luodut 
turvajärjestelyt esimerkiksi käyttämällä hyväksi tietojärjestelmässä olevaa haavoittu-
vuutta (exploit).

Momentti ei ota kantaa minkälaisella tekniikalla selonotto tiedosta on tapahtunut. 
Momentin 2 kohta kattaa esimerkiksi sellaisen tilanteen, joissa virheellisesti tai puut-
teellisesti ohjelmoituun tietojärjestelmään syötetään tarkoituksellisesti virheellisessä 
muodossa olevaa koodia, jonka järjestelmä sitten käsittelee, vaikka sen ei pitäisi niin 
tehdä. Tällä tavoin on mahdollista saada järjestelmästä tietoa, kuten esimerkiksi käyt-
täjien nimiä, käyttäjätunnuksia ja luottokorttitietoja ym.60 Kohta kattaa myös varsin 
yleiset tilanteet, joissa tietojärjestelmään ujutetaan käyttäjän tietämättä haittaohjelma 
esimerkiksi sähköpostin kautta tai käyttäjä itse harhautetaan asentamaan haitta ohjel-
ma, joka tekee haittaohjelman laatijan sille määrittelemiä tehtäviä.

Momentin toisessa kohdassa mainitaan, että teko on kielletty myös, jos turvajärjes-
telyt ohitetaan muutoin vilpillisin keinoin. Tämä jättää tapauskohtaista harkintavaltaa 
lainsoveltajalle. Koska toimelta edellytetään vilpillisyyttä, ilmeisenä voitaneen pitää, 
että vahingossa ja tahattomasti tapahtunut tietoon tai dataan käsiksi pääsy ei mahdol-
listaisi kohdan soveltamista. Tunnusmerkistö ei yleensä täyttyisi, mikäli tietojärjestel-
mään olisi päästy käsiksi ilman eritystä tietoteknistä osaamista tai mikäli tietojärjes-
telmää ei ollut suojattu turvajärjestelyllä61. 

56 Enemmän tällaisesta hajasäteilystä ja sitä vastaan suojautumista esimerkiksi Viestintävirasto 2013.
57 HE 94/1993 vp s. 156.
58 HE 94/1993 vp s. 140–141.
59 HE 232/2014 vp s. 5.
60 Tällaisesta menetelmästä käytetään nimitystä SQL-injektio (SQL-injection).
61 HE 232/2014 vp s. 35. 
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4.4  Tietomurron yritys

Pykälän 3 momentin mukaan myös tietomurron yritys on rangaistavaa. Tämä rangais-
tavuus kattaa sekä 1 momentin turvajärjestelmien ohittamisyritykset että 2 momentin 
muulla tavoin tapahtuvat yritykset. Rangaistavaa olisi jo käyttäjätunnusten ja/tai sala-
sanan selvittämisen yrittäminen, mikäli tarkoituksena olisi näiden avulla oikeudetto-
masti tunkeutua tietojärjestelmään. 

Yrityksestä ei olisi kysymys tapauksissa, joissa henkilö erehdyksessä pyrkii järjes-
telmään, johon hänelle ei ole oikeutta62. Palvelintietokoneissa pääsääntöisesti pidetään 
kirjaa63 kaikista kirjautumista ja niiden yrityksistä. Tällöin satunnaiset ja todennäköi-
sesti erehdyksessä tehdyt yritykset voidaan erotella järjestelmällisistä ja pahantahtoi-
sista kirjautumisyrityksistä. Esitöiden mukaan yrityksen kriminalisoimisella on pyrit-
ty puuttumaan käyttäjätunnusten ja salasanojen järjestelmälliseen selvittämiseen, joka 
uhkaa tietojärjestelmien luotettavuutta ja turvallisuutta64.

Tapauksessa KKO 2003:36 oli kysymys tietomurron yrityksestä. Tapauksessa tekijä oli 
yrittänyt päästä käsiksi kohteena olleen pankin tietojärjestelmään käyttäen hyväkseen 
erillistä skanneriohjelmaa, jonka avulla hän oli suorittanut ns. skannauksen65, ja käynyt 
läpi verkkoon yhteydessä olleen yhteisön tietojärjestelmän verkko-osoitteet koettaen 
löytää avoimia välityspalvelimia. Tekijä ei kuitenkaan ollut onnistunut läpäisemään 
verkon suojana olevaa palomuuria, ja teko oli jäänyt yritykseksi.

Vastaaja oli katsonut, ettei kysymyksessä ollut tietomurron yritys, koska hänen suoritta-
mallaan skannauksella ei ollut yritetty tunkeutua järjestelmään väkisin, vaan pelkästään 
todeta avoimet palvelut. Vastaaja katsoi, että hänen tarkoituksenaan oli ollut vain etsiä 
avointa välityspalvelinta tai muuta kiinnostavaa. Vastaajan mukaan järjestelmään tällä 
tavoin pääseminen ei edellyttänyt turvajärjestelyn murtamista, koska siinä ei edellytetty 
minkään salaisen tunnuksen tai tiedon käyttämistä. 

Korkein oikeus totesi, ettei luvallisesti avoimien palvelimien tai palveluiden etsimiseen 
tarvita erillistä ohjelmaa eikä muutoinkaan ollut uskottavaa, että tekijä olisi käyttänyt 
ohjelmaa tällaisessa tarkoituksessa. Korkein oikeus katsoi, että koska toiminta oli ollut 
järjestelmällistä eikä ollut uskottavaa, että skannauksen avulla saaduilla tiedoilla olisi 
ollut käyttöä muussa kuin luvattomassa tietojärjestelmään pyrkimisessä, tekijä oli suo-
rittanut skannauksen tarkoituksin tunkeutua oikeudettomasti tietojärjestelmään. Tekijä 
oli korkeimman oikeuden mukaan syyllistynyt tietomurron yritykseen. Tekijä velvoi-
tettiin maksamaan yhteensä 75.000 markan vahingonkorvaukset, joiden osalta korkein 

62 HE 94/1993 vp s. 156.
63 Tällaisesta kirjanpidosta käytetään nimitystä logi, johon kerätään yleensä tietoa, mistä ip-osoitteesta 

kirjautumisyritys on tullut ja mihin aikaan. Tällöin voidaan havaita, jos jostain ip-osoitteesta tulee 
järjestelmällisesti kirjautumisyrityksiä.

64 HE 94/1993 vp s. 156.
65 Internetiin yhteydessä ovat laitteet muodostavat yhteyden verkkoon niin sanotun portin (port) kautta. 

Tietojärjestelmän jokaisella palvelulla (HTTP, FTP, SSH, sähköposti ym.) on oma porttinsa, jota pal-
velinohjelma kuuntelee. Porttiskannauksessa etsitään avoimia portteja ja niissä mahdollisesti olevia 
tunnettuja tai vielä tuntemattomia tietoturva-aukkoja. 
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oikeus lausui, että tietojärjestelmän omistajalle ja hoitajalle oli aiheutunut kustannuksia 
rikosten selvittämiseen käytetyn henkilökunnan palkoista ja ulkopuolisten asiantunti-
joiden käyttämisestä.

Markku Fredman ja Petteri Järvinen kritisoivat voimakkaasti korkeimman oikeuden 
näkemystä Defensor Legikseen kirjoittamassaan artikkelissa66. Kirjoittajat katsoivat 
ensinnäkin, että vastaajalle maksettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset olivat yli mitoi-
tetut. Kirjoittajat katsoivat, että pankin tulee joka tapauksessa huolehtia  omasta tieto-
turvastaan, ja vertasivat korvausten määräämistä siihen, että pankki voisi vaatia kor-
vauksia henkilöiltä, jotka käyvät kokeilemassa pankin ovia iltaisin ja viikonloppuisin. 
Lukkoihin ja vartijoihin käytetyt kustannukset voitaisiin sälyttää näiden henkilöiden 
maksettavaksi. Vastaaja velvoitettiin tapauksessa maksamaan pankille koituneet selvit-
telykustannukset, vaikka mitään vahinkoa ei ollut tapahtunut.

Toisekseen kirjoittajat kritisoivat myös syyksilukemista. Kirjoittajat katsoivat toisin 
kuin korkein oikeus, että vastaajan suorittamalla skannauksella ei ollut mahdollista saa-
da tietomurron kannalta riittäviä tietoja. Skannauksella saatava tieto on vain eräänlaista 
vihjetietoa, joka voi pitää paikkansa tai sitten ei. Varsinainen murto täytyy joka tapauk-
sessa vielä suorittaa erikseen. Kirjoittajat katsoivat myös toisin kuin korkein oikeus, 
että skannauksen avulla saadulla tiedolla ei voida vielä murtaa turvajärjestelyä ja että 
suoritetun skannauksen voisi katsoa olevan lähinnä valmistelua ja siten rankaisema-
tonta.

Tämän artikkelin kirjoittaja yhtyy Fredmanin ja Järvisen kritiikkiin. Porttiskannauk-
sella saadaan lähinnä tietoa siitä, mihin verkkokyselyihin tietokone vastaa, ja tästä 
voi asiansa osaava henkilö tehdä päätelmiä, mitä verkkopalveluita järjestelmässä on 
käynnissä. Sillä ei ole mahdollista saada tietoa järjestelmän sisältä, kuten käyttäjä-
tunnuksia tai salasanoja. Kuten kirjoittajat artikkelissaan kirjoittavat, porttiskannauk-
sella saatavaa tietoa voi lähinnä verrata siihen, että henkilö käy kokeilemassa kadulla 
olevien autojen ovia löytääkseen aukinaisen oven tai katsomassa ovien lukitus nappien 
asentoja. Tietomurtoa tai sen yritystä olisivat vasta skannauksen avulla saatujen tieto-
jen perusteella suoritetut varsinaiset murtotoimet riippuen siitä onnistutaanko järjes-
telmään murtautumaan vai ei. Myös tapauksessa syyttäjänä toiminut Pihlajamäki kat-
soo, että korkeimman oikeuden perusteluissa ollaan varsin lähellä valmistelua67.

Helsingin käräjäoikeus otti muutama kuukausi korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen 
tältä osin poikkeavan kannan. Käräjäoikeuden 5.12.2003 antamassa lainvoimaisessa ta-
pauksessa nro 03/11655 oli kysymys samanlaisesta tapauksesta. Vastaajat olivat suorit-
taneet skannauksen yli 200.000 kohteeseen ympäri maailman. Vastaajat katsoivat, että 
skannausten osalta kysymyksessä ei voinut olla vielä yritys, koska skannauksella oli 
vasta koetettu hakea tietoturva-aukon sisältämiä järjestelmiä. Vasta niiden löydyttyä oli 
toisella apuohjelmalla yritetty tunkeutua löydettyihin järjestelmiin. Käräjäoikeus katsoi 
tältä osin kysymyksessä olleen vasta rankaisematonta valmistelua.

66 Fredman–Järvinen, DL 4/2003 s. 764–769.
67 Pihlajamäki 2004 s. 136.
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Tietojärjestelmän portteihin kohdistetut kyselyt kuitenkin aiheuttavat kohteena ole-
vassa tietojärjestelmässä prosesseja, johon tarvitaan prosessorin tietokoneaikaa, joka 
puolestaan on pois muista tietokoneen suorittamista tehtävistä. Tämä voitaneen kui-
tenkin tarvittaessa rangaista esimerkiksi luvattomana käyttönä.

4.5  Törkeä tietomurto

Tietomurtopykälä tuli lakiin aluksi vain tavallisena tekomuotona. Törkeä tekomuoto 
lisättiin lakiin vuonna 200768, kun eduskunta hyväksyi tietoverkkorikollisuutta koske-
van yleissopimuksen. Samassa yhteydessä kansallinen lainsäädäntö saatettiin vastaa-
maan myös puitepäätöksen vaatimuksia. Puitepäätöksen 7 artikla edellytti vähintään 
kahden vuoden maksimivankeusrangaistusta tietomurrosta, kun teko oli tehty yhtei-
sessä toiminnassa rikollisjärjestön puitteissa. Muun muassa rikoslakiin tehtiin näiden 
sopimusten täytäntöönpanosta johtuvat muutokset. 

Pykälää on muutettu69 sen rikoslakiin ottamisen jälkeen siten, että alkuperäisessä 
muodossa 1 momentin 1 kohta viittasi vielä rikoslain 17 luvun 1 a §:n 4 moment-
tiin. Lisäksi samassa yhteydessä, kun tavallisen tekomuodon rangaistusmaksimia 
ko rotettiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen myös törkeän tekomuodon rangaistus-
maksimia korotettiin vastaavasti kolmeen vuoteen. Korottamista pidettiin muutenkin 
perusteltuna, kun otettiin huomioon muiden vastaavan kaltaisten tietoverkkorikosten 
enimmäiskesto. Enimmäisrangaistusta ei kuitenkaan haluttu korottaa liian korkeaksi, 
koska tietomurtoa koskeva kriminalisointi kattoi myös niin sanotut urheilumielessä 
tehdyt teot.70

Kirjoitushetkellä voimassa olevan rikoslain 38 luvun 8 a §:n mukaan:

Jos tietomurto tehdään

1)  osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimin-
taa tai

2)  erityisen suunnitelmallisesti

ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Esitöissä on lyhyesti avattu pykälän soveltamisalaa. Järjestäytyneen rikollisryhmän 
osalta viitataan rikoslain 17 luvun 1 a §:n esitöihin71. Ollakseen järjestäytynyt rikollis-

68 L 540/2007, HE 153/2006 vp.
69 L 368/2015, HE 232/2014 vp.
70 HE 232/2014 vp s. 36.
71 L 142/2003, HE 183/1999 vp.



163

ryhmältä edellytetään tiettyä pysyvyyttä. Ryhmän tulee olla järjestäytynyt siten, että 
sillä on jonkinasteinen hierarkia ja työnjako. Lisäksi edellytetään käskyvaltaista 
johtoa suhteessa hierarkiassa alempana oleviin sekä työnjakoa ja yhteistuumaisuut-
ta. Tieto murtojen tulee myös olla ryhmälle tyypillistä toimintaa. Suunnitelmallisuus 
puolestaan ilmenisi tekoja edeltävinä laajoina valmistelutoimenpiteinä sekä myös toi-
mina, joilla yritetään jälkikäteen peitellä tekoja.72

Yhtäkkiä ajatellen tietomurron törkeä tekomuoto voisi tulla sovellettavaksi erilais-
ten hakkeriryhmien kohdalla. Toisaalta voidaan kysyä, kuinka hyvin tällainen hakkeri - 
ryhmä täyttää edellä esitellyn järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmän. Ryhmä 
saattaa olla hajaantuneena useaan eri maahan ilman, että jäsenet välttämättä edes tun-
tevat toistensa oikeita nimiä tai että olisivat koskaan tavanneet toisiaan. Myöskään 
minkäänlaista pitkälle vietyä hierarkkista käskyvaltarakennetta tuskin tällaisissa hak-
keriryhmissä on. Jonkinlainen työnjako ja yhteistuumaisuus sen sijaan saattaa olla 
löydettävissä. Katsoisinkin, että käytännössä sovellettavaksi voisi tulla 2 kohdan eri-
tyinen suunnitelmallisuus. 

4.6  Syyttäjän syyteoikeus

Perusmuotoinen tietomurto on asianomistajarikos. Rikoslain 38 luvun 10 §:n 2 mo-
mentin mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä mm. tietomurrosta ellei teon asianomis-
taja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi. Esitöissä tätä perustellaan sillä, että 
tietomurto on viestintäsalaisuuden kanssa sellainen teko, joka kohdistuu pääasiassa 
yksityiseen tahoon. Telesalaisuuden yleisen merkityksen vuoksi on katsottu perustel-
luksi, että pykälässä kuitenkin mahdollistetaan syytteen nostaminen tästä huolimatta, 
mikäli tekijä on ollut tekoa tehdessään  posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen 
palveluksessa.73 

Syyttäjällä on edellä mainitusta huolimatta mahdollisuus nostaa syyte muun muassa 
tietomurrosta, mikäli erittäin tärkeä yleinen etu vaati syytteen nostamista. Esitöissä 
tällaisena erittäin tärkeänä yleisenä etuna mainitaan tilanne, jossa yleinen järjestys tai 
tietoliikenteen yleinen toimivuus on vaarantunut.

Jo mainitussa tapauksessa Helsingin käräjäoikeus 5.12.2003 nro 03/11655 rikoksen 
kohteeksi oli joutunut lähes 200.000 tahoa eri puolilla maailmaa. Uhrien henkilöllisyys 
oli selvitetty vain vähäisiltä osin ja valtaosan henkilöllisyyttä ei ollut edes yritetty sel-
vittää. Käräjäoikeus hyväksyi tapauksen syyttäjän näkemyksen siitä, että erittäin tärkeä 
yleinen etu vaati syytteen nostamista myös selvittämättömien ip-osoitteiden haltijoiden 
osalta. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan rikollisen toiminnan laajuudella ja toiminnan 
merkittävyydellä.

72 HE 153/2006 vp s. 67.
73 HE 94/1993 vp s. 158.
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Espoon käräjäoikeuden 7.7.2015 antamassa tuomiossa jouduttiin myös pohtimaan syyt-
täjän syyteoikeutta. Tästä tarkemmin tämän kirjoituksen kohdassa 5.1

Käräjäoikeuksien ratkaisuja voidaan pitää perusteltuna. Tietomurtorikos on erinomai-
nen esimerkki rikoksesta, jossa asianomistajia saattaa samalla kertaa olla valtava mää-
rä eri puolilla maailmaa. Mikäli syyttäminen olisi ollut mahdollista vain hankkimalla 
suostumus jokaiselta asianomistajalta, syytteen nostaminen olisi ollut käytännössä 
mahdotonta. Rikosten kohde on verkossa tietyssä verkko-osoitteessa oleva palvelin. 
Pelkän verkko-osoitteen perusteella ei vielä saada selville sitä tahoa, joka kyseisen 
palvelimen omistaa tai sitä hallitsee. Todellisen taustatahon selvittäminen vaatii lisä-
kyselyjä verkko-operaattorille ja on näin ollen aikaa vievää.

Mikäli tietomurtorikos on kohdistunut henkilörekisteriin, syyttäjän on ennen syyt-
teen nostamista kuultava tietosuojavaltuutettua. Lisäksi tuomioistuimen on asiaa 
käsitellessään varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Säännöksen 
taustalla on esitöiden mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävä erityisviranomaisena. 
Tieto suojavaltuutetulla on katsottu olevan henkilörekistereitä koskevien lain säännös-
ten soveltamisen asiantuntemus. Näin mahdollistetaan, että lakia soveltavilla henki-
löillä on käytössään tarpeellinen asiantuntemus ja että lainsäädännön soveltaminen on 
yhtenäistä.74

Edellä esitellyssä tapauksessa Helsingin käräjäoikeus 22.4.2013 nro 13/4401 vastaajaa 
epäiltiin oikeudettomasta tunkeutumisesta asianomistajan Facebook-tilille käyttämällä 
hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta. Syyttäjä oli hankkinut tietosuojavaltuutetun 
lausunnon, joka oli antanut asiassa lausunnon ja katsonut, että Facebook-palvelin oheis-
viestintäpalveluineen ja taustajärjestelmineen oli sovellettavassa lainkohdassa tarkoi-
tettu tietojärjestelmä. 

4.7  Konkurrenssi

Tietomurtopykälän itsenäinen käyttöala varsinaisena tietotekniikkarikoksena on var-
sin kapea. Tietomurtosäännös on toissijainen ja tarkoitettu täydentämään muita tietoa 
tai tietojärjestelmiä suojaavia rangaistussäännöksiä. Tietomurtopykälän 4 momentin 
mukaan pykälää sovelletaan ainoastaan, mikäli teosta ei ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.

Viime kädessä käsillä olevasta konkreettisesta tapauksesta riippuu, mitä kriminali-
sointeja tapauksessa tulee soveltaa. Sovellettaessa tulee tapaukset ratkaista tapauskoh-
taisesti käyttäen yleisiä lainkonkurrenssisääntöjä ottamalla huomioon muun muassa 
tekotapa, kriminalisoinnilla suojattavaksi tarkoitettu oikeushyvä sekä teon valmistelu-
luonteisuus suhteessa muuhun mahdollisesti sovellettavaksi tulevaan kriminalisointiin75.

74 HE 94/1993 vp, s. 158.
75 HE 232/2014 vp, s. 11.
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Pohdittaessa konkurrenssitapauksia huomiota on kiinnitettävä, mitä oikeushyviä 
kyseisellä normilla on tarkoitus suojata. Tietotekniikkarikosten suojan kohteena ole-
va oikeushyvä on enemmässä tai vähemmässä määrin tietojenkäsittelyrauha eli tieto-
jenkäsittelyn loukkaamattomuus. Tämä on erityisesti se oikeushyvä, jota tietomurto-
pykälän on tarkoitus suojata. Pihlajamäki jakaa tietojenkäsittelyrikokset kolmeen 
kategoriaan niiden suojaamisen kohteena olevien oikeushyvien perusteella. Luokitte-
lussa tietomurto ja luvaton käyttö olisivat puhtaasti tietojenkäsittelyrauhaa koskevia 
normeja. Väärennyksen, yritysvakoilun ja maksuvälinepetoksen kohdalla suojelun 
kohteena olisivat pääosin muut oikeushyvät ja tietojenkäsittelyrauhaa koskeva ele-
mentti olisi puolestaan varsin vähäinen. Näiden väliin jäisi esimerkiksi tietojenkäsit-
telypetos.76

Tietomurtorikos voi olla valmisteluluontoinen teko itse pääteolle. Teko saattaa 
täyttää tietomurtorikoksen tunnusmerkistön, mutta teon tarkoituksena on ollut hank-
kia tietoa suojatusta viestistä. Tällöin tietomurtorikosta voitaisiin pitää pikemminkin 
valmisteluluonteisena tekona itse pääteolle eli viestintäsalaisuuden loukkaukselle.

Rikoslain 28 luvun 7 §:n mukaisen luvattoman käytön rangaistusmaksimi on yksi 
vuosi vankeutta ja saman teon törkeän tekomuodon kaksi vuotta vankeutta. Tieto-
murtorikoksen rangaistusmaksimi on vuonna 2105 tapahtuneen korotuksen jälkeen 
kaksi vuotta ja törkeän tekomuodon vastaavasti kolme vuotta. Muutoksen jälkeen 
tietomurtopykälän ja luvattoman käytön soveltamisen välillä ei olisi enää samassa 
laajuudessa oikeuskirjallisuudesta esille tuotuja ongelmia siitä, milloin teko on vain 
tietomurto ja milloin sen voidaan katsoa olevan luvatonta käyttöä. Mahdollista lisäksi 
on, että tekijä tuomitaan molemmista teoista samanaikaisesti. 

4.8  Oheisteot tietomurron yhteydessä

Edellä on todettu, että tietomurtorikoksen oma itsenäinen käyttöala on varsin kapea. 
Pelkällä tietomurtoteolla ei useinkaan ole saavutettavissa taloudellista tai muuta vas-
taavaa hyötyä. Pelkät tietomurrot ovatkin usein jonkinlaisen kokeilun tuloksena tai 
niin sanotusti urheilumielellä tehtyjä tekoja. Tekijä syyllistyykin helposti myös johon-
kin muuhun rangaistavaan tekoon tietomurron yhteydessä. Tällöin tietomurtoteko on 
vain tavallaan välttämätön osateko varsinaisen päämäärän saavuttamiseksi.

Tietomurtorikokset ovat muutoinkin varsin harvinaisia. Finlexistä löytyy haku-
sanalla tietomurto yksi jo edellä esitelty tapaus (KKO 2003:36), jossa henkilö tuo-
mittiin tietomurron yrityksestä. Hovioikeustasolta Finlexistä löytyy yksi Turun hovi-
oikeuden ratkaisu vuodelta 2009 (Turun HO 31.03.2009 nro 793), jossa tässäkään ei 
hovioikeudessa enää ollut kysymys tietomurtorikoksesta.

76 Pihlajamäki 2004 s. 240–241.
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Tapauksessa vastaajaa syytettiin siitä, että hän olisi hänelle kuulumatonta käyttäjä-
tunnusta käyttämällä kahdesti tunkeutunut asianomistajana toimivan osakeyhtiön 
sähköpostijärjestelmään. Tunkeutumiset oli tehty vastaajan naapurin ip-osoitteesta. 
Naapurin wlan-verkko oli ollut suojaamaton eli sitä kautta verkkoon päästäkseen ei 
ollut tarvinnut wlan-verkon salasanaa. Vastaaja oli myöntänyt käyttäneensä naapurinsa 
wlan-verkkoa. Verkon lokitietojen mukaan verkkoa oli käyttänyt vastaajan lisäksi kolme 
muutakin käyttäjää. Väitetyn tietomurron ajankohdalta lokitietoja ei ollut. Verkko oli 
lisäksi sellaisessa paikassa, että siihen pääsi käsiksi useista muistakin asunnoista. Li-
säksi sähköpostijärjestelmän webmail-rajapintaa oli ollut mahdollista käyttää salaamat-
tomasti eli ulkopuolisen oli ollut mahdollista hankkia käyttäjätunnukset ja salasanat 
verkkoliikennettä tarkkailemalla. Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että 
vastaajan hallussaa olisi ollut sähköpostijärjestelmän käyttäjien salasanoja. Lisäksi 
käräjä oikeus katsoi olleen mahdollista, että joku muu kuin vastaaja oli ollut yhteydessä 
yhtiön sähköpostijärjestelmään vastaajan naapurin wlan-verkosta. Käräjäoikeus hylkäsi 
syytteen tietomurrosta.

Tapauksessa on huomionarvoista se, että vastaaja tuomittiin lievästä luvattomasta 
käytöstä, koska hän oli käyttänyt luvattomasti naapurinsa wlan-verkkoa ottaakseen 
yhteyden internetiin. Sittemmin rikoslain luvatonta käyttöä koskevaan pykälään on 
tullut 3 momentti, jonka mukaan internet-yhteyden muodostamista itselle kuulumat-
toman suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta ei pidetä luvattomana 
käyttönä.

Käräjäoikeustasolla tietomurtorikos esiintyy usein muiden tekojen yhteydessä. 
Näille tapauksille on ominaista se, että tietomurtoteko on ollut usein vain välttämätön 
edellytys itse pääteon tekemiseksi. Tekijä on luultavasti mieltänyt itse pääteon rikol-
liseksi toiminnaksi, mutta ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, että hän on samassa 
yhteydessä syyllistynyt myös tietomurtoon. Varsinainen pääteon motiivi on voinut 
vaihdella, mutta useimmiten teolla on tavoiteltu taloudellista hyötyä.

Helsingin käräjäoikeuden tapauksissa 16.5.2014 (14/120777), 19.5.2014 (14/121998), 
13.6.2014 (14/123549), 22.9.2014 (14/138527) ja 20.1.2015 (15/102699) vastaajia syy-
tettiin muun ohella yhdestä tai useasta tietomurrosta ja petoksesta. Teoissa tekijät olivat 
käyttäneet heille kuulumatonta käyttäjätunnusta ja salasanaa ja tällä tavalla oikeudet-
tomasti tunkeutuneet asianomistajien huuto.net-käyttäjätileille. Tämän jälkeen näitä 
kaapattuja tilejä oli käytetty petostarkoituksessa olemattomien tavaroiden myymiseen. 
Asianomistajiksi oli valikoitu tarkoituksellisesti henkilöitä, joilla oli ollut sivustolla 
hyvä myyntihistoria77.

Helsingin käräjäoikeuden tapauksessa 8.7.2014 (14/128708) vastaajaa syytettiin muun 
ohella lukuisista tietomurroista ja petoksista. Vastaaja oli käyttänyt hänelle kuuluma-
tonta käyttäjätunnusta oikeudettomasti ja tunkeutunut 4Finance Oy:n tietojärjestelmään 

77 Huuto.net-sivustolla on mahdollisuus antaa tehtyjen kauppojen jälkeen vastapuolelle palautetta sii-
tä, miten kaupankäynti oli sujunut. Positiivinen palaute kerryttää henkilön pistearvoa, ja negatiivinen 
vähen tää sitä. Tätä pistearvoa hyväkseen käyttämällä on mahdollista tehdä arvioita kauppakumppanin 
luotettavuudesta.
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yhtiön Vivus.fi-verkkosivuston kautta laatimalla sivustolla pikavippihakemuksia inter-
netiin vuodetuilla asiakasrekisteritiedoilla. Kun rahat oli maksettu asiakasrekisteritieto-
jen mukaiselle pankkitilille, vastaaja oli ottanut yhteyttä Vivus.fi:n nimissä ja pyytänyt, 
että asianomistaja maksaisi takaisin hänelle erehdyksessä tilitetyn summan. Takaisin-
maksua varten vastaaja oli ilmoittanut hallussaan olleen tilinumeron. 

Koska tapauksia ja asianomistajia saattaa olla lukuisia, myös tuomittavaksi tulevat 
korvaussummat saattavat nousta korkeiksi. Esimerkiksi tapauksessa 14/120777 yhden 
tekijän laskettiin osallistuneen petosrikoksiin yhteensä 110.000 euron edestä. 

5.  Espoon tietomurtotapaus

Espoon käräjäoikeus antoi 7.7.2015 ratkaisun laajassa tietoverkkorikosjutussa, joka he-
rätti huomiota kansainvälisestikin. Tapauksessa alaikäistä vastaajaa syytettiin kahdesta 
nuorena henkilönä tehdystä tietomurrosta, nuorena henkilönä tehdystä tietoliiken teen 
häirinnästä, nuorena henkilönä tehdystä törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, 
nuorena henkilönä tehdystä törkeästä petoksesta, kahdesta nuorena henkilönä tehdystä 
törkeästä maksuvälinepetoksesta ja nuorena henkilönä tehdystä rahanpesusta. Asian-
omistajina jutussa oli Educause78, Harvardin yliopisto, Massachusettsin teknillinen 
korkeakoulu (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ja MongoHQ Inc.

Tapauksessa vastaajaa syytettiin kohdassa 1 yhteensä 50.700 yhdessä hakkeriryh-
män kanssa suoritetusta tietomurrosta, jotka olivat tapahtuneet varta vasten murtautu-
mista varten kehitetyillä ohjelmilla. Murtautumiset oli kohdistettu tarkoituksella juuri 
tietynlaista palvelinohjelmistoa käyttäviin palvelimiin. Ryhmä oli luonut kymmenien 
komentosarjojen eli niin sanottujen skriptien ja ohjelmien kokonaisuuden, joiden avulla 
oli pystytty varsin automaattisesti käymään läpi suuri määrä eri puolilla maailmaa 
olevia palvelimia, tutkimaan oliko niissä joku ryhmän tuntemista tietoturva-aukoista 
sekä tämän jälkeen asentamaan palvelimelle erillinen takaportti-ohjelmisto hyväksi-
käyttämällä jotakin näistä tietoturva-aukoista. Osasta hallintaan saaduista palvelimis-
ta oli muodostettu ns. bottiverkko, jota puolestaan oli käytetty palvelunestohyökkäyk-
sissä muita palvelimia kohtaan ja näin aiheutettu häiriötä tietoliikenteelle. 

Vastaajaa syytettiin lisäksi kohdassa 5 tietomurrosta MongoHQ-nimisen yrityksen 
tietojärjestelmään käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta. Vastaaja oli 
saanut toiselta henkilöltä ns. järjestelmänvalvojan79 oikeudet, joita käyttämällä hän 
oli oikeudettomasti tunkeutunut MongoHQ:n palvelimelle. Vastaaja oli käynyt palve-
limella selaamassa sekä MongoHQ:n että sen asiakkaiden tietokantoja ja etsinyt sieltä 
laskutustietoja.

78 Educause on voittoa tavoittamaton järjestö, joka muun ohella hallinnoi edu-pääverkkotunnusta.
79 Tietojärjestelmissä on käyttäjille mahdollista antaa eriasteisia oikeuksia. Järjestelmänvalvojan (pää-

käyttäjä, admin, administrator) oikeudet ovat yleensä huomattavasti suuremmat kuin tavallisen käyt-
täjän. Hänellä on yleensä oikeudet järjestelmän kaikkiin hakemistoihin, myös muiden käyttäjien, sekä 
esimerkiksi oikeudet luoda uusia käyttäjätunnuksia.



168

5.1  Erityisiä huomioita Espoon tapauksesta

Käräjäoikeus joutui kohdassa 1 pohtimaan syyttäjän syyteoikeutta80. Rikoslain 38 lu-
vun 10 §:n 2 momentin mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä mm. perusmuotoisesta 
tietomurrosta, tietojärjestelmän häirinnästä eikä viestintäsalaisuuden loukkauksesta 
ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, ellei rikoksentekijä rikosta 
tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluk-
sessa taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Käräjäoikeus 
viittasi korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön (KKO 2010:1 ja 2005:53–55), jossa 
syyttäjän syyteoikeutta oli pohdittu seksuaalirikoksiin liittyen.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli asianomistajina 50.700 palvelimen omistajat 
tai haltijat. Näitä tahoja ei ollut käräjäoikeudessa nimetty, vaan nämä oli yksilöity 
vastaajan tietokoneelta takavarikoidusta tiedostosta, jossa oli ollut luettelo murretuista 
palvelimista. Käräjäoikeus korosti, että teossa oli hyödynnetty kaupallisessa ja hal-
linnollisessa käytössä olleen palvelinohjelmiston tietoturva-aukkoa ja että toiminta 
oli ollut pitkälle automatisoitua ja kohdistunut kymmenissä maissa toimiviin ennalta 
määräämättömiin tahoihin. Näissä olosuhteissa käräjäoikeuden mukaan erittäin tärkeä 
yleinen etu vaati syytteen nostamista siinäkin tapauksessa, että teko katsottaisiin pe-
rusmuotoiseksi tietomurroksi.

Kohdan 4 viestintäsalaisuuden loukkauksen osalta käräjäoikeus katsoi, että asian-
omistajia olivat kaapattujen sähköpostiviestien lähettäjät ja vastaanottajat. Näitä ei 
ollut ollut mahdollisuus saada selville, koska viestit olivat jääneet kokonaan kateisiin. 
Rikos oli kestänyt noin yhden tunnin, ja sen kohteena oli ollut MIT:n 15.000 käyttä-
jälle lähetetyt sähköpostit liitteineen, yhteensä 7 gigatavua. Vaikka osa viesteistä oli 
ollut roskapostia, kysymyksessä oli joka tapauksessa ollut satoja tuhansia sähköposti-
viestejä. Kun otettiin huomioon rikoksen vakavuus, asianomistajien lukuisuus ja se 
seikka, että kyseisen rikoksen asianomistajien henkilöllisyys ei ole oikeasuhtaisin kei-
noin selvitettävissä, tärkeä yleinen etu vaati syytteen nostamista.

Käräjäoikeus joutui lisäksi pohtimaan, oliko asianomistajat yksilöity oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n 1 momentissa edellytetyin tavoin. 
Asianomistajia ei ollut nimetty muun muassa kohdan 1 tietomurron, kohdan 2 tieto-
liikenteen häirinnän, kohdan 4 viestintäsalaisuuden loukkauksen osalta. Käräjäoikeus 
viittasi korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2012:23 ja katsoi, että vastaaja oli 
saanut haastehakemuksen perusteella riittävän yksityiskohtaisen tiedon siitä, mistä ri-
koksista oli kysymys ja ketkä olivat mahdollisia asianomistajia asiassa. Teot oli mah-
dollista erottaa toisista, eikä vastaajalle ollut voinut syntyä epäselvyyttä siitä, mistä 
teoista häntä syytettiin.

Käräjäoikeuden ratkaisu on mielestäni oikea. Asianomistajien valtavasta määrästä 
johtuen näiden kaikkien tavoittaminen syyteoikeuden selvittämiseksi oli käytännössä 
mahdotonta. Uhkana olisi tekojen vanhentuminen ennen kuin asia olisi saatu selvitettyä. 

80 Kohdassa 5 MongoHQ oli ilmoittanut vaativansa rangaistusta.



169

6.  Yhteenveto

Internet levisi yksityiskoteihin laajalti vasta 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 
Siitä eteenpäin mentäessä kehitys on ollut huimaa. Kun vuonna 1994 internetiin oli 
kytkettynä arviolta kaksi miljoona tietokonetta, oli vuonna 2000 lukumäärä 72 miljoo-
naa ja vuonna 2004 jo 285 miljoonaa81. Kehitys tulee tuskin pysähtymään näköpiiris-
sä olevassa tulevaisuudessa. Onkin alettu puhua ilmiöstä nimeltä esineiden internet 
(internet of things, IoT) eli tilanteesta, jossa tavalliset laitteet, kuten jääkaappi tai ko-
din lämmitysjärjestelmä, ovat yhteydessä verkkoon ja tarjoavat tietoa erilaisiin järjes-
telmiin. Näin ollen kodin lämmitystä on mahdollista säätää etänä vaikka työpaikalta ja 
jääkaappi voi tehdä automaattisesti kauppalistan perustuen jääkaapin sisältöön. Tämä 
kehitys tuo mahdollisuuksia esimerkiksi juuri tietomurron käyttämiselle rikollisiin 
tarkoituksiin entistä laaja-alaisemmin. Mikäpä olisikaan sen osuvampaa kiusantekoa 
kuin laittaa naapurista kokonaan lämmitys pois talvipakkasella tai ohjelmoida heidän 
jääkaappinsa näyttämään sen sisältö väärin perheen kauppaostoksista huolehtivalle?

Tietomurtorikos kuten muutkin tietotekniikkarikokset onkin ollut varsin hyvä esi-
merkki niistä haasteista, joihin moderni rikosoikeus on joutunut antamaan vastauk-
sen. Tietotekniikkarikokset ovat kaikkinansa rikoksia, joihin on suhtauduttu eri tavalla 
eri maissa ja eri aikoina. OECD:n vuoden 1986 raportin (Computer-related Crime: 
Analysis of Legal Policy) mukaan valtaosassa maita ei tuolloin katsottu tarpeelliseksi 
ryhtyä uusin toimenpiteisiin tietotekniikkarikosten johdosta. Tietokone katsottiin vain 
sellaisen teon apuvälineeksi, johon voitiin puuttua jo olemassa olevilla kriminalisoin-
neilla. Vain pienessä vähemmistössä valtioista, Suomi mukaan luettuna, oli tultu sii-
hen tulokseen, että erityiset lainsäädännölliset toimenpiteet olivat perusteltuja.82 Suo-
menkin järjestelmä kuitenkin edustaa eräänlaista sekamuotoa. Rikoslaissa on erillinen 
38 luku, jossa käsitellään tieto- ja viestintärikoksia. Kuitenkin esimerkiksi 28 luvun 
luvaton käyttö -rikosta on mahdollista soveltaa tietotekniikkarikoksiin.

Edellä esitelty oikeuskäytäntö vahvistaa käsitystä siitä, että tietomurto itsenäi-
senä tekona on varsin harvinainen. Tietojärjestelmään murtautumista tarvitaankin 
usein eräänlaisena esitekona varsinaisen päämäärän saavuttamiseksi. Asianomistaja-
rikoksena luonnollisestikaan kaikki teot eivät koskaan tule oikeuslaitoksen käsitte-
lyyn. Mielenkiintoinen ajatus on lisäsi piilorikollisuuden osuus, eli kuinka paljon 
tietomurto tekoja jää kokonaan havaitsematta tekijän teknisen taitavuuden tai asian-
omistajan tietämättömyyden takia. Tietomurto on mahdollista suorittaa varsin pitkälle 
siten, että vahinkoa ei aiheuteta ja murtautumisen jäljetkin saadaan peiteltyä mahdol-
lisesti kokonaan.

Tietomurto näyttää usein olevan kytköksissä muuhun saman teon yhteydessä teh-
tyyn tekoon. Vaikutin on varsin usein taloudellinen. Salasanaa on käytetty kirjautu-
misessa johonkin verkkopalveluun, jota on käytetty petosrikoksen suorittamiseen. 

81 Lindblom 2009 s. 15.
82 Pihlajamäki 2004 s. 65.
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Espoon tapaus taas puolestaan on hyvä esimerkki tekniseltä taidoiltaan taitavien tieto-
tekniikkaharrastajien tekemistä teoista, joissa tekojen motiivi jää epämääräiseksi tai 
ainakin epätavanomaiseksi. Teon motiivi on saattanut olla yksinkertaisesti vain halu 
näyttää omia taitoja muille verkkotutuille tai halu kokeilla omia taitoja.
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Oikeuskäytäntö

Korkeimman oikeuden ratkaisut
KKO 2003:36

Hovioikeuksien ratkaisut
THO 31.03.2009 nro 793

Käräjäoikeuksien ratkaisut
HelKO 5.12.2003 nro 03/11655
HelKO 22.4.2013 nro 13/4401
HelKO 16.5.2014 nro 14/120777
HelKO 19.5.2014 nro 14/121998
HelKO 13.6.2014 nro 14/123549
HelKO 22.9.2014 nro 14/138527
HelKO 20.1.2015 nro 15/102699
Espoo KO 7.7.2015 nro 15/127396

Säädöslyhenteet

Tietoverkkodirektiivi = tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepää-
töksen 2005/222/YOS korvaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/40/EU.

Yleissopimus = Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus CETS 185 
vuodelta 2001 (Budapestin sopimus).

Puitepäätös = Euroopan unionin neuvoston 24.2.2015 tehty puitepäätös 2005/222/YOS tietojär-
jestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä.

Suositus = Euroopan neuvoston ministerikomitean taloudellista rikollisuutta koskeva suositus 
vuodelta 1981 (Recommendation No. R (81) 12 on Economic Crime).
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Heikki Kemppinen

Lääkkeen määritelmästä lääkerikosten 
ongelmakohtana

1.  Johdanto

Lääkkeisiin liittyvä rikollisuus valottaa kiinnostavalla tavalla eräitä modernin rikos-
oikeuden keskeisiä teemoja. Ensinnäkin kyseinen rikollisuus on rajat ylittävää, sillä 
internetin yleistymisen ja laajentumisen myötä lääkkeiden tilaaminen ulkomailta on 
tullut huomattavasti aiempaa helpommaksi. Rikosasioiden vastaajat ovatkin usein ti-
lanneet reseptinvaraiset tai kokonaan kielletyiksi määritellyt lääkeaineet ulkomaisista 
verkkokaupoista tai muilta epävirallisilta kauppapaikoilta. Kysymys on tilaajien kan-
nalta ongelmallisesta tilanteesta, sillä myyjän antamat tiedot lääkkeen sisältämistä 
ainesosista, käyttötarkoituksesta tai laillisuudesta voivat olla puutteellisia tai virheel-
lisiä.

Lääkkeisiin liittyvä rikollisuus asettaa nopeatempoisuutensa vuoksi myös huomat-
tavia haasteita viranomaisille ja lainsäätäjille. Uusia lääkeaineita ja erityisesti niin sa-
nottuja muuntohuumeita tulee ja poistuu markkinoilta jatkuvasti, jolloin lainsäädäntö 
ja viranomaismääräykset ovat kieltoluokituksineen väistämättä askeleen jäljessä.

Kolmantena teemana voidaan mainita Euroopan unionin oikeuden vaikutus kansal-
liseen rikosoikeuteen. Lääkkeitä koskeva rikosoikeudellinen lainsäädäntö pohjautuu 
kansalliseen lääkelainsäädäntöön, mikä puolestaan perustuu pitkälti Euroopan unio-
nin oikeuteen. Näin ollen Euroopan unionin oikeudella ja unionin tuomioistuimen 
(EUTI) ratkaisuilla on vaikutuksia kansallisen rikosoikeuden puolella erityisesti kun 
kysymys on lääkkeiden määritelmistä ja siten lääkerikosten rangaistavuuden rajoista. 

Käsittelen tässä artikkelissa lääkkeisiin liittyvää rikollisuutta erityisesti lääkkeen 
määritelmän sekä tähän liittyvien tahallisuuskysymysten kannalta. Lähestyn kysy-
mystä tarkastelemalla erityisesti melatoniiniin liittyviä tapauksia sekä toisaalta lääk-
keen terveydellisiin vaikutuksiin liittyvää problematiikkaa muuntohuumeita koske-
vissa tapauksissa. Jälkimmäisen kysymyksen kannalta käyn läpi Euroopan unionin 
tuomioistuimen 10.7.2014 antamia merkittäviä ennakkoratkaisuja muuntohuumeisiin 
liittyneissä asioissa C-358/13 ja C-181/14 ja niiden vaikutuksia suomalaiseen lainsää-
däntöön ja oikeuskäytäntöön tilanteissa, joissa lääkkeeksi määritellyllä aineella ei voi-
da katsoa ainakaan yksiselitteisesti olevan minkäänlaisia terveydellisiä vaikutuksia. 

Koska artikkelissani on kysymys nimenomaan lääkkeen määritelmästä ja siihen 
liittyvistä ongelmista, on syytä jo tässä vaiheessa selventää lääkerikoksiin liittyvien 
termien käyttöä artikkelissa. Tarkoitan lääkerikoksilla jäljempänä rikoksia, joiden 
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kohteena on lääkeaine tai (20.12.2014 alkaen) kuluttajamarkkinoilla kielletty psyko-
aktiviinen aine1. Vaikka jälkimmäisten aineiden eli niin sanottujen muuntohuumeiden 
ryhmässä ei voidakaan varsinaisesti puhua lääkkeistä vaan huumausaineita vastaavista 
aineista, on aineiden käsitteleminen tässä yhteydessä tärkeää, sillä monet kyseisistä 
aineista oli ennen edellä mainittua EUTI:n päätöstä ja sitä seurannutta lainsäädäntö-
muutosta luokiteltu lääkkeiksi. 

Yksittäisinä rikosnimikkeinä kysymys voi siis olla salakuljetuksesta, lääkerikok-
sista tai kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta. 
En käsittele kovinkaan laajalti tapauksia, joissa kysymys on huumausaineeksi luoki-
teltavista lääkkeistä, sillä erityisesti tahallisuuskysymysten ja lääkkeen määritelmän 
kannalta kyseiset tapaukset eivät tuo tarkasteluun tässä yhteydessä lisäarvoa.

2.  Lääkkeitä ja lääkerikoksia koskeva lainsäädäntö

Esittelen seuraavaksi keskeisen lainsäädännön lääkkeen määritelmän, lääkeluettelon 
sekä lääkerikoksia koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn kannalta. Kootusti voidaan 
todeta, että lääkelain (395/1987) nykysisältöön on varsin merkittävästi vaikuttanut 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, jota on muutettu direktiivillä 2004/27/
EY (jäljempänä yhdessä lääkedirektiivi).

2.1  Lääkkeen määritelmä

Lääkelain 3 §:n 1 momentin mukaan lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, 
jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä 
sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoi-
sesti käytettävä aine tai aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen 
elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, im-
munologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka terveydentilan tai sairauden 
syyn selvittämiseksi.

Pykälän 3 momentin mukaan epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen 
ominaisuudet huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai Eu-
roopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, sovelletaan valmis-
teeseen ensi sijassa, mitä lääkkeestä on säädetty.

Sanotun lain 4 §:n 1 momentin mukaan lääkevalmisteella tarkoitetaan lääkettä 
1) joka on valmistettu tai maahantuotu tämän lain mukaisesti; ja 2) joka on tarkoitettu 

1 Tästä termistä lisää luvussa 4.3
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lääkkeenä käytettäväksi; sekä 3) jota myydään tai muutoin kulutukseen luovutetaan 
myyntipakkauksessa.

Lain 5 §:n mukaan lääkeaine on kemiallisesti tai muuten tieteellisin menetelmin 
yksityiskohtaisesti määritelty elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkevalmis-
teen valmistuksessa tai lääkkeenä sellaisenaan.

Lääkedirektiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan lääkkeellä tarkoitetaan a) aineita tai 
aineiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn; tai 
b) aineita tai aineiden yhdistelmiä, joita voidaan käyttää ihmisiin tai antaa ihmisille 
joko elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi

farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka sairau-
den syyn selvittämiseksi. Direktiivin 2001/83/EY 2 artikla on korvattu direktiivillä 
2004/27/EY. Sanotun 2 artiklan 2 kohdan mukaan tätä direktiiviä sovelletaan epäsel-
vissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vasta-
ta lääkkeen määritelmää ja yhteisön muun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan 
tuotteen määritelmää.

2.2  Lääkkeiden luokittelu

Lääkkeiden luokittelumenettely ilmenee lääkelain 83 §:n 1 momentista, jonka mu-
kaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä Fimea) on joka kol-
mas vuosi tai tarvittaessa useammin vahvistettava lääkeluettelo, joka on laadittava 
huomioon ottaen 3 ja 5 §:n säännökset.

Fimea on viime vuosina antanut mainittuja päätöksiä lääkeluettelosta vuosina 
2009, 2013, 2015 ja 2016. Uusin päätös (16.3.2016/201) on tullut voimaan 1.4.2016. 
Päätökset vastaavat rakenteeltaan toisiaan sikäli, että niissä on eräitä pääpiirteittäin 
samansisältöisinä pysyviä pykäliä luettelon merkityksestä sekä kolme liitettä. Liite 1 
sisältää luettelon myyntiluvallisista lääkeaineista, liite 1A nykyisin luettelon lääke-
aineanalogeista sekä liite 2 luettelon rohdoksista, joita pidetään lääkkeinä tiettyjen 
käyttöedellytysten täyttyessä. Ennen muuntohuumeisiin liittyvää ja 20.12.2014 voi-
maan tullutta lainmuutosta sisältyivät muuntohuumeet päätöksen liitteeseen 1A.

Päätöksen 1 §:n 3 momentin mukaan lääkeluettelo ei ole tyhjentävä. Luettelossa 
mainitsemattomat aineet ja rohdokset, jotka täyttävät lääkelain lääkkeen määritelmän, 
ovat lääkkeitä. 

1 §:n 4 momentin mukaan lääkeluettelon vahvistamisen lisäksi Fimea päättää 
lääkelain 6 §:n nojalla tarvittaessa, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä. 
Keskus päättää tapauskohtaisesti onko luettelossa olevaa ainetta sisältävää valmistetta 
pidettävä lääkkeenä ottaen huomioon tuotteen esitystapa, koostumus, farmakologi-
set ominaisuudet, käyttötavat, levityksen laajuus, kuluttajatieto ja käytöstä aiheutuva 
vaara. 

1 §:n 5 momentin mukaan lääkeluettelon liitteissä mainittu aine voi kuulua myös 
muun kuin lääkelainsäädännön alaan, mikäli siitä on erikseen säädetty. 
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2.3  Rikosoikeudellinen sääntely

Rikoslain 44 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan joka tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta lääkelain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla 
annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti

 
1)  valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tar-

koitettuja lääkkeitä,
 2)  laiminlyö lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, 

tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen tai
 3) rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission 

tai Euroopan unionin neuvoston antaman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevan kiellon,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääke-
rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Rikoslain 46 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan joka ilman asianmukaista lupaa taikka 
muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrit-
tää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on 
kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, on tuomittava salakuljetuk-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lääkelain 98 §:ssä on myös toissijainen säännös lääkerikkomuksesta, josta ran-
gaistuksena voidaan tuomita sakkoa.

Kootusti voidaan tältä osin todeta, että lääkkeisiin liittyvissä rikoksissa ero sala-
kuljetuksen ja lääkerikoksen välillä on erityisesti siinä, että salakuljetus edellyttää 
tahallisuutta, kun taas lääkerikos voi tulla rangaistavaksi myös törkeästä huolimatto-
muudesta. Salakuljetuksen rangaistusasteikko on ankarampi kuin lääkerikoksen, joten 
voitaneen olettaa, että syyttäjät usein esittävät syytteen salakuljetuksesta ensisijaisena 
syytteenä silloin, kun syytteessä on katsottu vastaajan menetelleen tahallisesti.

Koska edellä todetuin tavoin lääkerikoksiin liittyy usein rajat ylittäviä elementtejä, 
todettakoon vielä, että lääkelain 19 §:n 1 momentin mukaan lääkeaineiden maahan-
tuonti ei ole sallittua ja että lää ke val mis tei den hen ki lö koh tai ses ta tuon nis ta Suo meen 
an ne tun val tio neu vos ton ase tuk sen 3 §:n 3 mo men tin no jal la lää ke val mis tei den hank-
ki mi nen ja vas taa not ta mi nen pos tit se Eu roo pan ta lou sa lueen ul ko puo li ses ta val tios ta 
on kiel let ty. Lääkeaineiden tilaamiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvasta val-
tiosta on erilliset edellytykset asetuksen 3 §:n 1 momentissa.
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3.  Melatoniini lääkkeenä

Melatoniini eli N-asetyyli-5-metoksitryptamiini on käpylisäkkeen tuottama, elimis-
tössä luontaisesti esiintyvä hormoni. Melatoniini on yhteydessä vuorokausirytmin 
säätelyyn ja valo-pimeä -rytmiin.

Melatoniinia käytetään lääkkeenä lyhytaikaisen unettomuuden hoitoon. Suomessa 
on markkinoilla myyntiluvallinen Circadin 2 mg reseptilääkevalmiste, joka on pitkä-
vaikutteinen hitaasti liukeneva melatoniinitabletti. Euroopan Lääkevirasto on myön-
tänyt sille keskitetyn myyntiluvan EU:n alueelle vuonna 2007.

Tämän lisäksi melatoniinia käytetään Suomessa Käypä hoito -suosituksen mukai-
sesti lyhytaikaisen unettomuuden hoitoon lääkärin määräyksestä myös mm. 0,5 mg, 
1 mg ja 3 mg sekä 5 mg:n vuorokausiannoksella.

Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 432/2012, joka on tullut voimaan 
14.12.2012, on liitteenä luettelo terveysväitteistä, joita saa esittää luettelossa maini-
tuista elintarvikkeista. Luet te los sa me la to nii nis ta on hy väk syt ty kak si ter veys väit tä-
mää: tie tyil lä pi toi suuk sil la me la to nii ni aut taa lie vit tä mään ai kae ron vai ku tuk sia ja 
ly hen tä mään nu kah ta mi sai kaa. Sanotun asetuksen johdantolauseen 17 kohdassa tode-
taan, että aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin tai aineiden käyttämistä elintarvikkeis-
sa säädellään unionin ja jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä, samoin tuotteiden 
luokittelua elintarvikkeina tai lääkkeinä. 

Terveysväitteitä koskevan luettelon antaminen perustuu vuorostaan asetukseen (EY) 
N:o 1924/2006. Tämän asetuksen mukainen terveysväitettä koskeva päätös, kuten ase-
tuksen 13 artiklan 3 kohdan mukainen sisällyttäminen sallittujen väitteiden luet teloon, 
ei merkitse lupaa saattaa väitteen kohteena oleva aine markkinoille, päätöstä siitä, saa-
ko ainetta käyttää elintarvikkeissa, tai tietyn tuotteen luokittelua elintarvikkeeksi.

Fimea on luokitellut melatoniinin lääkeaineeksi jo 1990-luvulta lähtien. Fimea on 
mainitun komission asetuksen antamisen jälkeen 13.11.2013 ilmoittanut tarkenta-
neensa luokittelukäytäntöjään siten, että kaikki melatoniinivalmisteet, joille esitetään 
lääkelain mukainen lääkkeellinen käyttötarkoitus kuten unettomuuden hoito, katso-
taan lääkkeeksi melatoniinipitoisuudesta riippumatta. Li säk si käyt tö tar koi tuk ses ta 
riip pu mat ta far ma ko lo gi sen vai ku tuk sen pe rus teel la lääk keek si luo ki tel laan kaik ki 
val mis teet, jot ka si säl tä vät 2 mil lig ram maa tai enem män me la to nii nia vuo ro kau si - 
an nok ses sa. Fi mea ei puu tu ko mis sion hy väk sy mien ter veys väit tei den mu kai ses ti 
mark ki noi tui hin ra vin to li siin, jot ka si säl tä vät vuo ro kau sian nok sel la 0,5–1 mil li g ram -
maa me la to nii nia.2 2 milligrammaa melatoniinia vuorokausiannoksissa sisältä vien 
valmisteiden osalta luokittelukäytäntö vastaa Fimean aiempaa käytäntöä.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 22.4.2014 nro 1394 hyväksynyt Fimean 
lääkeluokittelun 2 milligrammaa melatoniinia vuorokausiannoksessa sisältäneen val-
misteen osalta.

2 Fimean tiedote 20.11.2013, 
 http://www.fimea.fi/-/fimea-on-tarkentanut-linjaustaan-melatoniinivalmisteiden-luokittelusta, vierailtu 

15.7.2016.
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Melatoniini on ollut jo vuosien ajan varsin suosittu lääke unettomuuden hoitoon ja 
nukahtamisen helpottamiseen. Melatoniinia sisältäviä lääkkeitä myydään apteekeissa 
ilman reseptiä ja niihin liittyvät terveysväittämät on hyväksytty elintarvikkeita kos-
kevassa komission asetuksessa. Kun erilaisia ulkomaisia valmisteita on tarjolla inter-
netissä huomattavan suuri määrä, on todennäköistä, ettei Fimea ole luokitellut useita-
kaan niistä lääkevalmisteiksi Suomessa. Näin on erityisesti silloin, jos valmisteita 
ei ole esiintynyt Suomessa aikaisemmin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa melatoniini-
valmisteita myydään vaikuttavan aineen määrästä riippumatta täysin avoimesti. Näistä 
lähtökohdista käsin yksityishenkilö voisi kenties luulla, että melatoniinivalmisteiden 
hankkiminen internetistä on täysin laillista. Aihepiiri herättää useita tahallisuuteen ja 
kieltoerehdykseen liittyviä kysymyksiä, joihin Korkein oikeus pääsi ottamaan kantaa 
tapauksissa KKO 2015:66 ja KKO 2015:67.

3.1  KKO 2015:66

A oli 8.3.2013 tilannut postitse yhdysvaltalaisesta verkkokaupasta 200 kappaletta 
5 milligrammaa melatoniinia sisältäviä valmisteita. Valmisteet oli takavarikoitu tullin 
toimesta ennen lähetyksen toimittamista A:lle. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta lääke-
rikoksesta. A oli myöntänyt menettelyn mutta kiistänyt syytteen muun muassa sillä 
perusteella, että melatoniinia ei voitu enää pitää lääkkeenä komission elintarvikkeista 
esitettäviä terveysväitteitä koskevan asetuksen 432/2012 jälkeen. A oli myös vedon-
nut siihen, ettei hänen menettelynsä ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. Lisäksi 
A oli vedonnut kieltoerehdykseen.

Korkein oikeus arvioi ensin kysymystä siitä, voitiinko melatoniinia A:n rikoksen 
tekoaikana pitää lääkkeenä. KKO viittasi erityisesti asetuksen 1924/2006 johdanto- 
osan 17. kappaleeseen, jonka mukaan terveysväitteen sisällyttäminen sallittujen väit-
teiden luetteloon ei merkitse tietyn tuotteen luokittelua elintarvikkeeksi. Myöskään 
lääkelain taustalla olevissa direktiiveissä ei määrätty siitä, mitä valmisteita oli pidet-
tävä lääkkeinä. Vielä KKO otti huomioon Fimean melatoniinivalmisteita koskevan 
luokittelukäytännön sekä melatoniinin mainitsemisen Fimean lääkeluettelopäätöksis-
sä. Näin ollen merkitystä ei ollut sillä, että Fimea ei ollut antanut luokittelupäätöstä 
A:n tilaamasta nimenomaisesta valmisteesta. Melatoniinia voitiin siis pitää lääkkeenä.

A:n tahallisuuden osalta KKO totesi, että A oli tiennyt sen, mitä melatoniini-
valmistetta hän oli postitse Yhdysvalloista tilannut, mutta tehnyt virheellisiä johtopää-
töksiä valmisteen oikeudellisesta luokittelusta. A:lla oli ollut mahdollisuus selvittää 
menettelynsä oikeellisuus esimerkiksi Fimealta tai Tullilta, mitä A ei ollut kuitenkaan 
tehnyt. Näin ollen A:n vetoamalla komission asetuksella ja melatoniinia koskeneella 
lehtikirjoittelulla ei ollut merkitystä hänen tahallisuutensa kannalta. Samoilla perus-
tein KKO katsoi, että kysymys ei ollut myöskään rikoslain 4 luvun 2 §:n mukaisesta 
kieltoerehdyksestä.
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3.2  KKO 2015:67

Samana päivänä edellä selostetun ratkaisun kanssa annettu KKO 2015:67 vastaa tosi-
seikoiltaan hyvin pitkälti ratkaisua KKO 2015:66. Ratkaisussa nro 2015:67 A oli ti-
lannut postitse Yhdysvalloista verkkokaupasta 960 kappaletta 3 milligrammaa mela-
toniinia sisältäviä valmisteita. Kysymys oli siten isommasta määrästä valmisteita kuin 
aiemmassa tapauksessa mutta toisaalta melatoniinin annoskohtainen määrä oli tässä 
tapauksessa pienempi. A:n tarkoitus oli syytteen mukaan antaa osa lääkkeistä (720 
kappaletta) muille henkilöille, joiden kanssa hän oli tilauksen tehnyt.

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta ensisijaisesti salakuljetuksesta ja toissijaisesti 
lääkerikoksesta. A suostui asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä ja tunnusti 
menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla. Käräjäoikeudelle toimittamassaan lausu-
massa hän kuitenkin kiisti syytteen salakuljetuksesta vedoten siihen, että kysymys oli 
tietämättömyydestä johtuneesta inhimillisestä virheestä. Käräjäoikeus tuomitsi A:n 
lääkerikoksesta hänen itselleen tilaamiensa 240 melatoniintabletin osalta. Hovi oikeus 
tuomitsi syyttäjän valituksen johdosta A:n lääkerikoksesta kaikkien 960 tabletin osal-
ta. Syyttäjä oli valituksessaan ilmoittanut tyytyvänsä siihen, että A:n katsottiin mene-
telleen törkeän huolimattomasti, mutta ei tahallisesti. Yksi hovioikeudenneuvos olisi 
hylännyt syytteen tai toissijaisesti jättänyt A:n rangaistukseen tuomitsematta.

KKO totesi ensin, että kysymystä siitä oliko A menetellyt törkeän huolimattomasti 
ei voitu arvioida enää KKO:ssa, sillä käräjäoikeuden tuomio oli jäänyt tältä osin lain-
voimaiseksi. Lisäksi KKO arvioi kysymystä siitä, oliko syytesidonnaisuutta rikottu, 
kun syytteessä ei ollut kuvattu A:n lääkerikoksen törkeän huolimatonta tekotapaa. 
KKO katsoi, että A:ta ei ollut tuomittu muusta kuin mistä rangaistusta oli vaadittu.

Siltä osin kuin kysymys oli melatoniinista lääkevalmisteena, KKO viittasi aiem-
paan antamaansa ratkaisuun.

Viimeiseksi kysymys oli vielä siitä, tuliko A jättää rangaistukseen tuomitsematta. 
KKO totesi, että A oli tilaamiensa valmisteiden lääkeluonnetta selvittämättä tilannut 
varsin suuren määrän reseptilääkkeitä, joita olisi päätynyt myös muille henkilöille. 
Näin ollen rikosta ei voitu pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä eikä hovioikeu-
den tuomitsemaa sakkorangaistusta muutettu.

 
3.3  Melatoniinia koskeva oikeustila KKO:n ratkaisujen jälkeen

Edellä kuvattuja KKO:n ratkaisuja voidaan pitää oikeustilan kannalta erityisen hyö-
dyllisinä ennakkoratkaisuina, kun otetaan huomioon melatoniinin asemasta käyty 
varsin vilkas keskustelu erityisesti komission asetuksen 432/2012 antamisen jäl-
keen. Toisaalta, voitaneen pitää todennäköisenä, että yli 2 milligrammaa melatonii-
nia sisältäviä valmisteita tilataan edelleen varsin ahkerasti ulkomailta. KKO:n rat-
kaisut tekevät kuitenkin tällaisten tilanteiden arvioimisen tuomioistuimille helpoksi. 
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Tässä yhteydessä todettakoon, että KKO:n ratkaisut vastasivat lopputulokseltaan 
hovioikeuskäytännössä noudatettua linjaa. Kummassakaan ratkaisussa hovioikeu-
den ratkaisua ei muutettu (tosin tapauksessa 2015:67 hovioikeudessa oli äänestetty). 
Vastaavaan lopputulokseen oli ennen KKO:n ratkaisuja päädytty myös esimerkiksi 
Helsingin hovioikeuden asioissa R 11/1209 (29.6.2012) ja R 14/1706 (14.11.2014) 
annetuissa tuomioissa.

Kuluttajien kannalta tilannetta ei voitane edelleenkään pitää täysin ongelmatto-
mana. Esimerkiksi apteekeista löytyy edelleen itsehoitotuotteina runsas valikoima 
1–1,5 milligrammaa melatoniinia sisältäviä valmisteita, jolloin kuluttajien voi olla 
vaikea käsittää, että kyseessä on lääke, jonka tilaamisesta voi tietyn rajan jälkeen jou-
tua rikosoikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Toisaalta on toki selvää, ettei ajat-
telumalli eroa esimerkiksi särkylääkkeistä, jotka muuttuvat reseptinvaraiseksi tietyn 
vaikuttavan aineen annoskohtaisen määrän ylittyessä. Tässä yhteydessä voitaneen 
vielä lainata tapauksen KKO 2015:67 hovioikeuskäsittelyyn (Helsingin hovi oikeus 
13.3.2014 asia R 13/1252) liittyvän eri mieltä olleen jäsenen lausuntoa, jonka mukaan 
”hovioikeuden johtopäätökseen, jonka mukaan kysymyksessä on ollut lääke, on voitu 
päätyä ainoastaan varsin monimutkaisen perusteluketjun kautta”. 

Vaikka kysymys melatoniinista lääkkeenä lienee siis loppuun käsitelty, kuvaavat 
siihen liittyvät tapaukset kaikesta huolimatta mielenkiintoisella tavalla niitä kysymyk-
siä, joita lääkkeen määrittelyyn rikosoikeudelliselta kannalta liittyy.3

4.  Voiko terveydelle haitallinen aine olla lääke?

Tässä luvussa tarkoituksenani on käsitellä lääkkeen määritelmään liittyviä kysymyk-
siä tilanteissa, joissa lääkkeeksi määritellyllä aineella ei voida katsoa ainakaan yksi-
selitteisesti olevan minkäänlaisia terveydellisiä vaikutuksia. Kysymys on erityisesti 
niin sanotuista muuntohuumeista. 

4.1  Muuntohuumeista ja niiden luokittelun taustasta

Viime vuosien aikana markkinoille on levinnyt tavanomaisten huumausaineiden rin-
nalle yhä enenevässä määrin uusia psykoaktiivisia aineita eli muuntohuumeita Ne 
ovat lähinnä synteettisiä aineita, joilla ei yleensä ole mitään laillista käyttötarkoitusta. 

3 Vastaavasta problematiikasta yksinkertaisemmassa muodossa ks. Helsingin hovioikeus 20.5.2015 
R 14/197. Tapauksessa vastaaja oli tilannut yhdysvaltalaisesta verkkokaupasta ravintolisiä, joista yh-
den vaikuttava aine oli tekoaikana ja tälläkin hetkellä lääkkeeksi määritelty gamma-aminovoihappo 
(GABA). Vaikka kysymys oli tässäkin tapauksessa vastaajan tietoisuudesta Fimean lääkeluettelosta, ei 
tapausta suoraan voi verrata melatoniinia koskeviin tapauksiin, sillä GABA:n myynti ei pienissäkään 
annosmäärissä ole sallittua. Tapaus oli siis nähdäkseni rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta yksin-
kertaisempi.
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Muuntohuumeita on kutsuttu myös design-huumeiksi, uusiksi psykoaktiivisiksi ai-
neiksi tai tutkimuskemikaaleiksi. Osalla muuntohuumeista ei ole lääkekäyttöön liitty-
vää taustaa, mutta osa on lääkekäytöstä poistettuja aineita ja jotkut ovat lääkinnällisiin 
käyttötarkoituksiin tähdänneen, mutta siinä epäonnistuneen tuotekehittelyn tulosta.4

Kuten edellä on todettu, muuntohuumeet oli aiemmin määritelty omana luettelo-
naan Fimean lääkeluettelopäätöksen liitteessä 1A.

Ensi alkuun voi kuulostaa erikoiselta, että huumausaineisiin rinnastettavia aineita 
on valvottu lääkelainsäädännön keinoin. Tämä perustuu kuitenkin erityisesti kahteen 
asiaan: uusien muuntohuumeiden esiintymisen tihenemiseen ja nopeutumiseen sekä 
eroihin lääke- ja huumausaineiden luokittelujärjestelmien välillä.

Ennen vuoden 2014 joulukuussa tapahtunutta lainmuutosta huumaavien terveydel-
le vaarallisten aineiden valvonta oli Suomessa perustunut huumausainelain ja lääke-
lain soveltamiseen. Erityisen vaaralliset ja pysyvämmin markkinoille tulleet muun-
tohuumeet voitiin määritellä huumausainelain nojalla valtioneuvoston asetuksella 
varsinaisiksi huumausaineiksi joidenkin kuukausien aikataulussa. Huumausaineiden 
osalta oli ja on kuitenkin selvää, että sääntely on hyvin ankaraa. Aineiden laillinen 
käyttö esimerkiksi tutkimustoiminnassa on tarkkaan säänneltyä ja luvanvaraista ja 
niiden hallussapito ja käyttökin on rangaistavaa. Jos uuden muuntohuumeen maahan-
tuonti ja myynti oli tarpeen kieltää nopeasti, aine oli voitu luokitella lääkelain nojalla 
lääkeaineeksi jopa muutamassa viikossa. Nopea menettely riitti usein ehkäisemään 
aineen leviämisen Suomen huumausainemarkkinoille. Sääntely oli myös kevyempää 
eli aineiden laillinen käyttö esimerkiksi teollisuudessa oli voinut jatkua ilman lupa-
menettelyä. Muuntohuumeiden katsottiin täyttävän lääkelain 3 §:n 2 momentin mu-
kaisen lääkkeen määritelmän5

Kysymys oli siten siitä, että lääkelain mukainen luokittelu oli nopeampaa kuin huu-
mausainelain mukainen menettely sekä siitä, että etenkin eräiden teollisuudessa käy-
tettävien aineiden (kuten huumausainekäytössä varsin usein esiintyvän gammabutyro-
laktonin eli GBL:n) käyttö laillisiin tarkoituksiin oli helpompaa lääkelain mukaisessa 
järjestelmässä. Toisaalta viranomaisten tiedossa oli jo aiemmin, että liitteessä 1A mai-
nitut aineet eivät olleet lääkkeellisessä käytössä olevia aineita (lääkeluettelopäätöksen 
1 §:n 4 momentti) ja että lääkelain säännöksiä ei ollut tarkoitettu muuntohuumeiden 
valvontaan. 

 
4.2  Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asioissa 
 C-358/13 ja C-181/14

EUTI antoi 10.7.2014 tuomion yhdistetyissä asioissa C-358/13 (Markus D.) ja 
C-181/14 (G). Kysymys oli Saksan Bundesgerichthofin synteettisiä kannabinoideja 

4 Pihlainen 2015 s. 33–34. Ks, myös Tacke et al. 2011.
5 HE 327/2014 vp s. 4 ja 6
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sisältäneiden mausteyrttisekoitusten myyntiä koskevista ennakkoratkaisupyynnöistä. 
Mainittuja aineita sisältävien valmisteiden myynti oli Saksassa asioiden tapahtuma- 
aikana kielletty kansallisen lääkelainsäädännön nojalla.6 Bundesgerichthof tiedusteli 
EUTI:lta lääkedirektiivin mukaista lääkkeen määritelmän tulkintaa tilanteissa, joissa 
kyseisiä aineita voidaan pitää terveydelle haitallisina.

EUTI arvioi lääkedirektiivin 1 artiklan 2 alakohdan määritelmäsäännöstä erityisesti 
elintoimintojen muuttamista koskevan käsitteen kannalta. EUTI totesi, että direktiivin 
2001/83 1 artiklan 2 alakohdan b alakohdassa olevaa lääkkeen käsitettä on tulkittava 
siten, että sen piiriin eivät kuulu aineet, joista aiheutuvat vaikutukset rajoittuvat pel-
kästään elintoimintojen muuttamiseen ilman, että niistä voi aiheutua välittömiä tai 
välillisiä hyödyllisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen (kohta 38). Tätä johtopäätöstä 
tukivat erityisesti samassa b alakohdassa olleet elintoimintojen palauttamista ja kor-
jaamista koskevat käsitteet.

Asiassa oli ilmennyt, että pääasiassa kyseessä olevia aineita ei käytetty hoito- vaan 
puhtaasti viihdetarkoituksessa humalatilan aikaansaamiseksi ja että ne olivat joka ta-
pauksessa terveydelle haitallisia. EUTI katsoi, että tällaisia aineita ei voitu luokitella 
lääkkeiksi.

 
4.3  Lainsäädäntömuutokset vuonna 2014

Vaikka EUTI:n antama tuomio ei vaikuttanut yksittäisten aineiden lääkemäärittelyyn, 
johti tuomio kuitenkin pikaisesti siihen, että oikeuskäytäntö ali- ja hovioikeuksissa 
muodostui epäyhtenäiseksi. Osittain syytteet muuntohuumeasioissa oli suoraan hylät-
ty, osassa merkitystä oli ollut sillä, oliko syyttäjä esittänyt näyttöä aineen lääkkeellisis-
tä ominaisuuksista. Näin ollen Suomessa nähtiin tarve ryhtyä tuomion johdosta varsin 
pikaisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin7. Oman hankaluutensa asiaan tuotti se, että oli 
epäselvää, kuinka suuri osa Fimean lääkeluettelopäätöksen liitteessä 1A mainituista 
aineista ei täyttänyt lääkedirektiivissä lääkkeelle asetettuja vaatimuksia EUTI:n tul-
kinnan mukaan. Asian selvittäminen ainekohtaisesti olisi ollut erittäin työlästä.

Asia ratkaistiin siirtämällä muuntohuumeet huumausainelailla säädettävän valvon-
nan piiriin omana ryhmänään, jonka nimeksi tuli kuluttajamarkkinoilla kielletyt 
psyko aktiiviset aineet. Ryhmä on siis huumausainelain alainen, mutta aineiden ar-
vioin  ti tehdään Fimean toimesta kuten aikaisemminkin. Aineet määritellään kielle-
tyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi valtioneuvoston asetuksella.8 Toisin kuin huumaus-
aineeksi määrittelyn kohdalla, ei näiden aineiden edellytetä olevan todistettavasti 

6 Myös Suomessa erilaisia synteettisiä kannabinoideja oli luokiteltu lääkeinaineiksi. Ks. HE 327/2014 
vp s. 6.

7 Hallituksen esitys 327/2014 vp annettiin eduskunnalle 5.12.2014 ja uusi laki tuli voimaan jo 20.12.2014.
8 Tältä osin hallituksen esitys muuttui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (StVM 34/2014 vp). Alkuperäi-

sessä esityksessä asetuksenantovaltuus oli sosiaali- ja terveysministeriöllä.
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terveydelle vaarallisia. Huumausainelain 3 §:n 3 momentin mukaan kuluttajamark-
kinoilla kielletyt psykoaktiiviset aineet ovat sellaisia huumaantumistarkoituksessa 
käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus 
valvontaan ottamista varten 1 momentin 5 kohdan c alakohdassa mainitun neuvoston 
päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole 
lääkeaineita eivätkä huumausaineita.

Rikoslain 44 luvun 5 a §:n mukaan joka huumausainelain vastaisesti tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai 
luovuttaa kuluttajamarkkinoilta kiellettyä psykoaktiivista ainetta, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kuluttajamarkkinoilta kielle-
tyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi. Rangaistusasteikko vastaa lääkerikosta. Huumausainelain ja rikoslain 
muutokset tulivat voimaan 20.12.2014.

Kaiken kaikkiaan lainsäädäntömuutosta voidaan pitää varsin onnistuneena reak-
tiona EUTI:n tuomioon. Luokittelujärjestelmän nopea reagointikyky uusiin muunto-
huumeisiin saatiin pidettyä ennallaan, kuten myös mahdollisuudet aineiden teolliseen 
käyttöön huumausaineita kevyemmässä menettelyssä.

Kuten luvussa 3 melatoniinia koskevan oikeuskäytännön osalta todettiin, lääke-
aineen maininta lääkeluettelossa johtaa lähtökohtaisesti siihen, että vastaaja ei voi  
me nestyksekkäästi vedota epätietoisuuteensa aineen luonteesta rikosoikeudellisen  
vastuunsa poistavana seikkana. Sama koskee luonnollisesti myös kuluttajakäytössä 
kiellettyjä psykoaktiivisia aineita. Luokittelupäätöksen vaikutukset voivat ilme-
tä hyvinkin nopeasti, kuten Helsingin hovioikeuden ratkaisusta asiassa R 15/1589  
(7.4.2016) ilmenee. Tapauksessa vastaaja oli tilannut 2.2.2015 kielletyksi psyko-
aktiiviseksi aineeksi luokiteltua alfa-PHP:ta siten, että lähetys oli saapunut Suomeen  
9.2.2015 eli viikko luokitteluasetuksen muutoksen voimaantulosta. Vastaaja tuomit-
tiin salakuljetuksesta.

 
4.4  Oikeustilan epävarmuus ja KKO:n ratkaisut

Kuten hallituksen esityksessä 327/2014 vp todettiin, EUTI:n ratkaisu johti hyvin pian 
epäyhtenäiseen oikeuskäytäntöön. Lainsäädäntömuutoksesta ei myöskään ollut apua 
niissä tapauksissa, joissa rikoksen tekoaika edelsi uuden lain voimaantuloa. Tällaisia 
tapauksia oli ainakin Helsingin hovioikeudessa useita.

Tältä kannalta oli perusteltua, että syyttäjät tekivät ennakkopäätösvalituksen 
KKO:lle kahdessa tapauksessa, jossa syyte oli hylätty pian EUTI:n ratkaisun jälkeen 
ratkaisussa mainituilla perusteilla (Vantaan käräjäoikeus 24.9.2014 ja Etelä-Savon 
käräjä oikeus 25.9.2014). Valitusluvat kyseisissä asioissa myönnettiin 17.12.2014 
(2014-121 ja 2014-122), mikä johti ainakin Helsingin hovioikeudessa siihen, että kai-
kissa muuntohuumeita koskevissa salakuljetus- tai lääkerikosasioissa jäätiin odotta-
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maan KKO:n tulevia ratkaisuja. Syyttäjien ja KKO:n ripeällä toiminnalla riski epä-
yhtenäisestä oikeuskäytännöstä saatiin näin ollen rajattua pienemmäksi.9

KKO antoi ratkaisunsa kahdessa muuntohuumeasiassa 20.5.2016 (KKO 2016:34 
ja 2016:35). Kun kyse oli hyvin odotetuista ratkaisuista, voidaan pitää jossain määrin 
epäonnisena sitä, että asioiden esittelijän vaihtumiseen johtanut esteellisyyskysymys 
(KKO 2015:73, ratkaisu annettu 12.10.2015), johti käsittelyajan pitenemisen noin 
puoleentoista vuoteen. 

Tapauksessa KKO 2016:34 oli kysymys siitä, että A oli tuonut postitse Suomeen 
verkkokaupasta tilaamiaan metoksetamiinia ja pentedronia, jotka oli tekoaikana luo-
kiteltu Suomessa lääkkeiksi. Tapapuksen KKO 2016:35 vastaaja oli puolestaan tuonut 
Suomeen gammabutyrolaktonia (GBL eli ns. lakka) sekä kahdeksaa muuta lääkkeeksi 
luokiteltua ainetta. Jälkimmäisen tapauksen merkitystä korosti se, että GBL on eräs 
keskeisistä muuntohuumeista10, jonka laajahko teollinen käyttö liuottimena on johta-
nut siihen, ettei ainetta ole luokiteltu Suomessa huumausaineeksi. Molemmissa ta-
pauksissa kyseessä olleet aineet oli sittemmin luokiteltu joko kuluttajakäytössä kielle-
tyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi tai huumausaineiksi.

Tapauksessa KKO 2016:34 käräjäoikeus oli hylännyt syytteen viitaten EUTI:n rat-
kaisuun ja todeten, että asiassa ei ollut edes väitetty metoksetamiinin ja pentedronin 
omaavan EUTI:n ratkaisussa edellytettyjä terveysvaikutuksia. KKO kävi ensin läpi 
EUTI:n ratkaisusta ilmenevää lääkedirektiivin tulkintaa ja totesi, että siltä osin kuin 
lääkeluetteloon on sisältynyt aineita, joilla ei voida osoittaa olevan hyödyllisiä vai-
kutuksia ihmisen terveydelle ja jotka ovat terveydelle haitallisia, lääkeluettelopäätös 
oli ristiriidassa paitsi unionin oikeuden myös lääkelain 3 §:n säännöksen kanssa, kun 
tätä lainkohtaa tulkittiin unionin oikeuden edellyttämällä tavalla. Lääkeluettelopäätös 
jätettiin perustuslain 107 §:n nojalla soveltamatta siltä osin, kuin se oli ristiriidassa 
lääkelain 3 §:n kanssa. Ratkaisu siitä, voidaanko lääkeluettelopäätöksen liitteessä 1 A 
tekoaikana mainittua ainetta pitää edelleen lääkkeenä, oli tehtävä tapauskohtaisesti 
kyseisen aineen laadusta esitetyn selvityksen perusteella. (kohdat 28 ja 29)

Syyttäjä oli esittänyt todisteina Fimean luokittelupäätökset ja asiantuntijalausun-
not, joiden mukaan esimerkiksi metoksetamiinilla voisi olla potentiaalia samaan 
käyttötarkoitukseen kuin ketaminiilla eli eläinlääkintään ja vaikeiden masennustilojen 
hoitoon. Lisäksi selvityksestä ilmeni, että katinoniryhmästä, johon pentedroni kuu-
luu, oli lääkekäytössä ainakin joitain aineita (kohdat 33 ja 34). KKO otti kuitenkin 
huomioon myös sen, ettei aineita enää ratkaisun antamisen aikana mainittu Fimean 
päätöksessä lääkeluettelosta. KKO:n johtopäätös kuului seuraavasti: 

9 Näin ei tosin käynyt tapauksessa R 14/364, jossa hovioikeuden ratkaisu ehdittiin antaa 5.1.2015. Asias-
sa katsottiin gammabutyrolaktonin tilaaminen rangaistavaksi salakuljetuksena toisin kuin KKO myö-
hemmin ratkaisussaan KKO 2016:35 katsoi. Tälle hovioikeuden ratkaisulle on sittemmin myönnetty 
valituslupa (VL 2016-71) ja sen ratkaisu jätettäneen aikanaan julkaisematta.

10 GBL:sta ja sen aineenvaihduntatuotteista ks. Tacke et al. 2011 s. 2032-2033. Tarkkaan ottaen GBL 
eroaa varsin vakiintuneena ja teollisessakin käytössä olevana aineena tavallisista muuntohuumeista, 
jotka ovat muiden aineiden johdannaisia ja joille on tyypillistä varsin lyhyt ”elinkaari”.
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Esitetystä selvityksestä ilmenee, että sekä metoksetamiinia että pentedronia käytetään 
yleisesti päihteinä ja ne ovat terveydelle vaarallisia. Aineita ei enää luokitella Suomessa 
lääkkeiksi. Esitetystä selvityksestä ei riittävällä varmuudella ilmene, että näillä aineilla 
voisi olla hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle, vaikka niitä läheisesti muistutta-
via aineita käytetäänkin lääkinnällisessä tarkoituksessa. (kohta 37)

Näin ollen metoksetamiinia ja pentedronia ei voitu pitää lääkkeinä.
Tapauksessa KKO 2016:35 (GBL ja kahdeksan muuta ainetta) käräjäoikeus oli 

hylännyt syytteen viitaten EUTI:n ratkaisuun ja todeten, että kysymyksessä olevien 
aineiden hyödylliset vaikutukset ihmiselle olivat jääneet esitetyn todistelun mukaan 
epäselviksi.

EUTI:n ratkaisun vaikutuksen osalta KKO:n ratkaisun perustelut vastasivat ta-
pausta KKO 2016:34. Syyttäjän todisteena esittämästä Fimean lausunnosta ilmeni, 
että kyseessä olevia aineita muistuttavia aineita tai aineita joista kyseiset aineet oli 
johdettu, käytettiin tai oli käytetty lääkkeenä. Tältä osin KKO:n johtopäätös vastasi 
edellä metoksetamiinin ja pentedronin osalta esitettyä.

GBL:n osalta syyttäjän todistelusta ilmeni, että sen vaikutuksista suurimman osan 
aiheuttava aineenvaihduntatuote gammahydroksibutyraatti (GHB eli niin sanottu 
gamma) on lääkeaine samoin kuin sen natriumsuola, joka on vaikuttavana lääkeainee-
na Suomessakin markkinoilla olevassa lääkevalmisteessa. GHB luokiteltiin toisaalta 
myös huumausaineeksi. KKO totesi tältä osin, että unionin tuomioistuimen ratkaisu 
ei anna vastausta siihen, voidaanko aine, jolla ei itsessään ole suoranaista lääkkeellistä 
vaikutustapaa, mutta jonka aineenvaihduntatuotetta käytetään ainakin sen suolamuo-
dossa sairauksien hoidossa, luokitella lääkkeeksi. Kun kuitenkin otettiin huomioon 
GBL:n käyttötarkoitus teollisuuden liuottimena ja se, että aine oli siirretty pois lääke-
luettelosta 20.12.2014 voimaan tulleen lainmuutoksen seurauksena, ei myöskään 
GBL:ää voitu pitää lääkkeenä (kohta 39).

Molemmissa tapauksissa syyte salakuljetuksesta siis hylättiin koska rikoksen tun-
nusmerkistö ei täyttynyt.

 
4.5  Oikeustila KKO:n ratkaisujen jälkeen

Kuten edellä todettiin, EUTI:n ratkaisun vaikutukset muuntohuumetapauksiin rajau-
tuivat niihin asioihin, joissa rikos oli tehty ennen 20.12.2014. Näin ollen kysymys 
on ollut juttukannasta, joka pienenee ja ajan myötä poistuu kokonaan. Tilanne on 
kuitenkin tätä kirjoittaessa (elokuussa 2016) edelleen ongelmallinen. Lainmuutosta 
edeltäneitä asioita on edelleen hovioikeuksissa vireillä, eikä KKO:n ratkaisuja niissä 
nimenomaisesti lausuttujen perusteluiden mukaan voida suoraan soveltaa asioihin, 
joissa kysymys on eri lääkeaineista kuin KKO:n ratkaisuissa (mitä voidaan muiden 
kuin GBL:n osalta pitää myös todennäköisenä aineiden suuren määrän ja nopean 
vaihtuvuuden johdosta).
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Tuomioistuinten lääkerikoksissa suorittama arviointi on siis ainakin mainitun juttu-
ryhmän osalta muuttunut huomattavasti. Kun aineiden asema lääkkeinä voitiin aiem-
min ottaa ratkaisun lähtökohdaksi Fimean lääkeluettelon perusteella, on syyttäjien 
nyt esitettävä selvitystä siitä, että lääkeaineella tai sitä muistuttavalla aineella voikin 
olla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia, jotta salakuljetuksen tai lääkerikoksen tun-
nusmerkistö ylipäänsä täyttyy. Kun esimerkiksi metiopropamiinia koskevassa oikeus-
käytännössä on aiemmin nimenomaan korostettu, että aine on päihteenä käytettävä 
ja sillä on huumaavia vaikutuksia (esim. Helsingin hovioikeus R 13/74 21.5.2013 ja 
R 13/92 21.5.2013) on uudemmassa oikeuskäytännössä tuotu esiin, että aineella voi 
olla myös välittömiä ja välillisiä hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle (Vantaan 
käräjäoikeus R 15/103, 5.3.2015). Vaikka on toki mahdollista, että myös päihteillä 
voi olla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia, tuntuu aineiden vaikutusten korostamis-
ta koskeva käänne erikoiselta. Metiopropamiinin osalta korkein oikeus on myöntä-
nyt valitusluvan (VL 2016-98) valitukselle, joka koskee Rovaniemen hovioikeuden 
ratkaisua 18.3.2016 (R 15/601). Kyseisessä ratkaisussa oli nimenomaan todettu, että 
metiopropamiinia voitiin vielä EUTI:n antaman ratkaisun jälkeenkin pitää lääkkeenä. 
Näin ollen KKO:n oikeuskäytäntö täydentynee vielä lähitulevaisuudessa tältä osin.

Myös aineita koskevia asiantuntijalausuntoja voidaan tulkita eri tavalla. Helsingin 
hovioikeuden tuomiossa 20.2.2015 (R 14/693) katsottiin Fimean lausunnon perus-
teella, että metoksetamiinilla ja pentedronilla voi olla lääkinnällisiä vaikutuksia, ja 
että kysymys oli siten lääkkeistä. KKO tuli samojen aineiden ja ilmeisesti hyvin sa-
mansisältöisen asiantuntijatodistelun perusteella toiseen lopputulokseen asiassa KKO 
2016:34.

Samalla tavoin voidaan tarkastella alfa-pvt:tä koskevia ratkaisuja. Kyseinen aine 
oli aiemmin luokiteltu erillisellä hallintopäätöksellä lääkkeeksi. Tällä hetkellä se on 
luokiteltu huumausaineeksi. Vantaan käräjäoikeuden ratkaisussa 5.5.2015, R 15/102 
(jota Helsingin hovioikeus ei ole ratkaisullaan 29.9.2015, R 15/1588 muuttanut) tode-
taan, että alfa-pvt rinnastuu pyrovaleroniin, millä on myös lääkinnällisiä ominaisuuk-
sia. Kuitenkin Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 23.6.2016 (R 15/1711) on todettu, 
että alfa-pvt:llä ei ole hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle, vaan sitä voidaan 
pikemminkin pitää terveydelle haitallisena.

Viimeisenä lääkerikosten arvioinnin ongelmakohtana voidaan vielä mainita se, että 
kysymys on usein yhden rikosnimikkeen kohdalla useista lääkeaineista. Esimerkiksi 
Helsingin hovioikeuden asiassa R 15/77 antamassa ratkaisussa 22.12.2015 kysymys 
oli alfa-metyylitryptamiinia (AMT) ja dimetokaiinia sisältävästä jauheesta. Molem-
mat aineet ovat muuntohuumeita ja niiden arviointiin lääkkeinä liittyi siten EUTI:n 
ratkaisusta syntyneitä ongelmia. Hovioikeus katsoi, että dimetokaiinia ei voitu pitää 
lääkkeenä, mutta AMT:lla saattoi esitetyn asiantuntijalausunnon perusteella käyttö-
annoksesta riippuen olla välittömiä tai välillisiä hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen ter-
veydelle, vaikka hallusinogeenisten vaikutusten takia aineen lääkkeellinen käyttö oli 
rajallista. Näin ollen vastaaja tuomittiin salakuljetuksesta toisen aineen osalta, mutta 
toisen aineen osalta syyte hylättiin.
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5.  Yhteenveto

Lääkerikokset ja etenkin lääkkeen määritelmään liittyvät tulkintaongelmat tuovat kiin-
nostavalla tavalla esiin sen, miten rikosoikeudelliset instrumentit pyrkivät pysymään 
ajan tasalla ympäristössä, joka on jatkuvassa muutoksessa. Markkinoille nopealla 
vauh dilla tulevat aineet, niiden etsimisen ja tilaamisen helppous internetin välityksellä 
sekä niin kansallisten kuin kansainvälisten tuomioistuinten yllättävät tulkinnat voivat 
aiheuttaa huomattavia haasteita niin lainsäädännölle kuin tuomiostuintyöllekin. Kuten 
tässä artikkelissa melatoniinin ja muuntohuumeiden osalta esitellyt tapaukset sekä 
aiheisiin liittyvä problematiikka osoittavat, lääkerikoksia käsittelevien tuomareiden, 
syyttäjien ja avustajien on jatkuvasti syytä seurata alan juridisia ja yleismaailmallisia 
muutoksia. Uusia tulkintaongelmia voi ilmetä nopeammin kuin luullaan.
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Essi Konttinen-Di Nardo

Valtion vahingonkorvausvastuu laittomasta 
kotietsinnästä 

1.  Johdanto

Pakkokeinolakiin on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehty huomattavia 
osittaisuudistuksia muuttuvien yhteiskuntaolojen ja ihmisoikeusnäkökulman korostu-
misen paineessa. Viimein vuoden 2014 alussa saatiin voimaan lakia koskeva koko-
naisuudistus, jolla yhtenäistettiin lain sisältöä, täsmennettiin tulkintaa aiheuttaneita 
säännöksiä ja luotiin uusia menettelyjä. Kokonaisuudistuksella pyrittiin vastaamaan 
siihen kritiikkiin, jota paitsi kansalliset laillisuusvalvojat että Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin olivat esittäneet.

Pakkokeinojen käytössä korostuu voimakkaasti perus- ja ihmisoikeusnäkökulma ja 
useilla pakkokeinoilla puututaan tuntuvasti perusoikeuksien ydinalueelle menevästi 
niiden kohteeksi joutuvien ihmisten oikeuksiin. Pakkokeinojen luonteen vuoksi lain-
säädännön arvioinnin tärkeän osa-alueen muodostaa oikeusturvaan liittyvien säännös-
ten toimivuuden ja kattavuuden arviointi. Tämä koskee muun muassa pakkokeinojen 
käytöstä päättämistä, mahdollisuutta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ja 
viran omaisten toiminnan valvontaa.1

Yksityis- ja perhe-elämä ja kotirauha ovat perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia2. Yksityis- ja perhe-elämän sekä koti-
rauhan loukkaamattomuutta on pidettävä korkealle arvostettavina oikeushyvinä ja 

1 Oikeusministeriön komiteamietintö 2009:2 s. 100.
2 Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Hen-

kilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 
salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvit-
tämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi 
välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taik ka 
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa se kä 
vapaudenmenetyksen aikana. Ks. HE 309/1993 vp s. 52–53. 

  Perusoikeusuudistuksessa pe rus tus lain 10 §:n 1 momenttiin lisättiin yksityiselämän suojaa koske-
va yleis lauseke, jolla haluttiin ulottaa perustuslaissa turvattu yksityiselämän suoja koskemaan kaik-
kia yksi tyiselämän ulottuvuuksia. Hallituksen esityksen mukaan yksityiselämän suojan lähtökohta on 
yksi lön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielival-
taista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän käsite omaksuttiin lakiin 
lähinnä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan vaikutuksesta.
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näitä oikeuksia on mahdollista rajoittaa ainoastaan tietyillä perusteilla ja edellytyk-
sillä.3 Erityisesti viranomaisten suorittama kotietsintä tarkoittaa puuttumista näihin 
oikeuksiin.

Oikeuskäytännössä on aikaisemmin suhtauduttu varauksella siihen, että valtio 
voisi joutua korvaamaan pakkokeinojen käytöstä aiheutunutta kärsimystä. Vahingon-
korvauslaissa valtion korvausvastuulle on asetettu huomattavan korkeat vaatimukset, 
vaikka lähtökohtaisesti myös julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista val-
taa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Korkein 
oikeus onkin avannut ihmisoikeusmyönteisellä laintulkinnallaan mahdollisuuden 
valtion asettamiseksi korvausvastuuseen myös ilman nimenomaisen säädöksen tu-
kea. Käsittelen näitä ratkaisuja artikkelissani jäljempänä. Samoin korkein oikeus on 
vuonna 2014 antamillaan ratkaisuillaan vahvistanut kärsimyskorvausvaatimuksen tut-
kimismahdollisuuden kotietsinnän laillisuutta arvioitaessa. Myös näihin ratkaisuihin 
palaan myöhemmin. 

Olen kirjoittanut artikkelin pakkokeinolain uudistuksen jälkeen erityisistä koti-
etsinnöistä ja tarkastellut artikkelissani erityisesti etsintöjä asianajotoimistoihin.4 
Tässä yhteydessä olen siis tutustunut kotietsintöjä koskevaan lainsäädäntöön ja kysy-
mykseen liittyviin ongelmakohtiin. En ole kuitenkaan tarkastellut artikkelissani kysy-
mystä laittomiin etsintöihin liittyvistä vahingonkorvauksista, joihin tarkoitukseni on-
kin tämän artikkelin yhteydessä tarkemmin perehtyä. Tämä nyt kysymyksessä oleva 
artikkeli soveltuukin luonnolliseksi jatkeeksi aikaisemmalle artikkelilleni. 

Tarkoitukseni on nyt tutkia valtion vahingonkorvausvastuuta kotietsintöjen yhtey-
dessä. Mielenkiintoni kohdistuu nyt lähinnä näiden korkeimman oikeuden vuonna 
2014 antamien ratkaisujen jälkeiseen aikaan, eli siihen, miten tuomioistuimet ovat 
käy tännössä lähteneet soveltamaan kyseisistä ratkaisuista ilmenevää oikeusohjetta. 
Tavoitteenani on artikkelissani ensinnäkin tutkia sitä, millä perusteella laittomiksi 
todet tujen kotietsintöjen yhteydessä voidaan tuomita kotietsinnän kohteille korvausta 
kärsimyksestä. Kiinnostavaa on myös selvittää, minkälaiset loukkaukset ovat käytän-
nössä mahdollistaneet korvauksen tuomitsemisen. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi 
kotietsinnän laillisuutta arvioitaessa nimenomaisesti suhteellisuusperiaatteen näkö-
kulmasta pohdittu kysymystä kotietsinnän vaikutuksesta henkilön maineelle. Onkin 
mielenkiintoista tutkia ja pohtia, että onko esimerkiksi tällainen peruste ollut tai voi-
siko se olla riittävä peruste kärsimyksen korvaamiselle. Tarkoitukseni on myös huo-
mioida tilanteet, joissa korvausvaatimukset on jostakin syystä hylätty. Kiinnostavaa 
on myös havainnoida millä perusteilla viranomaiset ovat mahdollisesti vastustaneet 
vaatimuksia.

Korvausten osalta mielenkiintoinen kysymys on myös korvaustaso. Tarkoitukseni 
on tutkia sitä, minkälaisia korvauksia erilaisissa kotietsintöihin liittyneissä loukkauk-

3 Ks. rajoitusperusteiden luokittelusta tarkemmin mm. Pellonpää s. 222. Ks. myös Metsäranta. 
4 Artikkeli on julkaistu teoksessa Pekka Koponen – Raimo Lahti – Essi Konttinen-Di Nardo (toim.): 

Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta, Helsinki 2016 s. 159–194. 
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sissa on tuomittu. Koska oikeuskäytäntöä on nyt kertynyt muutamalta vuodelta on 
mielenkiintoista nähdä onko korvauksissa havaittavissa selkää yhdenmukaista linjaa 
loukkauksen laadusta riippuen.

Ennakko-oletuksenani on, että kärsimyskorvauksia on tuomittu lähes aina kun koti-
etsintä on todettu laittomaksi. Mielenkiintoista onkin ehkä tarkastella tilanteita, joissa 
korvauksiin ei jostakin syystä ole katsottu olleen perusteita. Lisäksi oletan korvaus-
tason asettuvan hyvin maltilliselle tasolle keskiarvon ollessa noin 1.000 euron luok-
kaa. Kansallinen kärsimyskorvaustaso on perinteisesti ollut hyvin maltillinen, enkä 
oleta törmääväni tämän asian osalta poikkeuksiin. 

Tutkimukseni lähtökohtana on luonnollisesti pakkokeinolain 8 luvun etsintää kos-
kevat säännökset. Aineistonani ovat ensinnäkin pakkokeinolaki ja sen säätämiseen 
joh taneet esityöt. Sama koskee vahingonkorvauslain lainsäädäntömateriaalia erityi-
sesti liittyen henkisen kärsimyksen korvaamiseen sekä julkisyhteisön korvausvastuu-
seen. 

Tarkoitukseni on lisäksi hyödyntää taustamateriaalina pakkokeinoista ja vahingon-
korvauslain kärsimyskorvauksesta kirjoitettuja oikeustieteellisiä kirjoituksia. Tutki-
maani aihetta on ainoastaan sivuttu joissakin lyhyemmissä oikeustieteellisissä teks-
teissä, mutta mitään syvempää oikeustieteellistä analyysiä aiheesta ei ole kirjoitettu. 
Näin ollen aiheeseen liittyvä oikeustieteellinen materiaali on tutkimuksessani käytän-
nössä vain taustamateriaalin roolissa. Käytännössä keskeisimpänä aineistona tutki-
muksessani tulee olemaan tuomioistuinten ratkaisut. Tarkoitukseni on tutkimusluvalla 
saada käyttööni sekä Helsingin käräjäoikeuden että Helsingin hovioikeuden etsintää 
koskeneet ratkaisut, joissa vahingonkorvauskysymykset ovat olleet esillä. Tarkoituk-
seni on rajata tapaukset lähtökohtaisesti korkeimman oikeuden vuonna 2014 antamien 
ratkaisujen jälkeiseen aikaan, jolloin vahingonkorvauskysymyksiä alettiin tosiasial-
lisesti tutkia etsintöjä koskeneiden asioiden yhteydessä. Aineistoni välttämättömänä 
osana ovat toki myös EIT:n ja korkeimman oikeuden ratkaisut. 

2.  Kotietsintä

2.1  Kotietsintää koskeva sääntely

Pakkokeinolaki on viime vuosien aikana kokenut huomattavia muutoksia. Muutokset 
ovat koskeneet osaltaan myös kotietsintöjä. Vuonna 1989 voimaan tullut pakkokeino-
laki (450/1987) useine siihen tehtyine muutoksineen kumottiin 22.7.2011 annetulla 
uudella pakkokeinolailla (806/2011). Tässä yhteydessä myös aikaisemman lain 
5 lukuun sijoitettuja etsintää koskevia säännöksiä muutettiin ja ne siirrettiin 8 lukuun.

Aikaisemmin voimassa olleen etsintää koskeneen 5 luvun 1 §:n 1 momentin mu-
kaan, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomit-
semiseen liittyvät seikat, saadaan rakennuksessa, huoneessa taikka suljetussa säilytys-
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paikassa tai suljetussa kulkuneuvossa, joka on sen hallinnassa, jota on syytä epäillä 
rikoksesta, toimittaa kotietsintä takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon 
tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi taikka muu-
toin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on 
syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain, kun rikos on tehty siellä 
tai epäilty on siellä otettu kiinni taikka muuten voidaan erittäin pätevin perustein olet-
taa, että etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai 
vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä 
rikoksesta. 

Samalla kun etsintää koskeneet säännökset siirrettiin 5 luvusta 8 lukuun, muutet-
tiin myös etsintää koskevien säännösten sisäistä systematisointia. Etsinnässä erotettiin 
omiksi kategorioikseen yleinen etsintä, erityinen etsintä ja paikanetsintä. Etsintää kos-
keviin säännökseen tehtiin myös useita sisällöllisiä muutoksia ja uudistuksia. Uuden 
pakkokeinolain säätämisen jälkeen on lakia muutettu jo useita kertoja5 ja muutoksia 
on kohdistunut myös etsintää koskeviin pykäliin. 

Pakkokeinolain 8 luvun 1 §:n määritelmäsäännöksen mukaan:

Yleisellä kotietsinnällä tarkoitetaan rikoslain 24 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa koti-
rauhan suojaamassa paikassa toimitettavaa etsintää.

Erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän koh-
teeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10–14, 
16, 20 tai 21 §:n mukaan on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja johon ei 
tämän lain 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä.

Paikanetsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muussa kuin 2 tai 3 momen-
tissa tarkoitetussa paikassa, vaikka siihen ei ole yleistä pääsyä tai yleinen pääsy siihen 
on rajoitettu tai estetty etsinnän toimittamisajankohtana, taikka jonka kohteena on kul-
kuneuvo.

Aikaisemman lain säännökset tunsivat siis vain yhdenlaisen kotietsinnän, joka kohdis-
tui rakennukseen, huoneeseen taikka suljettuun säilytyspaikkaan tai suljettuun kulku-
neuvoon. Uuden pakkokeinolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan 
paikkaan kohdistuvien etsintöjen uudella jaottelulla pyrittiin siihen, että kotietsinnän 
kohteeksi tulee koti sanan varsinaisessa merkityksessä ja eräät siihen välittömästi liit-
tyvät tilat ja muuta paikat, ja että etsinnän erityistyypiksi tulee salassapitovelvollisen 
tai salassapitoon oikeutetun luona tehtävä etsintä siihen liittyvien erityispiirteiden 
vuoksi.6

5 Edilex-tietopalvelun mukaan 16 kertaa.
6 HE 222/2010 vp s. 290.
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Suurin osa 8 luvun kotietsintäsäännöksistä koskee sekä yleistä että erityistä koti-
etsintää. Erityisen kotietsinnän erityispiirteet edellyttävät kuitenkin sitä koskevia eri-
tyissäännöksiä, jotka liittyvät päätöksentekomenettelyyn, etsintävaltuutetun osallistu-
miseen etsintään ja riidanalaisen aineiston tuomioistuinkäsittelyyn.7 Tämän artikkelin 
yhteydessä ei ole tarkoitus käydä tarkemmin läpi erityisen etsinnän erityispiirteitä, 
vaan lähinnä avata yleisellä tasolla etsintöjä koskevaa sääntelyä artikkelin pääasial-
lisen teeman, eli etsintöihin liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden  tarkastelemi-
seksi.

Pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n mukaan:

Yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa ole-
vassa paikassa, jos:
1) on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään 

kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen 
liittyvät seikat; ja

2)  etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä:
a) 7 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu takavarikoitava esine, omaisuus, 

asiakirja tai tieto;
b)  7 luvun 2 §:n nojalla jäljennettävä asiakirja;
c)  vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus; tai
d)  seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa, kotietsintä saadaan toimittaa 
1 momentin 1 kohdassa säädetyin edellytyksin vain, jos rikos on tehty siellä tai epäilty 
on otettu siellä kiinni taikka jos muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että 
etsinnässä löytyy 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esine, omaisuus, asiakirja, tieto 
tai seikka.

Rikoksesta epäillyn hallinnassa olevaan paikkaan tehtävän etsinnän edellytykset liit-
tyvät siis epäilyyn tietynasteisen rikoksen tekemisestä ja oletukseen siitä, että etsin-
nällä päästään tiettyyn rikoksen selvittämiseen liittyvään tavoitteeseen. Edellytykset 
vastaavat tältä osin aikaisemmin voimassa olleita etsintää koskeneita edellytyksiä. 

Kotirauhan rajoittaminen ei tule kysymykseen aivan lievien rikosepäilyjen yhtey-
dessä. Tästä syystä pykälään on otettu kuuden kuukauden rangaistusmaksimia koske-
va edellytys. 8 Tähän liittyy kiinteästi myös pakkokeinolain 1 luvun 2 §:n mukainen 
suhteellisuusperiaate, jonka mukaan pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos pakko-
keinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan 
rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille 
pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen ja muut asiaan vaikutta-
vat seikat. Myöskään henkilön aikaisempi rikollinen tausta ei sinänsä saisi vaikuttaa 

7 Erityisestä kotietsinnästä tarkemmin Konttinen-Di Nardo s. 159–194.
8 Joissakin tapauksissa etsintä voidaan tehdä, vaikka rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on kuutta 

kuukautta alhaisempi. Tällaisia erityissäännöksiä kotietsinnän edellytyksistä on muun muassa tie lii-
ken nelaissa, alkoholilaissa ja ydinenergialaissa. Ks. tarkemmin asiasta Helminen – Fredman – Kanerva 
– Tolvanen – Viitanen s. 1054–1056.
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etsinnän toimittamisedellytyksiin, vaan kysymyksessä on oltava konkreettiseen rikok-
seen liittyvä epäilyasema.9

Henkilön löytämiseksi toimitettavan yleisen etsinnän edellytyksistä säädetään 
pakko keinolain 8 luvun 3 §:ssä. 

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa esitutkintaan noudettavan, kiinni otettavan, pidä-
tettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan tai sinne rikosasian vastaajaksi haas-
tettavan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan löytämiseksi hänen hallinnassaan 
olevassa paikassa.

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa ole-
vassa paikassa vain, jos etsittävän henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa 
olevan siellä.

Muun kuin rikoksesta epäillyn luona toimitettavan kotietsinnän edellytyksistä ja eri-
tyisesti ”erittäin pätevin perustein” ilmaisun tulkinnasta on korkein oikeus antanut uu-
den ennakkoratkaisun KKO 2016:57. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että asiassa 
esitettyjen oletusten tueksi tulee olla konkreettisia perusteita. Asiassa oli esitetty ole-
tusten tueksi muun muassa henkilön epätavanomainen ja kiihtynyt käytös ja työsken-
tely rikoksesta epäiltyjen tekoaikana käyttämässä hotellissa. Korkeimman oikeuden 
mukaan esitetyt perusteet eivät yhdessäkään muodostaneet lain edellyttämiä erittäin 
päteviä perusteita.10

Pakkokeinolain 8 luvussa ovat myös kotietsintään liittyvät menettelysäännökset. 
Näihin ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista perehtyä tarkemmin.

2.2  Etsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

Yksityishenkilöiden kannalta yhtenä merkittävimmistä uuden pakkokeinolain etsin-
töjä koskeneista uudistuksista on ollut mahdollisuus saattaa toimitettu kotietsintä 
tuomioistuimen tutkittavaksi. Säännöstä ei sisältynyt alkuperäiseen lakiehdotukseen. 
Pykäläehdotus otettiin lakiehdotukseen vasta eduskuntakäsittelyssä sen seurauksena, 
että EIT antoi Suomea koskevat kaksi kotietsintäratkaisua1112. EIT katsoi ratkaisuis-

9 HE 222/2010 vp s. 292. Kansalliset laillisuusvalvojat ovat antaneet useita valvontaratkaisuja koti-
etsinnän edellytyksistä, mitkä ovat täysin ajankohtaista myös uuden pakkokeinolain kannalta. Ks. tästä 
myös Helminen – Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen s. 1047–1051.

10 Ratkaisu on koskenut vanhan pakkokeinolain mukaista aikaa, mutta ratkaisusta saatava oikeusohje on 
pätevä myös nyt voimassa olevaa lakia sovellettaessa. 

11 Tapauksessa Heino v. Suomi, 15.2.2011, poliisi oli toimittanut kotietsinnän asianajotoimistoon tut-
kiessaan asianajajan päämiehen vaimon liiketoimia. Asianajaja valitti asiasta EIT:n ja väitti kotinsa 
ja kirjeenvaihtonsa suojan tulleen loukatuksi ja esitti, ettei kotimainen laki tarjonnut riittävästi suojaa 
mielivaltaa vastaan. Tapauksessa Harju v. Suomi, 15.2.2011, rajavartiolaitoksen rikostutkijat olivat toi-
mittaneet kotietsinnän henkilön kotona, jota epäiltiin laittoman maahantulon järjestämisestä. Henkilö 
ei ollut ollut paikalla kotietsintää toimitettaessa eikä häneen otettu yhteyttä eikä hänen asianajajalleen 
ilmoitettu etsinnästä. Valittaja väitti kotinsa suojan loukkausta ja esitti, että kotietsintään ei ollut liitty-
nyt laillisuusvaatimuksen kannalta minkäänlaisia oikeudellisia takeita.

12 EIT katsoi edellä kohdassa 6 mainituissa tapauksissa, että kotimaisen lain tuli tarjota etsinnän ja taka-
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saan, että Suomen lainsäädäntö ei tarjonnut etsinnän kohteena olleelle henkilölle riit-
täviä oikeusturvakeinoja ennen kotietsintää tai sen jälkeen.

Lakivaliokunta totesi lakiehdotusta koskeneessa mietinnössään13 käsityksensä ole-
van, että EIT:n antamat ratkaisut mahdollistivat lainsäätäjää valitsemaan lainmukai-
suusarvioinnin etu- tai jälkikäteiskontrollin ja totesi erinäisiin kansallisiin näkökohtiin 
viitaten, että kotietsinnän laillisuuden arviointi oli perusteltua rakentaa jälkikäteiselle 
kontrollille. Pakkokeinolain uudistuksen yhteydessä yleistä etsintää ja paikanetsintää 
koskeva päätöksenteko jätettiin edelleen pidättämiseen oikeutetulle viranomaiselle, 
kun taas erityisestä etsinnästä päättäminen siirrettiin tuomioistuimen tehtäväksi. Eri-
tyistä etsintää koskevasta etukäteiskontrollista huolimatta jälkikäteiskontrollin mah-
dollisuus ulotettiin myös erityisiin etsintöihin. Uudistus tuli voimaan vuoden 2011 
elokuussa. 

Pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n mukaan:

Sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on todettava, 
ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa taikka onko kotietsin-
nässä menetelty 5 tai 6 §:n edellyttämällä tavalla. Vaatimus on tehtävä 30 päivän ku-
luessa kotietsinnän toimittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vaati-
muksen esittäjä on saanut tiedon etsinnän toimittamisesta.

Kotietsintää koskevan vaatimuksen käsittelemiseen sovelletaan, mitä 3 luvun 1 ja 3 §:ssä 
säädetään vangitsemisvaatimuksen käsittelemisestä. Vaatimuksen esittäjälle ja pidättä-
miseen oikeutetulle virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan 
ratkaista kansliassa ilman istuntokäsittelyä, jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi.

Tässä pykälässä tarkoitettua asiaa koskevasta tuomioistuimen päätöksestä saa valittaa.

Uuden pykälän säätämisen yhteydessä lakiin ei kuitenkaan otettu säännöksiä viran-
omaisten velvollisuudesta ilmoittaa etsinnän kohteelle jälkikäteiskontrollin mahdolli-
suudesta.14 Tämä asia kuitenkin korjattiin pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momenttiin 
tehdyllä ilmoitusvelvollisuutta koskeneella lisäyksellä. 

varikon yhteydessä yksilölle suojaa mielivaltaa vastaan varsinkin tapauksissa, joissa viranomaiset 
saivat kansallisen lain nojalla määrätä etsinnöistä ja toimittaa niitä ilman tuomioistuimen lupaa. EIT 
katsoi edelleen, että tapauksissa valittajilla ei ollut tehokasta pääsyä jälkikäteen tuomioistuimeen etsin-
tämääräyksen laillisuuden ja oikeutuksen osalta. Niin ollen valittajin kodin suojaa oli loukattu, kun ei 
vaadittu tuomioistuimen lupaa eikä etsintämääräystä tai etsinnän toimittamisen tapaa voitu tehokkaasti 
saattaa jälkikäteen tuomioistuimen tutkittavaksi.

13 LaVM 44/2010 vp s. 14–15.
14 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoikin päätöksen (Dnro 3229/2/11) kotietsinnän ja takavarikon 

saattamisesta käräjäoikeuden arvioitavaksi, jossa hän totesi, että ei ole realistista olettaa, että kaikki 
tuntisivat pakkokeinolain ja varsinkaan esimerkiksi uuden mahdollisuuden saattaa kotietsintä tuomio-
istuimen tutkittavaksi. Apulaisoikeusmiehen mukaan todettu esitutkintaviranomaisen tulisi kussakin 
tapauksessa erikseen selvästi ilmoittaa mahdollisuudesta saattaa kotietsinnän laillisuus tuomioistuimen 
arvioitavaksi. Apulaisoikeusasiamies toimitti käsityksensä esitutkintaa toimittavien viranomaisten tie-
toon ja lisäksi oikeusministeriölle pakkokeinolain muutostarpeen arvioimiseksi.
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Toimitettu kotietsintä on ollut mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi nyt 
artikkelin kirjoitushetkellä noin viiden vuoden ajan. Kotietsintöjä koskevaa oikeus-
käytäntöä onkin alkanut kertyä varsinkin alioikeustasolla. Myös hovioikeuden ratkai-
suja on saatavilla jo jonkin verran ja korkein oikeuskin on antanut muutaman asiaa 
koskevan ennakkopäätöksen. Kotietsintöjen herkän luonteen vuoksi myös apulais-
oikeusasiamies on seurannut kotietsintöjä koskevien säännösten soveltamista ja toi-
mittamiskäytäntöjä antaen useita niitä koskevia ratkaisuja. 

Mielenkiintoista erityisesti tämän artikkelin kannalta on se, että kotietsinnän tuo-
mioistuimen tutkittavaksi saattamista koskevissa säännöksissä tai muualla lainsäädän-
nössä ei säädetä siitä, mitä mahdollisesti seuraa tilanteessa, jossa tuomioistuimen mu-
kaan kotietsinnälle ei ole ollut edellytyksiä. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus käsi tellä 
laittomiksi todettujen kotietsintöjen yhteydessä mahdollisesti aktualisoituvia hyö-
dyntämiskieltokysymyksiä, vaan lähestyä ongelmaa vahingonkorvausvastuun näkö-
kulmasta.

3.  Valtion vahingonkorvausvastuu

3.1  Yleisesti julkisyhteisön vahingonkorvausvastuusta julkista valtaa  
 käytettäessä

Julkisyhteisö on vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan velvollinen 
korvaamaan siihen virka- tai siihen rinnastettavassa palvelusuhteessa olevan henkilön 
virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon. Milloin vahinko on aiheutettu jul-
kista valtaa käytettäessä vastaa julkisyhteisö siitä vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 
mukaisesti. 

VahkL 3:2 §: Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä 
virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus 
on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella 
hoitaa julkista tehtävää.

Edellä 1 momentissa säädetty vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai 
tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia 
vaatimuksia ei ole noudatettu.

Julkisyhteisön vastuu perustuu siten pykälän mukaisesti virkamiehen virheeseen 
tai laiminlyöntiin.15 Julkista valtaa käytettäessä aiheutetun vahingon korvaamiselle 
on pykälässä asetettu kuitenkin lisäksi 2 momentin korvausvastuuta rajoittava lisä-

15 Virkamiehen oma vastuu perustuu vahingonkorvauslain 4 luvun 1 ja 2 §:ien mukaisesti julkisyhteisön 
vastuuta vastaavasti virheeseen ja laiminlyöntiin. 



197

edellytys. Julkisyhteisön korvausvastuun syntyminen edellyttää siis ensinnäkin sitä, 
että kysymys on tuottamuksella aiheutetusta vahingosta ja toiseksi sitä, että riittävän 
huolellisuuden taso on alitettu. Sääntely käytännössä rajoittaa julkisyhteisön korvaus-
vastuuta huomattavasti verrattuna yleiseen tuottamusvastuuseen. Lain esitöidenkin16 
mukaan mikä tahansa poikkeama täysin moitteettomasta menettelystä ei perusta 
julkis yhteisölle korvausvelvollisuutta, vaikka kysymys olisikin virheestä.17

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun rajoittaminen on selkeä poikkeus vahin-
gon korvausoikeuden yleisistä lähtökohdista. Sääntelyratkaisu ei saa myöskään tukea 
vahingonkorvausoikeudelle asetetuista tavoitteista, kuten hyvitys- ja preventiotavoit-
teista, heikomman suojasta tai vahingon vyöryttämisestä kantokykyisemmälle osa-
puolelle.18 Suvianna Hakalehti-Wainio on julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta 
käsittelevässä väitöskirjassaan esittänyt näkemyksenään, että valitun lainen sääntely-
malli heijastaa vahingonkorvauslain valmistelun ja säätämisen aikaisen julkishallin-
non roolia suomalaisessa yhteiskunnassa ja että arvopohjassa tiivistyy korvauksetto-
muuden lähtökohdan korostaminen. Tulkitsen Hakalehto-Wainion suhtautuvan  hyvin 
kriittisesti lainsäätäjän valintaan julkishallinnon korvausvastuun rajoittamisesta. 
Sinän sä ratkaisua puoltavana tekijänä on mainittava esitetty näkemys viranomaisten 
ratkaisupakosta ja hallintotoiminnan sujuvuudesta, mitä ei mielestäni voida pitää täy-
sin merkityksettömänä. 

Käytännössä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun konkretisoituminen on ollut 
perinteisesti vaikeaa. Hyvin rajoittunutta se on ollut varsinkin aineetonta vahinkoa 
kos kevien korvausten osalta johtuen vahingonkorvauslain korvausvastuuta rajoitta-
vista säännöksistä. Eräissä aineetonta vahinkoa aiheutuneissa tilanteissa julkisyhtei-
sön korvausvastuu on toki perustettavissa erityislainsäädännön normeihin. Tällaisia 
erityissäännöksiä ovat esimerkiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle aiheettomasta 
vapaudenmenetyksestä aiheutuneesta kärsimyksestä maksettava korvaus, yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvolain mukaiset hyvitykset ja oikeudenkäynnin viivästymisestä suo-
ritettava hyvitys. 

Julkisyhteisön korvausvastuun laukeamisessa on kuitenkin ollut nähtävissä muu-
tos. Tämä on erityisesti huomattavissa kärsimyskorvauksia koskevissa ratkaisuissa. 
Muutos liittynee osaltaan perus- ja ihmisoikeustietoisuuden lisääntymiseen ja oikeuk-
sia korostavan laintulkinnan vakiintumiseen. 

16 HE 187/1973 s. 17–18.
17 Ks. asiasta tarkemmin Hakalehto-Wainio s. 33–46.
18 Ks. Hakalehto-Wainio s. 52–53 ja 55.
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3.2  Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta julkisyhteisön   
 korvausvastuuta arvioitaessa

Valtio puuttuu usein toimillaan yksityisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksiin.  
Perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksista aiheutunutta objektiivisesti arvioitavaa kärsi-
mystä voidaan korvata vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n perusteella.19 

Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä:
1)  jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teol-

la loukattu;
2)  jota on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty;
3)  jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-

desta vakavasti loukattu;
4)  jonka ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu 

muulla, 1–3 kohdassa tarkoitettuihin loukkauksiin verrattavalla tavalla.
Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheutta-
maan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja 
loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus.

Korvausvastuun perustaminen valtiota vastaan tältä osin on ollut kuitenkin aikaisem-
min vaikeaa. Valtion rajoitustoimet kohdistuvat useimmiten pykälän 1 kohdan mu-
kaisiin oikeushyviin ja tällöin korvausvastuun syntymiseltä on edellytetty vahingon 
ai heuttamista rangaistavaksi säädetyllä teolla. Oikeusvaltiossa tällaisia tilanteita voi-
daan pitää suhteellisen harvinaisina. Pykälän perusteella katsottiin käytännössä aikai-
semmin, että esimerkiksi pakkokeinojen käytöstä aiheutuneen kärsimyksen korvaa-
minen ei ollut mahdollista. 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 
ihmis oikeuksien toteutuminen, mikä käytännössä tarkoittaa tulkintatilanteissa sitä, 
että lakia tulkitaan perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. Perustuslain 118 § lisäksi luo 
perus tan julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuulle.20 Edelleen Euroopan 
ihmis oikeussopimuksen 13 artiklan mukaan jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa 
tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oi-
keussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien 
ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet viranomaistoimituksessa olevat henkilöt. EIT 
on oikeuskäytännössään myös painottanut sitä, että EIS:n edellyttämien oikeussuoja-
keinojen on oltava käytännössä tehokkaita. 

19 Kärsimyksen korvaaminen on mahdollista myös vahingonkorvauslain 6 luvun 4 a §:n perusteella.  
Kysymys on surmansa saaneen läheisille maksettavasta korvauksesta. 

20 PL 118 §:n 3 momentin mukaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virka-
miehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin 
vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä 
taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään.
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Oikeusasiamies Jääskeläinen on kirjoituksessaan21 vuonna 2011 todennut pitävänsä 
vahingonkorvauslain perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta johtuvan kärsimyksen kor-
vaamista koskevaa korvausvastuuta niin rajoitettuna, ettei sääntelyn voinut sanoa tar-
joavan tehokasta oikeussuojakeinoa perus- ja ihmisoikeusloukkausten hyvittämiseksi. 
Näin ollen perus- ja ihmisoikeusloukkausesta aiheutuneen kärsimyksen korvaaminen 
oli perustettava suoraan edellä mainittuihin perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen 
velvoittaviin säännöksiin.22

Korkein oikeus on muutamissa ratkaisuissaan käsitellyt valtion vahingonkorvaus-
vastuuta aineettoman vahingon suorittamiseksi tilanteissa, joissa korvausvastuuta ei 
ole voitu perustaa suoraan kansallisen lain säädökseen. Nämä ovat koskeneet tilan-
teita, joihin ei syystä tai toisesta ole voitu soveltaa voimassa olleita erityislakeja ja 
näin ollen laajemman perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan mahdollisuus 
on tullut ajankohtaiseksi.

Ennakkoratkaisussa KKO 2008:10 oli kysymys perusteettoman kolme päivää kestä-
neen vapaudenmenetyksen aiheuttaman kärsimyksen korvaamisesta tilanteessa, jossa 
lakia syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen joh-
dosta maksettavasta korvauksesta ei voitu soveltaa, eivätkä vahingonkorvauslain 5 lu-
vun 4 a ja 6 §:n edellytykset kärsimyksen korvaamiselle täyttyneet.

Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että A oli menettänyt vapautensa julkista 
valtaa käytettäessä tapahtuneen vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetunlaimin-
lyönnin johdosta ja ollut vapautensa menettäneenä tavalla, jota voitiin pitää perus- ja 
ihmisoikeutena suojatun henkilökohtaisen vapauden loukkauksena. A:lla oli siten oi-
keus loukkauksen hyvittävään oikeussuojakeinoon. Tapauksessa katsottiin siten olleen 
perusteita suorittaa A:lle vahingonkorvausta vapaudenmenetyksen aiheuttaman kärsi-
myksen johdosta. 

Huomionarvoista ratkaisussa on sen lopputuloksen lisäksi korkeimman oikeuden to-
teamus vahingonkorvauslain osalta siitä, että laissa ei ole vaatimusta siitä, että kärsi-
myksen tai muun aineettoman vahingon korvaamisen olisi aina perustuttava nimen-
omaiseen säännökseen. Tästä huolimatta vahingonkorvausvastuulla tulee toki olla 
oikeudellinen peruste. Edelleen korkein oikeus toi esille sen, viitaten ratkaisuun KKO 
1998:80, että oikeuskäytännössä oli suhtauduttu pidättyvästi kärsimyksen korvaami-
seen muun kuin lain nimenomaisen säännöksen nojalla. 

Perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kasvu ja tämän huomioon ottaminen on 
tuotu myös ratkaisussa esiin. Korkein oikeus on nimenomaisesti todennut viitaten va-
hingonkorvauslakia koskeneeseen hallituksen esitykseen23, että lakia säädettäessä ei 
pyritty vahingonkorvausvastuuta koskevien yleisten periaatteiden tyhjentävään sään-
telyyn ja että oikeuskäytännön ajateltiin kehittävän vahingonkorvausoikeutta vuoro-

21 Jääskeläinen s. 431.
22 Jääskeläinen s. 432.
23 HE 187/1973 vp s. 12.
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vaikutuksessa oikeustieteen kanssa. Näin ollen oli tarpeen arvioida, oliko kärsimyk-
sen korvattavuuteen vaikuttava oikeudellinen ympäristö merkittävästi muuttunut sen 
jälkeen, kun vahingonkorvauslaki aikanaan 1970-luvulla säädettiin. 

Korkein oikeus on myös ratkaisussaan KKO 2013:52 ottanut kantaa perusteetto-
masti kiinni otettuna olleen henkilön kärsimyskorvausta koskeneeseen oikeuteen. 
Tässäkään tapauksessa lakia syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista va-
pauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta ei voitu vapaudenmenetyk-
sen lyhyyden takia soveltaa.

KKO 2013:52 A oli ollut vajaan vuorokauden kiinni otettuna rikoksesta epäiltynä. 
Kiinniottamiselle ei ollut ollut laillisia perusteita. Vapaudenmenetys oli kestänyt alle 
vuorokauden, joten oikeutta korvaukseen syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion 
varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain mu-
kaan ei ollut. Poliisi ei ollut myöskään syyllistynyt tapauksessa rikokseen eikä esille 
ollut tullut mitään lain tulkitsemisessa tehtyyn tahalliseen virheeseen tai törkeään huoli-
mattomuuteen viittaavaa seikkaa. Näin ollen vahingonkorvauslain kärsimyskorvauksen 
suorittamiselle asettamat edellytykset eivät siten asiassa täyttyneet. 

Korkein oikeus totesi, että A oli ollut laittomasti kiinniotettuna ja että tästä vapauden-
riistosta hänelle oli aiheutunut kärsimystä, josta hänellä oli ihmisoikeussopimuksen 
5 artiklan 5 kohdan nojalla oikeus saada korvaus.24

Vuonna 2011 korkein oikeus otti kantaa esitutkinnan viivästymisestä aiheutuneen kär-
simyksen korvaamiseen.

KKO 2011:38 A:ta oli 7.3.2011 kuulusteltu rikoksesta epäiltynä. Hänelle oli 29.9.2005 
lähetetty ilmoitus siitä, että häntä ei enää epäilty asiassa rikoksesta. Asiassa oli ratkais-
tavana kysymys siitä, oliko A:lla oikeus saada korvausta kohtuuttoman pitkään kestä-
neen esitutkinnan aiheuttamasta aineettomasta vahingosta tilanteessa, jossa oikeuden-
käynnin viivästymisen hyvittämisestä annettua lakia ei voitu soveltaa. 

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että esitutkinnan kohtuuttomasta kestosta voi 
sellaisenaankin aiheutua samankaltaista aineetonta vahinkoa kuin varsinaisen oikeu-
denkäynnin viivästymisestä. Vaatimus perus- ja ihmisoikeuksien tehokkaasta toteutu-
misesta puoltaa varsin vahvasti tulkintaa, jonka mukaan myös esitutkinnan kohtuuton 
kesto voi oikeuttaa korvaukseen vastaavalla tavalla kuin varsinaisen oikeudenkäynnin 
viivästyminen. Näin ollen korkein oikeus katsoi, että estettä kärsimyskorvauksen tuo-
mitsemiselle ei ollut, mikäli esitutkinnan katsottaisiin kestäneen kohtuuttoman kauan.

Lopulta korkein oikeus katsoi, ettei esitutkinnan kestoa ollut pidettävä kohtuuttomana 
eikä A:lla näin ollen ollut oikeutta korvaukseen.

Huolimatta siitä, että korkein oikeus edellä mainitusti hylkäsi kärsimyskorvausvaati-
muksen, vahvisti se sen jo ratkaisussa KKO 2008:10 hyväksytyn linjauksen, että kär-

24 EIOS 5 artiklan 5 kohdan mukaan jokaisella, joka on pidätetty tai jonka vapaus on muuten riistetty 
kyseisen artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen. 
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simyskorvauksen tuomitseminen ei edellyttänyt suoranaista kansallisen lain säädöstä 
ja että tulkinta tuli tapahtua perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. 

KKO 2012:81 Vankilan vartija oli oikeudettomasti avannut tutkintavangille tulleen kir-
jeen. Kysymys oli asiassa kärsimyksen korvaamisesta.

Korkein oikeus katsoi, että kirjeen avaaminen oli tapahtunut vahingossa, eikä kysymys 
siten ollut rangaistavaksi säädetystä teosta. Vahingonkorvauslaissa kärsimyksen kor-
vaamiselle säädetyt edellytykset eivät asiassa täyttyneet. Korkeimman oikeuden mu-
kaan vaatimus perus- ja ihmisoikeuksien tehokkaasta toteutumisesta puolsi tulkintaa, 
jonka mukaan henkilöllä tuli olla oikeus vahingonkorvaukseen ainakin virantoimituk-
sessa olevien henkilöiden tekemien vakavien perus- ja ihmisoikeusloukkausten aiheut-
tamasta kärsimyksestä myös tilanteessa, jossa loukkaus ei perustu tahalliseen tekoon. 
Tämän vuoksi valtion korvausvastuu tuottamuksellisen kirjesalaisuuden loukkauksen 
perusteella voi syntyä, jos loukkausta voidaan pitää riittävän vakavana. 

Korkein oikeus katsoi asiassa, että loukkaus oli tapauksessa ollut objektiivisesti arvioi-
den niin vähäinen, ettei oikeutta kärsimyskorvaukseen ollut. 

Tässäkin tuomiossa korvausvaatimuksen hylkäävästä ratkaisusta huolimatta vahvis-
tettiin aikaisemmilla ratkaisuilla luotu tulkintakäytäntö. Lisäksi ratkaisussa tuotiin 
esiin se, että vaikka jonkinasteisen loukkauksen katsottaisiinkin tapahtuneen, ei oi-
keutta kärsimyskorvaukseen välttämättä tästä huolimatta ollut loukkauksen ollessa 
objektiivisesti arvioiden vähäinen. Tällöin loukkauksen toteavaa tuomiota voitiin 
pitää  riittävänä hyvityksenä. 

Korkeimman oikeuden yksi tuoreimmista julkisyhteisön kärsimystä koskevasta 
korvausvastuusta on ratkaisu KKO 2016:20. Tässäkään tapauksessa vahingon kor-
vaus lakia ei voitu lain kannerajoituksen takia soveltaa ja siksi kärsimyksen korvaa-
mista jouduttiin pohtimaan perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta. 

KKO 2016:20 A:n oleskelulupahakemus oli hylätty suojelupoliisin antaman lausunnon 
perusteella. Lausunnon perusteet olivat olleet salaisia, eivätkä A tai asiaa käsitelleet 
viranomaiset olleet saaneet niistä tietoa. 

Korkein oikeus on ratkaisussaan katsonut hallinto-oikeuden menetelleen tavalla, jon-
ka ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu muodostaneen ihmis-
oikeussopimuksen 13 artiklan rikkomisen.25 Myöskään A:n perustuslain 21 §:ssä tur-
vatut oikeudet eivät siten olleet toteutuneet.26 Koska A:n ihmisoikeuksia on asiassa 
katsottu loukatun, on hänellä todettu olleen oikeus korvaukseen aiheutuneesta vahin-
gosta.

25 EIOS 13 artiklan mukaan jokaisella, jonka sopimuksia tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukat-
tu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin ta-
pauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt. 

26 PL 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta 
viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö-
elimen käsiteltäväksi.
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Edellä mainittujen korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella oikeustila näyt-
tää nyt suhteellisen vakiintuneelta sen suhteen, että kansallisen lainsäädännön suoraa 
korvaussäännöstä ei ole enää pidettävä välttämättömänä edellytyksenä aineettoman 
vahingon korvaamiselle. Jokaista yksittäistapausta on sen sijaan arvioitava erikseen 
huomioon ottaen perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen säännökset. Vaikka oikeus-
tila näyttääkin edellä mainitusti vakiintuneelta, aiheuttaa julkisyhteisön korvaus-
vastuu edelleen ongelmia yksittäisissä tulkintatilanteissa. Kotietsintöjen saattaminen 
tuomioistuinten tutkittavaksi on ollut mahdollista vuodesta 2011 lukien. Korkeimman 
oikeuden ratkaisut KKO 2008:10 ja KKO 2011:38 ovat tällöin jo olleet ohjaamassa 
oikeuskäytäntöä. Tästä huolimatta käräjäoikeudet eivät tutkineet kotietsintöjen yh-
teydessä esitettyjä vahingonkorvausvaatimuksia.27 Oikeustilaan saatiin muutosta vasta 
korkeimman oikeuden vuonna 2014 antamien ratkaisujen jälkeen. 

3.3  Valtion korvausvastuusta etsintöihin liittyen

Kotietsintöjen saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi tuli siis mahdolliseksi pak-
kokeinolain uudistuksen myötä ja tällä uudistuksella oli tarkoitus vastata EIT:n esittä-
mään kritiikkiin etsinnän kohteiden riittämättömistä oikeussuojakeinoista. 

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja antoi 30.8.2012 ratkaisun (Drno 3236/2/11) tarkas-
teltuaan kotietsintöjä koskevaa soveltamiskäytäntöä ajanjaksolla 1.8.2011–31.3.2012, 
eli välittömästi etsintöjen saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi koskevan pykälän 
säätämisen jälkeen seuranneen kahdeksan kuukauden ajan. Käräjäoikeudet olivat tänä 
aikana antaneet 22 ratkaisua, joissa esitutkintaviranomaisten oli katsottu toimineen 
jollain tavalla lainvastaisesti kahdeksassa tapauksessa28. Käräjäoikeudet eivät kuiten-
kaan olleet yhdessäkään tapauksessa katsoneet, että kotietsinnälle ei olisi ollut edel-
lytyksiä. Pajuoja kiinnitti ratkaisussaan huomiota myös liitännäisvaatimusten, kuten 
vahingonkorvausvaatimusten, tutkimiseen kotietsinnän laillisuutta koskevan asian yh-
teydessä nostaen esiin kysymyksen oikeussuojan riittävyydestä.

Pajuojan käsittelemässä aineistossa oli joitakin ratkaisuja, joissa korvauksia oli 
vaadittu. Näissä tapauksissa korvausvaatimuksia ei ollut tutkittu joko ”ennenaikai-
sina” tai sillä perusteella, ettei asiassa ollut vastapuolta ja että käsittelyn luonteesta 
johtuen vahingonkorvausvaatimusten tutkiminen ei ollut soveltunut asiaan.29 Lisäk-
si aineistossa oli ollut tapaus, jossa korvausvaatimus oli erotettu käsiteltäväksi riita- 
asiana. Yhdessäkään tapauksessa korvausvaatimusta ei siis ollut tutkittu kotietsin-
tää koskeneessa oikeudenkäynnissä. Havaintojen osalta Pajuoja onkin todennut, että 
kysymys liitännäisvaatimusten käsittelystä on näyttänyt olleen käräjäoikeuksissa 

27 Väite perustuu Apulaisoikeusasiamies Pajuojan antamaan 30.8.2012 antamaan ratkaisuun Drno 
3236/2/11, josta tarkemmin kappaleessa 3.3. 

28 Lähes aina kysymys oli ollut siitä, ettei asunnon haltijalle ollut varattu tilaisuutta olla paikalla koti-
etsinnässä ja/tai kutsua siihen todistaja. AOA Dnro 3236/2/11, 30.8.2012.

29 Näistä asioista korkein oikeus antoi myöhemmin ennakkoratkaisunsa KKO 2014:57 ja KKO 2014:58.
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epäselvä eivätkä käräjäoikeudet olleet näyttäneet pohtineen sitä, olisiko aineettoman 
vahingon hyvittäminen ollut mahdollista ilman nimenomaista kansallista lainsää-
döstä ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan perusteella. Pajuoja on edelleen kiinnittänyt 
huomiota siihen, että ainoa seuraamus esitutkintaviranomaisen pakkokeinolain vas-
taisesta menettelystä oli ollut se, että käräjäoikeus oli todennut menettelyn virheel-
liseksi. Hän onkin perustellusti kyseenalaistanut oikeussuojakeinon tehokkuuden 
ihmis oikeussopimuksen edellyttämällä tavalla.30

Korkein oikeus myönsi valitusluvat kahdesta edellä mainitusta, Pajuojan aineis-
toon sisältyneestä, ratkaisusta. Ennakkoratkaisuissa otettiin kantaa muun muassa 
va hingonkorvausvaatimusten tutkimismahdollisuuteen yhdessä kotietsinnän lainmu-
kaisuutta arvioitaessa. Korkein oikeus on viitannut omiin, edellisessä kappaleessa 
3.2 esiin tuotuihin, ennakkoratkaisuihinsa ja todennut niistä ilmenevän sen, että jul-
kisen vallan käytöstä aiheutuneen kärsimyksen korvaamiselle voi olla perusteita, 
vaikka mainitun kaltaisten oikeuksien loukkauksen aiheuttama kärsimys ei olisikaan 
johtunut rikokseksi katsottavasta teosta. Ratkaisukäytännön kerrotunlainen ulottumi-
nen vahingonkorvauslain sanamuodon mukaista tulkintaa laajemmaksi on perustunut 
muun muassa ihmisoikeussopimuksen 13 artiklaan, minkä lisäksi perustuslain 22 § 
edellyttää, että tulkintatilanteissa lainsoveltaja tulkitsee lakia tavalla, joka edistää 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 

KKO 2014:57 Käräjäoikeus oli todennut, että pakkokeinoistunnossa oli ollut tutkitta-
vana, oliko kotietsinnässä menetelty lain edellyttämällä tavalla ja jättänyt A:n vahin-
gonkorvausvaatimuksen ennenaikaisena tutkimatta. Hovioikeus oli samoin todennut, 
ettei kotietsinnän toimittamiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta voitu käsitellä koti-
etsinnän lainmukaisuutta koskevan asian yhteydessä ja jätti sen tutkimatta. 

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että pakkokeinolaissa ei säädetty liitännäisten vaa-
timusten käsittelemisestä kotietsintäasian tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä. Kysymys-
tä ei käsitelty myöskään lain valmisteluasiakirjoissa. Se totesi edelleen, että tutkittaessa 
sitä, onko kotietsinnässä menetelty lainmukaisesti, joudutaan arvioimaan viranomaisten 
toimien lainmukaisuutta huomioon ottaen myös viranomaisen menettelystä mahdolli-
sesti aiheutuneet vahingot ja haitat. Sama selvitys, jonka perusteella arvioidaan me-
nettelyn laillisuutta, voi osaltaan vaikuttaa siihen, onko perusteita katsoa menettelystä 
aiheutuneen korvattavaa vahinkoa. Jos osoittautuu, että viranomaiset ovat menetelleet 
lainvastaisesti, olisi usein ilmeisesti tarkoituksenmukaista ratkaista myös mahdollisesti 
esitetty valtioon kohdistettu vahingonkorvausvaatimus samassa oikeudenkäynnissä. 
Tällaista menettelyä puoltaisivat niin prosessitaloudelliset seikat kuin myös ihmis-
oikeussopimukseen sisältyvä velvoite tarjota tehokas oikeussuojakeino erityisesti val-
tioon kohdistetun vahingonkorvausvaatimuksen joustavaan tutkimiseen. 

Korkein oikeus totesi lisäksi, että kysymyksessä olleessa asiassa ei ollut tullut esiin sel-
laisia oikeusturvaan tai oikeudenkäynnin sujuvuuteen liittyviä seikkoja, jotka olisivat 
estäneet vahingonkorvausvaatimuksen käsittelemisen samassa yhteydessä eikä myös-

30 AOA Dnro 3236/2/11, 30.8.2012.
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kään erillisyysperiaate muodostanut tällaista estettä. Näin ollen korkein oikeus katsoi, 
että korvausvaatimusta ei olisi tullut jättää ilmoitetuilla perusteilla tutkimatta. Korkein 
oikeus palautti asian käräjäoikeuteen vahingonkorvausvaatimuksen tutkimiseksi. 

Korkein oikeus antoi samalla myös toisen kotietsintää koskeneen ratkaisun, jossa se 
otti samoin kantaa myös korvausvaatimusten käsittelyyn.

KKO 2014:58 Käräjäoikeus oli jättänyt A:n esittämän vahingonkorvausvaatimuksen 
tutkimatta todeten, että kotietsinnän laillisuuden tutkimista koskevan vaatimuksen tuo-
mioistuinkäsittelyssä ei ollut vastaajaa tai vastapuolta eivätkä menettelylaji ja käsittelyn 
luonne olleet sellaisia, että virheelliseksi todetun kotietsinnän perusteella voitaisiin kä-
sitellä vahingonkorvaus- ja kuluvaatimuksia. Hovioikeus oli hyväksynyt käräjäoikeu-
den ratkaisun lisäten vielä, että A:lla oli mahdollisuus hakea korvausta mahdollisista 
vahingoista vahingonkorvauslain säännösten nojalla.

Korkein oikeus päätyi, edellä mainituilla ratkaisun KKO 2014:57 kanssa identtisillä pe-
rusteilla, palauttamaan asian vahingonkorvauksen osalta käräjäoikeuteen tutkittavaksi. 

Korkein oikeus on ratkaisussaan siten vahvistanut sen, että myös kotietsintöjen lail-
lisuutta arvioitaessa on mahdollista ratkaista etsinnän kohteeksi joutuneen henkilön 
vahingonkorvausvaatimus. Ratkaisusta tosin ilmenee myös se, että näissäkin tapauk-
sissa on yksittäistapauksellisesti harkittava se, onko korvausvaatimuksen käsittely 
pääasian yhteydessä tarkoituksenmukaista, vai tuleeko se erottaa käsiteltäväksi erik-
seen. Joka tapauksessa ratkaisun jälkeen on selvää, että julkisyhteisön korvausvastuu 
ulottuu myös kotietsinnällä aiheutettuihin vahinkoihin. 

Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisujen jälkeen oikeustila vaikuttaakin edellä 
mainitusti selkeältä korvausvaatimusten tutkimisen osalta, liittyy korvausvaatimusten 
käsittelyyn itsessään vielä ratkaistavia kysymyksiä. Korkein oikeus antoikin asiasta 
vielä uuden ennakkoratkaisun KKO 2016:57. 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2016:57 liittyykin sen aikaisemmin 
antamaan edellä mainittuun ratkaisuun KKO 2014:58, jossa se palautti asian käräjä-
oikeuteen vahingonkorvausvaatimuksen käsittelemiseksi. Uusi ennakkoratkaisu kos-
kee lähtökohtaisesti hovioikeuden menettelyä sen hylättyä valtion jatkokäsittelylu-
papyynnön. Ennakkoratkaisussa tuodaan kuitenkin esiin myös ne ongelmat, jotka 
kärsimyskorvauksen tuomitsemiseen etsintöjen yhteydessä edelleen liittyy.31

KKO 2016:57 Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2014:58 katsonut, että A:n asun-
nossa 21.9. ja 9.10.2011 toimitetut kotietsinnät eivät ole täyttäneet pakkokeinolaissa 
säädettyjä edellytyksiä. Kotietsinnän 21.9 osalta poliisilla oli ollut pakkokeinolain 
edellyttämällä tavalla ”syytä epäillä” A:n syyllistyneen rattijuopumukseen ja huumaus-
aineen käyttörikokseen, mutta kotietsinnän toimittaminen oli kuitenkin selvitettävän 
rikoksen laatu huomioon ottaen ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kotietsinnän 
9.10 osalta poliisilla ei katsottu olleen A:ta koskevalle rikosepäilylle riittäviä perustei-
ta. Korkein oikeus palauttanut asian käräjäoikeuteen valtioon kohdistetun vahingon-
korvausvaatimuksen tutkimiseksi.

31 Korkein oikeus palautti samalla myös toisen aikaisemmin antamansa ennakkoratkaisun KKO 2014:57 
Helsingin hovioikeuteen samalla perusteella. 
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Asian tultua uudelleen vireille käräjäoikeudessa A vaati, että valtio velvoitetaan suorit-
tamaan hänelle kotirauhan ja yksityisyyden rikkomisesta johtuvasta kärsimyksestä 
4 000 euroa. Valtio kiisti vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Käräjäoikeus katsoi, 
että A:han kohdistunutta loukkausta ei voitu pitää niin vähäisenä, ettei hänellä olisi 
oikeutta vahingonkorvaukseen kotietsinnän aiheuttamasta kärsimyksestä.

Korvauksen määrän suuruusluokan arvioinnissa käräjäoikeuden ratkaisun pohjana on 
ollut ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu Heino v. Suomi (15.2.2011), jossa ihmis-
oikeustuomioistuimen tuomitseman hyvityksen määrä oli 4 000 euroa. Korvauksen 
määrää arvioidessaan käräjäoikeus on käyttänyt apuna myös henkilövahinkoasiain neu-
vottelukunnan suosituksia. A:lle aiheutunut kärsimys vastasi suositusten kohdassa 2.1.2 
tarkoitettua kärsimystä. Huomioon ottaen, että kotietsintöjä oli ollut kaksi, käräjäoikeus 
on arvioinut kohtuulliseksi korvaukseksi 2 000 euroa.

Valtio vaati valituksessaan hovioikeudelle, että sille myönnetään asiassa jatkokäsittely-
lupa, käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja kanne hylätään sekä A velvoitetaan korvaa-
maan sen oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa. Valtio katsoi, että jatkokäsit-
telylupa tulisi myöntää ensinnäkin muutosperusteella, koska käräjäoikeuden ratkaisu 
oli virheellinen siltä osalta kuin käräjäoikeus oli katsonut, ettei A:han kohdistunut 
loukkaus ollut ollut niin vähäinen, ettei oikeutta korvaukseen ollut. Ratkaisu oli vir-
heellinen myös valtion paljoksuman korvauksen määrän osalta. Jatkokäsittelylupa tuli 
myöntää lisäksi tarkistusperusteella, koska käräjäoikeus ei ollut ottanut kantaa valtion 
käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa esitettyihin lukuisiin seikkoihin, jotka puol-
sivat loukkauksen katsomista niin vähäiseksi, ettei korvauksen tuomitsemisen kynnys 
ylittynyt. Valtio pyysi jatkokäsittelylupaa vielä ennakkoratkaisuperusteella, koska asia 
oli periaatteellisesti merkittävä. Laissa ei ole säännöstä perusteettoman kotietsinnän 
johdosta maksettavasta korvauksesta eikä tällaiseen tilanteeseen liittyviä korvausratkai-
suja juurikaan ole. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Valtiolle myönnettiin 
valituslupa.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että kysymystä laillisia edellytyksiä vailla olevan 
kotietsinnän perusteella vaaditun kärsimyksen korvattavuudesta ei ole erikseen lailla 
säännelty eikä tätä kysymystä koskevaa korkeimman oikeuden tai hovioikeuden julkais-
tua oikeuskäytäntöä ole. Valtion korvausvastuuta perus- ja ihmisoikeuksien loukkaami-
sesta aiheutuneesta aineettomasta vahingosta koskeva oikeuskäytäntö on yleisestikin 
ja erityisesti ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa ja perustuslain 10 §:ää koskien suppea. 
Kärsimyksen korvaamisen edellytykset ovat edelleen osin epäselviä esimerkiksi sen 
valtion esiin tuoman seikan osalta, milloin loukkausta on pidettävä niin vakavana, että 
kynnys valtion velvoittamiseen korvauksen suorittamiseen ylittyisi. Tulkintaa ohjaavan 
asiaratkaisun saaminen on ollut tärkeää myös loukkauksesta mahdollisesti tuomittavan 
korvauksen määrän ja sen arvioinnissa huomioon otettavien seikkojen osalta.

Edelleen korkein oikeus totesi, että kotietsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkitta-
vaksi ja mahdollisuus tässä yhteydessä esittää siihen liittyviä korvausvaatimuksia ovat 
oikeuskeinoina varsin uusia. Näin ollen ja ottaen huomioon toimitettavien kotietsintö-
jen suuri lukumäärä, ratkaisun merkitys ei rajoitu tähän yksittäiseen asiaan vaan ratkais-
taviksi tulevilla kysymyksillä on selvästi ollut myös yleistä merkitystä. Korkein oikeus 
päätyi edellä mainituilla perusteilla siihen, että asiassa olisi tullut myöntää valtiolle 
jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella. Asia palautettiin hovioikeuteen.
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Korkeimman oikeuden ratkaisu asian palauttamisesta hovioikeuteen oli mielestäni 
hyvin ennakoitavissa. Korkein oikeus on ratkaisussaan tuonut nimenomaisesti esille 
sen, ettei kansallisessa oikeuskäytännössämme ole vielä julkaistuja ratkaisuja kotiet-
sinnän perusteella tuomituista kärsimyskorvauksista. Koska kärsimyskorvaus ei koti-
etsintöjen yhteydessä perustu vahingonkorvauslakiin, ei meillä oli suoraan kansallista 
tulkintamateriaalia, johon korvausperusteiden ja määrien osalta voitaisiin tukeutua. 
Tulkinta-apua on haettavissa tällä hetkellä EIT:n ratkaisuista. Soveltaen apuna on 
myös mahdollista käyttää käräjäoikeusratkaisuihin perustuvia henkilövahinkoasiain 
neuvottelukunnan suosituksia, joihin käräjäoikeuskin on ratkaisussaan viitannut. Tä-
män osalta on kuitenkin huomattava korvausten perustuvan vahingonkorvauslakiin ja 
olevan rikosperusteisia. 

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja toi myös 8.4.2016 kotietsintää koskeneeseen kan-
teluun antamassaan ratkaisussa Drno 877/4/15 esiin, että eduskunnan oikeusasiamie-
hestä annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan oikeusasiamies voi laillisuusvalvon-
taansa kuuluvassa asiassa tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksen tapahtuneen 
virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. Oikeusasiamiehen ratkaisu käy-
tännössä oli myös katsottu, että oikeusasiamies voi perusoikeuksien valvontatehtä-
vänsä puitteissa tehdä perusoikeuksien loukkausten johdosta hyvitysesityksiä. 

Pajuoja on kysymyksessä olleessa tapauksessa tuonut edelleen esiin, että voimassa 
olevan vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu on niin pitkälti rajoitettua, että 
sääntelyn ei voi sanoa tarjoavan tehokasta oikeussuojakeinoa perus- ja ihmisoikeus-
loukkausten hyvittämiseksi. Pajuoja viittaa myös valtion korvausvastuun perustaviin 
korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuihin ja tuo esiin mahdollisuuden perustaa kär-
simyskorvaus ihmisoikeussopimuksen määräyksiin. Pajuoja on kehottanut valtiokont-
toria ryhtymään toimenpiteisiin hyvitysesityksen johdosta. 

4.  Oikeuskäytäntöä etsintää koskevista korvauksista

4.1  EIT:n oikeuskäytäntöä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita ratkaisuja liittyen suoritettui-
hin kotietsintöihin ja todennut useissa ratkaisuissaan näiden etsintöjen olleen ihmis-
oikeussopimuksen määräysten vastaisia. EIT on loukkausten yhteydessä useissa 
tapauksissa määrännyt myös suoritettavaksi korvausta aiheutuneesta aineettomasta 
vahingosta.32Joissakin tapauksissa33EIT on katsonut, että jo pelkkä päätös EIS 8 artik-
lan loukkaamisesta korvasi riittävästi aiheutunutta vahinkoa.

32 Aineistoon on valittu 21 EIT:n kotietsintää koskevaa ratkaisua, joissa ihmisoikeusloukkaus on todettu 
ja aineettoman korvauksen suorittamista on käsitelty. Aineisto ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Tarkoi-
tus on ollut tutkia suuntaa antavasti EIT:n korvauskäytäntöä etsintäasioissa.

33 Esim. Niemietz v. Saksa, Buck v. Saksa, H.M. v. Turkki ja Xavier Da Silveira v. Ranska



207

Niemietz v. Saksa Asiassa oli kysymys siitä, loukkasiko asianajajan toimistolla suori-
tettu kotietsintä yksityiselämän suojaa ja kirjesalaisuutta. EIT katsoi, että viranomais-
ten puuttuminen valittajan yksityiselämään ja kirjesalaisuuteen perustui lakiin ja että 
sillä oli ollut hyväksyttävä päämäärä, mutta että puuttuminen ei ollut välttämätöntä 
demokraattisessa yhteiskunnassa. EIT katsoi valittajan toimistolla suoritetun koti-
etsinnän merkinneen puuttumista hänen EIS 8 artiklassa suojattuun yksityiselämäänsä. 
 EIT totesi myös, että kotietsinnässä oli tutkittu sellaisia aineistoja, että myös N:n 
kirjesalaisuuteen oli puututtu. EIT:n mukaan ˮkotietsintäluvassaˮ ei ollut rajat tu tarkas-
ti kotietsinnän kohdetta, vaan se koski yleensä asiakirjoja, jotka saattaisivat paljastaa 
loukkaavan kirjeen lähettäjän henkilöllisyyden. EIT:n mukaan kotietsintää suoritettaes-
sa loukattiin ammattisalaisuutta olosuhteet huomioon ottaen suhteettoman paljon.

EIT päätti, että tapauksessa oli loukattu EIS 8 artiklaa. EIT katsoi, että aineettomien 
vahinkojen osalta päätös EIS 8 artiklan loukkaamisesta korvasi riittävästi aiheutunutta 
vahinkoa.

EIT on antanut edellä mainitun Niemietz -ratkaisunsa jo vuonna 1992. Jo tässä yhtey-
dessä on ollut selvää, että ihmisoikeusloukkauksen aiheuttama aineeton vahinko 
eli kärsimys tulee sen aiheuttajan korvata. Ihmisoikeussopimuksen 41 artiklan mu-
kaan jos EIT katsoo yleissopimusta tai sen pöytäkirjoja loukatun ja jos asianosaisen 
korkean sopimuspuolen kansallinen lainsäädäntö sallii vain osittaisen korvauksen, 
tuomio istuimen on tarvittaessa myönnettävä loukatulle osapuolelle kohtuullinen hy-
vitys. Toisaalta EIT on jo tällöin katsonut, että suhteellisen lievä oikeuksien loukka-
us on hyvitettävissä loukkauksen toteavalla päätöksellä.34EIT toi ratkaisussaan esille 
myös sen, myöhemmin kansallisessa alioikeuskäytännössämmekin korvausten osalta 
viitatun, että kotietsintään liittynyt julkisuus oli omiaan vaikuttamaan kielteisesti koh-
teen ammattimaineeseen sekä hänen asiakkaidensa että laajemman yleisön silmissä. 
Tämä seikka voidaan perustellusti ottaa huomioon aineellista vahinkoa ja sen määrää 
harkittaessa. Vuonna 2005 EIT antoi toisen kotietsintää koskevan ratkaisunsa Saksaa 
vastaan, missä se myös katsoi rikkomuksen toteamisen olleen riittävä hyvitys aineet-
tomasta vahingosta. 

Buck v. Saksa Asiassa oli kysymys siitä, oliko oikeasuhtaista toimittaa etsintä ja taka-
varikko henkilön liiketiloissa ja kotona jutussa, joka koski kolmannen osapuolen teke-
mää liikennerikkomusta. 

EIT totesi, että vaikka viranomaisilla oli yleis- tai erityisestävässä tarkoituksessa valta 
turvautua etsinnän ja takavarikon kaltaisiin toimenpiteisiin saadakseen selvitystä tie-
tyistä rikoksista alueella, jolla muutoin ei ollut mahdollista löytää syyllistä, suhteelli-
suusperiaatteen noudattamisesta täytyi kuitenkin olla vakuuttavaa näyttöä ottaen huo-
mioon kodin suojaan puuttumisen vakavuuden. EIT katsoi, ettei puuttumista käsillä 
olevassa tapauksessa voitu pitää oikeasuhtaisena tavoitteisiinsa nähden ottaen huo-
mioon tapauksen asianhaarat ja erityisesti sen, että toimenpiteet olivat perustuneet kol-
mannen osapuolen tekemään vähäiseen rikkomukseen ja ne olivat kohdistuneet myös 
valittajan yksityisiin asuintiloihin. EIS 8 artiklaa oli rikottu.

34 Näin samoin KKO 2012:81.
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EIT katsoi, että EIS 8 artiklaa oli rikottu ja että rikkomuksen toteaminen oli riittävä 
hyvitys aineettomasta vahingosta.

Edelleen tapauksissa H.M. v. Turkki35 ja Xavier Da Silveira v. Ranska36 EIT piti rik-
ko  muksen toteamista riittävänä hyvityksenä. Ratkaisujen perusteella voidaan siten 
edellä mainitusti kootusti todeta, että vaikka aineettoman vahingon korvaaminen koti-
etsintöjen yhteydessä tulee kysymykseen, ei sitä kuitenkaan tule nähdä oikeuksien 
loukkauksesta suoraan johtuvana oikeutena, vaan että sen tuomitsemista tulee harkita 
yksittäistapauksellisesti.

EIT on edellä mainitusti myös tuominnut korvauksia useiden laittomiksi todettujen 
kotietsintöjen yhteydessä. 

Kilic v. Turkki Asiassa oli kysymys siitä, olivatko asianajajan kotona toimitetut etsin-
nät ja takavarikot laillisia. Valittaja väitti rikkomuksia, kun hänen kotonaan ja toimis-
tossaan oli laittomasti toimitettu etsintä ja takavarikko ja kun hänen saatavillaan ei ollut 
tehokkaita kotimaisia oikeussuojakeinoja.

Pääasian osalta EIT totesi, että valittajan kotona toimitetulla etsinnällä ja videonauho-
jen takavarikoinnilla oli puututtu hänen EIS 8 artiklan mukaisiin oikeuksiinsa. Myös 
etsintä hänen asianajotoimistossaan sekä joidenkin sieltä löydettyjen asiakirjojen ko-
piointi perustivat puuttumisen hänen kotinsa suojaan. Etsinnät ja takavarikot olivat 
olleet laaja-alaisia ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa aineistoa oli otettu ilman 
erityistä lupaa. Valittajalle ei ollut näytetty tuomioistuimen antamaa lupaa etukäteen 
eikä myöhemminkään. Esineiden takavarikolle ja asiakirjojen kopioinnille ei ollut haet-
tu oikeuden hyväksyntää 3 päivän kuluessa toimenpiteistä, vaikka rikosprosessilaissa 
oli siitä määräys. Rikosprosessilakia oli rikottu myös, kun valittajalle ei ollut annettu 
luetteloa kopioiduista asiakirjoista. Mitään vastausta ei ollut annettu hänen pyyntöönsä 
saada videonauhat takaisin. 

Niin ollen EIT katsoi, että etsinnät ja takavarikot oli pantu toimeen ilman asianmukaista 
lupaa tai takeita eikä laki siten ollut sallinut toimenpiteitä. EIS:n 8 artiklaa oli rikottu 
ja valtion oli maksettava valittajalle korvausta aineettomasta vahingosta 2.000 euroa.

Myös muissa EIT:n 2000-luvun alkupuolen ratkaisuissa kuten muun muassa L.M. v. 
Italia37 ja v. Yhdistynyt kuningaskunta on EIS 8 artiklaa todettu rikotun ja aineetto-

35 Kysymys asiassa oli siitä, oliko laittoman kotietsinnän tapahtumista tutkittu asianmukaisesti. EIT totesi 
EIS 8 artiklaa rikotun ja että rikkomuksen toteaminen oli riittävä hyvitys aineettomasta vahingosta. 

36 Kysymys asiassa oli ulkomaisen asianajajan kotona toimitetun etsinnän ja takavarikon oikeasuhtaisuu-
desta. EIT totesi EIS 8 artiklaa rikotun ja että rikkomuksen toteaminen oli riittävä hyvitys aineetto-
masta vahingosta. 

37 Kysymys asiassa oli siitä, oliko laillisin edellytyksin toimitettua kotietsintää pidettävä laittomana, kun 
etsinnän jälkeen ei ollut noudatettu toimituksen vahvistamiselle säädettyä menettelyä. Kysymys oli 
myös kansallisten oikeussuojakeinojen saatavuudesta. EIT katsoi, että etsintäpöytäkirjan pätevyys oli 
ilman hyväksyttäviä perusteita jätetty vahvistamatta, mikä osoitti, että toimivaltaiset elimet eivät ol-
leet huolehtineet sen tutkinnasta, oliko etsinnässä noudatettu säädettyä menettelyä. Niin ollen etsinnän 
toimittamisen jälkeen ei ollut noudatettu laillista menettelyä, minkä vuoksi EIS 8 artiklaa oli rikottu. 
Valittajalla ei katsottu olleen myöskään tehokkaita oikeussuojakeinoja ja näin ollen todettiin rikkomus 
myös EIS 13 artiklan osalta. 
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masta vahingosta tuomittu maksettavaksi korvauksia. Italiaa koskeneessa tapauksessa 
korvauksen määräksi katsottiin 2.000 euroa. Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskenees-
sa tapauksessa valittajana oli perhe, jonka asunnossa oli toimitettu etsintä, vaikka 
heillä ei ollut mitään tekemistä kysymyksessä olleiden rikosten tai rikoksentekijöiden 
kanssa. EIT totesi korvausten osalta, että huomioon ottaen sen väkivaltaisen ja järkyt-
tävän tavan, jolla poliisi oli tunkeutunut valittajien kotiin, myönnettiin korvauksena 
aineettomasta vahingosta kolmelle perheenjäsenelle 3.000 euroa ja toiselle kolmel-
le 2.000 euroa. Tämä tapaus on harvoja, joissa EIT on lausunut jotakin korvauksen 
perusteesta. Toisaalta ratkaisun tiedoista ei selviä se, miksi osalle perheenjäsenistä 
on maksettu suurempi korvaus. Tämä selittynee tapauksen taustatiedoilla, jotka eivät 
kuitenkaan ilmene ratkaisusta. 

EIT:n kotietsintöjä koskevasta korvauskäytännöstä voidaan huomata, että useat sen 
ratkaisut koskevat asianajotoimistoihin tai muuten asianajajiin kohdistuvia etsintöjä. 

Wieser ja Bico Beteiligungen GmbH v. Itävalta Asiassa oli kysymys siitä, loukattiin-
ko asianajotoimistossa toimitetulla sähköisten tietojen etsinnällä ja takavarikolla asian-
ajajan ja hänen päämiestensä kirjeenvaihdon suojaa. Wieser oli asianajaja ja omisti va-
littajayhtiön, joka puolestaan omisti Novamed-nimisen yhtiön. Alioikeus antoi Italias ta 
tulleen oikeusapupyynnön johdosta elokuussa 2000 määräyksen toimittaa etsinnät 
valittajayhtiön ja Novamedin tiloissa. Kummankin yhtiön toimipaikkana on valittajan 
asianajotoimisto. Määräyksessä todettiin, että laitonta lääkeaineiden kauppaa koske-
vissa tutkimuksissa oli tullut esille Novamedille osoitettuja laskuja ja että etsinnällä 
oli takavarikoitava kaikki liiketoimintaan liittyvät asiakirjat, jotka osoittivat yhteyksiä 
epäiltyihin italialaisiin henkilöihin ja yhtiöihin. 

Valittajat väittivät, että sähköisten tietojen etsinnällä ja takavarikoinnilla oli rikottu EIS 
8 artiklaa. Valittajat totesivat, että Wieser oli paitsi valittajayhtiön toimitusjohtaja myös 
sen ja Novamedin asianajaja. Niin ollen etsintä oli välttämättä koskenut myös kirjeitä 
ja tiedostoja, joita Wieser oli laatinut viimeksi mainitussa ominaisuudessaan ja jotka si-
ten sisältyivät asianajajan salassapitovelvollisuuden piiriin. Sellaisia asiakirjoja ei ollut 
erotettu välittömästi etsinnässä taikka sinetöity ja palautettu myöhemmin. 

EIT totesi ratkaisussaan, että asiakirjojen takavarikoinnin osalta kaikkia lain antamia 
prosessuaalisia takeita oli noudatettu. EIT:n mielestä oli huomiota herättävää, että ta-
keita oli kaikilta osin noudatettu asiakirjojen mutta ei sähköisten tietojen takavarikoin-
nin kohdalta. Asianajajayhdistyksen edustaja oli pääasiassa valvonut asiakirjojen taka-
varikointia eikä siten ollut voinut hoitaa tuota tehtäväänsä sähköisten tietojen kohdalta. 
Pöytäkirjaa ei ollut laadittu etsinnän päättyessä vaan vasta myöhemmin samana päivänä 
eivätkä tutkijat olleet ennen poistumistaan ilmoittaneet etsinnän tuloksista Wieserille 
taikka asianajajayhdistyksen edustajalle. 

EIT:n mielestä kerrottu menettely oli perustanut vaaran siitä, että asianajaja joutuisi 
paljastamaan tuossa ominaisuudessaan salassa pidettäviä asiakirjoja. EIT oli oikeus-
käytännössään pannut erityistä painoa tuolle vaaralle, koska siitä saattoi olla seurauk-
sia oikeudenhoidon asianmukaisuudelle. EIT katsoi, että sähköisten tietojen etsintä ja 
takavarikko oli ollut suhteetonta tavoitteisiinsa nähden, kun prosessuaalisia takeita ei 
ollut noudatettu. Kun asianajajan salassapitovelvollisuus tarkoitti suojata myös hänen 
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päämiestään, EIT ei havainnut syytä tulla toiseen tulokseen valittajayhtiönkään koh-
dalta. EIS 8 artiklaa oli rikottu ja valtion tuli maksaa Wiserille korvausta aineettomasta 
vahingosta 2.500 euroa. 

Edellä mainitussa ratkaisuissa mielenkiintoista on myös se, että korvausvaatimus-
ten osalta EIT totesi, ettei se voinut spekuloida rikkomuksen valittajille maineelle 
mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia, eikä se näin ollen vaatimuksista huolimatta 
myöntänyt korvausta taloudellisesta vahingosta. EIT lausui täysin vastaavasti myös 
ratkaisussa Iliya Stefanov v. Bulgaria.38 Ratkaisusta käy ilmi, että vaikuttiko mah-
dollinen maineen menetys aineellisen vahingon korvaukseen. EIT:n lausumalle siitä, 
ettei maineen menetystä voitaisi huomioida korvauskäytännössä olleenkaan, tuskin 
tulee antaa liian suurta merkitystä, sillä se on itse aikaisemminkin tuonut esille seikan 
vaikutuksen korvausta harkittaessa.39

EIT:n käytännöstä on havaittavissa, että aineettomasta vahingosta tuomitut kor-
vaukset ovat olleet suhteellisen maltillisia. Ratkaisussa Andre ja muut v. Ranska tuo-
mittiin kuitenkin tästä hyvin maltillisesta tasosta hieman poikkeava korvaus. 

Andre ja muut v. Ranska Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko asianajotoimistossa 
toimitettua etsintää ja asianajajan muistiinpanojen takavarikkoja pitää oikeasuhtaisina 
toimenpiteinä demokraattisessa yhteiskunnassa. 

Valittajat väittivät, että kotietsinnällä ja takavarikoilla oli loukattu asianajajan ammatti-
salaisuuden suojaa ja syytetyn oikeuksia. Verotuslain mukaan toimituksesta voitiin va-
littaa vain kassaatiolla. Sitä ei voitu pitää tehokkaana oikeussuojakeinona kodin suojan 
loukkausta koskevissa tapauksissa. 

EIT pani merkille, että valittajatoimistossa toimitettuun kotietsintään oli liittynyt eri-
tyinen menettelytae, koska toimituksessa oli ollut paikalla asianajajayhdistyksen pu-
heenjohtaja. Pöytäkirjassa oli mainittu hänen läsnäolostaan ja siitä, että hän oli pitänyt 
velvollisuutenaan huomauttaa asianajajan ammattisalaisuuden turvaamisesta. Sanottu 
ei kuitenkaan ollut estänyt sitä, että toimituksessa oli ollut käsillä toimiston kaikki 
asiakirjat ja niitä oli takavarikoitu. Takavarikoidut valittajan muistiinpanot olivat riidat-
tomasti asianajajan henkilökohtaisia asiakirjoja, jotka sisältyivät ammattisalaisuuden 
suojan piiriin. Toimitukseen annettu lupa oli muotoiltu väljästi, joten verovirkamie-
het ja poliisit olivat ymmärtäneet saaneensa laajat valtuudet. Toimituksella oli pyritty 
löytämään näyttöä valittajien päämiehen epäillystä rikoksesta ja käyttämään sitä tätä 
vastaan. Valittajia ei ollut missään vaiheessa syytetty tai epäilty rikoksesta tai osallisuu-
desta päämiehensä rikokseen. Siten toimitus oli kohdistettu valittajiin yksinomaan siitä 

38 Asiassa oli kysymys siitä, puututtiinko asianajotoimistossa toimitetulla etsinnällä ja siellä olleiden esi-
neiden takavarikoinnilla kohtuuttomasti asianajajan oikeuksiin. Kysymys myös siitä, oliko näyttöä, 
että poliisi oli kuunnellut asianajajan puhelinta. Kysymys edelleen siitä, voitiinko etsinnän ja takavarik-
kojen lainmukaisuus riitauttaa tehokkain kotimaisin oikeussuojakeinoin. EIT katsoi yksimielisesti, että 
EIS 8 artiklaa ja 13 artiklaa oli rikottu etsinnän ja takavarikkojen toimittamisen kohdalta. EIT totesi, 
ettei se voinut spekuloida etsinnän ja takavarikkojen vaikutusta valittajan maineelle, jos ne olisi toimi-
tettu EIS 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. Niin ollen EIT hylkäsi vaatimuksen taloudellisen vahingon 
korvaamisesta. Sen sijaan EIT myönsi aineettomasta vahingosta 1.000 euroa.

39 Ks. edellä Niemitz v. Saksa.
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syystä, että veroviranomaisen vaatimassa tilintarkastuksessa oli ilmennyt vaikeuksia ja 
sen vuoksi oli haluttu löytää asiakirjoja, jotka voisivat vahvistaa sanotut rikosepäilyt. 
Näissä oloissa EIT piti kotietsintää ja takavarikkoja suhteettomina tavoitteisiinsa näh-
den. EIS 8 artiklaa oli rikottu. EIT myönsi valittajalle korvausta aineettomasta vahin-
gosta 5.000 euroa. 

Tapauksessa myönnetty korvaus 5.000 euroa poikkeaa hieman siitä EIT:n hyvinkin 
maltillisesta korvauskäytännöstä, joka voidaan edellä esitellyistäkin ratkaisuista ha-
vaita. Tapauksessa on toki  vaarannettu erittäin tärkeä asianajajan ja päämiehen luotta-
muksellinen suhde, joka on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yksi tärkeistä takeis-
ta. Tapaus ei kuitenkaan mielestäni poikkea sen loukkauksen merkittävyyden osalta 
niistä tapauksista, joissa korvaukset ovat olleet maltillisempia. Toisaalta ratkaisusta 
ei ilmene, mikä valittajan alkuperäinen vaatimus on ollut ja onko tämä mahdollisesti 
vaikuttanut korvauksen määrään. EIT ei tässäkään ratkaisussa perustele tuomitseman-
sa korvauksen määrää, joten pidemmälle menevien johtopäätösten teko on vaikeaa. 

Edelleen asianajotoimistoissa toimitettuja kotietsintöjä ovat koskeneet muun 
muassa ratkaisut Mancevschi v. Moldova,40 Kolesnichenko v. Venäjä,41 Heino 
v. Suomi42 ja Robathin v. Itävalta.43 Kaikissa näissä ratkaisuissa EIT katsoi 
EIS:n 8 artiklaa rikotun ja velvoitti valtiot maksamaan valittajille korvausta aineet-
tomasta vahingosta. Mancevschi-tapauksessa korvauksen määrä oli 2.500 euroa, 
Kolesnichenko-tapauksessa  3.000 euroa, Heino-tapauksessa 4.000 euroa ja Robathin- 

40 Asiassa oli kysymys  siitä, oliko asianajajan toimistossa ja kotona toimitettavia etsintöjä koskevia mää-
räyksiä perusteltu asianmukaisesti. EIT totesi, että määräyksissä ei ollut mainittu yksityiskohtaisesti, 
mitä toimistosta ja asunnosta oli etsittävä. Myöskään ei ollut kerrottu seikoista, joiden vuoksi oli aihet-
ta epäillä, että etsinnöillä saataisiin näyttöä rikoksesta. EIT katsoi, että määräyksiä ei ollut perusteltu 
relevatein ja riittävin syin ja että 8 artiklaa oli siten rikottu. 

41 Asiassa oli kysymys siitä, oliko asianajajan kotona ja toimistossa toimitettaville etsinnöille ja takavari-
koille ollut relevantteja ja riittäviä perusteita ja oliko toimitusten alaa ja tapaa rajattu oikeasuhtaisesti. 
EIT totesi, ettei etsintäluvissa ollut sanottu, mitä esineitä tai asiakirjoja voitiin odottaa löytyvän valit-
tajan asunnosta tai toimistosta tai miten ne voisivat olla relevantteja rikostutkinnan kannalta. Lupapää-
töksissä ei myöskään ollut sanottu mitään asianajajan salassapitovelvollisuuden käsittämän aineiston 
turvaamisesta. EIT katsoi, että etsinnöissä asianajajan salassapitovelvollisuuden turvaamiseksi ei ollut 
ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Salassapitovelvollisuutta oli vaarannettu tavalla, joka oli suhteeton 
toimitusten tavoitteisiin nähden. EIS:n 8 artiklaa oli rikottu, kun etsintöjä oli toimitettu ilman relevant-
teja ja riittäviä perusteita asianajajan salassapitovelvollisuutta turvaamatta valittajan kotona ja toimis-
tossa hänen päämiestään vastaan nostetussa rikosjutussa hänen itsensä olematta epäiltynä. 

42 Suomea koskeneessa ratkaisussa kysymys oli siitä, liittyikö kotietsintään Suomessa oikeusvaltion 
periaatteiden mukaisia takeita viranomaisten väärinkäytöksiä ja mielivaltaa vastaan. EIT katsoi, että 
laki ei tarjonnut riittäviä lainkäytöllisiä takeita ennen etsintää eikä sen jälkeen eikä valittajalle siten 
ollut tarjottu sitä vähimmäissuojaa, johon hän olisi ollut oikeutettu oikeusvaltion periaatteiden nojalla. 
Laillisuusvaatimus ei täyttynyt ja EIS 8 artiklaa oli rikottu. 

43 Tässä EIT:n äänestysratkaisussa kysymys oli siitä, olivatko asianajajan toimistossa toimitettu etsintä 
ja takavarikko olleet oikeasuhtaisia. EIT totesi ensinnäkin, että etsintämääräykselle oli ollut perusteet. 
Määräys oli kuitenkin laadittu hyvin väljin käsittein. Edelleen määräyksen perustana ollut väitetty 
rikollinen toiminta oli liittynyt yksinomaan valittajan ja kahden muun henkilön suhteeseen. EIT:n mu-
kaan näin ollen olisi täytynyt olla erityisiä syitä jotta asianajotoimistossa etsintä olisi voitu kohdistaa 
kaikkiin muihinkin tietoihin, kuten asiassa oli tehty. Kun tällaisia syitä ei ollut ollut, oli EIS 8 artiklaa 
rikottu. 
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tapauksessa 3.000 euroa. Toisessa Suomea koskeneessa etsintätapauksessa Harju v. 
Suomi kysymys samoista oikeusturvatakeiden riittävyydestä.44 Tässä tapauksessa 
korvausta aineettomasta vahingosta tuomittiin 3.000 euroa vaatimuksen mukaises-
ti. Heino- ja Harju-tapauksissa korvaukset aineettomasta vahingosta poikkeavat siis 
toisistaan, vaikka loukkaus on lähtökohtaisesti sama. Toisaalta voidaan ajatella, että 
Heino-tapauksessa tilanne oli vakavampi kysymyksessä ollessa asianajotoimisto. Toi-
saalta EIT on molemmissa ratkaisuissaan todennut tuomitsevansa korvauksen vaati-
muksen mukaisena, mikä ehkä selittää erot tuomituissa korvauksissa. 

Ratkaisuista, joissa EIT on etsintöjen yhteydessä tuominnut korvauksia aineet-
tomista vahingoista, voidaan korvauskäytännön lievimmästä päästä mainita muun 
muassa seuraava ratkaisu:

Isildak v. Turkki Asiassa oli kysymys siitä, tarjosiko kotimainen lainsäädäntö riittäviä 
takeita valtuuksien väärinkäyttöä vastaan, kun poliisi sai toimittaa kotietsinnän ilman 
tuomioistuimen lupaa niissä tapauksissa, joissa viivytyksestä aiheutuisi haittaa

Valittaja omisti työpajan, jota käytettiin myös asumiseen. Syyttäjälle ja poliisille mar-
raskuussa 2000 tekemässään ilmoituksessa hän kertoi, että kaksi poliisia oli tullut 
edellisenä iltana hänen pajalleen ja yksi heistä oli tunkeutunut sisään avoimesta ovesta 
ilman lupaa sekä mennyt jopa hänen makuuhuoneeseensa. Häntä oli kuulopuheiden 
perusteella syytetty kannabiksen käytöstä. Lopulta sanailun jälkeen poliisi oli leppynyt 
ja sanonut, että itse asiassa he eivät olleet tulleet hänen vaan hänen naapuriensa vuoksi.
EIT pani merkille, että tuolloin voimassa olleen rikosprosessilain mukaan poliisi sai 
toimittaa ilman tuomioistuimen lupaa kotietsinnän, jos viivytyksestä aiheutuisi haittaa. 
EIT totesi, että kodin suojaan puuttumisen tuli perustua pakottavaan yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen ja olla oikeassa suhteessa hyväksyttäviin tavoitteisiinsa. Tiukkoja lainsää-
dännöllisiä puitteita ja rajoituksia oli asetettava poliisin valtuuksien käytölle niissä ta-
pauksissa, joissa etsintä saatiin toimittaa ilman tuomioistuimen lupaa. Näin ei ollut asia 
käsillä olevassa tapauksessa. EIT ei havainnut käsillä olevassa tapauksessa syytä olla 
hankkimatta etukäteen tuomioistuimen lupaa. 

Edelleen EIT totesi, että valittajalla ei ollut ollut tehokasta kotimaista oikeussuojakei-
noa, jolla hän olisi jälkikäteen voinut saattaa etsinnän laillisuuden ja aiheellisuuden tuo-
mioistuimen tutkittavaksi. EIS 8 artiklaa oli rikottu. EIT myönsi valittajalle korvausta 
aineettomasta vahingosta 1.000 euroa. 

Tässä ratkaisussa EIT tuomitsi korvaukseksi aineettomasta vahingosta 1.000 euroa. 
Ratkaisussa todetaan tämän osalta ainoastaan, että valittaja pyysi korvausta aineetto-
masta vahingosta ja että EIT myönsi 1.000 euroa. Tämä kirjaus voi viitata siihen, että 
valittajan pyyntö on ollut jotain  muuta kuin EIT:n myöntämä määrä. Se, millä pe-
rusteella EIT on päätynyt 1.000 euron korvaukseen jää ratkaisussa auki. Vertaamalla 

44 Myös ratkaisussa Ravon ja muut v. Ranska oli kysymys siitä, voitiinko kotietsinnän laillisuus riitauttaa 
tehokkailla kotimaisilla oikeussuojakeinoilla. EIT katsoi, ettei valittajilla ollut tehokkaita kansallisia 
oikeussuojakeinoja käytettävissään eikä siten EIS 6 artiklan vaatimusten mukaista pääsyä tuomio-
istuimeen. Asiassa ei ollut enää erikseen tarpeen tutkia 8 artiklan rikkomusta. EIT piti rikkomuksen 
toteamista riittävänä hyvityksenä aineettomasta vahingosta. 
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ratkaisuja muihin tapauksiin, joista korvaus on ollut suurempi, ei ole ainakaan kirjoit-
tajan mielestä mahdollista päätellä sitä, mihin korvausmäärien vaihtelut perustuvat. 
Toisaalta tapausten taustatietoja ei ratkaisussa välttämättä avata lyhyttä selontekoa 
enempää, mikä tekee tapausten luonteen korvausten näkökulmasta vaikeasti arvioi-
tavaksi. 

Edellä mainittuun korvauskäytäntöön liittyen hieman erikoisena näyttäytyy ratkai-
su Zubal v. Slovakia. 

Zubal v. Slovakia Asiassa oli kysymys siitä, loukattiinko taideväärennyksiä koskeneen 
esitutkinnan yhteydessä huutokaupasta maalauksen hankkineen asianomistajan asun-
nossa toimitetulla kotietsinnällä hänen kotinsa suojaa. 

Alioikeuden tuomari antoi kesäkuussa 2005 syyttäjän pyynnöstä luvan kotietsinnän 
toimittamiselle valittajan asunnossa, kun useita henkilöitä epäiltiin maalausten väären-
nyksistä ja väärennettyjen maalausten kaupasta ja valittaja oli vuonna 2003 ostanut 
yhden sellaisen maalauksen, minkä vuoksi voitiin epäillä, että hänen asunnossaan oli 
tutkinnan kannalta tärkeä esine. Etsinnän toimittamisen aikaan valittaja oli lomalla 
Egyptissä. Paikalla oli hänen avopuolisonsa tuolloin 18 vuoden ikäinen poika, jolta po-
liisi vaati maalauksen luovuttamista. Pojan mielestä oli epätodennäköistä, että maalaus 
löytyisi asunnosta. Maalaus saattoi olla valittajan omistaman yhtiön tiloissa toisessa 
osoitteessa. Kaikki talon huoneet tarkastettiin visuaalisesti pojan ja sivullisen henkilön 
läsnäollessa.

Ratkaisussaan EIT pani merkille, että kotietsinnälle oli ollut peruste kotimaisessa rikos-
prosessilaissa. Se oli toimitettu esitutkinnan yhteydessä, joten sillä oli pyritty hyväksyt-
tävään tavoitteeseen eli rikollisuuden estämiseen. Kysymys jäi etsinnän oikeutuksesta. 

EIT pani merkille, että valittaja oli ollut haetun maalauksen omistajana asianomistajan 
asemassa esitutkinnassa. Hänen ei ollut missään vaiheessa epäilty osallistuneen rikolli-
seen toimintaan. Viranomaiset olivat etsinnästä päättäessään otaksuneet, että hän kiel-
täisi pitävänsä vääräksi epäiltyä maalausta hallussaan. EIT ei pitänyt sellaista otaksu-
maa perusteltuna. Jo kello 6 aikaan toimitettu etsintä oli voinut vaikuttaa haitallisesti 
hänen maineeseensa. Hän oli toimituksen aikaan ollut ulkomailla. Tiedon saaminen 
etsinnästä oli häirinnyt hänen lomanviettoaan. Hänen oli pitänyt välittömästi ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin oikeuksiaan ajaakseen. Etsinnälle ei ollut ollut riittäviä pe-
rusteita ja EIS 8 artiklaa oli rikottu. EIT myönsi korvausta aineettomasta vahingosta 
3.000 euroa.

Ratkaisussa EIT on siten tuominnut korvaukseksi aineettomasta vahingosta 3.000 eu-
roa. Korvauksen määrää ei ole enempää perusteltu, mutta EIS 8 artiklan loukkausta 
arvioitaessa on tuotu esille seikkoja, kuten haitta maineelle ja häiriö lomanvietolle, 
joiden voidaan olettaa vaikuttaneen myös korvauksen määrän arviointiin. Sinänsä 
EIT:n esiin tuomia perusteita voidaan pitää merkityksellisinä, mutta ratkaisukäytän-
nön yhtenäisyyden kannalta korvausmäärä herättää kirjoittajassa huomion. Tässä ta-
pauksessa loukkauksen kohde ei ollut etsinnän aikaan kotona, etsintä ei kohdistunut 
asianajotoimistoon tai muuhun arkaluontoista tietoa sisältävään paikkaan. Ratkaisusta 
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ei myöskään tule esille mitään muuta sellaista, joka tekisi siitä vakavamman esimer-
kiksi edellä selostettuun Isildak-tapaukseen verrattuna.

Kotimaisenkin korvauskäytännön kannalta mielenkiintoinen ratkaisu on vuonna 
2010 annettu Vladimir Polishchuk ja Svetlana Polishchu v. Ukraina, missä oli kysy-
mys kotietsinnän lainvastaisuudesta ja siitä, edellyttikö rikkomuksen hyvittäminen 
myös vahingonkorvauksen myöntämistä asunnon omistajille.

Vladimir Polishchuk ja Svetlana Polishchu v. Ukraina Tammikuussa 2001 tuntema-
ton henkilö rikkoi valittajapuolisoiden asuntoa lähellä olleen rakennuksen ikkunoita. 
Saman vuoden maaliskuussa päätettiin toimittaa etsintä puolisoiden asunnossa, kun 
aviomiestä epäiltiin mainitusta vahingonteosta. Poliisit tulivat asuntoon, jossa tuol-
loin valittajien poika juhli syntymäpäiväänsä ystäviensä kanssa. Svetlana Polishchuk, 
joka oli raskaana, vastusti toimitusta. Poliisit kuitenkin toimittivat etsinnän. Vladimir 
Polishchuk ei ollut paikalla. Mitään ei löydetty eikä takavarikoitu. Valittajat kantelivat 
toimituksesta syyttäjänvirastolle, joka saman vuoden lokakuussa ilmoitti, että etsinnälle 
ei ollut ollut pätevää perustetta ja että se siten oli toimitettu rikosprosessilain vastaisesti. 
Myöhemmin ilmoitettiin, että etsinnän toimittaneille poliiseille oli määrätty kurinpito-
seuraamuksia.

EIT pani merkille, että kotimaiset tuomioistuimet olivat yksiselitteisesti tunnustaneet, 
että kotietsintä oli toimitettu ilman pätevää perustetta lainvastaisesti. EIS 34 artiklan 
mukaan valittaja menetti loukatun asemansa, jos kotimaiset viranomaiset olivat nimen-
omaisesti tai asiallisesti tunnustaneet väitetyn rikkomuksen ja hyvittäneet sen. Käsillä 
olevassa tapauksessa täyttyi mainittu ensimmäinen edellytys. Mitä tuli rikkomuksen 
hyvittämiseen, EIT pani merkille, että poliisimiehille oli määrätty kurinpitoseuraamuk-
sia. Niitä voitiin pitää valittajia hyvittävinä. Kysymys jäi kuitenkin siitä, olisiko valitta-
jille tullut myöntää korvauksia. Vladimir Polishchuk ei ollut oleskellut paikkakunnalla 
tuohon aikaan eikä hän ollut väittänyt, että hänelle olisi aiheutunut vahinkoa etsinnästä. 
Niin ollen EIT piti kurinpitoseuraamuksia hänen kohdaltaan riittävänä hyvityksenä eikä 
hänen valitustaan siten voitu tutkia. Sen sijaan Svetlana Polishchuk oli vaatinut kor-
vauksia kotimaisilta viranomaisilta. Tapauksen asianhaaroihin nähden EIT päätti tutkia 
hänen asemaansa loukattuna henkilönä pääasian yhteydessä.

EIT totesi, että kotietsinnällä oli puututtu Svetlana Polishchukin yksityiselämän ja ko-
din suojaan. EIS 8 artiklan 2 kohdan mukaan puuttumisen tuli ensinnäkin olla lain-
mukaista. Lailla tarkoitettiin pääasiassa kotimaisia aineellisia ja prosessuaalisia sään-
nöksiä. Kotimaiset tuomioistuimet olivat pitäneet kotietsintää lainvastaisena eikä EIT 
havainnut syytä tulla toiseen tulokseen. Mitään korvauksia ei kuitenkaan ollut myön-
netty valittajalle. Etsintä oli toimitettu hänen läsnäollessaan ja paikalla oli ollut vieraita, 
jotka oli kutsuttu hänen poikansa syntymäpäiväjuhliin. Näissä erityisissä oloissa EIT 
piti vahingonkorvausta välttämättömänä riittävän hyvityksen kannalta ja katsoi, kun 
korvausta ei ollut myönnetty, että Svetlana Polishchuk oli edelleen loukatun asemassa. 
EIS 8 artiklaa oli rikottu, kun kotietsintä oli toimitettu kotimaisen lain vastaisesti. 

EIT pani merkille, että valittajan korvausvaatimukset oli hylätty lakiin perustumattomi-
na. Hallitus ei ollut osoittanut, että hän olisi voinut saada korvausta jollakin muulla oi-
keussuojakeinolla. Niin ollen myös EIS 13 artiklaa oli rikottu. EIT katsoi yksimielisesti, 
että Vladimir Polishchukin valitus tuli jättää tutkimatta ja että Svetlana Polishchuk oli 
edelleen loukatun asemassa ja että tapauksessa oli rikottu EIS 8 artiklaa lainvastaisella 
kotietsinnällä sekä EIS 13 artiklaa vahingonkorvausmahdollisuuden puuttumisella.
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Ratkaisussa ei määrätty maksettavaksi korvauksia. Asiasta ei kuitenkaan käy ilmi, että 
niitä olisi ylipäätään vaadittu. Mielenkiintoista ratkaisussa on se, että jo vuonna 2010 
EIT on edellyttänyt sitä, että kansallisen lainsäädännön tulee mahdollistaa korvauksen 
tuomitsemisen laittomaksi todetun kotietsinnän yhteydessä. Yhteenvetona EIT:n kor-
vauskäytännöstä etsintöjen yhteydessä voidaan todeta, että korvausmäärät ovat olleet 
maltillisia niiden vaihdellessa 1.000 eurosta 5.000 euroon. Useissa ratkaisuissa on 
pelkän loukkauksen toteaman päätöksen todettu olleen riittävä hyvitys aiheutuneesta 
loukkauksesta. Ratkaisuista itsestään on vaikeaa ja ehkä jopa mahdotontakin päätellä 
sitä, mihin lopulliset korvausmäärät ovat perustuneet. Vaikka EIT:n ratkaisut ovatkin 
koskeneet itse loukkauksen toteamista, on valitettavana kuitenkin pidettävä sitä, että 
EIT ei avaa arviossaan huomioon ottamiaan seikkoja. 

 
4.2  Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö 

Korkein oikeus on edellä mainitusti antanut vuonna 2014 kaksi kotietsintään ja val-
tion vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyvää ratkaisua.45 Näissä kummassakaan rat-
kaisussa se ei ota kantaa korvauksen määrään eikä näin ollen myöskään tuo esiin 
huomioon otettavia perusteita näitä harkittaessa. Korkein oikeus on ratkaisuissaan 
ainoastaan vahvistanut sen, että kotietsintöjen laillisuutta arvioitaessa tulee samalla 
tutkia myös etsinnän kohteen mahdollinen vahingonkorvausvaatimus. Korkein oikeus 
palautti asiat tältä osin käräjäoikeuden tutkittavaksi. 

Vaikka korkeimman oikeuden etsintöjä koskevista ratkaisuista ei olekaan suoraan 
saatavissa tukea aineettomasta vahingosta tuomittavan korvauksen arviointiin, voi-
daan tukea harkintaan hakea muista korkeimman oikeuden ratkaisuista. Erityisesti 
tuoreessa ratkaisussa KKO 2016:20 on otettu kantaa ihmisoikeusloukkauksen perus-
teella tuomittavan kärsimyskorvauksen määrään. 

Korkein oikeus on ensinnäkin todennut, että loukkauksen tulee olla riittävän vaka-
va, jotta loukatulla olisi oikeus korvaukseen. Tältä osin korkein oikeus on viitannut 
ratkaisuunsa KKO 2012:81, jossa se hylkäsi kärsimyskorvausvaatimuksen vahingon 
vähäisyysperusteella. Vastaava kanta on hyväksytty edellä esitellyssä EIT:n ratkaisu-
käytännössä, jossa joissakin tapauksissa loukkauksen toteavan tuomion on katsottu 
olleen riittävä hyvitys aiheutuneesta loukkauksesta. Arvio loukkauksen vähäisyydestä 
tulee perustua objektiivisesti arvioitaviin seikkoihin ja arviossa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, mikä merkitys loukkauksella on sen kohteeksi joutuneelle.

Ratkaisussa KKO 2016:20 korkein oikeus totesi, että loukkaus oli tapauksessa 
kohdistunut henkilön oikeuteen saada tehokasta oikeussuojaa hänen puolustaessaan 
ihmisoikeuksiaan. Loukatulle henkilölle oli asian vuoksi aiheutunut terveydellistä 
haittaa. Näihin seikkoihin nähden loukkausta oli pidettävä niin vakavana, ettei pelkkä 

45 KKO 2014:57 ja KKO 2014:58.
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loukkauksen toteaminen ollut riittävä seuraamus. 
Mielenkiintoisena ratkaisussa voidaan pitää sitä, että korkein oikeus lausuu lopuk-

si, ettei perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksesta tuomittavan korvauksen osalta ole 
tarpeen arvioida sitä, onko kärsimys aiheutunut vahingonkorvauslaissa tarkoitetusta 
henkilövahingosta tai onko se vahingonkorvauslaissa tarkoitettua loukkauksen aiheut-
tamaa kärsimyskorvausta. Lausuma on toki perusteltu ja looginen huomioon ottaen 
se, ettei loukkauksen aiheuttaman kärsimyksen korvaamisen ole katsottu perustuvan 
vahingonkorvauslakiin. Huomiota herättävän lausumasta tekee ehkä se, että ajattelu-
malli poikkeaa käytännön ratkaisutyössä sisäistetystä.

Korkein oikeus toteaa edelleen, että korvauksen määrää arvioitaessa merkitystä on 
annettava loukkauksen ja sen aiheuttamien seuraamusten vakavuudelle ja kestolle. 
Tapauksessa korkein oikeus arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi 5.000 euroa. Korvaus 
vaikuttaa vastaavan sitä edellä esiteltyä EIT:n linjaa, jossa korvaukset ovat vaihdelleet 
1.000 euron ja 5.000 euron välillä. Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa 
loukkaus oli vakava ja se oli aiheuttanut haittaa loukatulle henkilölle pitkän aikaa. 
Korvaus olisi perustellusti voinut olla suurempikin, mutta huomioon ottaen korvaus-
käytäntömme maltillisuus, on sitä pidettävä asianmukaisena. 

Korkein oikeus on edellä mainitusti antanut kotietsintään liittyvää kärsimyskor-
vausta koskevan uuden ennakkoratkaisun KKO 2016:57.46 Ratkaisussa korkein oikeus 
palautti asian hovioikeuden käsiteltäväksi, kun se ei ollut myöntänyt valtiolle jatko-
käsittelylupaa.47 Tästäkin voidaan siis huomata, ettei korvausperusteiden ja -määrien 
arvioperusteita voida pitää vielä täsmentyneinä.

4.3  Hovi- ja käräjäoikeuksien oikeuskäytäntöä

Kansallista korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä laittomiksi todettuja kotietsintöjä 
koskevista korvauksista ei edellä mainitusti ole. Näin ollen kansallinen oikeuskäytän-
tömme nojaa hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien ratkaisuihin. 

Helsingin hovioikeus on antanut vuonna 2016 neljä ratkaisua48 liittyen Itä-Suomen 
poliisilaitoksen tiloissa syksyllä 2014 suoritettuihin etsintöihin. Etsinnät olivat koh-
distuneet neljän huumetutkintaa suorittaneen poliisin työtiloihin ja virkakäytössä ol-
leisiin laitteisiin. Yhdessäkään näistä asioista ei kuitenkaan ollut vaadittu korvausta 
aineettomasta vahingosta. Myöskään viidessä vuonna 2016 Helsingin hovioikeuden 

46 Ratkaisu koski hovioikeuden menettelyn oikeellisuutta, mutta asiakysymyksenä oli laittoman etsinnän 
perusteella maksettavan korvauksen määrä ja peruste. 

47 Korkein oikeus palautti samalla myös toisen vastaavan ratkaisun, jonka se oli aikaisemmin ennakko-
ratkaisullaan KKO 2014:57 palauttanut käräjäoikeuteen.

48 HelHO 30.6.2016 R 15/1949, HelHO 30.6.2016 R 15/2079, HelHO 30.6.2016 R 15/2088, HelHO 
30.6.2016 R 15/2161.
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antamassa ratkaisussa ei ollut vaadittu korvauksia.49 Tässä ratkaisussa hovioikeus 
päätyi käräjäoikeuden kanssa samaan ratkaisuun todeten kotietsinnän lailliseksi.

Vuonna 2015 Helsingin hovioikeus on antanut kolme50 kotietsinnän laillisuutta tut-
kivaa ratkaisua.51 

HelHO 11.3.2015 nro 361 (R 14/1265) 
Asiassa oli kysymys siitä, kenen hallinnassa kotietsinnän toimittamispaikkana ollut 
asunto oli ja kenelle oli tullut antaa tilaisuus olla läsnä kotietsinnässä. Kotietsintä oli 
toimitettu asunnossa, jonka ainoana vuokralaisena ja väestörekisteriin kirjattuna asuk-
kaana oli rikoksesta epäillyn vaimo. Käräjäoikeus katsoi, että rikoksesta epäilty oli to-
siasiallisesti asunut asunnossa ja hänen olleen läsnä kotietsintää toimitettaessa. Epäil-
lyn vaimon läsnäololla ei siten ollut ollut merkitystä. Kotietsintä oli käräjäoikeuden 
mukaan toimitettu pakkokeinolain säännösten mukaisesti. Käräjäoikeus on hylännyt 
rikoksesta epäillyn vaimon vahingonkorvausvaatimuksen.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden ratkaisusta poikkeavasti, että määräysvalta asuntoon 
oli ollut sen ainoalla virallisella vuokralaisella, eli rikoksesta epäillyn vaimolla. Näin 
ollen hänellä oli ensisijainen läsnäolo-oikeus kotietsinnässä. Koska vaimo ei ollut ol-
lut koko kotietsinnän aikaa paikalla, oli asiassa menetelty pakkokeinolain vastaisesti. 
Hovioikeus katsoi kuitenkin menettelyn olleen niin vähäistä, että loukkauksen toteava 
päätös oli asiassa riittävä hyvitys.

Edellä mainitusta ratkaisusta mielenkiintoisen artikkelini kannalta tekee hovioikeu-
den kannanotto valittajan korvausvaatimukseen. Hovioikeus on hyvin avannut koti-
etsinnän yhteydessä aineettoman vahingon korvaamiseen liittyvää oikeusongelmaa ja 
päätynyt toteamaan oikein valtion korvausvelvollisuuden edellytysten lähtökohtaises-
ti tapauksessa täyttyvän. Hovioikeus on kuitenkin katsonut, että koska kotietsinnälle 
on ollut asiassa laillinen peruste ja koska kysymys on ollut pelkästä menettelyvirhees-
tä, mitä oli vielä pidettävä vähäisenä, oli loukkauksen toteava päätös riittävä hyvitys 
asiassa. Asiassa ei myönnetty valituslupaa.

Turun hovioikeuden 27.1.2015 antamassa ratkaisussa R 14/11073 sitä vastoin 
korvausta oli vaadittu.52 Ratkaisunaan hovioikeus katsoi, että kotietsinnälle oli sinän-
sä ollut lainmukainen peruste, koska etsinnän kohdetta oli ollut syytä epäillä huu-
mausaineen käyttörikoksesta. Etsintä oli kuitenkin suoritettu noin kello yhden aikaan 
yöllä, eikä tätä voitu, huomioon ottaen selvitettävänä olleen rikoksen vähäisyys ja 
laatu sekä kotietsinnästä kotirauhalle aiheutunut loukkaus, pitää suhteellisuusperiaat-
teen edellyttämällä tavalla hyväksyttävänä. Korvauksen osalta hovioikeus hyväksyi 

49 HelHO 8.7.2016 R 16/1399.
50 Ratkaisussa 2.9.2015 nro 1204 R 15/12 hovioikeus katsoi käräjäoikeudesta poikkeavasti, ettei koti-

etsinnässä ollut menetelty pakkokeinolain säännösten mukaisesti. Asiassa ei ollut vaadittu korvauksia. 
Ratkaisussa 22.10.2015 nro 1494 R 15/1575 hovioikeus ja käräjäoikeus katsoivat yksimielisesti, että 
perusteet kotietsinnälle olivat olleet olemassa. Korvausvaatimus hylättiin.  

51 Määrä perustuu Helsingin hovioikeuteen tehdyn aineistotilauksen tulokseen.
52 Vaadittu korvaussumma ei ilmene Edilex-tietokannan julkaistusta ratkaisusta.
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käräjä oikeuden kannanoton siitä, että rahallisen korvauksen saaminen kotietsinnän 
yhteydessä tapahtuneesta kotirauhan rikkomisesta aiheutuneesta kärsimyksestä edel-
lyttää vakavaa loukkausta. Tässä tapauksessa rikkomuksen sisältö huomioon ottaen 
riittävänä hyvityksenä pidettiin rikkomuksen toteamista. 

Korvausta koskevaa ratkaisua voidaan pitää onnistuneena siinä mielessä, että 
rikkomuksen katsottiin koskevan etsinnän suorittamisessa käytettyä tapaa, mutta ei 
etsintää itseään. Sama oli kysymyksessä edellä mainitussa Helsingin hovioikeuden 
ratkaisussa. Itse etsinnälle katsottiin olleen asiassa perusteet. Tällaisessa tapauksessa 
rikkomuksen toteamista voidaan mielestäni pitää riittävänä hyvityksenä. Sinänsä lau-
sumaa siitä, että korvaus edellyttää vakavaa loukkausta, voidaan pitää oikeana. Käsi-
tykseni mukaan tilanteessa, jossa etsintä itsessään katsotaan laittomaksi (eli etsinnältä 
katsotaan puuttuneen peruste) on kysymys aina kotirauhan rikkomisesta, mitä voidaan 
pitää pääsääntöisesti aina vakavana loukkauksena. Näin ollen korvausvastuulle ase-
tettavia edellytyksiä ei mielestäni tule asettaa liian korkealle. Mikäli näin tehdään, 
palataan helposti aikaan, jolloin valtion vahingonkorvausvastuun ajankohtaistuminen 
oli lähes mahdotonta. Tällaista kehitystä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Helsingin käräjäoikeus on vuosina 2014–2016 antanut useita ratkaisuja liittyen 
koti etsinnän laillisuuden jälkikäteiseen arviointiin.53 Toisaalta Helsingin käräjäoikeu-
den ollessa pakkokeinoasioiden osalta maamme suurin käsittelijä, olisin odottanut 
ratkaisuja olleen enemmän. 

Vuoden 2014 ratkaisuista54 yhdessä kotietsintä katsottiin laittomaksi, mutta kor-
vausvaatimus siirrettiin käsiteltäväksi asiaan liittyvän takavarikkoasian yhteyteen. 
Muissa ratkaisuissa korvausvaatimukset eivät lopputuloksesta johtuen ajankohtaistu-
neet. 

Vuoden 2015 ratkaisuista neljä ovat edellä mainitut Helsingin hovioikeuden 
30.6.2016 ratkaisemat asiat, joissa yhdessäkään ei vaadittu korvausta aineettomasta 
vahingosta. Viidennessä ratkaisussa55 kotietsintää ei todettu laittomaksi. Vuoden 2015 
osalta mielenkiintoisimmat ratkaisut koskevat näitä korkeimman oikeuden ennakko-
ratkaisujen KKO 2014:57 ja KKO 2014:58 nojalla palautettuja asioita.56 Korkein oi-
keus on ratkaisuissaan todennut kotietsinnät laittomiksi ja käräjäoikeuden ratkaisut 
ovat koskeneet siten vahingonkorvausta. 

HelKO PK 14/6642 Asiassa on ollut kysymys korkeimman oikeuden palauttamasta 
asiasta (KKO 2014/58). Korkeimman oikeuden mukaan ensimmäisen kotietsinnän 
toimittaminen oli ollut selvitettävän rikokseen laatu huomioon ottaen pakkokeinolain 
suhteellisuusperiaatteen vastainen. Toisen kotietsinnän osalta rikosepäilylle ei ollut riit-
täviä perusteita eikä siten pakkokeinolain asettamia edellytyksiä.

53 Käytössäni on ollut 13 ratkaisua.
54 HelKO PK 14/175, HelKO PK 13/10487 ja HelKO PK 14/7921.
55 HelKO 27.11.2015 PK 15/6474.
56 HelKO 19.2.2015 PK 14/6642 ja PK 14/6643.
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Käräjäoikeus katsoi päätöksessään, että kysymyksessä oleva loukkaus ei ollut niin 
vähäinen etteikö oikeutta kärsimyskorvaukseen olisi. Käräjäoikeus otti korvausmää-
rää arvioidessaan pohjaksi EIT:n Heino v. Suomi päätöksen, jossa korvausmääräksi 
vahvistettiin 4.000 euroa. Tämä perusteella käräjäoikeus päätyi tuomitsemaan asiassa 
kärsimyskorvauksena 2.000 euroa. 

Ratkaisua korvauksen tuomitsemisesta voidaan pitää asianmukaisena. Kysymys ei ole 
ollut ainoastaan menettelyvirheestä, jolloin virheen toteamaa päätöstä ei voida pitää 
riittävänä hyvityksenä. 

PK 14/6643 Asiassa on ollut kysymys korkeimman oikeuden palauttamasta asiasta 
(KKO 2014/57). Korkeimman oikeuden mukaan asiassa ei ollut rikosepäilylle riittäviä 
perusteita eikä kotietsinnälle siten pakkokeinolaissa säädettyjä edellytyksiä. Etsinnässä 
ei ollut myöskään menetelty pakkokeinolain edellyttämällä tavalla, koska se oli ilman 
aihetta toimitettu kello 21:n ja 6:n välillä. Etsintä oli lisäksi ollut suhteellisuusperiaat-
teen vastaista. 

Käräjäoikeus on katsonut, että loukkaus ei ole niin vähäinen ettei oikeutta korvauk-
seen kärsimyksestä olisi. Tässäkin ratkaisussaan käräjäoikeus viittaa ratkaisuun Heino 
v. Suomi sekä henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksiin. Korvausmääräksi 
käräjäoikeus vahvistaa 1.000 euroa.

Myös tässä ratkaisussa kysymys oli siitä, että itse kotietsinnälle ei ollut perusteita. Täl-
löin korvauksen tuomitsemista on pidettävä perusteltuna. Käräjäoikeus on kummas-
sakin ratkaisussa viitannut EIT:n ratkaisuun asiassa Heino vs. Suomi. Tässä asiassa 
kysymys oli siitä, että poliisi oli toimittanut kotietsinnän asianajajan toimistossa tut-
kiessaan asianajajan vaimon liiketoimia. Asianajajan tietokoneesta oli kopioitu joita-
kin sähköpostiviestejä ja eräitä asiakirjoja. EIT katsoi, että valittajalle ei ollut tarjottu 
oikeusvaltion periaatteiden nojalla riittävää vähimmäisruojaa, kun hänellä ei ollut 
mahdollisuutta saattaa kotietsintää tuomioistuimen tutkittavaksi. Tässä tapauksessa 
itse kotietsinnän perusteeseen ei oteta kantaa, vaan kysymys on riittävistä oikeussuoja-
keinoista. Ratkaisun mukaan korvausta on tuomittu vaaditun mukaisesti 4.000 euroa. 
Mielestäni tämä ratkaisu ei ole paras mahdollinen vertailukohta kärsimys korvauksen 
määrää arvioitaessa, koska ratkaisussa ei oteta kantaa itse kotietsintä menettelyyn tai 
sen perusteisiin. 

Hovioikeus ei kuitenkaan myöntänyt valtiolle jatkokäsittelylupaa kummassakaan 
edellä mainitussa ratkaisussa, vaikka oikeuskäytäntö on korvausmäärien osalta sel-
keästi täsmentymätön. Näin ollen korkein oikeus palauttikin molemmat ratkaisut 
hovi oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus on palauttamisratkaisussaan57 
todennut, että kärsimyksen korvaamisen edellytykset ovat edelleen osin epäselviä esi-
merkiksi sen valtion esiin tuoman seikan osalta, milloin loukkausta on pidettävä niin 
vakavan, että kynnys valtion velvoittamiseen korvauksen suorittamiseen ylittyisi. Tul-
kintaa ohjaavan asiaratkaisun saaminen on tärkeää myös loukkauksesta mahdollisesti 

57 Korkeimman oikeuden ratkaisu 6.9.2016, S2015/59 nro 1795.
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tuomittavan korvauksen määrän ja sen arvioinnissa huomioon otettavien seikkojen 
osalta. 

Vuonna 2016 Helsingin käräjäoikeus on artikkelin kirjoitushetkellä antanut kahdek-
san kotietsinnän laillisuutta tutkivaa ratkaisua.58 Yhdessäkään ratkaisussa kotietsinnän 
ei katsottu olleen laiton eikä korvauskysymyksiä näin ollen ollut tarpeen pohtia. Pel-
kän käräjäoikeuden päätöksen perusteella on ollut mahdotonta päätellä, että olivatko 
vaatimuksen tekijät ylipäätään vaatineet korvausta aineettomasta vahingosta.59 

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisujen osalta voidaan kootusti todeta, että käräjä-
oikeus on vain muutamassa tapauksessa todennut toimitetun kotietsinnän laittomaksi 
ja vain muutamassa tapauksessa on ylipäätään vaadittu korvausta aineettomasta va-
hingosta. Merkittävimpinä ratkaisuina voidaan pitää edellä mainittuja korkeimmasta 
oikeudesta palautettuja ratkaisuja. Hovioikeus antanee oman ratkaisunsa asioissa lä-
hiaikoina. 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että tapauksissa, joissa kotietsinnän toimitta-
misessa on rikottu jotain menettelysääntöä kotietsinnän itsessään olleen perusteltu, 
on rikkomuksen toteava tuomio ollut riittävä seuraamus. Mikäli kotietsinnälle ei ole 
katsota olleen perusteita olleenkaan, voidaan korvauksen tuomitsemista pitää perus-
teltuna. Sitä vastoin oikeuskäytäntöä korvaustasosta ei juurikaan näytä olevan.

4.4  Muu tulkinta-aineisto 

Vaikka etsintää koskevien ratkaisujen osalta ei kärsimyskorvausta voida perustaa 
suoraan vahingonkorvauslain säännöksiin, on tulkintatukea mahdollista hakea muun 
muassa kotirauhan rikkomista koskevista kärsimyskorvauksista. Korkein oikeus on 
muissakin ihmisoikeusloukkauksiksi arvioiduissa tapauksissa perustanut tuomitun ai-
neellisen vahingon kärsimyskorvaustason jo olemassa olevaa sääntelyä koskeneisiin 
korvauksiin, vaikka ratkaisun kohteena ollutta loukkausta ei syystä tai toisesta ole 
voitu tällaisen säännöksen nojalla korvata. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi laittomasti 
vapautensa menettäneelle maksetut korvaukset tapauksissa, joissa lakia syyttömästi 
vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavas-
ta korvauksesta ei voitu soveltaa.60 

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset61 sisältävät suositukset ja 
soveltamisohjeet liittyen vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja 

58 HelKO PK 16/1289, HelKO PK 16/794, HelKO PK 16/956, HelKO PK 16/1400, HelKO PK 15/9726, 
HelKO PK 16/1407, HelKO PK 16/3194 ja HelKO 16/1907.

59 Päätöksissä viitataan ainoastaan päätöksen liitteeksi otettuun kirjalliseen vaatimukseen. Käräjäoikeuden 
asianhallinnasta ei ole mahdollista saada edellä mainittua liitettä. 

60 Näistä muun muassa ratkaisut KKO 2008:10 ja KKO 2013:52.
61 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten 3. painos on ilmestynyt syksyllä 2014 ja neuvot-

telukunta työstää parhaillaan uutta painosta, joka ilmestynee vuoden 2017 syksyllä. 
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särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suori-
tettavien korvausten määristä.62

 Laittoman kotietsinnän yhteydessä loukkaus kohdistuu henkilön kotirauhaan. Suo-
situksissa63 on kotirauhan rikkomiselle esitetty kahta erillistä suositusta. Suosituksen 
(III 2.1.1) mukaan tapauksissa, joissa on rikottu rauhaa metelöimällä, heittelemällä 
esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla taikka kieltäydytty pois-
tumasta kotirauhan suojaamasta paikasta on korvauksia tuomittu 100 eurosta 1.000 
euroon. Tapauksissa (III 2.2.2), joissa on tunkeuduttu asuttuun asuntoon häiritsemis-
tarkoituksessa on korvauksia tuomittu 500 eurosta 2.000 euroon. 

 Kuten voidaan huomata suosituskuvaukset eivät sovi kovinkaan hyvin kotietsin-
tätilanteisiin. Tällöin korvausta ei tule vahingonkorvauslakiakaan sovellettaessa pe-
rustaa suoraan annettuihin suosituksiin, sillä ne kuvaavat alioikeuskäytäntöä nimen-
omaisesti suosituksessa esitetyn kaltaisessa tapauksessa. Laiton kotietsinnän voidaan 
ajatella loukkaavan myös henkilön yksityisyyttä ja kunniaa. Tällöin tulkinta-apua oli-
si mahdollista hakea myös näitä koskevasta korvauskäytännöstä.64 

Edellä mainitusti suosituksista on vaikea saada apua korvaustason määrittämiseen 
kotietsintätapauksissa. Suositusten suositusohjeista65 on kuitenkin ehkä mahdollista 
saada viitteitä siihen, mihin korvausta määritettäessä tulisi kiinnittää huomiota. Näiden 
mukaan loukkauksen laadun arviointiin vaikuttavat erityisesti millä tavoin koti rauhaa 
on häiritty, tapa, jolla kotirauhan piiriin on tunkeuduttu, olosuhteet, joissa kotirauhaa 
on rikottu, kotirauhan häirinnän kesto ja teolla aiheutetut taloudelliset vahingot. 

5.  Lopuksi

Tarkoitukseni oli tutkia valtion vahingonkorvausvastuuta kotietsintöjen yhteydessä ja 
mielenkiintoni kohdistui korkeimman oikeuden vuonna 2014 antamien ratkaisujen 
jälkeiseen aikaan, eli siihen, miten tuomioistuimet olivat käytännössä lähteneet sovel-
tamaan kyseisistä ratkaisuista ilmenevää oikeusohjetta. Itse korvausten osalta mielen-
kiintoni kohdistui korvaustasoon ja -perusteisiin.

Peruste valtion korvausvastuulle kotietsintöjen yhteydessä vaikuttaa tällä hetkellä 
selvältä. Korkein oikeus on ratkaisuillaan vahvistanut sen, että valtio voi joutua kor-
vaamaan kotietsinnän kohteelle korvausta myös aineettomasta vahingosta. Vastaavia 

62 Suosituskokoelman suosituksia varten on kerätty tiedot kaikista Suomen käräjäoikeuksista vuonna 
2012 annetuista tuomioista. Lisäksi huomioon on otettu aikaisempia suosituskokoelmia varten kerätty 
oikeuskäytäntö ajalta 1.1.–30.6.2017 ja vuodelta 2009. Lisäksi harvinaisten vahinkotyyppien osalta on 
hyödynnetty täydennysaineistoa, joka perustuu vuosien 2010 ja 2011 annettuihin tuomioihin. Yhteensä 
aineisto käsittää noin 16.400 käräjäoikeuden tuomiota, joiden perusteella on tuomittu yhteensä 31.000 
korvausta. 

63 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset s. 39.
64 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset s. 40 –41.
65 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset s. 150–151.
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korvauksia on jo pitkään tuomittu EIT:n ratkaisukäytännössä EIS:n 41 artiklaan no-
jaten. Suomessa valtion korvausvastuuseen on pitkään suhtauduttu torjuvasti eikä ai-
neettoman vahingon korvaamista katsottu mahdolliseksi vahingonkorvauslain sään-
nösten perusteella. Nyt korkein oikeus on vahvistanut, että korvausta voidaan tuomita 
perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan nojalla ilman lainsäädännön yksiselit-
teistä tukea. Oikeuskäytäntö vaikuttaa tällä hetkellä selkeältä.

Korvaustason osalta tilanne vaikuttaa kuitenkin vielä jossain määrin täsmentymät-
tömältä. Selvästi on havaittavissa, että pelkkä menettelysäännösten loukkaus ei johda 
korvaukseen. Tällöin pelkän loukkauksen toteavan tuomion on katsottu olevan riittävä 
hyvitys. Sitä vastoin tilanteesta, jossa kotietsinnälle ei katsota olleen perusteita, ei 
koti maista korvauskäytäntöä juurikaan ole. Tästä syystä korkeimman oikeuden ratkai-
sua KKO 2016:57, jossa se palautti asian hovioikeuden ratkaistavaksi, voidaan pitää 
perusteltuna ja tervetulleena. Tältä osin voidaankin todeta kotimaisen oikeuskäytän-
nön olevan täsmentymätön. 

Tällä hetkellä tulkinta-apua korvausmäärien osalta on mahdollista saada useista EI-
T:n ratkaisuista, joissa korvausmäärät ovat liikkuneet yleensä 1.000–5.000 euron vä-
lillä. Ratkaisuissa ei ole kuitenkaan juurikaan perusteltu korvausmääriä eikä niistä il-
mene alkuperäinen korvausvaatimus. Ratkaisujen käyttö on tässä mielessä haas tavaa. 

Käydessäni läpi lähinnä Helsingin hovioikeuden ja Helsingin käräjäoikeuden ko ti- 
etsintöihin liittyvä ratkaisuja, olen jossain määrin yllätyksekseni todennut, että koti-
etsinnän kohteet eivät ole useinkaan vaatineet korvauksia. On siten mahdollista, että 
kohteet kokevat pelkän rikkomuksen toteavan tuomion riittäväksi hyvitykseksi. Toi-
sena vaihtoehtona on toki se, että valtion perinteisesti hyvin rajoittunut korvausvastuu 
on vähentänyt korvausvaatimuksia ylipäätään. Mahdollisuus saada kotietsintä tuo-
mioistuimen tutkittavaksi on myös vielä jokseenkin uusi instituutio, joten menettely 
saattaa olla asianosaisille ja avustajillekin vielä epäselvä. 

Olen myös ollut yllättynyt tapausten suhteellisen vähäisestä määrästä. Helsingin 
käräjäoikeuden ollessa pakkokeinoasioissa maamme johtava käsittelijä, oletin mää-
rän korkeammaksi. Lisäksi tapaukset, joissa kotietsintä olisi todettu perusteettomaksi 
ovat vähissä. Näin ollen korvauskysymyksetkään eivät useinkaan ajankohtaistu. Mah-
dollista on, että esitutkintaviranomaiset keskittyvät tarkemmin menettelysäännösten 
noudattamiseen ja tarvetta tuomioistuimen jälkikäteiseen tutkimiseen ei ole. Mikäli 
syynä on tämä, voidaan kehitystä pitää tietysti positiivisena. Tämän aineiston pohjalta 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä. Selvää kuiten-
kin on, että kotietsintöjä koskevat tulkintaongelmat eivät vielä ole kokonaisuutena 
ratkaistu. Tästä kertoo osaltaan se, että korkein oikeus on jälleen antanut uuden koti-
etsintää koskevan ennakkoratkaisun KKO 2016:71.66 

66 Asiassa oli kysymys muun kuin rikoksesta epäillyn luona toimitettavan kotietsinnän edellytyksenä 
olevien erittäin pätevien perusteiden täyttymisen arvioimisesta. Kysymys myös oikeudenkäyntikulujen 
korvaamisesta saatettaessa kotietsinnän edellytykset tuomioistuimen tutkittavaksi. 
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Tero Kujala

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kiellosta 
– rikos ja EU-oikeudellinen näkökulma 

1. Yleistä 

Tämän kirjoituksen kohteena on ensisijaisesti rikoslain 51 luvun sisäpiirintiedon 
vää   rinkäytön tunnusmerkistö. Kirjoituksen pääasiallisena tavoitteena on analysoida 
aineelliselta sisällöltään hyvin monimuotoisen sisäpiirintiedon väärinkäytön krimina-
li soinnin eri tunnusmerkistötekijöitä. Näkökulma tutkimuksessa on kuitenkin pää-
osin EU-oikeudellinen ja sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistöä tarkastellaan 
osana kriminalisointisäännöksen taustalla olevaa EU-tason säännöstöä. Tutkimuksen 
yhtenä näkökulmana on käsitellä yksityiskohtaisemmin EU:n lainsäädäntöä sekä oi-
keuskäytäntöä siltä osin, kuin sillä saattaa olla vaikutusta kansallisen rikoslain sovelta-
miseen käytännön tulkintatilanteissa. Tavoitteena on myös tuoda esiin niitä EU-tason 
säännöksiä sekä oikeuskäytännön tulkintoja, jotka tulisi ottaa huomioon sovellettaes-
sa kansallisesti sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevia kriminalisointisäännöksiä.

Ajatus siitä, että sovellettaessa tuomioistuimessa yksittäistapauksessa kansallista 
rikoslakia, asian ratkaisu voi olla riippuvainen EU-tason lainsäädännöstä ja ratkai-
sussa tulee ottaa huomioon EU-tason oikeuskäytäntöä, saattaa olla käytännön tuo-
mioistuintoiminnassa jossain määrin vieras. Rikosoikeutta on perinteisesti pidetty 
ns. puhtaasti kansallisena oikeudenalana, jossa EU:lla ei ole ollut toimivaltaa.1 EU:n 
suhdetta rikosoikeuteen on perinteisesti rajoittanut myös se, että Euroopan unionin 
toiminnassa on sen perustamisesta saakka ollut ensisijaisesti kysymys taloudellisesta 
integraatiosta ja yhteismarkkinoiden luomisesta, joissa rikosoikeuden rooli on jäänyt 
toissijaiseksi.2 

EU:n merkitys kansallisessa rikosoikeudessa on kuitenkin viimeistään 2000-luvulla 
kasvanut olennaiseksi muun EU:n integraation syventymisen myötä. Toisaalta rikos-
oikeudellinen EU-tason jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on alkanut jo 1960- ja 
1970-luvuilla, jolloin perustettiin erilaisia hallitustenvälisiä työryhmiä pohtimaan lä-
hinnä jäsenvaltioiden yhteisiä intressejä mm. EY-petosten torjunnassa sekä poliisi- ja 

1 Näin mm. Nuotio 2009 s. 196–200 ja Melander 2010 s. 1–2. 
2 Näin esim. Raitio 2010 s. 23–80. 



226

turvallisuusyhteistyössä.3 EU-tason rikosoikeudellinen integraatio syventyi perustamis - 
sopimusten tasolle vuonna 1993 voimaan tulleella Maastrichtin sopimuksella, jolla 
luotiin Euroopan unioni ja sen niin sanottu pilarirakenne, jossa III-pilariin kuuluvaksi 
määriteltiin oikeus- ja sisäasiat.4 Edelleen vuonna 1999 voimaan tulleella Amsterdamin 
sopimuksella yhteisön instituutioille annettiin toimivaltaa suhteessa oikeus- ja sisä-
asioihin ja rikosoikeudellisen yhteistyön oikeusperusta määriteltiin Maastrichtin sopi-
musta tarkemmin. Amsterdamin sopimuksella Euroopan unionin yhdeksi tavoitteeksi 
määriteltiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen.5 Sopimuksella 
myös luotiin oikeusperusta rikosoikeudellisille puitepäätöksille. 

Ennen Maastrichtin sopimusta EU:ssa on jo ainakin 80-luvulta lähtien säädetty 
sektoripolitiikan alaan kuuluvia direktiivejä, joilla jäsenvaltioita on velvoitettu toteut-
tamaan lainsäädännössään kyseistä sektoria koskevia kieltoja ja rajoituksia. Direk-
tiivien täytäntöönpanossa on usein havaittu rikosoikeudellinen sääntely tehokkaim-
maksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi välineeksi. Tällaisia alun perin tiettyjä EU:n 
politiikka sektoreita koskevia kieltoja on kansallisesti kriminalisoitu mm. tuoteväären-
nösten, jätteiden, rahanpesun sekä arvopaperimarkkinoiden toimivuuden osalta. 

EU-tason rikosoikeuden integraatio on syventynyt 1.12.2009 voimaan tulleella 
Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen voimaantulon myötä rikosoikeus oikeuden-
alana saatettiin selkeästi osaksi EU:n politiikkaa. Lissabonin sopimuksen jälkeen EU 
instituutiona on myös pyrkinyt liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jolla 
taas on merkittävä rooli mm. rikosprosessioikeudessa oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin viimesijaisena tulkintalähteenä.6 Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja 
tuli Lissabonin sopimuksen myötä oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi ja myös sillä 
on merkittävä vaikutus kansalliseen rikos- sekä prosessioikeuteen. 

Kokoavasti voidaan todeta, että viimeistään Lissabonin sopimuksen jälkeen EU- 
tason lainsäädäntö on olennainen osa kansallista rikosoikeutta ja kansallista rikosoi-
keutta sovellettaessa tulee ottaa huomioon myös EU-tason rikosoikeudelliset periaat-
teet sekä mahdollinen kansallisen lainsäädännön kriminalisointisäännöksen taustalla 
olevat EU-tason säännökset sekä oikeuskäytäntö. 

3 Tarkemmin EU:n piirissä tapahtuneesta rikosoikeuden kehityksestä esim. Melander 2015 s. 3 alkaen. 
4 Oikeus- ja sisäasioihin määriteltiin kuuluvaksi Maastrichtin sopimuksen K1 artiklassa turvapaikka-

politiikka, rajavalvonta, maahanmuuttopolitiikka, huumausaineiden väärinkäytön torjuminen, petollis-
ten menettelytapojen torjuminen kansainvälisellä tasolla, oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden ja 
rikosoikeuden alalla, tulliasiain yhteistyö sekä poliisiasiain yhteistyö. 

5 Rikosoikeudellisen yhteistyön tavoitteet ja määritelmät sisältyivät Amsterdamin sopimuksen 29 ja 31 
artikloihin. 

6 Tarkemmin ja laajemmin Lissabonin sopimuksen merkityksestä EU-rikosoikeudessa esim. Nuotio 
2009, Melander 2009 ja Miettinen 2009. EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen ei ole edennyt sen 
jälkeen, kun Unionin tuomioistuin antoi asiasta joulukuussa 2014 lausunnon, jonka mukaan sopimus 
EU:n liittymisestä ihmisoikeussopimukseen ei ole sopusoinnussa EU:n omien ihmisoikeussopimuk-
seen liittymistä koskevien perustamissopimusten kanssa (EU tuomioistuimen lausunto 2/13 (täys-
istunto), annettu 18.12.2014. 
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Rikoslain 51 luvun 1 §:n sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto on yksi kansallisen 
rikoslakimme säännöksistä, jonka tausta on vahvasti EU-oikeudessa ja jonka sisältö 
on kehittynyt rinnakkain EU-tason säännösten kanssa. Kriminalisoinnissa on kysy-
mys EU-tason rikossäännöksestä, jonka makrotason suojeluobjektina on pääomien 
vapaan liikkuvuuden, yhden EU:n sisämarkkinoiden perusvapauden turvaamisessa. 
Näin rikoslain 51 luvun sisäpiirisäännöksiä sovellettaessa on otettava erityisesti huo-
mioon EU:n asetukset ja direktiivit sekä myös EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
direktiivien tulkinnasta.7

2.  Sisäpiiririkoksia koskevan lainsäädännön kehityksestä   
 EU:ssa

Sisäpiirintiedon väärinkäytön rikosoikeudellinen kielto on kriminalisointina suhteel-
lisen tuore. Sekä EU-tasolla että Suomessa kansallisesti säännökset sisäpiirintiedon 
väärinkäytön kiellosta ajoittuvat vuosiin 1988 ja 1989.8 Vuoden 1988 arvopaperimark-
kinoita koskeva direktiivi, jonka säädösperusta oli yhteismarkkinoiden toiminnassa ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden toteuttamisessa, oli kuitenkin lajissaan ensimmäisiä, 
jossa jäsenvaltioita velvoitettiin lainsäädännössään kriminalisoimaan tiettyjä arvo- 
paperimarkkinoiden toiminnan luotettavuutta vaarantavia menettelyjä. Tätä aikaisem-
min ja vielä pitkään tämän jälkeen, ennen Maastrichtin sopimuksen III-pilarin oikeus- 
ja sisäasioiden yhteistyön käynnistämistä, rikosoikeuden katsottiin olevan oikeuden-
ala, jonka piirissä EU:lla ei ollut varsinaista yhteisötason toimivaltaa.

Pääomien vapaa liikkuvuus on kirjattu alkuperäiseen vuoden 1957 Euroopan ta-
lousyhteisön perustamissopimukseen (Rooman sopimus) yhdeksi yhteismarkkinoi-
den perusvapauksista. Pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat artiklat ovat pysyneet 
sanamuotonsa puolesta lähes muuttumattomina jo yli viiden vuosikymmenen ajan ja 
ovat nykyään osa 1.12.2009 voimaan tullutta Lissabonin sopimusta (sopimus Euroo-
pan unionin toiminnasta (SEUT)).

Sekundaarilainsäädännön tasolla jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentäminen 
pääomien vapaata liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä on ollut hidasta. Ensimmäi-
nen varsinaisesti pääomien vapaata liikkuvuutta säätelevä direktiivi oli neuvoston di-
rektiivi 88/361/ETY perustamissopimuksen 67 artiklan täytäntöönpanosta. Direktiivi 
sisälsi määräyksiä pääoman vapaasta liikkuvuudesta muun muassa pääomamarkki-
noilla sekä rahoitusmarkkinoilla koskien tavanomaisesti kaupankäynnin kohteena 
olevia arvopapereita ja muita sijoitusvälineitä. 

7 Direktiivien välittömästi vaikutuksesta sekä tulkintavaikutuksesta tarkemmin esim. Raitio 2016 
s. 229–244.

8 Pisimmät perinteet sisäpiirikaupankäynnin kiellolla on Yhdysvalloilla, jossa kriminalisointi on ol-
lut voimassa vuodesta 1934. Euroopan valtioissa menettely kriminalisoitiin yleisesti 1980-luvulla. 
(Ks. esim. Häyrynen 2006 s. 95). 
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Ensimmäinen sisäpiirikauppoja koskeva direktiivi annettiin EU:ssa vuonna 1989.9 
Direktiivin pääasiallisena tavoitteena oli luoda yhteisön tasolla sisäpiirikauppoja kos-
kevat yhteen sovitetut säännöt, jotka mahdollistavat myös toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten valvontatoiminnan sekä yhteistoiminnan kansallisten rajat ylittävien 
sisä piirikauppojen ehkäisemiseksi. Direktiivissä korostettiin arvopaperien jälkimark-
ki noiden tärkeyttä taloudellisten toimijoiden rahoituksessa, markkinoiden häiriöttö-
män toiminnan takaamista ja tehokkuutta, luottamusta markkinoihin ja luottamukseen 
vaikuttavaa sijoittajille annettavia takeita yhdenvertaisesta kohtelusta ja sisäpiirin-
tiedon väärinkäytön suojasta. Lisäksi huomioitiin jäsenvaltioiden lainsäädännön puut-
teellisuus tai keskinäinen eroavuus sisäpiirikauppoja koskevissa säännöksissä. 

Vuonna 1989 laadittiin myös Euroopan neuvoston piirissä yleissopimus sisäpiirin 
kaupankäynnistä. Suomi liittyi kyseiseen sopimukseen vuonna 1995. Sopimuksen 
kohteena oli ensisijaisesti viranomaisyhteistyön toteuttaminen rajat ylittävissä sisä-
piirintiedon väärinkäyttötapauksissa. Sopimus kuitenkin sisälsi täsmälliset ja yksilöi-
dyt määritelmät sisäpiirintiedon kaupankäynnistä.10

Euroopan ja maailman rahoitusmarkkinat kehittyivät 1990-luvulla ja 2000-luvulle 
tultaessa voimakkaasti. Euroopan unionissa nousi 2000-luvun taitteessa esille tarve 
arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Uudistuksen ensi-
sijaisena tavoitteena oli yhteisten rahoitusmarkkinoiden luominen sisämarkkinoille 
ja tätä kautta eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden kilpailukyvyn lisääminen, sijoit-
tajansuojan parantaminen sekä rahoituksen välittäjien ja perusrakenteiden välisen kil-
pailun tehostuminen.11 Lainsäädäntötyö lähti käyntiin vuoden 1998 Wienin Eurooppa- 
neuvostossa ja päättyi markkinoiden väärinkäyttödirektiivin hyväksymiseen alkuvuo-
desta 2003. 

Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi (MAD)12 tuli voimaan vuonna 2003. Direktii-
vissä määriteltiin yksityiskohtaisesti sisäpiirintiedon ja sisäpiirintiedon väärinkäytön 
käsitteet, mutta se ei sisältänyt säännöksiä rikos- ja vahingonkorvausvastuusta. Rikos- 
ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvä implementointi jätettiin direktiivissä kansalli-
seen harkintaan. Komission direktiiviehdotuksen perusteluista ilmenee, että direk-
tiivillä ei ole tarkoitettu harmonisoida sisäpiirintiedon väärinkäytöstä langetettavia 
sanktioita, vaan ainoastaan lähentää sisäpiirintiedon ja sisäpiirintiedon väärinkäytön 
käsitteet.

Komissio on markkinoiden väärinkäyttödirektiivin voimaantulon jälkeen antanut 
täytäntöönpanosäädöksiä mm. sisäpiirintiedon määritelmän ja julkistamisen sekä 

9 Neuvoston direktiivi 89/592/ETY sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovit-
tamisesta. 

10 Euroopan neuvoston yleissopimus sisäpiirin kaupankäynnistä, SopS 1995/83.
11 Vuoden 1998 Wienin Eurooppa-neuvoston loppupäätelmät.
12 Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi 2003/6/EY sisäpiirikaupoista ja markkinoiden mani-

puloinnista 28.1.2003. 
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markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta.13 Komission direktiivissä 2003/124/
EY komissio on tarkentanut sisäpiirintiedon määritelmää ja antanut ohjeita direktii-
vin 2003/6/EY soveltamiseen yksittäistapauksiin.14 Edelleen komissio on direktiivillä 
2004/72/EY täsmentänyt käsitteitä hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödyke - 
 joh dannaisia koskevan sisäpiirintiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimi-
sen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperi-
kaupoista ilmoittamisen osalta.

Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi (2003/6/EY) on kumottu 3.7.2016 voimaan 
tulleella markkinoiden väärinkäyttöasetuksella (MAR)15. Samanaikaisesti on tullut 
voimaan myös direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudelli-
sista seuraamuksista (MAD II).16 Lainsäädännön tavoitteena on ollut vahvistaa yhte-
näistä sääntelykokonaisuutta markkinoiden väärinkäytöstä sekä edistää sijoittajansuo-
jaa ja luottamusta arvopaperimarkkinoihin.17

Markkinoiden väärinkäyttöasetus sisältää yksityiskohtaiset määritelmäsäännökset 
sisäpiiritiedolle ja sisäpiirintiedon väärinkäytölle. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan 1 kohdan määritelmäsäännöksen 
mukaan asetuksessa tarkoitetaan:

”Sisäpiiritiedolla” luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan 
tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan 
rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vai-
kutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten 
hintaan.

Niiden henkilöiden osalta, joiden tehtävänä on rahoitusvälineitä koskevien toimeksi-
antojen toteuttaminen, sillä tarkoitetaan myös asiakkaan antamaa ja asiakkaalle to-
teutettavana olevaa rahoitusvälineisiin liittyvää toimeksiantoa koskevaa luonteeltaan 
täsmällistä tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseen-
laskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettai-
siin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden, niihin 
liittyvien hyödykkeitä koskevien spot-sopimusten tai niihin liittyvien rahoitusjohdan-
naisten hintaan.

13 Komission direktiivissä 2003/124/EY komissio on tarkentanut sisäpiirintiedon määritelmää ja antanut 
ohjeita direktiivin 2003/6/EY soveltamiseen yksittäistapauksiin. 

14 Direktiivin 2003/124/EY perusteluissa todettiin välttämättömäksi parantaa oikeusvarmuutta määritte-
lemällä tarkemmin sisäpiirintiedon määritelmään kuuluvista olennaisista osatekijöistä sisäpiirintiedon 
täsmällisyys sekä sen mahdollinen huomattava vaikutus rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdan-
naissopimusten hintaan. 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N.o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 
2003/125EY ja 2004/72/EY kumoamisesta.

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista. 

17 Asetuksen 596/2014 johdanto-osan kohdat 1–4. 
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Sisäpiirin tiedon käsitettä on edelleen täsmennetty 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mu-
kaan: 

 
Sovellettaessa 1 kohtaa tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa 
ilmenneisiin olosuhteisiin tai sellaisiin olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa 
ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella 
olettaa toteutuvan, edellyttäen että se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan 
tehdä johtopäätös edellä mainittujen olosuhteiden tai edellä mainitun tapahtuman mah-
dollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten, 
kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvien hyödykkeitä koskevien spot-sopimusten tai pääs-
töoikeuksiin perustuvien huutokauppatuotteiden hintoihin. Sellaisissa pitkäkestoisissa 
menettelyissä, joilla pyritään tai jotka johtavat erityisten olosuhteiden ilmenemiseen 
tai erityisen tapahtuman toteutumiseen, täsmälliseksi tiedoksi voidaan katsoa kyseiset 
tulevat olosuhteet tai tuleva tapahtuma ja myös kyseisen menettelyn välivaiheet, jotka 
liittyvät kyseisten tulevien olosuhteiden ilmenemiseen tai kyseisen tulevan tapahtuman 
toteutumiseen.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 8 artiklan mukaan: 

Sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa 
ja hän käyttää kyseistä tietoa hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kol-
mannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto 
liittyy. Sisäpiirikaupoiksi on katsottava myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla 
tai muuttamalla toimeksianto, joka koskee sellaista rahoitusvälinettä, johon kyseinen 
tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallus-
saan kyseinen sisäpiiritieto.

Lisäksi asetuksen 8 artiklassa on säännökset sisäpiirikauppojen suosittelemisesta toi-
sille henkilöille tai henkilön houkuttelemisesta sisäpiirikauppojen tekemiseen tilan-
teessa, jossa suosituksen vastaanottava tai houkuteltava henkilö tietää, että suositus tai 
houkuttelu perustuu sisäpiirintietoon.

Direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraa-
muksista (2014/57/EU) velvoittaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan sisäpiirikaupat, 
sisäpiirikauppojen suosittamisen toiselle henkilölle ja toisen henkilön houkuttelun te-
kemään sisäpiirikauppoja. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioiden kriminalisoivan myös 
sisäpiirintiedon laittoman ilmaisemisen. 

Kyseisen direktiivin 3 ja 4 artiklojen mukaan: 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sisä-
piirikaupat ja sisäpiirikauppojen suosittaminen toiselle henkilölle tai toisen henkilön 
houkuttelu tekemään sisäpiirikauppoja katsotaan rikoksiksi ainakin vakavissa tapauk-
sissa ja silloin, kun ne tehdään tahallisesti. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sisä-
piiritiedon laiton ilmaiseminen katsotaan rikokseksi ainakin vakavissa tapauksissa ja 
silloin, kun se on tehty tahallisesti.
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3.  Arvopaperimarkkinarikoksia koskevan lainsäädännön   
 kehityksestä Suomessa

Suomessa ensimmäinen arvopaperimarkkinoiden toimivuutta sääntelevä laki oli ar  vo- 
  paperimarkkinalaki (AML 495/1989). Lain säätäminen ajoittuu ajallisesti päällek-
käin direktiivin 88/361/ETY kanssa ja lain valmisteluasiakirjoissa ko ros   tettiin samoja 
tavoit teita, joita myös direktiivin johdanto-osassa oli mainittu. Hal l ituksen esityksessä 
lain tavoitteista nostettiin esiin erityisesti arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden yleinen 
luotettavuus ja kilpailukyky, viranomaisvalvonnan tehokkuus sekä yhdenvertaisuus-
periaate eli vaatimus markkinoilla toimivien tahojen yhdenvertaisista mahdollisuuksia 
toimintaan ja tiedonsaantiin.18

Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1999 arvopaperimarkkinalain 
rangaistussäännökset sisäpiirintiedon väärinkäytöstä kumottiin ja ne siirrettiin ri kos - 
  lain 51 lukuun. Menettelyä perusteltiin tarpeella säätää vakavimmat arvo paperi mark-
ki  noiden luotettavuutta uhkaavat väärinkäytökset rangaistaviksi nimenomaisesti rikos - 
laissa. Arvopaperimarkkinalakiin jäettiin edelleen lievempiä tekomuotoja kos kevat 
kriminalisoinnit, joissa toimivalta sanktioiden määräämiseksi jätettiin Finanssi   val-
von nalle.19

Kyseisen uudistuksen yhteydessä myös sisäpiiririkosten rangaistusasteikkoja ko-
ro tettiin. Lisäksi sisäpiirintiedon väärinkäyttörikoksen tekijäpiiriä laajennettiin ai-
kai   semmasta koskemaan ketä tahansa sellaista henkilöä, jolla on hallussaan sisä-
piirintietoa. Aikaisempi kriminalisointi oli perustunut tyhjentävästi määriteltyyn 
vastuu asemaan arvopaperin liikkeellelaskijan organisaatiossa.20

Toinen merkittävä sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistöön kohdistuva 
huomio on rikoslain ja erityisesti talousrikosten muista tunnusmerkistöistä poikkeava 
syyksilukemisen tahallisuusvaatimus. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on säädetty ran-

18 HE 157/1988 vp. Laajemmin sisäpiirisääntelyn periaatteellisesta taustasta, sen suhteesta yleisiin sopi-
musoikeudellisiin periaatteisiin ks. Annola2005 s. 47–123. Annola on tutkimuksessaan käsitellyt sisä-
piirintiedon väärinkäytön kriminalisointia myös informaatio-oikeudellisesta näkökulmasta. 

19 Kriminalisointien siirtämistä arvopaperimarkkinalaista rikoslakiin perusteltiin HE:ssä 254/1998 vp 
tarpeella tehostaa arvopaperimarkkinoita ohjaavan lainsäädännön sisältämien keskeisten velvoittei-
den ja tärkeimpien rajoitusten noudattamista. Hallituksen esityksessä viitattiin mm. rikoslain koko-
naisuudistuksen tavoitteisiin tarkastella ja arvioida yhtenäisesti niitä päämääriä, etuuksia ja arvoja, 
joita rikoslainsäädäntö voi edistää ja suojata ja tähän liittyen siirtää paheksuttavimmin suhtauduttaviin 
tekoihin liittyvät rangaistussäännökset erityislaeista rikoslakiin. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö arvioitiin 
vakavimmaksi talousrikosten alaan kuuluvaksi rikollisuudeksi, jonka kriminalisoinnin olisi syytä löy-
tyä rikoslaista. 

20 Lain esitöissä (HE 254/98 vp) tekijäpiirin laajentamista perusteltiin ensisijaisesti markkinoiden ylei-
sen luotettavuuden turvaamisella. HE:n mukaan: ”olennaisempaa kuin tekijäpiirin rajaaminen tietyssä 
asemassa oleviin henkilöihin on edellyttää rangaistavuudelta niin selvästi hylättäviä menettelytapoja, 
että säännös kohdistuu arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta vakavimmin horjuttaviin tekoihin. Täl-
löin on tärkeämpää se, onko tekijä ollut tietoinen siitä, ettei hänen käyttämänsä tieto ole ollut muiden 
markkinoilla toimivien saatavilla ja että se on omiaan vaikuttamaan kyseisen arvopaperin arvoon tai 
hintaan, kuin se, onko tekijä saanut sisäpiirintiedon erityisen asemansa tai tehtävänsä johdosta.”.
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gaistavaksi myös törkeästä huolimattomuudesta tehtynä.21 Muissa talousrikosten 
alaan kuuluvissa rikostunnusmerkistöissä, kuten rikoslain 29 ja 39 luvun rikoksissa, 
teon rangaistavuus edellyttää tahallisuutta. Tahallisuuden ja törkeän huolimattomuu-
den rajanvetoon sisäpiirintiedon väärinkäyttö koskevissa yksittäistapauksissa palataan 
näytön arvioinnin näkökulmasta jäljempänä. 

Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi pantiin kansallisesti täytäntöön arvopaperi-
markkinalain osalta lailla 297/2005 ja rikoslain osalta lailla 300/2005. Säännöksillä 
palattiin takaisin lainsäädäntörakenteeseen, jossa rikoslain 51 luvun sisäpiirintiedon 
väärinkäytön kriminalisointi saa varsinaisen sisältönsä arvopaperimarkkinalain mää-
ritelmäsäännöksistä. Lainmuutoksella rikoslakiin jätettiin vain varsinaiset kriminali-
sointisäännöt sekä RL 51 luvun 6 §:n määritelmäsäännös, jossa viitataan arvopaperi-
markkinalain määritelmäsäännöksiin. 

Heinäkuun 1. päivänä 2005 voimaan tulleen rikoslain 51 luvun 1 §:n muutoksen 
(laki 300/2005) sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös kuului seuraavasti:

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liitty-
vää sisäpiirintietoa hyväksi

1)  luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai
2)  neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa,

on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.

Edelleen samanaikaisesti voimaan tulleen arvopaperimarkkinalain (297/2005) muu-
toksen 5 luvun 1 §:n ja 2 §:n mukaan 

1 §. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei 
ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan 
olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon.

21 Hallituksen esityksen mukaan tahallinen ja tuottamuksellinen teko eroavat toisistaan sen perusteel-
la, onko tekijä tiennyt käyttämänsä tiedon olevan sisäpiirintietoa vai ei. Tahallisessa sisäpiirintiedon 
väärinkäytössä tekijä on mieltänyt käyttävänsä hyväkseen sisäpiirintietoa. Ryhtyessään säännöksessä 
yksilöityihin toimenpiteisiin tekijän tulee olla tietoinen siitä, että tieto liittyy julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevaan arvopaperiin ja ettei tietoa ole sekä että se on omiaan olennaisesti vaikuttamaan 
sanotun arvopaperin arvoon tai hintaan. Tuottamuksellisessa tekomuodossa arviointi ei sen sijaan koh-
distuisi tekijän tahallisuusasteeseen varsinaisten transaktiotoimien toteuttamisessa tai sisäpiiritiedon 
luovuttamisen, vaan arviointi kohdistuisi siihen kysymykseen, onko tekijä menetellessään rikoslain 
51 luvun 1 §:n vastaisesti mieltänyt riittävällä todennäköisyydellä, että hänellä on hallussaan asiaan 
vaikuttavaa sisäpiirintietoa. Jos tekijä on ollut törkeän huolimaton sen suhteen, onko kysymys julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvästä tiedosta tai onko tieto julkistettu tai ollut 
muuten markkinoilla saatavissa taikka onko se omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin 
arvoon tai hintaan, mutta siitä huolimatta ryhtyy säännöksessä tarkoitettuun toimenpiteeseen, kysy-
myksessä on törkeästä huolimattomuudesta tehty sisäpiirintiedon väärinkäyttö.
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2 §. Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvo-
paperin liikkeeseenlaskijan osakkeen omistajana taikka asemansa, toimensa tai tehtä-
vänsä nojalla sisäpiirintietoa saanut ei saa käyttää tietoa hankkimalla tai luovuttamalla 
omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia, jota tieto koskee, eikä neu-
voa suoraan tai välillisesti toista tällaista arvopaperia koskevassa kaupassa. Mitä tässä 
momentissa säädetään, sovelletaan myös henkilöön, joka on saanut sisäpiirintiedon 
rikol lisen toiminnan kautta. (26.10.2007/923)

Rikoslain 51 luvun sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevaa kriminalisointia muutet-
tiin lailla 14.12.2012/753 arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen 
yhteydessä. Muutokset koskivat tunnusmerkistön sovellettavuuden laajentamista kos-
kemaan kaikilla säännellyillä markkinoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja rahoitus-
välineisiin. 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointia on edelleen muutettu markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksen ja MAD II -direktiivin jälkeen lailla 29.6.2016/521.22 Tällä het-
kellä voimassa oleva sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointi kuuluu seuraavasti: 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää rahoitusvälineeseen liittyvää 
sisäpiirintietoa hyväksi

1) luovuttamalla tai hankkimalla rahoitusvälineen omaan tai toisen lukuun taikka pe-
ruuttamalla rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon tai muuttamalla sitä taikka

2)  neuvomalla suoraan tai välillisesti toista rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuk-
sessa taikka rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muutta-
misessa,

on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.

Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta käyttää hyväksi 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Rikoslain 51 luvun 6 §:n määritelmäsäännös viittaa sisäpiiritiedon määritelmän osalta 
suoraan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan 1–4 kohtien määritelmäsään-
nöksiin. 

22 Lain esitöissä (HE 65/2016 vp) on katsottu, että markkinoiden väärinkäyttöasetusten täytäntöönpanoon 
riittää edellä esitetyt muutokset sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointiin sekä uuden rikoslaki 
51 luku 2 a §:n säätäminen sisäpiirintiedon ilmaisemisesta. 
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4.  Lainsäädännön sisältö – näytön arvioinnista    
 sisäpiirintiedon väärinkäyttörikoksissa 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisoinnin tunnusmerkistöä voidaan pitää sisällöl-
tään moniulotteisena. Se on jaettavissa kahteen ensisijaiseen tunnusmerkistötekijään, 
jotka edelleen jakaantuvat useaan eri osatekijään. Yksi tarkoituksenmukainen jaottelu 
on tunnusmerkistön jakaminen toisaalta sisäpiirintiedon käsitteeseen liittyviin teki-
jöihin ja toisaalta sisäpiirintiedon käyttämiseen tai sen luovuttamiseen ulkopuoliselle. 

Sisäpiirintiedon käsitteeseen liittyvät tekijät voidaan jakaa ainakin neljään osateki-
jään, jotka voidaan jaotella seuraavasti:23 

1.  tieto kohdistuu säännellyillä markkinoilla kaupan olevaan rahoitusvälineeseen; 
2.  tieto on luonteeltaan täsmällistä; 
3.  tietoa ei ole julkistettu tai ei ole muutoin ollut markkinoilla saatavissa; ja 
4.  tieto on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.24

Sisäpiirintiedon käyttämiseen tai sen luovuttamiseen kohdistuvat kysymykset voidaan 
tekotavan käsitteen näkökulmasta jaotella seuraavasti: 

1.  tekijäpiiriä koskevat kysymykset; 
2.  arvopaperin hankkiminen tai luovuttaminen omaan tai toisen lukuun tai toi-

meksiannon peruuttaminen; 
3.  toisen neuvominen suoraan tai välillisesti arvopaperia koskevassa kaupassa; ja 
4.  sisäpiirintiedon ilmaiseminen kolmannelle. 

4.1  Sisäpiirintiedon käsitteestä rikostunnusmerkistön näkökulmasta 

4.1.1 Tiedon liittyminen rahoitusvälineeseen 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklassa säädetty ensimmäinen edellytys sisä - 
piirintiedon käsitteelle on, että tieto liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useam-
paan liikkeellelaskijaan tai rahoitusvälineeseen. 

23 Tarkemmin sisäpiirintiedon käsitteen jakamisesta eri osatekijöihin esim. Knuts 2011 s. 26–30 alaviit-
teineen.

24 Annola on käyttänyt sisäpiiritiedon elementeistä kolmijakoa 1) saatavuuskriteeri, 2) relevanssikriteeri 
ja 3) sisältökriteeri. Annola 2005 s. 208–210. 
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Kysymystä, milloin tiedon voidaan katsoa liittyvän arvopaperiin, ei ole suoraan 
EU-tason tai Suomen kansallisessa oikeuskäytännössä käsitelty.25 Aikaisemmin voi-
massa olleen arvopaperimarkkinalain esitöissä26 on korostettu, että käsitteellä "liittyy" 
haluttiin nimenomaisesti kuvata ja korostaa sitä, ettei sisäpiirintiedon tarvitse koskea 
yksilöityä kaupan kohteena olevaa arvopaperia. Myös sellainen tieto, jonka vaiku-
tus kohdistuu tiettyihin arvopapereihin tai jopa arvopaperimarkkinoihin yleensä, voi 
olla sisäpiirintietoa. Oikeuskirjallisuudessa sisäpiirintiedon liityntä arvo paperiin on 
katsottu toteutuvan, mikäli tiedon vaikutus kohdistuu tiettyihin arvopapereihin tai 
arvopaperimarkkinoihin yleensä. Tieto voisi liittyä paitsi suoraan arvopaperin liik-
keellelaskijaa eli itse yhtiötä koskeviin seikkoihin myös esimerkiksi liikkeellelaskijan 
asiak kaisiin tai liikekumppaneihin.27 Aikaisemman arvopaperimarkkinalain perutelu-
jen mukaan tietoon voi liittyä myös makrotaloudellisia seikkoja, kuten keskuspankki-
en päätöksiä, julkaistavia tilastotietoja, viranomaisten käsittelyssä olevia lupia jne.28 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan 1-a kohdan sanamuotoa ”liittyy 
suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijaan 
taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen” voidaan tulkita siten, että kynnys 
toisaalta tiedon ja toisaalta liitynnän välillä on asetettu matalalle. 

Rahoitusvälineeseen liittyvänä tietona voidaan pitää myös ns. markkinatietoa, 
eli tietoa arvopaperimarkkinoilla olevista arvopapereita koskevista osto- tai myynti-
toimeksiannoista. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan 1-d kohdan mukaan sisäpiirin tieto na 
on pidettävä sellaisten henkilöiden osalta, joiden tehtävänä on rahoitusvälineitä kos-
kevien toimeksiantojen toteuttaminen, asiakkaan antamaa ja asiakkaalle toteutettava-
na olevaa rahoitusvälineisiin liittyvää toimeksiantoa koskevaa luonteeltaan täsmällistä 
tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan 
taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, toden-
näköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden, niihin liitty vien 

25 Asiaa on sivuttu Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa 26.1.1999 (Hgin KäO R98/2408). Asiassa oli 
kyse tiedosta, joka koski arvopaperin liikkeellelaskijan taloudellisen aseman parantumista yritysjärjes-
telyn seurauksena. Vastaaja A, jolla oli hallussaan tietoa kyseisestä yritysjärjestelystä, oli paljastanut 
tiedon vastaaja B:lle, joka oli ostanut merkittävän määrän liikkeellelaskijan osakkeita. Käräjäoikeus 
hylkäsi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä nostetut syytteet sillä perusteella, että syyttäjä oli teon ku vauk-
sessaan käyttänyt sanontaa ”arvopaperia koskeva julkistamaton tieto”, vaikka tekohetken lain mu-
kaan luottamuksellisen yritystiedon tuli koskea julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 
liikkeellelaskijaa. Ratkaisun perusteluita on oikeuskirjallisuudessa kritisoinut mm. Kurenmaa(s. 99). 
Kurenmaan mukaan luottamuksellinen tieto oli nimenomaan liikkeellelaskijaa koskevaa tietoa, eikä 
syyttäjän teonkuvauksessaan käyttämälle käsitteelle olisi tullut antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä. 

26 HE 254/1998 vp s. 34. 
27 Näin mm. Häyrynen s. 113–117. 
28 Kurenmaa on jaotellut käsitteen liitynnän arvopaperiin 1) tietoon, joka liittyy itse arvopaperiin tai 

sen liikkeellelaskijaan, 2) arvopaperimarkkinoihin kokonaisuudessaan tai tiettyyn toimialaan vaikut-
tavaan tietoon ja 3) markkinatietoon eli tietoon arvopapereita koskevista toimeksiannoista. Kurenmaa  
s. 97–99. 
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hyödykkeitä koskevien spot-sopimusten tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten 
hintaan.

Oikeuskäytännössä markkinatiedon sisäpiirin luonnetta on arvioitu esimerkiksi Hel-
singin hovioikeuden julkaisemattomassa tapauksessa 31.5.2005, R02/4230. Asiassa 
pankkiiriliikkeen meklari ja toimitusjohtaja tuomittiin rangaistukseen sisäpiirin tiedon 
väärinkäytöstä. Tuomion perustelujen mukaan syyksilukeminen perustui siihen, että 
pankkiiriliikkeen meklarilla ja toimitusjohtajalla oli tieto isosta sopimuskaupasta, 
jossa ostaja oli käynnistänyt hankkeen ostaakseen suuren määrän erään toisen yhtiön 
osakkeita. Ennen ostajatahon pankkiiriliikkeelle antamaa varsinaista ja virallista osto-
toimeksiantoa pankkiiriliikkeen meklari ja toimitusjohtaja ostivat pankkiiriliikkeen 
omaan salkkuun huomattavan määrän kyseisen ostettavan yhtiön osakkeita. 

4.1.2  Tiedon täsmällisyys 

Tiedon täsmällisyys liittyy ensisijaisesti siihen ajankohtaan, josta alkaen sisäpiirin-
tietoa voidaan katsoa ylipäätään olevan olleen olemassa. Vaatimus tiedon täsmälli-
syydestä liittyy myös sen kysymyksen arviointiin, voidaanko ylipäätään katsoa, että 
tiedossa oli kysymys sisäpiirintiedosta. Tiedon ei voida katsoa olevan sisäpiirintietoa, 
jos se ei ole täsmällistä. Vaatimuksella tiedon täsmällisyydestä on lainsäädännön ta-
solla haluttu erottaa sisäpiirintieto ns. markkinahuhuista. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan 2 kohdan määritelmäsäännöksessä 
tiedon täsmällisyyden vaatimus on jaettu kahteen komponenttiin. Ensimmäisenä edel-
lytyksenä ovat viittaukset jo ilmenneisiin olosuhteisiin tai tapahtuneisiin tapahtumiin 
taikka sellaisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa il-
menevän tai toteutuvan. Toisena edellytyksenä on, että olosuhteiden tai tapahtumien 
perusteella voidaan tehdä johtopäätös niiden mahdollisesta vaikutuksista rahoitus-
välineiden hintoihin. 

Käytännössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan määritelmäsäännöstä 
sisällöllisesti vastaava säännös oli markkinoiden väärinkäyttöasetuksella kumottu di-
rektiivi 2003/124/EY direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määri-
telmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin märitelmän osalta. 

Kyseisen aikaisemmin voimassa olleen täytäntöönpanodirektiivin perusteella 
myös arvopaperimarkkinalain 5 luvun 1 §:n sisäpiirintiedon määritelmä muutettiin 
direktiivin määritelmää vastaavaksi. Määritelmä poikkesi aikaisemmin voimassa ol-
leesta rikoslain (475/1999) 51 luvun 6 §:n määritelmästä siten, että siihen nimenomai-
sesti lisättiin edellytys tiedon täsmällisyydestä.29 Arvopaperilain muutoksen esitöissä 

29 Muutoksen konkreettista merkitystä tosin heikentää se, että KKO on ratkaisussaan 2006:110 katso-
nut olevan selvää, että ollakseen sisäpiirintietoa tiedon jo sinänsä täytyy olla luonteeltaan täsmällistä. 
KKO:n mukaan sisäpiirintiedolta on siten jo aikaisemminkin voimassa olleen lain aikana edellytetty 
riittävää täsmällisyyttä eikä tätä koskevan nimenomaisen vaatimuksen kirjaaminen lakiin ole merkin-
nyt asiallista muutosta voimassa olevaan oikeuteen.
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(HE 137/2004 vp s. 60) todettiin, että ”Tiedon täsmällisyydeltä ei edellytetä, että se 
viittaa olosuhteisiin tai tapahtumaan, joiden voidaan todennäköisesti olettaa tulevai-
suudessa ilmenevän tai tapahtuvan. Sisäpiirintiedon täsmällisyyttä koskevan edelly-
tyksen voidaan katsoa täyttyvän jo silloin, kun kyseisten olosuhteiden tai tapahtuman 
ilmenemiseen tai toteutumiseen on objektiivisesti arvioituna tosiasiallinen mahdol-
lisuus. Olosuhteiden tai tapahtuman tosiasialliseen myöhempään ilmenemiseen tai 
toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät eivät siten vähennä tiedon täsmällisyyttä, 
jos olosuhteiden tai tapahtuman ilmenemiseen tai toteutumiseen on kuitenkin ollut 
tosiasiallinen mahdollisuus.”

Sisäpiirintiedon täsmällisyysvaatimukseen on olemassa oikeuskäytäntöä sekä EU- 
tasolla että Suomesta. Asiassa C-384-02 oli ensisijaisesti kyse tiedon luovuttamisen 
sallittavuudesta. EU-tuomioistuin lausui kuitenkin päätöksensä perusteluissa kantan-
sa myös tiedon täsmällisyydestä. EU-tuomioistuin ratkaisun perusteluissa, että ensi-
sijaisesti ratkaisu tiedon sisäpiirin luonteesta kuuluu kansallisen tuomioistuimen rat-
kaistavaksi, mutta korosti nimenomaisesti, että ”erityisen varovaisia on oltava silloin, 
kun on kyse sellaisen sisäpiirintiedon ilmaisemisesta, jolla voisi ilmeisesti olla huo-
mattava vaikutus kyseessä olevien arvopaperien hintaan. Tässä yhteydessä on todet-
tava, että sisäpiirintieto, joka liittyy kahden pörssissä noteeratun yhtiön fuusioon, on 
yleensä erityisen arkaluonteista.”30

Jo aikaisemmin mainitussa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2006:110 oli 
kysymys yhtiön sisäpiiriläisen eli vakuutusyhtiö Sampon pääjohtajan suorittamista 
Pohjolan osakkeen ostoista henkilökohtaisesti itselle tilanteessa, jossa yhtiössä oli 
vireil lä suunnitelma Sampon ja Pohjolan fuusioimisesta. Asiassa käräjäoikeuden, 
hovi oikeuden ja korkeimman oikeuden tuomion perustelut vaihtelivat nimenomaisesti 
sisä piirintiedon täsmällisyyden käsitteen sisällön osalta. 

Helsingin käräjäoikeus lausui tuomiossaan 11.7.2003 tiedon täsmällisyydestä, 
että pääjohtajalla ollut tieto Sampon ja Pohjolan fuusiohankkeesta oli ollut tarpeeksi 
täsmällistä ja suunnitelman toteutuminen oli ollut täysin mahdollinen. Hovioikeus 
ei ottanut tuomiossaan kantaa kysymykseen, kuinka suuri todennäköisyys hankkeen 
toteutumisesta riittäisi siihen, että tieto olisi sisäpiirintietoa. Hovioikeus käytti tuo-
mionsa perusteluissa käsitettä ”hanke oli toteuttamiskelpoinen” määritellessään tie-
don sisäpiirintiedoksi. Korkein oikeus lausui tuomionsa perustelujen kohdissa 17–19, 
että täsmällisyyden vaatimus ei sulje sisäpiirintiedon ulkopuolelle tietoa sellaisesta 
suunnitelmasta, jonka toteutuminen on epävarmaa. Olennaista on, että tieto koskee 
joitakin yksilöitävissä olevia tosiasioita tai olosuhteita, joiden ilmenemiseen tai toteu-
tumiseen on objektiivisesti arvioituna tosiasiallinen mahdollisuus.

Laajemmin sisäpiirintiedon täsmällisyysvaatimusta on perusteltu Helsingin kärä-
jäoikeuden julkaisemattomassa ratkaisussa 27.8.2008 (asiassa R 08/964). Asiassa oli 
kyse pörssiyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan henkilökohtaisista osake-

30 Asia C-384/02 - Grøngaard ja Bang, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.11.2005, tuo-
mion kohta 38.
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ostoista kyseisen pörssiyhtiön osakkeilla tilanteessa, jossa henkilöllä väitettiin olevan 
tietoa yhtiöön kohdistuvasta yritysjärjestelystä. Asia kulminoitui kysymykseen, missä 
vaiheessa yrityskaupan valmistelu muuttuu sisäpiirintiedoksi. Helsingin käräjäoikeu-
den tuomion perustelujen mukaan: 

”Ollakseen sisäpiirintietoa, tiedon pitää liittyä johonkin tapahtumaan, jolla on todel-
liset mahdollisuudet toteutua, vaikkakin voi olla sellaisia tähän tulevaan tapahtumaan 
liittyviä olosuhteita, että kaupan toteutuminen ei ole varmaa. Sisäpiirintietona voidaan 
pitää myös pelkkää tietoa tulevasta ostotarjouksesta, vaikka lopullinen tarjoushinta ei 
olisi vielä selvillä. Riittävää on, että tiedon olennaisen vaikutuksen mahdollisuus on 
objektiivisesti arvioiden todellinen. Tosiasiallista vaikutusta ei vaadita. Vaikutusta on 
pyrittävä arvioimaan kysymällä, mitä arvopaperin kurssille olisi tapahtunut, jos kysei-
nen tieto olisi sen käyttämisen hetkellä julkistettu. Olennaisella tiedolla tarkoitetaan 
tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätök-
sen perusteena.”

Helsingin käräjäoikeuden julkaisemattomassa päätöksessä 19.2.2007 asiassa 
R06/7237 täsmälliseksi sisäpiirintiedoksi katsottiin yhtiön entisellä hallituksen jäse-
nellä olleet tiedot yhtiön velkojen leikkausprosentista saneerausmenettelyssä, rahoi-
tuksen välttämättömyydestä, yhtiön vuokrarästeistä ja ainoaksi rahoitusvaihtoehdoksi 
jääneestä eräästä sijoitustarjouksesta. Kyseessä oli Helsingin pörssin tarkkailulistal-
la oleva yhtiö, jonka oli kertonut yleisellä tasolla talous- ja rahoitusvaikeuksistaan. 
Käräjä oikeuden tuomion perusteluista ilmenee, että hallituksen jäsenellä ollut tieto 
yhtiön vaikeuksista oli huomattavasti yksityiskohtaisempaa ja täsmällisempää kuin 
yhtiön itsensä julkaisema ja markkinoiden käytössä ollut tieto. 

Valtakunnansyyttäjänviraston syyttämättäjättämispäätöksessä 2.2.200631 on arvioi-
tu laajasti kysymystä, kuinka pitkälle konkretisoitua hanketta ja kuinka suurta toteu-
tumisen todennäköisyyttä sisäpiirintiedon käsite edellyttää, jotta kysymyksessä olisi 
luonteeltaan täsmällinen tieto. Asiassa oli kyse pörssiyhtiöiden Kone ja Partek fuu-
siohankkeesta sekä Kone Oyj:n sisäpiiriläisten toisen yhtiön lukuun tekemistä Kone 
Oyj:n osakkeiden myynneistä ja Partek Oyj:n osakkeiden ostoista. Asiassa syyttämät-
tä jättämistä perusteltiin ensisijaisesti sillä, että vireillä ollut hanke ei ollut vielä siinä 
vaiheessa, kun sisäpiiriläiset toteuttivat osakkeiden ostot ja myynnit, aktualisoitunut 
täsmälliseksi sisäpiirintiedoksi. Päätöksen perustelujen mukaan: 

”Sisäpiirintiedon käsitteen rikosoikeudellisessa tulkinnassa on syytä arvioida kutakin 
hanketta kokonaisvaltaisesti. Mitä merkittävämpi hanke on toteutuessaan markkinoiden 
ja osakkeen arvon kannalta, kuten esimerkiksi koko yhtiön fuusioimista koskeva hanke, 
sitä aikaisemmassa vaiheessa sitä koskeva tieto on katsottava sisäpiirintiedoksi. Tällai-
sissa tilanteissa tieto hankkeesta luo merkittävän tiedollisen epätasapainon markkinoil-
la olevaan tietoon verrattuna, vaikkei hankkeen toteutumisen todennäköisyys olisi vielä 
kovin suuri. Tällaisen tiedon rationaalisesti toimiva sijoittaja ottaisi huomioon sijoitus-
päätöksiä tehdessään. Mahdollisuudet hyötyä tällaisesta tiedosta ovat myös huomatta-

31 VKSV 2.2.2006 asia R 05/28.
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vat. Vastaavasti jos pörssiyhtiöllä on jatkuvasti vireillä useita enemmänkin normaaliin 
liiketoimintaan liittyviä erilaisia hankkeita, on tietyn hankkeen toteutumisen toden-
näköisyyden oltava selvästi suurempi, jotta se yksilöityisi sisäpiirintiedon sisältäväksi.”

Syyttämättäjättämispäätöksessä kynnys tiedon täsmällisyydelle asetettiin asiassa mie-
lestäni korkealle. Asiassa oli näyttöä siitä, että Kone Oyj:n edustajat olivat tehneet 
tiettyjä tunnusteluja Suomen valtion omistamien Partek Oyj:n osakkeiden ostamiseksi 
ennen edellä yksilöityjä sisäpiirin tekemiä osakekauppoja. Osakeostot ja -myynnit 
olivat ajallisesti tapahtuneet noin 1–2 kuukautta ennen kuin fuusiohanke julkistettiin 
pörssitiedotteella. Päätöksen perusteluissa ei tarkasteltu asiaa siitä näkökulmasta, oli-
siko ns. järkevä sijoittaja voinut julkistamattoman tiedon perusteella tehdä johtopää-
töksiä tapahtuman mahdollisista vaikutuksista arvopapereiden hintoihin. Syyttämät-
täjättämispäätöksen perusteluissa ei myöskään lainkaan käsitelty niitä motiiveja, joita 
sisäpiiriläisillä mahdollisesti oli osakkeiden hankinnoissa ja luovutuksissa.

Sisäpiirintiedon täsmällisyydestä oli kysymys myös Perlos Oyj:n sisäpiiriä koske-
neessa rikosepäilyssä, joiden osalta Helsingin syyttäjänvirastossa tehtiin syyttämättä-
jättämispäätökset.32 Asiassa useat yhtiön sisäpiiriläiset olivat myyneet omistamiaan 
yhtiön osakkeita ja optioita marraskuun 2002 aikana. Yhtiö antoi ns. negatiivisen tulos - 
 varoituksen tammikuussa 2003. Syyttämättäjättämispäätösten perustelujen mukaan 
sisäpiiriläisillä ei katsottu olleen yhtiön tuloksesta sisäpiirintietoa ennen joulukuussa 
pidettyä johtoryhmän kokousta, jossa käsiteltiin alustavaa tulosraporttia. Päätöksen 
perusteluissa ei ole käsitelty kysymystä, missä määrin yhtiön sisäpiiriläisillä on ollut 
hallussaan sisäpiirintietoa yhtiön talouskehityksestä muista lähteistä kuin virallisista 
tulosraporteista.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa sisäpiirintiedon ”alkuajankohdaksi” on kat-
sottu ajankohta, jonka jälkeen kyseisen tiedon avulla on mahdollista laatia järkeviä 
tulevaisuutta koskevia ennusteita.33 Tällainen ajankohta voisi olla esimerkiksi se, kun 
yritysjärjestelyä koskevat keskustelut ovat edenneet esimerkiksi yritystoiminnan tar-
kempaan esittelyyn, due diligence -tutkimusten suorittamiseen tai kauppaehdoista 
neuvottelemiseen.34

Unionin tuomioistuin on ratkaisussaan C-19/11 Geltl ottanut kantaa tiedon täs-
mällisyyden käsitteeseen asiassa, jossa oli kysymys vahingonkorvausvaatimusta 

32 Helsingin syyttäjänviraston päätökset 21.9.2007 diaareilla R 07/2400–07/2406.
33 Frände ym. 2014 s. 791. 
34 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen johtolauseen 16 kohdan mukaan ”Jos sisäpiiritieto koskee vai-

heittain tapahtuvaa menettelyä, menettelyn jokainen vaihe samoin kuin menettely kokonaisuudessaan 
voidaan katsoa sisäpiiritiedoksi. Pitkäkestoisen menettelyn välivaihe voi sellaisenaan merkitä olosuh-
teita tai tapahtumaa, jotka ovat olemassa tai joiden osalta jo tiedossa olevien osatekijöiden kokonais-
valtaisen arvioinnin perusteella on olemassa todellinen mahdollisuus siitä, että ne ilmenevät tai toteu-
tuvat. Käsitettä ei kuitenkaan ole tulkittava siten, että kyseisten olosuhteiden tai kyseisen tapahtuman 
vaikutuksen laajuus asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan on otettava huomioon. Välivaihe olisi 
katsottava sisäpiiritiedoksi, jos se sellaisenaan täyttää tässä asetuksessa säädetyt sisäpiiritiedon ar-
viointiperusteet.”
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koskevasta asiasta, jossa vahingonkorvausvaatimus perustui väitetysti liian myöhään 
julkaistuun tietoon pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajan vaihtumisesta.35 Asiassa 
yhtiön hallituksen eroava puheenjohtaja oli jo aikaisemmin kertonut yhtiön sisäpii-
rissä aikomuksistaan erota. Lopullisesti päätös eroamisesta tehtiin yhtiön hallinto-
neuvoston kokouksessa noin kaksi kuukautta sen jälkeen, kun eroava hallituksen 
puheenjohtaja oli ensimmäisen kerran ilmoittanut eroaikeistaan hallintoneuvoston 
puheenjohtajalle. Unionin tuomioistuin hyväksyi tuomiossaan näkökannan, että täs-
mällisinä tietoina voidaan pitää pitkäkestoisessa menettelyssä, jossa pyritään tietyn 
olosuhteen ilmenemiseen tai tietyn tapahtuman toteutumiseen paitsi itse kyseistä olo-
suhdetta tai tapahtumaa, mutta myös tämän lisäksi kyseisen menettelyn välivaiheita, 
jotka liittyvät kyseisen olosuhteen tai tapahtuman realisoitumiseen.36 

Unionin tuomioistuin on vielä Geltl-tuomion jälkeen antamassaan ratkaisussa 
asiassa C-628/13 Lafonta nimenomaisesti todennut, että sisäpiirintiedon täsmällisyys-
vaatimuksen kannalta merkityksellistä ei ole se, että tiedosta olisi pääteltävä riittävällä 
todennäköisyydellä, mikä tai minkä suuntainen tiedon julkaisemisesta rahoitusväli-
neiden hintaan mahdollisesti aiheutuva vaikutus tulee olemaan.37

Helsingin käräjäoikeudessa on artikkelia kirjoitettaessa vireillä Talvivaaran Kai-
vos osakeyhtiöön liittyvä sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskeva asia, jossa yhtiön joh-
toryhmän jäsenen väitetään myyneen yhtiön osakkeita tietoisena siitä, että kaivoksen 
toteutunut tuotantomäärä on jäänyt ja tulee jäämään merkittävästi alle sen, mikä yh tiön 
aikaisemmin julkaisema ja voimassa oleva ohjeistus esitti. Asiassa on tältä osin ky-
symys siitä, onko tietoa kaivoksen tuotantomäärästä pidettävä täsmällisenä tietona.38

Johtopäätöksenä sisäpiirintiedon täsmällisyydestä voidaan todeta, että täsmällisyy-
sedellytyksen täyttyminen näyttäisi olevan pääosin kysymys näytön arvioinnista sen 
suhteen, onko tieto riittävän yksilöityä siten, että yksilöidyllä tiedolla voidaan katsoa 
olevan vaikutusta myös rahoitusvälineen hintaan. Näytön arvioinnissa tulisi mieles-
täni huomio kiinnittää ensisijaisesti markkinoiden väärinkäyttöasetuksen käsitemää-
ritelmän jälkimmäiseen vaatimukseen siitä, voidaanko olosuhteista tai tapahtumista 
tehdä johtopäätöksiä arvopapereiden hintaan markkinoilla. Mielestäni korostunut-
ta merkitystä ei tule antaa sille todennäköisyysarvioinnille, kuinka todennäköisenä 
hankkeen toteutumista on tiettynä ajanjaksona pidetty. 

Samoin arvioitaessa rikosprosessissa kysymystä siitä, onko vastaajan hallussa ol-
lutta tietoa pidettävä sisällöltään täsmällisenä, merkitystä tulisi enenevästi antaa niille 
motiiveille, joiden perusteella arvopapereita on hankittu tai luovutettu. Tässä arvioin-

35 Asia C-19/11 Geltl, Unionin tuomioistuimen tuomio 28.6.2012.
36 Vrt Kotiranta 2014 s.62–64. Kotiranta kiinnittää huomiota siihen, että ennakkoratkaisu perustuu saksa-

laisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön ja että Saksan järjestelmä sisäpiirintiedon syntymisen 
osalta eroaa Suomen ja usean muun Euroopan unionin jäsenvaltion järjestelmästä. Koska ratkaisu pe-
rustuu saksalaiseen kontekstiin, epävarmaa on, missä määrin ratkaisu on sovellettavissa suomalaisiin 
tapauksiin. 

37 Asia C-628/13 Lafonta, Unionin tuomioistuimen tuomio 11.3.2015. 
38 Asia Hgin KO R 15/6995.
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nissa voidaan rajoitetusti ottaa huomioon myös osakkeita hankkineen tai luovuttaneen 
aikaisempi ns. normaali markkinakäyttäytyminen. Mikäli tekijän menettelyä arvo-
paperimarkkinoilla on pidettävä poikkeuksellisena verrattuna hänen aikaisempaan 
toimintaansa, voidaan myös tämä menettely ottaa huomioon arvioitaessa kysymystä, 
pitikö tekijä itse hallussaan ollutta tietoa täsmällisenä. Näytön arvioinnissa on joka 
tapauksessa kyse kokonaisarvioinnista, eikä sisäpiirintiedon täsmällisyyskysymyk-
senkään osalta tulisi näytön arvioinnissa rajoittua ainoastaan olosuhteiden tai tapahtu-
mien toteutumisen todennäköisyyksiin. 

4.1.3  Tiedon julkistamattomuus 

Sisäpiirintiedon käsite sisältää jo itsessään sen edellytyksen, että kyseinen tieto on 
vain rajatun piirin tiedossa. Tieto, joka on julkaistu tai on muutoin markkinoilla ylei-
sesti tiedossa, ei ole sisäpiirintietoa. Kysymys liittyy ensisijaisesti markkinoilla toi-
mivien eri tahojen tasa-arvoiseen kohteluun ja tätä kautta myös markkinoiden toimi-
vuuden luotettavuuteen. 

Pörssiyhtiöiden tiedottamisesta on säännelty yksityiskohtaisesti markkinoiden 
vää rinkäyttöasetuksen 17 artiklassa. Arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuut-
ta koskevassa 6 luvussa on pörssiyhtiöiden tiedottamisen osalta ainoastaan tyydytty 
viittaamaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen kyseiseen artiklaan. 

MAR 17 artiklan 1 kohdan pääsäännön mukaan liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava 
yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä liikkee-
seenlaskijaa. Kohdan 4 rajoitussäännöksen mukaan liikkeeseenlaskija voi omalla vas-
tuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle siinä tapauksessa, että kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät: a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkee-
seenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markkinaosapuolen oikeute-
tut edut ja b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan 
sekä c) liikkeeseenlaskija tai päästöoikeuksien markkinoilla toimiva markkinaosa-
puoli pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

 Arvioitaessa kysymystä tiedon julkiseksi tulosta, pääsäännön mukaan tieto on jul-
kaistu ja yleisesti saatavilla, kun siitä on annettu markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
17 artiklan 1 kohdan säätämällä tavalla tieto markkinoilla toimiville. 

Julkaisemiselle ei ole kuitenkaan sisäpiirintiedon väärinkäytön näkökulmasta ole-
massa määrämuotoa. Jos tiedon on katsottava olevan yleisesti markkinoiden käytettä-
vissä, se ei enää ole sisäpiirintietoa siitä riippumatta, onko tietoa julkaistu virallisissa 
lähteissä. Rajanveto- ja tulkintakysymyksiä tiedon julkistamattomuudesta voi syntyä 
tilanteissa, jossa tietoa ei ole virallislähteissä julkaistu, mutta tieto tai ainakin osa siitä 
on muusta syystä yleisesti markkinoiden käytettävissä. Ratkaisevaksi tällöin muodos-
tuu, voidaanko tiedon katsoa olevan yleisesti markkinoilla saatavissa siten, että mark-
kinoilla toimijat ovat olleet kyseisen tiedon suhteen tasavertaisessa asemassa. 

Aiemmin mainitussa Sampon ja Pohjolan fuusiota koskeneessa asiassa KKO 
2006:110 annettiin merkitystä erityisesti sille seikalle, missä määrin julkistettu tai 
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muutoin markkinoilla oleva tieto vastasi väitettyä sisäpiirintietoa. Korkeimman oikeu-
den mukaan tietoa ei voida pitää julkistettuna, jos sellaista osaa sisäpiirintiedoksi kat-
sottavasta tiedosta, joka todennäköisesti vaikuttaisi markkinoilla tehtäviin sijoituspää-
töksiin, ei ole julkistettu tai ollut muutoin yleisesti saatavissa. Tällaista kahden eri 
tiedon sisällöllistä vertailua, eli väitetyn sisäpiirintiedon sekä markkinoilla yleisesti 
saatavilla olleen tiedon välillä tehtävää arvio tietojen sisällöllisestä samankaltaisuu-
desta on pidettävä hyväksyttävänä ja tehokkaana ratkaisumetodina tiedon julkistamis-
ta tai julkaisemattomuutta koskevassa arvioinnissa. 

4.1.4  Tiedon olennaisuus 

MAR 7 artiklan 1a-kohdan mukaan sisäpiirintiedon tulee olla tietoa, jolla olisi huo-
mattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin, jos tieto julkistettaisiin.39 
Määritelmää on edelleen täsmennetty 7 artiklan 4 kohdassa, jonka mukaan tiedol-
la voidaan katsoa olevan huomattava vaikutus rahoitusvälineiden hintoihin, mikäli 
tiedon ollessa julkinen, järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi tietoa 
yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Arvioitaessa tiedon olennaisuutta lähtökohdaksi voidaan ottaa väärinkäyttöasetuk-
sessa määritelty ns. hintatesti sekä toisaalta arvioida tiedon olennaisuutta järkevästi 
toimivaan sijoittajaan kohdistuvan vaikutuksen näkökulmasta. 

Hintavaikutustestissä on ensisijaisesti kysymys sen seikan arvioinnista, olisiko tie-
don julkistamisella huomattava vaikutus rahoitusvälineen arvoon. Näytön arvioinnin 
näkökulmasta kysymys voi yksittäistapauksissa muodostua hankalaksi. Rahoitus-
välineen hinnanmuodostusta tai eri seikkojen vaikutuksia siitä kulloinkin maksetta-
vaan hintaan ei ole mahdollista määritellä täsmällisesti, vaan arviointi jää yleiselle 
tasolle. Näytön arvioinnin näkökulmasta järkevämpää olisi arvioida tiedon vaikutusta 
ns. järkevästi toimivan hypoteettisen sijoittajan toimintaan. Pääsääntöisesti tietoa voi-
taisiin pitää olennaisena, mikäli hypoteettinen sijoittaja pitäisi tietoa merkityksellise-
nä omassa päätöksenteossaan. 

Tiedon olennaisuuden kriteeri on ollut arvioitavana Cencorp Oyj:tä koskevassa tör-
keää sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevassa asiassa.40 Asiassa oli kysymys siitä, 
että yhtiö oli tiedottanut erään liikevaihtoon ja liiketoiminnan tulevaisuudennäkymiin 

39 Aikaisemmin voimassa olleen arvopaperimarkkinalaissa vastaavan sisältöistä olennaisuusvaatimusta 
oli lain esitöissä perusteltu siten, että tarkoituksena ei ole ollut kriminalisoida sellaisen tiedon hyväksi 
käyttämistä, jolla on vain vähäinen vaikutus arvopaperin arvoon tai hintaan. HE 254/1998 vp s. 35. 

40 Helsingin hovioikeus 23.6.2016 asiassa R 13/2591. Hovioikeus on antanut olennaisuusarvioinnissa 
merkitystä yhtiön ns. perusliiketoiminnan ja uuden projektin väliselle suhteelle päätyen lopputulok-
seen, että tieto projektin viivästymistä ei ole ollut olennaista. Hovioikeus kytkee tuomion perusteluissa 
toisiinsa myös tahallisuuskysymyksen sekä rikoksen kvalifioinnin siten, että tuomion perustelujen mu-
kaan sisäpiirintiedon ollessa vähemmän olennaista, tekijän ei voida katsoa toimineen siten tahallisesti, 
että se täyttäisi kvalifioidun törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistön. Teko oli perus-
muotoisena sisäpiirin väärinkäyttörikoksena vanhentunut. 
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merkittävällä tavalla vaikuttaneen projektin laitetoimitusten alkavan vuoden 2005 
kolmannen kvartaalin aikana. Sittemmin projekti viivästyi. Yhtiön hallituksen jäsen 
myi omistamiaan yhtiön osakkeita ennen kuin yhtiö tiedotti projektin viivästymisestä. 

Helsingin hovioikeus katsoi ratkaisussaan 23.6.2016 muun ohessa, että yhtiön hal-
lituksen jäsen ja merkittävä osakkeenomistaja ei syyllistynyt asiassa törkeän sisäpii-
rin tiedon väärinkäyttöön. Asiassa katsottiin selvitetyksi, että hallituksen jäsenellä oli 
tieto projektin viivästymisestä ja että hän oli ennen kuin yhtiö tiedotti projektin viiväs-
tymisestä myynyt omistamiaan osakkeitaan huomattavan määrän. Syyte hylättiin sillä 
perusteella, että tieto projektin viivästymisestä ei ollut sellaista olennaista sisäpiirin-
tietoa, että hallituksen puheenjohtaja olisi osakkeita myydessään mieltänyt toimivansa 
rikoslain tahallisuusvaatimuksen säätämällä tavalla tahallisesti.

Kysymys tiedon olennaisuudesta on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Kuitenkin 
on oletettavaa, että oikeuskäytännön kehittyessä tuomioistuimet ottavat päätösten-
sä perusteluissa kantaa yksittäisten tietojen olennaisuuteen myös yleisellä tasolla.41 
Tietoja, jotka oikeuskäytännössä olisi vakiintuneesti katsottu olennaisiksi, voitaisiin 
lähtö kohtaisesti myös jatkossa pitää olennaisina. 

4.2  Sisäpiirintiedon käyttämisestä ja tekotavoista

4.2.1  Tekijäpiiri

Rikoslain 51 luvun 1 § ei rajaa tekijäpiiriä tiettyihin henkilöihin, vaan sisäpiirintiedon 
väärinkäyttörikokseen voi lain sanamuodon mukaan syyllistyä kuka tahansa. Myös 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa mahdollinen tekijäpiiri on laajennettu aikai-
sem  min voimassa olleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 2 artiklan määri tel mä-
säännöksestä, jossa sisäpiirintiedon väärinkäytön tekijäpiiri oli rajattu tyhjentävällä 
luettelolla. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa on kuitenkin edelleen voimassa ra-
joitettu tekijäpiiri, joiden toimintaa voidaan arvioida sisäpiirintiedon väärinkäyttönä. 
Asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaan artiklaa sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joilla 
on hallussaan sisäpiiritietoa sen vuoksi, että

a)  he ovat liikkeeseenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markki-
naosapuolen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä;

b)  he omistavat osuuden liikkeeseenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimi-
van markkinaosapuolen pääomasta;

41 Esimerkiksi EU-tuomioistuin on jo aiemmin viitatussa ratkaisussa C-384/02 (Grongaard ja Bang) 
ekspli siittisesti todennut ainakin kahden pörssissä noteeratun yhtiön fuusion olevan erityisen arkaluon-
teista tietoa, jolla on ilmeinen ja huomattava vaikutus kyseessä olevien arvopaperien hintaan. Myös 
edellä referoiduissa Suomen tuomioistuinten julkaisemattomissa ratkaisuissa on perusteluissa otettu 
kantaa erilaisten tietolajien olennaisuuteen yksittäistapauksissa. Ratkaisujen perusteluista voitaneen 
tehdä johtopäätöksiä myös yleisellä tasolla.
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c)  heillä on pääsy kyseiseen tietoon osana työn, ammatin tai tehtävien suorittamista; tai
d) he harjoittavat rikollista toimintaa.

Lisäksi määritelmäsäännöksen laajennuksen mukaan sisäpiiriläisiksi katsotaan kaikki 
sellaiset henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa muissa kuin em. olosuhteissa, 
kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää sen olevan sisäpiiritietoa. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sisäpiirin määritelmää voidaan pitää legali-
teettiperiaatteen kannalta jossain määrin ongelmallisena ja tulkinnanvaraisena. Suo-
malaisen rikosoikeustieteen käsitteistön ja systematiikan näkökulmasta säännöksen 
sisältö on vaikeasti hahmottuva. Onko esimerkiksi yksittäistä arvopaperia omistava 
piensijoittaja määritelmän b-kohdan mukainen sisäpiiriläinen kyseisen yhtiöiden ar-
vopapereiden osalta? Kehäpäätelmään johtaa myös artiklan d-kohta, jossa kriminali-
sointi olisi riippuvainen siitä, harjoittaako tekijä rikollista toimintaa. Toisaalta 8 ar-
tiklan 4 kohdan toinen alakohta laajentaa mahdollista tekijäpiiriä sillä subjektiivisella 
perusteella, tiesikö tai pitikö tekijän tietää, että hänellä on hallussaan sisäpiiritietoa. 
Tältä osin kysymys on tekijän subjektiiviseen tietoisuuteen perustuvasta näyttökysy-
myksestä. 

Voimassa oleva Suomen rsäännös näyttäisi kuitenkin rikoksen tekijäpiirin ollessa 
täysin avoin ankarammalta kuin mitä markkinoiden väärinkäyttöasetus edellyttäisi.42 

Kysymys tekijän asemasta ns. varsinaisena markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
määrittelemänä sisäpiiriläisenä tai toisaalta ulkopuolisena, sisäpiirintietoa jotain muu-
ta kautta haltuun saaneensa henkilönä voi myös vaikuttaa merkittävällä tavalla teon 
tahallisuusarviointiin. Vakiintuneesti on katsottu, että ns. varsinaisella sisäpiiriläisellä 
on korostettu huolellisuusvelvoite käyttäessään sisäpiirintietoa.43

4.2.2 Arvopaperin hankkiminen tai luovuttaminen omaan tai toisen lukuun 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön tekotavaksi on säädetty rahoitusvälineen hankkiminen 
tai luovuttaminen omaan tai toisen lukuun taikka peruuttamalla rahoitusvälinettä kos-
kevan toimeksiannon tai muuttamalla sitä. Toisena tekotapana on toisen neuvominen 
suoraan tai välillisesti rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa taikka rahoi-
tusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muuttamisessa. Asiasta on 

42 Lainkohdan esitöiden (HE 254/98 vp) yleisperusteluissa tekijäpiirin laajentamista silloin voimassa ol-
leeseen EU-säännöstöön eli markkinoiden väärinkäyttödirektiiviin verrattuna perusteltiin ensisijaisesti 
markkinoiden yleisen luotettavuuden turvaamisella. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ”olen-
naisempaa kuin tekijäpiirin rajaaminen tietyssä asemassa oleviin henkilöihin on edellyttää rangaista-
vuu delta niin selvästi hylättäviä menettelytapoja, että säännös kohdistuu arvopaperimarkkinoiden 
luotettavuutta vakavimmin horjuttaviin tekoihin. Tällöin on tärkeämpää se, onko tekijä ollut tietoinen 
siitä, ettei hänen käyttämänsä tieto ole ollut muiden markkinoilla toimivien saatavilla ja että se on 
omiaan vaikuttamaan kyseisen arvopaperin arvoon tai hintaan, kuin se, onko tekijä saanut sisäpiirin-
tiedon erityisen asemansa tai tehtävänsä johdosta.”

43 Näin mm. Häyrynen s. 137–138 ja Kurenmaa, s. 164–170.
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säädetty markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 8 artiklassa sekä rikoslain 51 luvun 
1 §:ssä. Säännökset eivät eroa toisistaan sisällöllisesti. 

Kysymys arvopaperin hankkimisesta tai luovuttamisesta ei aiheuttane tulkinta-
ongelmia. Tiedot arvopaperin hankinnasta tai luovutuksesta ovat helposti todennet-
tavissa. Sen sijaan ongelmalliseksi saattavat muodostua tilanteet, joissa hankinta- tai 
luovuttamistoimeksianto perutaan tai sitä muutetaan sisäpiirintiedon haltuun saami-
sen jälkeen. Vakiintuneesti on katsottu, että sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei voi olla 
pelkästään arvopapereiden hankkimatta tai luovuttamatta jättäminen, koska kriminali-
sointi ei voi perustua ainoastaan passiivisuuteen. Kuitenkin tilanteessa, jossa toimeksi-
anto on jo annettu, mutta se ei ole vielä ehtinyt toteutua ja toimeksianto perutaan sen 
vuoksi, että toimeksiannon tekijä saa haltuunsa sisäpiirintietoa, toimeksiannon tekijän 
ei enää voida katsoa pysytelleen passiivisena. 

EU-tason oikeuskäytännössä ongelmalliseksi on aikaisemmin voimassa olleen sisä - 
piirikauppojen sääntelyä koskeneen lainsäädännön osalta muodostunut kysymys, onko 
arvopaperin hankinta- ja luovutusmenettelyä, jossa sekä ostajalla että myyjällä on hal-
lussaan sisäpiirintietoa, pidettävä sisäpiirintiedon väärinkäyttönä. Asia aktualisoitui 
EU:n tuomioistuimen ratkaisussa C-391/04, joka koski direktiivin 89/592/ETY44 tul-
kintaa. Tapauksessa oli kyse usean sisäpiiriläisen välisistä keskinäisistä arvopaperei-
den hankinnoista ja luovutuksista, joiden tarkoituksena oli sisäpiiriläisten omistaman 
yhtiön pörssikurssin tukeminen julkisessa kaupankäynnissä. Ennakko ratkaisupyyntö 
koski kysymystä, voitiinko sisäpiiritiedon väärinkäytön kieltoa soveltaa tapaukseen, 
joka tunnusmerkistönsä perusteella täytti direktiivin 2003/6/EY kurssin vääristämisen 
tunnusmerkistön, mutta jota ei oltu säädetty rangaistavaksi direktiivillä 89/592/EY. 
EU-tuomioistuin katsoi päätöksensä perusteluissa, että sisäpiiriläisillä oli hallussaan 
sisäpiirintietoa, jota he eivät kuitenkaan käyttäneet tietoisesti hyväkseen toteuttaes-
saan arvopaperin hankinta- ja luovutustoimeksiantoja45. 

4.2.3  Toisen neuvominen suoraan tai välillisestä arvopaperia koskevassa  
 kaupassa tai sisäpiirintiedon ilmaiseminen kolmannelle 

Sisäpiirintiedon ilmaisemisen kiellosta ja sisäpiirikauppojen tekemisen suosittelemi-
sesta on säädetty markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa sekä 10 
artiklassa. Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaan sisäpiirikauppojen tekemisen suo-
sittelemisella toiselle henkilölle tai toisen henkilön houkuttelulla sisäpiirikauppojen 
tekemiseen tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiirintietoa ja 
hän suosittelee kyseisen tiedon perusteella, että toinen henkilö hankkii tai luovuttaa 
rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto liittyy, tai houkuttelee kyseistä henkilöä teke-

44 Neuvoston direktiivi 89/592/ETY sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovit-
tamisesta. Direktiivi on kumottu markkinoiden väärinkäyttödirektiivillä 2003/6/ETY. 

45 Unionin tuomioistuimen tuomio 10.5.2007 asiassa C-391/04 – Georgakis, tuomion kohdat 36–39. 
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mään tällaisen hankinnan tai luovutuksen tai peruuttaa tai muuttaa rahoitusvälinettä 
koskevan toimeksiannon tai houkuttelee tekemään peruutuksen tai muutoksen. 

Rikoslain 51 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa kielletään sisäpiiriläiseltä toisen 
neuvominen suoraan tai välillisesti arvopaperia koskevassa kaupassa. Kriminalisoin-
nin tarkoituksena on sisäpiirintiedon leviämisen ja sen hyväksikäytön ehkäiseminen 
ennen tiedon julkistamista.

Hankalia rajanvetotilanteita voi syntyä myös rikoslain 51 luvun 1 §:n toisen neuvo-
misen ja houkuttelemisen sekä toisaalta rikoslain 51 luvun 2 a §:n sisäpiirintiedon 
ilmai semisen kriminalisoinnin välillä. Rikoslain 51 luvun 2 a §: kieltää sisäpiirin-
tiedon oikeudettoman välittämisen, luovuttamisen tai ilmaisemisen. Tulevan oikeus-
käytännön varaan jää, muodostuuko rikoslain 51 luvun 2 a §:lle oma soveltamis-
alansa. Lähtökohtaisesti sisäpiirintiedon ilmaiseminen toiselle pitää jo rakenteellisesti 
sisällään neuvon rahoitusvälineen hankintaan tai luovuttamiseen. 

Sisäpiirintiedon paljastamisen kriminalisointi ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa 
tiedon ilmaisemista voidaan pitää perusteltuna osana henkilön tavanomaisen työn, 
ammatin tai tehtävien suorittamista. Kysymys sisäpiirintiedon ilmaisemisen hyväk-
syttävyydestä voi myös synnyttää vaikeita tulkintakysymyksiä.46

5.  Rikosoikeudellinen tahallisuus sisäpiirintiedon    
 väärinkäytön näkökulmasta

Rikoslain 51 luvun sisäpiirintiedon väärinkäyttö on kriminalisoitu tahallisesti tai tör-
keästä huolimattomuudesta tehtynä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ei ole 
erillistä säännöstä tahallisuudesta tai huolimattomuudesta lukuun ottamatta edellä 
selos tettua 8 artiklan 4 kohdan subjektiiviseen tietoisuuteen perustuvaa sisäpiiriläisen 
määritelmäsäännöstä. 

Kysymys tekijän tahallisuudesta tai huolimattomuudesta on ratkaistava aina ta-
pauskohtaisesti kunkin yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella. Rikoslain sisäpii-
rintiedon väärinkäyttöä koskevissa lain esitöissä korostettiin sen seikan arvioimista, 
onko tekijä mieltänyt käyttävänsä hyväkseen sisäpiirintietoa. Kysymys on ensisijai-
sesti olosuhdetahallisuudesta. 

Tärkeä ja arvioinnissa huomioon otettava EU:n tuomioistuimen ratkaisu nimen-
omaisesti tahallisuusarvioinnin kannalta on asia C-45/08 (Spector Photo Group ja 

46 Mm. EU-tuomioistuimen ratkaisussa C-384/02 (Grøngaard ja Bang) oli kysymys ammattijärjestön 
kiintiömandaatilla eli tuomion perustelujen mukaan poliittisin perustein pörssiyhtiön hallitukseen 
valitun henkilön oikeudesta ilmaista pörssiyhtiön hallituksessa tietoonsa saamaa sisäpiiritietoa hänet 
valinneen ammattijärjestön puheenjohtajalle tai muille ammattijärjestön sisäpiiriläisille. sekä kyseisen 
ammattijärjestön hallituksen puheenjohtajan oikeutta ilmaista hänelle ilmaistua tietoa eteenpäin am-
mattijärjestön muille henkilöille. 
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Van Raemdonck).47 Asiassa oli kysymys yhtiön julkisessa kaupankäynnissä ostamis-
ta omista osakkeistaan tilanteessa, jossa yhtiön hallituksen jäsenillä, jotka päättivät 
hankinnasta, oli sisäpiiritietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yhtiön pörssikurs-
siin vaikuttavista seikoista. Omien osakkeiden hankinnan syynä oli kuitenkin yhtiön 
velvollisuus hankkia kyseiset osakkeet jo aikaisemmin julkistetun optio-ohjelman to-
teuttamiseksi. EU-tuomioistuin otti ratkaisunsa perusteluissa tiukan linjan suhteessa 
sisäpiirintiedon väärinkäytön tahallisuusvaatimukseen. Tuomion kohdan 35 mukaan:

”direktiivin 2003/6 2 artiklan 1 kohdassa sisäpiirikaupat määritellään objektiivisesti, 
eikä niihin sysäyksen antava aikomus kuulu nimenomaisesti niiden määritelmään”. 

Edelleen tuomion kohdan 36 mukaan: 

”Se, että direktiivin 2003/6 2 artiklan 1 kohdassa ei säädetä nimenomaisesti moraali-
sesta osatekijästä, selittyy ensiksi sisäpiirikaupan erityisluonteella, joka mahdollistaa 
olettaman tästä moraalisesta osatekijästä silloin, kun kyseisessä säännöksessä mainitut 
osatekijät täyttyvät. Ensinnäkin se luottamuksellinen suhde, joka yhdistää 2 artiklan 
1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut ensisijaiset sisäpiiriläiset rahoitusvälineiden, joita 
sisäpiiritieto koskee, liikkeeseenlaskijaan, edellyttää heiltä tämän osalta erityistä vas-
tuuta. Toiseksi markkinoilla tehtävä kauppa toteutetaan välttämättä sellaisten päätösten 
ketjussa, jotka kuuluvat monitahoiseen asiayhteyteen, jonka perusteella voidaan lähtö-
kohtaisesti pitää mahdottomana, että kaupan tekijä on voinut toimia olematta tietoinen 
toimistaan. Lopuksi on niin, että kun markkinoilla tehdään tällainen kauppa ja sen teki-
jällä on hallussaan sisäpiiritietoa, tällaisen tiedon on lähtökohtaisesti oletettava sisälty-
neen kaupan tekijän päätöksentekoprosessiin”.

Kohdassa 37 EU-tuomioistuin nimenomaisesti vielä korostaa tunnusmerkistötekijöi-
den objektiivista arviointia ilman ”moraalisia osatekijöitä”: 

”– – sisäpiirikauppaa koskeva kielto on tehokas ja saa markkinatoimijat noudattamaan 
sääntöjä pysyvästi vain, jos kielto mahdollistaa, että sen rikkomisesta voidaan määrätä 
tehokkaasti seuraamuksia. Sisäpiirikauppojen kiellon tosiasiallinen täytäntöönpano no-
jautuu siis yksinkertaiseen rakenteeseen, jossa subjektiiviset puolustautumiskeinot ovat 
rajalliset, jotta tämän kiellon rikkomisista voitaisiin määrätä seuraamuksia ja jotta näitä 
rikkomisia voitaisiin myös ehkäistä tehokkaasti.”

Tuomion kohdissa 40–55 tuomioistuin otti kantaa myös rikosoikeudellisen syyttö-
myysolettaman ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleen 
merkitykseen arvioinnissa, rikkooko edellä mainittu objektiivinen arviointi sisäpii-
ritiedon väärinkäytössä syyttömyysolettamaa. Tuomioistuin tekee johtopäätöksen, 
että sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistötekijöiden arvioiminen pelkästään 
objektiivisten seikkojen perusteella ei lähtökohtaisesti ole syyttömyysolettaman vas-
tainen. Tuomion kohdassa 44 todetaan: 

47 Unionin tuomioistuimen tuomio 23.12.2009 asiassa C-45/08 Spector Photo Group ja Van Raemdonck.
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”On katsottava, että syyttömyysolettaman periaate ei ole esteenä direktiivin 2003/6 
2 artiklan 1 kohdassa säädetylle olettamalle, jossa sisäpiirikaupan tekijän aikomus il-
menee implisiittisesti tämän rikkomisen konkreettisista osatekijöistä, kun tällainen 
olettama on kumottavissa ja kun puolustautumisoikeudet taataan.”

 Edelleen asian tuomiolauselman 1 kohdan mukaan: 

”Direktiivin 2003/6/EY 2 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että tämän sään-
nöksen toisessa alakohdassa tarkoitettu henkilö, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, 
hankkii tai luovuttaa tai yrittää hankkia tai luovuttaa omaan tai toisen lukuun suoraan 
tai välillisesti rahoitusvälineitä, joita kyseinen tieto koskee, tarkoittaa, että kyseinen 
henkilö on ”käyttänyt tätä tietoa” mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla, jollei 
muuta johdu puolustautumisoikeuksien kunnioittamisesta ja erityisesti oikeudesta saa-
da kumota tällainen olettama. Se, onko kyseinen henkilö rikkonut sisäpiirikauppojen 
kieltoa, on selvitettävä tarkastelemalla mainitun direktiivin tarkoitusta, jona on suojata 
rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja lujittaa sijoittajien luottamusta, johon vaikuttaa 
muun muassa mielenrauha siitä, että sijoittajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja suojataan 
sisäpiiritietojen perusteettomalta käytöltä”.

Itse tulkitsen tuomioistuimen ratkaisua siten, että vaikka tulkintaohje koskeekin jo ku-
mottua markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä, se soveltuu sellaisenaan myös voimassa 
olevan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tulkintaan. Tuomiosta voidaan tehdä se 
johtopäätös, että kysymykseen mahdollisesta tekijän tahallisuudesta sisäpiirintiedon 
väärinkäyttörikoksissa tulisi soveltaa tahallisuuden osalta käänteistä todistustaakkaa, 
jonka mukaan tekoa on lähtökohtaisesti pidettävä tahallisena, mikäli sisäpiirintietoa 
hallussaan pitävä taho tekee transaktioita sillä rahoitusvälineellä, jota sisäpiirintieto 
koskee. Unionin tuomioistuin käyttää tuomion perusteissa erityistä ”käyttöolettaman” 
käsitettä, jonka mukaan jos muuta ei osoiteta, oletetaan että kysymys on sisäpiirin-
tiedon käyttämisestä. Käyttöolettama olisi tuomion perustelujen mukaan kuitenkin 
kumottavissa vastanäytöllä.48 

Kansallisesta näkökulmasta käännetty todistustaakka sisäpiirintiedon väärinkäyt-
törikoksissa tuntuisi olevan lähtökohtaisesti syyttömyysolettaman vastainen. Erityi-
sesti tässä yhteydessä on korostettava kansallisen rikoslakimme sisäpiirintiedon 
väärin käyttörikoksen tunnusmerkistössä olevaa edellytystä tekijän tahallisuudesta tai 
törkeästä huolimattomuudesta, joka ulottuu läpi koko tunnusmerkistön. 

Itse katsoisin, että kansallisilla tuomioistuimilla on Spector-tapauksen jälkeen-
kin laaja harkintavalta ratkaista rikosoikeudellista tahallisuutta tai huolimattomuutta 
koskevia kysymyksiä myös tapauksissa, joissa on kysymys sisäpiirintiedon väärin-

48 Tuomion kohdat 36–44. Vrt. kuitenkin Knuts2010. Knuts tulkitsee EU-tuomioistuimen Spector- 
tapausta jakamalla sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon tunnusmerkistötekijät positiiviseen ja nega-
tiiviseen ulottuvuuteen, joista puolustautumisoikeus koskisi lähtökohtaisesti ainoastaan negatiivista 
ulottuvuutta, eli sen osoittamista, että sisäpiirintiedon käyttämiselle on ollut hyväksyttävä syy. Tosin 
Knutsin mukaan tuomion kohdan 37 lausuma puolustautumisoikeuksien turvaamisesta avaa kuitenkin 
mahdollisuuden esittää myös positiivisista tunnusmerkistötekijöistä subjektiivisia elementtejä, joka 
johtaa kansallisessa tuomioistuimessa kysymykseen tekijän tuottamuksesta. 
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käyttörikoksista. EU-tuomioistuin on Spector-tapauksessa korostanut valvonta- ja 
sanktiojärjestelmän tehokkuutta ja sen heikentymistä, mikäli ”moraaliselle osateki-
jälle” annettaisiin järjestelmällisesti painoarvoa. Mikäli kansallinen tuomioistuin tie-
dostaa ratkaisua tehdessään ne seikat, joiden perusteella teon tahallisuutta tai huoli-
mattomuutta arvioidaan, en näe että valvonta- ja sanktiojärjestelmän teho heikkenee, 
jos rikosoikeudellinen sanktio jätetään määräämättä tapauksissa, joissa aidosti rikos-
oikeudellisen vastuun yleiset edellytykset eivät täyty.

6.  Lopuksi

Edellä käsitellyillä tavoilla sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointia voidaan 
EU-oikeuden tasolla, huomioiden erityisesti direktiivien osittain yksityiskohtaisempi 
sääntely sekä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö, pitää jossain määrin yksityiskoh-
taisempana ja tietyiltä osin ankarampana kuin Suomen kansallisia säännöksiä. 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on yksi lukuisista rikoslain kriminalisoinneista, joi-
den tausta on EU-oikeudessa ja joita sovellettaessa tulisi ottaa huomioon EU-tason 
lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö. Havaintojeni mukaan ainakaan toistaiseksi Suo-
men kansallisessa oikeuskäytännössä ei ole päätösten perusteluissa vedottu EU-tason 
lainsäädäntöön taikka oikeuskäytäntöön. Erityistä ihmetystä herättää, että useissa 
sisä piirintiedon väärinkäyttöä koskeneissa kansallisissa oikeustapauksissa on ollut 
esillä kysymys tekijän tahallisuudesta. Ratkaisujen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, 
että rikosasian käsittelyssä olisi tarkasteltu EU-tason lainsäädännön vaikutusta asiaan 
saati että ratkaisu olisi perustettu niihin tulkintoihin, jotka EU-tason lainsäädännöstä 
taikka oikeuskäytännöstä ilmenevät.
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Ari Kyllönen                                        

Järjestyksenvalvojan voimankäyttö   

1.  Johdanto                                                                 

Järjestyksenvalvojat vastaavat osaltaan kansalaisten päivittäisestä turvallisuudesta. 
Tehtävässään heillä on oikeus käyttää voimakeinoja ja siten puuttua kansalaisten pe
rusoikeuksiin. Tehtävä on tärkeä ja usein myös vaikea. Myös järjestyksenvalvonnas
sa tapahtuneen voimankäytön jälkikäteinen arviointi on usein vaativaa. Seuraavassa 
pyritään selvittämään, miten erilaisiin voimankäyttötilanteisiin on oikeuskäytännössä 
suhtauduttu.

Kirjoituksen aiheen valintaan vaikutti se, että olen useasti ollut ratkaisemassa voi
mankäyttöä koskevia oikeustapauksia. Olen myös useasti toiminut järjestyksenvalvo
jana yleisötilaisuuksissa. Kirjoitustyön aikana suoritin järjestyksenvalvojan kertaus
kurssin. Kaatotekniikat ja hallintaotteet ovat puolestaan tulleet tutuiksi judon myötä.      

Kirjoitus ajoittuu lainsäädännön taitekohtaan. Kirjoitusta aloitettaessa voimassa 
oli järjestyksenvalvojista annettu laki (533/1999, jäljempänä järjestyksenvalvojalaki). 
Kirjoituksen julkistamisen aikaan voimassa on vuoden 2017 alussa voimaan tullut 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki (1085/2015, jäljempänä turvapalvelu
laki), johon tässä kirjoituksessa keskitytään.1             

2.  Voimankäytön säännöt ja periaatteet              

Voisi kuvitella, että kun voimankäytöllä puututaan kansalaisten perusoikeuksiin, voi
mankäyttönä sallittu menettely kuvattaisiin tarkasti laissa. Tähän ei ole päästy eikä 
sellaiseen pyrkiminen liene edes realistista. Ongelmallisena on kuitenkin pidettävä 
sitä, että kielletty menettely ei ilmene edes sisäasiainministeriön vahvistamasta kou
lutusmateriaalista. Kirjallisten lähteiden puuttuessa oikeuskäytännössä onkin usein 
viitattu siihen, mitä voimankäytön koulutuksessa on opetettu.2

1 Turvapalvelulain 1 §:n mukaan uuden lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun 
ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen 
yhteistyön edistäminen. Uutta lakia sovelletaan vartioimisliiketoimintaan, järjestyksenvalvojatoimintaan 
ja turvasuojaustoimintaan (yksityiset turvallisuuspalvelut). 

2 Ks. poliisien voimankäytön koulutuksesta oikeuslähteenä: THO 12.6.2001 tuomio nro 1449, R 00/763, 
VHO 2.6.2005 tuomio nro 825, R 04/1328, HelHO 30.4.2009 tuomio nro 1080, R 08/1263 ja HelHO 
9.6.2015 tuomio nro 15/124979, R 13/2827. 



Järjestyksenvalvojan voimankäytön perussäännös on turvapalvelulain 48 §:n 1 mo  
mentissa. Säännöksen mukaan jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä välttää pääsyn 
estämisen, paikalta poistamisen, kiinniottamisen, 46 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen tai 
47 §:ssä tarkoitetun poisottamisen taikka pakenee kiinniottamista, järjestyksenvalvo
jalla on oikeus käyttää sellaisia henkilön pääsyn estämiseksi, paikalta poistamiseksi 
tai kiinniottamiseksi taikka tarkastuksen suorittamiseksi tai esineen ja aineen poisot
tamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan 
huomioon henkilön käyttäytyminen, tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan 
vaarallisuus ja muut olosuhteet.                    

Toisin kuin viranomaistehtävissä järjestyksenvalvojalla on oikeus voimankäyttöön 
vain toimialueellaan.3 Järjestyksenvalvojan toimialue on määritelty turvapalvelulain 
26 ja 28 §:ssä.4 Turvapalvelulain 26 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojia voi 
asettaa: 1) yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjä kokoontumislaissa tar
koitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen; 2) yksityistilaisuuden järjestäjä 
yksityistilaisuuteen; 3) leirintäalueen pitäjä ulkoilulaissa tarkoitetulle leirintäalueelle; 
4) aluksen päällikkö merilain 15 luvussa tarkoitetulle matkustajien kuljettamista suo
rittavalle alukselle; 5) majoitus ja ravitsemistoiminnan harjoittaja majoitus ja ra
vitsemistoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun majoitus ja ravitsemisliikkeeseen; 
sekä 6) yliopisto ja ammattikorkeakoulu yliopistolaissa tarkoitetun yliopiston ja am
mattikorkeakoululaissa tarkoitetun ammattikorkeakoulun toimipaikkaan.                    

Pykälän 2 momentin mukaan järjestyksenvalvoja voidaan asettaa myös 1 momen
tissa tarkoitetun yleisötilaisuuden, leirintäalueen, aluksen ja majoitus ja ravitsemis
liikkeen välittömään läheisyyteen sekä yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden jär
jestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville tiealueille sekä muille 
vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille. Järjestyksenvalvojan toimi
aluetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin se järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi on välttämätöntä.5       

3 Poikkeuksen muodostavat ne tilanteet, joissa kenellä tahansa on oikeus voimankäyttöön.
4 Järjestyksenvalvojalain aikaista oikeuskäytäntöä: HelHO 30.1.2009 tuomio nro 197, R 07/593: Järjes

tyksenvalvojan toimialueen rajoja ei ole mahdollista tarkoin määritellä. Kuitenkin alue tai paikka kuu
luvat liikkeen välittömään läheisyyteen, jos alueella tai paikalla on vaikutusta liikkeen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen. Alue, jolla asiakkaat jonottavat sisäänpääsyä liikkeeseen, sekä liikkeen 
sisäänkäynnin edessä oleva katu tai muu vastaava alue kuuluvat järjestyksenvalvojien toimialueeseen. 
Järjestyksenvalvojien tulee voida puuttua järjestyshäiriöihin tilaisuuteen saapuvien ja sieltä poistuvien 
käyttämillä kulkureiteillä ja HelHO 1.7.2014 tuomio nro 14/128143, R 13/3208: Syytteessä tarkoitet
tu tilanne oli tapahtunut ravintola A:n edustalla Kalevankadulla, asiassa esitetyn näytön perusteella 
enintään noin kymmenen metrin päässä ravintolan ovesta ja noin kolmen metrin päässä ravintolan 
terassista. Hovioikeus katsoi, että tapahtumapaikka oli ollut ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 
2 momentissa tarkoitetuin tavoin ravintolan välittömässä läheisyydessä ja että se siten oli kuulunut 
ravintolan järjestyksenvalvojien toimialueeseen. Järjestyksenvalvojat eivät sen vuoksi olleet ylittäneet 
toimivaltuuksiaan.

5 Turvapalvelulain 26 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun alueen tai 
1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun liikkeen sijaintipaikan poliisilaitos voi määrätä toiminnanharjoitta
jan asettamaan alueelle tai liikkeeseen riittävän määrän järjestyksenvalvojia, jos siihen on järjestyksen 



Turvapalvelulain 28 §:n 1 momentin mukaan jos järjestyksen ja turvallisuuden 
yllä pitäminen ei muulla tavalla ole tarkoituksenmukaista sekä järjestyksen ja turvalli
suuden ylläpitäminen sitä perustellusta syystä edellyttää, alueen tai paikan tai kulku
neuvon lähtöpaikan poliisilaitos voi lisäksi antaa luvan asettaa järjestyksenvalvojia 
poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi: 1) terveyden tai sosiaalihuollon toimipistee
seen koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia lukuun ottamatta terveyden tai sosiaali
huollon toimipisteen haltijan hakemuksesta; 2) Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen 
Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta; 3) työ ja elinkeinotoimistoon työ ja elinkeino
toimiston hakemuksesta; 4) kauppakeskukseen kauppakeskuksen haltijan hakemuk
sesta; 5) liikenneasemalle liikenneaseman haltijan hakemuksesta; 6) satamaan sata
man haltijan hakemuksesta; 7) lentopaikkaan lentopaikan haltijan hakemuksesta; tai 
8) joukkoliikenteen kulkuneuvoon kulkuneuvon haltijan hakemuksesta.6            

Turvapalvelulakia tulkittaessa on otettava huomioon kansalaisten perusoikeudet. 
Suomen perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Pykälän 2 mo
mentin mukaan ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella 
ihmisarvoa loukkaavasti. Pykälän 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemat
tomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädet
tyä perustetta. Suomen perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella 
ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita 
asuinpaikkansa.       

Järjestyksenvalvojan toiminnassa noudatettavat periaatteet luetellaan turvapalve
lulain 29 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojan on toiminnassaan asetettava etu
sijalle sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät yleisön turvallisuutta.

Pykälän 2 momentin mukaan järjestyksenvalvojan on toimittava asiallisesti ja tasa
puolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen. Järjestyksenvalvojan tulee ensisijaisesti neu
voin ja kehotuksin ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan.

ja turvallisuuden säilymiseksi erityinen syy. Pykälän 4 momentin mukaan järjestyksenvalvontatehtäviä 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tilaisuuksissa saa suorittaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan 
haltija tai tämän palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja.        

6 Turvapalvelulain 28 §:n 2 momentin mukaan järjestyksenvalvojien asettamiseen oikeuttavassa luvassa 
järjestyksenvalvojien toimialue on rajattava siinä tarkoitettuun paikkaan tai kulkuneuvoon ja tarvittaes
sa sen välittömään läheisyyteen. Pykälän 3 momentin mukaan lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen 
on voimassa enintään viisi vuotta. Lupaan voidaan liittää järjestyksenvalvojien koulutukseen, voiman
käyttövälineiden kantamiseen, toimialueeseen sekä sijoitteluun ja lukumäärään liittyviä ehtoja. Luvan 
myöntänyt poliisilaitos voi tarvittaessa peruuttaa luvan sekä muuttaa luvan ehtoja tai voimassaoloaikaa 
sellaisten olosuhteiden muutosten vuoksi, joilla on olennaisia vaikutuksia toimialueen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiselle. Pykälän 4 momentin mukaan järjestyksenvalvontatehtäviä tässä pykä
lässä tarkoitetuilla alueilla ja paikoissa saa suorittaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija tai 
tämän palveluksessa oleva 35 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä järjestyksenvalvoja, joka on hyväk
sytysti suorittanut 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun koulutuksen tai jolla on voimassa oleva 
hyväksyntä vartijaksi ja joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.



Pykälän 3 momentin mukaan järjestyksenvalvojan toimenpiteet on suoritettava 
aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorit
tamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa järjestyksenvalvojan tehtä
vään ja toimenpiteillä tavoiteltavaan etuun.

Neuvoin ja kehotuksin toimimisen osalta voidaan todeta, että hyvä järjestyksen
valvoja on kärsivällinen supliikin taitaja, jonka verenpaine ei nouse, vaikka kohde
henkilön hahmotuskyky onkin syystä tai toisesta hidastunut. Järjestyksenvalvojan 
kunnian päälle ei saa käydä se, että useampaankin kertaan joudutaan käymään puhe
judon keinoin etukäteen läpi se, mihin todellinen judo seuraavaksi johtaa.7 

Vähemmän puheliaiden järjestyksenvalvojien niukkasanaisuus voi johtaa joskus 
ongelmiin. Tällöin voidaan joutua pohtimaan sitä, edellyttääkö voimakeinoihin tur
vautuminen etukäteen annettua varoitusta. Tukea voidaan tältä osin hakea poliisi
laista. Poliisilain 2 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan virkatehtävän kohteena olevaa 
henkilöä on varoitettava mahdollisuudesta joutua voimakeinojen käytön kohteeksi, 
jos varoittaminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Varoittaminen on tehtävä 
tarkoitukseen soveltuvalla ymmärrettävällä tavalla.

Lievät voimakeinot kuten esimerkiksi ulos taluttaminen eivät edellytäne etukäteen 
annettua varoitusta. Käytettävän voiman lisääntyessä varoittamisen merkitys lisääntyy. 

Seuraavissa tapauksissa on arvioitu velvollisuutta varoittaa etukäteen voimakeinon 
käytöstä.   

HelHO 24.8.2009 tuomio nro 2142, R 08/3095       
Asiassa oli riidatonta, että voimankäyttö oli ollut välttämätöntä ja että poliisikoiraa oli 
voitu käyttää voimakeinona. Hovioikeudessa oli ollut kysymys siitä, oliko poliisi A 
ennen poliisikoiraan turvautumista ilmoittanut tästä mahdollisuudesta C:lle ja oliko täl
lainen ilmoittaminen ollut tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Asiassa oli hovioikeu
dessa jäänyt selvittämättä, että A olisi suullisesti ja nimenomaisesti missään vaiheessa 
varoittanut C:tä poliisikoiran käyttämisestä. Arvioitaessa sitä, olisiko tällaisen varoi
tuksen antaminen ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tuli huomioon ottaa po
liisilaissa mainitut voimakeinojen puolustettavuuden harkintaan liittyvät seikat. A:n ja 
etenkin poliisi B:n kertomuksista oli käynyt ilmi, että C:n käyttäytyminen tilanteessa oli 
ollut nousujohteisen aggressiivista ja hän oli tehnyt voimakasta vastarintaa virkatehtä
vissä hänet pysäyttäneitä A:ta ja B:tä kohtaan. C oli ruumiinrakenteeltaan  vahvaraken
teinen. Se, että C:n auton avaimet olivat olleet auton virtalukossa C:n siirryttyä kuljetta
jan paikalle ja auton lähdettyä liikkeelle, oli tullut selvitetyksi A:n ja B:n kertomuksilla. 
Tapahtumat olivat edenneet nopeasti. Sillä, mistä syystä auto oli lähtenyt liikkeelle, ei 
ollut ratkaisevaa merkitystä. Olennaista oli, että C ei ollut ennen koiran väliintuloa ollut 
A:n ja B:n hallinnassa, vaan sellaisessa asemassa, että hän olisi voinut poistua paikalta 
viimeksi mainittujen kykenemättä sitä estää vähäisempiin voimakeinoihin tukeutumal

7 Ks. ISHO 15.12.2011 tuomio nro 1043, R 11/341: Ennen voimankäyttöön ryhtymistä humalaista A:ta 
oli puhuteltu järjestyksenvalvojien toimesta usean minuutin ajan. Voimankäyttöön oli ryhdytty vasta 
siinä vaiheessa, kun oli käynyt selväksi, ettei A noudata saamiaan kehotuksia ja käskyjä. Näyttämättä 
oli jäänyt, että järjestyksenvalvojat olisivat käyttäneet A:han liiallisia voimakeinoja. (Ään.).      
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la. Ottaen huomioon C:n aggressiivinen käyttäytyminen ja se, että A:lle ja B:lle oli 
tehtävänannossa välitetty esitietona, että C:n epäiltiin kuljettavan autoa alkoholin vai
kutuksen alaisena ja olevan mahdollisesti menossa pahoinpitelemään puolisoaan, C:n 
ajoon lähtemisen estäminen hänen pysäyttämisensä jälkeen oli ollut tärkeää. Tilanteen 
etenemisen nopeus ja vastarinnan voimakkuus huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei 
erillisen suullisen ennakkovaroituksen antaminen koiran käyttämisestä voimakeinona 
ollut ollut tässä tilanteessa mahdollista. C oli lisäksi hovioikeudessa kertonut havain
neensa A:n olevan auton vierellä koiran kanssa ja tällöin ilmoittaneen, että koiraa ei 
ollut tarvetta käyttää. Tällä C:n omalla kertomuksella, jota lisäksi tuki B:n kertomus, oli 
tullut näytetyksi, että C oli havainnut poliisikoiran ja ymmärtänyt sitä voitavan käyttää 
häntä vastaan vastarinnan taltuttamiseksi. Tästä huolimatta C ei ollut totellut A:n ja B:n 
käskytystä, vaan koiran havaittuaankin jatkanut A:n kertoman mukaan fyysistä vasta
rintaansa. Näin ollen koiran käyttämisestä ennakolta varoittaminen oli ollut tilanteessa 
myös epätarkoituksenmukaista. (Ään.)   

HelHO 26.2.2014 tuomio nro 428, R 12/2973   
Poliisin oli tullut pysäyttää ja tarkastaa henkilö, jolla tehtävänkuvauksen perusteella 
saattoi olla ase. Kun kaasun käytöstä etukäteen varoitettaessa kohdehenkilön oli mah
dollista välttyä sen vaikutuksilta esimerkiksi kääntymällä tai kasvoja muutoin suojaa
malla, hovioikeus katsoi, ettei sumuttimen käytöstä ollut ollut tarkoituksenmukaista 
varoittaa. Kaasun yllätyksellinen käyttö oli mahdollistanut sen, ettei poliisin ollut tar
vinnut turvautua tilanteessa muuhun voimankäyttöön. Menettely oli vastannut näin ol
len myös poliisien koulutuksessa annettua ohjeistusta lievimmän mahdollisen voima
toimen käytöstä.       

Rikoslaissa säädetään sallittujen voimakeinojen uloimmista rajoista. Muihin lakeihin 
otetuilla säännöksillä on voitu rajoittaa voimakeinojen käyttöoikeutta siitä, mihin ri
koslain yleissäännös muutoin tuntuisi antavan valtuudet.   

Rikoslain 4 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan voimakeinoja käytettäessä saa tur
vautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on 
pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän 
tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin. Pykälän 3 
momentin mukaan jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt ra
jat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita 
katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun 
otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen 
yllätyksellisyys.                      

Tarpeellisuusvaatimus viittaa ensinnäkin keinojen voimakkuuteen. On käytettävä 
lievintä tarkoitukseen johtavaa keinoa.8 Jos samaan tulokseen olisi päädytty käytet
tyä lievemmällä keinolla, tilanteessa on turvauduttu tarpeettoman ankaraan voima
keinoon.9 Esimerkiksi henkilöä ei tarvitse poistaa paikalta voimakeinoin, jos hän 

8 Ks. Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, Helsinki 2013 s. 295.
9 Ks. Terenius, Markus: Poliisin voimankäyttö, Helsinki 2013 s. 505–509.
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on jo muutenkin poistumassa paikalta.10 Myös ennakollinen voimakeinojen käyttö 
samoin kuin liian pitkään jatkunut käyttö on tarpeetonta.11 Tosin poikkeuksellisesti 
järjestyksen valvojan työturvallisuus voi antaa oikeutuksen esimerkiksi käsirautojen 
käyttöön epäselvässä mutta potentiaalisesti uhkaavassa tilanteessa.12 

Tarpeellisuusvaatimukseen voidaan liittää myös keinojen tehokkuutta koskeva 
ulottuvuus. Tosin tätäkin seikkaa voisi tarkastella myös puolustettavuusarvioinnin 
kannalta. Jos keinot eivät missään oloissa olisi voineet johtaa tavoiteltuun tulokseen, 
niitä ei myöskään voida pitää tehtävän suorittamiseksi tarpeellisina. Keinoista on siis 
luovuttava, jos ne eivät tuottaisi tavoiteltua tulosta.13              

Väärät tarkoitusperät poistavat voimankäytön oikeutuksen.14 Esimerkkinä koston 
puolelle menevästä voimankäytöstä voidaan esittää seuraava tapaus.             

10 Ks. RH 2012:59. Vrt. NJA 2006 N 26: Poliisitarkastaja A:ta syytettiin siitä, että hän oli tarpeettomasti 
käynyt kiinni naispuoliseen B:hen, nostanut häntä ja painanut kaidetta vasten. Korkein oikeus totesi, 
että Tukholmassa oli ollut 1.5.2003 laajoja mielenosoituksia, jotka olivat johtaneet mellakoihin muun 
muassa Stureplanilla. A oli ryhmänjohtajana saanut määräyksen estää uudet levottomuudet. Sen vuoksi 
ja poistaakseen B:n paikalta A oli Skeppsbronilla käynyt B:hen käsiksi. Syyttäjä oli myöntänyt, että 
A:lla oli ollut oikeus poistaa B paikalta. Koska B oli yrittänyt paeta paikalta, A:lla oli ollut oikeus käyt
tää voimakeinoja. Videofilmiltä oli nähtävissä, että A oli juossut B:n perässä ja saatuaan tämän kiinni 
hän oli työntänyt B:tä muutaman askeleen eteenpäin kaidetta vasten, jonka jälkeen A oli toisen poliisin 
kanssa kuljettanut B:n poliisiautoon. Vaikka riittävää olisikin ollut, että  A olisi B:n kiinni saatuaan vain 
pitänyt tästä kiinni, voitiin kaidetta vasten työntämistä huomioon ottaen olosuhteet ja yleinen levoton 
tilanne Stureplanin tapahtumien jälkeen pitää puolustettavana. Tapahtumainkulku oli ollut nopea eikä 
videofilmiltä voitu tehdä varmoja johtopäätöksiä siitä, mitä voimakeinoja A oli käyttänyt kaiteen luo
na. Tosin näytti siltä, että B:n vartalo oli taipunut kaiteen yli ja hänen jalkansa olivat nousseet maasta. 
Videofilmiltä tai muusta selvityksestä ei kuitenkaan ilmennyt, että A olisi nostanut B:tä tai käyttänyt 
enemmän voimaa kuin oli tarvittu B:n kiinniottamiseksi. Syyte hylättiin. (Ään.)

11 Ks. Helminen, Klaus – Fredman, Markku – Kanerva, Janne – Tolvanen, Matti – Viitanen, Marko: Esi
tutkinta ja pakkokeinot, Helsinki 2014 s. 740–741 ja NJA 1994 s. 48. 

12 Ks. Terenius s. 185, 702 ja 546–547.
13 Ks. HE 44/2002 vp s. 129.
14 Ks. Ruotsin oikeuskäytännöstä RH 2012:59: Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että C:n ollessa poistu

massa ravintolasta järjestyksenvalvojat A ja B olivat käyneet takaapäin käsiksi C:hen ja kaataneet hänet 
vatsalleen maahan sekä laittaneet hänelle käsiraudat ja siten aiheuttaneet C:lle kuhmun, punoitusta ja 
kipua. Koska C oli ollut jo poistumassa ravintolasta, kiinni käyminen ei ollut ollut tarpeellista. Pel
kästään kieltäytymistä noudattamasta annettua määräystä ei voitu pitää järjestyshäiriönä. Myöskään 
epämiellyttävä käytös järjestyksenvalvojaa kohtaan ei ollut ollut riittävä syy ravintolasta poistamiselle. 
A ja B tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon pahoinpitelystä ja laittomasta 
vapaudenriistosta sekä suorittamaan vahingonkorvausta C:lle. Vrt. NJA 2006 N 26: Poliisitarkastaja 
A oli juossut paikalta paenneen naispuolisen B:n kiinni ja sen jälkeen painanut B:tä kaidetta vasten 
voidakseen poistaa B:n paikalta. A:ta vastaan nostettu syyte virkavirheestä hylättiin. Vähemmistöön 
jäänyt oikeusneuvos Anna Skarhed kiinnitti huomiota siihen videofilmiltä ilmenevään seikkaan, että 
A oli reagoinut voimakkaasti siihen, että B oli siirryttyään ystäviensä kanssa jo hyvän matkaa paikalta 
osoittanut sormella A:ta. A oli tällöin lähtenyt juoksemaan kohti B:tä (”närmast explosivt”), jolloin B 
oli lähtenyt juoksemaan pakoon siinä kuitenkaan onnistumatta. Asiassa ei ollut ilmennyt, että ennen 
kiinni käymistä A olisi huutanut B:lle käskyn pysähtyä. Vaikkei pysähtymiskäskyn antaminen olisi ol
lut mahdollista, olisi ollut mahdollista ja täysin riittävää, että A olisi tavoitettuaan B:n vain pitänyt hä
nestä kiinni. Videofilmiltä kuitenkin ilmeni, että A oli saatuaan B:n kiinni ruumiinpainollaan painanut 
B:tä kaidetta vasten siten, että B:n pää ja ylävartalo olivat taipuneet kaiteen yli minkä lisäksi A oli tullut 
samalla nostaneeksi B:tä siten, että B:n jalat olivat irronneet maasta. Tämä ei ollut ollut tarpeellista eikä 
sitä voitu myöskään pitää puolustettavana huomioon ottaen toimenpiteen tarkoitus ja muut olosuhteet. 
Aikaisemmat saman päivän tapahtumat Stureplanilla eivät olleet oikeuttaneet normaalia suurempaan 
voimankäyttöön. Skarhed olisi tuominnut A:n virkavirheestä rangaistukseen.  
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HelHO 12.10.2004 tuomio nro 3740, R 03/75  
Vartija A oli potkaissut B:tä muutaman kerran selkään. Tämä oli tapahtunut siinä vai
heessa, kun B oli jo toisen vartijan toimesta tullut taltutetuksi. B ei ollut enää tehnyt 
vastarintaa. Kysymys ei enää ollut ollut hätävarjelutilanteesta eikä sellaisesta tilan
teesta, että voimakeinojen käyttäminen olisi ollut tarpeen B:n kiinniottamiseksi. Hovi
oikeus tuomitsi A:n rangaistukseen pahoinpitelystä. 

Myös seuraavassa tapauksessa voimakeinojen käyttö olisi pitänyt lopettaa aikai
semmin. 

THO 19.6.2008 tuomio nro 1403, R 07/1441
Asiassa oli riidatonta, että  miespuolinen vartija A ja naispuolinen järjestyksenvalvoja 
B olivat yhdessä poistaneet C:n ravintolasta ja ettei C:lle ollut tuossa vaiheessa aiheu
tunut vammoja. Näin ollen arvioitaessa A:n ja B:n oikeutta käyttää voimakeinoja oli 
ratkaisevaa, olivatko ne olleet tarpeellisia ja puolustettavia C:n poistamiseksi ravintolan 
pihaalueelta. Todistaja D:n mukaan pihaalueella oli ollut edelleen suukopua. Sitten 
tilanne oli ”riistäytynyt vähän käsistä”. C oli selittänyt jotain sormi pystyssä. Tuolloin 
B oli napannut sormesta kiinni ja vääntänyt siitä taaksepäin. C oli köyryssä ollen huuta
nut, että sattuu.  A oli ollut vähän kiihdyksissä ja ottanut seuraavaksi C:tä kädestä kiinni 
ja vääntänyt kättä selän taakse. C oli pudonnut polvilleen. A oli painanut vielä jalalla 
perään. A oli kääntänyt C:n vasemman käden suoraan taakse ja nostanut ylös, jolloin 
C oli huutanut apua. D:n mukaan C oli saattanut uhota ja huutaa mutta ei ollut missään 
vaiheessa käynyt A:han kiinni eikä edes yrittänyt sitä. Hotellihuoneessa C:n sormi oli 
ollut punainen ja aamulla turvoksissa ja käsi kipeä. Kun C oli ulkona mennyt polvilleen, 
B ei ollut ollut D:n mukaan enää silloin tämän kädessä kiinni. B:llä oli sisällä ravin
tolassa tietoonsa saamansa perusteella ollut aihe olettaa, että C oli humalatilansa takia 
poistettava ravintolasta. Kun tilanne oli D:n kertomin tavoin riistäytynyt ravintolan pi
halla käsistä, D:n kertomuksesta ilmenevät B:n C:hen ravintolan pihalla kohdistamat 
voimakeinot olivat olleet sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voitiin pitää puo
lustettavina C:n poistamiseksi pihaalueelta. Sen sijaan se, että A oli välittömästi B:n 
C:hen kohdistaman menettelyn jälkeen vielä vääntänyt C:n käden selän taakse ja nos
tanut C:tä kädestä kiinni pitäen ylös ei ollut ollut tarpeellista eikä ainakaan puolustetta
vaa. Sen vuoksi A tuomittiin sakkorangaistukseen pahoinpitelystä.  

Puolustettavuusvaatimus samastuu suhteellisuuden vaatimukseen ja sen edellyttä
mään intressivertailuun; keinon ankaruuden ja haittojen on oltava järkevässä eli oi
keassa ja kohtuullisessa suhteessa tavoiteltaviin päämääriin.15 Tässä arvioinnissa 
vaikuttavia yksittäisiä kriteereitä ovat tehtävän tärkeys, tehtävän kiireellisyys, vasta
rinnan vaarallisuus ja muut tilanteeseen liittyvät kokonaisarvosteluun vaikuttavat sei
kat. Puolustettavuusarvioinnissa huomioon otettavat tarkemmat kriteerit määräytyvät 
kyseisen tehtävän ja tilanteen erityisluonteen mukaan.16

15 Ks. Majanen, Martti: Yksityishenkilön oikeudesta voimakeinojen käyttöön, Helsinki 1979 s. 309–313, 
Tapani – Tolvanen s. 296 ja Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2014 vp) s. 53.

16 Ks. HE 44/2002 vp s. 130.
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Voimaa tulee kohdistaa ensisijaisesti henkilön asemesta esineeseen esimerkiksi 
henkilön hallussa olevaan välineeseen.17 Toisaalta nopeuden vaatimus esimerkiksi 
pahoinpitelyn lopettamisessa voi johtaa siihen, että voimakeinoja on käytettävä heti. 
Sivulliseen henkilöön voimaa voidaan kohdistaa vain poikkeuksellisesti.18Tilanteen 
epäselvyys tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi mitä epävarmempi kiinniottaja on ri
koksen tapahtumisesta, sitä hienotunteisemmin hänen on syytä toimia.19      

Järjestyksenvalvojan voimankäyttöoikeus ei voi koskaan olla laajempi kuin poliisi
miehen. Kaikki periaatteet, jotka rajoittavat poliisimiehen voimankäyttöoikeutta kos
kevat myös järjestyksenvalvojaa.20         

Myös järjestyksenvalvojan henkilö vaikuttaa toiminnan jälkikäteisessä arvioinnis
sa. Järjestyksenvalvojat jakaantuvat osaamisen osalta karkeasti arvioituna kahteen 
ryhmään, jossa toisen ääripään muodostavat kokeneet ja ammattimaiset järjestyksen
valvojat, jotka ovat tottuneita toimimaan vaikeissa tilanteissa. Toisen ääripään muo
dostavat urheiluseurojen yleisötapahtumissa muutaman kerran vuodessa toimivat hen
kilöt, joiden toiminta saattaa rajoittua sen valvomiseen, että tilaisuuteen saapuneiden 
autot on pysäköity oikealla tavalla. Mainittujen ääripäiden edustajilta voidaan vaatia 
erilaisia standardeja. Esimerkiksi vaikeassa voimankäyttö tai hätävarjelutilanteessa 
kokeneelta järjestyksenvalvojalta voidaan vaatia ainakin jossakin määrin enemmän 
kuin kokemattomalta.21 

Seuraavassa tapauksessa voimakeinoja ei voitu pitää puolustettavina.        

HelHO 20.10.2000 tuomio nro 2971, R 99/1106     
Ravintolan omistajan A:n ja naispuolisen asiakkaan B:n välille oli syntynyt sanahark
kaa. A oli pyytänyt B:tä poistumaan ravintolasta. B oli hovioikeudessa sekä johdonmu
kaisesti asian eri vaiheissa kertonut, että poistumiskehotuksen saatuaan hän oli noussut 
pöydästä kootakseen tavaransa ja lähteäkseen ravintolasta. Hän ei ollut kieltäytynyt 
poistumasta ravintolasta eikä käyttäytynyt väkivaltaisesti. Järjestysmiehenä toiminut C 

17 Ks. Pohjolainen, Teuvo: Perusoikeudet ja järjestyksenvalvonta, Lakimies 1999 s. 939 ja RH 2015:59.
18 Ks. Pohjolainen s. 939.
19 Ks. KKO 1982 II 159 ja Laaninen, Tuomo: Myyjän oikeus voimakeinojen käyttöön, pro gradu tutkiel

ma, Helsingin yliopisto 2005. 
20 Ks. hieman erikoinen esimerkki poliisimiehen voimankäyttöoikeudesta, HelHO 5.3.2007 tuomio nro 

757, R 05/2319: Ennen syytteessä mainittuja tapahtumia poliisipäällikkö A oli saapunut kotiinsa virka 
autolla ja vaihtanut vaatetuksen siviiliasuun. A:n mukaan hän ei ollut syyllistynyt pahoinpitelyyn eikä 
virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän ei ollut tarttunut M:n käsivarteen pahoinpitelytarkoituksessa 
eikä aiheuttanut tälle vammoja. A oli ottanut M:n kiinni rattijuopumuksesta epäiltynä. Kolmas hen
kilö oli kiinnioton tapahduttua yrittänyt vapauttaa M:n. A oli tuolloin joutunut tiukentamaan otettaan 
estääkseen M:n vapauttamisen. A oli kokeneena poliisina käyttänyt lievimpiä mahdollisia keinoja M:n 
kiinni saamiseksi ja mahdollisen rikoksen jatkamisen ja vahinkojen aiheuttamisen ehkäisemiseksi. 
Käytettyjä voimakeinoja voitiin pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina. Hovioikeus katsoi 
selvitetyksi, että A oli ulkona tapahtuneen puhallutuksen jälkeen tarttunut M:n hupparin hihasta kiinni 
ja lähtenyt kuljettamaan tätä kohti asuntoaan. A oli tarttunut M:n vasempaan käsivarteen voimakkaasti 
aiheuttaen syytteessä kuvatut mustelmat ja kipua siinä vaiheessa, kun J oli yrittänyt vetää M:n tilantees
ta pois. A oli tuossa vaiheessa syyllistynyt lievään pahoinpitelyyn ja virkavelvollisuuden rikkomiseen. 

21 Ks. Backman, Eero: Huomioita hätävarjelusta ja todistustaakan jaosta hätävarjeluasioissa, Prosessioi
keudellisia erityiskysymyksiä, juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005, Turun yliopisto, Turku 2004 s. 4. 
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oli tällöin yllättäen tullut hänen takaansa, vääntänyt hänen kätensä selän taakse ja ran
teista kiinni pitäen osittain kantamalla vienyt hänet väkivalloin ulos. B ei ollut tehnyt 
tilanteessa vastarintaa. B:n kertomusta tuki D:n yhdensuuntainen kertomus. C:llä oli 
ollut oikeus poistaa B ravintolasta tämän saatua poistumiskehotuksen. Todistaja E:n 
hovioikeudessa antamasta kertomuksesta ei ilmennyt, että B:n käytöksen johdosta voi
makeinojen käyttö olisi ollut tarpeen. C:n kertomat seikat B:n kiihtyneestä mielentilasta 
ja aggressiivisuudesta eivät myöskään olleet tätä edellyttäneet. B:n ja C:n kertomukset 
C:n käyttämästä otteesta olivat poikenneet toisistaan siten, että C oli kertonut vetäneen
sä B:n kädet tämän eteen ja osittain kantaneensa tämän sylissään ulos. Lääkärintodis
tuksista ilmenevät B:n vammat tukivat B:n kertomusta. C:n käyttämiä voimakeinoja ei 
voitu pitää puolustettavina. C tuomittiin pahoinpitelystä.     

Seuraavassa tapauksessa kohdehenkilö oli jättänyt noudattamatta poliisin hänelle 
anta man käskyn lopettaa puhelu. Poliisille oli sen vuoksi syntynyt oikeus voima
keinojen käyttöön. 

HelHO 30.4.2009 tuomio nro 1080, R 08/1263    
Hovioikeus katsoi, että L:n oli täytynyt kuulla ja ymmärtää käskyt palata poliisiauton 
luokse ja lopettaa puhelu. L:n käyttäytymiselle hänen noudattaessaan poliisin ensin an
tamaa palaamiskäskyä ei voitu antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä. L oli jättänyt nou
dattamatta poliisin hänelle antaman nimenomaisen ja moneen kertaan toistetun käskyn 
lopettaa puhelu. Tapahtumapaikkana oli ollut vilkasliikenteinen moottoriliikennetien 
ramppi. Tässä tilanteessa ei voitu edellyttää, että poliisin olisi tullut odottaa jopa kym
meniä sekunteja keskustelusävyisen puhelun lopettamista. O:lla oli siten ollut oikeus 
kuten poliisimiehille oli koulutuksessa opetettu ottaa tilanne hallintaansa tarttumalla 
L:n käteen. L oli kertonut, että hänen kätensä oli tapahtumapäivänä hieman kipeä, mut
ta ei enää seuraavana päivänä. O:n käyttämä ote ei siten ollut voinut olla erityisen kova, 
vaikka L:n puhelimen muovikuoret olivatkin tässä yhteydessä rikkoutuneet. Hovi oikeus 
katsoi, että kuvatussa tilanteessa puhelun lopettamatta jättäminen toistetusta käskystä 
huolimatta oli ollut sellaista vastarintaa, jonka lopettamiseksi O:lla oli virkatehtävää 
suorittaessaan ollut oikeus käyttää poliisilain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeel
lista ja puolustettavaa voimakeinoa. Puhelinta pitelevään käteen tarttuminen ja käden 
painaminen alas oli ollut tilanteeseen sopiva voimakeino. Syyte virkavelvollisuuden 
rikkomisesta hylättiin.    

Myös Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS)22 on otettava huomioon arvioitaessa lailli
sen voimankäytön rajoja. EIS 2  artiklan 1. kohdan mukaan jokaisen oikeus elämään 
on suojattava laissa. Keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti, paitsi 
tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi silloin, kun hänet on tuomittu ri
koksesta, josta laissa määrätään tällainen rangaistus. Artiklan 2. kohdan mukaan elä
män riistämistä ei voida katsoa tämän artiklan vastaiseksi teoksi silloin, kun se seuraa 
voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä: a) kenen hyvänsä puolustamisek
si laittomalta väkivallalta; b) laillisen pidätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapau
denriiston kohteeksi joutuneen henkilön paon estämiseksi; c) mellakan tai kapinan 
kukistamiseksi laillisin toimin.          

22 Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (SopS 
19/1990).
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EIS 3 artiklan mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epä inhi
millisellä tai halventavalla tavalla.23EIS 5 artiklan 1. kohdan mukaan jokaisella on 
oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut useasti, että voimakeinojen käyt
täjälle ei tule asettaa epärealistista taakkaa. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat 
tapaukset.  

EIT 9.10.1997 Andronicou ja Constantinou v. Kyproksen tasavalta 
Vilpitön mieli tapahtumahetken oloissa oikeutti EIS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
voimankäytön, vaikka sen edellytykset todettiin myöhemmin vääriksi. Muutoin val
tiolle ja sen virkamiehille asetettaisiin epärealistinen taakka, joka vaarantaisi heidän ja 
muiden elämän.

EIT 13.3.2007 Huohvanainen v. Suomi 
EIT ei havainnut syytä epäillä, että ylikonstaapelit A ja L olivat vilpittömästi uskoneet 
ampumisen välttämättömyyteen suojellakseen kollegojaan, jotka olivat vailla panssa ri
ajoneuvon tarjoamaa suojaa. Voimankäyttö EIS 2 artiklan 2 kohdassa mainituissa tar
koituksissa saattoi olla oikeutettua silloin, kun se perustui vilpittömään käsitykseen, 
jota pätevin syin voitiin asianomaiseen aikaan pitää oikeana, vaikka se myöhemmin 
osoittautuikin virheelliseksi. Muutoin poliiseille pantaisiin epärealistinen vastuu, joka 
saattoi vaarantaa heidän itsensä tai muiden hengen. 

EIT 22.3.2011 Heikkinen v. Suomi    
Valittaja oli vammautunut pidätyksen yhteydessä ja vammat oli aiheuttanut poliisi
virkamies. Tapahtumainkulku pidätyksen yhteydessä oli ollut odottamaton ja poliisi 
oli joutunut toimimaan ilman etukäteistä valmistelua. Poliisi ei ollut voinut suunni
tella pidätystä etukäteen eikä poliisilla ollut ollut riittävästi aikaa arvioida mahdolli
sia vaaroja ja ryhtyä tarpeellisiin varotoimiin. Kun valittaja oli käyttäytynyt aggres
siivisesti ja piittaamattomasti ja edustanut vaaraa muille tapahtumapaikalla olleille, 
poliisilla oli ollut positiivinen velvollisuus turvata toisten henkeä. JH oli seissyt suo
raan valittajan auton edessä, kun tämä oli ajanut autolla aggressiivisesti häntä koh
den. Käräjäoikeuden mukaan JH:lla oli ollut reagointiaikaa vain yksi sekunti ja hän 
oli voinut mieltää hänen ja hänen kollegojensa henkeä vaarantaneen tilanteen hätä
varjeluksi. Sellaisessa tilanteessa ampumaaseen käyttäminen auton pysäyttämiseksi 
ja enemmän vahingon estämiseksi oli ollut oikeutettua. Hovioikeus oli lisännyt, 
että vaikka poliisilla teoriassa olisi ollut muitakin vähemmän jyrkkiä keinoja au
ton pysäyttämiseksi, käytännössä tapauksen oloissa he olivat voineet turvautua vain 
ampumaaseisiin. EIT ei havainnut mitään syytä tulla toisiin johtopäätöksiin. EIT 
painotti myös sitä, että valittaja oli koko ajan uhannut poliiseja töytäisemällä hei
dän autojaan. JH oli tiennyt, että valittaja oli juuri paennut rikospaikalta ajaen autol
laan 180 km:n tuntivauhtia. Hän oli ollut huumeiden vaikutuksen alainen ja ottanut 

23 Ks. esim. EIT 28.11.2000 Rehbock v. Slovenia: Valittajan leuka oli murtunut kahdesta kohtaa ja hänen 
kasvoihinsa oli tullut ruhjeita. Ottaen huomioon vammojen vakavan laadun ja riippumatta kansallisen 
tutkimustoimikunnan johtopäätöksistä EIT katsoi, ettei hallitus ollut esittänyt vakuuttavia ja uskottavia 
perusteita, jotka selittäisivät tai oikeuttaisivat pidättämisen yhteydessä käytetyn voiman asteen. Siten 
tapauksen oloihin nähden voimaa oli käytetty perusteetta liikaa. Voimankäytöstä oli johtunut vammoja, 
jotka epäilyksittä olivat aiheuttaneet valittajalle epäinhimilliseen kohteluun rinnastettavia kovia kärsi
myksiä. Siten EIS 3 artiklaa oli rikottu.
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järjettömiä riskejä paon aikana. EIT katsoi, että JH:n toimet eivät täyttäneet kovuudel
taan EIS 3 artiklan kynnysvaatimusta. Valitus oli kaikilta osin ilmeisen perusteeton.24                                            

3.  Muista oikeuttamisperusteista ja niiden kollisiosta      

Voimankäyttöoikeus on oikeuttamisperuste, jonka alaisena toimivan tekoa ei saa es
tää. Oikeuttamisperusteen alaisena toimiva saa myös pyytää toisilta apua ja avusta
minen on sallittua. Oikeuttamisperusteen alaisena toimimiseen ei voi liittyä mitään 
oikeudellisia sanktioita.25 

Oikeus voimakeinojen käyttöön ei sulje pois muita oikeuttamisperusteita.26 Esi
merkkinä voidaan mainita tilanne, jossa ravintolasta poistamisen yhteydessä asiakas 
yllättäen ottaa esille puukon ja hyökkää sen jälkeen kohti järjestyksenvalvojaa. Jos 
alakynteen joutunut järjestyksenvalvoja tuolloin puolustautuakseen rikkoo ravintolan 
tuolin käyttääkseen tuolin jalkaa puolustautumiseen, voidaan sanoa, että poistamisyri
tys arvioidaan voimankäyttönä, puolustautuminen hätävarjeluna ja tuolin rikkominen 
pakkotilana.27          

Turvapalvelulakia valmisteltaessa pyrittiin siihen, että yksityisen turvallisuusalan 
toimijoiden toimivaltuuksista säädettäisiin mahdollisimman kattavasti siten, että tar
ve turvautua turvallisuusalan tehtävissä kaikille kuuluviin voimankäyttöoikeuksiin ja 
muihin oikeuttamisperusteisiin olisi mahdollisimman vähäinen.28 Hätävarjeluun kat
tavaa säätelyä ei ulotettu.   

Hätävarjelua koskevan perussäännöksen eli rikoslain 4 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukaan aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi 
tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, 
mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon 
hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut 
olosuhteet. Pykälän 2 momentin mukaan jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun 
rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset,  
ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan 
huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.

Pakkotilaa koskee puolestaan saman luvun 5 §. Pykälän 1 momentin mukaan muun 
kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän 

24 Ks. myös EIT 27.9.1995 McCann, Farrell ja Savage v. IsoBritannia, EIT 16.12.1997 Raninen v. Suo
mi, EIT 20.7.2000 Caloc v. Ranska, EIT 20.12.2004 Makaratzis v. Kreikka, EIT 7.2.2006 Scavuzzo 
Hager, Scavuzzo ja Scavuzzo v. Sveitsi, EIT 10.6.2010 Vasil Sashov Petrov v. Bulgaria ja EIT 24.3.2011 
Giuliani, Gaggio ja Giuliani v. Italia.

25 Ks. Backman, Eero: Huomioita hätävarjelusta ja todistustaakan jaosta hätävarjeluasioissa, Prosessi
oikeudellisia erityiskysymyksiä, juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005, Turun yliopisto, Turku 2004,  
s. 4. 

26 Ks. Terenius, s. 277. 
27 Ks. Backman, Eero: Pakkotila ja velvollisuuksien kollisio rikosoikeudessa, Lakimies 2004, s. 398.  
28 Ks. HE 22/2014, s. 63.   
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ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos 
teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan 
edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä 
muut olosuhteet.  Pykälän 2 momentin mukaan jos oikeudellisesti suojatun edun pe
lastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä sallittuna, tekijä on 
kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia 
muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen 
yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat.                                                     

Hätävarjelua voidaan katsoa olevan kolmea tyyppiä. Se voi olla itsepuolustusta eli 
omin toimin tapahtuvaa puolustautumista henkilöön kohdistuvia oikeudettomia hyök
käyksiä vastaan tai torjuvaa itseapua, esimerkiksi polkupyörän omistajan estäessä 
pyörän anastamisen tai hätäapua torjuttaessa toiseen henkilöön tai toisen omaisuuteen 
kohdistuvaa oikeudetonta hyökkäystä.29 

Fyysistä hyökkäystä torjuttaessa on yleensä käytettävä enemmän voimaa kuin 
hyökkääjä. Jos voiman määrä on sama, voi seurauksena olla vain pitkittynyt tappelu.    

Hätävarjelu on sikäli tärkeä oikeuttamisperuste, että käytännössä ei ole kovin har
vinaista, että voimankäyttötilanne muuttuu hätävarjelutilanteeksi. Myöskään se ei ole 
poissuljettua, että hätävarjelutilanne muuttuu takaisin voimankäyttötilanteeksi.30

Oikeuskäytännössä on yleensä katsottu, että hätävarjelusäännös on ensisijainen 
voimakeinojen käyttöä koskevan säännöksen suhteen.31Esimerkkinä voidaan mainita 
seuraava tapaus.             

   
KKO 2004:75
Poliisimiehet A, B ja C olivat poliisikoiran kanssa ajaneet takaa miestä, joka oli määrä 
toimittaa psykiatriseen hoitoon. Poliisimiesten tavoitettua miehen tämä oli kääntynyt 
ja tullut vesuri lyöntiasentoon kohotettuna kohti poliisikoiraa ja A:ta. B oli ampunut 
miestä kahdesti jalkaan. Koiran kaadettua miehen tämä oli koiran tainnutettuaan ollut 
kohottautumassa vesurin kanssa, jolloin A oli ampunut häntä kerran. Mies oli myö
hemmin kuollut A:n ampumasta luodista saamiinsa v. Poliisimiehille luettiin syyksi, 
B:lle hätävarjelun liioitteluna tehty pahoinpitely ja A:lle hätävarjelun liioitteluna tehdyt 
pahoinpitely ja kuolemantuottamus. Menettelyä ei luettu A:n ja B:n syyksi erikseen 
virkavelvollisuuden rikkomisena. (Ään.)

Perusteluissaan korkein oikeus totesi muun muassa, että poliisimiehen syyllistyttyä 
virkatoimessaan liiallisten voimakeinojen käyttöön on korkeimman oikeuden van
hemmalta ajalta peräisin olevassa oikeuskäytännössä vakiintuneesti sovellettu tekoon 
rikoslain 21 luvun säännösten ohella myös rikoslain 40 luvun virkarikossäännöksiä 
(ks. esim. KKO 1950 II 10, 1961 II 70 ja 1973 II 6). Sen sijaan silloin, kun poliisimies 
on hätävarjelutilanteessa käyttänyt liiallisia voimakeinoja, menettelyä ei ole luettu 

29 Ks. Backman, Eero: Huomioita hätävarjelusta ja todistustaakan jaosta hätävarjeluasioissa, Prosessi
oikeudellisia erityiskysymyksiä, juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005, Turun yliopisto, Turku 2004  
s. 6.

30 Ks. Majanen, s. 315. On tietenkin mahdollista, että tilanne alkaa suoraan hätävarjelutilanteena.   
31 Ks. Majanen, s. 314 ja Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus, Helsinki 2005, s. 169.
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hänen syykseen virkarikoksena (KKO 1961 II 70). Korkein oikeus totesi edelleen, 
että poliisimiehen on kaikessa virkatoiminnassaan noudatettava poliisivaltuuksien 
käyttöön liittyviä rajoituksia. Näitä rajoituksia ei kuitenkaan ole perusteltua laajen
taa koskemaan yleistä hätävarjeluoikeutta, joka sitä koskevan rikoslain 3 luvun 6 §:n 
perusteella kuuluu jokaiselle henkilölle ja johon oikeuteen perustuvan teon hyväksyt
tävyys tulee saman säännöksen nojalla arvioitavaksi. Mikäli poliisimies virkatehtävää 
suorittaessaan joutuu tilanteeseen, jossa hän itseään tai toista oikeudettomalta hyök
käykseltä suojellakseen joutuu turvautumaan voimakeinoihin, ei niiden käyttö perus
tu viranomaisvaltuuksiin ja tapahdu virkatehtävän hoitamiseksi vaan poliisimieskin 
käyttää tällöin voimakeinoja yleisen oikeuden nojalla ja puolustautumistarkoituk
sessa. Tämä periaate on ilmaistu myös poliisilain esitöissä perusteltaessa poliisilain 
27 §:n 4 momenttiin sisältyvää viittausta rikoslain hätävarjelua ja pakkotilaa koske
viin säännöksiin (HE 57/1994 vp s. 55–56). Korkein oikeus totesi lopuksi, että teon 
hyväksyttävyys suhteellisuusperiaatteen kannalta ja se seikka, että hätävarjeluoikeutta 
käyttää poliisimies, tulee joka tapauksessa punnittavaksi arvioitaessa itse hätävarjelu
tekoa.                     

Tapaus KKO 2004:75 on herättänyt keskustelua. On katsottu, että poliisimiesten 
voimankäyttö on tyhjentävästi säännelty voimankäyttöä koskevissa normeissa eivätkä 
yleiset säännökset hätävarjeluoikeudesta soveltuneet lähtökohtaisesti siihen.32 Toisen 
kannan mukaan myös poliisi voi kohdata sellaista vastarintaa, jonka murtamiseen hä
tävarjeluoikeus on tarpeen. On myös katsottu, ettei poliisimiehen oikeus hätävarje
luun voi olla vähäisempi kuin muiden ihmisten.33 

 Keskustelun seurauksena poliisilakia uudistettaessa haluttiin korostaa julkisen val
lan vastuuta hätävarjelutilanteissa. Tuloksena oli poliisilain 2 luvun 17 §:n 2 momentti, 
jonka mukaan poliisimiehellä on virantoimituksessa lisäksi oikeus hätävarjeluun siten 
kuin  rikoslain 4 luvun 4 §:ssä säädetään. Tällaisessa hätävarjelussa poliisimies toi
mii virkavastuulla. Arvioitaessa hätävarjelun puolustettavuutta on otettava huomioon 
poliisimiehelle koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella asetettavat vaatimukset.     

Vastaavasti voitaisiin ajatella, että järjestyksenvalvoja pysyy työvuoronsa ajan jär
jestyksenvalvojana käytti hän hätävarjeluoikeutta tai ei.34 Tämä edellyttäisi kuitenkin 
uuden lainsäännöksen säätämistä.35     

32 Ks. Nuotio, Kimmo: Poliisimiehen oikeus hätävarjeluun, KKO:n ratkaisut kommentein II 2004, Hel
sinki 2005, s. 61–62, Nuotio, Kimmo: Merkitseekö poliisimiehen oikeus hätävarjeluun oikeus turva
aukkoa?, Rikos, rangaistus ja prosessi, Juhlajulkaisu Eero Backman 1945 – 14/5 – 2005, Turku 2005, 
s. 215–244, Kerttula, Timo: Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä, Helsinki 2010,  
s. 391–394 ja Lahti, Raimo: Virallisen vastaväittäjän Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiede
kunnalle antama 24.11.2010 päivätty lausunto teoksesta Kerttula, Timo: Vartijat ja järjestyksenvalvojat 
julkisen vallan käyttäjinä lyhennettynä, Lakimies 2011, s. 450–451. Ks. myös Tuori, Kaarlo: En sista 
tillflyktsort för polisens allmänna befogenhet?, JFT 2004 s. 492–516.

33 Ks. Frände, s. 309, Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu: Poliisilaki, Helsinki 
2012 s. 798–801, Tapani – Tolvanen s. 299, Terenius s. 784.

34 Ks. Kerttula s. 391–394.
35 Ks. Paasonen, Jyri: Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa 

– kyseessä on merkittävä uudistus, Edilexin Vierashuone 14.11.2016.
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Tapaukseen KKO 2004:75 viitaten voidaan ajatella, että myös järjestyksenvalvojan 
asema tuo lähtökohtaisesti korostettuja vaatimuksia hätävarjelutilanteessa. Heikom
man koulutuksen ja varustuksen takia mainittu korostava vaikutus on kuitenkin vähäi
sempi kuin poliisin kohdalla.    

Seuraavassa tapauksessa hovioikeus ei löytänyt oikeuttamisperustetta uhkaavasti 
käyttäytyneen asiakkaan poistamiseksi kauppakeskuksesta.              

HelHO 10.12.2013 tuomio nro 3203, R 13/386     
Vartijat A ja B olivat ottaneet C:n takaapäin hallintaotteeseen, taluttaneet ulos kauppa
keskuksesta ja painaneet hänet kauppakeskuksen ulkopuolella maahan. A ja B olivat 
kehottaneet C:tä poistumaan kauppakeskuksesta sen jälkeen kun tämä oli käynyt os
toksilla valintamyymälässä. C:llä oli lähtökohtaisesti ollut oikeus oleskella kauppakes
kuksessa sen aukioloaikana. Ainoa asiassa esiin tullut seikka, joka oli voinut asettaa 
hänen oikeutensa oleskella kauppakeskuksessa kyseenalaiseksi, oli se, että hän oli en
nen poistumiskehotusta joutunut jonkinlaiseen sanaharkkaan A:n ja B:n kanssa ja sen 
yhteydessä uhannut suihkuttaa näitä kohti jotakin ainetta mukanaan olleesta pullosta. 
Pelkästään tällaisen käyttäytymisen perusteella ei kuitenkaan ollut ollut ilmeistä, että 
C:llä ei olisi ollut oikeutta oleskella kauppakeskuksessa. Myös hallituksen esityksen 
69/2001 perusteluista oli pääteltävissä, että vartijan oikeuden poistaa häiriötä aiheutta
va henkilö sellaisista tiloista, joihin yleisöllä on aukioloaikoina vapaa pääsy, on lakia 
säädettäessä tarkoitettu edellyttävän vartioimisalueen omistajan tai haltijan taikka näi
den edustajan antamaa poistumiskehotusta. A:lla ja B:llä ei ollut ollut lakiin perustuvaa 
oikeutta poistaa C:tä kauppakeskuksesta. He olivat poistaessaan C:n selvästi ylittäneet 
lakiin perustuvat valtuutensa. Näin ollen C ei ollut ollut vastustellessaan poistamistaan 
syyllistynyt järjestysmiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. A ja B olivat yhdessä ja yk
sissä tuumin tehneet C:lle ruumiillista väkivaltaa ottamalla hänestä takaapäin kiinni ja 
kaatamalla hänet voimakkaasti maahan. A:n ja B:n menettelystä oli aiheutunut C:lle 
kivun lisäksi vasemman käden viidennen sormen kärkijäsenen tyveen murtuma, turvo
tusta vasempaan kyynärpäähän ja naarmuja vasempaan kämmenselkään. A:lla ja B:llä 
ei ollut ollut kyseisessä tilanteessa lakiin perustuvaa oikeutta voimakeinojen käyttöön. 
He olivat syyllistyneet menettelyllään pahoinpitelyyn. Rangaistusta alentavana seik
kana voitiin pitää sitä, että kauppakeskuksesta poistamiseen oli myötävaikuttanut C:n 
oma uhkaava käyttäytyminen. Rangaistusta määrättäessä alentavana seikkana otettiin 
huomioon myös se, että C:hen kohdistettu väkivalta oli ollut luonteeltaan hallittua voi
makeinojen käyttämistä, vaikkakin oikeudetonta. Oikeudenmukainen rangaistus sekä 
A:n ja B:n  osalta oli 25 päiväsakkoa. (Ään.)36

36 Kerttulan mukaan julkisrauhan suojan ulkopuolisella yleisellä alueella asiallisesti poistamista vas
taavat toimet voinevat joissakin tapauksissa tulla kyseeseen, mutta niitä on tällöin arvioitava RL 
4:4:n hätävarjelusäännöksen nojalla, ks. Kerttula s. 299. Ks. tahallisuuden arvioinnista  KKO 1982 
II 159: Vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vastaajat olivat eräässä valintamyymälässä epäillen, 
että asianomistajat olisivat tehneet anastusrikoksen, liikkeen ulkoovella tiedustelleet asianomistajilta 
”tuliko kaikki tavarat maksettua” sekä tarttuneet heidän ostoksiaan sisältäneisiin kärryihin kiinni ja 
tarkastaneet asianomistajien ostokset todeten ne maksetuiksi. Vaikkei vastaajilla ollut lakiin perustuvaa 
oikeutta tarttua kiinni asianomistajien ostoskärryistä eikä tarkastaa näiden ostoksia, vastaajien ei voitu 
katsoa syyllistyneen solvaukseen, koska he, huomioon ottaen heidän tehtävissään saamiensa ohjeiden 
puutteellisuus ja että he olivat juuri ennen tapahtumaa saaneet ilmoituksen liikkeessä tehdystä anas
tuksesta, jonka tekijän tunnusmerkit sopivat toiseen asianomistajaan, eivät olleet mieltäneet tekonsa 
loukkaavaa ominaisuutta.



265

Oikeuttamisperusteiden kollisiosta ei ole kysymys, jos järjestyksenvalvoja ylittää 
voimankäytön rajat. Jos esimerkiksi järjestyksenvalvoja tällöin syyllistyy pahoin
pitelyyn, hätävarjelu häntä vastaan on sallittua. Entä jos tilanne on tulkinnanvarainen? 
Viranomaisten virkatointen osalta asiaa on usein pohdittu.37 Majasen mukaan jotta 
voitaisiin saavuttaa virkatehtävien sujuvuus ja välttää tarpeettomia ristiriitoja, olisi pe
rusteltua, että yksityisen henkilön tulisi joissakin tapauksissa aktiiviseen vastarintaan 
ryhtymättä sietää toimenpiteitä, joiden laillisuus ei ole täysin selvä.38 Tämä periaate 
soveltunee myös järjestyksenvalvojaan.39 Fränden mukaan esimerkiksi järjestyksen
valvojalla ei ole oikeutta toteuttaa kotietsintää, ja sellaista vastaan voidaan puolus
tautua hätävarjelusääntöjen nojalla. Vähäisemmät menettelysääntöjen noudattamatta 
jättämiset eivät tee virkatoimista oikeudettomia. Näin ollen toimenpiteen kohteeksi 
joutuvalla ei ole hätävarjeluoikeutta.40 Mielestäni käytännön syistä järjestyksenvalvo
jalla täytyy olla jonkinasteinen tulkintaetuoikeus kiistatilanteissa. Muu tulkinta olisi 
omiaan kyseenalaistamaan liiaksi järjestyksenpidon tulkinnanvaraisissa tapauksissa.41 

Oikeuskäytännöstä voidaan tässä kohtaa mainita seuraavat tapaukset.

KKO 1969 II 98
Vanginvartijan, joka saadakseen koppinsa siivoamisesta kieltäytyneen vangin ryhty
mään siivoustyöhön oli tarttunut tätä makuulavitsallaan istunutta vankia rintapielistä 
kiinni, ei katsottu ilmeisesti ylittäneen toimivaltaansa vanginvartijana, minkä vuoksi 
hätävarjelu tuota virkatointa vastaan ei ollut sallittu. (Ään.)                                                             

KKO 2000:90  
Poliisimies oli otattanut huumausainerikoksesta epäillyltä A:lta virtsanäytteen virtsa
putken kautta katetroimalla. A oli potkimalla vastustanut toimenpidettä. Vaikka po
liisimiehellä ei ollut ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräystä oikeutta 
päättää toimenpiteestä, toimenpide ei kuitenkaan ollut niin selvästi poliisimiehen toi
mivaltaan kuulumaton virkatoimi, että A:lla sen vuoksi olisi ollut oikeus vastustaa sitä. 
A tuomittiin haitanteosta virkamiehelle.   

Usein on sanottu, että hätävarjelussa on oikeus vääryyttä vastassa, mutta pakkotilassa 
oikeus oikeutta vastassa.42  

Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus suorittaa pakkokeinolain  2 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu kiinniotto. Kattavaan säätelyyn pyrkivä lainsäätäjä on kuitenkin säätänyt 
järjestyksenvalvojan kiinniottooikeudesta oman säännöksensä. Tämän säännöksen 
eli turvapalvelulain 45 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojalla on järjestyksen
valvontatehtävää suorittaessaan oikeus ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavattu 

37 Ks. Serlachius, Allan: Suomen rikosoikeuden oppikirja, I osa, yleiset opit, Helsinki 1909 s. 105, 
Honka salo, Brynolf: Suomen rikosoikeus, yleiset opit I, Helsinki 1965 s. 148.

38 Ks. Majanen s. 52–53. 
39 Ks. Kerttula s. 409–412. Ks. myös Terenius s. 561–565.
40 Ks. Frände s. 153.
41 Ks. ISHO 15.12.2011 tuomio nro 1043, R 11/341.
42 Ks. Honkasalo s. 165.
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rikoksesta epäilty, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai jos rikos on lievä pa
hoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon 
käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Järjestyksenvalvoja saa ottaa kiin
ni myös sen, joka on viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan pidätettävä 
tai vangittava. Pykälän 2 momentin mukaan kiinniotettu on viipymättä luovutettava 
polii sille. Jos poliisille luovuttaminen ei kohtuullisessa ajassa ole mahdollista, järjes
tyksenvalvoja voi kuitenkin poliisimiehen ja kiinniotetun suostumuksella jättää kiin
niotetun luovuttamatta poliisille ja vapauttaa tämän viipymättä, jos rikoksesta voi seu
rata vain sakkoa ja jos kiinniotetun henkilöllisyys on tunnettu tai kiinniotettu suostuu 
esittämään järjestyksenvalvojalle henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.  

Kiinniotto johtaa usein voimankäyttöön. Aikaisemmin myös poliisin kimppuun 
hyökättiin herkemmin, koska partiokaveria ei ollut turvana. Tältä ajalta voidaan mai
nita esimerkkinä seuraava tapaus.    

KKO 1948 II 288
Poliisikonstaapeli A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli yrittäessään pidättää 
kuulustelua varten B:n tahallaan pistoolilla ampunut B:tä kohden useita laukauksia 
niin, että luodit olivat lävistäneet B:n kummankin reiden ja oikean säären. Asiassa kat
sottiin selvitetyksi, että H oli ensin K:n ja N:n kahviloissa pahoinpidellyt P:tä ja A 
oli P:n pyynnöstä saapunut viimeksi mainittuun kahvilaan poliisiviranomaisena sel
vittääkseen asian ja siinä tarkoituksessa ilmoittanut pidättävänsä B:n, koska P oli il
moittanut muun muassa B:n pahoinpidelleen häntä, ja kehoittanut muita poistumaan. 
Tällöin muiden muassa H ja B olivat kieltäytyneet noudattamasta A:n kehoitusta sekä 
väkivaltaa uhaten ja käymällä A:han käsiksi estäneet hänet pidättämästä B:tä, jolloin A, 
huomattuaan joutuneensa alakynteen, oli perääntynyt selkä edellä kahvilasta ulos H:n 
ja B:n seuratessa hänen kintereillään. H ja B olivat sen jälkeen maantiellä edelleen uh
kailemalla ja yrittämällä käydä A:han käsiksi pakottaneet A:n perääntymään maantietä 
pitkin nimismiehen asunnolle päin useita kymmeniä metrejä, vaikka A perääntyessään 
selkä edellä oli koko ajan yrittänyt rauhoittaa ahdistajiaan ja kieltänyt heitä käymästä 
hänen kimppuunsa, minkä johdosta A, saadakseen ahdistajansa luopumaan hyökkäyk
sestä, oli perääntyessään ampunut taskuaseellaan ensin ilmaan viisi laukausta ja sen jäl
keen pari laukausta B:n jalkoja kohti ahdistajien kuitenkaan välittämättä laukauksista. 
Sen jälkeen H ja B yhdessä eräiden muiden henkilöiden kanssa olivat edelleen yhä kii
vaammin jatkaneet A:n ahdistamista, jolloin A, jonka panokset olivat loppuneet ja joka 
pyynnöstään oli eräältä henkilöltä saanut parabellumpistoolin, oli, kun A peräytyessään 
oli joutunut selin tien vieressä olevaa lumivallia vastaan, missä hyökkääjät olivat hänet 
piirittäneet, ja kun jokin miehistä oli iskenyt hänen vasempaan käsivarteensa niin, että 
hän oli iskusta pahasti horjahtanut taaksepäin, ampunut ensin kaksi laukausta ilmaan 
ja, miesten edelleen vain yhä kiivaammin yrittäessä päästä häneen käsiksi, sen jälkeen 
kaksi laukausta seurauksin, että ahdistajat olivat lähteneet poistumaan, minkä jälkeen 
A, joka, kiellettyään miehiä poistumasta, oli ilmoittanut, että he olivat pidätetyt, oli 
muiden muassa H:n ja B:n hyökättyä uudelleen A:ta kohden, ampunut vielä B:n jalkoi
hin tähdätyn laukauksen, jolloin B:n lyyhistyttyä maahan vastarinta oli päättynyt. Syyte 
ja muut vaatimukset hylättiin, koska A:n menettely oli ollut hyökkäyksen torjumiseksi 
ja virkatoimen suorittamiseksi välttämätön.
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Seuraavassa tapauksessa korkein oikeus on arvioinut pippurikaasun suihkuttamisen 
puolustettavuutta kiinniotossa.    

KKO 2007:87  
Kiinniotettava rikoksentekijä oli kiinniottajalle entuudestaan tuttu. Korkeimman oikeu
den ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että pahoinpitelyn kohteeksi joutu
neella henkilöllä oli ollut jokamiehen kiinniottooikeus, mutta pippurikaasun suihkut
taminen ei ollut voimakeinona tarpeellinen ja puolustettava. Kiinniottajan katsottiin 
syyllistyneen pahoinpitelyyn. 

4.  Todistustaakan jaosta           

In dubio pro reo säännöstä johtuu, että syytetyksi joutuneen järjestyksenvalvojan 
ei tarvitse todistaa toimineensa hyväksyttävässä voimankäyttötilanteessa. Virallisen 
syyttäjän tai asianomistajan todistustaakkana on näyttää rangaistavuuden perusteena 
olevat tosiseikat ja siten myös se, että laillisesta voimankäytöstä ei ole ollut kysymys.43                                                                                                                      

Oikeuskäytännössä in dubio pro reo säännön merkitys on jäänyt usein epäselväksi. 
Toisin kävi seuraavassa tapauksessa.       

THO 2.5.2007 tuomio nro 834, R 06/1490     
Asiassa oli jäänyt epäselväksi, oliko A käyttänyt B:n poistamiseksi voimakeinoja enem
män kuin oli voitu pitää puolustettavana vai olivatko B:n vammat aiheutuneet pikem
minkin B:n omasta myötävaikutuksesta. Epäselvyydestä aiheutuvan haitan kärsi B, 
joten syyte A:ta vastaan hylättiin.   

Syyte hylättiin myös seuraavissa tapauksissa.  

HelHO 9.1.2013 tuomio nro 49, R 11/2124    
Järjestyksenvalvoja A:n tuomitseminen rangaistukseen pahoinpitelystä tai toissijaisesti 
vammantuottamuksesta edellytti sitä, ettei asiassa ollut varteenotettavaa epäilyä siitä, 
että B oli saanut syytteessä tarkoitetun vamman A:n menettelyn seurauksena. Esitettyä 
näyttöä kokonaisuutena arvioiden hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut riittävän luotet
tavalla tavalla selvitetty, että A olisi vääntänyt B:n vasenta käsivartta tämän selän taakse 
niin voimakkaasti, että B:n kyynärnivel olisi tämän menettelyn seurauksena mennyt 
sijoiltaan. Syyte hylättiin.    

HelHO 28.5.2015 tuomio nro 15/122974, R 14/2322
Vaikka hovioikeus oli käräjäoikeudesta poikkeavasti katsonut thainyrkkeilijä A:n ham
paan lohjenneen tapahtuman yhteydessä, oli kuitenkin mahdollista, että hammas oli 
lohjennut A:n omasta menettelystä tämän rimpuillessa maassa yrittäessään päästä B:n 
ja C:n otteesta. Joka tapauksessa A oli ulkona käyttäytynyt aggressiivisesti, ja ottaen 

43 Ks. Majanen s. 290 ja Backman, Eero: Huomioita hätävarjelusta ja todistustaakan jaosta hätävarjelu
asioissa, Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä, juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005, Turun yliopis-
to, Turku 2004 s. 9.
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huomioon myös hänen aggressiivinen käyttäytymisensä ravintolan sisällä, B:llä ja C:llä 
järjestyksenvalvojina oli ollut oikeus pitää A maassa tilanteen rauhoittamiseksi. Näyttä

mättä oli jäänyt, että B tai C olisi syyllistynyt asiassa pahoinpitelyyn.            

5.  Voimankäyttötilanteet  

Toisin kuin poliisimiehellä poliisilain mukaan järjestyksenvalvojalla ei ole yleisesti 
määriteltyä voimankäyttöoikeutta vastarinnan murtamiseksi.   

Voimakeinojen käyttö voi tulla kysymykseen ensinnäkin pääsyn estämisessä. 
Turva palvelulain 41 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojalla on oikeus estää 
pääsy toimialueelleen henkilöltä: 1) jonka päihtymyksen, käyttäytymisen, aikaisem
man käyttäytymisen tai varustautumisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan siel
lä järjestystä tai turvallisuutta; 2) joka ei täytä pääsyn edellytykseksi asetettua ikä
rajavaatimusta tai muita ehtoja, jotka laissa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä 
on asetettu järjestyksenvalvojan toimialueelle pääsemiseksi tai jotka tilaisuuden jär
jestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne pääsemiselle; tai 3) jonka on syytä epäillä 
pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito siellä on lain taikka tilaisuu
den järjestäjän tai poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty. Pykälän 2 momentin 
mukaan 26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun paikkaan asetetulla tai 28 §:ssä 
tarkoitetulla järjestyksenvalvojalla ei ole oikeutta pääsyn estämiseen. 

Toiseksi voimakeinojen käyttö voi tulla kysymykseen henkilön poistamisessa ja 
kiinniottamisessa. Turvapalvelulain 42 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojalla 
on oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka: 1) päihtyneenä häiritsee järjestystä 
tai muita henkilöitä; 2) vaarantaa turvallisuutta; 3) uhkaavasti esiintyen, meluamalla, 
väki valtaisuudella taikka muulla käyttäytymisellään häiritsee järjestystä; tai 4) oles
kelee alueen yleisöltä suljetussa osassa ilmeisen oikeudettomasti. Pykälän 2 momen
tin mukaan jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä häiriötä 
tai vaaraa voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni, 
jos kiinniottaminen on välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan 
vakavan vaaran torjumiseksi. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisin haltuun. 
Järjestyksenvalvojalla ei kuitenkaan ole oikeutta henkilön kiinniottamiseen yleisessä 
kokouksessa.  

Voimakeinojen käyttö on sallittua myös jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä 
välttää turvapalvelulain 46 §:ssä tarkoitetun turvallisuustarkastuksen. Pykälän 1 mo
mentin mukaan järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista 
teknistä laitetta käyttäen tarkastaa toimialueelleen pyrkivä tai siellä oleva henkilö sen 
varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, 
joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hal
lussapito toimialueella on kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan. 
Tilaisuuden järjestäjän tai poliisin kokoontumislain 23 §:n 4 momentin mukaan anta
man määräyksen nojalla tai jos muutoin on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä 
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on hallussaan tällaisia esineitä tai aineita, saadaan henkilö ja hänen mukanaan olevat 
tavarat tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla. Pykälän 2 momentin mukaan järjes
tyksenvalvojalla on 42 §:n 2 momentissa tai 45 §:ssä tarkoitetun kiinnioton yhteydes
sä oikeus tarkastaa kiinniotettu sen varmistamiseksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä 
tai aineita, joilla tämä voi vaarantaa säilössäpidon taikka aiheuttaa vaaraa itselleen 
tai muille. Pykälän 3 momentin mukaan 26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitet
tuun paikkaan asetetulla tai 28 §:ssä tarkoitetulla järjestyksenvalvojalla ei ole oikeutta 
tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen.  

Myös kiellettyjen esineiden ja aineiden poisottaminen voi oikeuttaa voimakeino
jen käyttöön. Turvapalvelulain 47 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojalla on 
oikeus ottaa pois tarkastuksessa tavatut 46 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut esineet 
ja aineet. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus ottaa pois hänen toimialueellaan ole
valta henkilöltä tarkastuksessa tai muuten löydetty esine tai aine, jota voidaan käyttää 
henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen tai sellaisella rikoksella uh
kaamiseen taikka jonka tuominen alueelle on muuten lain tai sen nojalla annetun mää
räyksen mukaan kielletty. Pykälän 2 momentin mukaan pois otetut esineet ja aineet on 
viipymättä luovutettava poliisille taikka, jollei siihen ole lain mukaan estettä, palau
tettava omistajalleen tai haltijalleen hänen poistuessaan paikalta. Pykälän 3 momentin 
mukaan järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois alkoholilain 58 §:n 1 momentin 
kieltoa rikkoneelta henkilöltä alkoholijuoma astioineen ja hävittää se todisteellisesti.    

6.  Voimankäytön tekniikat      

6.1  Yleistä              

Vanhan  poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuk
sen (979/2004) 2 §:n 1 kohdan mukaan voimakeinojen käytöllä tarkoitettiin voiman
käyttövälineen tai fyysisen voiman käyttämistä siten, että sillä pyritään vaikuttamaan 
tehtävän kohteena olevan henkilön käyttäytymiseen joko suoraan tai välillisesti. Näin 
ollen esimerkiksi käsiksi käymisen lisäksi myös voimankäyttövälineellä uhkaaminen 
on voimakeinon käyttämistä.44 Voimakeino voi kohdistua myös esineeseen.45                     

 Järjestyksenvalvojalakia säädettäessä korostettiin sitä, että voimankäytön teknii
koiden tulee olla yleisesti hyväksyttyjä, seurauksiltaan ennustettavia ja suoritus
varmoja.46Voimankäytön tekniikoita käytettäessä on lisäksi otettava huomioon, ettei 
asiakkaan kohtelu ole halventavaa.    

44 Tapauksessa KKO 1981 II 115 poliisin voimakeinojen käyttämiseksi katsottiin aseen esille ottaminen.
45 Ks. RH 2015:59. Poliisilain 7 §:ssä säädetään huoneen, säilytyspaikan tai muun vastaavan kohteen 

avaamisesta voimakeinoja käyttäen. 
46 Ks. Pohjolainen s. 939.
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Jussi Tapanin ja Matti Tolvasen mukaan yksinkertaisin voimankäytön tapa on koh
teeseen kiinnikäyminen ja hänen taltuttamisensa esimerkiksi käsiotteella. Seuraava 
askel on kohteen kaataminen ja käsirautojen käyttö. Kaikkein vakavinta voimankäyt
töä on lyöminen ja apuvälineiden käyttö.47    

Seuraavassa käydään läpi erilaisia voimankäytön tekniikoita karkeasti jaoteltuna 
lievästä ankarampaan. Mielestäni kaasusumutin tulisi kuitenkin ottaa käyttöön jo ai
kaisessa vaiheessa fyysisen vastarinnan alettua, koska sitä käyttämällä voidaan yleen
sä välttää kohdehenkilön vammautuminen.48    

6.2  Esteeksi asettuminen ja kädellä ohjaaminen      

Fyysiseen kontaktiin johtava esteeksi asettuminen edustanee voimankäytön lievintä 
astetta. Tien tukkiminen ei yleensä nosta juridista mielenkiintoa, jos voimankäyttö
tilanne on laillinen. Voidaan myös hyvin kysyä, onko tällöin vielä edes kyseessä voi
mankäyttö. Jos kuitenkin järjestyksenvalvoja esimerkiksi asettaa esteeksi jalkansa 
yllättäen, kyseessä voi ollakin tosiasiassa kontrolloimaton kamppi, joka voi johtaa 
kohdehenkilön kaatumiseen. Joka tapauksessa kohdehenkilön kädellä ohjaamisessa 
kontaktia ottaen on jo kysymys voimankäytöstä.49    

6.3  Kuljettaminen                  

Mikäli neuvot, ohjeet, kehotukset ja käskyt eivät tehoa, on asiakasta ohjattava ja saatet
tava eli kuljetettava kädestä pitäen toivottuun suuntaan (normaali käsivarsikuljetus).50

Vastarinnan ilmetessä kuljettamisessa voidaan käyttää kyynärpää ja rannelukko
ja.51 Rannelukkona käytetään yleensä niin sanottua hanhenkaulaotetta.52 Yleensä kipu 

47 Ks. Tapani  – Tolvanen s. 295.
48 Vrt. KKO 2007:87: Kiinniotettava rikoksentekijä oli kiinniottajalle entuudestaan tuttu. Korkeimman 

oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että pahoinpitelyn kohteeksi joutuneella henki
löllä oli ollut jokamiehen kiinniottooikeus, mutta pippurikaasun suihkuttaminen ei ollut voimakeinona 
tarpeellinen ja puolustettava. Kiinniottajan katsottiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Johan Boucht on 
katsonut Ruotsin poliisin voimankäytön osalta, että kaasusumutinta voitaisiin käyttää vasta ruumiilli
sen voiman, teleskooppipatukan ja koiran käytön jälkeen, ks. Boucht, Johan: Polisiär våldsanvändning, 
Uppsala 2011 s. 157. Kaasusumutinta käytettäessä on kuitenkin varottava kohdehenkilön silmiä, ks. 
Majanen s. 296. 

49 Kerttula pitää kädellä tapahtuvaa ohjaamista voimakeinoista lievimpänä, ks. Kerttula s. 354. Terenius 
puhuu samassa kohtaa kädellä tarttumisesta, ks. Terenius s. 518.

50 Ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulutuskortti s. 3 ja Poliisi
ammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajien kertauskoulutuksen 2011 koulutuskortti s. 2. 

51 Ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulutuskortti s. 3 ja Poliisi
ammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajien kertauskoulutuksen 2011 koulutuskortti s. 2. 

52 Ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulutuskortti s. 3, Poliisi
ammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajien kertauskoulutuksen 2011 koulutuskortti s. 2 ja Hel
singin HO 20.12.2007 tuomio nro 4177, R 07/393.
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saa kohdehenkilön taipumaan ja kulkemaan haluttuun suuntaan. Päihdyttävien ainei
den nauttiminen tosin heikentää kiputekniikoiden tehoa.              

Kiinni tarttuminen voi johtaa myös omaisuusvahinkoihin esim. mobiililaitteen 
pudotessa. Mahdollisuuksien mukaan näitäkin on vältettävä.53Kohdehenkilön käden 
murtuminen kuljetuksen aikana viittaa yleensä lähtökohtaisesti siihen, että sallitun 
voimankäytön rajat on ylitetty.  

KKO 1998:81
Työntäessään ravintolassa häiriötä aiheuttanutta asiakasta ulos tarjoilija oli asiakkaan 
kättä vääntämällä aiheuttanut tämän kyynärvarren luun murtuman. Tarjoilija tuomittiin 
rangaistukseen vammantuottamuksesta. 

ISHO 6.11.2012 tuomio nro 913, R 11/689 
On jokseenkin epätavanomaista, että hyväksytty käsivarsiote voimankäyttötilanteessa 
oikein käytettynä aiheuttaisi olkaluun murtumisen.

Seuraavassa tapauksessa asiakkaan kämmenen luu oli murtunut kuljetuksen aikana. 
Puolustuksen suosimisen periaate pelasti kuitenkin järjestyksenvalvojan vastuulta.    

THO 2.5.2007 tuomio nro 834, R 06/1490   
A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli toimiessaan ravintolassa järjestyksen
valvojana lähtenyt poistamaan asiakkaana ollutta B:tä ravintolasta ja kuljetuksen aikana 
ottanut B:n vasemmasta kädestä hallintaotteen sekä kuljettaessaan B:tä ulos vääntänyt 
hallintaotteessa ollutta B:n kämmentä voimakkaammin kuin voitiin pitää tarpeellisena 
tai puolustettavana ja näin menetellen huolimattomuudesta aiheuttanut B:lle kämmenen 
luun murtuman. Poistamistilanteeseen oli liittynyt jossakin määrin vastaanpanemista 
B:n pyrkiessä irrottautumaan A:n hallintaotteesta. Edellä lausuttuun nähden ja kun A:n 
käyttämä hallintaote ei ollut itsessään vaarallinen, asiassa oli jäänyt epäselväksi, oliko 
A käyttänyt B:n poistamiseksi voimakeinoja enemmän kuin oli voitu pitää puolustetta
vana vai olivatko B:n vammat aiheutuneet pikemminkin B:n omasta myötävaikutukses
ta. Epäselvyydestä aiheutuvan haitan kärsi B, joten syyte A:ta vastaan hylättiin.  

53 Ks. HelHO 30.4.2009 tuomio nro 1080, R 08/1263: L:n oli täytynyt kuulla ja ymmärtää käskyt palata 
poliisiauton luokse ja lopettaa puhelu. Hän oli jättänyt noudattamatta poliisin hänelle antaman nimen
omaisen ja moneen kertaan toistetun käskyn lopettaa puhelu. Tapahtumapaikkana oli ollut vilkaslii
kenteinen moottoriliikennetien ramppi. Tässä tilanteessa ei voitu edellyttää, että poliisin olisi tullut 
odottaa jopa kymmeniä sekunteja keskustelusävyisen puhelun lopettamista. O:lla oli siten ollut oikeus 
kuten poliisimiehille oli koulutuksessa opetettu ottaa tilanne hallintaansa tarttumalla L:n käteen. L oli 
kertonut, että hänen kätensä oli tapahtumapäivänä hieman kipeä, mutta ei enää seuraavana päivänä. 
O:n käyttämä ote ei siten ollut voinut olla erityisen kova, vaikka L:n puhelimen muovikuoret olivat
kin tässä yhteydessä rikkoutuneet. Hovioikeus katsoi , että kuvatussa tilanteessa puhelun lopettamatta 
jättäminen toistetusta käskystä huolimatta oli ollut sellaista vastarintaa, jonka lopettamiseksi O:lla oli 
virkatehtävää suorittaessaan ollut oikeus käyttää poliisilain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeel
lista ja puolustettavaa voimakeinoa. Puhelinta pitelevään käteen tarttuminen ja käden painaminen alas 
oli ollut tilanteeseen sopiva voimakeino. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin.  
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6.4  Kaataminen    

Kaatamista joudutaan käyttämään useasti voimankäyttöön edenneessä järjestyksen
valvonnassa. Se ei kuitenkaan saa olla mikään itsestäänselvyys, vaikka riittävä peruste 
sinänsä voimankäytölle olisikin käsillä. Jos esimerkiksi kohdehenkilö saadaan pysty
asennossa raudoitettua, peruste kaatamiselle usein poistuu. Tosin joillekin asiakkaille 
vielä raudoitettunakin alistuminen on heikkoutta, joten taistelua jatketaan ja kaatami
nen tulee ajankohtaiseksi. 

Voimankäytön koulutuksessa lähdetään siitä, että kohdehenkilö kaadetaan vatsal
leen maahan, koska henkilön hallintaan saaminen on sen jälkeen helpompaa. Käsi
kähmätilanteessa kohdehenkilön selälleen kaataminen voi kuitenkin olla olosuhteista 
riippuen helpompaa ja järkevämpää. Kaataminen tulee suorittaa hallitusti. Hallitusta 
kaatamisesta tulee selvästi erottaa nurin tönäisy, joka on voimankäyttönä lähtökoh
taisesti kiellettyä. Tönäisy usein avaa vaaran lähteen, koska kohdehenkilön fyysinen 
kontrolli puuttuu.54Myös alusta on otettava huomioon kohdehenkilöä kaadettaessa. 
Jos alusta on vaarallinen, kaatamisesta on luovuttava. Portaikkoon asiakasta ei tule 
kaataa. Lainkäytössä tämän on pitänyt olla selvää viimeistään vuodesta 1950 alkaen.

KKO 1950 II 19    
Järjestysmiehen poistaessa ravintolasta juopunutta henkilöä tämä oli kaatunut lumesta 
liukkailla ulkoportailla loukaten päänsä kuoleman seurauksin. Järjestysmies tuomittiin 
kuolemantuottamuksesta.           

Voimankäytön koulutuksessa lähdetään siitä, että kohdehenkilö kaadetaan maahan 
ensisijaisesti käsivarresta vääntämällä (käsivarsikaato).55 Mikäli tämä ei riitä, henkilö 
kaadetaan käyttämällä järjestyksenvalvojan vartalon painoa hyväksi (vartalokaato).56 

Kummassakin tapauksessa kohdehenkilö kaadetaan vatsalleen. Vatsalleen kaataminen 
johtaa usein alustasta riippuen naarmuihin tai mustelmiin. Suurempiin ongelmiin saa
tetaan joutua, jos kohdehenkilö ehtii panna kätensä eteen.57 Myös hammasvaurioita on 
usein syntynyt. Senkin takia tulisi useammin harkita kohdehenkilön kaatamista seläl
leen. Jos kohdehenkilö kaadetaan selälleen, tekniikkana tulisi käyttää ensisijaisesti 
sellaista menettelyä, jossa kaataja kietoo kätensä kaadettavan niskan ympäri suojaten 
näin kaadettavan takaraivoa ja niskaa.58 

54 Ks. KKO 1929 II 69: Yömajan vahtimestari oli estääkseen juopunutta henkilöä tunkeutumasta yöma
jaan muutamia kertoja sauvalla lyönyt mainittua henkilöä, joka oli käsikähmässä pudonnut yömajan 
portaista alas ja hengenvaarallisesti vahingoittunut. Vahtimestaria vastaan tehty syyte hylättiin rikoslain 
3 luvun 6 ja 7 §:n nojalla.

55 Ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulutuskortti, s. 4 ja Poliisi
ammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajien kertauskoulutuksen 2011 koulutuskortti, s. 2. 

56 Ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulutuskortti, s. 4 ja Poliisi
ammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajien kertauskoulutuksen 2011 koulutuskortti, s. 2. 

57 Ks. HelHO 10.12.2013 tuomio nro 3203, R 13/386.
58 Ks. Kyllönen, Ari: Judon heittotekniikat – Haraigoshi, Kuopio 2010 s. 24 ja 144. Paras vaihto ehto 

tällöin olisi heittää kohdehenkilö hänestä katsoen taaksepäin lyhytkaarisella heittotekniikalla, joka 
judossa tunnetaan nimellä osotootoshi, ks. Hoare, Syd: The AZ of Judo, London 1994 s. 46. Laaja
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Seuraavissa tapauksissa voimakeinojen kohde heitettiin judoheitolla maahan. 
Menet tely hyväksyttiin.                                                               

HelHO 6.10.2005 tuomio nro 3201, R 04/914 
A oli syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemiin vahingontekoon ja pahoin
pitelyyn. A:n menettelyn vuoksi B:llä oli ollut oikeus käyttää jokamiehen kiinniotto 
oikeutta. A oli kiinniotettaessa tehnyt vastarintaa. Ilmeisesti hän oli myös sanonut läh
tevänsä pois paikalta. B oli tämän vuoksi kaatanut A:n maahan hallitsemallaan osoto 
gari judotekniikalla. B oli kertomansa mukaan pitänyt A:ta aloillaan mahdollisimman 
hellävaroen. Tapauksesta oli kuitenkin aiheutunut A:lle suoliluuharjanteen seudulle 
sekä niska hartiaseudulle aristusta ja oikean polven sisäpinnalle mustelmaa ja aris
tusta. Koska B, joka ilmoituksensa mukaan painaa 106 kiloa, oli istunut A:n päällä, 
hovioikeus katsoi, että A:n vammat olivat syntyneet B:n pidellessä rimpuilevaa A:ta 
aloillaan. A:n vammat olivat olleet lähinnä aristusta. B ei ollut käyttänyt voimakeino
ja A:n kiinnipitämiseksi enempää kuin mitä tilanne oli edellyttänyt. B oli käyttänyt 
tarpeellisia ja puolustettavia voimakeinoja pitääkseen muutaman minuutin ajan A:ta 
aloillaan. Kiinnipitämisestä aiheutuneet haitat olivat olleet oikeassa ja kohtuullisessa 
suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden. B oli menetellyt jokamiehen kiinniotto 
oikeuden rajoissa. Hovioikeus hylkäsi syyttäjän B.tä vastaan ajaman syytteen ja vel
voitti valtion korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut asiassa.

RHO 19.5.2010 tuomio nro 396, R 09/769     
Järjestyksenvalvojana toimineelle A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli ravin
tolan ulkopuolella käyttänyt liiallisia ja epäasiallisia voimakeinoja heittämällä ravinto
lasta poistetun B:n judoheitolla maahan ja aiheuttamalla siten B:lle käsivamman. Jär
jestyksenvalvojan lakisääteisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin nähden katsottiin, ettei 
A ollut ylittänyt voimakeinojen käytössä sallittuja rajoja, kun hän oli toimialueellaan 
kaatanut hetkeä aiemmin ravintolasta poistamansa ja ulkona häntä vastaan käyneen B:n 

maahan.    

Seuraavassa tapauksessa kohti käveleminen oikeutti kohdehenkilön kaatamiseen.

HelHO 5.3.2010 tuomio nro 573, R 08/3307      
Järjestyksenvalvojat K ja P olivat halunneet varmistua viimeisen junan turvallisuudesta. 
L:n käytös, etenkin pysähtymiskäskyn noudattamatta jättäminen ja käveleminen K:ta 
päin, oli luonut tilanteen, jossa K:lla ja P:llä oli tapahtumaaika ja paikka huomioon 
ottaen ollut oikeus ottaa L kiinni ja viedä maahan. K ja P eivät olleet tilanteessa ylittä
neet puolustettavina pidettäviä voimankäytön rajoja. Heihin kohdistettu syyte hylättiin.

kaarisissa heittotekniikoissa vammautumisriski on suurempi. Ks. heittotekniikoiden vaaroista KKO 
1981 II 23: A oli ehdottanut B:lle judootteiden harjoittamista, johon ehdotukseen B ei ollut varsi
naisesti myöntynyt. Tämän jälkeen A oli molemmin käsin tarttunut B:tä vyötäisiltä kiinni siten, että 
molemmat miehet olivat tuolloin olleet rinnat ja kasvot vastakkain, sekä nostanut B:n ilmaan ja heittä
mällä kaatanut tämän selälleen alleen kovapintaiseen maahan, jolloin B:n V ja VI kaulanikama olivat 
menneet sijoiltaan ja B oli lisäksi saanut selkäydinvamman. Viimeksi mainitusta vammasta B:lle oli 
jäänyt pysyvä 70 prosentin haittaasteinen invaliditeetti, joka oli tehnyt hänet kykenemättömäksi ai
kaisempaan ammattiinsa rakennustyömiehenä sekä muuhunkin ruumiilliseen työhön tai merkittäväm
pään kävelyä vaativaan työhön. A tuomittiin ruumiinvamman tuottamuksesta 40 päiväsakkoon sekä 
velvoitettiin korvauksia 3/4 osaan sovitellen suorittamaan B:lle korvaukseksi työansion menetyksestä 
22.667 markkaa vähennettynä sairausvakuutuslain ja eläkelakien nojalla maksetuilla erillä sekä kivusta 
ja särystä 10.000 markkaa sekä pysyvästä viasta ja haitasta 29.500 markkaa. 
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Joskus voi käydä niin, että asiakkaan riehuessa järjestyksenvalvoja ei pysty enää hal
litsemaan tätä. Näin tilanne tulkittiin seuraavassa tapauksessa.     

VHO 6.2.2007 tuomio nro 195, R 06/884 
Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta vammantuottamuksesta, koska A oli ravintolan jär
jestyksenvalvojan tehtävässään ryhtynyt poistamaan ravintolasta B:tä, jolloin A:n 
työntäessä B:tä edellään B oli päässyt irti A:n otteesta, kaatunut ja lyönyt kasvonsa 
lattiaan. Syyttäjä katsoi, että A:n huolimattomuuden seurauksena B:lle oli tullut leu
kaan noin yhden senttimetrin mittainen haava, molempiin korvakäytäviin nirhaumaa ja 
veren vuotoa, minkä lisäksi B:n leukanivel oli mennyt sijoiltaan eikä hän ollut pystynyt 
avaamaan suutaan kuin vain noin yhden senttimetrin verran. Samalla B:n kymmeneen 
hampaaseen oli tullut kiillemurtumia. Syyte hylättiin, koska B oli kuljetustilanteessa 
rimpuillut vastaan eikä A:lla ollut ollut mahdollisuutta estää B:tä tempautumasta irti 
kuljetus otteesta. B:n vammojen katsottiin aiheutuneen tapaturmasta, johon tapaturmaan 
johtaneen tapahtumaketjun B oli itse pannut alulle, toisaalta aiheuttamalla järjestyshäi
riötä ja toisaalta vastustamalla uloskuljettamista. Järjestyksenvalvojana toimineen A:n 
B:hen kohdistamat toimet olivat olleet järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n mukai
sesti tarpeellisia ja puolustettavia.59

Seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvojat on tuomittu asiakkaan heittämisestä 
noin metrin päähän kasvoilleen maahan. Ratkaisuun ei ole huomauttamista.    

HelHO 16.3.2007 tuomio nro 774, R 05/2027 
Järjestyksenvalvoja V:n kertomuksella oli selvitetty, että A oli viety ulos siten, että V oli 
pitänyt häntä kiinni vasemmasta ranteesta ja kainalosta ja järjestyksenvalvoja K oikeas
ta ranteesta ja kainalosta. A, B ja C olivat yhdenmukaisesti kertoneet, että kaksi järjes
tyksenvalvojaa oli heittänyt A:n ravintolasta noin metrin päähän kasvoilleen maahan. 
B oli kertonut heiton tapahtuneen niin sanotulla niska/takapuoliotteella, ja ettei tuossa 
tilanteessa ollut ollut mahdollista, että A olisi itse kompastunut ja tämän seurauksena 
kaatunut. Tähän nähden V:n ja K:n kertomus ei ollut uskottava sen suhteen, että A olisi 
itse kompastunut ennen kaatumistaan. B ja C olivat kertoneet, että järjestyksenvalvojat 
olivat jättäneet A:n ravintolan ulkopuolella maahan makaamaan. Näin ollen hovioikeus 
katsoi selvitetyksi, että K:n ja V:n voimankäyttö oli ylittänyt sen mitä A:n poistamiseen 
ravintolasta olisi vaadittu. K ja V olivat tuossa tilanteessa aiheuttaneet lääkärinlausun
nossa ilmeneviä ruhjeita A:n lantion, otsan ja leuan alueelle sekä ihorikkoa oikean ran
teen alueelle. 

Seuraavassa tapauksessa miespuolinen järjestyksenvalvoja oli kertomansa mukaan 
painanut naispuolisen asiakkaan maahan selvittäessään ravintolan jonossa tapahtu
nutta naisasiakkaiden välistä riitatilannetta. Todistajien mukaan maahan heitetyksi 
tuli riidan viaton osapuoli. 

ISHO 3.12.2015 tuomio nro 15/152347, R15/936
Asiassa katsottiin näytetyksi, että järjestyksenvalvoja A oli yöllä ravintolajonossa tart
tunut B:stä kiinni ja heittänyt hänet maahan asfalttiin ja pitänyt B:tä polvellaan maassa 

59 Tapauksessa HelHO 13.11.2008 tuomio nro 3216, R 07/2730 katsottiin selvitetyksi, että asiakas oli 
itse heittäytynyt maahan kuljetuksen aikana. Asiassa oli jäänyt näyttämättä, että järjestyksenvalvojat 
olisivat asiakasta ravintolasta poistaessaan ylittäneet hyväksyttävät voimankäyttötavat. Syyte lievästä 
pahoinpitelystä hylättiin. 
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aiheuttaen B:lle oikean poskiluun keskiosan hyväasentoisen murtuman, oikeaan pos
kipäähän, otsaan, korvanlehteen, nenänvarteen ja olkapään päälle ihorikkoa, oikean 
silmän alle lievän pinnallisen mustelman, lievän aivotärähdyksen sekä lievän trauma
peräisen stressihäiriön. A tuomittiin vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen ja 
maksamaan korvauksia. 

Seuraavissa tapauksissa kaataminen on aiheuttanut eriasteisia vammoja. Syyte on silti 
hylätty.  

  
HelHO 25.2.2008 tuomio nro 463, R 07/388 
A vaati B:lle rangaistusta vammantuottamuksesta, koska B oli vartijana toimiessaan 
huolimattomuudellaan aiheuttanut A:lle lonkan murtuman poistaessaan A:n paikalta 
ilman hyväksyttävää syytä sekä tarpeettomia ja liiallisia voimakeinoja käyttäen. Hovi
oikeus katsoi selvitetyksi, että A:n lonkan murtuma oli aiheutunut siinä tilanteessa, kun 
B oli käyttänyt häntä kohtaan voimakeinoja. B:n työtehtäviin vartijana oli kuulunut 
toistuvasti häiritsevästi ja aggressiivisesti käyttäytyneen A:n poistaminen alueelta. B:llä 
oli ollut tehtävässään oikeus ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita huomioon ottaen 
tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin oli pi
dettävä puolustettavina. B:n kertomus siitä, että A oli vastustanut alueelta poistamistaan 
ja kääntynyt häntä hallintaotteessa kuljettaneen B:n otteen irti repäistyään käsi nyrkissä 
kohti B:tä oli uskottava. A:n kaataminen maahan oli tuossa tilanteessa ollut perusteltu 
toimenpide. B:n ei ollut näytetty ryhtyneen sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei tuossa 
tilanteessa huomioon ottaen tilanteen äkillisyys ja A:n käytöksen uhkaavuus olisi ollut 
pidettävä puolustettavina. A:n loukkaantuminen ei ollut ollut tapahtumaolosuhteet ja 
A:n oma menettely huomioon ottaen B:n kohtuudella ennakoitavissa. Edellä seloste
tuilla perusteilla B:n ei ollut näytetty huolimattomuudesta aiheuttaneen A:lle kysymyk
sessä olevaa ruumiinvammaa. 

ISHO 23.4.2009 tuomio nro 379, R 08/1071 
Ravintolan järjestyksenvalvojana toimineelle A:lle vaadittiin rangaistusta muun muassa 
siitä, että hän oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle kaatamalla B:n maahan kasvoil
leen, painamalla polvella B:n niskaa ja vääntämällä B:n käden taakse ja aiheuttanut 
B:lle molempiin polviin ihorikkoa sekä korvalehteen, poskipäähän ja otsalle ihorikkoa. 
Syyte hylättiin, koska A:lla oli ollut oikeus kehottaa B:tä poistumaan paikalta. Kun B 
oli tästä kieltäytynyt, A:lla oli ollut oikeus tarpeellisia voimakeinoja käyttäen poistaa B 
paikalta. Kun B oli voimakeinoja käyttäen ryhtynyt vastustamaan paikalta poistamis
taan, A:lla oli järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n 2 momentin nojalla ollut oikeus 
ottaa B kiinni poliisin haltuun luovuttamista varten. A:n ei ollut näytetty käyttäneen 
kiinnioton yhteydessä tarpeettoman kovia voimakeinoja.60          

60 Vrt. kaataminen hätävarjelutilanteessa: ISHO 11.5.2010 tuomio nro 465, R 09/72: A:n ja hänen seu
rueen sa ollessa ravintola T:n oven edessä E oli tullut reipasta vauhtia kävellen kohti seuruetta eikä ollut 
B:n kahdesta kiellosta ja kahdesta pysähtymistä tarkoittavasta merkistä huolimatta pysähtynyt, vaan oli 
jatkanut matkaansa suoraan kohti A:ta. A oli nostanut kädet eteensä, ja miehet olivat ottaneet toisistaan 
kiinni painiotteella, minkä jälkeen A oli kaatanut E:n alleen. E oli yrittänyt rimpuilla irti A:n otteesta. 
A oli pitänyt E:tä allaan siihen asti, kun järjestyksenvalvoja oli tullut ovelle ja ottanut E:n ravintolan 
sisätiloihin. Hovioikeus katsoi, huomioon ottaen ravintola O:ssa välittömästi ennen nyt käsiteltävänä 
olevaa tapahtumaa sattuneet tapahtumat, että A:ta oli ravintola T:n edessä uhannut E:n taholta välit
tömästi oikeudeton hyökkäys ja että E:n kaataminen maahan oli ollut tuon hyökkäyksen torjumiseksi 
tarpeellinen puolustusteko, joka ei ollut ylittänyt sitä, mitä oli pidettävä hyökkäyksen laatu ja muut 
olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden puolustettavana. A:n teko oli näin ollen ollut 
hätävarjeluna sallittu.
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HelHO 9.6.2015 tuomio nro 15/124979, R 13/2827  
Syytettyjen poliisimiesten B:n ja C:n yhdenmukaisia kertomuksia siitä, että A oli mit
tarialueelta jo poistuttua yhtäkkiä riuhtaissut itseään irti, vaatinut irti päästämistä ja 
kieltäytynyt jatkamasta matkaa kuljetusotteessa kohti poliisiautoa, ei ollut aihetta epäil
lä. Hovioikeus katsoi asiassa tulleen selvitetyksi, että B ja C olivat edenneet lievem
mästä voimankäyttötoimesta kovempaan ja pyrkineet ensin saamaan A:n kuljetetuksi 
poliisiautolle talutettuna, sitten kuljetusotteessa, ja lopulta he olivat tehneet päätöksen 
käsiraudoittaa hänet. Näin toimiessaan he olivat tehneet poliisityössään saamansa ko
kemuksen ja koulutuksen mukaisen tilannearvion A:n maahan kaatamisen ja käsirau
doittamisen tarpeesta tilanteessa, jossa A:lle ei ollut vielä tehty henkilöön kohdistuvaa 
tarkastusta. Takaapäin tulleesta potkusta oli esitetty näyttönä vain A:n oma kertomus. 
Kertomus ei saanut tukea lääkärinlausunnosta. Hovioikeus piti luontevana selitykse
nä A:n potkaisemisesta jääneelle muistikuvalle kaatamisen toteuttamista yllättävästi ja 
äkillisesti W:n kuvaamin tavoin. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A:ta olisi 
kaatamisen yhteydessä syytteessä kuvatuin tavoin potkaistu. Hovioikeus katsoi, että 
maahan kaataminen käsiraudoittamisen toteuttamiseksi oli tapahtunut poliisin voiman
käytöstä annettujen ohjeiden sekä B:n ja C:n saaman koulutuksen mukaisesti ilman, 
että tähän toimeen olisi liittynyt ylimääräistä väkivaltaa. Henkilötodistelu oli ollut yh
denmukaista siltä osin, että A oli ollut jossakin vaiheessa maassa myös selällään. A:n 
selälleen kääntymisestä ei hovioikeuden käsityksen mukaan voitu tehdä muuta johto
päätöstä kuin että hän oli pyrkinyt voimakkaasti pääsemään irti poliisien otteesta. Tätä 
johtopäätöstä tuki myös se, että A:n B:hen ja C:hen sekä ennen maahan kaatamista 
että jo maassa kaadettuna ollessa kohdistama sanallinen ilmaisu oli nimenomaisesti 
koskenut vaatimusta irti päästämisestä, vaikkakaan sanallista vastustelua ei sellaisenaan 
voidakaan pitää voimakeinojen käyttämiseen oikeuttavana vastarintana. A:n vääntäy
tyminen selälleen puhui sitä vastoin todistajien kertomuksia vastaan siitä, ettei A ollut 
tehnyt minkäänlaista vastarintaa. Sen sijaan B:n ja C:n kertomuksista sekä osaltaan 
myös A:n omasta kertomuksesta selälleen kääntymisestä voitiin päätellä, että A oli vas
tustanut myös  käsirautojen laittamista sekä pyrkinyt vielä siinä vaiheessa pääsemään 
irti poliisien otteesta ja ylös maasta. Nämä yritykset olivat olleet omiaan vaikeuttamaan 
käsirautojen laittamista, jolloin sitomisen toteuttaminen oli edellyttänyt poliiseilta lisä
voimakeinoja. Vaikkakin toimenpiteen toteuttaminen oli epäilemättä näyttänyt rajulta 
ja aiheuttanut A:lle kipua ja särkyä sekä syytteessä kuvatut vammat, hovioikeus kat
soi jääneen näyttämättä, että toimenpide olisi toteutettu ohjeistetuista voimankäyttö
otteista poikkeavaa väkivaltaa käyttäen. A:n vammoista otetut valokuvat sekä lääkä
rinlausunnot osoittivat, että hänessä havaitut vammat olivat olleet lieviä ja niiden oli 
katsottu aiheutuneen kiinniottotilanteesta sekä A:n maassa sepeli ja asfalttipinnoitteel
la tekemästä vastarinnasta. Jos B ja C olisivat toimineet syytteessä väitetyin tavoin, 
A:lle olisi toden näköisesti aiheutunut tilanteessa huomattavasti vakavammat vammat. 
Poliisin toiminta erityisesti kentällä toimittaessa vaatii usein nopeita tilannepäätöksiä 
eikä rikosoikeudellisen vastuun rajaa tule asettaa yhtenevästi täysin oikea oppisesti toi
mimisesta poikkeamisen kanssa. Toisaalta arvioinnissa tuli ottaa huomioon, että voi
makeinojen käyttöön oli suhtauduttava aina vakavasti niillä loukattavien yksilön oi
keuksien vuoksi. Poliisimiehen suorittamien toimenpiteiden arviointi oli tehtävä niiden 
tietojen valossa, jotka poliisilla on ollut toimenpiteestä päätettäessä. Huomioon tuli 
ottaa myös se, että käytännön tilanteessa päätökset toimenpiteistä oli tehtävä usein
kin nopeasti ja jälkikäteen arvioituna myös melko puutteellisten tietojen perusteella. 
Tilanne oli kaiken kaikkiaan edennyt hyvin nopeasti ja A:n vastarinta sen jälkeen, kun 
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hän oli ensin vastustelematta lähtenyt huoltoasemalta poliisien mukaan, oli tullut heil
le yllätyksenä. Jälkikäteen tehtynä tilannearvio A:n maahan kaatamisen tarpeellisuu
desta hänen käsiraudoittamisekseen olisi perustellusti voinut olla toinen virkatehtävän 
laatuun, A:n käytökseen ja hänen hallussaan olleisiin esineisiin nähden. Rikosvastuun 
alarajaa poliisin voimakeinojen käytön ylittämiselle ei kuitenkaan tule asettaa liian ma
talaksi, eikä voimakeinojen käyttöä kysymyksessä olevassa tapauksessa voitu kokonai
suutena arvioiden pitää selvästi ylimitoitettuna. Syyte hylättiin. (Ään.)

Seuraavissa tapauksissa asiakkaan nurin tönäisy tuomittiin.

HelHO 30.1.2009 tuomio nro 197, R 07/593   
M oli H:n ravintolaan tulon estämiseksi ja paikalta poistamiseksi ollut oikeutettu käyt
tämään tarpeellisia ja kohtuullisia voimakeinoja. Järjestyksenvalvojalta voitiin kuiten
kin edellyttää erityistä harkintaa voimankäytön suhteen. Arvioitaessa M:n voimankäy
tön tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta hovioikeus kiinnitti huomiota siihen, että tilanne ei 
ollut ollut erityisen vakava. Kysymys oli enemmänkin ollut tavanomaisesta häiriökäyt
täytymisestä, joka ei sinällään oikeuta voimakeinojen käyttöön. H oli ollut niin voimak
kaasti päihtynyt, että hänen oli ollut vaikea pysyä jaloillaan. Hovioikeus katsoi siten, 
että H:n tönäiseminen rinnasta, hänen päällään istuminen ja kovakourainen ravistelu 
eivät olleet olleet välttämättömiä tai tarpeellisia eikä siten myöskään puolustettavissa 
olevia toimenpiteitä. M oli järjestyksenvalvojan tehtävässään ylittänyt voimakeinojen 
käytölle laissa säädetyt rajat. M oli siten syyllistynyt H:n pahoinpitelyyn.    
 
VHO 7.9.2009 tuomio nro 1053, R 08/743
A:lle oli vaadittu rangaistusta siitä, että toimiessaan ravintolassa järjestyksenvalvoja
na ja poistaessaan toistamiseen ravintolasta B:tä hän oli työntänyt tai tuuppannut B:tä 
edestä päin joko rinnuksista tai olkavarresta ravintolan ulkoovesta ulos niin voimak
kaasti, että B oli kaatunut selälleen maahan ja satuttanut päänsä katuun seurauksin, 
että B:lle oli aiheutunut päähän kallonmurtuma ja sisäisiä ruhjeita. Arvioidessaan sitä, 
oliko A syyllistynyt menettelyllään tahalliseen tai tuottamukselliseen rikokseen, hovi
oikeus otti huomioon, että A oli tuupannut voimakkaasti vahvassa humalatilassa ollutta 
B:tä ravintolan oven ulkopuolella, missä oli ollut kova pihakivetys. Näissä olosuhteissa 
A:n oli pitänyt mieltää, että tuuppaamisen seurauksena B varsin todennäköisesti kaatuu 
seläl leen ja lyö päänsä vakavin seurauksin. Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, kuten 
käräjäoikeus, että A oli syyllistynyt asiassa tahalliseen pahoinpitelyrikokseen. 
 
HelHO 9.3.2016 tuomio nro 16/110101, R 15/1385 
Todistajien yhdenmukaisten kertomusten perusteella oli poissuljettu, että järjestyksen
valvoja A olisi kuvaamallaan tavalla työntänyt B:tä vain vähäisessä määrin kämmensyr
jällä, vaan kyseessä oli ollut huomattavasti voimakkaampi työntö, jonka johdosta B oli 
menettänyt tasapainonsa. Tunnistettuaan itsekin kuvaamallaan tavalla B:n humalatilan 
A:n olisi tullut suhteuttaa käyttämänsä voimakeinot ja voiman määrä B:n alentuneeseen 
fyysiseen suorityskykyyn ja tasapainoon. B:n humalatila ja työntämiseen käytetty voi
ma huomioiden A:n voimankäyttö kuvatuissa olosuhteissa oli ollut liiallista ja tarpee
seen nähden ylimitoitettua. A:lla olisi ollut mahdollisuus myös muilla toimin poistaa B 
anniskelualueen välittömästä läheisyydestä. Voimakas työntö ei tämänkään takia ollut 
puolustettavissa. A tuomittiin rangaistukseen pahoinpitelystä.     
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Seuraavassa tapauksessa humalaisen asiakkaan kaatumaan päästänyt järjestyksen
valvoja on tuomittu rangaistukseen tuottamuksellisesta teosta. Ankarampikin tulkinta 
olisi ehkä ollut mahdollinen. 

HelHO 28.11.2013 tuomio nro 3129, R 13/325  
Syytteen tarkoittamaa tilannetta oli edeltänyt A:n käännyttäminen ravintolasta ja hä
nen saapumisensa toisen oven kautta uudelleen ravintolaan. Järjestyksenvalvoja B oli 
kehottanut A:ta useita kertoja poistumaan ravintolan eteisaulasta, mitä kehotusta A ei 
ollut noudattanut, vaan oli omankin kertomuksensa mukaan solvannut B:tä ja riuhtais
sut itsensä irti, kun B oli alkanut ohjata häntä kohti ulkoovea. Hovioikeus katsoi, että 
A:n kuljettaminen ulos ravintolasta B:n käyttämällä hallintaotteella oli ollut A:n käyt
täytyminen huomioon ottaen puolustettavaa. Valvontakameran tallenteesta kävi ilmi, 
että B oli A:ta kuljettaessaan pysähtynyt ravintolan ulkoportaiden jälkeen ja irrottanut 
A:n hallintaotteestaan, jolloin A oli vauhdilla jatkanut matkaansa ottamalla kaksi askel
ta ja menetettyään tasapainonsa kaatunut maahan. B:llä olisi kokeneena vartijana ollut 
mahdollisuus toimia siten, ettei A menetä tasapainoaan B:n yllättävän irti päästämisen 
vuoksi. B:n olisi pitänyt ottaa huomioon se, että voimakkaasti päihtynyt A kaatuu ja 
loukkaa itsensä. Hovioikeus katsoi, että B oli menetellyt tilanteessa huolimattomasti.  
B oli siten huolimattomuudellaan aiheuttanut A:lle ruumiinvammat, joita ei niiden laa
tuun nähden voitu pitää vähäisinä. B oli menettelyllään syyllistynyt vammantuottamuk
seen.     

Seuraavassa tapauksessa ei pystytty toteamaan, oliko kyseessä kaataminen vai pelkkä 
kaatuminen.   

HelHO 2.7.2014 tuomio nro 1429, R 13/1467
Asiassa oli selvitetty, että H oli joutunut maahan häntä ravintolasta poistettaessa. Val
vontakameran tallenteelta ilmeni, että järjestyksenvalvoja K oli vauhdikkaasti ottanut 
H:n kiinni tämän jatkettua häirintää ravintolan edustalla ja käytyä kiinni ravintolan 
köysiin. H:n kertomusta hampaidensa vaurioitumisesta tukivat S:n ja L:n kertomukset. 
Hammasvaurioiden oli siten näytetty syntyneen H:n kasvojen iskeytyessä maahan. Ta
pahtuma oli ollut nopea sen jälkeen kun K ja M olivat ottaneet H:ta käsistä kiinni. Tämä 
ja osin asiassa esitetyt ristiriitaiset kertomukset huomioon ottaen asiassa ei pystytty var
muudella toteamaan, oliko H nimenomaan kaadettu ja kenen toimesta vai olivatko hän 
ja K kaatuneet sen seurauksena, että H oli rimpuillut vastaan järjestysmiesten ottaessa 
hänestä kiinni. Asiassa oli siten jäänyt näyttämättä, että K olisi syyllistynyt tilanteessa 
tahalliseen pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen. Syyte hylättiin.61    

61 Hovioikeus totesi kohdan 3 osalta, että P oli tuomittu käräjäoikeudessa lainvoimaisesti kohdassa 2 
järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta, kun hän oli väkivallalla uhaten yrittänyt estää jär
jestystä ylläpitävää K:ta suorittamasta tehtäväänsä siten, että järjestyksenvalvojan käännytettyä hänet 
voimakkaan humalatilan johdosta pois ravintolan tiloista hän oli käyttäytynyt aggresiivisesti lyömällä 
ravintolan ovea kiinni voimakkaasti ja jatkamalla aggressiivista käyttäytymistä K:ta kohtaan pitämällä 
käsiään pystyssä K:n tullessa paikalle. Hovioikeus katsoi, että P:n saamat lievät vammat olivat voineet 
syntyä tilanteessa, jossa K oli työntänyt ovea häntä vasten sekä P:n rimpuillessa maassa ja K:n pitäessä 
häntä aloillaan. Asiassa oli siten jäänyt näyttämättä, että K olisi tahallaan pahoinpidellyt P:tä. Syyte 
hylättiin.        
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Seuraavissa tapauksissa poistettava henkilö oli kaadettu maahan raudoittamisen jäl
keen.   

HelHO 20.9.2013 tuomio nro 2525, R 12/1786
Järjestyksenvalvoja A oli oli B:tä ravintolasta poistaessaan muun muassa jalallaan ve
tänyt ylös pyrkineen B:n jalat alta siten, että tämä oli kaatunut kasvoilleen maahan.  
A oli tätä ennen laittanut B:lle käsiraudat. A tuomittiin rangaistukseen pahoinpitelystä.   

HelHO 31.12.2013 tuomio nro 3367, R 12/2958
Ravintolasta poistamisen yhteydessä A:lle oli aiheutunut avulsiomurtuma vasemman 
käden värttinäluun yläosaan. Valvontakameratallenteelta oli todettavissa, että tilan
teessa, jossa järjestyksenvalvoja B oli vienyt A:n maahan, A:n kädet olivat olleet jo 
raudoitettuina selän taakse. Tässä yhteydessä käden vääntymistä tavalla, joka selittäisi 
repeämismurtuman syntymisen kyynärluun yläosaan, oli pidettävä hyvin epätodennä
köisenä. Muutakaan murtuman selittävää kompastumista tai kaatumista ei tallenteen 
tai henkilötodistelun mukaan ollut tilanteeseen liittynyt. Valvontakameratallenteelta oli 
myös todettavissa, että B oli ryhtynyt ohjaamaan A:ta kohti ulkoovea hyvin pian sen 
jälkeen, kun tämä oli astunut ulos hissistä ravintolan alaaulaan ja että toimenpide oli 
keskeytynyt A:n ollessa käytännössä jo ravintolan ulkoovella. Sekä A että C olivat 
kertoneet, että C oli otettu ennen syytteessä kuvattua tilannetta kiinni epäiltynä anastuk
sesta ja että A oli pyrkinyt selvittämään tilannetta. Järjestyksenvalvojien näkökulmasta 
päihtyneen ja epäiltyyn tekoon nähden täysin ulkopuolisen A:n poistaminen paikalta oli 
voinut olla tässä tilanteessa sinänsä perusteltua. A:n ei ollut näytetty vastustaneen pois
tamistaan siten, etteikö toimenpidettä olisi ollut myös käytännössä mahdollista saattaa 
loppuun. Tästä huolimatta oli päädytty A:n kiinniottamiseen, käsien raudoittamiseen ja 
lopuksi maahan kaatamiseen. Hovioikeus katsoi, että B:n A:han kohdistamat voimakei
not eivät olleet olleet tarpeellisia tai puolustettavia tilanteessa, jossa A:n ei ollut näy
tetty käyttäytyneen uhkaavasti tai tehneen merkittävää vastarintaa. Sellaista vakavan 
vaaran uhkaa, jota tarkoitetaan järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n 2 momentissa 
ja joka oikeuttaa henkilön kiinniottamiseen, ei esitetyn näytön valossa ollut ollut kä
sillä. A:han kohdistettuja voimakeinoja ei voitu pitää sanotun lain 9 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla kokonaisuutena arvostellen puolustettavina. B:n menettely oli ollut 
tahallista. Edelleen hovioikeus katsoi, että A:n lääkärintodistuksista ilmenevä murtu
ma oli syntynyt, kun hänen vasenta kättään oli kiinniottamisen yhteydessä väännetty 
selän taakse. B oli menettelyllään syyllistynyt pahoinpitelyyn vääntämällä A:n kättä ja 
kaatamalla hänet lattialle. Menettelyllään B oli aiheuttanut A:lle kipua sekä murtuman 
vasemman käden värttinäluun yläosaan.   

Edellisistä tapauksista poikkeavaa linjaa edustaa seuraava tapaus, jota on vaikea hy
väksyä.  

VHO 11.11.2009 tuomio nro 1316, R 09/212 
A:lle, B:lle ja C:lle oli vaadittu rangaistusta siitä, että he olivat yhdessä toimiessaan 
ravintolan järjestyksenvalvojina ja poistaessaan D:tä ravintolasta tehneet ruumiillista 
väkivaltaa D:lle siten, että B ja C olivat vaatesäilytyksen kohdalla tarttuneet D:hen kiin
ni käsistä ja päästä ja kaataneet D:n maahan, kuristaneet kaulasta ja laittaneet käsiraudat 
tiukalle D:n käsiin. Tämän jälkeen A ja B olivat vieneet D:n ulos ravintolasta ja A oli 
kaatanut D:n maahan oven ulkopuolelle. D:lle oli tullut molempiin olkavarsiin sisäpuo
lelle veripurkaumaa, oikealle puolelle 15 x 5 senttimetrin ja vasemmalle puolelle 10 x 5 
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senttimetrin kokoinen mustelmaalue, molempiin ranteisiin punoitusta ja turvotusta, 
kaulan yläosan iholle hieman punoitusta ja aristusta kilpiruston kohdalle ja oikeaan 
nilkkaan murtuma ja oikean nilkan nivelsiteisiin arkuutta. Syyte hylättiin, koska A, B 
ja C olivat turvautuneet vain sellaisiin voimakeinoihin, jotka olivat olleet tarpeellisia 
ja joita oli pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otettiin huomioon 
järjestyksenvalvojan tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, D:n vastarinnan vaarallisuus ja 
tilanne muutenkin. 

Seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvoja oli tönäissyt humalaisen asiakkaan por
taikkoon.   

HelHO 21.8.2015 tuomio nro 15/132844, R 14/2633  
A oli toimiessaan ravintolan järjestyksenvalvojana tehnyt voimakkaasti päihtyneelle 
B:lle ruumiillista väkivaltaa siten, että hän oli B:n huitaistua tai tökättyä kädellä A:ta 
kurkunpään alueelle kohdistanut B:n rintakehään kaksin käsin liikkeen, jonka seu
rauksena B oli kaatunut maahan. Hovioikeus katsoi, että A:n käyttämää liikettä voitiin 
syytteessä esitetyin tavoin luonnehtia tönäisyksi ja että B oli A:n häneen kohdistaman 
tönäisyn seurauksena kaatunut tapahtumapaikalla olleeseen matalaan portaikkoon. 
Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A olisi käyttänyt syytteessä tarkoitetussa 
tilanteessa liiallista voimakeinoa. Näin ollen hänellä oli ollut menettelyynsä oikeutta
misperuste. Syyte hylättiin.   

Hovioikeuden asiassa R 14/2633 tekemä ratkaisu herättää kysymyksiä. Voimankäytön hy

väksyttävyyden osalta olen lopputuloksesta eri mieltä. Ravintolan asiakas kaadetaan vain jos 

lievem mät keinot eivät riitä ja kun niin joudutaan tekemään, se tehdään hallitusti ote ja kontrolli 

säilyttäen sekä paikka valiten. Portaikkoon ei pidä kaataa ketään. Mielestäni hovioikeuden olisi 

tullut tuomita kaataminen voimankäyttönä ja arvioida tapausta hätävarjeluoikeuden kannalta. 

Seuraavassa tapauksessa katsottiin, että agressiivista ja väkivaltaista asiakasta ei 
saa kaataa maahan. Malliksi tapaus ei kelpaa.    

HelHO 31.3.2016 tuomio/päätös nro 16/113498, R 15/2091   
A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli järjestyksenvalvojana toimiessaan ottanut 
B:stä hallintaotteen ja painanut tämän maahan, jolloin B:n etuhammas oli osunut maa
han siten, että se oli murtunut poikki. Käräjäoikeuden mukaan oli riidatonta, että B oli 
poistettu ravintolasta, että B oli poistamisensa jälkeen yrittänyt päästä takaisin ravinto
laan useamman kerran, että A oli useamman kerran estänyt B:tä pääsemästä ravintolaan 
ja että A oli kolme eri kertaa ottanut B:stä hallintaotteen ja painanut hänet maahan. 
Valvontakameratallenteelta oli näkynyt, että B ei ollut poistunut ravintolan edustalta 
ravintolasta poistamisen jälkeen vaan oli yrittänyt useamman kerran päästä takaisin 
ravintolaan. Lisäksi B oli ravintolan edustalle jäädessään lyönyt ravintolan asiakasta. 
Käräjäoikeus tuomitsi A:n pahoinpitelystä 50 päiväsakkoon ja maksamaan korvauksia. 
Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.     

Viimeksi kerrotun tapauksen lopputulos herättää kysymyksiä. Käräjäoikeus totesi 
muun muassa, että koska kolmatta maahan vientiä oli edeltänyt B:n toiseen asiak
kaaseen kohdistama lyönti, voitaisiin tässä tapauksessa pitää perusteltuna, että B:hen 
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kohdistetaan jonkinlaisia fyysisiä voimakeinoja hänen poissaamisekseen tilanteesta. 
Käräjäoikeus ei kuitenkaan tässäkään tilanteessa pitänyt puolustettavana näin ankaran 
voimakeinon käyttämistä. Käräjäoikeus ei kerro, minkälaiset fyysiset voimakeinot 
olisivat olleet tuossa tilanteessa sallittuja. Hätävarjelua käräjäoikeus ei mainitse.  

  
6.5  Hallintaotteiden käyttö       

Kaatamisen jälkeen kohdehenkilö usein pyrkii ylös. Tällöin joudutaan käyttämään 
hallintaotteita, mikäli tarkoitus on hallita kysymyksessä olevan asiakkaan tekemisiä. 
Hallintaotteita voidaan käyttää myös seisovaa henkilöä kohtaan häntä kaatamatta. 
Henkilön hallintaan saaminen on kuitenkin tuolloin huomattavasti hankalampaa. Jos 
kohdehenkilö on kaadettu vatsalleen, hänen hallintansa onnistuu yleensä päällä istuen. 

Jos taas kohdehenkilö on kaadettu selälleen, pelkkä päällä istuminen ei välttämättä 
riitä, vaan henkilö voi päästä kiemurtelemalla ylös.62 Tällöin kohdehenkilöön tulisi 
kohdistaa kehittyneempiä sidontatekniikoita. Ongelmana tällöin on järjestyksenvalvo
jan työturvallisuus, koska monien sidontatekniikoiden kohdalla selällään oleva kohde
henkilö ei pääse ylös mutta pystyy silti lyömään, raapimaan, puremaan, sylkemään ja 
potkimaan polvillaan.63

Kohdehenkilön päällä istuttaessa tai kehittyneempiä sidontatekniikoita käytet
täessä tulee ottaa huomioon, että tilanne voi vaikeuttaa kohdehenkilön hengittämistä. 
Kohdehenkilön rintakehään kohdistuvaa painetta on sen vuoksi välillä tarvittaessa 
vähennettävä.                   

Vaikeimmat tapaukset edellyttävät käsilukkojen käyttämistä ennen kuin esimer
kiksi raudoittaminen onnistuu. Hyväksyttyjä ovat kyynärnivel ja rannelukot. Ensi
sijaisesti tulisi käyttää kyynärlukkoja, koska kyynärpää kestää muita niveliä paremmin 
rasitusta. Kyynärpäähän lukkoa tehtäessä tulee huolehtia siitä, ettei paine kohdistu 
tosiasiassa olkapäähän.64       

Oikeuskäytännöstä ilmenee, että nivellukon käytöstä on usein seurannut nivelen 
sijoiltaan meno tai luun murtuma. Tätä on vaikea hyväksyä, koska yleensä jo judon 
tai vastaavan lajin alkeiskurssin suorittanut osaa käyttää käsilukkoja vammoja aiheut
tamatta. Kohdehenkilön kättä selän taakse väännettäessä kättä ei saa vääntää liian ylös 
kohti henkilön niskaa. Myös vatsallaan makaavan asiakkaan nostaminen pelkästään 
selän taakse väännetystä ranteesta nostamalla on kiellettyä. 

62 Vrt. HelHO 6.10.2005 tuomio nro 3201, R 04/914. 
63 Ks. Hoare s. 98–101.
64 Tapauksessa HelHO 15.01.2016 tuomio nro 16/101241, R 15/721 järjestyksenvalvojat A ja B olivat 

kuljettaneet C:n ulos ravintolasta, jonka jälkeen C:n oikeassa olkapäässä oli todettu kiertäjäkalvosimen 
repeytyminen. Syyttäjä katsoi, että C:lle oli tehty kuljetuksen aikana ns. olkalukko ja vaati A:lle ja B:lle 
rangaistusta vammantuottamuksesta. Syyte hylättiin.
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Sormista tai peukalosta vääntämistä ei voi pitää asianmukaisena voimankäyttö
tekniikkana.65 Oikeuskäytännössä se on kuitenkin joskus hyväksytty.66 Samoin on 
arvioi tava tarttumista hiuksiin, nenään tai korviin.67

Seuraavassa tapauksessa kohdehenkilön vatsallaan pitäminen johti kuolemaan.  

EIT 9.10.2007 Saoud v. Ranska 
M oli pahoinpidellyt läheisiään ja paikalle tulleita poliiseja muun muassa rautatangolla. 
Sen jälkeen poliisit olivat laittaneet hänelle käsiraudat painaen hänet tällöin mahalleen 
lattiaa vastaan. Yksi poliiseista oli pitänyt M:ää ranteista, toinen nilkoista ja kolmas oli 
hänen päällään painaen käsillään hänen hartioistaan ja polvillaan hänen lantioistaan. 
Myös M:n nilkat kahlehdittiin. Poliisit olivat tienneet M:n sairaudesta, koska siitä oli 
ilmoitettu heille. Vaikka M ei enää käsistään ja jaloistaan kahlehdittuna ollut edustanut 
vaaraa kenellekään ja vaikka hänelle oli aiheutunut ilmeisiä vammoja, poliisit eivät 
olleet päästäneet otettaan eikä hänelle ollut tehty edes pinnallista tarkastusta hänen 
terveydentilansa varmistamiseksi. Oli vain harkittu hänen rauhoittamistaan lääkkein, 
minkä vuoksi oli jouduttu odottamaan ambulanssilääkärin saapumista. Tuolloin M oli 
jo kuollut sydänpysähdykseen tukehtumisen vuoksi eikä häntä enää ollut voitu elvyt
tää. Häntä oli pidetty lattiaa vasten 35 minuutin ajan asennossa, joka oli ollut omiaan 
aiheuttamaan tukehtumisen. Tuollaista taltuttamistapaa pidettiin yleisesti erittäin vaa
rallisena (menetelmää pidettiin vaarallisena kidutuksen vastaisen eurooppalaisen toimi
kunnan sekä eri kansalaisjärjestöjen kuten Amnesty Internationalin raporteissa), koska 
uhrin osoittama levottomuus johtui hänen kehoonsa kohdistuneen painon aiheuttamas
ta tukehtumisesta. Viranomaiset eivät Ranskassa olleet antaneet minkäänlaisia ohjeita 
tuollaisesta taltuttamisesta eikä M:lle ollut annettu, vaikka ammattilaisia oli ollut pai
kalla, mitään hoitoa ennen sydämen pysähtymistä. EIT katsoi, että valtio oli rikkonut 
EIS 2 artiklan mukaisia positiivisia velvollisuuksiaan. 

Myös seuraavassa tapauksessa kohdehenkilön lattiaa vasten painaminen johti kuole
maan.   

KKO 1959 II 83             
Poliisikonstaapeli oli, saadakseen taltutetuksi humalaisen, joka poliisilaitoksen päi
vystyshuoneessa oli lyönyt häntä pullolla päähän, ja tämän kädestä pois siihen vielä 
jääneen rikkoutuneen pullon suuosan, polvillaan painanut humalaista, joka syntyneessä 
käsikähmässä oli yhdessä hänen kanssaan kaatunut lattialle, rintaan ja vatsaan seurauk
sin, että tämä oli kuollut siitä saamiinsa vammoihin. Kun poliisikonstaapelin ei voitu 
katsoa tällöin käyttäneen ilmeisesti suurempaa väkivaltaa kuin mitä voitiin pitää puo
lustettavana, syyte häntä vastaan hylättiin RL 3 luvun 8 a §:n nojalla. (Ään.)

Seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvojien ylivoimasta huolimatta asiakkaan 
kyynär pää oli mennyt sijoiltaan. Ratkaisun lopputulos herättää kysymyksiä.       

65 Ks. HelHO 5.3.2015 tuomio nro 15/110014, R 14/1411.   
66 Ks. THO 19.6.2008 tuomio nro 1403, R 07/1441.
67 Ks. Terenius s. 481.
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THO 23.11.2006 tuomio nro 2532, R 06/1135 
A:lle ja B:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että he olivat kylpylän sisätiloissa, järjes
tyksenvalvojan asemassa yhdessä tahallaan tehneet ruumiillista väkivaltaa asiakkaana 
olleelle C:lle vääntämällä poistamistilanteessa C:tä voimakkaasti, A C:n vasemmasta 
kädestä ja B C:n oikeasta kädestä seurauksin, että C:n vasemman käden kyynärpää oli 
mennyt sijoiltaan. A ja B olivat joutuneet turvautumaan voimakeinoihin sen jälkeen, 
kun häiriötä aiheuttanut C oli kieltäytynyt poistumasta kylpylästä. A ja B olivat yrittä
neet saada C:tä hallintaansa useassa eri vaiheessa. B oli yrittänyt ensin yksin saada C:stä 
kuljetusotteen, sen jälkeen sitä olivat yrittäneet B ja kolmas järjestyksenvalvoja yhdessä 
ja viimeksi B ja A. Asiassa oli jäänyt tarkemmin selvittämättä, missä tilanteessa C:n 
vasemman käden kyynärpää oli mennyt sijoiltaan. Oli mahdollista, että C:n kyynär
pää oli mennyt sijoiltaan hänen rimpuillessaan ja riuhtoessaan itseään irti järjestyk
senvalvojien otteesta. A:n ja B:n katsottiin C:tä poistaessaan käyttäneen vain sellaisia 
tarpeellisia voimakeinoja, joita voitiin pitää puolustettavina ottaen huomioon järjestyk
senvalvojien tehtävän tärkeys ja kiireellisyys sekä C:n tekemän vastarinnan vaarallisuus 
C:n noustua sohvalle vasten ikkunalasia. Tavanomaisia kuljetusotteita käyttäessään A 
ja B eivät olleet voineet pitää C:n kyynärpään sijoiltaanmenoa varsin todennäköisenä 
seurauksena, joten he eivät olleet tahallaan tehneet C:lle pahoinpitelyn tarkoittamaa 
ruumiillista väkivaltaa. He eivät olleet myöskään rikkoneet olosuhteiden edellyttämää 
ja heiltä vaadittua huolellisuusvelvollisuutta, joten he eivät olleet edes tuottamuksellaan 
aiheuttaneet C:lle kyseistä ruumiinvammaa. Vamman syntyminen ei ollut ollut A:lle ja 
B:lle ennalta arvattavissa. C:n kyynärpää oli mennyt sijoiltaan pikemmin tapaturmasta 
ja hänen oman toimintansa johdosta kuin A:n ja B:n tuottamuksesta. Syyte hylättiin. 

Myös seuraava tapaus voi herättää kysymyksiä. Tapauksessa miespuolinen järjes
tyksenvalvoja oli vääntänyt naispuolisen asiakkaan käsiä selän taakse. Asiakkaan 
mukaan järjestyksenvalvoja oli jatkanut käden vääntämistä vielä senkin jälkeen kun 
asiakas oli valittanut kipua ja irrottanut otteensa vasta kun asiakas oli kivun seurauk
sena lyyhistynyt maahan. Yleensä miespuolisen järjestyksenvalvojan voimat riittävät 
naispuolisen asiakkaan hallitsemiseen ilman vammaseuraamuksia. Tässä tapauksessa 
myös apua olisi ollut tarjolla.       

HelHO 13.10.2014 tuomio nro 14/143137, R 13/3108
Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että B oli ollut siinä määrin päihtynyt, että järjestyksen
valvojana toimineen A:n oli tullut estää B:n pääsy ravintolaan. A oli ensin sanallisesti ja 
muilla tavoin estänyt B:n sisälle pääsyn. Nämä keinot olivat osoittautuneet tehottomiksi 
ja sen jälkeen, kun B oli kohdistanut fyysistä väkivaltaa A:han, A oli painanut B:n aitaa 
vasten. Vasta viimeisenä keinona B:n jatkaessa edelleen fyysistä vastusteluaan A oli 
kääntänyt B:n kädet tämän selän taakse pitäen niitä otteessaan. Tämän jälkeenkin B 
oli jatkanut fyysistä rimpuiluaan. Hovioikeus totesi, että A:n käyttämä hallintaote oli 
sinänsä tavanomainen ja tässä tilanteessa sellaisen käyttämistä oli pidettävä B:n käyt
täytymiseen ja vastusteluun nähden tarpeellisena ja puolustettavana. A:lla olisi ollut 
sinänsä mahdollisuus kutsua sisällä työskennellyt C apuun, mutta A:n käyttämää otetta 
ei ollut pidettävä tämä vaihtoehtokin huomioon ottaen liiallisena. Lääkärinlausunnon 
mukaan B oli esitietoina ilmoittanut, että järjestyksenvalvoja oli poistanut hänet ravin
tolasta ja hän oli tällöin kaatunut maahan loukaten olkapäänsä. B:llä oli todettu oikean 
olkaluun yläosassa pirstaleinen murtuma. Lääkärinlausunnossa todettu vammameka
nismi oli erilainen kuin syytteessä kuvattu. Sairaalan käyntiraportissa olkaluun mur
tuman ulkoiseksi syyksi oli merkitty ”kaatuminen samalla tasolla”. Hovioikeus totesi, 



että B oli ollessaan painettuna aitaa vasten vastustellut fyysisesti A:n toimenpiteitä. 
Tämä vastustelu oli jatkunut myös kiinnipitootteen aikana ja tilanne oli päättynyt, kun 
B oli heittäytynyt maahan. A:n suorittama kiinnipitoote oli ollut hovioikeuden arvion 
mukaan varsin tavanomainen turvallisuusalalla toimivien henkilöiden suorittamana. 
B:n käyttäytyminen oli antanut aiheen tällaisen otteen käyttämiselle ottaen erityisesti 
huomioon se, että B oli useita kertoja pyrkinyt sisälle ravintolaan ja B:n A:han kohdista
mat fyysiset vastustelutoimet. B oli valittanut kipua kiinnipitootteen aikana, mutta A:n 
suorittaman kiinnipitootteen ei ole näytetty olleen tarpeettoman voimakas eikä sellai
nen, että B:n kädet olisi väännetty jollain tavoin luonnottomaan asentoon. Se, että B oli 
valitellut kipua olkapäässään A:n otteen aikana, ei riittävällä tavalla osoittanut sitä, että 
itse vamma olisi aiheutunut otteen johdosta. Asiassa esitetyn lääketieteellisen selvityk
sen perusteella ei voitu myöskään luotettavasti tehdä sellaista johtopäätöstä, että mur
tuma olisi aiheutunut nimenomaisesti A:n suorittaman kiinnipitootteen seurauksena, 
vaikkakin murtuma oli voinut aiheutua B:n ja A:n välillä olleiden tapahtumien aikana 
ravintolan edustalla. Näin ollen  hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A olisi 
kohdistanut B:hen muita kuin tarpeellisina ja puolustettavina pidettäviä voimakeinoja. 
Syyte A:ta vastaan hylättiin.        

Seuraavissa tapauksissa käsilukon käyttö on johtanut luun murtumiseen.68 Näissä ta
pauksissa järjestyksenvalvojat tuomittiin rangaistukseen.      

KoHO 8.11.2007 tuomio nro 1191, R 07/569 
A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli toimiessaan ravintolassa järjestyksen
valvojana huolimattomuudesta aiheuttanut häiritsevästi käyttäytyneelle ja humalas
sa olleelle B:lle leikkaushoitoa vaatineen vasemman olkavarren alaosan murtuman 
vääntämällä maassa maanneen B:n vasenta kättä selän takana voimakkaasti ylöspäin 
nostaessaan B:tä lattialta ylös ja B:n vartalon koko painon ollessa vasemman käden 
varassa. Asiassa tuli näytetyksi, että B:n vasemman käden olkavarren alaosa oli murtu
nut A:n vääntäessä B:n kättä B:n selän takana kohti tämän takaraivoa poikkeuksellisen 
ylös yli B:n lapaluiden tason. A oli ryhtynyt yksin nostamaan B:tä, vaikka hänellä oli 
ollut mahdollisuus saada apua toiselta järjestyksenvalvojalta B:n nostamisessa. A:n kat
sottiin B:n kättä selkää pitkin liu’uttaessaan ottaneen tarpeettoman ja kielletyn riskin 
B:n vammautumisesta. A:n katsottiin rikkoneen olosuhteiden edellyttämää ja häneltä 
vaadittua huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. A tuo
mittiin rangaistukseen vammantuottamuksesta.

ISHO 6.11.2012 tuomio nro 913, R 11/689
Järjestyksenvalvojat K ja S olivat ravintolan edustalla yhdessä kaataneet M:n maahan 
ja pitäneet M:ää paikallaan selän takana olleista käsistä kiinni pitämällä ja S oikealla 
polvella painamalla M:n maatessa mahallaan ja rimpuillen vastaan. K:n ja S:n ryhdyt
tyä yhdessä raudoittamaan M:ää S oli vääntänyt M:n selän takana ollutta vasenta kättä 
niin, että kättä väännettäessä oli kuulunut pamahdus ja vasemman käden olkaluu oli 
murtunut. Lääkärinlausunnon mukaan M:llä oli ollut kierteinen olkaluun varren mur
tuma, joka sopi vääntö ja kiertovamman aiheuttamaksi. Lausunnon mukaan nuorella 

68 Ks. Ruotsin oikeuskäytännöstä RH 2013:17: Ravintolan työntekijä A:ta syytettiin siitä, että avustaes
saan järjestyksenvalvojaa tämän pyynnöstä B:n poistamisessa ravintolasta hän oli huolimattomuudesta 
vääntänyt B:n vasenta kättä selän taakse niin voimakkaasti, että B:n olkavarsi oli murtunut. B:n vasta
rinta huomioon ottaen syyte hylättiin.  
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henkilöllä olkaluun putkiluun murtuma vaatii pääsääntöisesti kovaenergisen vamman. 
Murtumatyyppi eli murtuman kierteisyys viittasi vahvasti vääntömekanismiin eli käden 
vääntämiseen selän taakse. Murtuman perusteella oli ollut mahdotonta arvioida, oliko 
murtuma tullut ainoastaan väännön myötä vai oliko lisänä ollut polvella painamista. 
K:n ja S:n mukaan M omalla menettelyllään eli vastustamalla heitä oli aiheuttanut 
kyseisen vamman. Oli jokseenkin epätavanomaista, että hyväksytty käsivarsiote voi
mankäyttötilanteessa oikein käytettynä aiheuttaisi olkaluun murtumisen. Yleensä kivun 
aiheutuminen murtaa voimankäytön kohteena olevan henkilön vastarinnan ennen kuin 
hänen oma vastustuksensa aiheuttaa ruumiinvamman syntymisen. Asiassa ei ollut näy
tetty, että M olisi ollut niin voimakkaasti juovuksissa, ettei hänen olisi voinut olettaa 
reagoivan kipukynnykseen normaalilla tavalla. Vaikka M oli maassa mahallaan maates
saan rimpuilemalla harannut vastaan hovioikeus katsoi, että M:n olkaluun murtuminen 
tilanteessa osoitti suuren voiman käyttämistä ja että K ja S olivat käyttäneet yhdessä 
enemmän voimaa kuin tehtävän suorittaminen olisi vaatinut ja mitä oli pidettävä koko
naisuutena arvioiden puolustettavana. K:n ja S:n, jotka molemmat olivat suurikokoisia 
ja koulutettuja järjestyksenvalvojia, oli täytynyt käsittää, että kyseisenlainen vamma oli 
varsin todennäköinen seuraus heidän menettelystään. K ja S olivat näin ollen yhdessä 
tahallaan tehneet M:lle ruumiillista väkivaltaa aiheuttaen M:lle kierteisen olkaluun var
ren murtuman syyllistyen kumpikin pahoinpitelyyn. (Ään.)  

Seuraavissa tapauksissa järjestyksenvalvoja oli käyttänyt hanhenkaulaotetta.

HelHO 20.12.2007 tuomio nro 4177, R 07/393
Tapahtumat olivat saaneet alkunsa lähellä ravintolan sulkemisaikaa, jolloin järjestyk
senvalvojien tehtävänä oli ollut tyhjentää ravintola asiakkaista. Paikalla oli ollut useita 
järjestyksenvalvojia ja päihtynyt A oli ollut yksi ravintolan viimeisistä asiakkaista. A:lta 
oli pyydetty hänen kädessään ollutta vaatesäilytyslappua, mutta A ei ollut suostunut 
luovuttamaan sitä. A:n ei ollut näytetty käyttäytyneen uhkaavasti eikä tehneen vasta
rintaa ennen kuin B oli käyttänyt voimakeinoja häntä kohtaan. B:n mukaan hän oli 
käyttänyt voimakeinoja saadakseen A:lta haltuunsa ravintolan vaatesäilytyslapun. Vaa
tesäilytyslappu osoitti, mikä säilytyksessä olevista takeista oli A:n. Kysymys ei siten 
ollut ollut kiireellisestä esimerkiksi jonkun henkeä tai terveyttä tai yleistä järjestystä uh
kaavasta tilanteesta. Ottaen huomioon käytettävissä olleet voimavarat sekä olosuhteet 
kokonaisuudessaan hovioikeus katsoi, ettei voimakeinojen käyttöä vaatesäilytyslapun 
pois ottamiseksi voitu tässä tapauksessa pitää tarpeellisena eikä näin ollen käytettyjä 
voimakeinoja voitu pitää tehtävän tärkeyteen, kiireellisyyteen, vastarinnan vaarallisuu
teen tai voimavarojen riittävyyteen nähden puolustettavina. B oli kertonut käyttäneen
sä niin kutsuttua hanhenkaulaotetta vääntäessään A:n kättä. Esitutkinnassa ja käräjä
oikeudessa B oli kertonut, että hän oli lisännyt kättä vääntämällä tarkoituksella A:lle 
aiheuttamansa kivun määrää asteittain, kunnes A olisi irrottanut otteensa vaatesäilytys
lapusta. B oli myös kertonut tarkoituksella kaataneensa A:n maahan edellä mainittua 
otetta käyttäen. A oli kertonut vääntämisen aiheuttaneen voimakasta kipua. Todistaja 
S oli kertonut hanhenkaulaotteen olevan kuljetuksen hallintaote, jota käytettäessä ei 
ollut tarkoitus lisätä kivun määrää asteittain. Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että B oli 
vääntänyt A:n kättä käyttämällä hanhenkaulaotetta tarkoitukselliseen, asteittain lisää
määnsä kivun tuottamiseen. B:n oli täytynyt ymmärtää, että lisäämällä vääntövoimaa 
asteittain ja kaatamalla A:n maahan, varteenotettavana mahdollisuutena oli ollut A:n 
loukkaantuminen eikä menettelyä ollut tilanne kokonaisuutenakaan arvioiden pidettävä 
puolustettavana. A:lle oli aiheutunut ranteen vääntövamma ja alaselän tärähdysvamma. 
Hovioikeus katsoi B:n menettelyllään syyllistyneen pahoinpitelyyn. 
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ISHO 18.2.2010 päätös nro 173, R 09/8
Lääkärintodistuksista ilmeni, että A:n ranteessa oli tapahtuman jälkeen havaittu veren
purkaumaa, turvotusta ja sittemmin kolmioruston repeämä. Asiassa oli ratkaistava, 
oliko järjestyksenvalvoja B tehnyt tahallaan A:lle ruumiillista väkivaltaa ja oliko B ai
heuttanut A:lle edellä mainitut vammat. A:n ja todistaja C:n kertoman mukaan A oli 
riuhtaissut itsensä irti B:n saatto ja hallintaotteesta. Todistaja D:n kertoman mukaan 
B:n käyttämä “hanhenkaulaote” oli lievä hallintaote, jota käytettiin yleisesti. Jutussa 
esitetty näyttö ei osoittanut, että B olisi aiheuttanut tahallaan vammoja A:lle. Oli mah
dollista, että vamma aiemmasta kulumisesta heikentyneeseen ranteeseen oli syntynyt 
siinä yhteydessä, kun A oli riuhtaissut itsensä B:n otteesta. Näyttämättä oli jäänyt, että 
B olisi tahallaan pahoinpidellyt A:ta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen pahoinpitelystä. 
Asianomistajan valituksen peruutuksen johdosta lausunnon antaminen raukesi hovioi
keudessa.

Seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvoja oli vääntänyt kohdehenkilön peukalosta 
voimakkaasti. Ratkaisun lopputulokseen ei ole huomauttamista.   
 

HelHO 5.3.2015 tuomio nro 15/110014, R 14/1411    
Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta pahoinpitelystä tai toissijaisesti vammantuot
tamuksesta, koska A oli järjestyksenvalvojana toimiessaan vääntänyt tai painanut B:tä 
oikean käden peukalosta niin, että B:n peukalo oli murtunut ja nivelside oli löystynyt 
tai katkennut. Asiassa oli riidatonta, että alkutilanne oli aiheutunut toripaikkaa ja sen 
maksua koskevasta erimielisyydestä. Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että B:n käyttäy
tyminen oli muuttunut aggressiivisemmaksi sen jälkeen, kun häntä oli maksusta kiel
täytymisen vuoksi pyydetty poistumaan paikalta. B ei ollut silloin rauhoittunut vaan oli 
heristellyt nyrkkejään tai sormeaan A:n kasvojen edessä. Viimeistään tässä vaiheessa 
B:n oli tullut ymmärtää, että A oli toiminut myös järjestyksenvalvojan tehtävässä ja että 
A oli yrittänyt rauhoittaa tilannetta. Hovioikeus katsoi, että B oli syyllistynyt järjestystä 
ylläpitävän henkilön vastustamiseen heristelemällä nyrkkiään tai sormeaan lähellä A:n 
kasvoja tämän suorittaessa hänelle lain nojalla kuuluvaa tehtävää. Huomioon ottaen, 
että B oli poistumiskäskyn jälkeen jatkanut riehumista, hovioikeus katsoi, että A:lla oli 
ollut oikeus puuttua tilanteeseen, mutta aihetta tarttua B:n peukaloon syytteessä tarkoi
tetulla tavalla ei ollut näytetty olleen. A oli siten käyttänyt liiallisia voimakeinoja, joiden 
käyttämiseen ei ollut näytetty olleen erittäin painavia perusteita. Hovioikeus katsoi A:n 
menetelleen huolimattomuudesta ja sen vuoksi syyllistyneen vammantuottamukseen.        

6.6  Lyöminen, potkiminen ja tallaaminen  

Nyrkillä, kämmensyrjällä, kyynärpäällä tai avokämmenellä lyöminen, potkiminen ja 
tallaaminen on kiellettyä voimankäytössä.69 Patukalla tai teleskooppipatukalla lyömi
nen voi kuitenkin joissakin tilanteissa tulla kysymykseen.70   

69 Ks. Helminen – Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen s. 741. Myös otsalla pukkaaminen on kiellettyä. 
70 Ks. Majanen s. 294–297.
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Jos voimankäyttötilanne eskaloituu hätävarjelutilanteeksi, kielletty tekniikka voi 
muuttua sallituksi.71 Esimerkiksi aseistautuneen hyökkääjän potkiminen voi olla hy
väksyttävää.    

Korkein oikeus on tuominnut lyömisen ja potkimisen voimankäytössä useasti.

KKO 1950 II 103
Poliisi, joka oli pahoinpidellyt järjestysrikkomuksesta pidättämäänsä henkilöä nyrkillä 
iskemällä, potkimalla ja lyömällä häntä kumipatukalla tuomittiin virantoimituksessa 
tapahtuneesta vähäisen vamman aiheuttamasta pahoinpitelystä.         

KKO 1973 II 6    
Poliisikonstaapeli A oli yrittäessään saada rikoksen vuoksi kiinniotetun B:n kuljetetuksi 
poliisiautoon tahallaan lyönyt maassa maannutta B:tä nyrkeillä kasvoihin aiheuttaen 
tälle nenäluun murtuman. A tuomittiin yksin teoin tehdyistä pahoinpitelystä ja virka
rikoksesta sakkorangaistukseen. 

KKO 1990:63     
A oli toiminut m/s Silvia Reginalla järjestysmiehenä 19.2.1988 laivan ollessa matkalla 
Helsingistä Tukholmaan. A:n luultua B:n, jota hän oli kieltänyt häiritsemästä muita 
matkustajia, lyövän häntä, A oli tönäissyt B:tä, jolloin tämä oli kaatunut käytävälle, ja 
potkaissut B:tä ainakin kaksi kertaa selkään vyötärön tienoille ja myöhemmin saatuaan 
hänet hyttiin lyönyt häntä avokämmenellä kasvoihin aiheuttaen siten tahallaan B:lle 
verenvuotoa nenästä ja mustelmia selkään. A tuomittiin pahoinpitelystä sakkorangais
tukseen.    

Seuraavassa tapauksessa hovioikeus tuomitsi palleaan lyömisen.      

ISHO 27.9.1974 päätös nro 839/74, R 1973/142/625
Ylimääräinen nuorempi konstaapeli A oli murtaakseen B:n vastarinnan tahallaan kipua 
aiheuttaen pahoinpidellyt kahden muun poliisimiehen käsivarsista kiinni pitäen kul
jettamaa ja vastaan rimpuillutta B:tä lyömällä häntä ainakin kerran nyrkillä palleaan 
käyttäen tällöin ankarampia voimakeinoja kuin karkaamisen estämiseksi ja järjestyksen 
ylläpitämiseksi sekä tilanne muutoinkin huomioon ottaen voitiin pitää puolustettavana. 
A tuomittiin yksin teoin tehdyistä lievästä pahoinpitelystä ja varomattomuudesta teh
dystä virkavirheestä sakkorangaistukseen. (Ään.)  

Seuraavassa tapauksessa hovioikeus arvioi kämmensyrjällä takaraivoon lyömisen 
oikeu tusta voimankäytössä. Ratkaisua voidaan kritisoida. 

71 Ks. Majanen s. 313 ja Terenius s. 481. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuk
sen koulutuskortin mukaan voimankäytön koulutuksessa lyönnit käydään läpi kyynärkuristusotteesta 
vapautumisen kohdalla, ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulutuksen koulu
tuskortti s. 2. Ks. Ruotsin oikeuskäytännöstä Hovrätten över Skåne och Blekinge 20021218 mål nr. B 
107002: Poliisia syytettiin siitä, että hän oli lyönyt nyrkillä mielenosoittajaa. Syyte hylättiin hätävar
jelun perusteella.
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VHO 1.2.2001 tuomio nro 140, R 99/1257
Kun A oli taksiasemalla tullut uhkaavasti B:tä kohti ja oli siten vastustanut kiinniotta
mista ennen poliisien saapumista paikalle, B:llä oli ollut oikeus käyttää voimakeinoja. 
Kämmensyrjällä takaraivoon lyöminen oli ollut puolustettavaa tilanteen rauhoittami
seksi, eikä B ollut näin toimiessaan syyllistynyt oikeudenvastaiseen tekoon.  

Seuraavassa tapauksessa hovioikeus tuomitsi ”polvella pukkaisun” ja lyömisen.      

HelHO 30.1.2009 tuomio nro 197, R 07/593   
Hovioikeus katsoi näytetyksi, että E oli toimiessaan järjestyksenvalvojien esimiehenä 
ravintolassa tehnyt H:lle ruumiillista väkivaltaa pukkaisemalla häntä polvella nivusiin, 
siten että H oli pukkaisun seurauksena kaatunut maahan. Vaikka H oli häirinnyt järjes
tyksenvalvojien työtä ja palannut myöhemmin uudelleen ravintolan edustalle, voimak
kaasti päihtyneen H:n poistaminen ei ollut vaatinut sitä, että E oli kohdistanut H:hon 
ruumiillista väkivaltaa. Polvella pukkaisu ei ollut ollut välttämätön tai tarpeellinen eikä 
myöskään puolustettava toimenpide. E oli järjestyksenvalvojan tehtävässään ylittänyt 
voimakeinojen käytölle laissa säädetyt rajat. Hovioikeus katsoi lisäksi näytetyksi, että 
B oli toimiessaan järjestyksenvalvojana ravintolassa tehnyt ruumiillista väkivaltaa C:lle 
tarttumalla häntä paidasta siten, että paita oli revennyt, kaatamalla C maahan ja lyö
mällä kaksi kertaa häntä päähän. Näin menetellen B oli aiheuttanut C:lle kyynärpäähän 
halkaisijaltaan noin 10 senttimetrin suuruisen mustelman, vasemmalle puolelle kasvoi
hin turvotusta, alahuulen sisäpinnalle pienen haavan sekä hampaisiin pieniä lohkeamia.  
B tuomittiin pahoinpitelystä.   

Seuraavassa tapauksessa on arvioitu sitä, oliko linjaauton kuljettaja käyttänyt liialli
sia voimakeinoja estäessään linjaautosta poistetun matkustajan palaamisen takaisin 
linjaautoon ”työntävillä potkuilla”. Lopputulokseen ei ole huomauttamista. 

HelHO 13.2.2015 tuomio nro 15/106478, R 14/2204
Hovioikeus totesi, että videotallenteelta ilmenevän perusteella linjaautosta poistami
sen jälkeen A oli pyrkinyt aggressiivisesti takaisin linjaautoon. Tässä tilanteessa B:llä 
oli ollut linjaauton kuljettajana oikeus estää autoon tuleminen. A oli hyökännyt kohti 
B:tä ja kohdistanut nyrkillä iskuja kohti B:tä. B oli torjunut hyökkäykset nostamalla 
jalkapohjansa kohti A:ta ja tehden muutaman työntävän potkun A:n vartaloon. Potkut 
olivat tapahtuneet aina siinä yhteydessä, kun A oli ensin hyökännyt kohti B:tä. Pot
kut eivät olleet olleet videotallenteelta ilmenevän perusteella erityisen voimakkaita, ja 
niiden tarkoituksena oli ollut saada estettyä A:n hyökkäys ja A pysymään linjaauton 
ulkopuolella. Kysymys ei ollut ollut luonteeltaan sellaisista potkuista, joilla olisi pyrit
ty hyökkäyksen estämisen lisäksi vahingoittamaan A:ta. Tätä johtopäätöstä tuki myös 
A:n vammoista esitetty lääketieteellinen selvitys, jonka mukaan rintakehällä oli ollut 
ainoastaan pientä ihorikkoa ja kosketusarkuutta, mutta ei mustelmaa. Todistaja C oli 
nähnyt potkut ja pitänyt niitä liiallisina. Tälle johtopäätökselle ei voitu videotallenteelta 
ilmenevä sekä muu asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen antaa ratkaisevaa merki
tystä. Sen jälkeen, kun A oli lopulta päässyt takaisin linjaauton sisälle, B oli ottanut 
kiinni A:sta ja asianosaiset olivat jääneet odottamaan poliisin saapumista. Selostetun 
mukaiset jalalla suoritetut työntävät potkut olivat olleet hovioikeuden arvion mukaan 
näissä olosuhteissa puolustettavia. B:hen kohdistettu syyte pahoinpitelystä hylättiin.  
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Mielestäni seuraavassa tapauksessa on päädytty virheelliseen lopputulokseen.    

VHO 16.6.2009 tuomio nro 765, R 08/434 
A:lle oli vaadittu rangaistusta siitä, että hän oli järjestyksenvalvojana tehnyt fyysistä 
väkivaltaa B:lle tämän lähdettyä juosten pakoon. A oli seurannut B:tä ja kaatanut B:n 
maahan. Kun B oli maannut maassa, A oli tahallaan jalallaan polkenut B:n säären päälle 
ja aiheuttanut B:lle vaikeaasentoiset ja pirstaleiset luunmurtumat sääriluuhun ja pohje
luuhun sekä runsaasti kipua ja särkyä. Syyte hylättiin, koska A:lla oli ollut järjestyksen
valvojista annetun lain säännösten perusteella oikeus ottaa häntä ravintolassa lyönyt B 
kiinni ravintolan edustalla. Kiinniottaminen oli esitetyn selvityksen perusteella tapah
tunut siten, että A oli tarttunut pakoon juossutta ja pysähtymiskäskyn noudattamatta 
jättänyttä B:tä ylävartalosta. A:n ei ollut tullut mainitun kaltaisessa tilanteessa pidät
täytyä B:n kiinniottamisesta kokonaan. Kiinniottaminen ei ollut ollut suoritettavissa 
lievemmin voimakeinoin. A:n ei voitu katsoa rikkoneen olosuhteiden edellyttämää ja 
häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta. A:n menettely ei siten ollut ollut rikos 
tai vahingonkorvausoikeudellisesti huolimatonta, vaan B:lle aiheutunutta vahinkoa oli 
pidettävä pikemminkin tapaturmana.   

6.7  Kuristaminen

Korkein oikeus on käsitellyt kuristamisen vaarallisuutta useasti.

KKO 1984 II 142
A oli pahoinpidellyt B:tä muun muassa kuristamalla tätä kaksin käsin voimakkaasti 
kurkusta siten, että B:n kurkunpään sormusrusto ja kieliluu olivat murtuneet. B oli kuol
lut kuristamisen seurauksena. Koska A:n oli täytynyt käsittää, että kerrotusta kurista
misesta varsin todennäköisesti seuraisi kuolema, hänen katsottiin tahallaan surmanneen 
B:n. A tuomittiin taposta (Ään). 
 
KKO 1998:1
A oli 20.8.1995 Helsingistä Tallinnaan matkalla olleen laivan hytissä kuristanut B:tä 
usean sekunnin ajan vuoroin kaksin käsin ja vuoroin housun vyöllä kaulasta niin voi
makkaasti, että B oli menettänyt tajuntansa. Syyttäjä syytti A:ta tapon yrityksestä, kos
ka B:tä oli uhannut koko kaulalta kuristamisen ajan ns. heijasteellinen sydänkuolema. 
Syyte tapon yrityksestä hylättiin ja A tuomittiin pahoinpitelystä 1 vuoden 6 kuukauden 
vankeusrangaistukseen, koska kuristamiseen liittyvä heijastekuoleman mahdollisuus ei 
ollut ollut yleisesti tiedossa, minkä vuoksi oli jäänyt näyttämättä, että A:lla olisi ollut 
tapon yrityksen edellyttämä tahallisuus siinä suhteessa, että hän olisi ymmärtänyt 
tekon sa varsin todennäköisenä seurauksena olevan B:n kuolema (Ään). 
 
KKO 1998:2
Lyhytaikaisesta kurkusta kuristamisesta aiheutunut kuolema oli ollut äkillinen ja yl
lät tävä. Kuolema oli johtunut sydänpysähdyksestä. Sydänpysähdyksen mahdollisuus 
lyhytaikaisen kuristamisen seurauksena ei ollut yleisesti tiedossa. Vastaajaa ei tuomittu 
taposta vaan pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. 

Aikaisemmin kuristaminen oli sallittua voimankäytössä. Muutosta ennakoi seuraava 
tapaus.



290

KKO 25.2.1975 päätös nro 2880a/74            
Poliisikonstaapeli, joka käyttäessään voimakeinoja ravintolassa häiriötä aiheuttaneen 
miehen poistamiseksi oli puristanut tätä kaulasta niin, että mies kaulan puristumisen 
seurauksena oli kuollut tuomittu yksin teoin tehdyistä kuolemantuottamuksesta ja varo
mattomuudesta tehdystä virkavirheestä.72       

Edellä mainitussa tapauksessa kihlakunnanoikeus piti poliisikonstaapelin käyttämää 
”kurkkuotetta” hengenvaarallisena. Vaasan hovioikeus sen sijaan totesi, että vastarin
nan murtamiseksi poliisikonstaapelilla oli ollut lähtökohtaisesti oikeus käyttää ”kau
laotetta”.

Kuristaminen tuli kielletyksi voimankäytössä seuraavan tapauksen myötä. 

THO 12.6.2001 tuomio nro 1449, R 00/763 
Poliisimies A oli toisen poliisimiehen kanssa ottanut B:n kiinni epäiltynä muun muas
sa rattjuopumuksesta. B oli kieltäytynyt siirtymästä poliisiautoon ja tehnyt vastarintaa 
pyrkien irrottautumaan poliisien otteesta, jolloin A oli toisen poliisimiehen ollessa B:n 
jalkojen päällä ottanut B:stä kuristusotteen, minkä seurauksena B oli kuollut. A:ta vas
taan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta 
nostettu syyte hylättiin, koska A:lla oli ollut oikeus saada tilanne hallintaansa ja koska 
muut keinot, esimerkiksi keskusteleminen tai lievemmät voimakeinot eivät olleet ti
lannetta rauhoittaneet ja koskei A:lla ollut ollut tietoa siitä, että kuristusotetta polii
sikoulutuksessa opetetulla tavalla käytettäessä uhri voisi kuolla heijasteiseen sydän
pysähdykseen.73      

Jos voimankäyttötilanne eskaloituu hätävarjelutilanteeksi, tilanne voi olla kuristami
senkin sallittavuuden osalta toinen.74 Esimerkiksi aseistautuneen hyökkääjän kurista
minen voi olla hyväksyttävää. Pahimmillaan kuristaminen voi olla ainoa tapa selvitä 
hyökkäyksestä hengissä.    

Aikaisemmin voimankäytössä käytettiin useasti kuristamista, koska se oli nopea ja 
tehokas tapa esimerkiksi lopettaa kapakkatappelu. Nykyään, jos tappelu on käsikäh
mää tai puhdasta painimista, kuristamista ei tule käyttää. Sen sijaan, jos uhria lyödään 
nyrkillä toistuvasti päähän tai potkitaan, voidaan kysyä kuinka monta iskua uhrin tu
lee ottaa vastaan ennenkuin hyökkääjää ryhdytään kuristamaan tai paikalle saadaan 
riittävä määrä järjestyksenvalvojia tai poliiseja.75      

72 Ks. oikeuskansleri 1975 s. 86–89 ja Majanen s. 295.
73 Suomessa on poliisin voimankäytön seurauksena kuollut 2000luvulla kuusi ihmistä. USA:ssa on vas

taavana aikana kuollut poliisin voimankäytön seurauksena yli 5.600 ihmistä, ks. Viljamaa, Anne – Jo
kinen, Juho: Puukotuksesta epäilty kuoli poliisin luoteihin, Helsingin Sanomat 17.2.2016 s. A 18. 

74 Ks. Majanen s. 313 ja Terenius s. 481. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön kouluttajakoulu
tuksen koulutuskortin mukaan voimankäytön koulutuksessa käydään muun ohella läpi “kuristuksen 
teoria” painotuksen ollessa tällöin hätävarjelussa, ks. Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön 
kouluttajakoulutuksen koulutuskortti s. 2. Jos hyökkääjää kuristetaan, hätävarjelutilanne loppuu, kun 
hyökkääjä menettää tajuntansa, ks. NJA 1990 s. 370. 

75 Kuristamista turvallisempi vaihtoehto on nostaa takaapäin otettua kuristusotetta siten, että kuristavan 
kämmenen sisäsyrjä painaa hyökkääjän sieraimia. Tätäkin pehmeämpi vaihtoehto on peittää ensivai
heessa hyökkääjän silmät takaapäin. Tämä vaihtoehto on kuitenkin järjestyksenvalvojan työturvalli
suuden kannalta katsottuna huonoin. 
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Oikeuskäytännössä on ilmennyt horjuvuutta kuristamisen arvioimisessa Turun 
hovi oikeuden vuonna 2001 antaman tuomion nro 1449 jälkeenkin. Joskus kuristami
nen on hyväksytty voimankäytössä. Joskus taas asiakkaan kuljettamiseen osallistu
nut järjestyksenvalvoja on tuomittu siitä, että toinen järjestyksenvalvoja on kuristanut 
asia kasta kuljetuksen aikana. Pahoinpitelyjuttujen rangaistukset puolestaan osoittavat, 
että tuomioistuimet usein vähättelevät kuristamisen vaarallisuutta. Rovaniemen hovi
oikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen yhteydessä tehdyn selvityksen mukaan 
kuristamisesta tai takin kauluksella kuristamisesta76 oli tuomittu 10–20 päiväsakkoa.77             

Kuristamisen vaarallisuuden osalta voidaan vielä todeta, että judossa on käytetty 
kuristamista 1800luvulta alkaen.78 Judokan tajuttomaksi kuristaminen judoottelussa 
ei ole kovin harvinaista.79      

Seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvoja tuomittiin kuristamisesta. Ratkaisu 
on sikäli kyseenalainen, että laillinen itsepuolustus nopeassa hätävarjelutilanteessa ei 
edellytä poistumiskehotusta.   

VHO 14.9.2000, R 00/76
Ravintolaan sisälle pyrkinyt ja ovelta käännytetty A oli kääntynyt käsi koholla järjes
tyksenvalvoja B:tä kohti. B oli tällöin ryhtynyt kuristamaan A:ta. B tuomittiin hätä
varjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä, koska hän ei ollut ennen kuristamista 
kehottanut A:ta poistumaan. 

Myös seuraavassa tapauksessa järjestyksenvalvoja tuomittiin kuristamisesta. Tässäkin 
on ollut kyseessä hätävarjelutilanne, joka vaikeuttaa tilanteen arviointia. 

HelHO 16.3.2007 tuomio nro 774, R 05/2027 
Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että A:n poistamiseen ravintolasta oli hänen käyttäyty
misensä perusteella ollut aihetta. A oli ravintolan tuulikaapissa etsinyt muutaman mi
nuutin ajan vaatelappuaan sitä kuitenkaan löytämättä. Tämän jälkeen A oli yrittänyt 
lyödä järjestyksenvalvoja K:ta vasemmalla kyynärpäällä ohimon seudulle, jolloin K 
oli ottanut A:n selänpuolelta syleilyotteen, jolloin molemmat olivat kaatuneet ja lyö
neet päänsä ovenkarmiin. Painiminen oli jatkunut eteispalvelun edessä, jolloin K:n ja 
järjestyksenvalvoja V:n kertomuksen mukaan K oli ollut maassa vatsallaan makaavan 
A:n päällä niin sanotussa Xasennossa. Tuossa tilanteessa V oli kertomuksensa mu
kaan ollut auttamassa K:ta A:n rauhoittamisessa. K:n omankin kertomuksensa mukaan 
hän oli tavoitellut hallintaotetta A:n hartijan ja niskan seudulta, jolloin tässä tilanteessa 
K:n kädet olivat saattaneet olla A:n kurkulla. Tuolloin K:n mukaan A:lle oli saattanut 
aiheutua mustelmia. A:n mukaan häntä oli lattialla kiinnipitämisen aikana kuristettu 
niin, ettei hän ollut saanut henkeä. Asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, minkä vuoksi A:n 

76 Monissa judokuristuksissa vastustaja kuristetaan omaan kaulukseensa.
77 Ks. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja nro VIII, 2007  

s. 141.
78 Ks. Kyllönen, Ari: Judon historia, Kuopio 2004 s. 19 ja 24. 
79 Itse olen muutaman kerran kuristanut judoottelussa vastustajani tajuttomaksi. Vilja Hahdon mukaan, 

mikäli judoka kuolee judoottelussa kuristamisen seurauksena, kuristusta käyttänyt judoka on tuomit
tava rangaistukseen, ks. Hahto, Vilja: Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu, Helsinki 2004  
s. 307.  
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kertomusta ei tältä osin voisi pitää luotettavana. Myös A:ta koskevan lääkärinlausunnon 
mukaan oli mahdollista, että A:ta oli kuristettu kaulalta. Näin ollen hovioikeus katsoi 
selvitetyksi, että K oli aiheuttanut A:lle verenpurkaumia kaulan alueelle. Hovioikeus 
katsoi, että tuossa tilanteessa K;n menettely oli ylittänyt järjestyksenvalvojista annetun 
lain 9 §:ssä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi tarpeellisen voimankäytön. 

Seuraavassa tapauksessa syyte hylättiin kuristamisesta huolimatta. Ratkaisu herättää 
ihmetystä, koska järjestyksenvalvojien ylivoimasta huolimatta ravintolan asiakas oli 
saanut monenlaisia vammoja. 

VHO 11.11.2009 tuomio nro 1316, R 09/212 
A:lle, B:lle ja C:lle oli vaadittu rangaistusta siitä, että he olivat yhdessä toimiessaan 
ravintolan järjestyksenvalvojina ja poistaessaan D:tä ravintolasta tehneet ruumiillista 
väkivaltaa D:lle siten, että B ja C olivat vaatesäilytyksen kohdalla tarttuneet D:hen kiin
ni käsistä ja päästä ja kaataneet D:n maahan, kuristaneet kaulasta ja laittaneet käsiraudat 
tiukalle D:n käsiin. Tämän jälkeen A ja B olivat vieneet D:n ulos ravintolasta ja A oli 
kaatanut D:n maahan oven ulkopuolelle. Pahoinpitelyn seurauksena D:lle oli tullut mo
lempiin olkavarsiin sisäpuolelle veripurkaumaa, oikealle puolelle 15 x 5 senttimetrin ja 
vasemmalle puolelle 10 x 5 senttimetrin kokoinen mustelmaalue, molempiin ranteisiin 
punoitusta ja turvotusta, kaulan yläosan iholle hieman punoitusta ja aristusta kilpiruston 
kohdalle ja oikeaan nilkkaan murtuma ja oikean nilkan nivelsiteisiin arkuutta. Syyte 
hylättiin, koska A, B ja C olivat turvautuneet vain sellaisiin voimakeinoihin, jotka oli
vat olleet tarpeellisia ja joita oli pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, 
kun otettiin huomioon järjestyksenvalvojan tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, D:n vasta
rinnan vaarallisuus ja tilanne muutenkin. 

Seuraavassa tapauksessa väkivaltaisen asiakkaan ulos viemiseen osallistunut järjes
tyksenvalvoja on tuomittu siitä, että toinen järjestyksenvalvoja oli kuljetuksen aikana 
kuristanut asiakasta. Ratkaisu vaikuttaa ankaralta.       

HelHO 30.3.2015 tuomio nro 15/113980, R 14/1785   
Valvontakameran tallenteelta ilmeni, että ravintolan asiakas A oli saatuaan takkeja ra
vintolan vaatesäilöstä lyönyt oikealla kädellään järjestyksenvalvoja B:tä, jolloin tämä 
oli horjahtanut taaksepäin. Järjestyksenvalvoja C oli tällöin yrittänyt ottaa kiinni A:sta. 
Sen jälkeen B oli hypännyt vaatesäilön tiskin yli ja ottanut A:sta takaapäin otteen tämän 
kaulan ja rintakehän ympäriltä. A oli riuhtonut ja vastustellut B:n ja C:n toimenpiteitä. 
B ja C olivat lopuksi lähteneet viemään A:ta pois paikalta. Hovioikeus katsoi selvi
tetyksi, että B oli ottanut A:sta kuristusotteen takaapäin. C oli A:sta kiinni pitämällä 
osallistunut tämän kuljettamiseen ulos ravintolasta. Hovioikeus katsoi, että B ja C olivat 
toimineet yhdessä. Hovioikeus totesi, että A:n ei ollut edes väitetty käyttäytyneen tilan
teessa uhkaavasti tai väkivaltaisesti muita ravintolan asiakkaita kohtaan. Hän oli ollut 
humalassa eikä hän ollut ollut aseistautunut. Tilanteessa oli ollut paikalla kaksi A:han 
verrattuna kookasta järjestyksenvalvojaa. Vaikka A oli lyönyt B:tä ja tehnyt vasta rintaa, 
hovioikeus katsoi edellä esitetyt seikat huomioon ottaen, että B:n ja C:n yhdessä käyt
tämät voimakeinot olivat ylittäneet sen, mitä voitiin pitää tilanteessa tarpeellisena ja 
puolustettavana. Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että C oli yhdessä käräjäoikeuden tuo
mitseman B:n kanssa tehnyt A:lle ruumiillista väkivaltaa ottamalla hänestä kiinni ja 
kuljettamalla hänet kuristusotteella raahaten ja hänestä kiinni pitämällä ulos ravinto
lasta. C:llä ei ollut ollut lakiin perustuvaa oikeutta näin voimakkaiden voimakeinojen 
käyttöön. C oli menettelyllään syyllistynyt pahoinpitelyyn.  
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Kuristaminen on tuomittu seuraavassa tapauksessa. 

HelHO 20.9.2013 tuomio nro 2525, R 12/1786
Järjestyksenvalvoja A oli oli B:tä ravintolasta poistaessaan muun muassa kaatanut tä
män maahan, työntänyt B:n päätä maata vasten ja kuristanut häntä voimakkaasti takaa
päin noin minuutin ajan. A tuomittiin rangaistukseen pahoinpitelystä. 

Seuraavassa tapauksessa huomautuksen sai kahdesta kuljettamiseen osallistuneesta 
poliisimiehestä vain se, joka oli käyttänyt kuristusotetta. 

EOA 1971, dnro 640/70
Poliisimies A oli kuljettaessaan erään toisen poliisimiehen kanssa Iranin shaahin vastai
seen mielenosoitukseen osallistunutta ja poliisin poistumiskehotuksen laiminlyönyttä 
B:tä poliisiautoon kiertänyt takaapäin käsivartensa B:n kaulan ympärille ja siitä puris
taen työntänyt hänet autoon. Oikeusasiamies antoi A:lle huomautuksen, koska hän oli 
virkatehtävää suorittaessaan käyttänyt sopimatonta ja tilanteeseen nähden tarpeettoman 
suuresti B:n henkilökohtaista koskemattomuutta loukkaavaa voimakeinoa.     

6.8  Välineiden käyttö     

Järjestyksenvalvojalla on oikeus käyttää joitakin voimankäyttövälineitä. Turvapalvelu
lain 49 §:n 1 momentin mukaan järjestyksenvalvojalle sallitut voimankäyttövälineet 
ovat ampumaaselain 11 §:ssä tarkoitettu kaasusumutin80 sekä käsiraudat ja enintään 
70 senttimetriä pitkä patukka. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa 
olevalla järjestyksenvalvojalla voi olla lisäksi teleskooppipatukka.                                          

Pykälän 2 momentin mukaan voimankäyttövälineitä saa kantaa ainoastaan järjes
tyksenvalvoja, joka on saanut voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen. Järjes
tyksenvalvoja ei saa kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä voimankäyttövälinettä 
tarpeettomasti. 37 §:ssä tarkoitettu tilapäinen järjestyksenvalvoja ei saa kantaa tehtä
vässään voimankäyttövälineitä.  

Pykälän 3 momentin mukaan järjestyksenvalvojatoimintaa harjoittavan turvalli
suusalan elinkeinoluvan haltijan, jonka palveluksessa olevat järjestyksenvalvojat kan
tavat järjestyksenvalvontatehtävissä voimankäyttövälineitä, on järjestettävä vähintään 
kerran vuodessa järjestyksenvalvojilleen voimankäyttövälineiden kertauskoulutus tai 
valvottava, että järjestyksenvalvoja muutoin suorittaa kertauskoulutuksen. Turvalli
suusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja saa kantaa ja 

80 Ampumaaselain 11 §:n 1 momentin mukaan kaasusumuttimella tarkoitetaan välinettä, jolla voidaan 
levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaan
nuttavaa ainetta. Pykälän 2 momentin mukaan Suomeen maahantuotavan tai siirrettävän taikka Suo
messa kaupan pidettävän kaasusumuttimen tulee olla sisällöltään sellainen, ettei sen käytöstä synny 
pysyviä vammoja käytön kohteelle. Kaasusumuttimen sisältämistä aineista ja niiden enimmäispitoi
suuksista sekä käyttöturvallisuuden osoittamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvos
ton asetuksella.
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käyttää voimankäyttövälineitä ainoastaan silloin, jos hän on suorittanut voimankäyttö
välineiden kertauskoulutuksen. Voimankäyttövälineiden kantamistavasta säädetään 
turvapalvelulain 50 §:ssä. Koiran mukana pitämisestä säädetään turvapalvelulain 
51 §:ssä.       

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että 
käsirautojen käyttö vastustelevaa henkilöä vastaan sisältää käytännössä aina tämän 
vammautumisriskin.81

Fyysisten vammojen lisäksi myös henkistä kärsimystä on pyrittävä välttämään 
käsi rautoja käytettäessä. Muun muassa tästä oli kysymys seuraavassa tapauksessa. 

EIT 16.12.1997 Raninen v. Suomi
Käsirautojen laittaminen ei antanut aihetta EIS 3 artiklan mukaiseen kysymykseen 
yleensä silloin, kun toimenpide suoritettiin laillisen pidätyksen tai vangitsemisen yh
teydessä ja kun siinä käytetty voima tai sen julkisuus ei ylittänyt tapauksen oloissa pe
rustellusti välttämättömäksi katsottua. Tässä suhteessa oli merkitystä esim. sillä, oliko 
syytä uskoa, että asianomainen henkilö vastustaisi pidätystä tai pakenisi tai aiheuttaisi 
vammoja tai vahinkoa tai hävittäisi todisteita. Tässä tapauksessa käsirautojen laitta
minen ei ollut ollut tarpeen valittajan oman käyttäytymisen johdosta. Toimenpide oli 
sinänsä ollut perusteeton ja se oli lisäksi tapahtunut laittoman pidätyksen yhteydessä. 
Valittaja oli ollut myös yleisön nähtävissä, joskin lyhyen aikaa, astuessaan vankilan 
portilla olleeseen autoon. Valittaja väitti tunteneensa itsensä nöyryytetyksi esiintymällä 
käsiraudoissa kannattajajoukkonsa edessä. Sanotut seikat olivat epäilyksittä relevant
teja harkittaessa sitä, oliko valittajaa kohdeltu EIS 3 artiklan mielessä halventavalla 
tavalla. Toisaalta EIT ei kuitenkaan ollut vakuuttunut valittajan väitteestä, jonka mu
kaan hänen kohtelunsa oli vaikuttanut haitallisesti hänen henkiseen tilaansa. Mikään ei 
viitannut siihen, että useita kuukausia myöhemmin todettu määrittämätön   psykososi
aalinen ongelma olisi syyyhteydessä hänen kohteluunsa. Hän ei ollut myöskään osoit
tanut, että käsirautojen laittamisella olisi pyritty alentamaan tai nöyryyttämään häntä. 
Oikeusasiamiehen mukaan korpraali oli uskonut toimivansa asianmukaisten ohjeiden 
ja sotilaskoulutuksensa mukaisesti eikä EIT havainnut syytä epäillä oikeusasiamiehen 
toteamusta. Käsirautojen laittamisesta ei ollut väitetty aiheutuneen fyysisiä vaikutuksia. 
Sanotun perusteella EIT katsoi jääneen näyttämättä, että valittajan kohtelu olisi yltänyt 
vakavuudeltaan EIS 3 artiklan vaatimalle minimitasolle. Siten EIS 3 artiklaa ei ollut 
rikottu.

Raudoitetun kohdehenkilön kytkeminen käsiraudoista lämpöpatteriin, pihan puuhun 
tai muuhun kiinteään rakenteeseen voidaan katsoa lähtökohtaisesti perusteettomaksi 
voimankäytöksi.82             

81 Ks. ISHO 23.4.2009 tuomio nro 379, R 08/1071, THO 13.8.2009 tuomio nro 1903, R 08/1151 ja 
Kerttula s. 355. 

82 Ks. EIT 21.12.2010 Kuzmenko v. Venäjä, EIT 27.9.2011 Archip v. Romania ja Terenius, s. 461. Sa
malla tavalla pitänee arvioida vanhaa tanssipaikkojen keinoa, jossa ongelmaasiakas laitettiin risti 
istuntaan reidenpaksuisen koivun ympärille siten, että hän istui ristissä olleiden jalkojensa päällä koi
vua halaten kykenemättä nousemaan ylös.
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KKO 1939 II 165
Syytetyillä oli ollut oikeus henkilön pidättämiseen, mutta hänen pidättämisekseen ei 
ollut syytä kytkeä häntä käsiraudoilla iltamatalon pihamaalla olleeseen lipputankoon, 
minkä vuoksi ja kun he olivat menetelleet muulla tavoin kuin mitä laillisesta vangitse
misesta oli säädetty, heidät tuomittiin sakkorangaistukseen. 

Yleensä voimakeinojen käyttö ei ole tarpeen enää raudoittamisen jälkeen.

VHO 27.4.1971 nro 50/71, RD 1970/652    
Konstaapeli A oli toimitettuaan pidättämänsä B:n poliisiasemalle ja yrittäessään saada 
häntä säilöön pahoinpidellyt lattialla käsiraudoissa maannutta B:tä lyömällä tätä tar
peettomasti hartioihin patukalla. Hovioikeuden enemmistö tuomitsi A:n yksin teoin 
tehdyistä varomattomuudesta tehdystä virkavirheestä ja pahoinpitelystä ja vähemmistö 
virassa tapahtuneesta pahoinpitelystä. (Ään.)

                     
Ranteen punoitus ja turpoaminen ei johtanut tuomitsemiseen seuraavassa tapauksessa.  

                      
ISHO 6.6.2000 tuomio nro 565, R 99/640 
Poliisit A ja B olivat partiotehtävässään pysäyttäneet puutavarakuormaautoa kuljet
taneen C:n ja poistaneet C:n kuormaautosta kaataen hänet maahan vatsalleen ja lait
tamalla hänelle käsiraudat käsiin niin tiukalle, että C:n oikean käden ranne oli tullut 
punoittavaksi ja turvonnut. A:ta ja B:tä syytettiin pahoinpitelystä ja toissijaisesti vam
mantuottamuksesta. Syyte hylättiin.

Seuraava tapaus herättää kysymyksen siitä, oliko käsiraudat laitettu liian kireälle.   

THO 13.8.2009 tuomio nro 1903, R 08/1151 
A:lle, B:lle ja C:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että he olivat jäähallissa jääkiekko 
ottelussa järjestyksenvalvojina toimiessaan kaataneet D:n maahan ja laittaneet hänelle 
käsiraudat hyvin kireälle, vaikka D oli huomauttanut käsirautojen olevan liian kireällä ja 
aiheuttavan kipua ja sen jälkeen kovakouraisesti yhdessä kääntäneet D:n maassa ympäri 
ja käsiraudoista kiinni pitäen raahanneet D:n ulos hallista varmistumatta siitä, etteivät 
käsiraudat voi aiheuttaa D:lle vammoja, minkä seurauksena D:n oikean käden ranteen 
hermoradat olivat katkenneet käsirautojen puristuksen vuoksi ja hänen oikea polven
sa oli vammautunut. D:lle oli lisäksi aiheutunut muita vähäisempiä vammoja. Asiassa 
katsottiin olevan ilmeistä, että järjestyksenvalvojat olivat tilanteessa turvautuneet vain 
sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita oli pidettävä koko
naisuutena arvioiden puolustettavina, kun otettiin huomioon heidän tehtävänsä tärkeys 
ja kiireellisyys, D:n tekemän vastarinnan vaarallisuus ja tilanne muutenkin. Asiassa oli 
jäänyt näyttämättä, että D:n väittämät vammat olisivat aiheutuneet järjestyksenvalvo
jien lainvastaisesta tai muuten virheellisestä menettelystä.  

Kaasusumutin ei yleensä aiheuta vammoja. Kuitenkin päinvastaisestakin löytyy esi
merkki.  

KKO 13.1.1978 päätös nro 2604/77  
Vanhempi konstaapeli oli juopuneen henkilön poliisiautoon toimittamisen epäonnis
tuttua suihkuttanut kyynelkaasua parin sekunnin ajan kohti pidätetyn kasvoja, mistä 
seurauksena oli ollut pidätetyn toisen silmän vahingoittuminen. Ottaen huomioon kyy
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nelkaasun käytöstä poliisille annetut ohjeet tilanteessa ei katsottu käytetyn sellaisia 
voimakeinoja, joita virkatehtävän laatuun ja vaarallisuuteen nähden sekä tilanne muu
tenkin huomioon ottaen ei voitaisi pitää puolustettavina. Syyte yksin teoin tehdyistä 
virkavirheestä ja ruumiinvamman tuottamuksesta hylättiin.83 

Oikeuskäytännössä on toisinaan katsottu, että kaasusumutin on otettu käyttöön liian 
aikaisessa vaiheessa. Tapauksessa KKO 2007:87 katsottiin, että jokamiehen kiinni
ottooikeus ei antanut oikeutta pippurikaasun suihkuttamiseen, kun kiinniotettava 
rikoksentekijä oli kiinniottajalle entuudestaan tuttu. Seuraavassa tapauksessa katsot
tiin, että pitkään kestänyt häiritsevä käyttäytyminen ei vielä antanut oikeutta pippuri
kaasun suihkuttamiseen.    

HelHO 26.11.2008 tuomio nro 3297, R 08/324      
Hovioikeus kiinnitti huomiota siihen, että voimankäyttötilanne ei ollut ollut erityisen 
vakava tai vaatinut kiireellisiä toimenpiteitä. Esitetty selvitys ei riittänyt osoittamaan, 
että B olisi tilanteessa käyttäytynyt ketään kohtaan uhkaavasti tai väkivaltaisesti. Kysy
mys oli enemmänkin ollut tavanomaisesta häiriökäyttäytymisestä. Pippurikaasun suih
kuttaminen B:n kasvoille ei ollut ollut välttämätön tai tarpeellinen eikä siten myöskään 
puolustettavissa oleva toimenpide. A oli järjestyksenvalvojana tehtävässään ylittänyt 
voimakeinojen käytölle laissa säädetyt rajat. Huomioon ottaen kuitenkin terveyden va
hingoittamisen vähäisyys ja B:n pitkään kestänyt häiritsevä käyttäytyminen A:n tekoa 
oli kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. A tuomittiin lievästä pahoinpite
lystä.84 

Tereniuksen mukaan kaasusumutin tulisi käytettäväksi ennen sellaisia fyysisiä voi
makeinoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat vammoja.85Pekka Viljasen mukaan 
jos poliisimies joutuu virkatehtävää suorittaessaan hätävarjelutilanteeseen ja käyttää 
siinä yhteydessä esim. hänellä viran puolesta hallussaan olevaa kaasusumutinta sen 
käytöstä annettujen ohjeiden vastaisesti, välineen virheellistä käyttämistä ei voitane 
olla arvioimatta virkavirheeksi.86 Mielestäni Viljasen kantaa voidaan pitää ankarana. 
Kysymys ei voi olla virkavirheestä, jos hätävarjelun rajoja ei ole ylitetty.                        

83 Ks. oikeuskansleri 1978 s. 62–64 ja Majanen s. 296.
84 Vrt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 18.11.2010, 4267/4/08: Suomenlahden merivartiosto oli jou

tunut suihkuttamaan kumiveneissä olleita henkilöitä OCsumuttimella. Saadun selvityksen perusteella 
oli riidatonta, että kumiveneiden kuljettajat olivat mm. hyvin pitkään jättäneet noudattamatta rajavar
tijan antaman pysähtymismerkin ja pyrkineet välttämään pysäyttämistä, vaikka pysähtymällä voima
keinojen käyttäminen olisi ollut vältettävissä. Tällainen käyttäytyminen oli voitu perustellusti tulkita 
rajavartiomiehen lailliseen päämäärään tähtäävän toiminnan estämiseksi. Asiassa ei ollut tullut ilmi 
aihetta epäillä, että merivartioston käyttämät voimakeinot eivät olisi olleet puolustettavia tai että meri
vartiosto olisi käyttänyt asiassa ankarampia voimakeinoja kuin toimenpiteen suorittamiseksi oli ollut 
tarpeen. Kanteluaineistosta ei ilmennyt muitakaan seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä 
merivartioston menetelleen asiassa virheellisesti. 

85 Ks. Terenius s. 544. 
86 Ks. Viljanen, Pekka: Virkarikoksista, Helsinki 1984 s. 161.
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Sallittuna voimankäyttönä ei voida pitää patukalla päähän lyömistä.87Seuraavat po
liisitoimintaa koskevat tapaukset ovat mielenkiintoisia, koska niissä on ohjeista poi
keten käytetty voimankäyttövälineenä metallista Maglitekäsivalaisinta. Laillisuus
valvonnassa menettely on tuomittu. Sen sijaan oikeuskäytännössä se on hyväksytty.      

VHO 2.6.2005 tuomio nro 825, R 04/1328  
J oli aiheuttanut häiriötä asunnossaan metelöimällä ja rikkomalla esineitä. Tämän vuoksi 
poliisipartio P ja H olivat saaneet tehtävän mennä J:n asuntoon. Kun J oli avannut 
asunnon oven, hänellä oli ollut leipäveitsi kädessään kohotettuna lyöntiasentoon. J oli 
kuitenkin pudottanut veitsen heti, kun häntä oli käsketty pudottamaan se. H oli oh
jannut J:n porrastasanteelle makuuasentoon ja J:lle oli laitettu käsiraudat. Asunnossa 
oli ollut myös toinen mieshenkilö, jonka luokse H oli mennyt asuntoon sisälle. J oli 
kysellyt millä oikeudella poliisit olivat tulleet hänen asuntoonsa ja sen jälkeen hän oli 
alkanut potkia kohti P:tä kyljellään maaten. J on myöntänyt olleensa tilanteessa aggres
siivinen. P:n ja H:n mukaan tilanteessa oli ollut selvää, että ainakin J oli kuljetettava 
poliisilaitokselle. H on kertonut, että myös toinen asunnossa ollut mies oli aiheuttanut 
hankaluuksia ja H oli joutunut laittamaan myös hänelle käsiraudat. P oli siten jäänyt 
J:n kanssa yksin. P oli tuntenut J:n jo ennestään ja hän oli tiennyt, että J oli uhkaillut 
puukolla ennenkin. Vallinneessa tilanteessa P:n oli täytynyt saada J hallintaan yksin.  
P oli kehottanut J:tä rauhoittumaan useita kertoja. Hän oli yrittänyt myös jaloillaan pai
namalla saada J:n jalat hallintaan. Kun tämä ei ollut onnistunut, P oli päättänyt napaut
taa J:tä olkavarteen kädessään koko ajan olleella taskulampulla. P oli suorittanut iskun 
niinkuin koulutuksessa oli neuvottu. Näytön arvioinnissa oli pääasiassa ollut kysymys 
siitä, kuinka voimakasta J:n potkiminen oli ollut ja siitä, oliko napautus osunut J:n 
nenään J:n liikkumisen vuoksi vai P:n huolimattomuuden takia. Hovioikeus katsoi, että 
napautuksen osuminen J:n nenään oli suurimmaksi osaksi johtunut J:n liikkumisesta ja 
potkujen aiheuttamasta P:n heikentyneestä tasapainosta. Nenäluun murtumisesta ei ol
lut esitetty riittävää selvitystä.   Hovioikeus kokonaisarvioinnissaan päätyi siihen, ettei 
P ollut ylittänyt sallitun voimankäytön rajoja, vaan olkavarteen tähdättyä napautusta 
taskulampulla voitiin pitää tuossa tilanteessa tarpeellisena ja puolustettavana, vaikka 
taskulamppua ei ollutkaan tarkoitettu voimankäyttövälineeksi.  
 
HelHO 5.7.2007 tuomio nro 2288, R 07/472     
Poliisimies A:lle vaadittiin rangaistusta pahoinpitelystä, koska tämä oli myöntämällään 
tavalla lyönyt valaisimella B:tä vasemman lapaluun alle selkään. Lyönnin tarkoituksena 
oli ollut lamauttaa B ainakin hetkeksi. A:n oli täytynyt ymmärtää, että hänen menet
telystään varsin todennäköisesti aiheutuisi B:lle vamma. B ei ollut lyönnin aiheutta
man tuskan vuoksi voinut kävellä. A:n aiheuttama murtuma oli jäänyt pysyväksi. A 
oli joka tapauksessa korvausvastuussa tuottamuksensa perusteella. Hovioikeus katsoi 
selvitetyksi, että B oli epäiltynä rikoksentekijänä lähtenyt karkuun A:ta, vaikka tämä oli 
poliisi miehenä käskenyt B:tä pysähtymään. A:lla oli ollut oikeus ja velvollisuus ottaa 
B kiinni. B:n juostua Mäkelänkadun ja Keiteleentien kulmalle tämä oli kaatunut eikä 
maassa vatsallaan maatessaan ollut A:n käskytyksestä huolimatta ottanut esiin molem

87 Vrt. KKO 1947 II 270: Ylikonstaapeli A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän oli kuljettaessaan B:tä 
poliisisäilöön lyönyt tätä pampulla takaraivoon ja muualle ruumiiseen aiheuttaen B:lle useita ruhje
vammoja. Syyte hylättiin, koska näyttämättä oli jäänyt, että A, jonka B:hen kohdistamat toimenpiteet 
olivat olleet välttämättömiä häneen poliisinvirantoimittajana kohdistetun väkivallan kukistamiseksi ja 
järjestyksen palauttamiseksi sekä hänen virkatehtäviensä täyttämiseksi, olisi käyttänyt enemmän väki
valtaa kuin minkä hätä oli vaatinut.
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pia käsiään. B oli näin ollen tehnyt vastarintaa lähtiessään A:ta karkuun ja laiminlyödes
sään ottaa piilossa olleen käden näkyville. A:lla oli B:n kiinniottamisen toteuttamiseksi 
ollut oikeus käyttää voimakeinoja virkatehtävän turvaamiseksi. Voimakeinojen käytön 
edellytykset olivat olleet käsillä ja voimakeinot olivat olleet puolustettavia, eikä A:lla 
ollut ollut velvollisuutta hälyyttää käsiradiolla poliisimies C paikalle. Syyte hylättiin.88 
EAOA 14.11.2002, 1849/4/02  

88 Tapauksessa apulaisoikeusasiamies 2.12.2002, 1505/4/01 arvioitiin samaa tapausta toisin: Apulaisoi
keusasiamies katsoi, että konstaapeli A:lla oli ollut oikeus ottaa B kiinni joko pakkokeinolain 1 §:n 
1 momentin (jokamiehen kiinniottooikeus) tai 2 §:n 2 momentin (poliisimiehen kiinniottooikeus) no
jalla, koska B:n käyttäytyminen oli ollut sellaista, että hänen voitiin olettaa syyllistyneen ilmoitettuun 
rikokseen. Myös käsirautojen laittamista B:lle voitiin pitää perusteltuna. Apulaisoikeusasiamies piti 
perusteltuna A:n arviota siitä, että voimakeinon  lamauttavan lyönnin – käyttö käsirautojen saamiseksi 
B:lle oli ollut tarpeen. Lyöntitapa oli ainakin raajan lihakseen kohdistamisen osalta vastannut esimer
kiksi teleskooppipatukan käytöstä annettua ohjeistusta. Lyönti ei muutoinkaan ollut kohdistunut B:n 
vartalon sellaiseen osaan, johon lyöntiä tulisi erityisesti välttää (esimerkiksi päähän tai kaulaan). Tältä 
osin A:n tilannearviossa ei ollut ollut moitittavaa. A:n olisi kuitenkin tullut ottaa huomion myös käy
tettävissään olleet välineet. Se, että A oli käyttänyt voimankäyttövälineenä MagLite valaisinta, antoi 
aihetta arvosteluun.  Tapahtumaaikana oli ollut voimassa sisäasiainministeriön antama ohje (9/011/98) 
poliisin voimavälinestrategiasta. Ohjeessa oli yksityiskohtaisesti lueteltu hyväksytyt poliisin voimavä
lineet. Ohjeen mukaan poliisin virkakäyttöön voitiin ottaa muitakin tehtävän hoidon edellyttämiä eri
tyisiä voimavälineitä. Edellytyksenä oli kuitenkin, että välineet olivat aina sisäasiainministeriön hyväk
symiä. MagLite käsivalaisinta ei ollut hyväksytty poliisin voimankäyttövälineeksi. Poliisi laitoksen 
antamassa lausunnossa oli katsottu, että MagLite käsivalaisin voitaisiin rinnastaa teleskooppi
patukkaan ja tällä perusteella A:n menettelyä olisi voitu pitää hyväksyttävänä. (Teleskooppipatukka oli 
hyväksytty poliisin voimavälineeksi 27.7.1999 annetulla päätöksellä SM1999401/Tu417.) Apulais
oikeusasiamies katsoi, että em. käsivalaisinta ei voitu kuitenkaan rinnastaa teleskooppipatukkaan. Voi
makeinon käytön kohteena olevan turvallisuuden kannalta oli tärkeää, että poliisimies käytti henkilöön 
kohdistuvan voimakeinon yhteydessä vain sellaista poliisikäyttöön hyväksyttyä voimankäyttövälinettä, 
jonka käyttämiseen hän oli saanut koulutuksen. Koulutus vähentää vaaraa, että voimankäyttö vahin
goittaa sen kohteena olevan terveyttä. Voimankäyttövälinettä hyväksyttäessä annetaan muun muassa 
ohjeita siitä, miten välinettä käytetään kohteen terveyttä mahdollisimman vähän vahingoittavalla ta
valla. Käsivalaisin poikkesi patukasta ensinnäkin painonsa ja kokonsa puolesta. Lisäksi käsivalaisinta 
voitiin käyttää ihmisen lyömiseen eri tavoin kuin patukkaa: esimerkiksi tällaisen suhteellisen raskaan 
käsivalaisimen kantaosalla voitiin lyödä hyvinkin voimakkaasti. Vastaavaa vaaraa ei ollut käytettäes
sä patukkaa. A:n menettely ei ollut käytetyn voimankäyttövälineen osalta vastannut poliisiasetuksen 
18 §:ää eikä sisäasiainministeriön ohjetta 9/011/98. Hän oli menetellyt virheellisesti käyttäessään voi
makeinon toteuttamiseen välinettä, joka ei ollut ollut siihen tarkoitettu. A oli perustellut käsivalaisimen 
käyttämistä voimankäyttövälineenä sillä, ettei hän tilanteen nopean kehittymisen takia ollut ehtinyt 
ottaa mukaansa muuta välinettä kuin em. käsivalaisimen. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mu
kaan järjestyspoliisin tehtävissä toimivan poliisimiehen ammattitaitoon kuului se, että hän varautui 
ennakolta mahdolliseen voimankäyttötilanteeseen pitämällä saatavilla tavanomaisten poliisitehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeellisia poliisikäyttöön hyväksyttyjä voimankäyttövälineitä. Kiinniottotilanne 
oli ollut poliisimiehelle melko tavanomainen, joten A:n olisi tullut ennakolta varautua tämänkaltaiseen 
voimankäyttötilanteeseen varustautumalla tarpeellisilla voimankäyttövälineillä. B:n lapaluussa oli to
dettu murtuma. Vaikutti mahdolliselta, että vamma oli syntynyt A:n menettelystä. Näin ollen lyönti ei 
ollut ilmeisesti ollut B:n kannalta turvallinen, vaan liian voimakas. Mahdollisen vamman syntyyn oli 
osaltaan saattanut vaikuttaa myös vääränlainen lyöntiväline. Valaisinta ei olisi tullut käyttää patukan 
tavoin lyömiseen. Kysymys ei ollut ollut hätävarjelutilanteesta. Tätä tuki myös se, että A:n antaman 
selvityksen mukaan B oli mennyt hänen käskystään maahan vatsalleen, mutta ei ollut suostunut ojen
tamaan käsiään selän taakse, ja että A:n lyönnin tarkoituksena oli saada B ojentamaan kätensä selän 
taakse, jotta ne olisi voitu kytkeä käsirautoihin. Apulaisoikeusasiamies katsoi A:n menetelleen virheel
lisesti käyttämällä sellaista esinettä, jota ei ollut hyväksytty voimankäyttövälineeksi, ja käyttämällä 
tätä esinettä tavalla, joka oli saattanut olla B:n terveydelle vaarallinen. 
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Poliisimiesten lähtiessä kuljettamaan B:tä kohti poliisiautoa B oli ottanut kiinni porras
kaiteesta siten, että kiinniotto ja poliisiautoon kuljettaminen oli estynyt. Silloin vanhempi 
konstaapeli C oli käyttänyt kädessään ollutta Maglitemerkistä sauvavalaisinta saadak
seen B:n irrottamaan otteensa porraskaiteesta. Kertomuksissa oli ristiriitaa siltä osin kuin 
poliisimiesten mukaan C oli “näpäyttänyt” tai “napauttanut” B:tä sormille. Kantelukirjoi
tuksessa sen sijaan kerrottiin poliisin “pamputtaneen” ja “lyöneen” B:tä käteen useamman 
kerran sillä seurauksella että käteen oli väitetty aiheutuneen pysyvä kosmeettinen vamma. 
Selvityksen mukaan poliisimiesten lähtiessä kuljettamaan B:tä kohti poliisiautoa, hän oli 
tarrannut kiinni porraskaiteeseen eikä ollut suostunut irrottamaan otettaan. Selvitys antoi 
siis viitteitä siitä, että B:tä oli pyritty saamaan irrottamaan otteensa porras kaiteesta ensin 
muulla tavoin, ennen kuin oli turvauduttu voimakeinoihin. Sisäasiainministeriön 8.1.2001 
antaman poliisin voima ja suojavälineitä koskevan määräyksen (SM20016/Tu417) 
mukaan poliisin voimankäyttökeinoja ovat mm. fyysinen voimankäyttö ilman voimaväli
neitä ja ampumaasetta lievemmät voimankäyttövälineet, joihin voidaan katsoa kuuluvak
si esim. poliisin käyttämä patukka. Vaikkakaan sisäasiainministeriön määräyksessä ei ole 
voimankäyttövaihtoehtoja asetettu keskenään hierarkkiseen tai ajalliseen järjestykseen, 
voidaan yleisesti todeta pääperiaatteena olevan, että ensin tulee valita voimakeinoista lie
vin mahdollinen, jota tulee käyttää vähiten haittaa ja vahin koa tuottavalla tavalla, jotta 
ensisijainen virkatehtävä saadaan suoritetuksi. Fyysisen voimankäytön käyttäminen il
man voimankäyttövälineitä olisi ollut suhteellisuusperiaatteen valossa hyväksyttävämpi 
menettely vastarinnan murtamiseksi kuin sauvavalaisimen käyttäminen patukan käyttöä 
muistuttavalla tavalla voimankäyttövälineenä. Ylikomisario E oli todennut selvitykses
sään voimakeinojen vaihtoehtoja arvioidessaan, että mikäli B:n otetta kaiteesta olisi irro
tettu kädestä tai sormista vääntämällä tai (varsinaisella) patukalla lyömällä tai napautta
malla, olisivat nekin toimenpiteet melkoisella varmuudella aiheuttaneet kipua tai jälkiä.  
Apulaisoikeusasiamies ei yhtynyt E:n näkemykseen siitä, että väitetty seuraamus olisi 
syntynyt joka tapauksessa käytetyn voimakeinon laadusta huolimatta. Apulais oi keus 
  asiamies totesi voimankäytön toteuttamisen osalta, että poliisiasetuksen 18 §:n mukaan 
valtio varustaa poliisimiehen tehtävien edellyttämillä voimankäyttö ja suojavä li neillä. 
Käytettäessä henkilöön kohdistuvia voimakeinoja poliisilain 27 §:n 1 momentin mukai
sesti ei saa käyttää muita voimankäyttövälineitä kuin sellaisia, joiden käyttöön poliisi
mies on saanut koulutuksen. Sisäasiainministeriön antaman määräyksen mukaan poliisin 
virkakäyttöön hyväksyttyjä patukoita ovat kuminen ja lasikuituinen patuk ka sekä metalli
rakenteinen teleskooppipatukka. Maglitesauvavalaisinta ei ole tar    koi tet  tu poliisin voi
mankäyttövälineenä käytettäväksi patukaksi, vaikka se onkin jos sa kin määrin rinnastet
tavissa muodoltaan ja teholtaan poliisin käyttämään patukkaan. Ku ten poliisiasetuksessa 
todetaan, voimankäyttövälineen käyttöoikeuden edelly tyk se nä on sen käyttöä koskeva 
koulutus. Tätä näkemystä puoltaa myös poliisilakia koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 57/1994 vp) mainittu voimankäyttötavan suoritus varmuuden ja seurausten ennus
tettavuuden edellytys, joka voidaan saavuttaa vain riit tävällä koulutuksella sekä nimen
omaiseen tarkoitukseen soveltuvilla välineillä. Van hemman konstaapelin C:n menettelyä 
voidaan arvostella B:n passiiviseksi vastarinnaksi luonnehdittavaan käytökseen nähden 
ylimitoitetuksi. C oli lisäksi käyttänyt voima keinon toteuttamiseen välinettä joka ei ole 
siihen tarkoitettu. Apulaisoikeusasiamies kiin nitti C:n huomiota vastaisen varalle suhteel
lisuusperiaatteen noudattamisen tärkeyteen voimakeinojen käytössä ja asianmukaisten 
välineiden käyttämiseen voimakeinon toteuttamisessa. 
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Tereniuksen mukaan valaisimella lyömisen arvioimisessa voitaisiin antaa merkitystä 
sille, onko valaisinta käytetty teleskooppipatukan käyttöä sääntelevien ohjeiden mu
kaisesti ja vältetty esimerkiksi päähän lyömistä.89        

Mikäli voimankäyttötilanne muuttuu hätävarjelutilanteeksi, järjestyksenvalvojalla 
voi olla oikeus käyttää muitakin kuin turvapalvelulain 49 §:n 1 momentissa mainittu
ja välineitä.90 Esimerkiksi puukolla hyökkäävää saa normaalitapauksessa lyödä tuo
lilla. Oikeuskäytännössä ilmenee kuitenkin vaihtelua tässäkin suhteessa. Mielestäni 
seuraa via tapauksia on vaikea hyväksyä.  

KKO 1948 II 67
Hätävarjelun liioitteluna pidettiin puukon poissaamiseksi puukappaleella käteen lyö
mistä.   

ISHO 19.6.1975 tuomio nro 817/75 
Hätävarjelun liioitteluksi katsottiin lyödä puukolla uhannutta henkilöä tuolilla pään 
seutuville mustelmia aiheuttaen.   

Toisenlaista linjaa edustavat seuraavat tapaukset.                                     

KKO 1947 II 96    
Korkein oikeus katsoi selvitetyksi, että A:n ja B:n moitittua ylimääräistä poliisikonstaa
pelia C:tä hänen silloin poliisina suorittamansa virkatehtävän johdosta A oli, saadak
seen C:n jättämään tuon virkatoimensa suorittamisen, käynyt C:hen käsiksi ja C:n pe
rääntyessä edelleen pysytellyt hänen kimpussaan B:nkin seuratessa heidän kintereillään 
sekä että C suojellakseen itseään A:n oikeudettomalta yhä jatkuvalta hyökkäykseltä oli, 
otettuaan esille pistoolinsa ja huudettuaan apua kenenkään läsnä olleista henkilöistä 
kuitenkaan tulematta avuksi, ampunut maahan suunnatusta pistoolistaan 5 laukausta, 
jotka olivat sattuneet A:n alaraajoihin aiheuttaen vähäisiä vammoja. Korkein oikeus 
katsoi, että C:n poliisimiehenä oli ollut järjestyksen ylläpitämiseksi saatava torjutuk
si häneen kohdistunut hyökkäys, jonka vaarallisuutta olivat enentäneet hyökkäyksen 
jatkuminen ja B:n käyttäytyminen. Korkein oikeus katsoi, ettei C:n ollut katsottava 
käyttäneen ilmeisesti suurempaa väkivaltaa kuin voitiin pitää puolustettavana. C:hen 
kohdistetut rangaistus ja korvausvaatimukset hylättiin.  

VHO 12.3.2015 tuomio nro 15/111103, R 14/704
N oli aloittanut oikeudettoman hyökkäyksen P:tä kohtaan ottamalla tästä kuristus otteen 
ja lähtemällä raahaamaan häntä ulos asunnosta. P:n päästyä rimpuilemalla irti N:n ot

89 Ks. Terenius s. 516–17. Tässä kohtaa voidaan voidaan mainita vielä vanhempi tapaus, jossa edus
kunnan oikeusasiamies oli suorittuttanut tutkimuksia erään sanomalehtikirjoituksen johdosta poliisi
konstaapeli A:n toiminnasta Imatran kauppalassa 30.6.1962. Syytteen nostamisen seurauksena Imatran 
kihlakunnanoikeus tuomitsi A:n 11.10.1962 julistamallaan päätöksellä varomattomuudesta tehdystä 
virkavirheestä saamaan varoituksen, kun hän, temmattuaan pidätettävän taskusta näkyneen viinapul
lon, oli lyönyt sillä pidätettävää päähän ilman että tälle kuitenkaan oli aiheutunut mitään vammaa, ks. 
eduskunnan oikeusasiamies 1962 s. 34–35.

90 Ks. Majanen s. 313 ja Lahtinen, Aki: Poliisi ampuu – hätävarjelun vai voimakeinojen käytön perusteel
la, pro gradu tutkielma, Turun yliopisto 2011 s. 57.
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teesta, hän oli ottanut käteensä hiilihangon, jolla oli lyönyt N:ää ensin kaksi kertaa 
käsivarteen. Sen jälkeen N:n ollessa lyömässä P:tä puisella jakkaralla, P oli lyönyt N:ää 
hiilihangolla päähän. Hovioikeuden arvion mukaan P oli ollut N:n hyökkäyksen koh
teena ja hän oli ollut oikeutettu puolustamaan itseään hyökkäyksen torjumiseksi. N:n 
käteen kohdistuneet hiilihangolla lyönnit eivät olleet estäneet N:ää jatkamasta hyök
käystään. Kun N oli tämän jälkeen lyömässä P:tä puisella jakkaralla, hyväksyttävänä 
puolustustekona tässä tilanteessa oli pidettävä sitä, että P oli lyönyt N:ää hiilihangolla 
päähän. Ottaen huomioon P:hen kohdistuneen hyökkäyksen voimakkuus ja puolustet
tavana oleva P:n oma terveys, käytettyä keinoa ei voitu pitää ilmeisessä epäsuhteessa 
puolustustarkoitukseen. Kun P:llä oli ollut oikeuttamisperuste tekoonsa, syyte häntä 
vastaan hylättiin.91 

Myös koiran käyttäminen on ollut korkeimman oikeuden arvioitavana.   

KKO 29.11.1978 päätös nro 1717
Poliisikoiran komentaminen poliisilaitoksella käymään kiinni pidätettyyn ja sallimi
nen liikkua pidätettyjen joukossa irrallaan ilman kuonokoppaa käsitti sellaisen voima
keinon käytön, jota vastarinnan laatu ja tilanne muutoinkin huomioon ottaen ei voitu 
pitää puolustettavana. Poliisikonstaapeli, jonka ohjattavana koira oli, tuomittiin virkari
koksesta ja osaksi sen kanssa yksin teoin tehdyistä viidestä pahoinpitelystä ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen.92     

Muiden välineiden osalta voidaan lopuksi mainita ruotsalainen tapaus, jossa poliisit 
olivat puolustautuneet mellakoitsijoita vastaan kiviä heittelemällä. Poliisien menettely 
hyväksyttiin.93

7.  Lopuksi                

Suomen perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuo
mita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty 
rangaistavaksi. Järjestyksenvalvonnassa kielletyt otteet ja menetelmät eivät ilmene 
laista. Rikoslain 4 luvun 6 §:n 2 momentti ei niitä kerro. Järjestyksenvalvojan oikeus
turvan kannalta olisi tarpeellista, että edes syytteissä useimmin mainitut kielletyt ot
tee t ja menetelmät kuvattaisiin selkeästi jossakin säännöksessä.     

91 Ks. KKO 1925 II 780: Puunoksalla päähän lyömistä, josta aiheutui vähäinen vamma, pidettiin oikeu
tettuna hätävarjeluna aseetonta hyökkäystä vastaan. KKO 1929 II 69: Yömajan vahtimestari oli estääk
seen juopunutta henkilöä tunkeutumasta yömajaan muutamia kertoja sauvalla lyönyt mainittua hen
kilöä, joka oli käsikähmässä pudonnut yömajan portaista alas ja hengenvaarallisesti vahingoittunut. 
Vahtimestaria vastaan tehty syyte hylättiin rikoslain 3 luvun 6 ja 7 §:n nojalla.

92 Ks. oikeuskansleri 1978 s. 69–74 Majanen s. 297.
93 Ks. Chibogu, Filippa: Polisens rätt till våldsanvändning samt en tillbakablick på händelserna i Göte

borg den 14 till 16 juni 2001, examensarbete, juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2002 s. 76–78 
ja Terenius s. 565.
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Puutteistaan huolimatta järjestyksenvalvojien käyttöön perustuva järjestelmä on 
toiminut Suomessa kohtuullisesti. Tätä kirjoitettaessa esitetään sen laajentamista.94    

Oikeuskäytännön osalta voitaneen todeta, että arvioinneissa ilmenee melko paljon 
vaihtelua. Yhtenäistä linjaa on toisinaan vaikea nähdä. Toisinaan järjestyksenvalvojan 
harteille on aseteltu suhteellisen ankaraa vastuuta. Joskus taas melko kovakin voi
mankäyttö on hyväksytty. Joskus saa vaikutelman, jonka mukaan järjestyksenvalvo
jan oikeus hätävarjeluun on rajoitettu. Tuomioiden perusteluissa puolestaan ei yleensä 
viitata EIT:n oikeuskäytäntöön ja harvoin edes kansalliseen.             

Lainkäytössä omaksuttu perinteinen näkemys voimankäytöstä oikeuttamisperus
teena on joskus saattanut johtaa liian mustavalkoiseen ajatteluun, jossa tuomarilla on 
vain kaksi vaihtoehtoa valittavana eli sallittu voimankäyttö ja pahoinpitely. Tapanin 
ja Tolvasen esittelemä ajattelumalli saattaakin joissakin tapauksissa tuoda paremmin 
harkintaan mukaan kolmannen vaihtoehdon eli tuottamuksellisen teon. Tapani ja 
Tolvanen ovat sijoittaneet voimakeinojen käytön omaksi vastuun poistavaksi perus
teekseen. Toimiessaan voimankäyttöoikeuden rajoissa siihen oikeutettu toimii normin 
mukaisesti. Oikeustapausta ei siten lähdetä purkamaan pahoinpitelyn tunnusmerkis
töstä käsin, mikä ehkä monipuolistaa päätösharkintaa.95                                                                                                 
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Jenni Lilja

Raiskausrikoksista tuomitut rangaistukset 
– uusinta hovioikeuskäytäntöä

1.  Johdanto

Raiskausrikoksista annetut rangaistukset ovat jälleen muutamien viime vuosien aikana 
herättäneet vilkasta keskustelua tiedotusvälineissä. Julkinen mielipide on pääasiassa 
vaatinut kyseisistä rikoksista tuomittujen rangaistusten koventamista. Rikoslakia on 
uudistettu raiskausrikoksiakin käsittelevän 20 luvun osalta useaan kertaan viimeisten 
reilun kymmenen vuoden aikana. Muutokset ovat koskeneet sekä pykälien sisältöä, 
että rangaistuksen mittaamista.

Osana rikoslain kokonaisuudistusta 20 luku uudistettiin täysin vuonna 1998 
(24.7.1998/563). Uudistus tuli voimaan 1.1.1999. Senkin jälkeen kyseistä lukua on 
muutettu enemmän kuin mitään muuta rikoslain lukua kokonaisuudistuksen jälkeen. 
Kansainvälisten velvoitteiden toteuttamisen lisäksi merkittävä syy on ollut myös yhä 
tuomitsevampi suhtautuminen seksuaalista itsemääräämistä loukkaavia tekoja koh
taan sekä uhrin asemaa yleisessä ajattelussa koskeneet muutokset.1 

Toistaiseksi viimeisimmän 1.9.2014 voimaan tulleen lainmuutoksen yhteydessä 
lausuttiin tavoitteeksi rangaistuskäytännön ankaroituminen, joka toteutettiin korotta
malla lievimmän raiskauksena tuomittavan teon rangaistusasteikkoa. Lisäksi kiinni
tettiin erityistä huomiota lain sanamuotoon ja sen herättämiin mielikuviin. Aikai
semmassa sanamuodossa oli koettu ongelmaksi sen luoma mielikuva niin sanotusta 
lievästä raiskauksesta, mikä ei ollut ollut lain tarkoitus. Vuoden 2014 uudistuksessa 
puhutaan raiskauksen perustekomuotoon verrattuna vähemmän törkeästä teosta.2

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko lainmuutoksen voimaan tultua 
tehdyis tä raiskausrikoksista mitatut rangaistukset ankarampia kuin ennen lainmuutosta 
annetut. Tutkimusta varten on kerätty kaikki ajalla ennen 30.6.2016 annetut hovioikeus
tasoiset ratkaisut3, joissa on ollut kysymys 1.9.2014 jälkeen tehdystä raiskauksesta 
tai törkeästä raiskauksesta. Uusimman lainsäännöksen mukaisille ratkaisuille toimi
vat vertailukohtana ennen 1.9.2014 voimaan tulleesta rangaistuskäytännöstä tehtyjen 

1 HE 216/2013 vp s. 4 ja Utriainen 2012 s. 271.
2 HE 216/2013 vp s. 57.
3 Tutkimusluvat: Turun hovioikeuden päätös 7.9.2016 nro 909 (H 16/1518), Rovaniemen hovioikeuden 

päätös 19.8.2016 nro 412 (H 16/778), ItäSuomen hovioikeuden päätös 23.8.2016 nro 506 (H 16/894), 
Vaasan hovioikeuden päätös 23.8.2016 nro 385 (H 16/768).
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tutkimusten ohessa kerätty oikeustapausaineisto. Näiden ratkaisujen kautta on pyritty 
selvittämään aikaisempaa rangaistuskäytäntöä. Tutkimusta hankaloittaa se, että rais
kausrikoksia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu usein, mikä on vaikuttanut oikeus
käytäntöön, joka ei ole kunnolla ehtinyt vakiintua. 

Koska viimeisin lainmuutos on tullut voimaan vasta 1.9.2014, ei sen aikana teh
dyistä rikoksista ole ehditty vielä antaa kovin montaa hovioikeustasoista ratkaisua. 
Yhteensä soveltuvia ratkaisuja löytyi 16 kappaletta. Määrä on niin pieni, että siitä ei 
voitane tehdä vielä lopullista johtopäätöstä mahdollisen muutoksen osalta. Ratkaisuis
ta on kuitenkin mahdollista saada viitteitä siitä, onko raiskauksista annetuissa tuo
mioissa huomioitu lainvalmisteluasiakirjoissa lausuttu tavoite ankarampien rangais
tusten antamiseen, ja onko rangaistusten pituudessa tai ankaruudessa havaittavissa 
muu tosta välittömästi lainmuutoksen tultua voimaan.

2.  Vuoden 1998 kokonaisuudistus ja muutokset    
 raiskaussäännöksiin

Vanhastaan seksuaalirikoksia koskevien lainsäännösten tavoitteena oli ylläpitää tai 
luoda siveellisyyttä ja yhdenmukaista sukupuolikäyttäytymistä. Merkittävä muutos 
lainsäädäntöön tehtiin 1970luvulla, kun seksuaalirikossäännökset koottiin samaan 
lukuun ja lähtökohdaksi tuli moraalikäsityksistä riippumaton yksilönsuojan periaate. 
Pyrkimyksenä oli yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaaminen, mikä on 
myös nykyisten seksuaalirikossäännösten päätehtävä.4

Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 20 luvun seksuaalirikoksia koskevat 
säännökset tulivat voimaan 1.1.1999. Ennen tätä rikoslain (15.1.1971/16) siveellisyys
rikoksia koskeneessa 20 luvussa säädettiin väkisinmakaamisen rangaistavuudesta. 
Huomionarvoista on, että väkisinmakaamisen uhri saattoi lain mukaan olla ainoastaan 
nainen. Miehen tai naisen pakottaminen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa 
sukupuoliyhteyteen tai sitä vastaavaan tekoon arvioitiin vapautta loukkaavana hau
reutena5. Jo ennen kokonaisuudistusta oli raiskausta koskeva sääntely lailla 316/1994 
ulotettu sovellettavaksi koskemaan myös aviovaimon raiskausta. Ennen tätä ei avio
mies ollut voinut syyllistyä raiskaukseen.6

Kokonaisuudistuksen jälkeen 20 lukuun on tehty vain muutama suurempi muutos. 
Ennen 1.9.2014 voimassa olleessa laissa oli raiskaus säädetty rangaistavaksi samalla 
tavoin kuin nykyisen 20 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenteissa. Ennen 1.9.2014 oli 20 luvun 
3 §:n 1 momentissa säädetty rangaistavaksi pakottaminen sukupuoliyhteyteen. Sen 
mukaan raiskaus oli tuomittava pakottamisena sukupuoliyhteyteen, jos raiskaus huo
mioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, 

4 Rautio 2009 s. 419‒420.
5 Rautio 2009 s. 424.
6 Ojala 2014 s. 51.
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oli kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Rangais
tukseksi oli tuomittava vankeutta enintään kolme vuotta.

Pakottaminen sukupuoliyhteyteen oli perusmuotoista raiskausta vähemmän törkeä 
tekomuoto. Kysymyksessä oli siis tuolloinkin raiskausrikos, vaikka se ei käynytkään 
ilmi rikosnimikkeestä. Tekoa ei haluttu kuitenkaan nimetä lieväksi raiskaukseksi, nor
maalia rikoslaissa käytettyä rikosnimikkeiden kirjoitustapaa noudattaen, koska se oli
si saattanut luoda mielikuvaa teon vähättelemisestä.7

Rajanveto perustekomuotoisen raiskauksen ja sukupuoliyhteyteen pakottamisen 
välillä oli tehty vähäisen väkivallan ja väkivallaksi kuitenkin katsottavan tekomuodon 
välillä. Vähäisin väkivalta oli suljettu pois jo määritelmän mukaan pykälän soveltamis
alasta. Kuitenkin pakottaminen sukupuoliyhteyteen edellytti, että käytetyn väkivallan 
tai sen uhan oli oltava sellaista, että se riitti murtamaan toisen tahdon.8 Väkivallan oli 
oltava siinä määrin intensiivistä, että uhri ei ollut voinut välttyä sukupuoliyhteydeltä9. 
Tunnusomaista säännöksen soveltamistilanteille oli ettei niihin sisältynyt ulkotiloissa 
tapahtuneita tekoja, uhrille tuntematonta tekijää, suunnitelmallisia tai vapaudenriis
toon kytkeytyviä piirteitä, ja tekijöitä ja uhreja oli aina vain yksi.10

3.  Raiskaus

3.1 Tunnusmerkistö ja vuoden 2014 muutos

Nykyään voimassa olevan rikoslain 20 luvun 1 §:n sisältö on seuraava:

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa 
tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vä
hintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedotto
muuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on ky ke
nemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on suku
puoliyhteydessä hänen kanssaan.

Jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät sei
kat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut 
teot, rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin
tään neljäksi vuodeksi. Samoin tuomitaan se, joka muulla kuin 1 momentissa tarkoite
tulla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Mitä edellä tässä momentissa 
säädetään, ei sovelleta, jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa.

Yritys on rangaistava.

7 Matikkala 2014 s. 131.
8 HE 6/1997 vp s. 172 ja HE 216/2013 vp s. 39.
9 Matikkala 2007 s. 143.
10 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 98
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Lainvalmistelun yhteydessä 3 momentissa alun perin valmistelussa käytetty ilmaus 
”vähemmän törkeä” teko muutettiin muotoon ”vähemmän vakava”. Muutoksella ta
voiteltiin yhteneväistä sanamuotoa muussa lainsäädännössä käytettyjen termien kans
sa. Kuitenkaan sanavalinnan tarkoituksena ei ollut viestittää, etteikö kyseinenkin teko 
sinänsä olisi vakava.11

Lievempi tekomuoto siirrettiin perusmuotoisen raiskauksen tunnusmerkistön kanssa 
samaan pykälään. Muutoksen myötä lievemmin arvioitavan raiskauksen soveltami
sala samalla kaventui12. Näin ollen myös aiemman lain mukaiset vähemmän törkeät 
raiskaukset tulevat nykyään rangaistuiksi perusmuotoisina raiskauksina. Vuoden 2014 
muutoksen tavoitteena oli rajata lievimmän tekomuodon piiristä kokonaan pois vä
kivaltaa sisältävät tapaukset. Rangaistusasteikko on lievempi kuin perusmuotoisessa 
raiskauksessa, mutta kuitenkin ankarampi kuin aikaisemmassa 3 §:n mukaisessa 
pakot tamisessa sukupuoliyhteyteen. Vähemmän vaka vana raiskauksena tuomittavan 
teon tunnusmerkistö on aiempaan verrattuna osittain suppeampi, joten osa aikaisem
mista pakottamisena sukupuoliyhteyteen tuomituista teoista tulee nykyään arvioiduik
si perustunnusmerkistöön kuuluvan raiskauksen perusteella, mikä puolestaan tarkoit
taa ankaramman rangaistusasteikon soveltamista.13 

Alun perin lainsäätäjän tarkoituksena oli ollut, että erityisesti niissä tapauksissa, 
joissa raiskaukseen ei liity lainkaan väkivaltaa, rikos olisi saattanut myös muut rikok
seen liittyvät seikat huomioon ottaen olla kokonaisuutena arvostellen lieventävien 
asian haarojen vallitessa tehty.14 Oikeuskäytännössä tyypillisesti vähäiseksi tulkitun 
väkivallan on kuvattu olevan ”kiinni pitävää” ja uhrin liikkumista sekä  vastustelua 
rajoittavaa. Käytettyä väkivaltaa on kuvattu muun muassa ilmaisuilla: kaatanut lattial
le ja riisunut uhrin housut, vetänyt sängylle selälleen, painanut sänkyä vasten, läpsi
nyt kasvoihin, repinyt hiuksista, kaatanut maahan, pitänyt käsillä kiinni vyötäröltä/
ranteista/käsistä, maannut päällä tai painanut olkapäistä.15 Aina  oikeuskäytännössä ei 
kuitenkaan ole ollut kysymys väkivallasta, jota olisi yleisessä kie lenkäytössä pidettä
vä vähäisenä. Muutos merkitsi huomattavaa soveltamisalan supis tumista verrattaessa 
voimassa olevaa 1 §:n 3 momenttia vanhaan 3 §:ään. Ennen vuoden 2014 lainmuu
tosta väkivallan vähäisyys oli ollut oikeuskäytännössä selvästi yleisimmin sovellettu 
privilegiointiperuste.16

Jatkossa väkivaltaa sisältäneet raiskaukset arvioidaan aina 1 §:n 1 tai 2 momen
tin mukaisina tekoina. Esimerkiksi kiinnipitämistä sisältäneet teot tulevat nykyään 
arvioi taviksi perusmuotoisen raiskauksen tunnusmerkistön perusteella. Lainkohdan 
1 §:n 3 momentti soveltuu vain, jos kysymyksessä on muunlainen uhkaus kuin väki
vallalla uhkaaminen, joka kuitenkin on sillä tavoin uskottava, että se riittää murta

11 LaVM 4/2014 vp s. 5.
12 LaVM 4/2014 vp s. 4.
13 Matikkala 2014 s. 131‒132.
14 HE 6/1997 vp s. 175.
15 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 84‒91, Autio ja Karjala 2013 s. 85.
16 HE 216/2013 vp s. 39 ja Autio ja Karjala 2013 s. 85.
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maan uhrin oman tahdon. Uhkauksen ei tarvitse olla edes oikeudenvastainen. Kuiten
kaan esimerkiksi parisuhteen katkaisemisella uhkaamista ei ole katsottava riittäväksi 
uhkaukseksi.17 

Raiskausta koskevassa säännöksessä ei ole asetettu vaatimusta väkivallan tai sen 
uhan osalta. Arvioitaessa sitä, riittääkö käytetty väkivalta murtamaan uhrin tahdon, tu
lee arvioida käytetyn väkivallan voimakkuus tai se, kuinka vakavalla väkivallalla uh ria 
on uhattu. Lisäksi arvioissa tulee ottaa huomioon teon olosuhteet kokonaisuudes saan. 
Melko lievälläkin väkivallalla uhkaaminenkin voi riittää murtamaan uhrin tah  don, 
jos uhrin mahdollisuus puolustautua on vähäinen. Olennaista on tilanteen ko ko   nais
tarkastelu, mistä voi ilmetä, että uhrin todellinen tahto on tilanteeseen liittyneen väki
vallan takia murtunut.18

Lain esitöissä on lausuttu, että uuden 1 §:n 3 momentin ”vähemmän vakavana” 
rais kauksena voisi suhteessa 1 momentin pakottamalla tehtyihin raiskauksiin tulla 
kysymykseen vain uhkaamalla, mutta ei väkivalloin tehdyt teot. Suhteessa pykälän 
2 momentin hyväksikäyttötyyppiseen tekoon voi 3 momentin soveltamisessa olla ky
sy mys tekoon liittyvistä poikkeuksellisista olosuhteista. Lisäksi sellaiset uhkaamalla 
toteutetut teot, joissa uhataan jollakin muulla kuin väkivallan käyttämisellä, kuuluvat 
3 momentin alaisuuteen. Rajauksesta, jonka mukaan kaikki väkivaltaa sisältävät teot 
jäävät 3 momentin soveltamisalan ulkopuolelle, johtuen kyseisen momentin sovelta
misala jää kapeaksi suhteessa 1 momenttiin.19 Muutos merkitsi sitä, että raiskaus
rikoksessa olisi vain poikkeuksellisesti kysymys teosta, jota ei tule arvioida vähintään 
perustekomuodon mukaisena raiskauksena.20

3.2  Rangaistuksen mittaaminen

Tutkimusten mukaan 1990luvun alkupuolella vankeusrangaistusten taso pysytteli 
pitkään samalla tasolla. Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus yksittäisestä 
raiskauksesta pysytteli puolessatoista vuodessa, kunnes ilmapiirissä tapahtui suhteelli
sen nopeasti muutos 1990luvun lopulla. Muutosta oli edeltänyt 1990luvun lopussa 
käyty vilkas keskustelu raiskausrikosten rangaistuskäytännöstä.21 Vuonna 1997 ran
gais   tukset alkoivat ankaroitua eli jo ennen 1.1.1999 voimaantullutta rikoslain seksuaa
li rikosten uudistusta. Sekä ehdottomat että ehdolliset rangaistukset olivat vuoden 2003 
alkuun mennessä pidentyneet noin kuudella kuukaudella, mikä merkitsi ehdottomien 
rangaistusten osalta noin kolmasosan ja ehdollisten osalta noin 50 prosentin korotusta. 
Myös vuosina 1999– 2010 ehdottomat vankeusrangaistukset pidentyivät noin kolmella 

17 HE 216/2013 vp s. 49 ja 57 ja Ojala 2014 s. 90.
18 Ojala 2014 s. 72.
19 LaVM 4/2014 vp s. 4‒5.
20 HE 216/2013 vp s. 40.
21 LappiSeppälä ja Hinkkanen 2004 s. 1‒2 ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 103.
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kuukaudella. Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus oli vuonna 2010 kaksi 
vuotta kolme kuukautta ja ehdollisten vankeusrangaistusten hieman yli vuoden. Näis
sä luvuissa ovat mukana kaikki raiskauksen tekomuodot eli raiskaus, törkeä raiskaus 
ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen sekä aikaisemman lain mukainen väkisinmakaa
minen ja vapautta loukkaava haureus.22

Ennen lain muutosta sukupuoliyhteyteen pakottamisesta säädetty rangaistus asteik
ko oli yleisestä 14 päivän vähimmäisvankeusrangaistuksesta kolmeen vuotta vankeut
ta. Vuosina 1999– 2010 kaikista käräjäoikeuksissa tuomituista raiskausrikoksista23 
luet tiin syyksi pakottaminen sukupuoliyhteyteen 15– 30 prosentissa tapauksista.24 
Lain  muutoksella rangaistusasteikko rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentin vähemmän 
vakavan raiskauksen osalta muutettiin 1.9.2014 alkaen neljästä kuukaudesta neljään 
vuotta vankeutta. Tämän katsottiin olevan paremmin suhteessa raiskauksen perus
tekomuodon ja seksuaalisen hyväksikäytön (rikoslaki 20 luku 5 §) rangaistusasteikon 
kanssa.25

Vuonna 2014 perusmuotoisesta raiskausrikoksesta tuomittiin käräjäoikeuksissa 
ehdollista vankeutta keskimäärin yksi vuosi viisi kuukautta ja ehdotonta kaksi vuotta 
kaksi kuukautta raiskauksen ollessa yksittäisrikos. Törkeästä raiskauksesta tuomittiin 
yksittäisrikoksissa keskimäärin kahden vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistus 
ja pakottamisesta sukupuoliyhteyteen keskimäärin kahdeksan kuukauden vankeusran
gaistus.26

Rangaistusasteikon muutoksella asetettiin samalla tavoitteeksi rangaistuskäytännön 
ankaroituminen vähemmän törkeiden raiskausten osalta. Muutoksen jälkeen teko voi
daan entistä harvemmissa tapauksissa katsoa perustekomuotoa lievemmäksi teoksi. 
Ankaroitumista tapahtuu myös sitä kautta, että jatkossa kaikki väkivaltaa sisältävät 
teot arvioidaan perustekomuodon mukaisina raiskauksina, joista vähimmäisrangais
tus on yksi vuosi vankeutta. Enää eivät ole siis käytettävissä ehdottoman vankeuden 
sijasta tuomittava yhdyskuntapalvelu tai valvontarangaistus.27 Lainmuutoksen myötä 
lievimmin rangaistavien raiskausrikosten rangaistukset pidentyivät, mistä johtuvan 
heijastusvaikutuksen odotetaan näkyvän läpi koko rangaistustason.28 Muutoksen odo
tetaan välillisesti vaikuttavan myös perusmuotoisina raiskauksina ja törkeinä rais
kauksina tuomittavista teoista annettujen rangaistusten ankaroitumiseen.29

Rangaistuksen mittaamisessa raiskausrikoksissa on merkitystä sillä, miten paljon 
teko loukkaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta, loukkaako teko lisäksi uhrin mui ta 
suojeltavia oikeushyviä sekä, miten nöyryyttävä ja suunnitelmallinen teko on. Te ko  

22 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 168‒169.
23 Raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen (nykyinen RL 20:1.3).
24 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 167.
25 HE 216/2013 vp s. 44.
26 LappiSeppälä ja Niemi 2016 s. 80.
27 LaVM 4/2014 vp s. 4.
28 Ojala 2014 s. 27.
29 HE 216/2013 vp s. 44 ja 49.
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 tapaa arvioitaessa on merkitystä sillä, millä tavoin sukupuoliyhteys toteutetaan. Mer
kityksellisiä seikkoja ovat myös tekijän ja uhrin tekoa edeltävä kanssakäyminen ja 
teon kesto kokonaisuudessaan. Käytetyn väkivallan määrällä on myös merkitystä 
arvioitaessa teon moitittavuutta. Teon moitittavuutta lisää myös mahdollinen vapau
denriisto ja sen kesto. Teon nöyryyttävyyteen vaikuttaa muun muassa tekijöiden luku
määrä ja tekotapa.30 

Aikaisemmissa oikeustapaustutkimuksissa on tullut esiin, että hovioikeuden oi
keus  käytännössä on otettu huomioon myös uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen 
ennen ja jälkeen teon. Kokonaisuutena lieventäviksi seikoiksi on katsottu joissakin 
tapauksissa esimerkiksi tekijän mukaan vapaehtoisesti lähteminen, minkä on katsottu 
merkitsevän tekijälle sen käsityksen antamista, ettei uhri ollut suhtautunut ehdotto
man torjuvasti seksin harrastamiseen. Toisaalta asianosaisten välistä aikaisempaa sek
suaalista kanssakäymistä ei ole katsottu lieventäväksi seikaksi kokonaisarvioinnissa, 
koska sen ei voitu katsoa antaneen perustellusti tekijälle oikeutta luulla uhrin haluavan 
yhdyntää myöhemminkin, kun tämä oli kieltäytynyt seksistä. Teon lyhyttä kestoa ei 
ole tuotu esiin rangaistusta lieventävänä seikkana korkeimman oikeuden 13.11.1998 
antamaa ratkaisua nro 3550 lukuun ottamatta. Korkein oikeus katsoi, ettei lieventävä
nä seikkana teon törkeysarvioinnissa voitu pitää sitä, että väkisinmakaaminen ei ollut 
kestänyt pitkään. Kuitenkin korkeimman oikeuden arvion mukaan teon pitkittäminen 
voisi vaikuttaa teon arvioimiseen tavanomaista törkeämmäksi.31

Ankaroittavina tekijöinä on pidetty vähäistä vakavamman väkivallan käyttämisen 
lisäksi teon kestoa, tekotapojen määrää ja niiden nöyryyttävyyttä sekä sitä, että tekoon 
on osallistunut useampi kuin yksi tekijä. Suusanallinen loukkaaminen, kuten huoraksi 
haukkuminen, on katsottu oikeuskäytännössä teon moitittavuutta lisääväksi. Teon 
suun nitelmallisuus lisää teon moitittavuutta yleisen rikoslain 6 luvun 5 §:ssä säädetyn 
koventamisperusteen mukaan. Raiskausrikosten yhteydessä suunnitelmallisuutta on 
katsottu ilmentävän tekojen yhdenmukaisuus, varustautuminen (tyrmäystipat, nippu
siteet, teippi), uhrin odottaminen ja seuraaminen, petollinen toiminta ja valehenkilöl
lisyys, kotiin murtautuminen ja tekoon liittyvät taloudelliset motiivit (velan perintä).32

Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja ruumiillisen koskemattomuuden arvo ja 
mer kitys on raiskausrikoksia koskevan kokonaisuudistuksen jälkeen lisääntynyt ja 
tarvetta korjaaviin rangaistuskäytännön muutoksiin on jossain määrin ilmennyt. Kui
tenkaan rangaistusasteikkojen korottamiselle ei katsottu olevan tarvetta lain esitöissä 
vuonna 2014 voimaan tulleen uudistuksen yhteydessä, koska olemassa olevat laajat 
rangaistusasteikot mahdollistavat ankaratkin rangaistukset.33

30 Ojala 2014 s. 143‒145.
31 Autio ja Karjala 2013 s. 85‒90. 
32 Autio ja Karjala 2013 s. 90‒97. 
33 HE 216/2013 vp s. 44.
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4.  Rangaistuskäytäntö hovioikeuksissa

4.1  Tutkimus ja vertailuaineisto

Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu hovioikeuksien raiskaustuomiot ajalla 
1.9.2014–30.6.2016. Taulukosta ilmenee rikosnimike, muut samalla tuomiolla syyksi
luetut rikosnimikkeet sekä tuomittu rangaistus tai yhteinen rangaistus. Teonkuvauk
sessa on lyhyesti kerrottu muutamia rangaistuksen mittaamiseen vaikuttaneita seik
koja. Asianosaisten yksityisyyden suojelemiseksi tekoja koskevista kuvauksista on 
häivytetty kaikki yksityiskohdat, joista teot olisi mahdollista tunnistaa. 

Oikeustapausaineisto on jaettu sekä perusmuotoisten raiskausten että törkeiden 
raiskausten osalta tuomittujen rangaistusten pituuden mukaan kahteen ryhmään. Oi
keustapauksia on pyritty vertaamaan vertailuaineistona oleviin tapauksiin, jotka edus
tavat tyypillisiä tapauksia ennen 1.9.2014 voimaan tullutta lainmuutosta edeltäneeltä 
ajalta.

Terttu Utriainen on selostanut teoksessaan hovioikeuksien ratkaisukäytäntöä vuo
silta 2000–2005. Kyseiset tuomiot ovat toimineet vertailukohtana tätä tutkimusta 
varten kerätylle hovioikeusaineistolle aikaisemman lainsäädännön aikana annetuille 
ratkaisuille. Vertailuun on kuitenkin perustekomuodon osalta otettu vain tapaukset, 
jotka ovat sisältäneet ainoastaan yhden teon eli pakottamisen seksuaaliseen tekoon tai 
raiskauksen. Näistä tapauksista on havainnoitavissa selvimmin raiskausrikosten ran
gaistuskäytäntö. Törkeän raiskauksen osalta vertailuaineistoon on otettu myös muita 
rikosnimikkeitä sisältäviä ratkaisuja.

Uudempaa oikeuskäytäntöä käräjä ja hovioikeustasolta vuosilta 2006– 2009 on 
kerätty vuodelta 2012 olevaan oikeusministeriön selvitykseen. Myös näitä tapauksia 
on käytetty vertailukohtana tätä tutkimusta varten kerätyille hovioikeusratkaisuille.

4.2  Raiskaus 

4.2.1 Rangaistus alle yksi vuosi kuusi kuukautta

Aineistossa olevista lievimmistä teoista 1– 3, joissa ei ole käytetty lainkaan väkivaltaa, 
on tuomittu rangaistukseksi yhdestä vuodesta yhteen vuoteen kahteen kuukautta van
keutta. Alle vuoden vankeusrangaistuksia aineistossa ei ole, koska kaikki tapaukset 
on luettu syyksi perusmuotoisena raiskauksena, josta rangaistusminimi on yksi vuosi 
vankeutta. Ainoastaan yhdessä tutkittavana olleessa tapauksessa vastaaja on tuomittu 
voimassa olevan vähemmän törkeää raiskausta koskevan lainkohdan (RL 20:1.3) pe
rusteella. Kaikki muut teot ovat tulleet arvioiduiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n 1 tai 
2 momentin mukaisina perusmuotoisina raiskauksina tai 2 §:n mukaisina törkeinä 
raiskauksina. 
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Vertailuaineistossa on pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomittu 20 päivästä 
yhden vuoden neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Teot ovat kaikki sisältäneet 
kiinnipitämistä ja väkisin riisumista ja osassa on lisäksi ollut kaatamista makuulleen 
ja väkivallalla uhkaamista.34 Alle vuoden vankeusrangaistuksia on tuomittu muun 
muassa teoista, jotka ovat sisältäneet muun muassa kasvoihin läpsimistä, hiuksista 
repimistä, maahan kaatamista, kiinnipitämistä ja nyrkillä kurkusta painamista.35 Enää 
kuvatun laista väkivaltaa sisältävät teot eivät voi edellä kerrotulla tavalla tulla katso
tuiksi 3 momentin mukaisiksi lievemmiksi raiskauksiksi.

Tapauksessa 1 vastaaja on tuomittu lääkkeiden avulla unessa olleen vaimonsa rais
kauksesta. Vastaaja oli ollut emätinyhdynnässä uhrin kanssa. Hovioikeus on viitannut 
käräjäoikeuden liitetuomioon muun muassa syyksilukemisen ja rangaistuksen mittaa
misen osalta. Käräjäoikeuden tuomiossa on katsottu teon olleen vähemmän vakava 
kuin rikoslain 20 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut teot. Uhri oli mennyt sa
maan sänkyyn nukkumaan kuin vastaaja, millä on katsottu olleen merkitystä tunnus
merkistöä arvioitaessa. Vastaaja oli myös keskeyttänyt yhdynnän ennen siemensyök
syä. Teosta ei ollut aiheutunut uhrille fyysisiä vammoja. Näin ollen ratkaisussa on 
päädytty katsomaan teon täyttävän rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisen 
teonkuvauksen. Rangaistuksen mittaamisessa on päädytty yhden vuoden ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen.

Ratkaisussa 2 hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perustelujen ja syyksi  
lukemisen osalta. Ratkaisussa katsottiin kysymyksessä olevan rikoslain 20 luvun 
1 §:n 1 ja 2 momentin mukaisen raiskauksen, kun vastaaja oli työntänyt sormensa 
unessa olleen asianomistajan emättimeen ja yrittänyt työntää sormen peräaukkoon. 
Asianomistaja oli herännyt kesken tapahtuman. Hänelle oli jäänyt korkeintaan pieni 
pintavamma peräaukon limakalvolle, mikä oli kuitenkin voinut aiheutua muustakin. 
Ratkaisussa ei ole pohdittu mahdollisuutta tuomita teko lieventävien seikkojen pe
rusteella. Rangaistukseksi tuomittiin yksi vuosi kaksi kuukautta vankeutta ja lisäksi 
60 päivää yhdyskuntapalvelusta oheisseuraamuksena.

Sen sijaan ratkaisussa 3 vastaaja oli hovioikeudessa vaatinut, että hänelle määrät
tävä rangaistus on mitattava korkeintaan rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentin lieven
ne  tyn asteikon mukaisesti. Käräjäoikeus oli tapauksessa tuominnut vastaajan 1 ja 
2 momentin mukaisesti yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeus
rangaistukseen kehitysvammaisen seurustelukumppaninsa raiskauksesta. Vastaaja oli 
taivutellut kehitysvammaisen asianomistajan vastoin tämän tahtoa seksiin auton taka
penkillä. Tapahtumasta oli aiheutunut limakalvovaurioita. Hovioikeuden ratkaisussa 
on todettu tapauksesta ilmenevien poikkeuksellisten olosuhteiden voivan olla perus
teena lievennetyn asteikon käyttämiselle. Seurustelusuhde ei vähentänyt seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta tai puhunut lievemmän tekomuodon soveltamisen puolesta. 
Hovioikeus katsoi, että kysymyksessä olevaa tapausta ei ollut pidettävä vähemmän 

34 Utriainen 2010 s. 364‒367.
35 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 134‒136.
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vakavana asianomistajan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksen laadun ja 
suuruuden johdosta. Asiassa oli otettu huomioon, että kysymyksessä oli ollut 5,5–7,5 
vuotiaan tasolla oleva asianomistaja, joka oli pakotettu yhdyntään. Rangaistusta mi
tattaessa oli otettu huomioon vastaajan kehitysvammaisuus ja heikkolahjaisuus, joten 
rangaistus on voitu tuomita ehdollisena. Vastaaja oli tuomittu vankeusrangaistuksen 
oheisseuraamuksena 80 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistukseen. 

Tapauksessa 4 vastaaja oli pakottanut huomattavasti itseään pienikokoisemman 
uhrin sukupuoliyhteyteen raahaamalla tämän makuuhuoneeseen käsistä kiinni pitä
mällä, riisumalla vaatteet ja kurkusta painamalla. Rangaistukseksi on tuomittu yksi 
vuosi kolme kuukautta vankeutta. Vastaavasti tapauksessa 5 on ollut kysymyksessä 
tunkeutuminen sormella ja sukupuolielimellä emättimeen. Tapauksen yhteydessä oli 
käytetty lievää väkivaltaa pitämällä uhria väkisin paikallaan ja kääntämällä tätä sopi
vaan asentoon. Rangaistukseksi on tuomittu yhden vuoden kolmen kuukauden van
keusrangaistuksen lisäksi 30 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Aikaisemman oikeuskäytännön mukaan yli kymmenen kuukauden mutta korkein
taan vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen on tuomittu muun muassa 
teoista, joissa on ollut edellä mainittuja lievempiä tekoja säännöllisemmin saman
tapaista lievää väkivaltaa ja lisäksi muutamassa tapauksessa retuuttamista, lyömistä, 
pään hakkaamista lattiaan, kurkusta nyrkillä painamista ja kuristamista. Aikaisem
man oikeuskäytännön mukaan kurkusta nyrkillä painamalla tehdystä kertaluontoi
sesta suku puoliyhteydestä on tuomittu kymmenen kuukautta vankeutta36. Samoin on 
tuomittu pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tapauksessa, jossa vastaaja oli työntänyt 
sormet nukkuvan uhrin emättimeen sekä nuollut tätä. Vuoden vankeusrangaistus on 
tuomittu puistossa tehdystä raiskauksesta, jossa uhri oli vastustellut ja tekijä oli pi
tänyt hänestä kiinni. Sama on tuomittu yhdynnästä, jossa uhri oli kaadettu sängyl
le ja hänen liikkumisensa oli estetty päällä istuen. Yhden vuoden yhden kuukauden 
rangaistukseen on tuomittu bussipysäkillä toteutetusta raiskauksesta, jossa uhri oli 
kaadettu maahan ja uhattu tätä tappamisella. Yhden vuoden ja kahden kuukauden ran
gaistukseen on tuomittu ensimmäisessä tapauksessa siitä, että vastaaja oli riisunut uh
rin ja työntänyt sormensa tämän emättimeen sekä yrittänyt yhdyntää. Yhden vuoden 
kolmen kuukauden tuomioon on tuomittu yhdynnästä, joka oli toteutettu riisumalla 
uhri väkivaltaisesti ja pitämällä tätä paikallaan, ja toisessa tapauksessa puremalla ja 
kiinnipitämällä sekä hiuksista ja niskasta kiskomalla tehdystä raiskauksesta. Yhden 
vuoden neljän kuukauden tuomio oli tuomittu teosta, jossa yhdyntä oli suoritettu 
pakottamalla uhri polvilleen, painamalla tämän päätä ja aiheuttamalla häpyhuuleen 
veren purkauma. Teko oli hovioikeudessa luettu syyksi raiskauksena sukupuoliyhtey
teen pakottamisen sijasta. Saman pituiseen rangaistukseen oli tuomittu rimpuilevan 
uhrin raiskaaminen, kun teon yhteydessä oli potkaistu uhria, riisuttu hänet väkisin ja 
pidetty ranteista kiinni.37 Kahdesta muusta teosta, joissa uhria on joko pidetty kiinni 

36 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 136‒140.
37 Utriainen 2010 s. 304‒351.
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käsistä ja kuristettu kurkusta tai työnnetty sängylle ja työnnetty kurkusta, oli vastaa
jalle tuomittu yksi vuosi neljä kuukautta vankeutta38. 

Yhden vuoden kuuden kuukauden tuomioita on annettu kertaluontoisesta yhdyn
nästä, jonka ohessa on ollut kurkusta puristamista, hiuksista repimistä ja lyömisel
lä uhkaamista. Saman pituisen rangaistuksen on saanut teosta, jossa uhria oli purtu 
ja lyöty kasvoihin ja vaatteet oli veistä käyttäen revitty päältä. Joissakin tapauksissa 
pelkästä yhdynnästä uhria aloillaan pitämällä on niin ikään tuomittu vuosi kuusi kuu
kautta vankeutta. Yhden vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja lisäksi 
100 päiväsakkoon on tuomittu väkivaltaisesta raiskauksesta, jossa uhri raiskattiin kol
mesti, pakotettiin suuseksiin ja lisäksi tappamisella uhaten häntä lyötiin kasvoihin, 
revittiin hiuksista, väännettiin niskasta ja kuristettiin.39

4.2.2  Rangaistus yli yksi vuosi kuusi kuukautta

Molemmissa taulukon tapauksissa 6 ja 7 on vastaaja tuomittu yhden vuoden kahdek
san kuukauden vankeusrangaistukseen. Väkivalta on molemmissa tapauksissa ollut 
astetta edellisessä kappaleessa kuvattua vakavampaa. Tapauksessa 6 vastaaja oli rais
kannut uhrin ulkona työntäen tämän selälleen, pitänyt käsistä kiinni, purrut huulesta ja 
nännistä sekä riisunut uhrin housut väkisin. Vastaaja oli painanut uhria leuallaan rin
nasta ja uhannut kuristaa ja repiä uhrin sukupuolielintä. Teosta oli aiheutunut fyysis
ten vammojen lisäksi psyykkisiä oireita, joita pidettiin syytettä merkittävästi tukevina 
seikkoina. Tapauksessa 7 uhria oli potkittu ja lyöty eri puolille kehoa sekä heitetty 
lattialle, revitty hiuksista ja painettu niskasta sänkyä vasten. Uhrilta oli revitty vaatteet 
ja pakotettu emätinyhdyntään. Seurauksena oli ollut ruhjevammoja eri puolilla kehoa. 

Tapauksessa 8 on hovioikeus lausunut rangaistuksen mittaamisen yhteydessä, 
että lieventävänä asianhaarana ei voitu pitää mahdollista flirttiä asianosaisten välillä 
tekoa edeltävän illan aikana. Rangaistukseksi on tuomittu kaksi vuotta kymmenen 
kuukaut ta, koska vastaaja on tuomittu raiskauksen lisäksi myös muista rikoksista, 
joista toisessa pahoinpitelyssä oli käytetty teräasetta, mistä johtuen teko oli ollut 
varsin lähel lä törkeää pahoinpitelyä. Perusteluissa ei ole lausuttu rangaistuksen mit
taamisesta tar kemmin, joten asiassa ei ole selvitettävissä, miten rangaistus on jyvi
tetty tekojen osalta. Raiskauksessa oli käytetty hyvin vähän väkivaltaa (voimakasta 
kiinnipitämistä ja riisumista), mutta tekoa oli edeltänyt edellä kuvattua lievempi 
pahoin pitely, vapaudenriisto ja laiton uhkaus, mistä johtuen väkivaltaa ei ollut tarvittu 
enää juurikaan käyttää varsinaisen raiskauksen yhteydessä.

Vertailuaineistona olevissa tapauksissa oli edellistä ryhmää enemmän väkival
taa, usein uhrin retuuttamista ja väkivaltaista kiinnipitämistä. Tapaukset sisälsivät 
muun muassa nyrkillä lyömistä ja/tai potkimista. Osaan tapauksista on myös liitty
nyt pidempiaikaista vapaudenriistoa. Esimerkkitapauksissa vähintään yhden vuoden 

38 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 136‒140.
39 Utriainen 2010 s. 304‒335.
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kahdeksan kuukauden ja enintään yhden vuoden kymmenen kuukauden tuomioissa 
käytetty väkivalta on ollut kaatamista, kuristamista, päällä istumista, avokämmenellä 
lyömistä, retuuttamista tai seinään heittämistä. Usein joku muu asia on myös tehnyt 
teosta lievempää tekotapaa vakavammin arvosteltavan, kuten vapaudenriisto tai lasten 
läsnäolo raiskauksen aikana.40

Vastaaja oli tuomittu yhden vuoden kahdeksan kuukauden rangaistukseen autossa 
tehdystä raiskauksesta, jossa uhrin vaatteet oli revitty ja lisäksi uhrin peräaukkoon oli 
tunkeuduttu sormella. Vastaaja oli myös virtsannut uhrin päälle. Samaan rangaistuk
seen oli päädytty tapauksessa, jossa uhria oli uhattu tappamisella, lyöty kasvoihin 
ja pidetty kiinni kaulasta. Yhden vuoden kahdeksan kuukauden ja lisäksi 70 tunnin 
yhdyskuntapalvelurangaistukseen on tuomittu teosta, jossa uhri oli tönäisty ulkona 
maahan, tultu päälle ja raiskattu. Yhden vuoden yhdeksän kuukauden rangaistukseen 
on tuomittu puukolla uhaten tehdystä raiskauksesta, jonka yhteydessä oli uhria lyöty 
kahdesti ja riisuttu tämä väkisin. Yhden vuoden kymmenen kuukauden rangaistuk
seen on tuomittu raiskauksesta, jossa uhri oli otettu kiinni, lyöty pään alueelle ohi
moon, raahattu, kaadettu maahan, uhattu tappaa ja kuristettu kurkusta.41

Kahden vuoden vankeusrangaistukseen on tuomittu vapaaehtoisena sukupuoli
yhteytenä alkaneesta teosta, jossa vastaaja oli pakottanut uhrin anaaliyhdyntään käyt
tämällä väkivaltaa siten, että hän oli puristanut uhria kädestä, pitänyt kuristusotteessa, 
uhannut tappamisella ja veitsellä sekä repinyt uhria hiuksista, heittänyt lasipullolla 
jalkaan, lyönyt nyrkillä kasvoihin ja puristanut nyrkillä kurkusta. Sama rangaistus oli 
tuomittu niin sanotusta ”puskaraiskauksesta”, jossa uhri oli viety pusikkoon, kaadettu 
maahan ja tappamisella uhaten raiskattu ja lisäksi pakotettu anaaliyhdyntään, suusek
siin sekä tyydyttämään uhri käsin. Kaksi vuotta on tuomittu myös teosta, jossa uhria 
on kuristettu ja uhattu tappamisella, jonka seurauksena uhri on suostunut useamman 
kerran suuseksiin, sekä anaali ja emätinyhdyntään ja seksuaaliseen tekoon. Kaksi 
vuotta kaksi kuukautta oli tuomittu ”puskaraiskauksesta”, jossa tekijä oli kaatanut 
uhrin maahan ja kiinni pitäen ollut sukupuoliyhteydessä tämän kanssa. Tuomioissa on 
rangaistusta ankaroittavana otettu huomioon, että teko on kohdistunut satunnaisesti 
valikoituneeseen uhriin42. Kahden vuoden kolmen kuukauden rangaistukseen oli tuo
mittu vastaaja, joka oli raiskannut uhrin neljä kertaa ja kuristanut tätä kurkusta. Saman 
pituinen rangaistus oli tuomittu leipäveitsellä ja pahoinpitelyllä pelotellen metsässä 
tehdystä raiskauksesta.43 Kahden vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistukseen 
on tuomittu ulkona tehdystä raiskauksesta, jossa uhrilta oli riisuttu housut, pidetty 
kurkusta, taivutettu jalkoja pään yli ja oltu yhdynnässä. Uhria oli lisäksi kuristettu. 
Kaksi vuotta neljä kuukautta tuomittiin teosta, jossa tuntematonta uhria oli kuristettu, 
revitty hiuksista, kaadettu maahan, retuutettu ja pidetty aloillaan voimakeinoin.44

40 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 141‒143.
41 Utriainen 2010 s. 304‒347.
42 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 144.
43 Utriainen 2010 s. 304‒347.
44 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 144.
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Kolmen vuoden tuomio on annettu teosta, jossa uhria oli lyöty nyrkillä niskaan ja 
kasvoihin, kaadettu maahan ja istuttu rintakehän päällä sekä painettu kaulasta. Uhri 
oli raiskattu ja pakotettu suuseksiin. Kolmen vuoden kahden kuukauden tuomio on 
annettu raiskauksesta, jossa uhria oli lyöty kasvoihin, revitty hiuksista, painettu kur
kusta useaan kertaan ja lisäksi pakotettu uhri sängylle ja oltu emätinyhdynnässä jonka 
seurauksena uhri oli saatu suostumaan vielä suuseksiin.45

4.3  Törkeä raiskaus 

4.3.1 Tunnusmerkistö

Rikoslain 20 luvun 2 §:n mukaan tekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vähin
tään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, jos raiskauksessa

1)  aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaaralli
nen tila, 

2)  rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä ja ruu
miillista kärsimystä, 

3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi, 
4)  rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai 
5)  käytetään ampuma tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka, 

muuten uhataan vakavalla väkivallalla ja raiskaus on myös kokonaisuutena ar
vostellen törkeä.

Vaikean ruumiinvamman aiheuttamisella tarkoitetaan raiskauksella aiheutettavaa 
tilaa. Vaikeatkaan henkiset oireet eivät kuulu tämän ankaroittamisperusteen sisälle. 
Lais sa tarkoitettu hengenvaarallinen tila tarkoittaa toteutunutta konkreettista vaaraa. 
Vaikka edellä tarkoitettua vakavaa ruumiinvammaa ei uhrille aiheutuisi, voi raiskauk
seen sisältyä erityistä kipua. Erityistä henkistä kärsimystä voi puolestaan aiheuttaa esi
merkiksi poikkeavan pelottava tekopaikka. Useamman henkilön tekemä raiskaus on 
sellaisenaankin erillinen kvalifiointiperuste, mutta voi olla myös erityistä kärsimystä 
aiheuttava ja täyttää siten tämänkin kvalifioinnin. Erityistä kärsimystä arvioitaes sa on 
vertailukohdaksi otettava perustekomuodon mukaisen raiskauksen aiheuttama kärsi
mys, mihin verrattuna on kysymyksessä oltava erityisen tuntuva kärsimys.46

Vuonna 2014 voimaan tulleen lainmuutoksen yhteydessä lakiin lisättiin ankaroitta
misperusteeksi se, että uhri on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Tekijän osalta 
oleellista on tahallisuus eli tietoisuus uhrin iästä. Lisäksi kokonaistörkeysarviointi voi 
nousta arvioitavaksi erityisesti, jos tekijä on ollut nuorempi kuin uhri.47

45 Utriainen 2010 s. 304‒347.
46 Ojala 2014 s. 108‒114.
47 Ojala 2014 s. 114‒115.
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Erityisen raaka ja julma tekotapa vastaavat törkeässä pahoinpitelyssä tarkoitettuja 
ankaroittamisperusteita. Raiskauksessa tekotavan raakuudessa korostuu raiskauksessa 
käytetyn väkivallan fyysinen karkeus. Julmuuden osalta kysymys on puolestaan teko
tavan uhrille aiheuttamasta kärsimyksestä, pelosta ja kauhusta. Nöyryyttäväksi teko 
voidaan katsoa, jos se on esimerkiksi tehty uhrille läheisen henkilön nähden tai muu
toin nöyryyttämällä uhria, kuten saattamalla hänet sadomasokistisen toiminnan koh
teeksi. Teräaseen käytön osalta kysymys on samanlaisesta ankaroittamisperusteesta 
kuin törkeässä pahoinpitelyssä ja törkeässä ryöstössä, mutta hengenvaarallisen väli
neen ei tarvitse olla rinnastettavissa ampuma tai teräaseeseen. 48

Törkeän raiskauksen osalta teon kokonaistörkeyttä tulee arvioida samoin kuin mui
denkin törkeiden tekomuotojen osalta. Uhrin ollessa alle 18vuotias tulee kokonais
törkeyttä arvioitaessa huomiota kiinnittää myös tekijän ikään sekä uhrin ja tekijän vä
liseen ikäeroon. Myös raiskauksen tekotapaan on kiinnitettävä huomiota arvioitaessa 
teon kokonaistörkeyttä. Toisin sanoen raiskausrikoksen kokonaistörkeyttä arvioitaes
sa on ensin arvioitava, mistä kvalifiointiperusteesta on kysymys ja ilmentääkö peruste 
jo yksinään kokonaistörkeyttä puoltavia seikkoja. Toisaalta on pohdittava edellyttääkö 
teon katsominen kokonaisuutena törkeäksi myös muita sitä puoltavia seikkoja.49

4.3.2 Rangaistukset

Törkeissä raiskauksissa tuomioiden ja niistä annettujen rangaistusten vertaileminen 
on perusmuotoisia raiskauksia vaikeampaa, koska tapaukset ovat keskenään hyvin eri
laisia ja niitä on perusmuotoisia tekoja vähemmän. Käsiteltävänä olevissa tapauksissa 
9–16 törkeistä raiskauksista tuomittujen rangaistusten pituus vaihtelee kahdesta vuo
desta neljästä kuukaudesta aina kymmeneen vuoteen saakka, mistä näkyy käytettävis
sä oleva laaja rangaistusasteikko. Törkeissä tekomuodoissa mittaamista hankaloittaa 
myös se, että kahta tapausta lukuun ottamatta kaikissa on vastaaja tuomittu useasta 
rikoksesta, mikä vaikuttaa myös yhteisen rangaistuksen pituuteen.

Tapauksessa 9 oli ollut kolme uhrille tuntematonta tekijää. Teko oli sisältänyt sor
mella tunkeutumisen emättimeen ja peräaukkoon. Teko ei ollut sisältänyt väkivaltaa, 
mutta oli ollut nöyryyttävä. Tekijät olivat tehneen teon erityisen nöyryyttävällä taval
la, mikä oli ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle tuntuvaa henkistä kärsimystä. 
Teon oli katsottu olleen kokonaisuutena arvostellen törkeä näillä samoilla perusteilla. 
Teosta tuomittiin kahden vuoden neljän kuukauden rangaistus molemmille täysiikäi
sille vastaajille ja nuorena tekijänä tuomitulle vastaajalle yhden vuoden yhdeksän kuu
kauden vankeusrangaistus. Tapauksen rangaistusarvioinnissa on käsitelty poikkeuk
sellisen laajan julkisuuden vaikutusta rangaistuksen mittaamiseen. Poik keuk sellisen 
laajan julkisuuden katsottiin vaikuttavan rangaistusta alentavasti. Vaikutus oli tässä 

48 Ojala 2014 s. 123‒127.
49 LaVM 4/2014 vp s. 6 ja Ojala 2014 s. 131‒134. 
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tapauksessa kaksi kuukautta, joten oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi itse teosta 
katsottiin kaksi vuotta kuusi kuukautta vankeutta.

Myöskään tapauksessa 10 ei ollut käytetty väkivaltaa. Teko oli katsottu törkeäksi, 
koska uhri on ollut 15vuotias ja päihtymyksen takia puolustuskyvytön. Tapauksessa 
on lausuttu rangaistuksen mittaamiseen vaikuttaneiksi seikoiksi tekijän ja uhrin ikäero 
(17 vuotta) sekä uhrin päihtymyksestä johtuvan avuttoman ja puolustuskyvyttömyy
destä johtuvan tilan hyväksikäyttäminen. Teosta on tuomittu kaksi vuotta kuusi kuu
kautta vankeutta.

Vertailuaineistosta ilmenee, että vanhan lain mukaan perusmuotoisena raiskaukse
na on tuomittu samantyyppisiä tekoja, jotka nykyisen lain mukaan tulevat lähtökoh
taisesti tuomituiksi törkeinä tekomuotoina. Esimerkiksi vertailuaineistossa on teko, 
jossa on tuomittu perusmuotoisesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksi
käytöstä kahden vuoden kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen vastaaja, joka oli 
väkisin riisunut 15vuotiaan uhrin ja hänestä kiinni pitäen ollut sukupuoliyhteydessä 
tämän kanssa.50 Lähtökohtaisesti kyseinen teko olisi siis tullut 1.9.2014 jälkeen tuo
mituksi törkeänä raiskauksena uhrin iästä johtuen.

Aineiston vakavimmissa tapauksissa 11– 16 on kahdessa maininta teräaseen käy
töstä. Lähes kaikissa tapauksissa yhdyntöjä on ollut useita ja useilla eri tavoilla teh
tyjä. Teoissa on yleensä käytetty väkivaltaa, joka on ollut huomattavasti vakavampaa 
kuin perusmuotoisissa raiskauksissa ja uhrien vammatkin ovat kaikissa tapauksissa 
olleet vakavampia. Tutkimuskohteena olleista hovioikeuden ratkaisuista vain yhdessä 
teossa oli ollut enemmän kuin yksi tekijä. 

Tapauksessa 11 oli uhria uhkailtu teräaseella, kohdistettu häneen nöyryyttävää me
nettelyä ja pakotettu uhri anaali ja oraaliyhdyntään. Uhri oli muun muassa kaadettu 
lattialle, hänen päällään oli istuttu, häntä oli raahattu lattialla, pidetty käsiraudoissa, 
suihkutettu kuumalla ja kylmällä vedellä sekä leikattu häneltä hiukset. Teko katsottiin 
tehdyn erityisen nöyryyttävällä tavalla. Koska veitsi oli ollut samassa huoneessa uh
rin ja vastaajan kanssa raiskauksen aikana, ei uhka sen käyttämisestä ollut poistunut, 
vaikka veitsellä ei ollut välittömästi uhattu uhria yhdynnän aikana. Vastaaja oli osittain 
samanaikaisesti törkeän raiskauksen kanssa syyllistynyt törkeään vapaudenriistoon, 
joista rikoksista vastaaja on tuomittu yhteiseen neljän vuoden vankeusrangaistukseen.

Tapauksessa 12 vastaaja oli tuomittu neljän vuoden kuuden kuukauden vankeus
rangaistukseen teosta, jossa oli käytetty teräasetta uhkauksen tehosteena ja lisäksi 
viilletty sillä uhria takaraivoon. Teon pitkä kesto ja uhrille aiheutettu voimakas kipu 
sekä väkivallasta ja sen uhasta johtuva voimakas pelkotila oli huomioitu tapauksessa 
myös kvalifiointiperusteina. Näillä perusteilla teolla oli katsottu aiheutetun uhrille eri
tyisen tuntuvaa henkistä ja ruumiillista kärsimystä. Teon raakaa, julmaa ja nöyryyttä
vää tekotapaa on kuvastanut väkivalta ja sillä aiheutetut vammat, teräaseen pitäminen 
uhkaavasti esillä ja useat erilaiset yhdynnät (vaginaalinen, anaalinen ja oraalinen).

50 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2012 s. 144.
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Tapauksessa 14 vastaaja oli tuomittu kuuden vuoden kahden kuukauden vankeus
rangaistukseen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Tekotapa oli 
ollut nöyryyttävä, koska raiskauksessa oli käytetty paljon erilaisia välineitä, kuten 
hieromasauvoja ja sidontaa. Uhri oli pakotettu välineillä tehtyyn anaaliseen, oraali
seen ja vaginaaliseen sukupuoliyhteyteen useaan kertaan, ja lisäksi peniksellä tehtyyn 
vaginaaliseen sukupuoliyhteyteen. Tekoaika oli ollut pitkä ja teko oli keskeytynyt vas
ta, kun uhri oli saanut kutsuttua apua vastaajan poistuttua hetkeksi paikalta. Uhrille oli 
aiheutunut teosta limakalvovaurioita, pintaruhjeita sekä psyykkisiä oireita.

Tapauksessa 16 oli rangaistuksen mittaamisen osalta viitattu esitöissä lausuttuun 
rangaistuskäytännön ankaroitumiseen sekä perustekomuodon että törkeän raiskauk
sen osalta. Kysymyksessä oli ollut poikkeuksellisen vakavaa väkivaltaa sisältänyt 
teko, jossa kuristamisen seurauksena uhri oli jäänyt pysyvästi toisen avun varaan. Kä
rä  jä oikeus on tapauksessa katsonut törkeästä raiskauksesta oikeudenmukaiseksi ran
gaistukseksi kahdeksan vuotta. Yhdessä törkeän pahoinpitelyn kanssa rangaistukseksi 
on tuomittu kymmenen vuotta vankeutta.

Vertailuaineistossa kahden vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistukseen tör
keästä raiskauksesta oli tuomittu tekijä, joka oli sulkenut uhrin asuntoon ja raiskan
nut tämän uhaten tappamisella puukkoa käyttäen. Kahden vuoden kuuden kuukauden 
rangaistukseen oli tuomittu raiskauksesta, jonka yhteydessä oli uhria lyöty kasvoihin 
ja vartaloon sekä uhattu fileerausveitsellä ja tappamisella. Kahden vuoden kymmenen 
kuukauden rangaistukseen oli tuomittu tekijä, joka oli raahannut uhrin kuristusottees
sa liiteriin ja raiskannut tämän uhaten tappamisella ja silmien puhkomisella. Kolmen 
vuoden tuomio on tuomittu teosta, jossa vastaaja oli kiinnittänyt yllättäen uhrin kädet 
käsiraudoilla selän taakse ja riisunut uhrin. Uhrin emättimeen oli työnnetty väkival
loin hieromasauvoja ja uhri oli pakotettu emätin ja anaaliyhdyntään sekä suuseksiin. 
Uhrin suu oli peitetty kädellä ja kaulaa painettu jalalla. Saman pituinen rangaistus oli 
tuomittu myös teosta, jossa uhria oli kuristettu, lyöty, heitelty, paiskottu lattiaan ja 
uhattu tappamisella sekä pakotettu näin tehden vaginaaliseen, anaaliseen ja oraaliseen 
sukupuoliyhteyteen. 

Kolme vuotta oli tuomittu myös teosta, jossa oli kuristamalla, sitomalla lakana 
uhrin pään ympärille, kasvoihin ja vartaloon lyömällä sekä puremalla korvia pako
tettu uhri sukupuoliyhteyteen väkivalloin. Kolmen vuoden kymmenen kuukauden 
rangaistukseen on tuomittu teosta, jossa uhri oli siepattu ja raiskattu kolme kertaa 
sekä pidetty vankina koko yön. Uhria oli heitetty seinää vasten, lyöty päähän, pidet
ty puukkoa kaulalla ja uhattu tappamisella ja palovammojen aiheuttamisella. Neljän 
vuoden kolmen kuukauden tuomio oli tuomittu törkeästä raiskauksesta ja vapauden
riistosta, jossa uhria oli uhattu veitsellä pitäen sitä uhrin kaulalla sekä lisäksi lyöty, 
revitty hiuksista ja näin tehden pakotettu suuseksiin sekä viidesti yhdyntään. Neljän 
vuoden kuuden kuukauden rangaistukseen oli tuomittu teosta, jossa vastaajan syyksi 
on törkeän raiskauksen lisäksi luettu törkeä vapaudenriisto, törkeä kotirauhan rikko
minen ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Uhri oli pakotettu sukupuoliyhteyteen 
uhkaamalla tätä jalkajousella sekä sähköiskuja antavalla laitteella. Kuuden vuoden 
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vankeusrangaistukseen oli tuomittu vastaaja useamman teon sisältäneistä eri uhrei
hin kohdistuneista teoista, joista törkeäksi kvalifioitu raiskaus oli kohdistunut alle 
18vuotiaaseen. Lisäksi syyksi oli luettu kaksi perusmuotoista raiskausta. Teot olivat 
olleet niin sanottuja ”puskaraiskauksia” ja sisältäneet lyömistä, päälle istumista ja ku
ris   tamista.51

Törkeän raiskauksen lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön sisältävät tapaukset 
13 ja 15 eivät rangaistuksen mittaamisen osalta ole aivan vertailukelpoisia törkeistä 
raiskauksista annettujen rangaistusten kanssa. Lapseen kohdistuneissa teoissa ei väki
valtaa yleensä ole tarvetta käyttää uhrin tahdon murtamiseen. Kohdassa 13 oli kysy
mys kertaluontoisesta vaginaalisesta sukupuoliyhteydestä alle 16vuotiaan lapsen 
kanssa. Tekijät olivat olleet uhrille ennestään tuttuja ja tekijöiden motiivina oli ollut 
heidän kertomansa mukaan kosto. Tekoon oli liittynyt väkivallalla uhkailua ja lievää 
väkivaltaa ja se oli tehty syrjäisessä paikassa. Uhrille oli aiheutunut fyysisiä ja uh
rin taustasta johtuen erityisiä psyykkisiä vammoja. Yhdessä muiden syyksi luettujen 
teko jen kanssa päätekijälle oli tuomittu neljän vuoden kuuden kuukauden vankeus
rangaistus. Tapauksessa 15 uhri oli ollut pieni lapsi, jolle anaali ja oraaliyhdynnät 
olivat olleet omiaan aiheuttamaan kipua ja kärsimystä sekä vahingoittamaan tämän 
kehitystä. Teossa oli käytetty hyväksi uhrin vastaajasta täysin riippuvaista asemaa. 
Teosta oli tuomittu kuuden vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistus yhdessä 
useiden muiden syyksi luettujen tekojen kanssa.

5.  Johtopäätökset

Yleisesti ottaen tarkastelluissa hovioikeuden tuomioissa ei juurikaan ollut otettu kan
taa muuttuneeseen lainsäädäntöön ja sen valmistelun yhteydessä julkilausuttuun ta
voitteeseen rangaistusasteikon ankaroitumisesta. Pelkästään tuomioiden perusteluista 
ei siis suoraan ilmene, onko rangaistusta mitattaessa tietoisesta otettu huomioon lain
säätäjän tavoite mitata rangaistukset aikaisempaa rangaistuskäytäntöä ankarammin. 
Lievimmät tutkittavista tapauksista ovat teonkuvaukseltaan sellaisia, että ne olisivat 
saattaneet ennen 1.9.2014 voimaan tullutta lainmuutosta tulla tuomituiksi pakottami
sena sukupuoliyhteyteen. Kuitenkaan aineistossa olevien tekojen ei yhtä lukuun otta
matta ole katsottu olleen sillä tavalla perustekomuotoiseen raiskaukseen verrattuna 
vähemmän törkeitä, että olisivat voineet tulla tuomituiksi nykyisen rikoslain 20 luvun 
1 §:n 3 momentin mukaisina vähemmän törkeinä raiskauksina. 

Yhdessä ratkaisussa on perusteltu, miksei lievempi tekomuoto ole tullut kysymyk
seen. Aineistossa ollut sormilla unessa olleelle asianomistajalle tehty tapaus 2 olisi 
rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella tuomittuun tapaukseen 1 verrattu
na saattanut tulla arvioitavaksi lievempänä tekomuotona, mutta tapauksessa ei ollut 

51 Utriainen 2010 s. 352‒363.
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otettu tähän viranpuolesta kantaa taikka vedottu lievempään tekomuotoon vastaajan 
puolelta. Kun otetaan lisäksi huomioon, että kyseisen 3 momentin soveltamisen edel
lytysten on lain esitöissäkin todettu olevan korkealla, voitaneen todeta, että kynnys 
tuomita vastaaja vähemmän vakavasta raiskauksesta on lainmuutoksen myötä julki
lausutulla tavalla kohonnut verrattuna aikaisempaan lievempään rikosnimikkeeseen 
pakottaminen seksuaaliseen tekoon.

Kun nykyään raiskauksesta on perustekomuotoisena tuomittava vähintään yksi 
vuosi vankeutta, ovat edellä kuvatun muutoksen seurauksena rangaistukset lievimpien 
tekojen osalta jo pelkästään tästä syystä ankaroituneet. Suhteellisen lievääkin väkival
taa sisältävät teot tulevat tällä hetkellä tuomituiksi raiskauksina vähintään yhden vuo
den vankeusrangaistukseen. Tätä muutosta on jo lain esitöissä ennakoitu. Nyt tutkitta
vana olevassa aineistossa olevissa tapauksissa useissa on käytetty selvästi lievempää 
väkivaltaa kuin aikaisemmassa oikeustapausaineistossa, missä osa vastaavista teoista 
oli tuomittu tuolloin voimassa olleen lievemmän tekomuodon mukaan. Kuten sanot
tua, on mahdollista, että osa aineistossa olevista teoista olisi voinut tulla tuomituksi 
vanhan lainkohdan mukaisena lievempänä tekomuotona alemman asteikon mukaan. 
Näin ollen verrattaessa tutkittavina olevia hovioikeuden ratkaisuja vertailuaineisto
na olleisiin tapauksiin on mahdollista todeta, että rangaistukset ovat raiskaustekojen 
lievimmässä päässä ankaroituneet selvimmin ja hallituksen esityksessä ennakoidusti.

Sen sijaan vakavimpien tekojen vertaileminen on vaikeaa näin pienen aineiston pe
rusteella. Muutos on selvimmin havaittavissa uhrin olleessa alle 18vuotias. Nykyään 
nämä teot ovat lähtökohtaisesti törkeitä raiskauksia, jos teko on katsottavissa myös 
kokonaisuutena arvostellen törkeäksi. Aikaisemmin uhrin alaikäisyys ei ollut itses
sään kvali fiointiperuste, vaikka vertailuaineistonkin teoista oli havaittavissa, että uh
rin iällä on ilmeisesti ollut vaikutusta teon törkeysarvosteluun tällöinkin. Verrattaessa 
lievimmistä törkeistä raiskauksista annettuja tuomioita on havaittavissa, että vastaa
vanlaisia ta pauksia on aikaisemman lain aikaan tullut tuomituiksi perusmuotoisina 
tekoina. Tutkittavana olevissa ratkaisuissa on tuomittu osassa hyvin pitkiä vankeus
rangaistuksia, joita vastaavia vertailuaineistossa ei ollut saatavilla. Törkeimmät teot 
ovat kuitenkin jo lähtökohtaisesti niin poikkeuksellisia, että niistä ei ole vedettävissä 
yleistettäviä linjoja. Huomionarvoista kuitenkin on, että aineiston ankarimmin tuomi
tussa tapauksessa 16 oli hovioikeuden perusteluissa nimenomaisesti otettu huomioon 
muuttunut lainsäädäntö ja sen rangaistuskäytännölle asettama tavoite, joka näin ollen 
lienee otettu huomioon rangaistuksen mittaamisessa.

Yhteenvedon omaisesti todettakoon, että näyttäisi siltä, että raiskausrikosten anka
roituminen on toteutunut lievimpien tekojen ja ainakin tutkittavina olevissa yksittäis
tapauksissa myös törkeimpien tekojen osalta.
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 Rikos
nimike

Lisäksi luettu 
syyksi

Muuta Rangaistus Tekotapa ja vammat

1 Raiskaus   1 v ehdollinen Aviopari, emätinyhdyntä, uhri nuk
kunut, ei väkivaltaa tai vammoja

2 Raiskaus   1 v 2 kk ehdol
linen, oheis
rangaistuksena  
60 tuntia 
yhdyskunta
palvelua

Sormilla tunkeutuminen emätti meen 
uhrin ollessa lääkkeen voimalla 
nukkumassa ja yritys tunkeutua 
peräaukkoon. Tekoaika lyhyt, ei 
väkivaltaa, pieni limakalvovaurio

3 Raiskaus   1 v 2 kk ehdol
linen

Seurustelusuhde, yhdyntä, uhri 
kehitysvammainen ja sen vuoksi 
kykenemätön puolustamaan itseään, 
kipua ja limakalvorikko

4 Raiskaus   1 v 3 kk Emätinyhdyntä, väkivaltaa:  
käsistä kiinnipitämistä ja  
kurkusta painamista

5 Raiskaus  1 v 3 kk ehdol
linen, oheis
rangaistuksena 
30 tuntia 
yhdyskunta
palvelua

Sormella tunkeutuminen kahdesti 
emättimeen ja kertaluontoinen emä
tinyhdyntä, väkivalta kiinnipitävää, 
seurauksena psyykkisiä oireita.

6 Raiskaus   1 v 8 kk ehdol
linen

Emätinyhdyntä, väkivaltaa ja sillä 
uhkailua: puremista huulesta ja 
nännistä, kuristamisella ja suku
puolielimestä repimisellä uhkaamis
ta, kipua ja pintanaarmuja

7 Raiskaus   1 v 8 kk Emätinyhdyntä, väkivaltaa: pot
kuja, lyöntejä, hiuksista repimistä, 
niskasta kiinnipitämistä, väkivalta 
ei kuitenkaan erityisen voimakasta, 
ruhjevammoja eri puolille kehoa ja 
hiusten irtoamista

8 Raiskaus kaksi pahoinpite
lyä, laiton uhkaus,  
vapaudenriisto

 2 v 10 kk Emätinyhdyntä, uhrin pelkotilan 
hyväksikäyttäminen,  
ei väkivaltaa

9 Törkeä 
raiskaus

kolme vastaa
jaa, joista kaksi  
15–17 vuo
tiasta

2 v 4 kk, nuo
rena henkilönä 
tehtynä 1 v 9 
kk ehdollinen

Kolme tekijää, sormella emättimeen 
ja peräaukkoon tunkeutuminen, 
nöyryyttävä tekotapa,  
ei väkivaltaa,

10 Törkeä 
raiskaus

lapsen seksuaali
nen hyväksikäyttö

 2 v 6 kk Uhri 15vuotias (ikäero tekijään 
17 vuotta), sukupuoliyhteys, 
päihtymyksen takia avuton ja 
puolustus kyvytön tila, ei väki valtaa, 
limakalvo vaurioita

Liite 
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11 Törkeä 
raiskaus

törkeä vapauden
riisto, pakottami
nen seksuaaliseen 
tekoon, pahoin
pitely

4 v Emätin ja oraaliyhdyntä, väki
valtaa, teräaseella uhkaamista, 
pelottava tilanne

12 Törkeä 
raiskaus

  4 v 6 kk Useita yhdyntöjä emättimeen,  
peräaukkoon ja suuhun, väkivaltaa 
ja sillä uhkailua, nöyryyttävä ja 
kivulias tekotapa, pitkä teko aika, 
teräase, viiltohaava takaraivoon ja 
lukuisia muita vammoja

13 Törkeä 
raiskaus

lapsen seksuaali
nen hyväksikäyttö 
nuorena henkilönä, 
oikeudenkäytössä 
kuultavan uhkaa
minen, törkeä lap
sen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

vastaajan 
ohella tuo
mittu toinen 
tekijä nuorena 
henkilönä 
avunannosta 
sekä törkeään 
raiskaukseen 
että lapsen 
seksuaaliseen 
hyväksi
käyttöön

4 v 6 kk,  
avun annosta 
1 v 6 kk ehdol
lista

Kertaluontoinen vaginaalinen suku
puoliyhteys, uhri 13vuotias, kaksi 
ennestään tuttua tekijää, väkivallalla 
uhkailua ja lievää väkivaltaa, syrjäi
nen paikka, motiivina kosto, fyysisiä 
ja psyykkisiä vammoja

14 Törkeä 
raiskaus

törkeä  
vapaudenriisto

 

6 v 2 kk Pitkä tekoaika, nöyryyttävä teko
tapa: käytetty paljon välineitä 
raiskauksessa, anaalinen, oraalinen 
ja vaginaalinen sukupuoli yhteys 
useaan kertaan, myös peniksellä 
tehty vaginaalinen sukupuoliyhteys, 
uhri sidottu, limakalvovaurioita, 
pinta ruhjeita, psyykkisiä oireita

15 Törkeä 
raiskaus

törkeä lapsen sek
suaalinen hyväksi
käyttö, pahoinpite
ly, rattijuopumus, 
liikenneturvallisuu
den vaarantaminen

 

6 v 6 kk Uhri nuori lapsi, tekijä ollut lähei
nen henkilö lapselle, uhri riippuvai
sessa asemassa vastaajaan nähden, 
useita anaali sekä oraaliyhdyntöjä, 
teko erityisen vahingollinen lapsen 
kehitykselle, teosta aiheutunut fyy
sisiä vammoja lapselle

16 Törkeä 
raiskaus

Törkeä pahoin
pitely

 10 v Emätinyhdyntä, lyömistä, kuristami
nen ja tajunnan menetys, hengen
vaarallinen tila, pysyvä aivovamma 
ja lisäksi pinnallisia vammoja
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Riikka Pirttisalo

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta

1. Johdanto

Rikokseen syyllistyy aina ihminen. On kuitenkin tilanteita, joissa on katsottu olevan 
tarpeen, että myös oikeushenkilöä tulee voida rangaista. Oikeushenkilö voidaankin 
tuomita yhteisösakkorangaistukseen sen toiminnassa tapahtuneen rikoksen johdosta. 
Rikoslain 9 luku sisältää säännökset oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Rikoslain 
9 luvun 1 §:n mukaan yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on 
tehty rikos, on syyttäjän vaatimuksesta tuomittava rikoksen johdosta yhteisösakkoon, 
jos se on rikoslaissa säädetty rikoksen seuraamukseksi. Oikeushenkilö voidaan si
ten tuomita yhteisösakkoon sellaisten rikoslaissa rangaistaviksi säädettyjen tekojen 
johdosta, joista näin on laissa erikseen todettu. Oikeushenkilöä itseään ei kuitenkaan 
pidetä rikoksen tekijänä, vaan rangaistus voi seurata sellaisesta rikoksesta, jonka joku 
on tehnyt oikeushenkilön toiminnassa. Rangaistavuuden edellytyksenä on, että oi
keushenkilön johto on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka 
että oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varo
vaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Rikoksen tekijän on lisäksi täytynyt toimia oikeus
henkilön puolesta tai hyväksi ja kuulua sen johtoon tai olla työ tai virkasuhteessa 
oikeushenkilöön taikka toimia toimeksiannon perusteella. 

Yhteisösakko on säädetty seuraamukseksi seuraavissa rikoksissa: lahjuksen anta
minen, törkeä lahjuksen antaminen, lahjuksen antaminen kansanedustajalle, törkeä 
lahjuksen antaminen kansanedustajalle, järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 
osallistuminen, laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä laittoman maahantulon 
järjestäminen, eläinsuojelurikos, törkeä eläinsuojelurikos, uhkapelin järjestäminen, 
raha pelirikos, arpajaisrikos, rahankeräysrikos, väkivaltakuvauksen levittäminen, suku
puolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, törkeään sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan hallussapito, sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi, pa
ritus, törkeä paritus, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, törkeä ihmis
kauppa, laiton uhkaus1, veropetos2, törkeä veropetos3, avustuspetos, törkeä avustus  

1 Silloin, kun laittoman uhkauksen vaikuttimena on rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen 
alku perä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus taikka niihin rinnastet
tava muu peruste.

2 Sellainen veropetos, joka kohdistuu RL 29 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun veroon.
3 Sellainen törkeä veropetos, joka kohdistuu RL 29 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 

veroon.
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petos, avustuksen väärinkäyttö, markkinointirikos, alkoholijuoman markkinointi rikos, 
kilpai lu menettelyrikos, yritysvakoilu, yrityssalaisuuden väärinkäyttö, lahjomi nen 
elin keinotoiminnassa, törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa, lahjuksen otta minen 
elinkeinotoiminnassa, törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, kätke  mis 
rikos, törkeä kätkemisrikos, ammattimainen kätkemisrikos, rahanpesu, tör keä rahan
pesu ja tuottamuksellinen rahanpesu, väärennys, törkeä väärennys, väären nys aineiston 
hallussapito, ydinräjähderikos, yleisvaarallisen rikoksen valmistelu, vaaran aiheuttami
nen tietojenkäsittelylle, terrorismirikokset, petos4, törkeä petos5, rahan väärennys, tör
keä rahanväärennys, lievä rahanväärennys, rahanväärennyksen valmistelu, väärän rahan 
käyttö, maksuvälinepetos, törkeä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu, 
säännöstelyrikos, törkeä säännöstelyrikos, salakuljetus, törkeä tulliselvitys rikos, puo
lustustarvikkeiden maastavientirikos, työturvallisuusrikos, kiskonnantapai nen työ  
syr jintä, ympäristön turmeleminen, törkeä ympäristön turmeleminen, ym päris törikko
mus, tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, luonnonsuojelurikos, törkeä luon
non suojelurikos, rakennussuojelurikos, sisäpiirintiedon väärinkäyttö, törkeä sisäpii
rintiedon väärinkäyttö, sisäpiirintiedon ilmaiseminen, markkinoiden manipulointi, 
törkeä markkinoiden manipulointi ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamis
rikos.6

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yleisesti oikeushenkilön rangaistusvastuun edel
lytyksiä ja yhteisösakon mittaamisen perusteita erityisesti viimeaikaisten korkeim
man oikeuden ennakkopäätösten valossa. 

2.  Oikeushenkilön rangaistusvastuun taustaa

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeva sääntely on ollut Suomessa voimassa vuo
desta 1995, eli jo yli kaksikymmentä vuotta. 7 Tätä ennen Suomessa oli ollut voimassa 
vahva periaate siitä, että rangaistusvastuu voitiin ulottaa vain luonnollisiin henkilöi
hin. Säädettäessä rikoslakiin oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä 
oli kuitenkin havahduttu siihen, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen toiminta sekä 
julkinen hallinto perustuvat monimutkaisille organisaatiorakenteille. Lainvastainen 
toiminta ei ole ainakaan suurimmissa yhteisöissä samastettavissa tiettyjen johtavassa 
asemassa olevien henkilöiden päätöksentekoon ja päätösten toteuttamiseen, vaan se 
on usein tulosta monien yhteisössä toimivien henkilöiden vuorovaikutuksesta. Suu
rimmissa liikeyrityksissä strateginen ja jokapäiväinen operatiivinen johtaminen ovat 
eriytyneet toisistaan. Sellaisen yrityksen toiminnassa tapahtuneista rikoksista joutuivat 

4 RL 36 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu petos.
5 Törkeä petos silloin, kun se on tehty RL 36 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
6 Ks. RL 16:18, 17:24, 20:13, 25:10, 29:10, 30:13, 32:14, 33:7, 34:13, 34 a:8, 36:9, 37:14, 46:14, 47:9, 

48:9 ja 51:8.
7 Ks. oikeushenkilön rangaistusvastuusta laajemmin esim. Wells.
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rangaistusvastuuseen aikaisemmin lähinnä operatiiviseen johtoon kuuluvat henkilöt 
ja heidän alaisensa. Yksilöllisen vastuun mahdollisuudet vaikuttaa yhteisötoimintaan 
ovat heikentyneet, kun yhteisön puolesta toimivat henkilöt ovat nykyisin enemmän 
yhteisörakenteen osia kuin itsenäisiä ja riippumattomia päätöksentekijöitä. Katsot
tiin, että jos yhteisötoiminnassa tapahtuvista rikoksista edelleen oltaisiin tyydytty vain 
perinteelliseen yksilölliseen rangaistusvastuuseen, saattaisi jäädä rikosoikeudellisesti 
pääosin arvioimatta se, että moitittava ja rangaistava menettely yhteisöjen toiminnassa 
muodostuu usein monen yhteisössä toimivan henkilön päätöksenteon, toimenpitei
den tai laiminlyöntien kokonaisuudesta. Eri henkilöiden toiminnan yhteisvaikutuksen 
tuloksena voikin syntyä huomattavaa vahinkoa tai vaaraa, vaikka kunkin yksittäisen 
henkilön osuus erikseen arvioiden olisi merkitykseltään pieni. Yhteisötoiminnalle 
ominainen organisatorinen yhteisvaikutus ei ole nimenomaisesti arvioitavissa, ellei 
omaksuta periaatetta, jonka mukaan rangaistuksen luonteisia seuraamuksia voidaan 
kohdistaa yksilöllisten rikoksentekijöiden ohella myös välittö mästi siihen yhteisöön, 
jonka puolesta tai hyväksi rikoksentekijät ovat toimineet.8

Oikeushenkilön rangaistusvastuun säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 
on koottu ne keskeiset perusteet, joita oli esitetty oikeushenkilön rangaistusvastuun 
puolesta ja vastaan. Oikeushenkilön rangaistusvastuun puolesta esitettyjä perusteita 
olivat olleet lähinnä seuraavat:

1) Yhteisöjen toimintojen yhteydessä tapahtuvilla rikoksilla on yhä suurempi yh
teiskunnallinen merkitys.

2)  Yksilöllinen syyllisyysvastuu ei riittävästi ota huomioon yhteisötoimintaan liit
tyvien lainvastaisuuksien yhteisvaikutusluonnetta ja sinänsä lievästi moititta
vista teoista ja laiminlyönneistä kasautuvaa syyllisyyttä yhteisöorganisaatiossa.

3)  Oikeushenkilöihin käytännössä kohdistuvat rikosoikeudelliset seuraamukset 
eivät aina ole oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksiin, joita niiden toiminnassa 
tehdään, eivätkä riittävän tehokkaita niiden toiminnan ohjaamisen kannalta.

4)  Rikoksen yksilöiminen perinteisen rikosoikeusjärjestelmän mukaan on tullut 
ongelmalliseksi organisaatioiden monimutkaistumisen, laajentumisen ja pää
töksentekomekanismien muuttumisen vuoksi.

5)  Yksilöllisen rikosoikeudellisen vastuun kohdentaminen monimutkaisen organi
saation toiminnassa tehdyistä rikoksista on tullut ongelmalliseksi.

6)  Ihmisten oikeustajunnalle ei ole enää vieras sellainen ajatus, että yhteiskun
nallinen moite kohdistetaan oikeushenkilön puolesta toimineiden luonnollisten 
henkilöiden ohella organisaatioon sellaisenaan.

7) Prosessitaloudelliset syyt puoltavat oikeushenkilöiden välitöntä rangaistus  vas
tuuta.

8 HE 95/1993 vp s. 3.
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Oikeushenkilön rangaistusvastuuta vastaan esitettyjä perusteita olivat olleet lähinnä 
seuraavat:

1) Rikosoikeudellinen syyllisyysperiaate estää rangaistuksen kohdistamisen oi
keus henkilöön, koska ei voida puhua tahallisuudesta tai tuottamuksesta oikeus
henkilöön kohdistuvan moitearvostelun perusteena.

2)  Oikeushenkilöön kohdistuvat rangaistukset ovat tarpeettomia sen vuoksi, että 
siihen voidaan rikoksen johdosta jo nyt kohdistaa erilaisia seuraamuksia. Niitä 
on mahdollista kehittää. Lisäksi on mahdollista tehostaa yksilöllistä vastuuta 
yhteisötoiminnassa tapahtuvista rikoksista.

3)  Uudistuksen toteuttamiseen liittyy vaikeita lainsäädännöllisiä ongelmia.
4)  Uudistus johtaisi käsitteellisiin sekaannuksiin ja oikeustajunnan hämärtymi

seen ja olisi omiaan sekoittamaan yksilöllisiä vastuusuhteita.
5)  Oikeushenkilöön kohdistuvat rikoksen taloudelliset seuraamukset voidaan vyö

ryttää edelleen samaan tapaan kuin verot ja niihin verrattavat julkisoikeudelliset 
maksut.

6)  Yhteisörangaistukset olisivat tehoton tapa säännellä yhteisöjen toimintoja.
7) Tuomioistuimet eivät ole soveliaita käsittelemään ja ratkaisemaan yhteisöjen 

toimintoihin liittyviä laajakantoisia yhteiskunnallisia ongelmia.9

Vaikka nyt usean vuosikymmenen jälkeen osa aikanaan esitetyistä oikeushenkilön 
rangaistusvastuun säätämistä vastustaneista argumenteista kuulostaa varsin erikoisil
ta, kuvastaa hallituksen esityksen listaus sitä, miten merkittävästä muutoksesta rikos
oikeudellisessa ajattelussa on ollut kysymys säädettäessä rangaistusvastuuta oikeus
henkilöille. Siitä huolimatta, että lakia säädettäessä ounasteltiin yhteisösakon käytön 
jäävän vähäiseksi, on yhteisösakko erityisesti sen piiriin tulleiden uusien rikostyyp
pien myötä asettunut hiljalleen vakaasti osaksi nykyistä rangaistusjärjestelmäämme.10 

3.  Rangaistusvastuun piiriin kuuluvat oikeushenkilöt

Oikeushenkilön rangaistusvastuun piiriin kuuluvat yhteisöt, säätiöt ja muut oikeus
henkilöt. Keskeistä on asema oikeushenkilönä, jolla tässä tarkoitetaan oikeuskelpoista 
ja oikeudellisesti toimintakykyistä itsenäistä oikeuksien haltijaa. Lainsäätäjälle pään
vaivaa aikanaan aiheuttivat tältä osin erityisesti julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. 
Yhtenä syynä tähän oli, että rankaisuvaltaa käyttää julkisyhteisö, valtio. Julkisoikeu
dellisetkin oikeushenkilöt tulevat kuitenkin kyseeseen vastuusubjekteina. Rikoslain 

9 HE 95/1993 vp s. 4.
10 HE 95/1993 vp s. 25. Yhteisösakon käyttämisen jääminen aivan vähäiseksi olisi tehnyt sääntelystä niin 

sanotusti symbolista lainsäädäntöä, jota voidaan pitää kritiikille alttiina. Ks. esim. Lahti s. 1273.
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9 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti oikeushenkilön rangaistusvastuuta ei kuitenkaan 
sovelleta julkisen vallan käytössä tehtyihin rikoksiin.11

Oikeushenkilön tulee olla olemassa oleva oikeussubjekti rikoksentekohetkellä. Se, 
milloin oikeushenkilö syntyy ja lakkaa, määräytyy kutakin oikeushenkilöä koskevien 
säännösten mukaan. Kun oikeushenkilö lakkaa olemasta sen puolesta tai hyväksi ei 
enää voida syyllistyä rikoksiin, mutta vastuuta ei voida välttää hakemalla oikeushen
kilö konkurssiin. Konkurssipesä vastaa ennen konkurssia tehdyn rikoksen perusteella 
tuomitusta yhteisösakosta ja astuu oikeushenkilön sijaan oikeushenkilön rangaistus
vastuuta koskevassa prosessissa, jos tuomio annetaan vasta konkurssiin asettamisen 
jälkeen.12 

Mikäli oikeushenkilö puolestaan lakkaa, on sillä oikeushenkilön rangaistusvastuun 
kannalta kahdenlainen merkitys. Toisaalta lakkaamisen jälkeen ei enää edellä todetul
la tavalla ole oikeushenkilöä, jonka puolesta tai hyväksi rikos voitaisiin tehdä. Toi
saalta lakkaamisen jälkeen ei ole myöskään olemassa itsenäistä oikeushenkilöä, johon 
voitaisiin kohdistaa rangaistusseuraamuksia.13

4.  Oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytykset

4.1  Yleisesti

Rikoslain 9 luvun 2 §:n mukaan oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen 
laki sääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä 
tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen 
tekemisen taikka jos sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja 
varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Yhteisösakkoon tuomitaan, vaikkei rikoksentekijää saada selville tai muusta syys
tä tuomita rangaistukseen. Yhteisösakkoon ei kuitenkaan tuomita sellaisen asian
omistaja rikoksen johdosta, jota asianomistaja ei ilmoita syytteeseen pantavaksi, ellei 
erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Edelleen saman luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rikos katsotaan oikeushenkilön 
toiminnassa tehdyksi, jos sen tekijä on toiminut oikeushenkilön puolesta tai hyväksi 
ja hän kuuluu oikeushenkilön johtoon tai on virka tai työsuhteessa oikeushenkilöön 
taikka on toiminut oikeushenkilön edustajalta saamansa toimeksiannon perusteella.

Matikkala on jaotellut oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytyksiä todeten, että 
oikeushenkilön rangaistusvastuu edellyttää, että oikeushenkilön toiminnassa on ta
pahtunut rikos (rikosedellytys) että eräänlainen yhteisösyyllisyysvaatimus rikokseen 
nähden toteutuu (yhteisösyyllisyysedellytys).14 

11 Matikkala s. 324, HE 95/1993 vp s. 23–28.
12 Jaatinen s. 68 ja Matikkala s. 183.
13 Jaatinen s. 70.
14 Matikkala s. 184.
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4.2  Rikosedellytys

Rikosedellytys sisältää neljä eri alavaatimusta. Ensinnä oikeushenkilön rangaistusvas
tuu koskee vain niitä rikoksia, joihin nähden se on erillisellä säännöksellä säädetty so
veltuvaksi. Toiseksi kysymyksessä olevassa konkreettisessa rikoksessa tulee toteutua 
kaikki rikosoikeudellisen vastuun edellytykset. Esimerkiksi jos rikostyyppi edellyttää 
tahallisuutta, tulee rikoksen olla tahallinen. Kolmanneksi rikosedellytys sisältää edel
lä mainitun RL 9:3.1:ssä ilmenevän vaatimuksen siitä, että rikoksentekijä on toimi
nut oikeushenkilön puolesta tai hyväksi. Oikeushenkilön puolesta voi toimia henkilö, 
joka on oikeutettu edustamaan oikeushenkilöä, käyttämään sen päätösvaltaa jossakin 
asiassa tai joka on saanut tehtäväkseen teon tekemisen. Oikeushenkilön puolesta toi
mii myös se, jonka on annettu ainakin ymmärtää, että teko hyväksytään. Tekijällä on 
siis ollut toimivalta teon tekemiseen tai se on ainakin hyväksytty.15 

Oikeushenkilön hyväksi toimimisessa on sen sijaan tyypillisesti kyse tekijän omaan 
ajatteluun perustuvasta toiminnasta, kun on tarjoutunut mahdollisuus oikeushenkilöä 
hyödyttävään tekoon. Kriteeri ei toteudu tilanteessa, joissa rikos kohdistuu oikeushen
kilöön itseensä tai kyse on sabotaasitapauksesta.16 Vielä neljänneksi vaaditaan samas
ta lainkohdasta ilmenevä seikka siitä, että rikoksentekijä kuuluu oikeushenkilön joh
toon tai on virka tai työsuhteessa oikeushenkilöön taikka on toiminut oikeushenkilön 
edustajalta saamansa toimeksiannon perusteella.17

4.3  Yhteisösyyllisyysedellytys

Yhteisösyyllisyys voi perustua samastamiseen tai/ja isännänvastuuseen.18 Samasta
misesta on kysymys silloin, kun oikeushenkilön lakimääräiseen toimielimeen tai 
muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä 
on ollut osallisena rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen. Vastuu perustuu tällöin 
oikeushenkilön johtoon kuuluvan välittömään myötävaikutukseen rikokseen.19

Rikoksen osallisuuden käsitettä käytetään laajassa merkityksessä. Oikeushenkilön 
johto katsotaan osalliseksi rikokseen silloin, kun johdon jäsen on yhteisösakkovaa
teen perustana olevan rikoksen varsinaisena tekijänä. Tavanomaiseen tapaan osallisia 

15 Esitöissä mainitaan esimerkkinä tapaus, jossa tuotantolaitoksen palveluksessa oleva henkilö, joka 
katsoo tulleensa väärin kohdelluksi, aiheuttaa tahallaan vesistön pilaantumista laitokselta käsin. 
HE 95/1993 vp s. 35.

16 Esitöissä mainitaan esimerkkinä tapaus, jossa tuotantolaitoksen palveluksessa oleva henkilö, joka 
katsoo tulleensa väärin kohdelluksi, aiheuttaa tahallaan vesistön pilaantumista laitokselta käsin. 
HE 95/1993 vp s. 35.

17 Matikkala s. 184–185, HE 95/1993 vp s. 16 ja 25 ja Jaatinen s. 86–88.
18 Samastamisvastuu liittyy usein tahalliseen, isännänvastuu tuottamukselliseen rikokseen, mutta tilanne 

voi olla päinvastainenkin. Matikkala s. 186 alaviite. Vrt. LappiSeppälä 404–405.
19 Matikkala s. 185.
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ovat myös tekijäkumppanit, yllyttäjät ja avunantajat. Oikeushenkilön johtoon kuulu
van osallisuus voi tarkoittaa vain yhden johtohenkilön lainvastaista menettelyä, mutta 
esitöiden mukaan yhtä lailla on mahdollista, että rikos oikeushenkilön toiminnassa 
tehdään ylimpien päätöksentekoelinten kollektiivisen päätöksen perusteella. Tällöin 
ollaan tekemisissä lähinnä rikoksen tekemisen sallimisen kanssa, ellei johdon osalli
suus täytä vakiintuneita osallisuuden määritelmiä.20

Oikeushenkilön johto on velvollinen estämään rikoksen tekemisen silloin, kun se 
tietää, että lakia tullaan rikkomaan tai sitä rikotaan parhaillaan. Sallimisen käsittee
seen sisältyy ajatus siitä, että rikos olisi ollut estettävissä. Johtoon kuuluvan henkilön 
salliessa rikoksen tekemisen on kysymys lähinnä epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen 
tyyppisestä tilanteesta. Jotta johtoon kuuluvan henkilön voitaisiin katsoa olevan hen
kilökohtaisessa rangaistusvastuussa rikosten sallimisesta, edellytetään, että hänen lai
minlyöntiään estää vahinkoseuraamuksen syntyminen voidaan pitää yhtä moitittavana 
kuin sitä, että joku aiheuttaisi vahinkoseurauksen aktiivisella tekemisellään. Oikeus
henkilön johtoon kuuluvan salliessa rikoksen tekemisen oikeushenkilön toiminnassa 
ei kuitenkaan ole kysymys varsinaisen vastuun kohdentamisen kanssa samanarvoi
sesta tilanteesta. Johtoon kuuluvan henkilön passiivisuus ei ole samanarvoista kuin 
varsinaisen rikoksen tekevän henkilön aktiivinen tekeminen tai passiivisuus. Oikeus
henkilön johtoon kuuluvalla on tietyllä tavalla laajennettu vastuuasema.21

Johtoon kuuluvien henkilöiden aseman osalta on aina pohdittava myös sitä, miten 
se henkilö valikoituu, joka vastaa organisaation velvoitteiden täyttämisestä. Määrit
telyssä joudutaan hakemaan vastauksia ensisijaisesti lainsäädännöstä ja toissijaisesti 
muista lähteistä, kuten esimerkiksi alakohtaisista tapanormeista. Lisäksi yleensä aina 
vastuun kohdentamisessa tulisi ottaa huomioon asianomaisen asema organisaatiossa, 
hänen tehtävien ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä selvyys, hänen ammatilli
nen pätevyytensä sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jat
kumiseen.22

Tapauksessa KKO 2002:39 osakeyhtiön toimitusjohtaja, joka oli käytännössä yksin 
johtanut yhtiötä, oli syyllistynyt ympäristön turmelemiseen. Yhtiön johtoon kuuluva 
oli siten syyllistynyt rikokseen ja oikeushenkilön rangaistusvastuun rikos ja yhtei sö  
syyllisyysvaatimukset täyttyivät. Korkein oikeus viittasi hallituksen esitykseen 
95/1993 vp ja totesi, että mitä merkittävämmässä asemassa tekijä on ollut, sitä lä
hemmin hän samastuu oikeushenkilöön ja sitä perustellumpaa yhteisösakon tuomit
seminen on. Tapauksessa rikoksen tekijän asema puolsi yhteisösakon tuomitsemista. 
Samoin yhteisösakon määräämistä puolsi ympäristön turmelemisen poikkeuksellinen 
vaarallisuus sekä se, että rikoksesta ei ollut aiheutunut yhtiölle muita seurauksia, ku
ten vahingonkorvaus tai menettämisseuraamusvelvoitetta. Lisäksi yhteisösakon tuo

20 Jaatinen s. 91.
21 Jaatinen s. 93–95.
22 Jaatinen s. 96.
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mitsemista puolsi se, että yhtiö oli vasta oikeudenkäynnin alkamisen jälkeen ryhtynyt 
toimiin rikoksen vaikutuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.23

Ratkaisussa KKO 2008:33 korkein oikeus katsoi, ettei öljynjalostamon tuotanto
päällikön ja valmistuksen käyttöpäällikön toimia voinut samastaa yhtiön toimintaan. 
Öljynjalostamon tuotantopäällikkö ja valmistuksen käyttöpäällikkö olivat jalostamon 
johtoryhmän jäseniä. Tuotantopäällikkö oli lisäksi tuotannon ohjausryhmän vetäjä ja 
valmistuksen käyttöpäällikkö tuon ohjausryhmän jäsen. Tuotantopäällikkö oli vastan
nut turvallisuusjärjestelmien toiminnan seurannasta ja kehittämisestä. Valmistuksen 
käyttöpäällikölle oli kuulunut muun muassa ympäristönsuojelun kokonaisvalvonta. 
Heillä oli ollut öljynjalostamossa päätösvaltaa omilla toimialoillaan. Korkein oikeus 
totesi, että rikoslain 9 luvun 2 §:ää sovellettaessa heidän päätösvaltaansa on kuiten
kin tarkasteltava osana yhtiössä käytettävää päätösvaltaa. Siihen nähden kysymys ei 
ollut sellaisesta itsenäisestä ja merkittävästä päätösvallasta, jonka perusteella heidän 
toimensa olisi voitu samastaa yhtiön toimintaan. Näin ollen heitä ei voitu pitää maini
tussa lainkohdassa tarkoitettuina yhtiön johtoon kuuluvina henkilöinä.

Isännänvastuusta yhteisösyyllisyytenä on kysymys silloin, kun oikeushenkilön toi
minnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen estämi
seksi. Oikeushenkilön tulee järjestää toimintansa siten, ettei sen puolesta tai hyväksi 
tehdä rikoksia. Isännänvastuu vastuuperusteena edellyttää myös, että laiminlyönti on 
mahdollistanut rikoksen tekemisen tai olennaisesti lisännyt sen tekemisen mahdolli
suutta. Velvollisuudet, joiden laiminlyönnistä on kysymys, määräytyvät yhtäältä kuta
kin oikeushenkilöä ja kutakin toimintaaluetta koskevien säännösten mukaan.24

Ratkaisussa KKO 2008:33 korkein oikeus katsoi, että yhtiön toiminnassa ei ollut 
noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Öljyn
siirtolaitteita ei ollut varustettu erityisillä varmistus tai hälytysjärjestelmillä ja öljyn
siirron suorittaneen operaattorin oli sallittu poistua venttiilin avaamisen jälkeen pai
kalta, vaikka jo aikaisemmin oli tapahtunut kahdesti öljyä siirrettäessä vastaavanlaisia 
vahingonvaaraa aiheuttaneita virheitä. Yhtiö oli laiminlyönyt ryhtyä riittäviin toimen
piteisiin öljyn siirtämisessä tapahtuvien laiminlyöntien seurausten estämiseksi.Yhtiön 
laiminlyönti oli siten ollut osaltaan syynä siihen, että yhtiön toiminnassa oli tehty 
ympäristövahingon syntymiseen johtanut ympäristörikos. Näin ollen yhtiön toimin
nassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäise
miseksi. Korkein oikeus katsoi, että tämän vuoksi rikoslain 9 luvun 2 §:n mukaiset 
yhteisösakon tuomitsemisen edellytykset täyttyivät.

Ratkaisussa KKO 2014:20 yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon isännänvastuun perus
teella. Yhtiön työmaapäällikkö ja työnjohtaja oli tuomittu rangaistukseen työturval
lisuusrikoksesta. Heidän syykseen oli luettu, että he olivat huolimattomuudestaan 
rikkoneet valtioneuvoston päätöksen 410/1986 mukaisia räjäytys ja louhintatyöstä 
annettuja järjestysohjeita. Heidän tekonsa olivat tulleet mahdollisiksi, koska yhtiössä 

23 Yhteisösakko oli tuolloin vielä harkinnanvarainen, eikä yhtiötä tässä asiassa tuomittu yhteisösakkoon.
24 Matikkala s. 186.
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oli laiminlyöty järjestää sanottujen työturvallisuusmääräysten mukainen vastuunjako 
ja valvonta. 

Myös ratkaisussa KKO 2013:56 korkein oikeus katsoi isännänvastuuperusteen 
olevan käsillä. C oli syyllistynyt yhtiön toiminnassa työturvallisuusrikokseen. Tämän 
lisäksi yhtiössä oli sen ylimmän johdon tieten laiminlyöty saattaa päätylappupuristin 
työturvallisuutta koskevien säännösten edellyttämään kuntoon työntekijän loukkaan
tumisen jälkeen. Asiassa oli riidatonta, että vastuu päätylappupuristimen työsuojelu
määräysten mukaisuudesta sekä työntekijöiden turvallisista työtavoista on asemansa 
puolesta ollut muiden ohella C:llä. Yhtiön johdossa tai sen päätäntävaltaa käyttävis sä 
toimielimissä tapahtuneet laiminlyönnit olivat siten mahdollistaneet työturvallisuus
määräysten vastaisen tilan jatkumisen. Korkein oikeus katsoi, että tämä osoittaa, että 
yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työ
turvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi. Edellytykset yhtiön tuomitsemiseksi yhteisö
sakkoon olivat siten olemassa. 

Yhteisösyyllisyys voi vastuuharkinnassa jopa poissulkeutua joissakin tilanteissa, 
joissa yhtiössä on noudatettu huolellisesti suunniteltua ja valvottua niin sanottua comp
lianceohjelmaa. Complianceohjelmat sisältävät yleensä yksityiskohtaisia sääntöjä 
siitä, kuinka organisaation eri vastuualueilla toimivien henkilöiden tulee menetellä. 
Complianceohjelmilla on merkitystä erityisesti silloin, kun arvioidaan orga nisaation 
toiminnassa noudatettavalle huolellisuudelle asetetavia vaatimuksia. On toki kysyt
tävä, kuinka paljon organisaatiossa saadaan luottaa pelkästään complianceohjel man 
tehokkuuteen oikeushenkilön toiminnassa tehtävien rikosten ehkäisemisessä.25

5.  Yhteisösakon määrä

5.1  Yhteisösakon mittaamisperusteet

Rikoslain 9 luvun 5 §:n mukaan yhteisösakko tuomitaan määräeuroin. Alin yhteisö
sakon rahamäärä on 850 ja ylin 850 000 euroa. Yhteisösakon mittaamisperusteista 
säädetään saman luvun 6 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan yhteisösakon rahamäärä 
vahvistetaan oikeushenkilön 2 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin laadun ja laajuuden tai 
johdon osuuden sekä oikeushenkilön taloudellisen aseman mukaan.

Lain esitöiden mukaan periaatteellisena lähtökohtana on, että laiminlyönnillä tai 
johdon osuudella ja oikeushenkilön taloudellisella asemalla olisi suunnilleen sama 
painoarvo yhteisösakon suuruutta määrättäessä. Täsmällisiä ohjeita siitä, mitä tämä 
yhtäläinen painotus yksittäistapauksissa merkitsisi, on etukäteen mahdotonta antaa. 
Eräitä suuntaviivoja voidaan kuitenkin esittää. Yhteisösakkoa ei periaatteen mukaan 
voitaisi yleensä määrätä asteikon ylemmästä puoliskosta, jos tuomittavana on talou

25 Jaatinen 112–113. Ks. complianceohjelmista esim. Martin.
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delliselta asemaltaan heikko oikeushenkilö, vaikka sen laiminlyönti tai johdon osuus 
rikokseen olisi miten vakava tahansa. Vastaavasti olisi rangaistus valittava asteikon 
alemmalta puolikkaalta myös silloin, kun oikeushenkilön menettely juuri ylittää ran
gaistusvastuun rajan, vaikka oikeushenkilön taloudellinen asema olisi poikkeukselli
senkin vahva. Taloudelliselta asemaltaan heikolle oikeushenkilölle vähäisestä laimin
lyönnistä tuomittava yhteisösakko ei saisi juurikaan ylittää asteikon alarajaa.26

Lainkohdan 2 momentin mukaan laiminlyönnin ja johdon osuuden merkitystä ar
vioitaessa otetaan huomioon tehdyn rikoksen laji ja vakavuus, rikollisen toiminnan 
laajuus, tekijän asema oikeushenkilön toimielimissä, se, osoittaako oikeushenkilön 
velvollisuuksien rikkominen piittaamattomuutta lain säännöksistä tai viranomaisten 
määräyksistä, sekä muualla laissa säädetyt rangaistuksen mittaamisperusteet.

Esitöissä on korostettu, että kun vastuu perustuu oikeushenkilön huolellisuus ja va
rovaisuusvelvollisuuden rikkomiseen, yhteisösakon suuruutta määrättäessä on lähtö  
kohdaksi otettava se, mitä oikeushenkilön toiminnan yhteydessä tapahtunut rikos 
merkitsee oikeushenkilön velvollisuuksien rikkomisen seurauksena. Tehdyn rikoksen 
vakavuus ei siis osoita oikeushenkilön laiminlyönnin laatua ja laajuutta, vaikka sil
läkin voi olla merkitystä arvioitaessa laiminlyöntiä ja sen merkitystä. Sovellettaessa 
rikoslain 6 luvusta ilmeneviä periaatteita yhteisösakon suuruuden määräämiseen tulisi 
arvion tästä syystä kohdistua ensi sijassa oikeushenkilön omaan toimintaan eikä enää 
rikoksentekijän menettelyyn. Rikoksentekijän syyllisyys tulee arvioiduksi määrät
täessä hänelle rikoksesta seuraavaa rangaistusta27

Lainkohdan 3 momentin mukaan taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huo
mioon oikeushenkilön koko, vakavaraisuus, toiminnan taloudellinen tulos sekä muut 
oikeushenkilön talouden arvioimiseen olennaisesti vaikuttavat seikat.

Lain esitöiden mukaan oikeushenkilön kokoa voidaan kuvata esimerkiksi sen vuo
tuisilla tuloilla tai henkilöstön määrällä. Merkitystä voi olla muillakin osoittimilla ku
ten taseen loppusummalla. Oikeushenkilön vakavaraisuus kertoo lähinnä oikeushenki
lön velkaantumisasteesta ja sen kyvystä tulevassa toiminnassaan kestää taloudellisesti 
heikkoja ajanjaksoja. Liikeyrityksen vakavaraisuutta kuvataan vieraan pääoman suh
teella omaan pääomaan. Esimerkiksi kunnan vakavaraisuus taas tulee esille verrat
taessa sen ottamien lainojen kokonaismäärän ja rahastojen suuruutta verotuloihin tai 
asukasmäärään. Taloudellista asemaa arvioitaessa olisi vielä otettava huomioon oi
keushenkilön toiminnan taloudellinen tulos. Liikeyrityksessä tämän arvioinnin tulisi 
perustua tilinpäätöksissä annettuihin lukuihin, joista keskeinen on tilikauden voitto. 
Julkisyhteisöjen taloudellisen aseman arvioimisessa taloudellisella tuloksella ei olisi 
kovin suurta merkitystä, koska ne eivät yleensä edes pyri tuottamaan voittoa. Huo
mioon voitaisiin kuitenkin ottaa esimerkiksi kunnan rahoituksen merkittävä yli tai 
alijäämä sekä muutokset rahastoissa ja siirtomäärärahoissa.28 

26 HE 95/1993 s. 39.
27 HE 95/1993 vp s. 40.
28 HE 95/1993 vp s. 42–43.
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Päiväsakon rahamäärän vahvistamisessa otetaan rikoslain 2 luvun 4 a §:n 1 mo
mentin mukaan lähtökohdaksi sakotettavan maksukyky tuomitsemishetkellä. Tuomit
semishetken tulot osoittavat maksukyvyn usein riittävän tarkasti. Sen sijaan yh  tei sö    
sakon rahamäärää ei voida arvioida näin lyhyen jakson perusteella. Rahamäärän vah
vistamisen toiseksi lähtökohdaksi ehdotetun oikeushenkilön taloudellisen aseman ar
vioiminen edellyttäisi aina tietoja taloudesta pitemmältä ajanjaksolta. Taloudellisen 
tuloksen arvioimisen pohjana tulisi olla tiedot vähintäänkin yhden tilikauden tapahtu
mista. Arvioinnin pohjaksi otettava ajanjaksoa voisi pidentää sekin, että oikeushenkilö 
on yhteisösakon rahamäärää pienentääkseen ryhtynyt toimiin taloudellisen asemansa 
heikentämiseksi. Vaikka tuomitsemishetken tilanteelle ei yleensä voikaan antaa rat
kaisevaa merkitystä, arviointiin voitaisiin ottaa mukaan kuluvankin tilikauden tietoja, 
jos niistä on saatavissa luotettavaa selvitystä. Oikeushenkilön koko ja vakavaraisuus 
sen sijaan ovat tiettyyn hetkeen sidottuja ominaisuuksia. Niitä tulisi arvioida tuomit
semishetken tilanteen mukaan. Tästä periaatteesta tulisi pitää kiinni silloinkin, kun 
niissä on rikoksentekohetken jälkeen tapahtunut olennaisiakin muutoksia, jos ne kui
tenkin ovat normaalin liiketoiminnan seurauksia. Oikeushenkilön joutuminen todel
listen taloudellisten vaikeuksien vuoksi konkurssiin rikoksen tekemisen jälkeen estäi
si siten kovin ankaran yhteisösakon tuomitsemisen.29

Muita taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia seikkoja voi olla esimerkiksi 
se, että tuomittavana olevan yrityksen tulot jakautuvat poikkeuksellisen epätasaisesti 
eri tilikausille suurten toimitusten ajoittumisen vuoksi. Huomioon otettavalla seikalla 
tulisi kuitenkin olla olennainen merkitys oikeushenkilön taloudellisen aseman kan
nalta, jotta se voitaisiin ottaa arvioinnissa huomioon. Vähäiset taloudellisen aseman 
erityispiirteet eivät käytännössä voisikaan vaikuttaa tuomittavan yhteisösakon suu
ruuteen. On myös mahdollista, että kirjanpito on virheellinen eivätkä tilinpäätöksen 
tiedot vastaa oikeushenkilön todellista taloudellista tilannetta. Yhteisösakon määrää
misperusteiksi tulisivat silloin luonnollisesti sen taloutta koskevat totuudelliset tiedot 
sikäli kuin ne ovat selvitettävissä. Arvioidessaan oikeushenkilön taloudellista tilan
netta tuomioistuimella on normaaliin tapaan mahdollisuus käyttää kaikkea saatavil
la olevaa tietoa. Eri tyyppisten oikeushenkilöiden taloudellista asemaa arvioitaessa 
niitä tulisi verrata muihin oikeushenkilöihin. Siten esimerkiksi tuomittavana olevan 
osakeyhtiön koko tulisi suhteuttaa osakeyhtiöiden suuruuteen yleensä ja tuomita esi
merkiksi keskisuurelle yhtiölle keskisuuri yhteisösakko. Vastaava vertailu olisi teh
tävä esimerkiksi maan kuntien välillä silloin, kun jokin kunta tulisi yhteisösakkoon 
tuomittavaksi. Tämän lisäksi yhteisösakkojen mittaamisessa tulisi noudattaa karkeata 
suhteellisuutta myös eri oikeushenkilölajien välillä. Esimerkiksi aatteellisten yhdis
tysten taloudellinen kantokyky on keskimäärin huomattavasti heikompi kuin kuntien, 
joten kunnille tuomittavien yhteisösakkojen tulisi olla vastaavalla tavalla korkeampia. 
Taloudellinen asema olisi käytännössä arvioitava kokonaisuutena. Eri tekijöiden kes
kinäiset painotukset tulisivat välttämättä vaihtelemaan eri oikeushenkilöiden välillä. 

29 HE 95/1993 vp s. 42–43.
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Jonkin yrityksen vakavaraisuus saattaa olla varsin heikko sen satunnaisesti hyvään 
taloudelliseen tulokseen verrattuna tai asia voi olla päinvastoin. Jollakin alalla saa
tetaan jatkuvasti yltää suureen liikevaihtoon ja hyvään kannattavuuteen suhteellisen 
pienellä henkilökunnalla. Toisella, työvoimavaltaisella alalla taas henkilöstön mää
rällä mitattu suuri koko voi liittyä heikkoon vakavaraisuuteen ja huonoon kannatta
vuuteen. Julkisyhteisöjen taloudellista asemaa arvioitaessa voivat aivan eri seikat olla 
merkityksellisiä kuin liikeyrityksissä. Taloudellisen aseman arvioimisessa tulisi siten 
kiinnittää huomiota varsin moniin seikkoihin.30

Lain esitöiden mukaan alarajan suuruista tai sen hieman ylittävää yhteisösakkoa 
olisi käytettävä vakavuusasteeltaan yhteisösakon käytön alarajan niukasti ylittävissä 
rikostapauksissa, joissa rikos on tehty taloudelliselta asemaltaan heikon oikeushenki
lön toiminnassa. Yhtä törkeästä rikoskokonaisuudesta, joka on tapahtunut taloudel
liselta asemaltaan huomattavasti vahvemman oikeushenkilön toiminnassa, olisi yh
teisösakko vahvistettava niin paljon suuremmaksi, että rangaistuksesta kummallekin 
aiheutuva taloudellinen rasitus olisi suunnilleen yhtä suuri.31

Oikeushenkilön taloudellinen asema voi olla sen omista tilinpäätöstiedoista ilme
nevää vahvempi sen vuoksi, että se kuuluu osana laajempaan kokonaisuuteen. Esimer
kiksi osakeyhtiö voi olla osa suurta konsernia, joka ehkä ottaa vastatakseen rikoksen 
johdosta tuomittavista seuraamuksista. Taloudellista asemaa arvioidaan rangaistusta 
mitattaessa kuitenkin vain niiden tietojen pohjalta, jotka koskevat oikeudenkäynnissä 
vastaajana olevaa oikeushenkilöä, vaikka se kuuluisikin laajempaan taloudelliseen ko
konaisuuteen. Konsernin osina olevia itsenäisiä yhtiöitä käsitellään siis yleensä kon
sernista erillään.32

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2014:20 todennut konsernisuhteiden osalta, 
että jos yhtiö, jonka toiminnassa rikos on tehty, on konsernin tytäryhtiö, yhtiön todel
lista taloudellista asemaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon konsernisuhde siten 
kuin se arvioitavan tytäryhtiön todellisen taloudellisen aseman arviointiin vaikuttaa. 
Vaikutukselta tulee kuitenkin edellyttää, että se on konkreettisesti osoitettavissa. Pelk
kä konsernisuhde sellaisenaan ei edellytystä täytä.

Oikeudenkäynnissä syyttäjän tulee esittää selvitys rangaistukseen tuomittavaksi 
vaaditun oikeushenkilön taloudellisesta asemasta. Aineisto, joka normaalitapauksissa 
koostuisi valmiina olevasta ja julkisesta tilinpäätösaineistosta ja vastaavista asiakir
joista, kootaan esitutkinnassa. Tarvittaessa voidaan taloudellista asemaa arvioitaessa 
käyttää asiantuntijatodistelua.33

30 HE 95/1993 vp s. 43–44.
31 Hallituksen esityksessä esitetään seuraava esimerkki: Keskisuurelle liikeyritykselle, jossa on 50–100 

työntekijää ja liikevaihto muutamia kymmeniä miljoonia markkoja ja jonka kannattavuus ja vaka varai
suus vastaavat alan keskitasoa, tällaisesta yhteisövastuun kannalta vähäisestä rikoksesta seuraava yh
teisösakko voisi rahamäärältään olla 20 000 ja 100 000 markan välillä. Jos tällaisen yrityksen laimin
lyönti tai johdon osuus rikokseen on ollut hyvin törkeä, yhteisösakon rahamäärä voisi selvästi nousta 
tästä. HE 95/1993 vp s. 44.

32 HE 95/1993 vp s. 44.
33 Ibid.
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5.2  Yhteisösakon määrät oikeuskäytännössä

Ratkaisussa KKO 2008:33 yhteisösakon määräksi mitattiin 500.000 euroa. Korkein 
oikeus totesi ratkaisussaan mittaamisesta seuraavaa.

Neste Oil Oyj:n toiminnassa on katsottu tehdyksi tuottamuksellinen ympäristön turme
leminen, joka on luettu kahden yhtiön esimiesasemassa olevan toimihenkilön ja kahden 
yhtiön muun työntekijän syyksi. Heidän syykseen luettu menettely on osoittanut yhtiön 
toiminnassa olennaisia puutteita. Teosta aiheutunut vahingonvaara on ollut merkittävä 
ja sen aiheuttamat vahingot ovat olleet laajat. Yhtiön öljynjalostuksen liikevaihto, yli 
7 miljardia euroa, on huomattavan suuri, ja yhtiön vakavaraisuus ja tulos ovat hyviä. 
Yhteisösakon perusteena on kuitenkin tuottamuksellinen rikos, joka ilmentää enemmän 
ajattelemattomuutta ja välinpitämättömyyttä kuin piittaamattomuutta lain säännöksistä. 
Korkein oikeus katsoo, että oikeudenmukaisessa suhteessa  laiminlyönnin laatuun ja 
yhtiön taloudelliseen asemaan on 500 000 euron yhteisö sakko.

Ratkaisussa KKO 2008:61 yhteisösakon määräksi jäi käräjäoikeuden tuomitsema 
20.000 euroa, koska syyttäjä ei ollut hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomitseman 
yhteisösakon määrään. 

Ratkaisussa KKO 2009:1 korkein oikeus mittasi yhteisösakon määräksi 100.000 
euroa. Korkein oikeus totesi tältä osin seuraavaa. 

TJ Groupin taloudellinen asema on hovioikeuden tuomiossa todetuin tavoin heikko. 
Tällä perusteella arvioituna yhteisösakon rahamäärän tulisi olla olennaisesti alempi 
kuin mikä sen muuten tulisi olla yhtiön kokoon ja sen toiminnassa tehtyyn rikokseen 
nähden. 

A ja B ovat kuitenkin käyttäneet yhtiötä hyväksi tahallisen, lajissaan vakavan rikoksen 
tekemiseen ja yhtiö on heidän rikokset tehdessään ollut selvästi heidän johtamansa niin 
heidän yhtiöoikeudellisen asemansa kuin tosiasiallisen vaikutusvaltansakin perusteella. 
Toisaalta vaaditun suuruisen yhteisösakon vaikutukset eivät kohdistuisi rikoksesta ran
gaistukseen tuomittuihin A:han ja B:hen sillä tavalla, että yhteisösakon tuomitsemista 
tulisi välttää Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2002:39 kerrotuilla perusteilla. 
Myöskään TJ Groupin muihin osakkeenomistajiin nähden yhteisösakolla ei olisi samaa 
merkitystä kuin taloudellisesti huomattavasti ankarammalla menettämisseuraamuk
sella. 

Korkein oikeus katsoo, että huomioon ottaen A:n ja B:n syyksi luettujen rikosten vaka
vuus ja heidän asemansa yhtiön ylimmässä johdossa hovioikeuden tuomitsema yhtei
sösakon rahamäärä on liian alhainen. Korkein oikeus päätyy siihen, että kohtuullinen 
yhteinen yhteisösakko on 100 000 euroa.

Ratkaisussa KKO 2013:56 korkein oikeus arvioi yhteisösakon mittaamisen osalta seu
raavasti.
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Yhtiön esittämän selvityksen mukaan sen palveluksessa työskentelee 172 henkilöä. 
Vieraan pääoman ja oman pääoman suhteen perusteella yhtiön vakavaraisuus on hei
kohko. Yhtiön tulos on ollut vuodesta 2005 lähtien tappiollinen ja yhtiön toiminta on 
lakkautusuhan alla. Toisaalta hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan puutteellinen kone 
on ollut käytössä hyvin pitkään jo ennen työntekijän loukkaantumiseen johtanutta tapa
turmaa. Myös vaarallinen työtapa on ollut käytössä pitkään. Erityisen moitittavana on 
pidettävä sitä, että konetta ei ole työntekijän loukkaantumisen jälkeenkään saatettu työ
turvallisuusmääräysten edellyttämään kuntoon. Parannuksia ei ole edelleenkään tehty. 
Punnittuaan edellä mainittuja eri suuntiin vaikuttavia seikkoja Korkein oikeus katsoo, 
ettei oikeudenmukainen yhteisösakon määrä yhtiön heikosta taloudellisesta asemasta 
huolimatta voi olla alempi kuin syyttäjän vaatima 20 000 euroa.

Ratkaisussa KKO 2014:20 korkein oikeus on arvioinut yhteisösakon mittaamista var
sin yksityiskohtaisesti ja todennut sen osalta seuraavaa. 

Pääsyynä suojelumääräysten rikkomisiin on ollut vastuusuhteiden epäselvyys sekä lai
minlyönnit työn ja työturvallisuuden valvonnassa. Yhtiön suhtautuminen työturvalli
suuden organisointiin ja valvontaan päätoimialansa vaarallisella osaalueella on ollut 
moitittavaa. Lisäksi asiassa on tullut esille, että yhtiössä on suhtauduttu räjäytystyön 
johtajan nimeämistä ja kirjallisen räjäytyssuunnitelman laatimista koskeviin järjestys
ohjeiden määräyksiin piittaamattomasti. Laiminlyöntien laatu ja laajuus puoltavat ala
rajaa selvästi korkeampaa mutta eivät kuitenkaan ylärajaa lähestyvää yhteisösakkoa.  

43. Tässä tapauksessa arviointi toimitetaan syyttäjän esittämien tilinpäätöstietojen poh
jalta. Yhtiön vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto on ollut noin 208 
miljoonaa euroa ja tilikauden voitto ennen satunnaisia eriä noin 17 miljoonaa euroa. 
Kolmen seuraavan vuoden vastaavat luvut ovat olleet 2010: 319 ja 17 miljoonaa eu
roa, 2011: 567 ja 19 miljoonaa euroa sekä 2012: 557 ja 10 miljoonaa euroa. Samo
jen tilinpäätöksien mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat olleet vuonna 2009 
noin 6,5 miljoonaa euroa, vuonna 2010 noin 12,5 miljoonaa euroa, vuonna 2011 noin 
34 miljoonaa euroa sekä vuonna 2012 noin 34 miljoonaa euroa.

44. Lisäksi tilinpäätöksistä ilmenee, että yhtiö on jakanut konserniavustuksia 17 miljoo
naa euroa vuonna 2009, 9 miljoonaa euroa vuonna 2010, 13 miljoonaa euroa vuonna 
2011 ja 9 miljoonaa euroa vuonna 2012. Tilipäätöksissä taseiden loppusummat ovat ol
leet vuonna 2009: 88, 2010: 108, 2011: 356 ja 2012: 403 miljoonaa euroa. Taseiden lop
pusummat ja liikevaihto osoittavat, että kysymys on toimialallaan suuresta yrityksestä.
45. Yhtiön vakavaraisuutta osoittava yhtiön omavaraisuusaste on vuosikertomuksien 
perusteella ollut tyydyttävä vuosina 2009 ja 2010: 20,1 ja 23,2 prosenttia sekä heikko 
vuosina 2011 ja 2012; 13,6 ja 12,3 prosenttia. Näihin lukuihin ovat kuitenkin osittain 
vaikuttaneet jaetut konserniavustukset. Jos yhtiö ei olisi ollut antanut konserniavustuk
sia, tilinpäätöksien mukainen oma pääoma olisi ollut avustuksien verran suurempi ja 
myös omavaraisuusaste parempi. Omavaraisuusastetta osoittavat luvut eivät siten osoi
ta, ettei yhtiö kykene selviytymään tuntuvastakin yhteisösakosta.

46. Tilinpäätöstietojen perusteella yhtiön toiminnan tulos on ollut selvästi voitollinen 
jokaisella tarkastellulla tilikaudella, ja jollei konserniavustuksia olisi annettu, se olisi 
ollut vielä parempi. Yhtiön toiminta on ollut vakaasti kannattavaa.
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Korkein oikeus arvioi yhtiön taloudellisen aseman olevan kokonaisuudessaan sellainen, 
että sen taloudellinen kantokyky kestää tuntuvan yhteisösakon tuomitsemisen ja että 
yhteisösakko voidaan määrätä laiminlyönnin laadun ja laajuuden perusteella. Kohdassa 
37 mainitut seikat huomioon ottaen Korkein oikeus katsoo, että oikeudenmukainen yh
teisösakon määrä on 180 000 euroa.

Tilastokeskuksen tilastoista ilmenee, että vuosina 2010–2014 ensimmäisessä asteessa 
on tuomittu vuosittain 28–44 yhteisösakkorangaistusta. Tuomitsematta on jätetty vuo
sittain 4–12 ja vaatimuksia on hylätty vuosittain 15–24 kappaletta. Keskimääräinen 
yhteisösakkorangaistus on vuonna 2010 ollut 12.821,40 euroa, vuonna 2011 6.706,90 
euroa, vuonna 2012 9.806,80 euroa, vuonna 2013 13.280,00 euroa ja vuonna 2014 
7.967,70 euroa. Rangaistuksen mediaani on vuonna 2010 ollut 10.000 euroa, vuon
na 2011 4.000 euroa ja vuosina 2012–2014 5.000 euroa. Rangaistusten alakvartilli 
on vaihdellut vuosina 2010–2014 välillä 2.000–4.000 ja yläkvartilli välillä 8.000–
20.000. 34

Tilastoista voidaan päätellä, että tuomittujen yhteisösakkojen määrä on ollut varsin 
maltillisella tasolla. Tilastotieto ei kuitenkaan kerro, minkälaisista jutuista on kysy
mys, joten on toki mahdollista, että 2010luvulla käräjäoikeuksiin ei ole saapunut 
saman kokoluokan asioita kuin viime vuosikymmenellä, joita koskeviin korkeimman 
oikeuden ratkaisuihin on edellä viitattu ja joissa tuomitut yhteisösakot ovat olleet 
määriltään useassakin tapauksessa merkittävästi korkeampia. Tällaista johtopäätöstä 
voitaneen kuitenkin perustellusti epäillä. On myös esitetty, että syyttäjät ovat toisi
naan turhan varovaisia yhteisösakkoa koskevissa vaatimuksissaan.35

6.  Lopuksi

Oikeushenkilön rangaistusvastuu on hiljalleen ansainnut paikkansa suomalaisessa 
rikosoikeusjärjestelmässä. Yhteisösakon käyttöala on laajentunut eikä yhteisösakon 
tuomitseminen ole enää harvinaisuus. Sakon määrän mittaaminen ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista, vaan se vaatii usean eri osaalueen itsenäistä sekä keskinäistä pun
nintaa. Oikeuskäytännön valossa jää kuitenkin hieman epäselväksi, kuinka kussakin 
yksittäisessä tapauksessa päädytään juuri kysymyksessä olevaan tuomittavaan yhtei
sösakon määrään. Loppujen lopuksi kysymys on toki aina tuomioistuimen harkinnas
ta, johon niin sanottu näppituntuma antanee aina osansa.

34 Tilastokeskuksen tietokanta osoitteessa www.tilastokeskus.fi, Rangaistukset rikoksittain, 2009–2014 
(käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena), viittauspäivä 31.8.2016.

35 Semi s. 209.
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Veera Snellman

Koulukiusaaminen oikeuskäytännössä

1.  Aluksi

Koulukiusaamista on tutkittu suhteellisen paljon. Kiusaamisen tutkimus on kuitenkin 
pieni ja kapeaalainen tutkimusala.1 Kiusaamista on tutkittu sekä kansainvälisesti että 
Suomessa erityisesti kasvatustieteiden ja psykologian tieteenaloilla2. Kiusaamisen 
tutkimusta on kritisoitu homogeenisuudesta ja siitä, että tutkimuksissa on tarkasteltu 
ongelmia useimmiten yksilön kannalta3. Esimerkiksi rikosoikeudellista tutkimusta on 
kaivattu muun muassa koulukiusaamisen tyyppipiirteiden tunnistamiseksi4. Lisäksi 
suomalainen tutkimus opettajien oppilaisiin kohdistamasta kiusaamisesta puuttuu lä
hes kokonaan5. Myös opettajien kokemaa kiusaamista on tutkittu varsin vähän niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin6. 

Tämä kirjoitus koulukiusaamisesta on syntynyt tuomioistuintyön aiheeseen tuo
man mielenkiinnon myötä. Myös sen sisältö on valikoitunut pitkälti tästä lähtökoh
dasta käsin. Kirjoituksessa keskitytään koulukiusaamiseen nimenomaan Suomessa 
ja siihen liittyvään oikeuskäytäntöön. Koulukiusaamista koskevia oikeustapauksia 
löytyi korkeimmasta oikeudesta yksi ja hovioikeuksista niiden kirjaamoihin lähetet
tyjen kyselyjen perusteella neljätoista. Näkökulmaa kiusaamistapauksiin on laajen
nettu eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen kautta. Koulukiusaamista koskevia 
ratkaisuja luovutettiin mainitun viraston kirjaamosta viisi kappaletta. Niitä saattaa 
olla enemmänkin, mutta ratkaisujen saamiseksi olisi pitänyt osata nimetä niiden tun
nistetiedot. Oikeuskanslerin viraston kirjaamosta kerrottiin, että hakusanalla ”koulu
kius” löytyi 16 ratkaisua. Niihin ei kuitenkaan ollut tässä yhteydessä mahdollista pe
rehtyä. Oikeustapausten osalta on keskitytty koulukiusaamisen kannalta olennaisiin 
asioihin. Näin ollen esimerkiksi vaadittuja tai tuomittuja oikeudenkäyntikuluja ja 
viivästyskorkoja ei ole mainittu. Kirjoituksen ulkopuolelle on rajattu myös seksuaali
rikoksiin liittyvät asiat, vaikka niilläkin voi olla yhtymäkohtia koulukiusaamiseen. 
Perusopetus lakia vastaavia säännöksiä löytyy myös lukiolaista ja ammatillisesta pe
ruskoulutuksesta annetusta laista, mutta näiden käsittely on selvyyden vuoksi jätetty 

1 Hamarus 2006 s. 16.
2 Kauppi 2015 s. 14.
3 Hamarus 2006 s. 16.
4 Mäntylä 2012 s. 377.
5 Kauppi 2015 s. 40.
6 Kauppi 2015 s. 12. 
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pois. Vastaavasti tässä kirjoituksessa puhutaan yksinkertaisuuden vuoksi lapsista eikä 
lapsista ja nuorista tarkoittaen alle 18vuotiaita.

Kouluissa kiusaamistilanteita esiintyy monissa eri henkilösuhteissa. Kiusaamista 
ilmenee ensinnäkin oppilaiden kesken, toiseksi aikuisten ja lasten välillä siten, että 
opet taja kiusaa oppilasta taikka oppilas opettajaa, ja kolmanneksi aikuisten kesken 
siten, että vanhemmat kiusaavat opettajaa, opettaja kiusaa toista opettajaa, esimies  
kiusaa opettajaa tai opettaja kiusaa esimiestään.7 Koulukiusaamisella tarkoitetaan 
yleensä näistä ensiksi mainittua. Koulukiusaamiseksi voidaan nimittää myös oppi
laan ja opettajan välistä kiusaamista.8 Tässä kirjoituksessa keskitytään kahteen ensiksi 
mainittuun ryhmään eli kiusaamistapauksiin, joissa ainakin toisena osapuolena on  
lapsi tai nuori.

Kirjoituksen aluksi pyritään saamaan käsitys siitä, millainen ilmiö koulukiusaami
nen on erityisesti Suomessa. Lisäksi on tarkoitus tutkia, miten koulukiusaaminen on 
määritelty ja toisaalta, miten se tulisi määritellä. Oikeustapausaineiston perusteella 
selvitetään, esiintyykö koulukiusaamisen määritelmiä oikeuskäytännössä ja millaisia 
koulukiusaamista koskevat jutut ylipäätään ovat. Kirjoituksesta tuomioistuintyösken
telyyn saatava hyöty lienee laajempi ymmärrys koulukiusaamisesta ilmiönä ja koulu
kiusaamista koskevan oikeuskäytännön kokoaminen. Tapausten ohessa pyritään 
kä sittelemään keskeistä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, mikä toivottavasti auttaa 
pääsemään alkuun koulukiusaamista koskevien juttujen ratkaisemisessa. 

2.  Koulukiusaaminen ilmiönä

Koulukiusaamista esiintyy lähes jokaisessa koulussa. Ongelma koskettaa siis monia.9 
Kiusattujen lasten osuus peruskouluikäisistä on useimpien tutkimusten mukaan 5–15 
prosenttia10. Luku riippuu muun muassa käytetystä tutkimusmenetelmästä ja lasten 
iästä11. Luku riippuu myös siitä, miten kiusaaminen on tutkimusta tehtäessä määritelty 
tai onko sitä lainkaan määritelty12.

WHOkoululaistutkimuksen mukaan vuonna 2010 Suomessa vähintään kerran 
viikossa kiusatuksi joutui kuusi prosenttia kaikista oppilaista. Pojat joutuivat tyttöjä 
jonkin verran useammin kiusatuksi kaikilla luokkaasteilla. Toisten kiusaamiseen vä
hintään kerran viikossa osallistui vuonna 2010 yläkoulun pojista viisi prosenttia ja 
tytöistä kolme prosenttia.13 Satunnaisemman kiusaamisen uhreja oli kuitenkin enem

7 Hamarus 2012 s. 60–83.
8 Toivio – Nordling 2013 s. 231.
9 Salmivalli 2010 s. 17. Suomalainen Teemu Kauppi on kuitenkin julkaissut vuonna 2015 aihetta käsit

televän väitöskirjan, joka on tässä lähdeviitteenä. Ks. Kauppi 2015.
10 Salmivalli 1999 s. 98–99. Salmivalli 2010 s. 17.
11 Salmivalli 2010 s. 17.
12 Salmivalli 1999 s. 99.
13 Kämppi ym. 2012 s. 115–116. Tutkimuksen perusjoukko oli suomenkielisten peruskoulujen yleis

opetuksen 5., 7. ja 9. luokkien oppilaat (s. 14–15.)
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män. Noin kolmasosa 11vuotiaista ja reilu neljäsosa 13 ja 15vuotiaista oppilaista 
oli joutunut vähintään kerran kiusatuksi vuonna 2010.14

Vuoden 2008 väkivallan lapsiuhritutkimuksessa todettiin, että Suomessa lapsiin 
kohdistuva väkivalta on edelleen varsin tavallista. Kaksi kolmesta tutkimukseen osal
listuneesta oli kohdannut jotain kyselyssä kysyttyä fyysistä tai henkistä väkivaltaa. 
Pahoinpitelyn tai sen yrityksen kohteeksi ilmoitti joutuneensa noin neljännes. Ylei
simmin lapset ja nuoret kohtasivat henkistä väkivaltaa, kun taas vammoja tuottava 
fyysinen väkivalta oli harvinaista. Suuri osa nuorten kohtaamasta fyysisestä väkival
lasta oli toisten nuorten tekemää. Aikuisille tehtyjen rikosuhritutkimuksien tuloksiin 
verrattaessa voidaan havaita, että lapset kohtaavat huomattavasti enemmän väkivaltaa 
kuin aikuiset.15 Väkivallan tapahtumapaikkoina koti ja koulu ovat selvästi yleisimmät. 
Tässä suhteessa sukupuolten välillä on eroja, sillä väkivalta kohdistuu tyttöihin erityi
sesti kotona ja poikiin koulussa. Poikiin kohdistuu väkivaltaa kavereiden ja tuntemat
tomien taholta selvästi useammin kuin tyttöihin. Perheen taholta pahoinpitelyjä taas 
kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin.16 

Mainitun lapsiuhritutkimuksen mukaan opettajien fyysisen väkivallan käyttö lapsia 
kohtaan on Suomessa varsin harvinaista. Tutkimuksessa opettajan fyysisen väkival
lan kohteeksi kertoi joutuneensa muutama prosentti vastaajista. Sen sijaan opettajan 
oppilaaseen kohdistama henkinen väkivalta oli yleisempää. Yhdeksäsluokkalaisista 
noin 15 prosenttia koki joutuneensa opettajan henkisen väkivallan kohteeksi, mikä oli 
tarkoittanut muun muassa haukkumista, väkivallalla uhkaamista ja ulkonäön arvos
telua. Kuudesluokkalaisista alle kymmenes oli joutunut opettajan henkisen väkival
lan kohteeksi. Heistä suurinta osaa opettaja oli haukkunut. Lisäksi suhteellisen moni 
kuudesluokkalainen oli kokenut, että opettaja oli kommentoinut heidän ulkonäköään 
loukkaavasti.17 Suurin osa opettajan taholta väkivaltaa kokeneista lapsista oli kertonut 
kokemuksestaan jollekin, useimmiten kaverilleen ja äidille. Tapaukset tulevat kuiten
kin harvoin viranomaisten tietoon, mikä viitannee siihen, että teot ovat joko hyvin 
lieviä tai että asia hoidetaan koulussa ilman muita viranomaisia.18 

Lapsiuhritutkimuksessa havaittiin myös väkivallan kasautumista. Ne lapset ja 
nuoret, jotka ilmoittivat joutuneensa koulukiusaamisen uhriksi, ilmoittivat selvästi 
enemmän myös opettajan tekemästä väkivallasta. Vastaavasti, mitä useammin lapsi 
tai nuori itse kiusasi muita, sitä useammin hän joutui opettajan väkivallan kohteeksi.19 

14 Kämppi ym. 2012 s. 87–91. Tutkimuksessa vuonna 2010 esitetty kysymys oli: Kuinka usein sinua on 
kiusattu koulussa muutamien viime kuukausien aikana?

15 Ellonen ym. 2008 s. 149. 
16 Ellonen ym. 2008 s. 49.
17 Ellonen ym. 2008 s. 154–155. Lapsiuhritutkimuksessa väkivallan esiintyvyyttä mitattiin kysymällä 

lapsilta heidän väkivaltakokemuksistaan. Tutkimuksen kohdejoukkona oli suomen ja ruotsinkielisiä 
peruskoulun kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaita eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. Lopullisen aineiston koko oli 13.459 vastausta. Tutkimus käsitteli muun ohella opettajien 
oppilaisiin kohdistamaa kiusaamista. (s. 26–32.) 

18 Ellonen ym. 2008 s. 122–123.
19 Ellonen ym. 2008 s. 154–155.
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Ylipäätään lasten väkivaltakokemuksissa oli kasautumisen merkkejä. Kun tarkastel
tiin eri yhteyksissä ja eri tahoilta koettua väkivaltaa yhdessä (koti, koulu, vapaaaika, 
internet), kolmasosa ei ollut kokenut mitään näistä, viidesosa ilmoitti yhdestä väki
valtakokemuksesta ja neljäsosalle kokemuksia oli kasautunut kolme tai enemmän. 
Tulosten tulkittiin viittaavan siihen, että samat lapset joutuvat väkivallan kohteeksi 
kotona, koulussa ja vapaaajalla.20

Kiusaamisen haitallisista vaikutuksista on hyvin selvää näyttöä. Kiusatut oppilaat 
ovat kouluaikanaan muita ahdistuneempia, masentuneempia ja yksinäisempiä.21 Kiu
saamisen välittömiä vaikutuksia ovat muun muassa kiusattujen lasten kokema koulu
pelko ja erilaiset psykosomaattiset oireet22, poissaolot koulusta, viivyttely kouluun 
mennessä ja koulumenestyksen heikkeneminen23. Oireita voivat olla myös vetäytymi
nen, unettomuus, painajaiset, yökastelu, selittämättömät vatsa tai pääkivut, itkeskely, 
oksentelu ja joskus jopa syömishäiriöt. Pitkään jatkuneen kiusaamisen merkkejä 
voivat olla esimerkiksi itsetuhoajatukset ja masennus.24 Osa kiusaamisen kielteisistä 
vai kutuksista näkyy vielä vuosien jälkeenkin25. Laajat epidemologiset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että vakavalla ja pitkäkestoisella koulukiusaamisella on yhteys myö
hem piin depressiooireisiin, syrjäytymiseen ja toivottomuuden tunteisiin. Siten kaikki 
toimenpiteet, joilla koulukiusaamista vähennetään, ovat erinomaisia keinoja ehkäise
mään psykiatrista sairastamista.26 Kiusattu lapsi saattaa välttää kiusaamisen pitkä ai
kais seuraamukset, jos hänellä on edes joitain myönteisiä kaverisuhteita27. 

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan vähentää yleisellä tasolla lainsäädännöllä 
ja valistuksella28. Kiusaamista voidaan vähentää myös koulussa tehtävällä kiusaami
sen vastaisella työllä. Interventiotutkimuksissa on osoitettu, että kiusaaminen on saatu 
vähenemään koko koulussa toteutettavan ohjelman avulla jopa puoleen entisestä.29 
Suomessa on käytössä useita koulukiusaamisen vähentämiseen tähtääviä ohjelmia30. 
KiVa Koulu (Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava Koulu) lienee näistä 
tunnetuin. KiVa Koulu ohjelmassa korostetaan vaikuttamista koko ryhmään, myös 
niihin lapsiin ja nuoriin, jotka enimmäkseen seuraavat kiusaamista sivusta. Tarkoi
tuksena on saada heidät tukemaan kiusattua ja vastustamaan kiusaamista. Lisäksi 
tarjotaan kohdennettua apua ja tukea kiusatulle.31 Muita peruskoulussa sovellettuja 
oppilaiden hyvinvointia edistäviä ja koulukiusaamista vähentäviä ohjelmia ovat muun 

20 Ellonen ym. 2008 s. 150–151.
21 Ahtola 2016 s. 87.
22 Salmivalli 1999 s. 113. 
23 Hamarus 2012 s. 30–32.
24 Hamarus 2012 s. 30–32.
25 Ahtola s. 87.
26 Sinkkonen 2010 s. 188.
27 Salmivalli 1999 s. 115–116.
28 Ellonen ym. 2008 s. 155.
29 Ahtola 2016 s. 82.
30 Kämppi ym. 2012 s. 117.
31 Salmivalli 2010 s. 145–146.
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muassa Agression portaat32, Askeleittain/StegVis, Friends, Koulurauha, Lions Quest, 
No Excuse, Vaakamalli ja Verso (vertaissovittelu)33.

Myös opettajia kiusataan koulussa. Lienee selvää, että opettaja kuormittuu erityi
sen paljon, jos hän joutuu työssään kiusatuksi34. Opetusalan työolobarometrin 2015 
mukaan opettajien epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemusten määrä oli erit
täin huolestuttava. Vastanneista 41 prosenttia oli kokenut viimeisen vuoden aikana 
epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Opettajat kokivat eniten kiusaamista oppilaiden 
ja opiskelijoiden taholta. Vastanneista 19 prosenttia ilmoitti kokeneensa kiusaamista 
oppilaiden ja opiskelijoiden taholta. Opetusalan esimiehistä 36 prosenttia ilmoitti ko
keneensa kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Noin 12 prosenttia esimiehistä ilmoitti 
tulleensa oppilaiden tai opiskelijoiden kiusaamaksi. Eniten esimiehiä olivat kuitenkin 
kiusanneet lasten huoltajat.35 Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen olivat aiheuttaneet 
sairauspoissaoloja työstä viimeisen vuoden aikana yhdeksälle prosentille vastanneis
ta. Vastanneista yhdeksän prosenttia ilmoitti kokeneensa väkivaltaa. Väkivalta oli ai
heuttanut sairauspoissaoloja joka kymmenennelle viimeisen vuoden aikana.36 

3.  Koulukiusaamisen määritelmä

Koulumaailmassa eri tahoilla kuten opettajilla, oppilailla ja oppilaiden huoltajilla 
saattaa olla erilainen käsitys siitä, mikä on kiusaamista37. Koulukiusaamiseen saate
taan liittää erilaisia uskomuksia ja mielikuvia, jotka eivät pidä paikkaansa. Kiusaami
nen voidaan esimerkiksi tulkita väärin lasten normaaliksi sosiaalisten taitojen harjoit
teluksi38. Lasten ja nuorten välienselvittelyt eivät ole sinänsä huono asia, sillä niillä 
on myös kehitykselliset tehtävänsä, kuten riitojen selvittäminen ja sopiminen.39 Kiu
saamisongelmaa kuitenkin vähätellään, jos toistuvan kiusaamisen ajatellaan kuulu
van lasten normaaliin vuorovaikutukseen tai ”karaisevan luonnetta”. Kiusaamista taas 
liioi tellaan, jos kaikkea lasten välistä sanailua ja härnäämistä pidetään koulukiusaa
misena.40 Esimerkiksi alakouluikäisille pojille ominainen rajuotteinen leikki, jonka 
kaikki osapuolet kokevat hauskaksi, ei ole kiusaamista41. 

Opettajat eivät aina tunnista tai havaitse koulukiusaamista42. Tyypillisesti opet
tajien arvio kiusaamiseen osallistuvien määrästä on alempi kuin oppilaiden arvio43. 

32 Cacciatore 2007 s. 46.
33 Kämppi ym. 2012 s. 118.
34 Kauppi 2015 s. 12.
35 Länsikallio – Ilves 2015 s. 19–22.
36 Länsikallio – Ilves 2015 s. 19–22.
37 Hamarus 2006 s. 209. Hamarus 2008 s. 12.
38 Hamarus ym. 2015 s. 19.
39 Salmivalli 2010 s. 12.
40 Salmivalli 2010 s. 15.
41 Salmivalli 1999 s. 32.
42 Hamarus ym. 2015 s. 31. Salmivalli 1999 s. 163.
43 Hamarus ym. 2015 s. 31.
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Kiusattu oppilas ei välttämättä kerro kiusaamisesta aikuiselle. Kiusatuksi joutunut 
saattaa hävetä tilannetta tai pelätä, että kukaan ei puutu asiaan ja että kertominen 
vain pahentaa kiusaamista44. Kiusattu ei aina välttämättä itsekään tunnista olevansa 
kiusaamisen uhri, vaikka muut luokan oppilaat olisivat yhtä mieltä siitä, että kyseistä 
oppilasta kiusataan. Syynä voi olla se, että kiusatulla ei ole subjektiivista tunnetta 
kiusatuksi joutumisesta tai että hän kieltää uhrina olemisensa. Toveriarvioinnit sen 
sijaan ovat osoittautuneet melko luotettavaksi tavaksi selvittää, ketkä lapsista joutuvat 
kiusatuiksi. 45

Kiusaamisen määritelmää tarvitaan, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua mahdol
lisimman tehokkaasti ja riittävän ajoissa46. Toisaalta liian rajattu määritelmä saattaa 
vaikeuttaa kiusaamisen havaitsemista, jos määritelmä ei katakaan kaikkia kiusaami
sen piirteitä.47 Tuomioistuimessa koulukiusaamisen määritelmää saatetaan tarvita sen 
arvioimiseksi, onko henkilöä kiusattu.

Perusopetuslaissa tai muussa suomalaisessa lainsäädännössä ei ole määritelty koulu  
kiusaamista. Oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön koskevan perusopetuslain 
29 §:n esitöissä on kuitenkin kiusaamisen määritelmä. Mainittua pykälää koskevien 
lain esitöiden mukaan kiusaamista ei ole määritelty säädöstekstissä sen vaihtelevan 
muodon ja määritelmällisyyden vaikeuden takia. Esitöiden mukaan kiusaaminen voi 
pääsääntöisesti olla toistuvaa ja systemaattista fyysistä tai henkistä tahallista vammo
jen tai epämiellyttävän ja nöyryyttävän olotilan aiheuttamista toiselle. Sen näkyvinä 
tekomuotoina voivat olla esimerkiksi nimittely, huutelu, uhkailu, potkiminen, lyömi
nen, hiusten repiminen ja henkilökohtaisten tavaroiden vieminen.48 Oppilaan oikeutta 
turvalliseen koulunkäyntiin voitaisiin kuitenkin ehkä vahvistaa määrittelemällä kiu
saaminen lainsäädännön tasolla49.

Koulukiusaamisesta on olemassa erilaisia määritelmiä. Professori Dan Olweus on 
määritellyt koulukiusaamisen niin, että yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, 
jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön nega
tiivisille teoille50. Olweuksen määritelmä on hyväksytty laajasti tutkijapiireissä, ja hä
nen määritelmäänsä kiusaamisesta viitataan usein kansainvälisessä tutkimuksessa51. 
Ruotsalaissyntyinen Olweus on tutkinut kiusaamista 1970luvulta lähtien, pääosin 
Norjassa Bergenin yliopistossa. Häntä pidetään kiusaamista koskevan tutkimuksen 
pioneerina ja alullepanijana, sekä maailman johtavana asiantuntijana niin tutkimus
yhteisön kuin yhteiskunnan taholta laajemminkin.52 

44 Salmivalli 1999 s. 163–164. 
45 Salmivalli 1999 s. 99–100.
46 Hamarus 2008 s. 14.
47 Hamarus 2006 s. 14.
48 HE 66/2013 vp s. 41.
49 HakalehtoWainio 2012 s. 236.
50 Olweus 1992 s. 14.
51 Hamarus 2006 s. 47.
52 http://olweus.sites.clemson.edu/history.html 4.9.2016.
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Suomessa Päivi Hamarus on koulukiusaamista koskevassa väitöskirjassaan tarkoit
tanut kiusaamisella tietyissä olosuhteissa sosiaalisten prosessien seurauksena synty
nyttä ilmiötä, jossa oleellista on valtasuhteiltaan epätasapainoinen vuorovaikutus ja 
jossa pyritään usein toistuvasti ja tietoisesti loukkaamaan jotain ryhmän jäsentä53. 

Toisen koulukiusaamista tutkineen suomalaisen, Christina Salmivallin, mukaan 
kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan henkilöön toistuvasti kohdistuvaa tahalli
sen vihamielistä käyttäytymistä – oikeastaan minkä tahansa harmin, haitan tai pahan 
mielen tarkoituksellista aiheuttamista. Myös Salmivallin mukaan kiusaamiselle on 
ominaista osapuolten epätasaväkisyys eli se, että kiusaaja on jollain lailla kiusattua 
vahvempi.54

Lapsioikeuden asiantuntija Suvianna HakalehtoWainio on määritellyt koulukiu
saamisen toistuvaksi henkiseksi tai ruumiilliseksi väkivallaksi, jonka yksi tai useampi 
aikuinen tai lapsi kohdistaa yhteen ja samaan uhriin kouluympäristössä55. Huomion 
arvoista tässä määritelmässä on ensinnäkin se, että koulukiusaamisen katsotaan ta
pahtuvan nimenomaan kouluympäristössä ja toiseksi se, että kiusaaja voi olla lapsi tai 
aikuinen, mikä vastaa myös tämän kirjoituksen lähtökohtia. 

Teemu Kauppi on väitöskirjassaan tutkinut opettajien kokemaa kiusaamista. Kau
pin mukaan opettajaa kiusataan oppilaiden taholta silloin, kun opettaja joutuu toistu
vasti yhden tai useamman oppilaan taholta sellaisen viestinnän kohteeksi, jonka opet
taja kokee loukkaavaksi, kiusalliseksi tai uhkaavaksi. Tällainen kiusaaminen voi olla 
sanallista, sanatonta tai fyysistä.56

Kiusaamista voidaan yrittää hahmotella myös yleisemmin kuin tiettyjen määritel
mien kautta. Kiusaaminen voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen57. Kiu
saaminen voi olla fyysistä, henkistä, sosiaalista ja sähköisissä viestimissä tapahtuvaa. 
Fyysinen kiusaaminen on suoraa kiusaamista. Fyysinen kiusaaminen voi tapahtua 
esimerkiksi lyömällä, tönimällä, raapimalla, nipistelemällä, hiuksista repimällä, sul
kemalla johonkin tilaan, taikka viemällä tai tuhoamalla tavaroita. Henkinen kiusaami
nen voi tarkoittaa esimerkiksi haukkumista, nimittelyä, uhkailua tai kiristämistä, joil
loin on kyse suorasta kiusaamisesta. Henkinen kiusaaminen on epäsuoraa kiusaamista 
esimerkiksi silloin, kun se on pahan puhumista selän takana, perättömien juorujen 
levittämistä, epäsuoraa vihjailua, monimerkityksisiä viestejä, äänenkäytön uhkaavia 
tai pilkallisia vivahteita, taikka monitulkintaisia ilmeitä, eleitä tai katseita. Sosiaalinen 
kiusaaminen tarkoittaa kiusaajan pyrkimystä vaikuttaa kiusatun ystävyys ja vuoro
vaikutussuhteisiin. Sosiaalista kiusaamista voi tapahtua manipuloimalla ystävyys
suhteita, eristämällä ja sulkemalla kiusattu pois ryhmästä ja yhteisöstä, tai olemalla 
niin kuin kiusattua ei olisi olemassakaan. Eristämistä voi tapahtua myös sähköisissä 

53 Hamarus 2006 s. 53.
54 Salmivalli 2010 s. 12–13.
55 HakalehtoWainio 2003 s. 67.
56 Kauppi 2015 s. 26.
57 Hamarus 2008 s. 45. Hamarus ym. 2015 s. 38.
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viesti missä esimerkiksi niin, että henkilö suljetaan pois sosiaalisen median ryhmistä 
tai virtuaalisista peliryhmistä.58

Kiusaamista voi tapahtua sähköisissä viestimissä, mistä käytetään nimityksiä verk
ko  kiusaaminen tai sähköinen kiusaaminen. Nämä kiusaamisen muodot sisältävät 
inter netissä ja kännykän välityksellä tapahtuvan kiusaamisen.59 Verkkokiusaaminen 
on koulukiusaamista tyypillisesti silloin, jos kiusaaminen tapahtuu koulussa esimer
kiksi kännykän avulla tai välitunnilla koulun tietokoneilta60. Verkkokiusaamisen alus
toja voivat olla esimerkiksi sähköpostit, tekstiviestit, sosiaaliset yhteydenpitosivustot, 
chatit, blogit, kuvagalleriat, internetsivustot ja internetpelit. Verkkokiusaamista voi 
olla esimerkiksi loukkaavien viestien lähettäminen, häirintä, uhkailu, toisella nimellä 
ja luodulla profiililla esiintyminen tai sulkeminen sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolel
le. Kiusatusta voidaan myös levittää henkilökohtaisia tietoja tai kuvia.61 

Kiusatuksi joutuvaa lasta kiusataan yleensä pitkän ajan kuluessa monin eri tavoin. 
Tekojen muoto ei kuitenkaan aina ratkaise sitä, onko kysymys kiusaamisesta vai ei. 
Kiusaamiselle tyypillisenä piirteenä on sen sijaan pidetty tekojen systemaattisuutta 
ja toistuvuutta.62 Tutkimuksissa toistuvuuden ja pitkään jatkuneen kiusaamisen on 
yleensä tulkittu tarkoittavan kiusaamista, joka on jatkunut vähintään puoli vuotta ja 
toistunut vähintään kerran viikossa63. Satunnaista tahallista tai tahatonta toisen mielen 
pahoittamista ei yleensä pidetä koulukiusaamisena64. Myöskään kiusoittelua ja här
näämistä, joka kohdistuu milloin keneenkin, ei yleensä lueta koulukiusaamiseksi65. 

Kiusaamisen määrittelemisessä käytettyä jatkuvuuden ja toistuvuuden määritelmää 
on myös kritisoitu66. On vaikeaa määritellä, miten kauan tai miten usein kiusaamis
ta täytyy tapahtua, jotta teot voidaan määritellä kiusaamiseksi. Tärkeämpää olisikin 
tarkastella tilannetta kiusatun näkökulmasta. Jo muutaman kiusaamiskerran jälkeen 
kiusattu voi kokea olonsa uhatuksi.67 Jos kiusaaminen määritellään pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaksi ja toistuvaksi menettelyksi, kiusaajalle annetaan käytännössä lupa jatkaa 
kiusaamista. Tällöin myös kiusaamiseen puuttuminen tapahtuu liian myöhään.68 

Kiusaajana ja kiusaamisen kohteena voi olla yksilö tai ryhmä69. Kiusaaminen ta
pahtuu yleensä jossain yhteisössä tai ryhmässä ja perustuu ryhmän jäsenten välisiin 

58 Hamarus ym. 2015 s. 38.
59 Hamarus ym. 2015 s. 39–40.
60 Mäntylä 2012 s. 371.
61 Hamarus ym. 2015 s. 39–40.
62 Salmivalli 2010 s. 12–14.
63 Hamarus 2006 s. 51.
64 Punamäki ym. 2011 s. 35.
65 Salmivalli 1999 s. 30.
66 Hamarus 2008 s. 12–13.
67 Hamarus 2008 s. 12–13.
68 Hamarus 2008 s. 14.
69 Olweus 1992 s. 15.



353

sosiaalisiin suhteisiin70. Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävät toimet pitäisikin ehkä 
kohdistaa yksittäisten lasten sijasta koko ryhmään71. 

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan opettajien kiusaamiseen osallistuu tyypilli
sesti yksittäinen oppilas tai pieni oppilasjoukko. Opettajia kiusaavat useammin poika 
kuin tyttöoppilaat.72 Mainitun tutkimuksen perusteella tyypillisiä kiusaamisen muo
toja ovat hävyttömät ja asiattomat kommentit, yhteistyöstä kieltäytyminen, toistuva 
valehtelu, pilkkaaminen, naureskelu, haukkuminen, nimittely, loukkaava elehdintä, 
pii loutuminen, toistuva myöhästyminen oppitunnilta, epäoikeudenmukainen ammatti  
taidon arvostelu, opettajan puheen tai kävelytyylin matkiminen taikka toistuva opetta
jan huomiotta jättäminen73. Kuten eräästä jäljempänä selostetusta oikeustapauksesta
kin ilmenee, opettajat joutuvat kohtaamaan työssään myös muun muassa uhkailua ja 
väkivaltaa. 

Eräänä koulukiusaamisen kriteerinä on pidetty myös osapuolten voimasuhteiden 
epätasapainoa74. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiusaaja on jollain lailla kiusattua vah
vempi75. Kiusaamisena ei sen sijaan pidetä sitä, jos kaksi fyysisesti tai psyykkisesti 
suunnilleen yhtä vahvaa oppilasta tappelee tai riitelee76. Olennaista on, että kiusaajalla 
on valtaa tai voimaa, jonka avulla hän saa yliotteen kiusatusta77. Tällöin kiusaamiselle 
alttiina olevan lapsen on vaikeaa puolustautua78. Koulukiusaamisen erottaa muusta 
aggressiivisesta käyttäytymisestä se, että osapuolten roolijako ja keskinäiset voima
suhteet ovat yleensä varsin selkeät79. Kiusaamisen varsinainen syy on usein kiusaajan 
aseman tai vallan tavoittelu, oman aseman tukeminen ja varmistaminen tai suosion 
hakeminen80. 

Osapuolien epätasapaino voi olla ruumiillista, henkistä tai sosiaalista. Ruumiil
linen epätasapaino varsinkin pojilla tarkoittaa sitä, että toinen on vahvempi tai iso
kokoisempi kuin toinen. Henkinen epätasapaino taas tarkoittaa sitä, että toinen on 
henkisesti alakynnessä, eikä pysty sen vuoksi puolustautumaan. Sosiaalinen epätasa
paino voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kiusaajalla on monta kaveria ja kiusatulla ei 
yhtään.81 Alakoulussa kiusaaja on tavallisesti muita fyysisesti voimakkaampi oppilas, 
joka alistaa toisia väkivallan uhkalla. Yläkoulussa suoranainen väkivaltaisuus on mel
ko vähäistä, kun taas henkinen kiusanteko on tyypillisempää.82 

70 Hamarus ym. 2015 s. 20. Salmivalli 1999 s. 33. 
71 Salmivalli 1999 s. 170.
72 Kauppi 2015 s. 37. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätiiin lukuvuoden 2008–aikana kyselylomak

keella internetkyselynä. Kyselyyn vastasi 215 peruskoulun opettajaa. (s. 25–26.)
73 Kauppi 2015 s. 36–37.
74 Salmivalli 1999 s. 30–31. 
75 Salmivalli 2010 s. 13.
76 Olweus 1992 s. 15.
77 Salmivalli 2010 s. 13.
78 Olweus 1992 s. 15.
79 Salmivalli 2010 s. 13.
80 Salmivalli ym. 2015 s. 37.
81 Hamarus 2008 s. 12.
82 Sinkkonen 2010 s. 191.
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Toisaalta kiusaamiseen liitettyä vallan epätasapainon kriteeriä on myös kritisoi
tu. Se ei sovellu kovin hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa oppilas kiusaa opettajaa. 
Opettajilla on yleensä oppilaisiinsa nähden valtaa, joka perustuu muun muassa opet
tajan ammattiasemaan, tietoon ja kokemukseen. Jotta vallan epätasapaino kriteeri to
teutuisi mainitussa suhteessa, oppilaan tulisi saavuttaa opettajaa kohtaan valtaa, joka 
ylittää opettajan muodollisen valtaaseman. Aivan mahdotonta ei kuitenkaan ole, että 
valtasuhteet kääntyisivät opettajan ja oppilaankin kesken. Vallan epätasapaino voi esi
merkiksi aiheutua oppilaiden joukkovoimasta, jos suuri joukko oppilaita alkaa kiusata 
opettajaa. Oppilaan ja opettajan välille voi myös muodostua sosiaaliseen valtaan pe
rustuva vallan epätasapaino, jos kiusaaja on oppilaiden keskuudessa vahvassa sosiaa
lisessa asemassa. Lisäksi voi olla tilanteita, joissa yksittäinen oppilas ei suostu tottele
maan opettajaa, jolloin opettajan muodollinen valta saattaa menettää merkityksensä.83

Koulukiusaamisen määrittelemiseen voidaan yrittää saada tukea myös työpaikka
kiusaamisen määritelmistä. Työpaikkakiusaamisenkaan määritteleminen ei ole help
poa. Aina ei ole yksiselitteistä, mikä on kiusaamista ja mikä ei, tai edes se, kuka on 
kiusaaja ja kuka uhri.84

Työpaikoilla kiusaamisena ja häirintänä voidaan pitää kaikenlaista halventavaa, 
loukkaavaa, nöyryyttävää ja vihamielistä käytöstä. Kyse on toisaalta henkilökohtai
sesta kokemuksesta, minkä vuoksi yleispätevää määritelmää on vaikea antaa. Työ
terveyslaitoksen määritelmän mukaan työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa, toistuvaa 
kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista tai mitätöintiä, minkä seurauksena kiu
saamisen kohteena oleva ajautuu puolustuskyvyttömään asemaan. Epäasiallisen koh
telun ja kiusaamisen kohteeksi joutuminen heikentää hyvinvointia ja jaksamista.85 
Kuten monissa koulukiusaamisen määrittelyissä, tässäkin määritelmässä tulee esille, 
että kiusaamisen katsotaan olevan toistuvaa, jollain tavalla kielteistä toimintaa ja että 
lisäksi kiusattu on kiusaajaan nähden alisteisessa asemassa.

Työpaikkakiusaamista voidaan yrittää määritellä myös sen kautta, mikä ei ole 
kiu saamista. Työpaikkakiusaamista eivät ole esimerkiksi esimiehen toimivaltansa 
puitteissa antamat käskyt ja määräykset, esimiehen sopimus ja laintulkinnat, jotka 
työn tekijä kokee vääriksi, työtä ja työnjakoa koskevat työnjohdolliset päätökset, huo
mautuksen ja varoituksen antaminen perustellusta syystä tai työntekijöiden erilainen 
kohtelu silloin, kun siihen on perusteltu syy.86 Vastaavasti koulukiusaamisen osalta 
voidaan katsoa, että esimerkiksi opettajan oppilaille toimivaltansa puitteissa antamat 
käskyt tai perusteltu kurinpito sallituin keinoin ei lähtökohtaisesti ole oppilaiden kiu
saamista.

Lainsäädännössä ei ole määritelty termejä kiusaaminen tai työpaikkakiusaaminen. 
Sen sijaan muun muassa työturvallisuuslaissa, naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 

83 Kauppi 2015 s. 35, 57–59.
84 Kess – Alroth 2012 s. 32.
85 SkurnikJärvinen 2011 s. 56–57.
86 SkurnikJärvinen 2011 s. 58.
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annetussa laissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa viitataan häirintään, epä
asialliseen kohteluun ja syrjintään tarkoittaen vastaavia ilmiöitä.87 Tässä yhteydessä 
ei ole mahdollista paneutua kattavasti näihin kaikkiin, vaan otetaan esille  esimerkin
omaisesti työturvallisuuslain 28 §:n säännös.

Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa 
hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista 
kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryh
dyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työturvallisuuslakia sovelletaan sen 2 §:n 
1 momentin mukaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhtees
sa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. 
Työturvallisuuslain 28 § tulee sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun opettaja on 
työssään joutunut kiusaamisen kohteeksi, oli kiusaaja sitten kuka hyvänsä. Työturval
lisuuslaki edellyttää työnantajan puuttuvan kiusaamiseen. Työturvallisuuslain 28 §:n 
rikkomisen seurauksena voi olla rikosoikeudellinen vastuu tai vahingonkorvausvas
tuu88. Seuraavassa korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kysymys työturvallisuuslain 
28 §:n soveltamisesta.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2014:44 (ään. 3–2 ja esitt.) oli kysy
mys ensinnäkin siitä, oliko K:ta kohdeltu työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitetulla ta
valla epäasiallisesti, ja mikäli näin oli menetelty, oliko työnantaja laiminlyönyt lainkoh
dassa tarkoitetun toimimisvelvollisuutensa. Koska työnantajan katsottiin laiminlyöneen 
toimimisvelvollisuutensa, ratkaistavaksi tuli kysymys K:lle aiheutuneen vahingon kor
vaamisesta.89

Korkein oikeus totesi, että laissa ei ole tarkemmin määritelty, millaista menettelyä 
voidaan pitää työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitettuna häirintänä tai epäasiallisena 
kohteluna. Kysymystä ei ole tarkemmin käsitelty myöskään lain esitöissä. Mahdol
lisen häirinnän tai epäasiallisen kohtelun arvioiminen tulee siten tehtäväksi kussakin 
tapauksessa ilmenneiden asianhaarojen perusteella. Kysymys voi olla esimerkiksi 
työntekijään kohdistetusta loukkaavasta, nöyryyttävästä tai mitätöivästä käyttäytymi
sestä. Korkein oikeus totesi edelleen, että laissa tarkoitetun häirinnän ja epäasialli
sen kohtelun edellytetään aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Tästä 
johtuen satunnainen epäasiallinenkaan käyttäytyminen ei yleensä voi toteuttaa laissa 
tarkoitettua häirintää. Kohtelulta voidaan sen vuoksi edellyttää jossain määrin toistu
vuutta tai olotilan pysyvyyttä, jotta haitta tai vaara terveydelle voisi syntyä.

Korkeimman oikeuden linjauksella on käytännön merkitystä, koska laissa ei ole 
tarkemmin määritelty työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavan häirinnän 
tai muun epäasiallisen kohtelun sisältöä. Se, että ratkaisu on syntynyt 3–2 äänestyk
sellä osoittaa osaltaan, kuinka vaikeaa on arvioida kielletyn epäasiallisen kohtelun 

87 Alroth 2015 s. 16.
88 Alroth 2015 s. 128.
89 Timonen 2014 s. 349.
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rajoja tai sitä, milloin työnantaja on riittävällä tavalla puuttunut tietoonsa tulleeseen 
epäkohtaan.90 Tähän korkeimman oikeuden tapaukseen palataan riitaasioiden yhtey
dessä sen osalta, millä perustein siinä tuomittiin korvauksia.

Työturvallisuuslain 28 §:n kriteerejä voidaan eritellä karkeasti siten, että lain tar
koittama häirintä tapahtuu lähtökohtaisesti työpaikalla eli ”työssä”. Häirinnän koh
teen tulee olla työntekijä ja työyhteisön jäsen.91 Työturvallisuuslaissa tarkoitetun epä
asiallisen kohtelun kynnys ei voi olla matala. Epäasiallisen kohtelun olemassaoloa 
on aina arvioitava objektiivisin kriteerein.92 Häirintää ja epäasiallista kohtelua ovat 
työsuojeluviranomaisten valvontakäytännössä olleet esimerkiksi toistuva uhkailu, pe
lottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva 
perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen ja 
työyhteisöstä eristäminen. Tällaisen toiminnan voidaan katsoa aiheuttavan terveydelle 
haittaa tai vaaraa. Työntekijän terveydelle aiheutuvaa vaaraa ja haittaa arvioitaessa 
taas voidaan kiinnittää huomiota muun muassa siihen, onko häirintä ollut jatkuvaa, 
häirinnän kestoon, onko työnantaja reagoinut riittävän nopeasti häirintäilmoitukseen 
ja onko työntekijällä ollut aiemmin terveydellisiä ongelmia. Työturvallisuuslaissa 
tai muissa laeissa ei ole säädetty määräaikaa työnantajan velvollisuuteen selvittää 
häirintä tapausta. Ohjeellisena aikana voidaan pitää noin kahta viikkoa. Laissa ei ole 
myöskään määritelty sitä, miten häirintäasiaa pitäisi lähteä selvittämään. Häirintä
asiaa selvitettäessä olisi ainakin hyvä kuulla kaikkia osapuolia. Työnantajan on vielä 
kaikin käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä epäkohdan poistamiseen.93

Työpaikkakiusaamisella ja koulukiusaamisella on jonkin verran yhteisiä piirteitä, 
kuten esimerkiksi se korkeimman oikeuden mainitsema seikka, että satunnaisia ti
lanteita ei yleensä pidetä kiusaamisena. Opettajaan tai rehtoriin kohdistuvassa työ
paikka ja koulukiusaamisessa voi olla kyse jopa samasta tapahtumasta. Työpaikka
kiusaamisen kuvaukset eivät kuitenkaan istu koulumaailmaan täysin ongelmitta, jos 
kiusaamisen kohteena on lapsi. Esimerkiksi työturvallisuuslain 28 §:ään liitetty ter
veydelle aiheutuvan haitan tai vaaran edellytys ei ole lasten kohdalla tarkoituksenmu
kainen. Tällainen edellytys saattaisi mahdollistaa erilaiset hienovaraisemmat kiusaa
misen muodot ja johtaa siihen, että kiusaamiseen puututaan liian myöhään. Lapset 
tarvitsevat erityistä suojaa, eikä ”vähemmän vakavaakaan” kiusaamista lapsia kohtaan 
tule sallia. Toistuvuuden kriteeriä on koulukiusaamiseen liitettynä kritisoitu. Toki ai
kuistenkin kohdalla voidaan kysyä, johtaako työturvallisuuslain 28 §:n soveltaminen 
liian pitkään jatkuvaan tilanteen seurailuun ilman, että häirintään puututaan. Työtur
vallisuuslain 28 §:n sisältämää ”työssä”kriteeriä vastaavasti koulukiusaamisen mää
ritelmään voisi sisällyttää edellytyksen, että kiusaaminen tapahtuu lähtökohtaisesti 
koulussa. Tämä seikka on ehkä niin itsestään selvä, että se ei ole koulukiusaamisen 
määritelmiin aina päätynyt.

90 Timonen 2014 s. 352.
91 Alroth 2015 s. 17–31.
92 Timonen 2014 s. 352.
93 Alroth 2015 s. 17–31.
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4.  Koulukiusaamista koskevia oikeustapauksia 

Koulukiusaamista koskevia asioita on ajettu yleisissä tuomioistuimissa riita  ja rikos
asioina. Niistä on myös kanneltu ylimmille lainvalvojille, mistä tässä aineistossa ovat 
esimerkkinä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut. Rikosasioiden joukossa oli en
sinnäkin ”perinteisiä” koulukiusaamistapauksia, joissa oppilasta syytettiin toisen op pi  
laan kiusaamisesta, mutta eräässä tapauksessa myös opettajan uhkaamisesta. Toiseksi 
oli tapauksia, joissa opettajan väitettiin kiusanneen oppilasta. Lisäksi aineistossa oli 
yksi tapaus, jossa koulun rehtoria ja muutamaa muuta henkilöä syytettiin siitä, että he 
eivät olleet riittävällä tavalla puuttuneet koulukiusaamiseen. Myös kaikki oikeusasia
miehen tapaukset koskivat vastaavanlaisia laiminlyöntejä puuttua koulukiusaamiseen. 
Näissä tapauksissa oli kuitenkin päädytty rikosilmoituksen sijasta kantelun tekemi
seen. Kaikissa aineiston riitaasioissa oli kyse siitä, että oppilas huoltajineen vaati 
kou lukiusaamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamista kaupungilta tai kunnalta. 

4.1  Rikosasiat

4.1.1 Oppilas toisen oppilaan tai opettajan kiusaajana

Tyypillisimmin koulukiusaamisen mielletään liittyvän tapauksiin, joissa yksi tai 
useampi oppilas kiusaa muita oppilaita. Oppilaiden välisistä koulukiusaamistapauk
sista on nostettu muutamia rikosjuttuja. Poliisin ottaminen mukaan koulukiusaamis
tapausten selvittelyyn voi olla yksittäistapauksissa perusteltua94. Rikosilmoituksen 
tekeminen saattaa ilmentää tekijälle asian vakavuutta. Koulut eivät kuitenkaan aina 
tee rikosilmoitusta, mahdollisesti oppilaiden iän takia tai siinä pelossa, että henkilö
kunnan omat toimet joutuisivat tarkasteluun.95 

Toistaiseksi ainoassa koulukiusaamista koskevassa korkeimman oikeuden ratkai
sussa oli kyse siitä, että oppilas oli tullut kiusatuksi koulutovereiden taholta. Asiassa 
nostettiin rikossyyte, jonka yhteydessä vaadittiin myös vahingonkorvauksia. 

KKO 1982II6

Tapauksessa kahden koulupojan väitettiin kohdistaneen ruumiillista väkivaltaa luokka
toveriaan kohtaan sekä kiristäneen tältä rahaa. Piikkiön käräjäoikeus katsoi asiassa 
selvitetyksi, että A ja B olivat peruskoulun yläastetta käydessään koulussa useissa eri 
tilanteissa vuosina 1975–1976 nyrkillä ja avokämmenellä lyömällä sekä potkimalla 
pahoinpidelleet luokkatoveriaan L:ää mitään ruumiinvammaa tälle kuitenkaan aiheut
tamatta sekä, hankkiakseen itselleen hyötyä, uhkauksilla A oli saanut L:ltä tupakkaa ja 
1 markan rahaa ja B niin ikään rahaa 1 markan. Menettely oli aiheuttanut L:ssä pelko

94 HakalehtoWainio 2012 s. 238.
95 Mäntylä 2012 s. 363.
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tiloja, joista oli ollut seurauksena koulusta poisjäämisiä, mistä johtuen L:n todistuksen 
keskiarvo oli olennaisesti pudonnut ja hänen jatkoopiskelunsa lukiossa ja ammattikou
lussa oli estynyt. Käräjäoikeus otti rangaistuksen mittaamisessa alentavina seikkoina 
huomioon, paitsi sen, että vastaajat olivat olleet teot tehdessään alle 18vuotiaita, myös 
sen, että heidän tekonsa olivat olleet ainakin osaksi verrattavissa kouluelämässä esiin
tyvään koulutoverin kiusaamiseen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja B:n 40 päivä sakon 
suuruisiin rangaistuksiin nuorena henkilönä jatketusta rikoksesta, joka käsitti lieviä 
pahoinpitelyjä ja kiristämisen. Käräjäoikeus velvoitti A:n ja B:n sekä jutussa myös 
rangaistukseen tuomitun C:n yhteisvastuullisesti suorittamaan L:lle korvausta, sovitel
len korvaukset vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:n nojalla vastaamaan niiden puolta 
määrää, kivusta ja särystä 1.200 markkaa, muusta kärsimyksestä 1.500 markkaa sekä 
lukioon pääsyn estymisestä ja jatkoopintomahdollisuuksien menettämisestä 6.000 
markkaa, kaikki määrät korkoineen. Käräjäoikeus velvoitti B:n yksin korvaamaan L:lle 
kiristetyistä rahoista 1 markan.

Turun hovioikeus jätti asian muutoin käräjäoikeuden päätöksen varaan paitsi että, koska 
B oli käräjäoikeudessa ilmoittanut kiskomalla saaneensa L:lta rahaa 4 markkaa, korotti 
tätä koskevan korvauksen 4 markaksi ja varasi lisäksi L:lle tilaisuuden myöhemmin 
vaatia A:lta ja B:ltä korvausta rikosten hänelle vastaisuudessa aiheuttamasta haitasta. 

Korkein oikeus katsoi selvitetyksi, että A:n ja B:n edellä kuvatun menettelyn johdos
ta L:lle oli aiheutunut kipua ja särkyä sekä henkinen pelkotila, joka oli johtanut L:n 
huomattavaan poissaoloon koulusta ja vaikeuttanut tämän mahdollisuuksia suoriutua 
koulutehtävistä kykyään vastaavalla tavalla. Sen vuoksi ja huomioon ottaen A:n ja B:n 
tapahtumaaikaisen iän ja kehitystason sekä L:n poissaoloon koulusta vaikuttaneet 
muut syyt korkein oikeus muutti hovioikeuden päätöstä korvausten osalta siten, että 
vastaajat velvoitettiin vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n nojalla yhteisvastuullisesti 
suorittamaan L:lle saman lain 2 luvun 2 §:n ja 6 luvun 1 §:n perusteella kohtuulliseksi 
katsotuksi korvaukseksi kivusta ja särystä 1.000 markkaa sekä henkisestä järkytyksestä 
5.000 markkaa, molemmat määrät korkoineen. L:lle varattu tilaisuus myöhemmin ajaa 
kannetta A:ta ja B:tä vastaan rikosten L:lle vastaisuudessa aiheuttamasta haitasta jäi 
voimaan.

Huomiota herättävää korkeimman oikeuden tapauksessa on, että rangaistusta alen
tavana seikkana otettiin huomioon, että vastaajien teot olivat olleet ”ainakin osaksi 
verrattavissa kouluelämässä esiintyvään koulutoverin kiusaamiseen”. Perustelu on 
nykyään ymmärrettävissä ainoastaan suhteutettuna aikakauteen, jolloin ratkaisu on 
annettu. Suomessa koulukiusaaminen nousi voimakkaasti julkiseen keskusteluun 
1990luvun taitteessa96. Yleinen suhtautuminen koulukiusaamiseen ja lapsiin kohdis
tuvaan väkivaltaan on sittemmin tiukentunut. Poliisikin muistuttaa nykyään aika ajoin 
tiedotusvälineissä, että koulukiusaaminen voi olla rikos97. 

Seuraava oikeustapaus kuvastaa hyvin asenteiden muuttumista. Tapauksessa syyt
täjä lähti siitä, että pahoinpitelyä ei voitu pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, 

96 http://ylioppilaslehti.fi 3.9.2016.
97 Ks. http://www.mtv.fi/uutiset 3.9.2016. https://twitter.com/MarkoLuotonen 3.9.2016. 
 http://yle.fi/uutiset 3.9.2016.
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eikä siten lievänä pahoinpitelynä, koska teko oli ollut osa pitkään jatkunutta koulu
kiusaamista.

Rovaniemen hovioikeus 26.3.2002 nro 155

Syyttäjän ajamassa rikosasiassa tekoaikaan alle 18vuotiaalle vastaajalle vaadittiin ran
gaistusta nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelystä ja solvauksesta. Pahoinpitelyn 
osalta vastaajan väitettiin lyöneen asianomistajaa koulun käytävällä noin viisi kertaa 
avokämmenellä kasvoihin aiheuttaen kipua ja mustelmat molempiin poskiin. Ottaen 
huomioon, että pahoinpitely oli ollut osa vastaajan ja erään toisen henkilön harjoittamaa 
asianomistajaan kohdistunutta pitkäaikaista koulukiusaamista, tekoa ei kokonaisuutena 
arvostellen ollut pidettävä vähäisenä. Solvauksen osalta vastaajan väitettiin loukanneen 
asianomistajaa häväisevillä lauseilla nimittämällä tätä koulussa ja kuntakeskuksessa lu
kuisia kertoja henkilöä koskevilla alaarvoisilla ilmaisuilla kuten ”huora”. Asianomis
taja ja hänen huoltajansa yhtyivät syytteeseen ja vaativat vastaajan velvoittamista kor
vaamaan muun muassa asianomistajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen ja lukion 
käymisestä toisella paikkakunnalla johtuneet matka ja asuntokulut. Käräjäoikeus luki 
syytteet vastaajan syyksi ja tuomitsi tämän 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistuk
seen. Vahingonkorvausvaatimusten osalta käräjäoikeus katsoi, ettei asianomistajan me
neminen toisen paikkakunnan lukioon ollut ollut vastaajan teon johdosta välttämätöntä 
ja hylkäsi siten korvausvaatimukset matka ja asuntokuluista. Käräjäoikeus velvoitti 
vastaajan korvaamaan asianomistajalle solvaamisesta aiheutuneen henkisen kärsimyk
sen. Asianomistaja valitti hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuo
miota.98

Koulukiusaamiseksi luokiteltavat teot täyttävät lähes aina jonkin rikoslain krimina
lisoinnin tunnusmerkistön99. Yleisimpiä nimikkeitä koulukiusaamisasioissa ovat pa
hoinpitely, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen100. 
Myös tässä aineistossa pahoinpitelyrikokset olivat yleisimpiä. 

Pahoinpitelystä säädetään rikoslain 21 luvun 5 §:ssä. Tunnusmerkistö jakautuu 
kah teen menettelytyyppiin. Ensinnäkin tunnusmerkistön toteuttaa se, joka ”tekee toi
selle ruumiillista väkivaltaa”. Tässä on kyse pahoinpitelemisestä sanan yleiskielisessä 
merkityksessä. Teon voi toteuttaa esimerkiksi toista lyömällä tai potkimalla, mistä 
oli kyse myös monessa tämän aineiston tapauksessa. Mitään terveydellisiä vahinkoja 
väkivallan tekeminen ei edellytä ollakseen rangaistavaa. Väkivaltaisuuden kriteeri il
mentää kuitenkin sitä, että kyse on nimenomaan terveyteen kohdistuvasta rikoksesta. 
Muita tekotapoja voivat olla esimerkiksi töniminen, retuuttaminen, läpsiminen tai kä
sien vääntäminen.101 

Pahoinpitelyn tunnusmerkistön voi toteuttaa myös se, joka ruumiillista väkivaltaa 
tekemättä ”vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tie
dottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan”. Kysymys on seurausten tahallisesta aiheut

98 Ratkaisu on lainvoimainen.
99 Mäntylä 2012 s. 370. Mahkonen 2010 s. 166.
100 Mäntylä 2012 s. 370.
101 Frände ym. 2014 s. 231.
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tamisesta. Sillä ei ole merkitystä, miten seuraukset aiheutetaan. Kyse ei siis tarvitse 
olla pahoinpitelemisestä sanan yleiskielisessä merkityksessä. Terveyden vahingoitta
misen tunnusmerkki kattaa esimerkiksi teot, joilla aiheutetaan toiselle mielisairaus 
tai mielenterveyden häiriö. Terveysvahingot voidaan jaotella fyysisiin, psyykkisiin 
ja funktionaalisiin. Kivun aiheuttamisella toiselle taas tarkoitettaneen lähinnä fyysi
sen kivun aiheuttamista.102 Koulukiusaamistapauksissa tämä tekotyyppi ei ole yhtä 
ilmeinen kuin pahoinpitely sen yleiskielisessä merkityksessä, mutta tärkeä huomata. 
Tunnusmerkistön voi täyttää esimerkiksi tiettyyn oppilaaseen kohdistuva jatkuva ja 
tarkoituksellinen häirintä, joka johtaa oppilaan terveyden vahingoittumiseen103. Myös 
pahoinpitelyn yritys on rangaistava. Lienee selvää, että koulukiusaaminen voi täyttää 
myös rikoslain 21 luvun 6 §:n törkeän pahoinpitelyn ja saman luvun 7 §:n lievän pa
hoinpitelyn tunnusmerkistöt.

Tämän kirjoituksen aineistossa oli mukana myös useampi juttu, jossa oli kyse 
(muun ohella) solvauksesta, joka nykyään siis tarkoittaa kutakuinkin kunnianlouk
kausta vastaavaa rikosta104. Rikoslain 24 luvun 9 §:ssä säädetyn kunnianloukkauksen 
tunnusmerkistön voi täyttää ensinnäkin 1 kohdan mukaan teko, jossa tekijä esittää toi
sesta valheellisen tiedon tai vihjauksen. Lisäksi edellytyksenä on, että teko on omiaan 
aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka loukattuun kohdistuvaa hal
veksuntaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tiedolla tai vihjauksella on oltava tyypilli sesti 
kielteinen vaikutus yleisöön. Keskeistä 1 kohdassa on se, että tiedon tai vihjauk sen 
tulee olla epätosi. Teko voidaan toteuttaa kirjallisesti, suullisesti tai vaikka käyttä
mällä kuvaa niin, että tietty henkilö on erotettavissa siitä. Momentin 2 kohdassa on 
säännelty tilanteet, joissa ilmauksen totuusarvolla ei ole merkitystä rangaistusvastuul
le. Tunnusmerkistö täyttyy, kun tekijä muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
halventaa toista. Toista voidaan halventaa sanallisesti esimerkiksi käyttämällä eri
laisia haukkumasanoja kuten sika, huora, pedofiili ja niin edelleen. Tunnusmerkistö 
voi täyttyä myös häpäisevillä eleillä kuten keskisormea näyttämällä taikka kuvilla, 
esimerkiksi eri kuvia yhdistelemällä. Poikkeustapauksessa toista voidaan halventaa 
myös epäsuoralla fyysisellä kontaktilla eli lähinnä sylkemällä toisen päälle.105 Tyy
pillinen esimerkki kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttävästä koulukiusaa
misesta on toisen haukkuminen halventavilla sanoilla. Tällainen tilanne oli kyseessä 
esimerkiksi edellä selostetussa Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa. 
Rikoslain 24 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdalla on myös törkeä tekomuoto. Saman 
luvun 10 §:n mukaan rikoksentekijä tuomitaan törkeästä kunnianloukkauksesta, jos 
teolla aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös 
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

102 Frände ym. 2014 s. 232.
103 Vrt. KKO 2014:44 ja jäljempänä selostettu Vaasan hovioikeuden ratkaisu 1.3.1996 nro 353.
104 Ks. Frände ym. 2014 s. 413.
105 Frände ym. 2014 s. 415 – 425.
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Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevia syytteitä tähän aineistoon 
ei osunut. Rikoslain 24 luvun 8 §:n mukaan yksityiselämää loukkaavasta tiedon levit
tämisestä tuomitaan se, joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai 
muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä 
tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai 
kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Karkeasti ottaen, kun 
tieto, vihjaus tai kuva on totuudenmukainen, mutta loukkaa yksityiselämää, kyse on 
yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Kun taas informaatio on valheel
linen, sovellettavaksi tulee kunnianloukkaus.106 Koulukiusaamistapauksissa yksityis
elämää loukkaavan tiedon levittämisestä voisi olla kysymys esimerkiksi, jos jonkun 
oppilaan yksityiselämään liittyvä kuva laitetaan internetiin ilman tämän lupaa, mikä 
käy esimerkiksi myös niin sanotusta verkkokiusaamisesta. Rikoslain 24 luvun 8 a §:n 
mukaan törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä on kyse, jos yksi
tyiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai eri
tyisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

Rikoslain 24 luvun 12 §:ssä on vielä syyteoikeutta koskeva säännös. Syyttäjä ei 
saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, törkeästä yksi
tyiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä 
kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 
Valta kunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos 
on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii 
syytteen nostamista.

Koulukiusaamisessa voi olla kyse myös muista rikoksista. Esimerkiksi jäljempä
nä selostettavassa Kouvolan hovioikeuden tapauksessa oppilasta syytettiin kahdesta 
laittomasta uhkauksesta. Syytetyn väitettiin uhanneen toista oppilasta ja toisessa yh
teydessä myös opettajaa väkivallalla. Opettajien osalta kyseeseen tuleviin rikosnimik
keisiin palataan jäljempänä. 

Myös koulukiusaamisen kriminalisointia omana rikossäännöksenään on pohdittu 
eri tahoilla107. Rikosten yksiköinnin kannalta koulukiusaamistapauksissa saattaa olla 
perusteltua arvioida esimerkiksi useita pahoinpitelyitä yhtenä tekona, jolloin hyötynä 
on esimerkiksi vanhentumisajan alkaminen vasta rikoksen tekoajan päättymisestä. Eri 
rikostyyppien kesken osatekojen arvioiminen yhdeksi rikokseksi ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Tämän epäkohdan korjaamista voi pitää yhtenä perusteluna koulukiusaa
misen kriminalisoimiselle.108 

106 Frände ym. 2014 s. 397, 408.
107 Ks. esimerkiksi Vierimaa 2012 s. 64–66. Ainakin kansanedustajat Tiina Elomaa (ps.) ja Timo Heino

nen (kok.) ovat tehneet lakialoitteita koulukiusaamisen kriminalisoimiseksi. http://www.aamulehti.fi 
4.9.2016.

108 Mäntylä 2012 s. 375–376.
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Vaasan hovioikeus 1.3.1996 nro 353 

Syyttäjä vaati A:lle ja H:lle rangaistusta nuorena henkilönä tehdyistä kahdesta lievästä 
pahoinpitelystä (kohdat 1 ja 2) ja H:lle lisäksi nuorena henkilönä tehdyistä solvauksesta 
(kohta 3), lievästä pahoinpitelystä (kohta 4) ja pahoinpitelyn yrityksestä tai toissijaisesti 
solvauksesta (kohta 5). Tekoajat ajoittuivat vuosiin 1994 ja 1995. Asianomistaja P:n 
huoltaja yhtyi syytteeseen ja vaati, että vastaajat velvoitetaan suorittamaan korvausta 
asianomistajalle kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä. Lisäksi korvausta 
vaadittiin yksityistuntien ottamisesta, koska asianomistajan koulumenestys oli kärsinyt 
vastaajien harjoittaman koulukiusaamisen johdosta. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi 
seuraavan; 1) A ja H olivat yhteistuumin pahoinpidelleet koulun pihassa koulutyön ai
kana 14vuotiasta P:tä siten, että A ja H olivat ottaneet kiinni heitä pakoon lähteneen 
P:n, kaataneet tämän maahan, ja ainakin A oli potkaissut P:tä selkään. A:n ja H:n me
nettelystä oli aiheutunut P:lle kipua. 2) A ja H olivat koulun pihassa koulutyön aika
na tahallaan pahoinpidelleet P:tä siten, että H oli ensin potkaissut P:tä jalkaan, minkä 
jälkeen A oli potkaissut P:tä lantion seudulle, vielä ainakin H oli lyönyt 1–2 kertaa 
P:tä nyrkillä rintakehään, minkä seurauksena P:lle oli aiheutunut kipua. 3) H oli kou
lussa ruokailun aikana heittänyt perunamuusia ja lihapullan P:n päähän saattaakseen 
P:n naurunalaiseksi. Ottaen huomioon, että ruokailussa oli ollut samanaikaisesti paljon 
oppilaita, H oli menettelyllään julkisesti loukannut P:tä. 4) H oli koulussa koulutyön ai
kana tahallaan pahoinpidellyt P:tä lyömällä tätä yhden kerran nyrkillä korvan seudulle, 
mistä P:lle oli aiheutunut kipua. 5) H oli havaittuaan P:n ajavan polkupyörällä tahallaan 
pahoinpidelläkseen P:tä heittänyt yhden kerran kivellä tätä kohti. Kivi ei kuitenkaan 
ollut osunut P:hen, vaan tämän ajamaan polkupyörään, eikä H siten ollut onnistunut 
pahoinpitelyaikeissaan. Käräjäoikeus katsoi menettelyn täyttävän ensisijaisen syytteen 
mukaisen pahoinpitelyn yrityksen tunnusmerkistön. A ja H olivat teot tehdessään olleet 
alle 18vuotiaita. Käräjäoikeus tuomitsi A:n 30 ja H:n 50 päiväsakon suuruiseen sakko
rangaistukseen.

Asianomistajan esittämien korvausvaatimusten osalta käräjäoikeus totesi muun muas
sa, että A:n ja H:n syyksi luetut teot olivat olleet osa vastaajien asianomistajaan koh
distamasta tahallisesta, ainakin koko lukukauden jatkuneesta häirinnästä. Jatkuva uhka 
vastaajien taholta oli johtanut P:n kohdalla pelkotiloihin, joiden seurauksena hän ei 
ollut tuntenut oloaan turvalliseksi koulussa. Tämän seurauksena P oli lukukauden mit
taan yhä runsaammin alkanut olla poissa koulutunneilta, ja myös P:n koulumenestys oli 
alkanut heiketä. Lopulta P oli joutunut lukukauden loppupuolella kymmeneksi päiväksi 
sairaalahoitoon päänsäryn johdosta. P:hen kohdistunut kiusaaminen oli ollut varsin 
yleisesti koulun oppilaiden tiedossa ja oppilastoverit olivat havainneet P:n yrittävän 
vältellä A:ta ja H:ta koulussa muun muassa piiloutumalla ja juoksemalla karkuun. 
Kärä jäoikeuden mukaan näissä olosuhteissa oli katsottava, että vastaajien menettelystä 
oli aiheutunut henkistä kärsimystä, mitä asianomistajalle aiheutuneista pelkotiloista ja 
sairastumisesta päätellen voitiin verrata kipuun ja särkyyn. Menettelyn voitiin lisäksi 
katsoa kohdistuvan asianomistajan kunniaan ja vapauteen. Käräjäoikeus velvoitti vas
taajat suorittamaan asianomistajalle korvausta henkisestä kärsimyksestä korvauksen 
kattaessa myös lievillä pahoinpitelyillä aiheutetun fyysisen kivun ja säryn. Käräjä
oikeus hylkäsi asianomistajan korvausvaatimuksen yksityistuntien ottamisesta riittävän 
selvityksen puuttuessa.

H huoltajineen valitti hovioikeuteen. Hovioikeus hylkäsi pyynnön järjestää asiassa 
suullinen käsittely ja ratkaisi asian esittelystä. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko 
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koulukiusaamisesta aiheutunut kärsimys sellaista vahinkoa, joka oli korvattava henki
lövahinkona. Hovioikeus totesi, että H:n syyksi luetut pahoinpitelyrikokset eivät olleet 
vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuja rikoksia. Henkisestä kärsimyksestä 
voitiin kuitenkin tuomita korvausta maksettavaksi, mikäli P:lle aiheutunut henkinen 
kärsimys voitiin rinnastaa 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun kipuun ja särkyyn. Hovioikeus 
katsoi, että P:n pelkotilat ja sairastuminen osoittivat, että H:n menettelystä oli aiheutu
nut P:lle sellaista henkistä kärsimystä, jota oli pidettävä vahingonkorvauslain 5 luvun 
2 §:ssä tarkoitettuna kipuun ja särkyyn verrattavissa olevana, korvattavana henkilö
vahinkona. H:n syyksi luetusta solvaamisesta aiheutunut kärsimys oli osa, tosin vä
häinen, P:lle aiheutunutta henkilövahinkoa, mikä oli korvattava 5 luvun 6 §:n nojalla. 
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.109

Kaikissa tämän aineiston tapauksissa, joissa oppilas oli kiusannut toista oppilasta, 
vastaajat olivat olleet teot tehdessään alaikäisiä. Alle 18vuotiaiden rikosoikeudellinen 
vastuu toteutuu eri tavalla kuin täysiikäisillä. Ensinnäkin, 15 vuotta nuoremmat eivät 
joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan  
rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista 
vuotta. Alle 15vuotias voi silti joutua koulun kurinpitotoimien tai lastensuojelullisten 
toimenpiteiden kohteeksi taikka vahingonkorvausvastuuseen. 

Rikosoikeudellisen vastuuikärajan ylittäneet alaikäiset voidaan periaatteessa tuo
mita samoihin seurauksiin kuin aikuisetkin. Rikoslain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mu
kaan näitä yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdys
kuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus. Saman pykälän 2 momentissa 
säädetään lisäksi nuorisorangaistuksesta, joka on erityinen rangaistus alle 18vuotiaa
na tehdystä rikoksesta. Nuorisorangaistus voidaan tuomita rikoslain 6 luvun 10 a §:n 
2 momentin mukaan myös sellaisista tuomioistuimessa samalla kertaa käsiteltävistä 
rikoksista, joista ainoastaan osa on tehty alle 18vuotiaana. Ehdottoman vankeuden 
osalta on huomattava, että rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan alle 18vuotiaana tehdys
tä rikoksesta saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen vain painavista syistä. 
Ehdolliseen vankeuteen liittyy mahdollisuus tuomita rikoslain 6 luvun 10 §:n 2 mo
mentin nojalla rikoksen alle 21vuotiaana tehnyt ehdollisen vankeuden tehosteeksi 
valvontaan. Edellytyksenä on, että valvontaa on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaa
lisen selviytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. Tuomioistuin 
saa jättää alle 18vuotiaana rikoksen tehneen rikoslain 6 luvun 12 §:n 1 momentin 
2 kohdan nojalla myös rangaistukseen tuomitsematta, jos teon katsotaan johtuneen 
ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Periaatteessa kaikki edellä mai
nitut rangaistuslajit voivat tulla harkittavaksi myös koulukiusaamisjutuissa.

Rikoksen tekijän alaikäisyys on otettava huomioon myös rangaistusta mitattaes
sa. Rikoslain 6 luvun 8 §:n mukaan alle 18vuotiaana rikoksen tehneelle rangaistus 
määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa. Rikoksen tekeminen alle 
18vuotiaana on myös rikoslain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettu lieventämisperuste. 

109 Ratkaisu on lainvoimainen.
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Myös sovittelu voi olla varteenotettava ja tehokas vaihtoehto koulukiusaamis
tapausten ratkaisemiseen. Joissain tapauksissa koulukiusaaminen on saatu loppu
maan sovittelun avulla. Sovittelun tuloksia seurataan myös jälkeenpäin.110 Toisaalta 
sovittelun käyttöä koulukiusaamistapauksissa on myös kritisoitu, koska tyypillisesti 
koulukiusaamisessa uhrin ja tekijän valtasuhteet ovat epätasapainossa ja kyse saattaa 
olla pitkäkestoisesta ja systemaattisesta toiminnasta. Kiusaamistapausten selvittely on 
myös hyvin vaativa tehtävä. Rikosoikeudellinen sovittelu, koulun oma sovittelutyyp
pinen neuvottelu ja vertaissovittelu saattavat tällaisissa tapauksissa olla riittämättömiä 
keinoja.111 Toisaalta tuomioistuinkäsittelyn ongelmina ovat tyypillisesti sen hitaus ja 
hinta112.

Seuraavassa tapauksessa tekijöinä oli ollut niin 15vuotta täyttäneitä kuin sitä nuo
rempiakin. 

Helsingin hovioikeus 17.6.2010 nro 1762

Rikosasiassa syyttäjä vaati muun ohella rangaistusta A:lle ja B:lle nuorena henkilönä 
tehdystä pahoinpitelystä. Asianomistaja L yhtyi syytteeseen ja vaati A:ta ja B:tä suo
rittamaan hänelle korvausta kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä. Käräjä
oikeus katsoi todisteena esitetystä valvontakameran kuvanauhasta ilmenevän, että kou
lun käytävällä joukko nuoria, vastaajat mukaan lukien, olivat muodostaneet ringin L:n 
ympärille, missä yhteydessä pahoinpitely oli tapahtunut. Käräjäoikeus katsoi asiassa 
selvitetyksi, että A ja B olivat yhdessä ja yksissä tuumin ainakin kolmen muun alle 
15vuotiaan kanssa tehneet loppuvuodesta 2008 ruumiillista väkivaltaa L:lle siten, että 
kaikkien mainittujen henkilöiden töniessä tai kannustaessa tönimistä ja tuuppimista 
A oli töninyt L:ää useaan kertaan, potkinut tätä kohti siten, että ainakin osa potkuista 
oli osunut L:n ylävartaloon ja jalkoihin, kaatanut L:n maahan ja potkaissut kerran maas
sa makavaa L:ää keskivartalon alueelle, ja vielä B oli töninyt L:ää useamman kerran. 
Asiassa oli myös selvitetty erään alle 15vuotiaan pojan lyöneen ja potkineen L:ää pää
hän mainitun menettelyn yhteydessä. Käräjäoikeus totesi, ettei asiassa jäänyt epäsel
vyyttä siitä, etteikö valvontavideosta nähtävillä oppilailla ollut ollut tarkoitus nimen
omaan joukolla yhdessä ja yksissä tuumin kiusata ja piinata L:ää pyrkien aiheuttamaan 
tälle kipua, pelkoa ja henkistä kärsimystä. Kaikki asianosaiset olivat sinällään vahin
gonkorvausvastuun osalta yhteisvastuullisia koko tekokokonaisuudesta ja asianomista
jalle aiheutuneista vahingoista, mutta rikosoikeudellisista ikärajoista johtuen rikosvas
tuu kohdentui vain A:han ja B:hen, jotka olivat tekohetkellä olleet 15vuotta täyttäneitä. 
Heidän tekijäkumppanuutensa oli katsottava ulottuvan, paitsi toistensa tekoihin, myös 
paikalla olleiden alle 15vuotiaiden mainitusta iästä johtuen rankaisematta jäävään pa
hoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön täyttävään menettelyyn, mikä tuli huomioitavaksi 
rangaistuksen mittaamisen ja korvausvastuun yhteydessä. 

Käräjäoikeus katsoi edelleen selvitetyksi, että L:lle oli aiheutunut kipua ja särkyä sekä 
niihin rinnastettavaa merkittävää kärsimystä ja lisäksi kärsimystä ihmisarvon, vapau
den ja henkilökohtaisen koskemattomuuden tahallisesta loukkaamisesta. Syyksi luettu 

110 http://yle.fi/uutiset
111 Mäntylä 2012 s. 369–370. Salmivalli 2010 s. 88.
112 Mahkonen 2010 s. 170–171.
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pahoinpitely oli myös osaltaan aiheuttanut L:n koulunkäynnin keskeytymisen. Mainitut 
seikat huomioitiin myös rangaistuksen mittaamisen osalta arvioitaessa teon vahingol
lisuutta ja vaarallisuutta. Käräjäoikeus katsoi, että tekoa oli pidettävä kokonaisuutena 
arvioiden törkeänä, jolloin rangaistuksen tuli vastata lähes törkeästä pahoinpitelystä 
tuomittavien rangaistusten oikeuskäytäntöä. Käräjäoikeus katsoi, että aikuisen ihmi
sen ollessa kyseessä oikea rangaistusseuraamus A:lle olisi vähintään vuosi vankeutta 
ja B:n osalta 7–8 kuukautta vankeutta. Käräjäoikeus sovelsi rikoslain 6 luvun 8 §:n 
nojalla lievennettyä rangaistusasteikkoa, koska tekijät olivat olleet teon tehdessään alle 
18vuotiaita. Käräjäoikeus otti huomioon vastaajien nuoren iän ja ensikertalaisuuden ja 
tuomitsi A:n tästä ja neljästä muusta pahoinpitelystä 4 kuukauden 15 päivän mittaiseen 
ehdolliseen vankeuteen ja 60 päiväsakon suuruiseen oheissakkoon ja B:n pahoinpite
lystä 75 päivän mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 30 päiväsakon suu
ruiseen oheissakkoon. Molemmat vastaajat määrättiin valvontaan. Käräjäoikeus totesi 
rangaistusta koskevissa perusteluissaan, että oli todennäköistä, että vastaajien teolla oli 
osaltaan pysyviä vaikutuksia L:n mielenterveydelle ja mahdollisuuksiin saattaa koulun
sa loppuun. Käräjäoikeus velvoitti A:n ja B:n korvaamaan yhteisvastuullisesti L:lle tä
män vaatimat korvaukset. Vahingonkorvausvastuun osalta käräjäoikeus viittasi muiden 
lainkohtien ohella vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:ään, jonka mukaan alle 18vuotiaan 
vahingonkorvausvastuussa on huomioitava, mikä ikään ja kehitystasoon ynnä muihin 
seikkoihin nähden katsotaan kohtuulliseksi. A valitti hovioikeuteen rangaistuksen ja 
korvausvastuun osalta. Hovioikeus ratkaisi A:n valituksen kirjallisessa menettelyssä. 
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.113 

Edellä selostetussa tapauksessa ratkaisevana todisteena oli valvontakameran kuva
nauha, jolta koulun käytävällä sattuneet tapahtumat ilmenivät. Aina näyttöä ei ole 
yhtä helposti saatavilla114. Kiusaamista tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi välitunneilla 
ja tuntien alussa eli tilanteissa, joissa opettaja ei ole läsnä. Kiusaamisen pitkittyessä 
kiusaamista kokeillaan rohkeammin myös silloin, kun paikalla on aikuisia.115 Koulu
kiusaamistapausten selvittämisessä saattaa olla haasteena, mistä voidaan havaita, että 
lasta on kiusattu. Tähän ei liene olemassa yleispätevää ohjetta.116 

On huomattava, että vaikka alle 15vuotias ei voi joutua rikosoikeudelliseen vas
tuuseen, voidaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 27 §:n nojalla alle 15vuotiasta 
asianosaista  kuulustella todistelutarkoituksessa, jos tuomioistuin harkitsee tämän 
soveliaaksi. Edellytyksenä on kuitenkin, että: 1) henkilökohtaisella kuulemisella on 
asian selvittämiseksi keskeinen merkitys; ja 2) kuuleminen ei todennäköisesti aiheuta 
kuultavalle sellaista kärsimystä tai muuta haittaa, joka voi vahingoittaa häntä tai hä
nen kehitystään. Tuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä kuultavalle tukihenkilö. 
Mainitun luvun 30 §:n nojalla sama soveltuu alle 15vuotiaaseen todistajaan.

Seuraavassa tapauksessa oppilaan uhkailun kohteeksi oli joutunut myös opettaja. 
Onneton yksityiskohta tapauksessa oli, että opettajan mukaan hän oli ensin yrittänyt 

113 Ratkaisu on lainvoimainen.
114 Vrt. Mahkonen on katsonut, että koulukiusaamisjutuissa näytön esittäminen on tavallisesti helppoa. 

Mahkonen 2010 s. 167.
115 Hamarus ym. 2015 s. 31.
116 Hamarus 2012 s. 30.
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selvittää oppilaalta toista koulukiusaamisasiaa ja joutunut sitten itse tämän uhkailun 
kohteeksi. 

Kouvolan hovioikeus 20.10.1999 nro 1692

Syyttäjä vaati muun ohella K:lle rangaistusta nuorena henkilönä tehdyistä kahdesta lait
tomasta uhkauksesta (syytteen kohdat 1 ja 2). Kohdan 1 mukaan K oli V:n koulun pihal
la 20.4.1998 uhannut pahoinpidellä 13vuotiaan H:n seuraavana päivänä. K oli koulun 
liikuntatunnilla 21.4.1998 nostanut pesäpallomailan hartioiden tasolle lyöntiasentoon 
ja tehnyt lyöntiliikkeen kohti H:n pään ja hartioiden seutua. K oli pysäyttänyt lyönti
liikkeen aivan lähelle H:n vartaloa ja pitänyt mailaa siinä hetken aikaa. H oli kokenut 
tilanteen uhkaavaksi, pelästynyt ja uskonut K:n toteuttavan uhkauksen ja lyövän häntä 
mailalla. Kohdan 2 mukaan K oli 7.9.1998 V:n koululla ottanut vasemmalla kädellään 
opettajana toiminutta T:tä olkapäästä kiinni ja nostanut oikean nyrkissä olevan kätensä 
lyöntiasentoon ja sanonut T:lle: ”Sanakin vielä, niin minä lyön.” K oli pitänyt nyrkkiään 
lyöntiasennossa ainakin kymmenen sekunnin ajan. T oli kokenut tilanteen uhkaavaksi, 
pelästynyt ja uskonut K:n toteuttavan uhkauksen. Opettaja T:n kertomuksen mukaan 
tapahtunutta oli edeltänyt se, että T oli tiedustellut K:lta toisen oppilaan kiusaamisesta. 
Tapahtuma oli johtanut siihen, että T oli alkanut pelätä ja vältellä K:ta. Käräjäoikeus 
katsoi syytteet toteen näytetyiksi ja tuomitsi K:n nuorena henkilönä tehdyistä kahdesta 
laittomasta uhkauksesta ja eräistä muista rikoksista, joista vakavin oli nuorena henki
lönä tehty törkeä ryöstö, 2 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeus
rangaistukseen. Käräjäoikeus velvoitti K:n suorittamaan H:lle korvausta laittomalla 
uhkauksella aiheuttamastaan henkisestä kärsimyksestä.

Hovioikeudessa ei ollut kohtien 1 ja 2 osalta kyse syyksilukemisesta. Hovioikeus alensi 
K:n rangaistuksen 2 vuoteen vankeutta, joka tuomittiin ehdollisena. Hovioikeus lausui 
rangaistuksen osalta perusteluissaan, että K oli teot tehdessään ollut 15–16vuotias. 
K oli psyykkisesti hauras nuori, jonka kasvulosuhteet olivat olleet vaikeat. K oli elänyt 
lastenkodissa ja koulukodissa ja kaveripiirin vaikutus hänen tekemisiinsä oli ollut suuri. 
K oli hoitanut koulutyönsä hyvin ja ollut kesätöissä. Edellä mainitut seikat huomioon 
ottaen hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut sellaisia painavia syitä, jotka olisivat vaati
neet rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.117

Sinänsä on tulkinnanvaraista, oliko edellä kuvatussa tapauksessa kyse koulukiusaa
misesta, kun kumpaankin uhriin kohdistunut teko oli ilmeisesti ollut yksittäistapaus, 
tai ainakaan ratkaisusta ei muuta ilmene. Tällöin koulukiusaamiselta monissa mää
ritelmissä edellytetty toistuvuuden ja jatkuvuuden kriteeri ei täyty. Toisaalta kun jo 
nämäkin teot olivat aiheuttaneet sen, että uhrit olivat alkaneet pelätä tekijää, olisi 
epäinhimillistä odottaa tekojen jatkuvan. Opettajaan kohdistuneen uhkauksen osalta 
myöskään vallan epätasapainon kriteerin soveltaminen ei ole kovin luontevaa. Toi
saalta opettajan auktoriteetti on tilanteessa ollut vähintäänkin koetuksella.

117 Törkeässä ryöstössä mukana ollut toinen vastaaja pyysi korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Korkein 
oikeus ei myöntänyt valituslupaa ratkaisullaan 1.2.2000 nro 129.
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4.1.2  Opettaja oppilaan kiusaajana

Koulukiusaamistapauksissa syyte voidaan nostaa myös opettajaa tai rehtoria vastaan. 
Tällöin rikosnimikkeiden joukossa on lähes aina virkavelvollisuuden rikkominen tai 
tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen118. Mainitut rikokset sopivat tunnus 
merkistöltään lähes kaikkiin rehtorin tai opettajan väitettyihin virheisiin tai laimin
lyönteihin119. Virkavelvollisuuden rikkominen oli osana syytettä myös seuraavissa 
rikos jutuissa, yhtä asianomistajan ajamaa syytettä lukuun ottamatta. 

Rovaniemen hovioikeus 13.8.2001 nro 438

Tapauksessa oli kyse syyttäjän ajamasta rikosasiasta, jossa vaadittiin rangaistusta opet
taja P:lle kohdassa 1 pahoinpitelystä, kohdassa 3 lievästä pahoinpitelystä ja kohdisssa 
2 ja 4 virkavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvol
lisuuden rikkomisesta sekä opettaja S:lle kohdassa 5 lievästä pahoinpitelystä, kohdassa 
6 solvauksesta ja kohdassa 7 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asianomistaja oppilas I 
ja hänen huoltajansa vaativat lisäksi, että kohdissa 1–4 opettaja P ja kaupunki velvoite
taan yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvausta oppilas I:lle kivusta ja särystä 
sekä niihin rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä ja että kohdissa 5–7 opettaja S ja 
kaupunki velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvausta oppilas I:lle 
kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä. 

Käräjäoikeus totesi, että rikoslain 40 lukua koskevien lain esitöiden (HE 58/1998 vp 
s. 18) mukaan ei ollut enää perusteltua, että jokin yleisesti rangaistavaksi säädetty teko, 
kuten kavaltaminen, tulisi säätää ankarammin rangaistavaksi virkamiehen tekemänä. 
Rikoslain yleisiä rikoksia koskevien sääntöjen rangaistusasteikot olivat myös siinä 
määrin laajoja, että virkamiehen tekemään yleiseen rikokseen mahdollisesti liittyvä 
erityinen moitittavuus voitiin ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa. Käräjäoikeus 
katsoi, että lainsäätäjän tarkoitus huomioon ottaen vastaajien teot eivät olleet erikseen 
rangaistavia mahdollisina virkavelvollisuuden rikkomisina tai tuottamuksellisina vir
kavelvollisuuden rikkomisina, vaan asiassa oli kysymys siitä, olivatko vastaajat syyl
listyneet niihin yleisiin rikoksiin, joista heille oli vaadittu rangaistusta. Käräjäoikeus 
päätyi näin ollen kohdissa 2, 4 ja 7 hylkäämään syytteet. Kohdissa 1, 3, 5 ja 6 käräjä
oikeus hylkäsi syytteet vanhentuneina. Vahingonkorvausten osalta käräjäoikeus katsoi 
kohdassa 1 potkusta aiheutuneen kivun olleen hetkellinen ja vähäinen kipu, joka ei 
tullut korvattavaksi vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n perusteella, ja kohdissa 2–4 ja 
5–7 jääneen näyttämättä, että oppilas I:n päänsärky ja psyykkinen stressi olisivat olleet 
syyyhteydessä vastaajien menettelyyn, ja hylkäsi vaatimukset. Sekä oppilas I huoltaji
neen että opettajat P ja S valittivat hovioikeuteen. 

Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, että kysymyksessä olevista teoista voitiin 
tunnusmerkistön täyttyessä tuomita myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hovi
oikeus totesi, että suojeltavat oikeushyvät yleisissä rikoksissa ja virkarikoksissa eivät 
olleet samat, eivätkä teot olleet lainkonkurenssissa keskenään. Hovioikeus katsoi, että 
lainvalmistelutöissä (HE 58/1998 vp.), joista käräjäoikeus oli päätellyt oikeusohjeensa, 

118 Poutala 2010 s. 36 ja 230.
119 Poutala 2010 s. 230.
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oli tarkoitettu sitä, että esimerkiksi virkamiehenä tehtyä kavallusta ei ollut tarpeen sää
dellä erikseen ankarammalla asteikolla rangaistavaksi teoksi, vaan myös virkamiehenä 
tehty kavallus tuomittiin rikoslain 28 luvun kavallusta koskevien säännösten mukaises
ti. Se, että virkamiehen kysymyksessä ollessa saattoi tulla harkittavaksi erityinen moi
tittavuus, voitiin tarpeen vaatiessa ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa. Teko 
voi kuitenkin samalla käsittää myös toisen rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kuten 
virkavelvollisuuden rikkomisen. 

Hovioikeus hylkäsi kohdissa 1 ja 2 syytteet vanhentuneina. Kohdassa 3 hovioikeus to
tesi, että oppilas I oli itse riisuuntunut alushoususilleen opettaja P:n käskystä, eikä rii
suuntumaan määräämisellä siten ollut loukattu oppilaan ruumiillista koskemattomuut
ta. Teosta ei myöskään ollut näytetty aiheutuneen oppilaalle vähäistäkään terveyden 
vahingoittumista tai kipua. Näin ollen teko ei täyttänyt lievän pahoinpitelyn tunnusmer
kistöä. Syyteoikeus teosta ei ollut vanhentunut, koska sen katsottiin jäljempänä kohdas
sa 4 käsittävän virkavelvollisuuden rikkomisen. Hovioikeus totesi edelleen, että asiassa 
oli käynyt ilmi, että riisuuntumaan määrääminen oli tapahtunut anastetuiksi epäiltyjen 
rahojen löytämiseksi eikä tarkoituksessa loukata oppilas I:tä. Paikalle oli yritetty saada 
poliisi, muidenkin oppilaiden huoneita oli tarkastettu ja myös oppilas H oli määrätty 
riisuuntumaan. Hovioikeus katsoi, että opettaja P ei näissä olosuhteissa ollut mieltä
nyt todennäköiseksi, että teko loukkasi oppilas I:tä, eikä menettely näin ollen täyttänyt 
myöskään tekoaikaan voimassa olleen rikoslain 27 luvun 3 §:n 1 momentissa (39/1998) 
tarkoitetun solvauksen tunnusmerkistön edellyttämää tahallisuutta. Kohdassa 4 hovi 
oikeus totesi tiettyjen valtuuksien kuten henkilöntarkastuksen tekemisen kuuluvan 
poliisille. Hovioikeus katsoi, että opettaja P:llä ei ollut oikeutta kohdassa 3 kerrotuin 
tavoin määrätä oppilas I:tä riisuuntumaan varkausepäilyjen johdosta. Hovioikeus tuo
mitsi opettaja P:n virkavelvollisuuden rikkomisesta 15 päiväsakkoon. Kohdassa 5 hovi
oikeus katsoi, että syyteoikeus teosta ei ollut vanhentunut, koska sen oli väitetty käsit
tävän myös kohdassa 7 kerrotun virkavelvollisuuden rikkomisen. Hovioikeus katsoi 
asiassa kuitenkin jääneen näyttämättä, että opettaja S olisi tarttunut oppilas I:tä kiinni 
vaatteista ja painanut tämän seinää vasten, ja hylkäsi syytteen. Kohdassa 6 hovioi keus 
katsoi selvitetyksi, että opettaja S oli kohdassa 5 kerrottujen tapahtumien jälkeen luokas
sa oppitunnin aikana piirtänyt luokkahuoneen taululle niin sanotun tikkuukko kuvan 
ja selittänyt oppilaille sanallisesti, että siinä esiintyi pieni lapsi kassalla karkki hyllyn 
edessä lattialla makaamassa ja itkuisena. Opettaja oli kysynyt oppilas I:ltä ”tälläinenkö 
sinä olet”, jolloin osa oppilaista oli alkanut nauraa. Hovioikeus katsoi, että opettaja 
S:n teko oli ollut objektiivisesti arvioiden loukkaava ja että teko ei ollut kasvatuksel
lisesti tai kurinpidollisesti hyväksyttävä. Opettaja S oli siten menettelyllään tahallaan 
loukannut oppilas I:tä halventavalla tavalla ja saattanut tämän toisten oppilaiden nähden 
halveksittavaan asemaan. Hovioikeus katsoi, että tekoaikaan voimassa olleen solvaus
ta koskeneen rikoslain 27 luvun 3 §:n soveltaminen johti lievempään lopputulokseen 
kuin sittemmin voimaan tulleen kunnianloukkasta koskevan rikoslain 24 luvun 9 §:n 
soveltaminen, ja sovelsi tekoaikaan voimassa ollutta lakia. Kohdassa 7 hovioikeus kat
soi opettaja S:n kohdassa 6 kuvatulla menettelyllään laiminlyöneen suorittaa virkaansa 
kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja rikkoneen virkatoiminnassa edellytettävien tasa
puolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun vaatimuksia. Hovioikeus tuomitsi opettaja S:n 
kohdassa 6 solvaamisesta ja kohdassa 7 virkavelvollisuuden rikkomisesta yhteiseen 20 
päiväsakon sakkorangaistukseen. Vahingonkorvausvaatimusten osalta kohdassa 1 hovi
oikeus katsoi näytetyksi, että opettaja P oli potkaisemalla oppilas I:tä aiheuttanut tälle 
kipua ja särkyä, ja velvoitti P:n yhteisvastuullisesti kaupungin kanssa korvaamaan va
hingon. Kohdissa 2–4 ja 5–7 hovioikeus katsoi selvitetyksi, että oppilas I:n lihastensio 
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tyyppinen päänsärky oli aiheutunut yleensä kouluun ja koulunkäyntiin liittyneistä on
gelmista ja että myös koulutoverit olivat kiusanneet I:tä koulussa, minkä vuoksi hovi
oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että päänsärky olisi aiheutunut syytteenalaisista 
yksittäisistä teoista. Hovioikeus hylkäsi näin ollen vaatimukset henkisen kärsimyksen 
korvaamisesta. Kyseessä oli äänestysratkaisu.120 

Edellä mainitussa tapauksessa oli kyse muun muassa siitä, että opettaja oli käskenyt 
oppilasta riisuuntumaan varkausepäilyjen johdosta. Hovioikeus totesi tiettyjen val
tuuksien kuten henkilöntarkastuksen tekemisen kuuluvan poliisille. Hovioikeus kat
soi, ettei opettajalla ollut ollut mainittuun menettelyyn oikeutta ja tuomitsi opettajan 
virkavelvollisuuden rikkomisesta. 

Virkavelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslain 40 luvun 9 §:ssä. Virkavel
vollisuuden rikkomisesta on tuomittava, jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahal
laan muulla kuin edellä samassa luvussa (muut virkarikokset) tai 11 luvun 9 a §:ssä 
säädetyllä tavalla (kidutusta koskeva säännös) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin 
säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon 
ottaen sen haitallisuus, vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuu
tena arvostellen vähäinen. Rangaistus virkavelvollisuuden rikkomisesta on sakkoa tai 
vankeutta enintään yksi vuosi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos 
rikoksessa on kyse siitä, että hän on jatkuvasti tai olennaisesti rikkonut virkavelvolli
suutensa, ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslain 40 lu
vun 10 §:ssä. Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos virkamies virkaansa toimittaes
saan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo 
virka toiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvol
lisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut te
koon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Rangaistus tuottamuk
sellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta on varoitus tai sakkoa.

Myös seuraavassa tapauksessa oli muun ohella kyse väitetystä virkavelvollisuuden 
rikkomisesta. Syytteet kuitenkin hylättiin hovioikeudessa. Hovioikeus katsoi, että op
pilaan ruumiilliseen koskemattomuuteen kajoaminen oli siinä määrin vähäistä, ettei 
virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö täyttynyt. 

120 Ratkaisu on lainvoimainen. Eri mieltä ollut hovioikeudenneuvos A katsoi kohdan 1 osalta, että 
näyttö siitä, oliko kysymyksessä ollut kipua aiheuttanut pahoinpitelypotku vai kipua aiheuttamaton 
kannustuspotku, oli jäänyt ristiriitaiseksi, ja että kivusta ja särystä esitetty vahingonkorvausvaatimus 
olisi siten tullut hylätä. Toinen eri mieltä ollut jäsen, hovioikeudenneuvos B, katsoi kohdissa 2–4 ja 
5–7 kipuun ja särkyyn rinnastettavan henkisen kärsimyksen osalta, että vaikka potkaisu, riisuuntumaan 
määrääminen ja solvaaminen eivät olleet yksistään aiheuttaneet oppilas I:n kouluaikoina ajoittain 
ilmennyttä migreenityyppistä päänsärkysairautta ja kouluahdistusta, olivat ne kuitenkin yksittäisinä 
tapahtumina laukaisseet migreenikohtaukset ja ahdistustilan. Hovioikeudenneuvos B katsoi, että 
opettajat P ja S olivat syyksi luetuilla teoillaan, ja P lisäksi potkaisullaan, aiheuttaneet I:lle kipuun ja 
särkyyn verrattavaa henkistä kärsimystä, jonka he olivat vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n nojalla 
velvollisia korvaamaan. Lisäksi opettaja S oli kohdassa 6 syyllistynyt vahingonkorvauslain 5 luvun 
6 §:ssä tarkoitettuun kunniaan kohdistuvaan rikokseen, jonka perusteella I:llä oli myös oikeus saada 
korvausta henkisestä kärsimyksestä. 
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Turun hovioikeus 30.3.2006 nro 829

Syyttäjä vaati opettajalle rangaistusta oppilaan pahoinpitelystä sekä virkavelvollisuu
den rikkomisesta. Opettajan väitettiin tehneen 14vuotiaalle oppilaalleen ruumiillista 
väkivaltaa lyömällä tämän päätä ovenlasia vasten, heittämällä tämän portaisiin niin, 
että tämä oli kaatunut polvilleen, sekä potkimalla tätä takamuksiin, mistä oppilaalle oli 
aiheutunut lihasaristusta, turvotusta ja sinelmää. Opettajan väitettiin edellä kerrotulla 
menettelyllään myös tahallaan rikkoneen kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin 
perustuvan virkavelvollisuutensa. Oppilaan huoltaja yhtyi syyttäjän rangaistusvaati
mukseen ja vaati, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan korvausta oppilaalle pahoin
pitelystä aiheutuneesta kivusta ja särystä.

Käräjäoikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että opettaja oli tullut paikalle tilantees
sa, jossa oppilas oli nyrkein lyömällä pahoinpidellyt toista oppilasta. Opettajalla oli 
ollut oikeus ja myöskin velvollisuus puuttua tilanteeseen ja käyttää voimakeinoja ti
lanteen rauhoittamiseksi. Tarttumalla oppilaaseen ja tällä tavoin erottamalla oppilaat 
toisistaan opettaja oli toiminut esimerkillisesti. Kun oppilas oli tämän seurauksena lo
pettanut toisen oppilaan pahoinpitelemisen, ei seuranneita tapahtumia voitu arvioida 
hätävarjelua koskevien säännösten puitteissa. Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, 
että opettaja olisi lyönyt oppilaan päätä ovenlasia vasten tai potkinut tätä takamuksiin. 
Käräjäoikeus katsoi kuitenkin näytetyksi, että opettaja oli oppilaan oikeudenvastaisen 
hyökkäyksen jo loputtua heittänyt oppilaan portaisiin niin, että tämä oli kaatunut pol
villeen, mistä oli aiheutunut oppilaalle turvotusta ja sinelmää. Käräjäoikeus katsoi, et
teivät hätävarjelua tai sen liioittelua koskevat säännökset tulleet asiassa sovellettavaksi. 
Ottaen huomioon vammojen vähäisyys ja teko kokonaisuudessaan käräjäoikeus katsoi, 
että kyse oli ollut vain lievästä pahoinpitelystä. Virkavelvollisuuden rikkomisen121 osal
ta käräjäoikeus katsoi, että vastaajan kokemuksen omaavan, kaupunkiin virkasuhteessa 
olevan opettajan oppilaaseen kohdistamaa lievääkään pahoinpitelyä ei voitu kokonai
suutena arvostellen pitää vähäisenä, minkä vuoksi vastaaja oli tuomittava myös virka  
velvollisuuden rikkomisesta. Ottaen huomioon opettajan kokemus ammatissaan ja 
asianomistajan alisteinen asema vastaajaan nähden käräjäoikeus katsoi, ettei rikoslain 
6 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asianomistajan poikkeuksellisen suuri 
myötävaikutus tai saman luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu olosuhde (rikos 
on tehty olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperusteiden soveltami
seen johtavia olosuhteita) voineet tulla sovellettavaksi rangaistusvastuusta vapauttavina 
tai sitä lieventävinä perusteina. Käräjäoikeus tuomitsi opettajan 35 päiväsakon suurui
seen sakkorangaistukseen ja velvoitti opettajan suorittamaan oppilaalle korvausta ki
vusta ja särystä. Opettaja valitti tuomiostaan hovioikeuteen.

Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että opettaja oli työntänyt oppilasta kädellään selästä 
tarkoituksin saada tämä kulkemaan portaissa ylöspäin. Oppilas oli tämän työntämisen 
seurauksena tai muusta syystä kuten kömpelöistä jalkineista johtuen horjahtanut ja 
kaatunut eteenpäin ylös johtaviin portaisiin, mutta saanut otettua vastaan kaatumisen 
molemmilla käsillään. Hovioikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että opettaja oli
si tahallaan heittänyt oppilaan portaisiin. Virkavelvollisuuden rikkomisen osalta hovi
oikeus totesi, että opettaja oli työntämällä oppilasta puuttunut tämän fyysiseen koske
mattomuuteen. Vaikka opettajan tarkoitus oli ollut oppilasta työntäessään saada tämä 

121 Tekoaikaan 17.2.2005 rikoslain 40 luvun 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se oli laissa 604/2002. 
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siirtymään portaita ylöspäin matkalla selvittämään koulukiusaamistapausta ja vaikka 
menettely oli tapahtunut opettajan virkavelvollisuuteen kuuluvan järjestyksenpidon 
yhteydessä, menettely ei ollut ollut tuossa tilanteessa järjestyksenpidon kannalta eh
dottoman välttämätöntä. Kyseessä ei myöskään ollut hätävarjelutilanne, koska toisen 
oppilaan kiusaaminen oli jo päättynyt ja oppilaat oli erotettu toisistaan. Hovioikeus piti 
työntämiseen sisältyvää perusteetonta oppilaan ruumiilliseen koskemattomuuteen ka
joamista kuitenkin menettelyn tarkoitus, haitallisuus, vahingollisuus ja tekoolosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä, eikä teko siten tullut rangaistavaksi virkavelvollisuuden 
rikkomisena. Hovioikeus hylkäsi syytteet ja vapautti opettajan käräjäoikeuden tuomit
semasta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta.122

Rikoslain 40 luvun virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan luvun 12 §:n sovel
tamissäännöksen nojalla myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja jul
kista valtaa käyttävään henkilöön. Virkamiehellä tarkoitetaan rikoslaissa sen 40 luvun 
11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan muun muassa henkilöä, joka on virka tai siihen 
rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muu
hun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen. Momentin 2 kohdan mukaan 
julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnanval
tuutettua sekä 1 kohdassa mainitun julkisyhteisön toimielimen, kuten esimerkiksi 
kunnanhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan jäsentä sekä muuta mainitun julkis
yhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä. Momentin 5 kohdan nojalla julkista valtaa 
käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan a) sitä, jonka tehtäviin lain tai asetuksen nojalla 
kuuluu antaa toista velvoittava määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai vel
vollisuudesta taikka joka lain tai asetuksen nojalla tehtävässään tosiasiallisesti puuttuu 
toisen etuun tai oikeuteen, sekä b) sitä, jonka lain tai asetuksen nojalla taikka viran
omaiselta lain tai asetuksen nojalla saadun toimeksiannon perusteella kuuluu osallis
tua a kohdassa tarkoitetun päätöksen valmisteluun tekemällä päätösesitys tai ehdotus, 
laatimalla selvitys tai suunnitelma, ottamalla näyte tai suorittamalla tarkastus taikka 
muulla vastaavalla tavalla. Rangaistusvastuu virkavelvollisuuden rikkomisen osalta ei 
lähtökohtaisesti koske julkisyhteisön työntekijää. Lain esitöiden mukaan julkisyhtei-
sön työntekijä voi kuitenkin joutua vastuuseen virkavelvollisuuden rikkomisesta (9 ja 
10 §:t) silloin, jos hän syyllistyy rikokseen käyttäessään julkista valtaa, jolloin häntä 
pidettään julkista valtaa käyttävänä henkilönä123.

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksen
mukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Näin ollen esimerkiksi itsenäiseen harkintaan pe
rustuva oikeus käyttää voimakeinoja tai muutoin merkittävällä tavalla puuttua yksilön 
perusoikeuksiin voidaan antaa vain viranomaiselle. Taustalla on ajatus, että tiettyjen 
julkisten tehtävien hoitamisen täytyy olla niin rikosoikeudellisen virkavastuun kuin, 

122 Ratkaisu on lainvoimainen.
123 HE 77/2001 vp s. 54–55.



372

toimen luonteen sen salliessa, hallintolainkäyttöön kuuluvan muutoksenhakuoikeu
den piirissä.124

Kunnan viranhaltijoihin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, 
jollei muussa laissa toisin säädetä tai kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 
nojalla toisin sovita. Lakia sovelletaan paitsi kuntiin myös kuntayhtymiin. Kunnal
lisesta viranhaltijasta annetun lain 2 §:n mukaan mainitussa laissa viranhaltijalla 
tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virkasuhteella tarkoitetaan 
julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jossa kunta on työnantajana ja viranhaltija työn 
suorittajana. Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Lain esitöiden mukaan julkista valtaa käytetään 
tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella 
yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Vaikka henkilön 
tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla 
kuntaan virkasuhteessa.125 Edellä todetusta seurannee, että opettajat tyypillisesti kuu
luvat virkavelvollisuuden rikkomista koskevien rikoslain säännösten soveltamisalaan. 

Rikoslain 8 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan virkarikosten vanhentumisaika on 
aina vähintään viisi vuotta. Virkarikosten erityispiirre on se, että varsin monessa ta
pauksessa ne tulevat esiin laillisuutta valvovien viranomaisten, kuten oikeuskansle
rin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kautta kanteluteitse. Asian tutkiminen etenee 
lähin nä kirjallisia selvityksiä ja vastineita hankkimalla, joten se on poliisin tekemään 
esitutkintaan verrattuna hitaampaa. Vaikka virkarikoksessa tekijän virheellinen me
nettely on usein melko vähäinen, virhe saattaa johtaa kansalaisen tärkeän oikeuden 
loukkaamiseen. Virkarikosten yhteiskunnallisen merkityksen onkin katsottu puolta
van vähintään viiden vuoden vanhentumisaikaa.126

Virkavastuun perustana voidaan pitää Suomen perustuslain 2 §:n 3 momenttia ja 
118 §:n 1 momenttia127. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön 
tulee perustua lakiin, ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 
Perustuslain 118 §:n 1 momentin mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukai
suudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, 
jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Perustuslain 118 §:n 3 momentin mu
kaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai 
muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyön
nin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkor
vausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen 
mukaan kuin lailla säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos 
syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa. Perustuslain 118 § 
sisältää säännökset yleisestä virkavastuusta, niin rikosoikeudellisesta vastuusta kuin 

124 Jyränki – Husa 2012 s. 342.
125 HE 268/2014 vp s. 201–202.
126 HE 27/1999 vp  s. 18.
127 Frände ym. 2014 s. 797.
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rikokseen perustuvasta vahingonkorvausvastuusta. Säännös korostaa lainmukaisuu
den vaatimusta julkisen vallan käytössä verrattuna yksityiseen toimintaan. Lisäksi se 
antaa yksityiselle henkilölle oikeuden suoraan vaatia virkamiestä tai julkista tehtävää 
hoitavaa vastuuseen ilman virallisen syyttäjän toimia.128

Turun hovioikeus 28.10.2008 nro 2435

Syyttäjä vaati rehtorina ja luokanopettajana toimineelle P:lle rangaistusta virkavel
vollisuuden rikkomisesta ajalla 1.9.2000–22.2.2004. Syytteen mukaan P oli virkaansa 
toimittassaan tahallaan rikkonut kuntalain 44 a §:ssä ja sittemmin kunnallisesta viran
haltijasta annetun lain 17 §:ssä säädetyn virkavelvollisuutensa hoitaa virkaansa asian
mukaisesti ja käyttäytyä tehtävässään asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 
P oli käyttänyt koulun 11 ja 12 vuotiaiden oppilaiden opetuksessa sekä koulun yh
teisissä aamunavauksissa alentavia ja nöyryyttäviä opetus ja kurinpitometodeja, jotka 
olivat altistaneet oppilaita toisten pilkanteolle ainakin seuraavasti: 1) riiputtanut oppi
laita ilmassa pää alaspäin pitämällä kiinni oppilaan jaloista 2) ottanut oppilaan syliinsä 
olkapäätään vasten ja taputellut oppilasta takapuolelle tai selkään ilmoittaen röyhtäyttä
vänsä oppilasta 3) komentanut hiljaa ja epäselvästi puhuvia oppilaita seisomaan luokan 
eteen ”taikalaataksi” nimettyyn kohtaan ja vaatinut oppilasta kyseisestä paikasta sano
maan sanottavansa kuuluvalla äänellä ja samassa tilanteessa, mikäli puhe ei ollut ollut 
riittävän kuuluvaa, vaatinut oppilasta tekemään jonkin tehtävän, esimerkiksi tanssiesi
tyksen 4) istuttanut oppilaita luokan edessä pienellä lasten tuolilla 5) seisottanut oppi
laita nurkassa 6) pudottanut tavaroita lattialle oppilaan noukittavaksi kontaten 7) repi
nyt luokan edessä oppilaiden tekemiä tehtäviä ja käsitöitä, joita ei ollut pitänyt riittävän 
hyvin tehtyinä 8) pilkannut oppilaan ulkonäköä ja älykkyyttä, tiedustellut, olivatko 
oppilaan vaipat liian tiukalla, sallinut muiden oppilaiden pilkata itkevää oppilasta 
9) uhannut sanallisesti ja elein lyömisellä oppilasta selvittäessään kahden oppilaan vä
lillä tapahtunutta järjestyshäiriötilannetta 10) jättämällä oppilaat keskenään luokkahuo
neeseen laiminlyönyt oppilaiden valvontaa oppituntien ja tukiopetuksen aikana tavalla, 
joka oli vaarantanut oppilaiden turvallisuuden. P:n tekoa ei voitu pitää kokonaisuutena 
arvostellen vähäisenä. Rikosasialla oli lukuisia asianomistajia, mutta nämä eivät esit
täneet P:hen kohdistuvia korvausvaatimuksia. Rikosasian yhteydessä käsiteltiin kak
si samaan rikokseen perustuvaa vahingonkorvausasiaa, joissa korvausvaatimukset oli 
kohdistettu P:n sijasta tämän työnantajaan N:n kuntaan. 

Käräjäoikeus luki syytteen vastaajan syyksi hyläten sen kuitenkin alakohdan 4 osalta. 
Käräjäoikeus katsoi muun ohella, että opetus ja kurinpitomenetelmiä valitessaan opet
tajan oli otettava huomioon muun muassa oppilaan ikä ja kehitystaso, luonne sekä 
muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Oppilaalle selvästi soveltumattomien opetus ja 
kurinpitomenetelmien käyttö voi rikkoa perusopetuslain 29 §:ssä taattua oikeutta tur
valliseen opiskeluympäristöön. P:lle virkavelvollisuuden rikkomisena syyksi luettujen 
menetelmien käyttäminen oli korostunut P:n asiakirjatodisteilla selvitetyn sairauden 
edetessä ja sairauden vaikuttaessa tämän kykyyn arvioida toimiensa asianmukaisuut
ta, minkä käräjäoikeus otti huomioon harkitessaan P:n syyllisyyden määrää. Käräjä
oikeus otti rangaistusta lieventävinä seikkoina huomioon P:n heikon terveydentilan ja 
asian tuomioistuinkäsittelyn huomattavan pitkittymisen P:stä johtumattomista syistä. 

128 Jyränki – Husa 2012 s. 342.
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Käräjäoikeus tuomitsi P:n 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Rikokseen 
perustuvissa vahingonkorvausasioissa käräjäoikeus velvoitti kunnan korvaamaan kah
delle asianomistajalle näiden henkisestä kärsimyksestä vaatimat määrät eli 1.000 euroa 
asianomistajaa kohden. P ja syyttäjä valittivat tuomiosta hovioikeuteen. 

Hovioikeus muutti syyksilukemista vähäisiltä osin lukemalla P:n syyksi myös syyt
teen alakohdan 4 ja hylkäämällä alakohdan 6. Lisäksi hovioikeus tarkisti tai täyden
si käräjäoikeuden perusteluja joiltain osin. Hovioikeus totesi perusteluissaan muun 
muassa, että P:n toiminnan hyväksyttävyyttä arvioitaessa tuli ottaa huomioon, että ajan 
myötä käsitykset asianmukaisista opetusmenetelmistä ja oppilaiden kohtelusta olivat 
osin voimakkaastikin muuttuneet. Riidatonta oli, että erityisesti kaikkein arimmat ja 
herkimmät oppilaat olivat kärsineet P:n toimenpiteistä. Jaloista riiputtaminen ja vau
van röyhtäyttämistä jäljittelevä oppilaaseen koskeminen kajosivat oppilaan fyysiseen 
itsemääräämisoikeuteen ja olivat siten omiaan aiheuttamaan oppilaassa ahdistuksen 
tunnetta. Nurkkaan, lasten tuolille sekä taikalaataksi nimettyyn erilliseen paikkaan ko
mentaminen olivat tyypillisesti oppilaalle nolostuttavia kokemuksia, jotka olivat aiheut
taneet joutumisen hämmentävän ja epätarkoituksenmukaisen huomion kohteeksi. Ojen
nuskeinot eivät näin ollen olleet objektiivisesti arvioiden tavoiteltuun tarkoitukseen 
nähden asianmukaisia. Leikkimielinenkin viittaaminen laulun muodossa tai muutoin 
oppilaiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joita nämä saattoivat muutenkin hävetä, 
oli opettajalta epäasiallista käyttäytymistä. Hovioikeus katsoi edelleen, että vaikka P:n 
poistumiset oppitunneilta olivat ymmärrettävästi lisääntyneet hänen somaattisen sairau
tensa oireiden pahennuttua, oppitunneilla läsnä oleminen sekä niillä oppilaiden opasta
minen ja järjestyksen valvominen olivat kuitenkin opettajanvirassa toimivan tärkeimpiä 
virkavelvollisuuksia. Pienen alakoulun rehtorin tehtävien hoitaminen ei tähän nähden 
myöskään ollut hyväksyttävä syy oppitunnilta poistumiseen muutoin kuin aivan poik
keuksellisesti. Kaikki tämä P:n olisi tullut ymmärtää ja muuttaa menettelyään. Hovi
oikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.129

Edellä selostetussa tapauksessa rehtorina ja luokanopettajana toiminut P tuomittiin 
molemmissa oikeusasteissa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeustapausta lukies
sa on vaikea välttyä ajatukselta, että kyseisen rehtorin menettely lapsia kohtaan oli 
julmaa, nöyryyttävää ja jopa lasten ihmisarvoa alentavaa. Kuvatunkaltaisten ”kas
vatusmenetelmien” käyttämisen voidaan katsoa rikkovan paitsi käräjäoikeuden mai
nitsemaa perusopetuslain 29 §:ssä taattua oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön, 
myös oppilaiden perus ja ihmisoikeuksia. Opettajan on varsinkin perusopetuslakiin 
sisältymättömiä ojentamiskeinoja käyttäessään varmistauduttava siitä, että ne eivät 
vaaranna oppilaiden yhdenvertaisuutta taikka rajoita oppilaille kuuluvia perus tai 
ihmis oikeuksia. Ojentamiskeinon sopivuutta on tarkasteltava aina myös kyseisen 
oppi laan näkökulmasta.130

Koulukiusaaminen voi johtaa myös siihen, että oppilaan perus ja ihmisoikeudet 
joutuvat koulussa loukkauksen kohteeksi131. Suomen perustuslain 22 §:ssä on ase
tettu julkiselle vallalle velvollisuus turvata perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

129 Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.
130 HakalehtoWainio 2012 s. 188. 
131 HakalehtoWainio 2012 s. 273.
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Julkisella vallalla, kuten kouluilla, on velvollisuus aktiivisesti edistää perus ja ihmis
oikeuksien toteutumista132. Koulussa tapahtuneesta perus ja ihmisoikeuksien louk
kauksesta voi seurata korvausvastuu kunnalle koulutuksen järjestäjänä133. Tuomio
istuimet ja viranomaiset ovat ratkaisutoiminnassaan sidottuja noudattamaan perus ja 
ihmisoikeussäännöksiä. Lisäksi Suomen perustuslain 108 ja 109 §:ssä valtioneuvos
ton oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäväksi on nimenomaisesti 
annettu valvoa perus ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.134 

Koulukiusaamisjutuissa voivat tulla tarkasteltavaksi ainakin Euroopan ihmisoikeus
sopimus (SopS 85–86/1998) ja Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleis
sopimus (SopS 59–60/1991). Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla kieltää hal
ventavan ja epäinhimillisen kohtelun ja rankaisemisen. Koulukiusaamistapauksissa 
sovellettavaksi voivat tulla myös 5 artiklan takaama oikeus vapauteen ja turvallisuu
teen sekä 8 artiklan yksityiselämän suoja. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on ottanut kantaa kouluväkivaltaan ja viranomaisten velvollisuuksiin puuttua siihen135. 
Jos koulukiusaamisasiassa haluaa valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, ky
seeseen voi tulla lähinnä yksilövalitus. Yksilövalituksen voi tehdä muun muassa yksi
tyishenkilö tai ryhmä, joka katsoo sopimusvaltion loukanneen Euroopan ihmisoikeus
sopimuksessa tunnustettuja heitä koskevia oikeuksia. Käytännössä valitus voi koskea 
kansallisen tuomioistuimen, hallintoviranomaisten tai muun julkista valtaa käyttävän 
tahon ratkaisuja tai menettelyä. Vastaajana on kuitenkin aina valtio.136 Edellytyksiä 
ovat väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua 
oikeutta, valitus ei saa olla ilmeisen perusteeton, kaikki kotimaiset oikeuskeinot on 
käytetty ja valitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korkein kansallinen 
oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa137.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan lapsella on oikeus hä
nen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Päävastuu huolen
pidosta on vanhemmilla, mutta sopimusvaltioiden on varmistettava tavoitteen toteu
tuminen lainsäädännössä ja hallinnossa. Suojelulla tarkoitetaan lapsen suojaamista 
kaikenlaiselta häntä vahingoittavalta toiminnalta. Kouluissa on tärkeää huolehtia 
fyysisen turvallisuuden lisäksi lapsen psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. 
Lapsen oikeuksien sopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa sopimusvaltiot velvoitetaan 
takaamaan, että kurinpito kouluissa tapahtuu lapsen ihmisarvon mukaisesti ja sopu
soinnussa lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Sopimuksen 37 artiklan a kohdassa 
kielletään lasten julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu. Sopimusvaltion on ak
tiivisin toimin varmistuttava esimerkiksi siitä, ettei lapsi joudu kokemaan sopimuksen 

132 HakalehtoWainio 2012 s. 272.
133 HakalehtoWainio 2012 s. 336.
134 Litmala – LohinivaKerkelä 2005 s. 13.
135 Ks. Mäntylä ym. 2013 s. 37. 
136 Hirvelä –  Heikkilä 2013 s. 13.
137 Pellonpää ym. 2012 s. 926. http://www.formin.finland.fi 26.11.2016.
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vastaista menettelyä koulun henkilökunnan tai toisen oppilaan taholta. Sopimuksen 
19 artikla suojaa lasta väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyön
niltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Artikla kieltää 
myös muun muassa koulukiusaamisen ja velvoittaa puuttumaan siihen aktiivisesti ja 
tehokkaasti.138 Jäljempänä käsitellään myös Suomen perustuslain säännöksiä, jotka 
liittyvät koulukiusaamisasioihin. 

Vaasan hovioikeus 15.12.2015 nro 4061

Syyttäjän ajamassa rikosasiassa oli kysymys siitä, oliko peruskoulun opettajana ja reh
torina toiminut henkilö syyllistynyt pahoinpitelyyn tai toissijaisesti lievään pahoinpite
lyyn ja lisäksi virkavelvollisuuden rikkomiseen käyttämällä voimakeinoja oppilastaan 
kohtaan. Syyttäjä väitti opettajana ja rehtorina toimineen K:n koulussa oppitunnin ai
kana syksyllä 2010 tehneen ruumiillista väkivaltaa 12vuotiaalle oppilas L:lle ottamalla 
tätä rinnuksista kiinni ja painamalla höyläpenkkiä vasten, mistä oli aiheutunut oppilaal
le ainakin lyhytaikaista kipua. Syyttäjä katsoi lisäksi, että K oli menettelyllään rikkonut 
virkavelvollisuutensa loukatessaan oppilaansa koskemattomuutta ja että teko ei ollut 
vähäinen. Asianomistaja L yhtyi syytteeseen ja vaati, että K velvoitetaan suorittamaan 
hänelle korvausta kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä. Käräjäoikeus kat
soi, että syytteet kohdissa 1 ja 2 sekä vaihtoehtoinen syyte olivat jääneet näyttämättä, 
ja hylkäsi syytteet sekä asianomistajan korvausvaatimukset. Vaasan hovioikeus ei en
sin myöntänyt syyttäjälle tai L:lle ja tämän huoltajille jatkokäsittelylupaa139. Korkein 
oikeus kuitenkin kumosi mainitun hovioikeuden päätöksen, myönsi siihen muutosta 
hakeneille L:lle ja tämän huoltajille jatkokäsittelyluvan, ja määräsi, että hovioikeuden 
tuli omasta aloitteestaan jatkaa valituksen käsittelyä140. 

Hovioikeus katsoi asian käsittelyä jatkettuaan, että L:llä huoltajineen oli asiassa pu
hevalta vaatia K:lle rangaistusta myös virkavelvollisuuden rikkomisen osalta ja tutki 
syytteen myös tältä osin. Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että K oli ottanut kädellään 
kiinni L:n paidan rinnuksista. Vastaavasti kuin käräjäoikeus, hovioikeus ei pitänyt us
kottavana, että K olisi painanut L:n selälleen höyläpenkkiä vasten. Myöskään se seik
ka, että K oli virkamiesoikeudellisessa menettelyssä myöntänyt tekonsa ja saanut siitä 
varoituksen, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. Hovioikeuden ratkaistavaksi jäi 
kysymys siitä, oliko K syyllistynyt rikoksiin tarttumalla L:ää kiinni tämän paidan rin
nuksista. Hovioikeus katsoi, että kysymys oli ollut K:n kannalta yllättävästä ja nopeasti 
edenneestä takaaajotilanteesta kiusatun oppilaan ja tämän kiusaajaksi tiedetyn oppi
laan välillä. K:n virkavelvollisuuksiin peruskoulun rehtorina ja opettajana oli kuulunut 
osaltaan huolehtia muun muassa turvallisuuden säilymisestä opiskeluympäristössä ja 
siitä, etteivät oppilaat joudu väkivallan tai muun kiusaamisen kohteiksi koulussa. K:n 
harkintaaika reagoida välikohtaukseen oli ollut erittäin lyhyt. Hovioikeus katsoi, että 
K:lta oli puuttunut tahallisuus, ja hylkäsi syytteet sekä niihin perustuvat vaatimukset.141

138 HE 66/2013 vp s. 4–5.
139 Vaasan hovioikeuden päätös 24.1.2014 nro 103016.
140 Korkeimman oikeuden ratkaisu 27.5.2015 nro 1025.
141 Ratkaisu on lainvoimainen.
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Hovioikeus viittasi edellä selostetussa ratkaisussaan oikeutta turvalliseen opetusym
päristöön koskevaan perusopetuslain 29 §:n 1 momenttiin142 ja voimakeinojen käytön 
osalta rikoslain 4 luvun 6 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan oikeudesta käyttää voima
keinoja virkatehtävän hoitamiseksi tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi sekä 
oikeudesta avustaa järjestystä ylläpitämään asetettuja henkilöitä säädetään erikseen 
lailla. Hovioikeus totesi, että voimakeinojen käyttäminen merkitsi puuttumista pe
rustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen143. 
Saman pykälän 3 momentin mukaan tähän oikeuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti 
eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Opettajan oikeudesta voimakeinojen käyttöön 
säädettiin syytteen mukaisena tekoaikana perusopetuslain 36 b §:ssä. Pykälän pe
rusteella voimakeinojen käyttö voi olla oikeutettua vain tietyissä luokasta tai koulun 
alueelta poistamistilanteissa. Sittemmin syytteen tekoajan jälkeen voimaan tulleen 
perusopetuslain 36 d §:ssä säädetään opettajan oikeudesta voimakeinojen käyttöön 
myös esineiden tai aineiden haltuun ottamisen yhteydessä144. Lisäksi joissakin tilan
teissa opettajan oikeutta  voimakeinojen käyttöön voidaan arvioida rikoslain 4 luvun 
yleisten oikeuttamisperusteiden nojalla. Ruotsin korkein oikeus (ks. NJA 1988 s. 586 
ja NJA 2009 s. 776) on pitänyt mahdollisena vielä sitäkin, että opettaja voi valvonta
velvollisuutensa täyttämiseksi olla eräissä tapauksissa oikeutettu puuttumaan oppi
laan ruumiilliseen koskemattomuuteen myös ilman kirjoitetun lain tukea, jolloin oli 
kyse niin sanotusta sosiaaliadekvaatista menettelystä145. 

Toisin kuin edellä selostetun hovioikeuden ratkaisun perusteluissa, suomalaisessa 
oikeuskirjallisuudessa sosiaaliadekvanssin mahdollisuus koulukiusaamistapauksissa 
on torjuttu. Sosiaaliadekvaattina toimintana hyväksytään tietyssä kontekstissa tekoja, 
jotka muutoin täyttävät rikoslain runnusmerkistön. Koulu tapahtumapaikkana ja lapsi 
kiusaamisen uhrina ei sen sijaan voi olla sellainen konteksti, jossa toista loukkaavaa 
toimintaa voitaisiin pitää sosiaalisesti hyväksyttävänä.146 Toisaalta oikeuskäytännössä 
edempänä selostettu korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1982II6 edustaa näkökan
taa, jossa koulussa tapahtuvaa kiusaamista pidettiin jopa jossain määrin hyväksyttävä
nä. Korkein oikeushan otti huomioon rangaistusta alentavana seikkana, että vastaajien 
teot olivat olleet ”ainakin osaksi verrattavissa kouluelämässä esiintyvään koulutoverin 
kiusaamiseen”. Tällainen näkemys ei kuitenkaan liene enää nykypäivää.

142 Hovioikeuden ratkaisussa viitattiin säännökseen sellaisena kuin se oli laissa 628/1998. Saman sisältöi
nen säännös on edelleen perusopetuslain 29 §:n 1 momentissa laissa 1267/2013.

143 Hovioikeuden viite: PeVL 70/2002 vp s. 4.
144 Perusopetuslakia on tältä osin muutettu lailla 1267/2013, joka on tullut voimaan 1.1.2014.
145 Hovioikeuden viite: ks. myös Asp, Petter – Ulväng, Magnus – Jareborg, Nils: Kriminalrättens grunder. 

Uppsala 2010, s. 282–283.
146 Mäntylä 2012 s. 365–366, 377.
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ItäSuomen hovioikeus 21.11.2002 nro 1382

Kyseessä oli asianomistajan ajama rikosasia, jossa oppilas huoltajansa edustamana vaa
ti ruotsinkielenopettajalleen rangaistusta (henkisestä) pahoinpitelystä sekä korvausta 
kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä. Asianomistajan mukaan 
vastaaja oli pitämillään oppitunneilla jatkuvasti nimitellyt ja uhkaillut asianomistajaa, 
syyttänyt tätä luokan häirikkötilanteista ja kohdistanut tähän perusteettomia rangaistuk
sia. Lisäksi vastaaja oli muun muassa heittänyt asianomistajaa purukumilla ja halventa
nut tämän vanhempia luokassa. Asianomistajan hermostuttua nimittelyihin vastaaja oli 
osoittanut tyytyväisyytensä nauramalla. Asianomistaja oli ollut tekoaikaan peruskoulun 
9. luokalla. Asianomistaja katsoi, että vastaaja oli edellä kuvatulla menettelyllään va
hingoittanut asianomistajan mielenterveyttä. Asianomistajan koulumenestys oli laske
nut merkittävästi, hän oli kärsinyt masennuksesta ja alkanut käyttäytyä itsetuhoisesti. 
Käräjäoikeus katsoi, että asiassa oli näytetty vastaajan ottaneen asianomistajan joskus 
täysin aiheetta silmätikukseen. Käräjäoikeus totesi muun muassa, että vastaajan asian
omistajalle antama opetus ei ollut nimittelyjen ja silmätikuksi ottamisen osalta ollut ai
nakaan sellaista opetusta, joka olisi tukenut perusopetuslain 2 §:n mukaisia tavoitteita. 
Näytön ollessa epäselvä sen suhteen, olivatko nimittely ja muut ilmaisut aiheuttaneet 
asianomistajan terveyden vahingoittumisen, käräjäoikeus katsoi, että asia oli ratkaista
va vastaajan eduksi, ja hylkäsi syytteen sekä vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus 
ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.147 

Edellä mainitussa tapauksessa opettajan väitettiin muun muassa nimitelleen oppilasta, 
syyttäneen tätä luokan häirikkötilanteista ja kohdistaneen tähän perusteettomia ran
gaistuksia. Käräjäoikeus katsoi, että opettajan opetus ei ollut ollut ainakaan nimittely
jen ja silmätikuksi ottamisen osalta tukenut perusopetuslain 2 §:n mukaisia tavoitteita. 
Syytteet kuitenkin hylättiin molemmissa oikeusasteissa, koska asiassa oli jäänyt epä
selväksi opettajan menettelyn yhteys oppilaan terveyden vahingoittumiseen. 

Perusopetuslain 2 §:n mukaan mainitussa laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena 
on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee 
edistää sivistystä ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osal
listua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoittee
na on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

Lain esitöiden mukaan 2 §:n tavoitemäärittely sisältää perusopetuksen kasvatus
tavoitteena siveellisyyden, hyvät tavat, tasapainoisuuden, hyväkuntoisuuden, vastuun
tuntoisuuden, itsenäisyyden, luovuuden, yhteistyökykyisyyden ja rauhantahtoisuuden. 
Määritelmä pitää sisällään myös tavoitteet antaa oppilaalle persoonallisuuden moni
puolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvalinnan ja jatkoopinto
jen, elinympäristön ja luonnonsuojelemisen, kansallisen kulttuurin ja kansallisten 
arvojen sekä kansainvälisen yhteistyön ja rauhan edistämisen kannalta tarpeelli
sia valmiuksia sekä edistää sukupuolten välistä tasaarvoa. Tavoitteiden pelkistetty 

147 Asianomistaja pyysi korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa 
ratkaisullaan 28.5.2003 nro 1281.
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määrittely säännöstekstissä mahdollistaa säädettyjen yleisten tavoitteiden puitteissa 
perusopetuksen tavoitteiden painottumisen ja muuttumisen yhteiskunnan kehityksen 
mukana. Edellä todetut tavoitteet koskevat kaikkea laissa tarkoitettua opetusta.148

Edelleen lain esitöiden mukaan peruskoulun yleinen tavoite on edistää tasaarvoa 
yhteiskunnassa. Perusopetuksella kohotetaan väestön yleistä koulutustasoa, mikä 
edistää yksilöiden valmiuksia toimia yhteiskunnan jäseninä. Tasaarvon edistäminen 
ilmenee muun ohella opetuksen sisällöissä sekä lain mukaisissa opetusjärjestelyissä, 
joiden avulla kaikille oppivelvollisuusikäisille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet 
perusopetuksen saamiseen muun muassa sukupuolesta, kansalaisuudesta, terveyden
tilasta ja kehitystasosta, asuinpaikasta sekä huoltajien tuloista ja varallisuudesta riip
pumatta. Lain mukaisen opetuksen tavoitteena on herättää oppilaissa myönteinen 
suhtautuminen oppimiseen ja opiskeluun elämän eri vaiheissa. Perusopetuksen oppi
määrän suorittaminen antaa yleisen kelpoisuuden hakeutua perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen eli lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.149

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan velvollisuuksiin kuuluu osallistua perus
opetuslaissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä 
syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnolli
sesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos oppilas laiminlyö perusopetuslain mukaisten 
vel vollisuuksiensa asianmukaisen noudattamisen, häneen voidaan kohdistaa kurin pito  
toimia150. Kurinpitokeinojen käyttö edellyttää usein tapauskohtaista punnintaa, jossa 
vastakkain ovat oppilaan ja toisaalta muiden oppilaiden ja koulun henkilökunnan int
ressit. Toisinaan kysymys on lähinnä koulun kasvatustavoitteiden toteuttamisesta.151

Kurinpitotoimien käyttämisessä on kyse julkisen vallan käytöstä152. Suomen pe
rustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, 
ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kurinpitona salli
taankin vain perusopetuslaissa mainitut kurinpitotoimet ja kurinpitorangaistukset. 
Perusopetus lain mukaisia kurinpitokeinoja ovat luokasta poistaminen, jälkiistunto, 
opetuksen epääminen ja kotitehtävien suorittaminen valvonnan alaisena. Kurinpito
rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.153 Näistä on sää
detty perusopetuslain 36 §:ssä. Lain esitöiden mukaan rangaistusta määrättäessä tai 
oppilasta ojennettaessa tulee ottaa muun ohella huomioon teon tahallisuus ja vaka
vuus sekä oppilaalle aikaisemmin määrätyt mahdolliset rangaistukset154. Perusope
tuslain kurin pitokeinoihin on lisätty mahdollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen 
myös järjestämällä oppilaan kanssa kasvatuskeskustelu. Kasvatuskeskustelusta on 
säädetty perus opetuslain 35 a §:ssä.

148 HE 86/1997 vp s. 53.
149 HE 86/1997 vp s. 53.
150 HakalehtoWainio 2012 s. 187.
151 HakalehtoWainio 2012 s. 208–209.
152 HakalehtoWainio 2012 s. 189.
153 HakalehtoWainio 2012 s. 187.
154 HE 86/1997 vp s. 65–66.
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Perusopetuslain 36 §:n 2 momentin mukaan opetusta häiritsevä oppilas voidaan 
määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta 
tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Luokasta 
poistaminen on lievin perusopetuslain kurinpitokeinoista155. Perusopetuslain 36 §:n 
3 momentin mukaan oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään 
jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka 
koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppi
laan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä 
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Sään
nöstä koskevien lain esitöiden mukaan opetuksen epääminen on tarkoitettu äärim
mäisen poikkeuksellisia  tilanteita varten. Kyseessä on turvaamistoimenpide, eikä ole 
tarkoitus, että sitä käytettäisiin tavanomaisena ojentamiskeinona.156 Saman pykälän 
4 momentin mukaan kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän 
päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Jälkiistunto on yleisin perusopetuksessa käytetty ojentamiskeino. Vaikka sen tehoa 
ja mielekkyyttä kohtaan on esitetty kritiikkiä, useissa tilanteissa jälkiistunnolla on 
kuitenkin edelleen yksittäisten oppilaiden osalta kaivattu ojentamisvaikutus. Jälki 
istunnolla on myös yleisestävä vaikutus.157 Perusopetuslain 36 §:n 1 momentin mukaan 
oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menette
lee vilpillisesti, voidaan määrätä jälkiistuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänel
le voidaan antaa kirjallinen varoitus. Mainitun pykälän 5 momentin mukaan jälki 
istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joi
den tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan 
tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. 
Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan. Saman pykälän 
6 momentin mukaan jälkiistuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen 
seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan 
suunnitelman mukaisesta opetuksesta. 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä taikka menet
telee vilpillisesti, voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Tällaisessa 
tilanteessa kasvatuskeskustelu on ensisijainen menettely jälkiistuntoon ja muihin ku
rinpidollisiin menettelyihin nähden. Jos oppilas kasvatuskeskusteluun osallistuttuaan 
jatkaa epäasiallista käyttäytymistään, hänet voidaan määrätä joko uudelleen kasva
tuskeskusteluun tai sitten jälkiistuntoon ennen varsinaisten kurinpitorangaistusten 
antamista. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä 
toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta ja selvittää käyttäy
tymisen syyt ja seuraukset sekä tilanteen korjaamiseksi tarvittavat keinot. Sen sijaan, 

155 HakalehtoWainio 2012 s. 192.
156 HE 205/2002 vp s. 25.
157 HE 66/2013 vp s. 45.
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että oppilasta rangaistaan, oppilaalle voi olla hyödyllistä saada tietää, mikä hänen 
käytöksessään oli virheellistä ja miksi. Tarkoituksena on löytää positiivisia keinoja 
oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi. Lisäksi oppilaan tulisi saada tietää, miten 
hänen kannattaa vastaavissa tilanteissa toimia.158 Opettaja ja rehtori ovat toimivaltaisia 
määräämään oppilaan kasvatuskeskusteluun ja jälkiistuntoon159. Jäljempänä seloste
tussa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa 26.1.2015 dnro 2299/4/14 oli 
kyse muun ohella kasvatuskeskustelun käyttämisestä koulussa.

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentin mukaan, jos rikkomus on vakava tai jos oppi
las jatkaa epäasiallista käyttäytymistä vielä jälkiistunnon tai kirjallisen varoituksen 
saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Perusopetuslain 
36 a §:n 7 momentin mukaan määräaikaista erottamista koskevan päätöksen tekee 
opetuksen järjestäjän monijäseninen toimielin. Määräaikaisella erottamisella puutu
taan perustuslain mukaiseen oikeuteen saada opetusta, jolloin asian käsittely moni
jäsenisessä toimielimessä on perusteltua oikeusturvan kannalta. Valtion ja yksityisen 
opetuksen järjestäjän osalta monijäseninen toimielin on käytännössä koulun johto
kunta. Kunnan ollessa opetuksen järjestäjä päätöksen tekee koulun johtokunta tai 
mahdollisesti esimerkiksi asianomainen lautakunta.160

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentin mukaan ennen oppilaan määräämistä jälki 
istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erot
tamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppi
lasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista 
oppilaan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoite
tuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä 
tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä 
hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta 
tulee antaa päätös ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Perusopetus
lain 35 a §:n 3 momentin nojalla myös kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee 
ilmoittaa oppilaan huoltajille.

4.1.3 Laiminlyönti puuttua koulukiusaamiseen

Toisin kuin edellä selostetuissa rikosjutuissa, seuraavassa tapauksessa ketään ei syy
tetty koulukiusaamisesta. Syyttäjä katsoi sen sijaan, että koulun opettaja, vararehtori, 
rehtori, kouluterveydenhoitaja ja opetustoimen johtaja eivät olleet ryhtyneet riittäviin 
toimenpiteisiin oppilaaseen kohdistuneen koulukiusaamisen johdosta. 

158 HE 66/2013 vp s. 45.
159 HE 66/2013 vp s. 45.
160 HE 66/2013 vp s. 46.
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Åbo hovrätt 15.12.2010 nr 3046

Ruotsinkielisessä rikosjutussa syyttäjä vaati rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomi
sesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta C:n koulun 
opettaja B:lle, vararehtori M:lle, rehtori K:lle ja kouluterveydenhoitaja Z:lle sekä X:n 
kaupungin ruotsinkielisen opetustoimen johtaja R:lle. Syyttäjä katsoi, että mainitut 
henkilöt eivät olleet ryhtyneet riittäviin toimiin asianomistaja K:hon kohdistuneen kou
lukiusaamisen suhteen. Syytteen tekoajat ajoittuivat vuosiin 2002–2008. K:n huoltaja 
yhtyi syytteeseen ja vaati, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan 
korvausta K:lle aiheutuneesta henkilövahingosta, ihmisarvon loukkauksesta sekä sai
raanhoito ja matkakustannuksista. Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli sinänsä riidaton
ta, että K oli joutunut kiusatuksi koulussa. Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli kuitenkin 
huomattavasti lyhyemmästä ajasta kuin syytteessä oli väitetty ja että K:n kiusaaminen 
oli alkanut vasta keväällä 2004 ja päättynyt keväällä 2005. Käräjäoikeus katsoi, että 
asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vastaajat olisivat rikkoneet virkavelvollisuuttaan ja 
hylkäsi syytteet sekä korvausvaatimukset. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuo
mion lopputulosta.161

Oikeuskirjallisuudessa on pidetty jossain määrin ongelmallisena sitä, että koulu kiu
saamisjutuissa rikosoikeudelliset seuraamukset voidaan kohdistaa vain yksittäisiin 
henkilöihin kuten opettajiin tai rehtoreihin, koska tällainen menettely ei vastaa sitä to
dellisuutta, jossa ratkaisut esimerkiksi turvallisuuskysymyksistä tehdään.162 Edempä
nä selostetuissa rikosasioissa syytteeseen oli asetettu väitetty kiusaaja, eikä ratkaisuis
sa siinä suhteessa vaikuttanut olleen mitään epäselvää. Viimeksi selostetun tapauksen 
kohdalla mainitunlainen pohdinta saattaa kuitenkin olla aiheellinen. Toisaalta mah
dolliset ongelmat oli ehkä vältetty asettamalla useampi henkilö syytteeseen.

4.2  Riitaasiat

Kaikissa seuraavissa koulukiusaamista koskevissa riitaasioissa oli kyse vahingonkor
vausten vaatimisesta. Näissä tapauksissa oppilaat huoltajineen vaativat kaupunkia tai 
kuntaa korvaamaan koulukiusaamisesta aiheutuneet vahingot.

Koulukiusaamisesta aiheutuneesta vahingosta voidaan vaatia korvausta ainakin 
kiusaajalta, kiusaamista harjoittaneen oppilaan vanhemmilta, koulun opettajalta ja 
kunnalta163. Koulukiusaamisesta voi aiheutua vahingonkorvauslain perusteella korvat
tavaa esine tai henkilövahinkoa164. Jos kyse on julkisen vallan käytöstä aiheutuneesta 
vahingosta, myös niin sanottu puhdas varallisuusvahinko voi tulla korvattavaksi ilman 
erityisedellytyksiä vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n nojalla165. 

161 Ratkaisu on lainvoimainen.
162 HakalehtoWainio 2012 s. 227.
163 HakalehtoWainio 2003 s. 122.
164 HakalehtoWainio 2003 s. 88.
165 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 241–242.
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Vahingonkorvausvastuu koskee lähtökohtaisesti kaikenikäisiä oppilaita166. Vahin
gonkorvausvastuuseen voi joutua silloinkin kun rikosoikeudellista vastuuta ei ole167. 
Periaatteessa alle 15vuotiaalta voidaan vaatia vahingonkorvausta tuomiostuimessa 
riitaasiain menettelyssä. Tämän tyyppiset jutut ovat kuitenkin harvinaisia.168

Perusopetuslain 35 §:n 3 momentin mukaan oppilaan velvollisuudesta korvata ai
heuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa 
oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.169 Vahingonkorvausvastuu 
edellyttää tuottamusta tai tahallisuutta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momen
tin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvol
linen korvaamaan sen, jollei mainitusta laista muuta johdu. Täysi korvausvastuu on 
vahingonkorvauslaissa selvä pääsäntö170. Vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:n mukaan 
kahdeksaatoista vuotta nuorempi on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheutuneesta 
vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon 
aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden 
harkitaan kohtuulliseksi. Säännöstä sovellettaessa on tarkasteltava ensinnäkin sitä, 
onko henkilö aiheuttanut vahingon lain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ja toi
sekseen kysymystä vahingonkorvauksen alentamisesta. Tuottamusta on kuitenkin ala
ikäisten kohdalla arvioitava eri tavalla kuin muiden kohdalla. Toisin kuin tuottamus
arvostelussa yleensä on vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:n säännöstä sovellettaessa 
vahingonaiheuttajan subjektiivisille ominaisuuksille annettava ensisijainen merkitys. 
Mittapuuna on pidettävä sitä huolellisuutta, jota vastaavan ikäiseltä ja samalla kehi
tystasolla olevalta voidaan vaatia. Alle 18vuotias syyllistyy tuottamukselliseen va
hingon aiheuttamiseen silloin, kun hän menettelee ikäisekseen moitittavalla tavalla.171

Alaikäisten osalta kohtuullisen korvauksen määräämistä on pidettävä pääsääntönä, 
eikä heihin sovelleta vahingonkorvauslain yleistä sovittelusäännöstä. Tuomioistuimen 
tulee määrätä kohtuullinen korvaus viran puolesta.172 Alaikäisiä kohdellaan vahingon
korvausoikeudessa lievemmin kuin terveitä aikuisia. Taustalla on ajatus, etteivät ala
ikäiset vielä pysty täysin arvioimaan tekojensa seurauksia.173 Yli 15vuotiaat saattavat 
herkemmin joutua täyteen korvausvastuuseen, koska heidän pitäisi jo ymmärtää teko
jensa seuraukset. Tämä pätee varsinkin tahallisesti aiheutettuihin vahinkoihin.174 Jos 
oppilas on aiheuttanut vahingon nuorena henkilönä, korvausvelvollisuutta kuitenkin 

166 HE 66/2013 vp s. 44.
167 Virtanen 2011 s. 122.
168 Mahkonen 2010 s. 74.
169 HE 66/2013 vp s. 1. Vastaava viittaus vahingonkorvauslakiin on lukiolain 25 §:n 3 momentissa ja am

matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 34 §:n 3 momentissa. Perusopetuslakiin, lukiolakiin sekä 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun lakiin on selkeyden vuoksi lisätty oppilaan ja opiskelijan 
velvollisuuksien osalta viittaus vahingonkorvauslakiin.

170 Virtanen 2011 s. 518.
171 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 108–109.
172 HakalehtoWainio 2003 s. 117.
173 Virtanen 2011 s. 122.
174 Virtanen 2011 s. 123.
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usein sovitellaan tai hänet vapautetaan kokonaan vahingonkorvausvastuusta vahingon
korvauslain nojalla. Tämän vuoksi vahingonkorvausta saatetaan vaatia opettajan tai 
rehtorin työnantajalta sillä perusteella, että sen palveluksessa oleva on aiheuttanut va
hingon työssä virheellään tai laiminlyönnillään.175 Käytännössä koulussa tapahtuneen 
vahingon korvausvastuu lankeaa lähes poikkeuksetta kunnalle tai kaupungille176. Näin 
kävi myös seuraavassa tapauksessa, vaikka kiusaajina olivat olleet oppilaan luokka
toverit.

Turun hovioikeus 1.3.2001 nro 468

Kyseessä oli riitaasia, jossa kantaja Mervi V vaati H:n kaupungilta korvauksia hänelle 
pitkäkestoisesta koulukiusaamisesta aiheutuneiden vahinkojen johdosta. Käräjäoikeus 
katsoi, että Mervi V oli joutunut sekä yläasteella että lukiossa jatkuvan koulukiusaami
sen kohteeksi, mikä oli tarkoittanut luokkatovereiden taholta tapahtunutta nimittelyä, 
huutelua ja fyysistä käsiksikäymistä. Asiassa hankitun Terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen lausunnon mukaan Mervi V:n psyykkisten oireiden ei voitu katsoa johtuneen 
tämän kokemasta koulukiusaamisesta. Mervi V:tä vuosia hoitaneiden kahden lääkärin 
lausuntojen perusteella, ja kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiantuntija
lääkärikään ei ollut sulkenut pois sitä, etteikö myös koulukiusaaminen olisi vaikuttanut 
sairauteen, käräjäoikeus katsoi, että koulukiusaaminen oli ollut osittainen syy ja ylläpi
täjä Mervi V:n psyykkiseen sairauteen. Käräjäoikeus katsoi, että ainakin osa opettajista 
yläasteella ja lukiossa olivat olleet tietoisia siitä, että Mervi V:tä oli kiusattu koulussa. 
Ottaen huomioon, että Mervi V:n kiusaaminen oli jatkunut vuosien ajan, käräjäoikeus 
katsoi, että koulun olisi tullut aktiivisemmin etsiä keinoja tilanteen korjaamiseksi ja 
ryhtyä kiusaajien puhuttelemisen lisäksi muihinkin toimenpiteisiin sekä lopuksi pois
taa kiusattu henkilö häntä kiusaavasta yhteisöstä. Kanteessa mainittuna aikana voimas
sa olleisiin peruskoululain ja lukiolain 2 §:iin viitaten käräjäoikeus katsoi kaupungin 
laiminlyöneen valvonta ja toimimisvelvollisuutensa siten, että kantajaan kohdistunut 
kiusaaminen oli voinut jatkua vuodesta toiseen. Kaupunki velvoitettiin suorittamaan 
Mervi V:lle vahingonkorvausta muun muassa matkakuluista, aikuis ja yksityisopiske
lun muista kuluista ja lääkekuluista sekä psyykkisen sairauden johdosta. Koska Mervi 
V:n sairastumiseen oli ollut muitakin syitä, käräjäoikeus arvioi aiheutuneiden vahin
kojen määrät kohtuuden mukaan. Kaupunki valitti hovioikeuteen ja vaati, että kanne 
hylätään ja että kaupunki vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta. Hovioikeus ei 
muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.177

Sen lisäksi, että lapsi voi olla itse vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahin
gosta, myös vanhemmat, opettajat ja muut hoitajat voivat olla vastuussa lasten tai 
muuten valvontaa tarvitsevien aiheuttamista vahingoista178. Oikeuskäytännössä on 
useissa tapauksissa katsottu, että vanhemmat ovat vastuussa lastensa aiheuttamista 
vahingoista179. Vastuu perustuu tuottamukseen ja edellyttää, että vanhemmat ovat 

175 Poutala 2010 s. 184.
176 Poutala 2010 s. 19–21.
177 Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.
178 Virtanen 2011 s. 130.
179 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 229. Vrt. Alaikäisen lapsen vanhemmat ovat korvausvastuussa lapsensa 

aiheuttamasta vahingosta melko poikkeuksellisesti. HakalehtoWainio 2003 s. 120.
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laiminlyöneet lasten asianmukaisen kasvattamisen tai valvonnan180. Korvausvelvolli
suuden syntyminen edellyttää, että vanhemmat ovat toimineet huolimattomasti van
hemman tehtävässään181. Samanlainen vastuu syntyy muillekin, joiden on asemansa 
vuoksi valvottava lasten käyttäytymistä182. Valvontavelvollisuus on sillä, jonka olisi 
pitänyt valvoa lasta kyseisessä tilanteessa183. Esimerkiksi koulupäivän aikana valvon
tavelvollisuus on lähtökohtaisesti koululla, eikä vanhemmilla184. Koululle voi siis tällä 
perusteella syntyä vastuu koulukiusaamisen oppilaalle aiheuttamasta vahingosta185. 
Koulussa aiheutunut vahinko voi olla opettajien vastuulla, jos näiden olisi pitänyt val
voa oppilaita paremmin186. 

Koulussa sattunut vahinko voi olla vanhempien vastuulla esimerkiksi silloin, jos he 
ovat sallineet lapsen ottavan kouluun mukaan ampuma tai teräaseen187. Myös silloin, 
jos vanhemmille on kerrottu, että heidän lapsensa kiusaa muita koulussa, vanhemmil
la on kasvatusvelvollisuutensa perusteella velvollisuus puuttua asiaan188. Kasvatuksen 
ja valvonnan laiminlyöntejä on kuitenkin vaikea näyttää toteen189. Käytännössä van
hemmat voivat joutua vastuuseen kasvatuksen laiminlyönnistä vain poikkeuksellises
ti, koska yhteiskunnassa ei ole selkeitä sääntöjä siitä, miten lasta tulisi kasvattaa190. 

Tämän kirjoituksen aineistoon ei päätynyt yhtään sellaista tapausta, jossa lapsen 
huoltajia olisi vaadittu vastuuseen koulukiusaamisesta. Sen sijaan seuraavassa tapauk
sessa oppilaan huoltaja vaati korvauksia paitsi lapselle, myös itselleen aiheutuneista 
vahingoista191. Samoin oli Turun hovioikeuden ratkaisussa 31.8.2010 nro 1966, jota 
on selostettu jäljempänä.

180 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 229. Vrt. Lapsen vanhemman ja huoltajan vahingonkorvausvastuu ei  koske 
psyykkistä kasvatusvastuuta ja sen laiminlyömistä. Mahkonen 2010 s. 242.

181 HakalehtoWainio 2003 s. 120.
182 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 229.
183 Virtanen 2011 s. 130.
184 HakalehtoWainio 2003 s. 120. Ks. myös Mahkonen 2010 s. 62.
185 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 229.
186 Virtanen 2011 s. 130.
187 Virtanen 2011 s. 130.
188 HakalehtoWainio 2003 s. 120.
189 HakalehtoWainio 2003 s. 120–121.
190 Virtanen 2011 s. 134.
191 On huomattava, että tämän ratkaisun jälkeen vahingonkorvauslakiin on lisätty 5 luvun 2 d §, jolla voi 

olla merkitystä myös koulukiusaamista koskevissa tapauksissa. Vahingonkorvauslakia on tältä osin 
muutettu lailla 509/2004, joka on tullut voimaan 1.1.2006. Mainitun pykälän mukaan muun muassa 
henkilövahingon kärsineen vanhemmilla tai vastaavalla erityisen läheisellä henkilöllä on erityisestä 
syystä oikeus kohtuulliseen korvaukseen tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka heille ai
heutuvat henkilövahingon kärsineen hoitamisesta. Sama koskee muiden vahingosta johtuvien toimen
piteiden korvaamista, jos ne ovat omiaan edistämään henkilövahingon kärsineen tervehtymistä tai kun
toutumista. Korvausta maksetaan enintään siihen saakka, kun henkilövahingon kärsineen terveydentila 
vahinkotapahtuman jälkeen on vakiintunut. 
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Rovaniemen hovioikeus 27.6.2003 nro 433

Oppilas ja tämän huoltaja vaativat kaupungilta vahingonkorvauksia oppilaalle aiheu
tuneista henkisestä kivusta ja särystä ja huoltajalle aiheutuneista oppilaan koulutus
kustannuksista. Kantajat katsoivat, että kaupunki oli laiminlyönyt velvollisuutensa 
järjestää turvallinen oppimisympäristö oppilaalle, mikä oli altistanut tämän jatkuvalle 
psyykkiselle ja henkiselle kiusaamiselle muiden oppilaiden taholta kouluaikana. Kun 
oppilaan terveyttä ei ollut voinut altistaa kiusaamiselle enempää, vanhemmat olivat 
otta neet tämän pois kaupungin ylläpitämästä koulusta ja järjestäneet lapsen opetuksen 
kotona omalla kustannuksellaan. Jatkuva koulukiusaaminen oli aiheuttanut oppilaalle 
traumaattisen neuroosin, mistä selviytyminen tulisi viemään vuosia. Käräjäoikeus kat
soi, että oppilaaseen oli ala ja yläasteella kohdistunut yhteensä 11 eri kiusaamistapaus
ta. Näissä oli ollut kyse nimittelystä, paitsi yhdessä ilvehtimisestä, ja yhdessä nimitte
lyn lisäksi lyömisestä ja potkimisesta. Lisäksi oppilaaseen oli kohdistunut useita muita 
nimittelytapauksia, joita ei ollut saatettu koulun henkilökunnan tietoon. Käräjäoikeus 
katsoi, että ala ja yläasteen koulut olivat koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi ryhtyneet tapahtumaaikana vahingonkorvauslaissa tarkoitetulla tavalla 
riittäviin toimenpiteisiin. Asiassa oli jäänyt näyttämättä, että oppilaan tila ja vointi oli
sivat edellyttäneet koulunkäynnin keskeyttämistä kaupungin koululaitoksessa. Käräjä
oikeus hylkäsi kanteen. Ratkaisu ei muuttunut hovioikeudessa.192

Edellä selostetussa tapauksessa oppilas oli joutunut pitkään jatkuneen koulukiusaami
sen uhriksi. Kaupunkiin kohdistetut vahingonkorvausvaatimukset kuitenkin hylättiin 
molemmissa oikeusasteissa, koska koulujen katsottiin puuttuneen kiusaamiseen riit
tävällä tavalla.

Kunnan vahingonkorvausvastuu koulukiusaamisen yhteydessä voi perustua joko 
niin sanottuun isännänvastuuseen tai kunnan omaan tuottamukseen193. Isännänvas
tuusta on kyse vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa. Säännöksen mukaan 
työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä aiheuttaa työssä 
virheellään tai laiminlyönnillään. Saman pykälän 2 momentissa isännänvastuu on 
laajennettu koskemaan myös valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, 
kun niiden työntekijä, virkamies tai vastaavassa palvelussuhteessa oleva henkilö on 
aiheuttanut vahingon. Lainkohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun kyse ei ole julki
sen vallan käyttämisestä.194 Tällaista tosiasiallista toimintaa on esimerkiksi opetuksen 
antaminen luokassa. On huomattava, että vain osassa opetustoimea on kyse julkisen 
vallan käytöstä.195

Isännänvastuun syntyminen edellyttää kolmea tunnusmerkkiä: 1) isännän ja va
hingonaiheuttajan välillä on tietynlainen oikeussuhde, 2) vahinko on aiheutettu työs
sä ja 3) vahingonaiheuttaja syyllistyy virheeseen tai laiminlyöntiin196. Isännänvastuu 

192 Ratkaisu on lainvoimainen.
193 HakalehtoWainio 2003 s. 104.
194 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 217.
195 HakalehtoWainio 2003 s. 102–103.
196 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 203.
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on tuottamusvastuuta siinä mielessä, että vastuun syntyminen edellyttää työntekijän 
virhettä tai laiminlyöntiä197. Työnantajan tuottamusta ei kuitenkaan edellytetä198. Riit
tävää on myös niin sanottu anonyymi tuottamus, jolloin virheeseen tai laiminlyöntiin 
syyllistynyttä työntekijää ei välttämättä tarvitse pystyä yksilöimään199. Jos vahinko on 
sattunut tapaturmaisesti, eli kun työntekijänkin tuottamus puuttuu, eivät sen paremmin 
työntekijä kuin työnantajakaan joudu vastuuseen vahingonkorvauslain perusteella200. 

Pääsääntöisesti sekä työnantaja että työntekijä ovat vastuussa työntekijän työssään 
aiheuttamasta vahingosta; työnantaja isännänvastuun perusteella ja työntekijä työnte
kijän tuottamusvastuun perusteella. Niin sanotun kanavointisäännön perustella vastuu 
on kuitenkin kanavoitu ensisijaisesti työnantajalle.201 Vahingonkorvauslain 6 luvun 
2 §:n mukaan se, joka on vastuussa 4 luvun 1 §:n 1 momentissa säädettyjen perustei
den mukaan eli esimerkiksi työntekijä, vastaa vain siitä määrästä, jota ei voida saada 
vahingosta 3 luvun mukaan vastuussa olevalta, siis esimerkiksi työnantajalta202. Isän
nänvastuun merkitystä korostaa se, että työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu on 
toissijaista203. Kanavointisäännöstä seuraa se, että korvauksen vaatijan on yleensä aina 
kohdistettava vaatimuksensa työnantajaan204. Käytännössä työntekijän korvausvel
vollisuus vahingonkärsijää kohtaan realisoituu vain silloin, jos työnantaja on maksu
kyvytön tai lopettanut toimintansa205. Jos kyse on työntekijän tahallisesti aiheutta
masta vahingosta, vahingonkärsineen ei kuitenkaan ole pakko vaatia korvausta ensin 
työnantajalta, vaan hän voi vaatia sitä myös suoraan työntekijältä206.

Isännänvastuuseen liittyy myös työntekijöiden ja virkamiesten vähäisempi henki
lö kohtainen vastuu. Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n mukaan korvausvastuuta ei 
synny lainkaan, jos vahinko on aiheutettu vain lievällä tuottamuksella. Korvausvelvol
li suus myös rajoittuu kohtuulliseen määrään, ellei teko ollut tahallinen. Isännän
vastuuseen ei liity tällaisia rajoituksia. Isännänvastuun osalta noudatetaan täyden 
korvauksen periaatetta, jollei vahingonkärsijän myötävaikutuksesta, vahinkojen en na  
 koimattomuudesta, vahingonkorvauslain 3 luvun 6 §:n sovittelusäännöksestä tai 
muusta syystä muuta johdu.207 Koska työnantaja vastaa vahingoista isännänvastuun 
perusteella, työntekijän vastuun kaventaminen heikentää vahingonkärsineen asemaa 

197 Virtanen 2011 s. 217 ja 227. Virtanen on katsonut, että isännänvastuuta osuvampi nimitys olisi työn
antajavastuu. Virtasen viittaamissa lähteissä on käsitelty kysymystä myös vastuuna toisen aiheutta
masta vahingosta. Tavallisimmin käytetty termi työnantajan vastuusta työntekijän aiheuttamista vahin
goista on kuitenkin juuri isännänvastuu.

198 Hemmo 2005 s. 54. Virtanen 2011 s. 217 ja 227.
199 Hemmo 2005 s. 53.
200 Virtanen 2011 s. 227–228.
201 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 277.
202 Virtanen 2011 s. 229.
203 Hemmo 2005 s. 60.
204 Virtanen 2011 s. 229.
205 Hemmo 2005 s. 60. Virtanen 2011 s. 229.
206 HE 187/1973 vp s. 22.
207 Hemmo 2005 s. 60.
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ainoastaan silloin, kun korvausta ei voi saada työnantajalta esimerkiksi tämän varat
tomuuden vuoksi208.

Kanavointisäännöstä seuraa, että työntekijä tai muu vastaava henkilö joutuu vain 
harvoin vastuuseen ulkopuolista vahingonkärsijää kohtaan. Työntekijä voi joutua kui
tenkin vastuuseen isännänvastuun nojalla korvauksen suorittanutta kohtaan.209 Vahin
gonkorvauslain 4 luvun 3 §:n nojalla työnantaja voi halutessaan esittää työn tekijää 
kohtaan regressivaatimuksen maksettuaan ensin vahingonkärsijälle korvauksen isän
nänvastuunsa perusteella210. Käytännössä tällaisiä vaatimuksia esitetään melko har
voin211. Työnantaja ei välttämättä saa työntekijältä vahingonkärsijälle maksamaansa 
määrää edes esitettyään regressivaatimuksen. Tämä johtuu siitä, että työntekijän kor
vausvelvollisuutta voidaan sovitella ja siitä, että lievän tuottamuksen tilanteissa työn
tekijälle ei synny lainkaan korvausvelvollisuutta.212 

Työturvallisuuslain 28 §:ää koskevassa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 
2014:44, jota on selostettu jo edellä, valtion korvausvastuu perustui isännävastuuseen.  
Tapauksessa vahingonkorvauksen tuomitseminen edellytti, että työnantajan edustaja 
oli toiminut tuottamuksellisesti ja että virheellisen toiminnan ja aiheutuneen vahingon 
välillä oli syyyhteys. Vahingon korvattavuus määräytyi vahingonkorvauslain 5 luvun 
säännöksien mukaan. Korkein oikeus päätyi lääketieteellisen selvityksen perusteella 
siihen, että K oli sairastunut häneen kohdistuneen epäasiallisen kohtelun vuoksi. Sai
raus oli pitkittynyt, koska työnantajan edustajat eivät olleet ryhtyneet toimenpiteisiin 
epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. Korkein oikeus katsoi, että K:n sairastuminen 
ja sairausloman pitkittyminen olivat syyyhteydessä sanottuun kohteluun ja siihen, 
ettei työnantaja ollut ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. 
K:lle tuomittiin korvausta henkilövahingosta, joka koostui sairausloman ajalle koh
distuvasta ansiotulonmenetyksestä sekä lääke ja sairauskuluista. Sen sijaan vaatimus 
korvauksesta henkisen kärsimyksen perusteella hylättiin. Koska korvausta ei tältä osin 
vaadittu sen perusteella, että kärsimys olisi rinnastettavissa vahingonkorvauslain 5 lu
vun 2 §:ssä tarkoitettuun kipuun ja särkyyn, korvausvaatimus henkisestä kärsimykses
tä tuli arvioitavaksi vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n perusteella. Vaatimus hylättiin, 
koska epäasiallisella kohtelulla ei vakavasti loukattu K:n ihmisarvoa, eikä valtion me
nettely muutoinkaan ollut törkeän huolimatonta. Myös korvausvaatimus sairausloman 
päättymisen ja irtisanoutumisen jälkeiseen aikaan kohdistuvasta ansionmenetyksestä 
hylättiin. Korkeimman oikeuden mukaan irtisanoutumisesta aiheutuneen ansioiden 
alenemisen syyyhteys epäasiallista kohtelua koskeviin työnantajan toimiin puuttui tai 
oli joka tapauksessa varsin heikko. Jos kysymys olisi ollut työnantajan toimittamasta 
irtisanomisesta, uudesta työstä maksetusta pienemmästä palkasta johtuvaa ansion
menetystä olisi saatettu arvioida toisin.213

208 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 280.
209 Hemmo 2005 s. 61.
210 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 277.
211 Hemmo 2005 s. 61.
212 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 277 ja 279.
213 Timonen 2014 s. 351–353.
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Tuomioistuimessa on työnantajan ja työntekijän vahingonkorvausvastuuta kos
kevia asioita käsiteltäessä huomattava myös seuraava säännös. Vahingonkorvauslain 
7 luvun 5 §:n mukaan vahingonkorvauslain 3 tai 4 luvussa tarkoitettua korvauskan
netta käsiteltäessä on sille, jonka vastuu vahingosta määräytyy mainittujen lukujen 
säännösten mukaan, mutta jota ei ole haastettu vastaajaksi juttuun, varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi asiassa. 

Myös seuraavassa tapauksessa oppilas oli joutunut pitkään jatkuneen koulukiusaa
misen uhriksi. Molemmat oikeusasteet hylkäsivät kuitenkin vahingonkorvausvaati
mukset.

Helsingin hovioikeus 24.2.2016 nro 321

Tapauksessa oli kyse riitaasiasta, jossa oppilas ja tämän huoltaja vaativat kaupungilta 
vahingonkorvauksia pitkään jatkuneen koulukiusaamisen vuoksi. Kantajat katsoivat, 
että oppilaalla todettu epilepsia oli johtunut koulukiusaamisesta. Käräjäoikeus oli 
hylän nyt kanteen. Hovioikeus totesi, että asiassa oli sinänsä riidatonta, että oppilas 
oli joutunut alaastetta käydessään henkisen ja ruumiillisen kiusaamisen kohteeksi ja 
että koulun henkilökunta oli tullut tietoiseksi kiusaamisesta. Hovioikeus katsoi, että 
hovioikeu dessa esitetyssä todistelussa ei ollut tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella 
voitaisiin päätellä, että koulu olisi laiminlyönyt kiusaamistilanteiden hoitamisen. Kou
lussa oli puututtu oppilaaseen kohdistuneeseen koulukiusaamiseen usein eri keinoin ja 
toimenpiteitä oli tehty selvästi enemmän kuin kiusaamistapauksissa tavallisesti. Asiassa 
ei ollut osoitettu, että esimerkiksi enemmillä kurinpidollisilla toimilla koulukiusaa
mista olisi voitu saada loppumaan. Riidatonta oli, että oppilaalla oli todettu epilepsia. 
Asiassa todistajana kuultu lääkäri kertoi, että koulukiusaaminen ei voinut aiheuttaa epi
lepsiaa. Koulukiusaaminen saattoi kuitenkin aiheuttaa muun muassa stressiä ja valvo
mista, mikä puolestaan voi vaikuttaa epilepsian oireisiin ja aiheuttaa sen, että epilepsia
kohtauksia tulee herkemmin. Hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden ratkaisua ollut 
aihetta muuttaa.214 

Julkisyhteisö vastaa vahingonkorvauslain perusteella myös omasta tuottamuksestaan, 
eikä vain työntekijän virheestä215. Julkisyhteisön vastuu sen omasta tuottamuksesta 
edellyttää sitä, että sen johdon katsotaan toimineen tuottamuksellisesti. Oikeushenki
lön tuottamus voi ilmetä esimerkiksi työntekijöiden puutteellisena ohjeistuksena tai 
riittämättömänä toiminnan valvontana. Koulukiusaamistapauksissa kunnan tuottamus 
voi ilmetä esimerkiksi siten, että kunta on laiminlyönyt huolehtia opetushenkilö kun
nan riittävistä valmiuksista koulukiusaamistilanteissa.216

Kun vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä, julkisyhteisön vastuuta ar
vioidaan vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n perusteella. Vahingonkorvauslain 3 luvun 
2 §:n 1 momentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa 
käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvaus

214 Ratkaisu on lainvoimainen. Olen itse ollut asian valmistelija, joten jätän tapauksen tarkemman käsitte
lyn sikseen. 

215 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 219.
216 HakalehtoWainio 2003 s. 105.
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velvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuu
tuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää. Säännöstä sovelletaan sekä vaadittaessa 
julkisyhteisöltä korvausta isännänvastuun perusteella että kohdistettaessa korvaus
vaatimus julkisyhteisöön orgaanina217. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvastuu 
edellyttää kuitenkin, ettei toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus 
huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ole noudatettu. Säännöksestä 
käytetään oikeuskirjallisuudessa nimitystä standardisäännös. Kyse on kaksiosaisesta 
testistä, jossa on todettava ensin, että vahinko on aiheutettu tuottamuksella, ja toiseksi, 
että vahingonkorvauslain julkisen vallan käytöltä vaatima huolellisuusstandardi on 
alitettu.218 Oikeuskäytännössä 2 momentin ilmaisu ”kohtuudella asetettavat vaatimuk
set” ei ole juurikaan rajoittanut julkisyhteisön vastuuta219. 

Kuten vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:stä ilmenee, jaolla julkisyhteisöihin ja 
mui hin työnantajiin ei ole korvausvastuun perusteen kannalta ratkaisevaa merkitystä. 
Julkis yhteisön vastuu julkisen vallankäytön ulkopuolelle jäävissä tilanteissa määräytyy 
lähtö kohtaisesti samalla tavalla kuin muidenkin oikeushenkilöiden. Merkittävämpi 
seikka onkin se, onko vahinko aiheutunut julkista valtaa käytettäessä.220 Vahingon
korvauslain esitöissä esimerkkinä julkisen vallan käyttämisestä on mainittu muun 
muassa ope  tustoimi221. On kuitenkin huomattava, etteivät läheskään kaikki opetustoi
men yhtey dessä syntyvät vahingot johdu julkisen vallan käyttämisestä. Julkisen vallan 
käyttämisestä aiheutuvasta vahingosta on kyse lähinnä silloin, jos vahingon aiheuttaa 
teko, toimenpide tai päätös, johon yhteisöllä on oikeus ainoastaan niiden säännösten 
nojalla, joilla on rajoitettu yksityisen vapautta ja muita perusoikeuksia.222 Opetustoi
messa julkisen vallan käyttönä voidaan pitää esimerkiksi järjestyksen ylläpitämistä 
koulussa223. Seuraavassa tapauksessa oli kyse nimenomaan julkisen vallan käytön yh
teydessä väitettyjen laiminlyöntien aiheuttamista vahingoista.

Turun hovioikeus 31.8.2010 nro 1966

Kyseessä oli riitaasia, jossa oppilas ja tämän huoltaja vaativat kunnalta vahingonkor
vauksia julkista valtaa käytettäessä tehtyjen laiminlyöntien oppilaalle ja tämän huolta
jalle aiheuttamasta kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä sekä 
huoltajalle aiheutuneesta selvitystyöstä. Kantajat katsoivat, että alaasteella alkanut ja 
yläasteelle jatkunut koulukiusaaminen oli vaikuttanut oppilaan psyykkisen oireiston 
syntyyn ja jatkumiseen. Oppilaalla oli todettu Aspergerin oireyhtymä ja ADHD. Lisäksi 
hänellä oli ollut ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Huoltajalla oli todettu masen
nus, jonka hän katsoi johtuvan ainakin osaksi oppilaan kouluongelmista ja sairastumi
sesta. Kanteessa kunnan laiminlyönneiksi katsottiin seuraavat seikat: 1) yläasteella ei 
ollut hajotettu alaasteen luokkaa 2) oppilaalle ei ollut järjestetty mahdollisuutta käydä 

217 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 232.
218 Virtanen 2011 s. 246.
219 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 241–242. Virtanen 2011 s. 246.
220 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 232.
221 HE 187/1973 vp s. 17. 
222 Ståhlberg – Karhu 2013 s. 234.
223 HakalehtoWainio 2003 s. 102–103.
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koulua toisessa koulussa 3) oppilaalle ei ollut järjestetty tilaisuutta vaihtaa 8 eluokalta 
8 fluokalle, ja 4) oppilasta kiusanneisiin oppilaisiin ei ollut riittävässä määrin kohdis
tettu perusopetuslain 36 §:ssä tarkoitettuja toimia. 

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut esitetty riittävää näyttöä siitä, että oppilasta olisi 
koulukiusattu alaasteella vuosina 1998–2004. Asiassa oli kuitenkin tullut selvitetyksi, 
että oppilasta oli koulukiusattu yläasteella vuosina 2004–2007. Kouluviranomaiset ei
vät olleet syyllistyneet kanteessa väitettyyn laiminlyöntiin jättämällä 7. luokan hajotta
matta. Asiassa oli jäänyt näyttämättä myös, että oppilaan koulukiusaaminen olisi voitu 
välttää sillä, että tämä olisi siirtynyt toiselle luokalle tai toiseen kouluun tai että rangais
tukset, jälkiistunnot ja koulusta erottaminen olisivat voineet lopettaa kiusaamisen. Kä
räjäoikeus perusti ratkaisunsa  perusopetuslain 29 ja 36 §:ään sekä vahingonkorvauslain 
3 luvun 2 §:n 1 momenttiin ja 5 luvun 2 §:n 3 kohtaan. Käräjäoikeus katsoi, että kunta ei 
ollut laiminlyönyt velvollisuuksiaan puuttua koulukiusaamiseen riittävän tehokkaasti. 
Kunta ei ollut myöskään velvollinen maksamaan huoltajalle korvausta kodin ja koulun 
välisestä yhteistyöstä, mihin oppilaan huoltaja oli omaehtoisesti osallistunut. Käräjä
oikeus katsoi edelleen, että huoltajan sairastumisen ja kunnan kouluviranomaisten toi
mimisvelvollisuuden välillä ei ollut sellaista syyyhteyttä, että kuntaa olisi voitu pitää 
korvausvelvollisena. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen. 

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun pääosin. Hovioikeus katsoi, että sillä ei 
ollut aihetta arvioida näyttöä ja lopputulosta oppilaan ja huoltajan selvitystyöstä esit
tämän vaatimuksen osalta toisin kuin käräjäoikeus. Huoltajan kipua ja särkyä ja siihen 
verrattavaa kärsimystä koskevasta vaatimuksesta hovioikeus viittasi vahingonkorvaus
lain 5 luvun 2 ja 6 §:ään ja totesi, että luvun korvausjärjestelmä oli tarkoitettu tyhjentä
väksi. Hovioikeus katsoi, että huoltajan vaatimukset tältä osin olivat lakiin perustumat
tomia ja hylkäsi vaatimukset. Kyseessä oli äänestysratkaisu.224

Myös tässä tapauksessa tuli selvitetyksi, että oppilasta oli koulukiusattu. Tästä huo
limatta molemmat oikeusasteet hylkäsivät kuntaan kohdistetut vahingonkorvausvaa
timukset. Hovioikeuden eri mieltä ollut jäsen olisi kuitenkin hyväksynyt oppilaan 
vaatimukset osittain225.

224 Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.  
225 Hovioikeuden eri mieltä ollut jäsen oli oppilaan vaatimusten osalta eri mieltä kuin enemmistö. Eri 

mieltä ollut jäsen katsoi, että oppilas oli joutunut sekä ala että yläasteella jatkuvan koulukiusaamisen 
kohteeksi. Oppilaan ollessa yläasteella kunta oli laiminlyönyt puuttua koulukiusaamiseen riittävän te
hokkaasti, minkä vuoksi oppilaaseen kohdistunut koulukiusaaminen oli voinut jatkua koko yläasteen 
ajan. Koulun olisi tullut aktiivisemmin etsiä keinoja tilanteen korjaamiseksi ja ryhtyä toimenpiteisiin 
muillakin tavoin kuin puhuttelemalla kiusaajiksi epäiltyjä. Käytettävissä olisivat olleet ainakin perus
opetuslain 36 §:n mukaiset  rangaistukset ja yläasteen opetussuunnitelmassa mainitut keinot. Se, ettei 
ollut varmaa, loppuisiko koulukiusaaminen luokkaa vaihtamalla, ei ollut riittävä peruste kieltää oppi
laalta luokan vaihtamista, kun aikaisemmin käytetyt keinot eivät olleet riittäneet lopettamaan koulukiu
saamista. Sen sijaan kunta ei ollut laiminlyönyt velvollisuuksiaan niiltä osin kuin yläasteella alaasteen 
luokkaa ei ollut hajotettu ja oppilaalle ei ollut järjestetty tilaisuutta vaihtaa koulua. Eri mieltä ollut 
jäsen katsoi, että koulukiusaaminen oli ollut ainakin osaksi syynä oppilaan psyykkiseen sairauteen. 
Korvausvastuun kannalta ei ollut ratkaisevaa, oliko kouluympäristö ollut tärkein syy oppilaan psyyk
kiseen pahoinvointiin. Koska muitakin syitä oppilaan sairastumiseen oli ollut, eri mieltä ollut jäsen 
arvioi oppilaan henkisestä kärsimyksestä korvattavan määrän oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n 
perusteella 6.000 euroksi vaaditun 15.000 euron sijaan. 
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4.3  Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut

Tämän kirjoituksen aineistossa oli viisi koulukiusaamista koskevaa eduskunnan 
oikeus asiamiehen ratkaisua. Kaikissa näistä oli kyse siitä, että koulun tai kunnan 
yksit täisiä viranhaltijoita taikka instituutioita arvosteltiin laiminlyönneistä puuttua 
pitkään jatkuneeseen koulukiusaamiseen. On huomattava, että myös edellä seloste
tuissa riitaasioissa ja yhdessä rikosasiassa oli kyse väitetyistä laiminlyönneistä kou
lukiusaamiseen puuttumisessa. Siten tosiseikoiltaan samankaltaisissa tapauksissa saa
tetaan hakea oikeutta eri kautta.

Ylimmät laillisuusvalvojat voivat joko omasta aloitteestaan tai tehdyn kantelun 
perusteella tutkia, onko virkatoiminnassa noudatettu lakia, mihin kuuluu olennaise
na osana myös perus ja ihmisoikeuksien noudattamisen valvonta226. Kanteluviran
omainen ei kuitenkaan voi velvoittaa esimerkiksi koulua muuttamaan lainvastaiseksi 
havaittua käytäntöä227. Kantelun laillisuusvalvojille voi tehdä kuka tahansa228. Myös 
alaikäinen voi tehdä kantelun, mutta käytännössä se on harvinaista229. Tässä aineis
tossa ei ole ratkaisuja, joissa oikeusasiamies olisi ottanut asian omasta aloitteesta tut
kittavakseen. Seuraavassa tapauksessa oikeusasiamies ei havainnut viitteitä koulukiu
saamisesta.

Eduskunnan oikeusasiamies 13.3.2002 dnro 544/4/01

Kantelijat arvostelivat H:n kaupungin Y:n koulun rehtori A:n menettelyä koulukiusaa
mista koskevassa asiassa. Kantelijat kertoivat tyttäriensä kärsivän vakavasta koulu
pelosta, mikä johtui näihin vuonna 2000 kohdistuneesta pahoinpitelystä. Pahoinpitelyyn 
oli osallistunut muun muassa eräs lasten luokkatoveri. Kantelijoiden mukaan Y:n kou
lussa ei ollut pahoinpitelyn jälkeen järjestetty koulunkäyntiä siten, että heidän lapsensa 
olisivat koulussa tunteneet olonsa turvalliseksi. Kantelijat pyysivät oikeusasiamiehen 
toimenpiteitä muun muassa tyttäriensä vaikean koulutilanteen purkamiseksi ja opiske
lurauhan palauttamiseksi. Oikeusasiamies totesi, että EteläSuomen lääninhallitus oli 
ratkaissut kantelijoiden sille tekemän kantelun rehtori A:n menettelystä. Asiassa ei ollut 
ilmennyt aihetta epäillä, että lääninhallitus olisi ylittänyt harkintavaltaansa, käyttänyt 
sitä väärin tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan tutkiessaan ja ratkaistessaan kan
telua. Lääninhallitus korosti oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä ja lausun
nossa, että pahoinpitely ei ollut tapahtunut koulunkäynnin aikana eikä koulun alueella. 
Lääninhallitus katsoi lausunnossaan, että rehtori A oli toiminut asianmukaisella tavalla 
ja että tämä ei ollut syyllistynyt rikkomuksiin tai laiminlyönteihin. Oikeusasiamiehel
le tehty kantelu koski samaa asiaa, mutta oikeusasiamies oli kantelun johdosta vielä 
pyrkinyt selvittämään koulun ja sen rehtorin menettelyä. Oikeusasiamies katsoi, että 
kantelijoiden tyttäret eivät olleet koulussa tulleet kiusatuiksi, eikä koulussa ollut todettu 
esiintyneen kiusaamista. Mitään viitteitä kiusaamisesta tai koulupelosta ei ollut ilmen
nyt myöskään lapsilta kysyttäessä. Oikeusasiamies katsoi, etteivät koulu tai sen rehtori 
olleet menetelleet lainvastaisesti taikka laiminlyöneet virkavelvollisuuksiaan.

226 Litmala – LohinivaKerkelä 2005 s. 13.
227 HakalehtoWainio 2012 s. 332.
228 Litmala – LohinivaKerkelä 2005 s. 13.
229 HakalehtoWainio 2012 s. 336.
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Edellä selostetussa ratkaisussaan oikeusasiamies totesi, että perustuslain 16 §:n mu
kaan jokaisella on oikeus (maksuttomaan) perusopetukseen ja että tämän oikeuden 
eräs tärkeä edellytys on, että opiskeluympäristö on turvallinen perusopetuslain 29 §:ssä 
edelletyllä tavalla. 

Suomen perustuslain 16 §:n 1 momentti perustaa jokaiselle oikeuden sekä perus
opetukseen että sen maksuttomuuteen230. Perusopetuslain 29 §:n 1 momentissa puo
lestaan säädetään opetukseen osallistuvan oikeudesta turvalliseen opiskeluympä
ristöön231. Perusopetuslain 29 §:ää koskevissa lain esitöissä todetaan, että oppilaan 
oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön voivat uhata turvallisuutta ja hyvinvointia 
vaarantava kohtelu niin toisten oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin taholta232. 
Lisäksi perustuslain 7 §:ssä säädetään jokaisen oikeudesta turvallisuuteen. Turvalli
suuden mainitseminen perustuslaissa korostaa julkisen vallan positiivisia toimintavel
voitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta oikeudenvastaisilta 
teoilta233. Vaikka kiusaamista ei ole erikseen määritelty perusopetusta koskevissa sää
döksissä, kiusaamisen voidaan ajatella määrittyvän perusopetuslain 29 §:n 1 momen
tissa säädetyn turvallisen opiskeluympäristön toteutumattomuutena234. Myös seuraava 
tapaus liittyi opiskeluympäristön turvallisuuteen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 10.6.2015 dnro 4361/4/14

Kantelijat arvostelivat V:n kaupungin menettelyä poikansa koulunkäynnissä ja puut
teellista oppilasturvallisuutta V:n kaupungin Y:n yläasteen koulussa. Kantelijat olivat 
tyytymättömiä koulun rehtorin toimintaan lapsensa turvallisen oppimisympäristön var
mistamisesssa. Kantelijoiden mielestä koulun aikuiset eivät olleet toimineet riittävästi 
lapsen perusoikeuksien ja fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Myös lapsen 
psyykkinen hyvinvointi oli vaarantunut. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että Y:n koulu 
ja V opetuksen järjestäjänä olivat hoitaneet osin haasteelliset tehtävänsä yläasteella ei
vätkä olleet rikkoneet velvollisuuksiaan. Apulaisoikeusasiamies ei ollut saanut näyttöä 
selkeistä laiminlyönneistä kiistatilanteissa.

Tässä ratkaisussa apulaisoikeusasiamies katsoi, että opetuksen järjestäjällä oli vel
vollisuus huolehtia turvallisen opiskeluympäristön toteutumisesta kaikille oppilaille. 
Turvallinen opiskeluympäristö sisälsi fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turval
lisen opiskeluympäristön. Jokaisella oppilaalla oli oikeus käydä koulua joutumatta 
kiusatuksi. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koululla oli velvollisuus riittävällä ta
valla puuttua esimerkiksi kiusaamiseen ja työrauhahäiriöihin. Kaikkiin kiusaamis
tapauksiin oli suhtauduttava asianmukaisesti, pyrittävä selvittämään ne viipymättä 
ja ryhdyttävä kussakin tilanteessa riittäviin toimenpiteisiin. Apulaisoikeusasiamies 

230 Hallberg ym. 2011 s. 609.
231 Vastaava säännös on myös lukiolain 21 §:n 1 momentissa ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 

lain 28 §:n 1 momentissa. 
232 HE 66/2013 vp s. 41.
233 Jyränki – Husa 2012 s. 413.
234 Hamarus 2006 s. 55.
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katsoi, että kiusaamisen havaitseminen ja tunnistaminen ei ollut aina helppoa ja että se 
edellytti keinoja, taitoa ja tahtoa. Ennaltaehkäisevä työ kiusaamisen mahdollisimman 
varhaiseksi tunnistamiseksi tuli olla olennainen osa koulun jokapäiväistä toimintaa. 
Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että oppilaat olivat kaikessa koulun toiminnassa ja 
myös välitunnilla riittävän valvonnan alaisina ja että koulun henkilöstö aktiivisesti ja 
omaaloitteisesti seurasi oppilaiden kanssakäymistä. 

Edellä mainitussa ratkaisussa huomionarvoista ovat myös säännökset, joihin apu
laisoikeusasiamies perusti ratkaisunsa. Ratkaisussa otsikon ”koulukiusaamista koske
vat ohjeet” alla on mainittu Suomen perustuslain 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentti, 
16 §:n 1 momentti ja 22 §, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohta, 
28 artikla ja 37 artikla, sekä perusopetuslain 29 §:n 1, 3 ja 4 momentit. Suomen pe
rustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä, ja 
heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Perus
tuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtai
seen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perustuslain 16 §:n 1 momen
tin mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perustuslain 22 §:n 
mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumi
nen. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan kaikissa 
julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lain
säädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon 
lapsen etu. Lapsen oikeuksien sopimuksen 28 artiklan nojalla jokaisella lapsella on 
yhtäläinen oikeus saada opetusta. Sopimuksen 37 artiklassa kielletään lasten julma, 
epäinhimillinen ja halventava kohtelu. Apulaisoikeusasiamies mainitsi vielä paitsi oi
keutta turvalliseen opiskeluympäristöön koskevan perusopetuslain 29 §:n 1 momentin 
myös saman pykälän 3 ja 4 momentit, joihin palataan seuraavan tapauksen jälkeen. 
On tietysti huomattava, että apulaisoikeusasiamiehen antamat oikeusohjeet eivät voi 
olla yleisiä, kaikkiin koulukiusaamistapauksiin soveltuvia säännöksiä. 

Pääsääntöisesti perusoikeussuoja kuuluu kaikille ikään katsomatta235. Tämä läh
tökohta ilmenee myös perustuslain syrjintäkieltosäännöksestä; perustuslain 6 luvun 
2 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun 
muassa iän perusteella236. Toisaalta perusoikeussäännöstö antaa erityistä suojaa lap
sille. Esimerkiksi perustuslain 19 §:n 3 momentin nojalla julkisen vallan on tuettava 
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.237

Perusoikeudet ovat saaneet vähitellen entistä suuremman merkityksen käytännön 
ratkaisutoiminnassa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa238. Tuomioistuimes
sa voi olla ensinnäkin suoria soveltamistapauksia, joissa ratkaisu nimenomaisesti 

235 Jyränki – Husa 2012 s. 388.
236 Hallberg ym. 2011 s. 100.
237 Jyränki – Husa 2012 s. 388.
238 Hallberg ym. 2011 s. 872–873.
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nojautuu perusoikeussäännökseen. Joissain tapauksissa taas perusoikeus vaikuttaa 
alemmanasteisen säännöksen tulkinnassa, jolloin kyse on niin sanotusta perusoikeus
myönteisestä laintulkinnasta.239 Yksittäisten juttujen ratkaiseminen perusoikeussään
nösten nojalla on kuitenkin aina poikkeuksellista. Suurempi merkitys perusoikeuksil
la on tulkinnan lähtökohtina vahvistamassa oikeusjärjestyksen perusarvoja.240

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 29.3.2010 dnro 3131/4/09

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu koski L:n kaupungin sivistystoimen ja 
sen alaisen M:n koulun, sivistystoimenjohtaja B:n, koulun rehtori C:n, luokanopettaja/
sijaisrehtori D:n ja koulunkäyntiavustaja E:n menettelyä kantelijoiden pojan A:n kou
lunkäyntiin liittyvässä asiassa. Kantelijat katsoivat muun ohella, että A:ta oli kiusattu 
koko lukuvuoden 2008–2009 ja sen jälkeenkin, eikä kiusaamiseen ollut puututtu kou
lussa asian edellyttämällä tavalla. Apulaisoikeusasiamies katsoi saamansa selvityksen 
perusteella, että A:ta oli kiusattu lukuvuonna 2008–2009 M:n koulussa ja että koulun 
henkilökunta oli ollut tästä tietoinen. Perusopetuslain 29 §:ään ja Suomen perustus
lain 16 §:ään viitaten apulaisoikeusasiamies katsoi, että A:lle ei ollut kyetty takaamaan 
turvallista opiskeluympäristöä, mistä sivistystoimenjohtaja B, rehtori C ja luokanopet
taja D olivat olleet ensisijaisesti vastuussa. Apulaisoikeusasiamies katsoi lisäksi, että 
perusopetuslain 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun suunnitelman toimeenpanon noudat
taminen ja valvominen oli laiminlyöty241. Apulaisoikeusasiamies piti L:n kaupungin 
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston, sivistystoimenjohtaja B:n, rehtori C:n ja 
luokanopettaja D:n menettelyä perusopetuslain 29 §:ssä tarkoitetun, oikeutta turvalli
seen opiskeluympäristöön koskevan velvoitteen vastaisena. 

Apulaisoikeusasiamies katsoi edellä selostetussa ratkaisussaan, että A:lle ei ollut 
kyetty takaamaan perusopetuslain 29 §:ssä tarkoitettua turvallista opiskeluympäris
töä. Tapauksessa oli laiminlyöty myös saman pykälän 3 momentissa tarkoitetun suun
nitelman toimeenpanon noudattaminen ja valvominen. 

Perusopetuslain 29 §:n 3 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia 
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, toi
meenpanna se ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetuksen järjestäjän tulee 
myös laatia suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja 
niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee puolestaan opetussuunni
telman perusteissa antaa määräykset suunnitelmien laatimisesta. 

Mainitun pykälän 3 momenttia koskevien lain esitöiden mukaan koulussa opettajan 
ja rehtorin on ryhdyttävä  toimivallassaan oleviin suunnitelman mukaisiin tarpeelli
siin toimenpiteisiin häirintään tai muuhun epäasialliseen toimintaan liittyvän asian 
selvittämiseksi ja korjaamiseksi242. Säännöksen soveltamisessa on toisaalta otettava 
huomioon, että kouluyhteisössä myös aikuinen saattaa toimia siten, että oppilas kokee 

239 Hallberg ym. 2011 s. 853.
240 Hallberg ym. 2011 s. 872–873.
241 Nykyään vastaava säännös on 29 §:n 3 momentissa. 
242 HE 66/2013 vp s. 42.
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toiminnan häirintänä. Myös näihin tilanteisiin on pystyttävä puuttumaan ja niiden sel
vittämiseksi on asianmukaista kehittää toimintatavat.243 

Lain esitöiden mukaan kurinpitoon ja ojentamiseen liittyvät toimintaperiaatteet 
tulee määritellä ja ohjeistaa kunnan ja yksittäisen koulun tasolla. Kurinpito ja ojen
tamiskeinojen soveltamisen ja käytännön järjestelyjen tulee olla kouluissa suunniteltu 
ja käsitelty koulun henkilökunnan sekä oppilaiden ja näiden huoltajien kanssa. Yksit
täisen opettajan tulee rangaistusta harkitessaan ottaa huomioon sekä teon laatu että 
oppilaan ikäkausi ja kehitys. Kurinpidon linjan tulee kuitenkin olla yhtenäinen. Kaik
kien koulun aikuisten tulee puuttua rikkeisiin samalla tavalla, jotta yhdenvertaisuus, 
oikeusturva ja työrauha toteutuvat tehokkaasti koulun tasolla. Kouluissa tulee pyrkiä 
varmistamaan, että käytetyt menetelmät ja seuraamukset ovat lainmukaisia, oikeassa 
suhteessa tekoon tai laiminlyöntiin, tarkoitussidonnaisia ja kaikkia kohtaan yhden
vertaisia. Kouluissa tulee olla selkeä toimintasuunnitelma siitä, miten eri tilanteissa 
toimitaan, mitkä ovat toimivaltasuhteet, ja myös, miten oppilaan oikeus valvontaan, 
opetukseen ja oppilashuoltoon toteutetaan tehokkaasti myös kurinpitomenettelyiden 
aikana.244

Perusopetuslain 29 §:n 4 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä 
järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa so
vellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Momentissa 
on  koulun ohella maininta muusta opetuksen järjestämispaikasta, sillä osa opetukses
ta tapahtuu usein koulun ulkopuolella, kuten liikuntakeskuksissa ja luokkaretkillä245. 
Saman pykälän 5 momentin mukaan järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyk
sissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeelli
sia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi 
määräyksiä voidaan antaa muun muassa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleske
lusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. 

Perusopetuslain 29 §:n 6 momentissa on vielä säädetty, että 29 §:ssä säädetyt oi
keudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuun
nitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun mainitun lain tai sen nojalla 
annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimin
taan. Näin ollen oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja koulun järjestyssäännöt 
ulottuvat esimerkiksi opetukseen kuuluviin luokkaretkiin ja vastaaviin opetuksen jär
jestäjän vastuulla oleviin opetukseen liittyviin suunnitelman mukaisiin tapahtumiin246. 

243 HE 205/2002 vp s. 24.
244 HE 66/2013 vp s. 42.
245 HE 66/2013 vp s. 42–43.
246 HE 66/2013 vp s. 43.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen 17.12.2012 dnro 4401/4/10

Kantelussaan lapsen vanhemmat pyysivät oikeusasiamiestä tutkimaan X:n kaupungin 
sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun, koulun, Y:n sairaalan ja Z:n terveysaseman sekä 
kihlakunnan poliisilaitoksen menettelyä poikansa asioiden käsittelyssä. Kantelijoiden 
poika oli kärsinyt pitkään koulukiusaamisesta. Koulun tiedossa oli ollut pitkään, että 
lasta kiusattiin. Kantelijat arvostelivat koulua siitä, että se ei ollut ryhtynyt riittäviin toi
menpiteisiin kiusaamisen lopettamiseksi ennen kuin oppilashuoltotyöryhmän kokouk
sen jälkeen, jolloin tilanne oli jo kriisiytynyt.

Kiusaamiseen oli pyritty koulussa puuttumaan, mutta käytetyt keinot olivat osoittau
tuneet ilmeisen  riittämättömiksi. Asian käsittelyyn koulussa oli ilmeisesti eri yhteyk
sissä vaikuttanut se, että lapsi oli kieltänyt kertomasta asiasta kenellekään tai kieltänyt 
ainakin asian yleisen käsittelyn koulussa. Oikeusasiamiehen mukaan koululla oli kui
tenkin ollut velvollisuus ryhtyä kiusaamisen ehkäisemiseksi kaikkiin sellaisiin toimen
piteisiin, jotka olisivat olleet mahdollisia ilman lapselle aiheutuvaa haittaa ja hänen 
toivomuksiaan kunnioittaen. Tilanteissa, joissa lapsi kielsi kertomasta kiusaamisesta 
vanhemmilleen, oli arvioitava, oliko vanhemmille kertominen lapsen edun mukaista. 
Kantelijat kertoivat, etteivät he olleet tienneet kiusaamisen vakavuutta ennen tapaa
mista oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Koulun kiusaamisasioiden ja riitatilanteiden toi
mintamallissa kotiin tiedottaminen oli mainittu ensimmäisten toimenpiteiden joukossa. 
Koulussa ei näin ollen ollut noudatettu sovittua toimintamallia. Kiusaamistapauksissa 
kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostui. Tällaisissa tilanteissa koululla oli 
omaaloitteinen yhteistyö ja selvitysvelvollisuus.

Asian tutkimista oli vaikeuttanut myös se, että koulu ei ollut kirjannut kaikkia kiusaa
misasian käsittelyssä tehtyjä toimenpiteitä, mitä oli pidettävä myös oppilaan oikeus
turvan kannalta epätyydyttävänä. Oikeusasiamies totesi, että koulun kiusaamisen 
lo pettamiseksi tekemät toimenpiteet tuli kirjata. Lisäksi tuli huolehtia siitä, että toimen
piteiden vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa tilanteeseen puututaan uudelleen käyttäen 
riittävän vaikuttavia keinoja. Opetuksen järjestäjän tuli valvoa, että oppimisympäristön 
turvallisuudesta annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita käytännössä noudatetaan. 
Opetuksen järjestäjällä oli kokonaisvastuu myös ennakoidusti huolehtia, että opetus 
järjestetään oppilaiden turvallisuutta vaarantamatta. Ennaltaehkäisevä työ kiusaamisen 
mahdollisimman varhaiseksi tunnistamiseksi oli olennainen osa koulun jokapäiväistä 
toimintaa. Tämä edellytti esimerkiksi, että oppilaat olivat kaikessa koulun toiminnassa 
ja myös välitunnilla riittävän valvonnan alaisina ja että koulun henkilöstö aktiivisesti 
ja omaaloitteisesti seurasi oppilaiden kanssakäymistä myös koulun käytävillä ja oppi
tuntien välillä. Oikeusasiamies kiinnitti kaupungin sivistystoimen huomiota edellä to
dettuun.

Tämän koulukiusaamistapauksen selvittämistä olivat vaikeuttaneet ainakin se, että 
kiusattu lapsi oli kieltänyt kertomasta asiasta kenellekään samoin kuin se, että koulu 
ei ollut kirjannut ylös kaikkia kiusaamisasiassa tehtyjä toimenpiteitä. Apulaisoikeus
asiamiehen sijainen katsoi, että tilanteessa, jossa lapsi kielsi kertomasta kiusaamisesta 
vanhemmilleen, oli arvioitava, oliko näille kertominen lapsen edun mukaista. 

Edellä selostetun ratkaisun jälkeen lakiin on lisätty säännös, joka velvoittaa opet
tajaa tai rehtoria ilmoittamaan kiusaamistapauksista kotiin. Perusopetuslain 29 §:n 
7 momentin mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta 
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koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta 
niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailli
selle edustajalle. Lain esitöiden mukaan ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on tuoda 
esiin koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän lisäksi myös koulumatkalla esiin 
tulevat kiusaamis ja häirintätapaukset, mikä edesauttaa kokonaistilanteen selvittämis
tä ja tehostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Koulun henkilökunta voi tarvittaes
sa tukea huoltajaa asian kokonaisvaltaisessa selvittämisessä ja siihen puuttumisessa 
koulun kasvatuksellisin ja oppilashuollollisin keinoin myös koulumatkojen osalta.247

Kiusaamistapausten ja niiden selvittelyssä tehtyjen toimien kirjaamista ylös voi
daan pitää suositeltavana, ja yhä useammissa kouluissa näin tehdäänkin. Tähän ovat 
saattaneet vaikuttaa kiusaamisasioissa käydyt oikeusprosessit.248 Jos kiusaamis ta
pauk sen yhteydessä on käytetty kurinpitotoimia, on huomattava, että perusopetuslain 
36 a §:n 1 momentin mukaan määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituk
sesta tulee antaa päätös ja että muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 
Lisäksi 35 a §:n mukainen kasvatuskeskustelu tulee pykälän 3 momentin nojalla kir
jata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Seuraava tapaus koski muun muassa 
kasvatuskeskustelun käyttämistä koulussa. Kasvatuskeskustelua on käsitelty jo edellä 
koulun kurinpitotoimien yhteydessä. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 26.1.2015 dnro 2299/4/14

Kantelijat pyysivät eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemissään kuudessa eri kantelus
sa oikeusasiamiestä tutkimaan kunnan sivistystoimenjohtajan ja sivistyslautakunnan 
menettelyä heidän poikansa koulukiusaamista ja koulunkäyntiä koskevassa asiassa. 
Kantelijat olivat tehneet koulunjohtajan käytöstä koskeneen hallintokantelun kunnan 
sivistyslautakunnalle. Kyseinen hallintokantelu oli merkitty vain tiedoksi saapuneek
si, eikä lautakunta ollut ottanut siihen kantaa. Sivistystoimenjohtaja ei ollut myöskään 
jäävännyt itseään kokouksessa. Kantelijat tiedustelivat, oliko kantelun käsittelemättä 
jättäminen ollut lainmukaista toimintaa ja voiko sivistystoimenjohtaja koulunjohtajan 
esimiehenä olla puuttumatta alaisensa vuosikausia jatkuneeseen asiattomaan käytök
seen. Kantelijat arvostelivat myös sitä, että sivistystoimenjohtaja oli ilman vanhempien 
lupaa puhuttanut heidän poikaansa koululla noin puolentoista tunnin ajan ja liittänyt op
pilaan koulua koskeneen kirjoituksen luvatta oikeusasiamiehelle antamaansa selvityk
seen. Kantelijoiden mukaan useita vuosia jatkunut tilanne oli käynyt sietämättömäksi, 
koska opettaja oli simputtanut heidän poikaansa, nimitellyt tätä ”perkeleen pennuksi”, 
sekä muutoinkin kiroillut ja huutanut lapselle. Opettaja oli myös useita kertoja kutsu
nut poikaa tytön nimellä. Opettaja oli erään kerran käynyt lapseen käsiksi ja toisessa 
yhteydessä raahannut tämän paidasta kiinni pitäen luokasta opettajainhuoneeseen. Li
säksi opettajan runsas tietokoneella oleminen oli haitannut lapsen oppimista. Kantelijat 
katsoivat, että heidän poikaansa ei ollut kohdeltu koulussa oikeudenmukaisesti, mutta 
koulunvaihdon myötä tilanne oli muuttunut. Kantelussa pyydettiin tutkimaan sekä kou
lunjohtajan että tämän esimiehenä toimineen sivistystoimenjohtajan menettely.

247 HE 66/2013 vp s. 43.
248 Salmivalli 2010 s. 88.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi, että lautakunnan olisi tullut siirtää kanteli
joiden asia kunnan virkamiesvalmisteluun, jossa kunta työnantajana olisi voinut ottaa 
siihen kantaa sekä koulunjohtajan että sivistystoimenjohtajan osalta. Sivistystoimen
johtajan ei olisi tullut esteellisyytensä vuoksi esitellä asiaa sivistyslautakunnalle. Asian 
harkinta olikin tuossa tilanteessa ilmeisesti painottunut vain ongelmallisen lapsen ja 
hänen vanhempiensa käyttäytymisen arviointiin. Apulaisoikeusasiamies katsoi perus
opetuslain mahdollistavan kasvatuskeskustelun käyttämisen. Oikeusasiamies voi sinän
sä kantelun tutkinnassa ottaa vastaan salassa pidettävää näyttöä oppilaan käyttäytymi
sestä, joten kantelijoiden lapsen laatiman ”Minun kouluni” kirjoituksen liittäminen 
koulunjohtajan selvitykseen ei ollut ollut asiatonta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan 
hyvän hallinnon näkökulmasta koulun osalta oli selvää, että hallintolain hyvän kielen
käytön vaatimus edellytti virkamiehen välttävän haasteellisissakin tilanteissa ilmaisuja 
ja kannanottoja, jotka asiakkaat saattoivat kokea itseään tai muita tahoja kohtaan epä
asiallisiksi tai loukkaaviksi. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että koulun rehtorin kasva
tuskeinot olivat loukanneet oppilasta perusteettomasti.

5.  Lopuksi

Koulukiusaamista ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä. Sen määritteleminen, 
mikä on kiusaamista ja mikä ei, on osoittautunut haastavaksi. Perusopetuslain 29 §:ää 
koskevissa lain esitöissä (HE 66/2013 vp s. 41) on todettu, että kiusaamista ei ole 
määritelty säädöstekstissä sen vaihtelevan muodon ja määritelmällisen vaikeuden ta
kia. Säännöksen esitöiden mukaan kiusaaminen voi pääsääntöisesti olla toistuvaa ja 
systemaattista fyysistä tai henkistä tahallista vammojen tai epämiellyttävän ja nöy
ryyttävän olotilan aiheuttamista toiselle. 

Koulukiusaamisen voidaan ajatella määrittyvän myös perusopetuslain 29 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun turvallisen opiskeluympäristön toteutumattomuutena. Mainittu 
säännös oli keskeisessä roolissa erityisesti oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Pykälään 
liittyvissä lain esitöissä (HE 66/2013 vp s. 41) todetaan, että oppilaan oikeutta turval
liseen opiskeluympäristöön voivat uhata turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantava koh
telu niin toisten oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin taholta. Lain esitöissä on 
lähdetty siitä, että kiusaaminen olisi monissa tapauksissa opetushenkilökunnan tun
nistettavissa heidän saamansa koulutus ja työkokemus huomioon ottaen. Käytännössä 
on kuitenkin niin, että opettajat eivät aina havaitse tai tunnista koulukiusaamista. Aut
taisiko kiusaamisen määritteleminen laintasoisesti esimerkiksi opettajia tunnistamaan 
kiusaamisen, ei ole varmaa.

Korkein oikeus on työpaikkakiusaamista koskeneessa ratkaisussaan KKO 2014:44 
katsonut, että kun laissa tai lain esitöissä ei ole tarkemmin määritelty, millaista menet
telyä voidaan pitää työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitettuna häirintänä tai epäasialli
sena kohteluna, asiaa tulee arvioida kussakin tapauksessa ilmenneiden asianhaarojen 
perusteella. Kuten edellä on käynyt ilmi, myöskään koulukiusaamista ei ole määritel
ty lainsäädännössä. Koulukiusaaminen on määritelty perusopetuslain esitöissä, mut
ta samassa yhteydessä on todettu, että määritteleminen on vaikeaa. Saattaa olla, että 
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koulukiusaamistakin täytyy tarkastella ”kussakin tapauksessa ilmenneiden asian
haaro jen perusteella”. Näin vaikuttaisi myös monessa oikeustapauksessa käytännössä 
tehdyn, mikä tosin ilmenee lähinnä rivien välistä. 

Koulukiusaamista koskevia oikeustapauksia löytyi jonkin verran yleisistä tuomio
istuimista ja myös ylimmiltä laillisuusvalvojilta. Niistä muutamassa on kirjoitettu 
näky viin, mitä koulukiusaamisella tarkoitetaan. Eduskunnan apulaisoikeusasia miehen 
ratkaisussa 10.6.2015 dnro 4361/4/14 on todettu, että koulukiusaamiselle ei ole ole
massa yksiselitteistä määritelmää. Ratkaisussa on kuitenkin katsottu, että yksilöä kiu
sataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden 
tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille249. Turun hovioikeuden ratkaisuun 
31.8.2010 nro 1966 liittyvässä käräjäoikeuden tuomiossa (ForssaLoimaan käräjä
oikeuden tuomio 6.3.2009 nro 790 s. 9) on todettu, että kirjallisuudessa koulukiu
saaminen on määritelty siten, että koulukiusaamisesta on kysymys, kun yksi ja sama 
oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan 
kohteeksi250. Lisäksi hovioikeudessa eri mieltä ollut jäsen viittasi tähän käräjäoikeu
den käyttämään määritelmään. Myös Turun hovioikeuden tuomioon 15.12.2010 nro 
3046 liittyvässä käräjäoikeuden tuomiossa (Turun käräjäoikeus 11.12.2009 nro 5183) 
tuli esille koulukiusaamisen määritelmä. Tapauksessa kuultiin asiantuntijana Christina 
Salmivallia, joka on muun muassa kirjoittanut kaksi tässä kirjoituksessa lähteenä 
käytettyä kirjaa. Salmivalli kertoi käräjäoikeudessa, että koulukiusaamista oli haitan, 
vahingon ja mielipahan toistuva aiheuttaminen yhdelle ainoalle lapselle, joka oli ala
kynnessä ja jonka oli vaikea puolustautua. Salmivalli kertoi lisäksi, että hänen mieles
tään käsiteltävänä ollut K:n tapaus kuulosti koulukiusaamiselta. Käräjäoikeus myös 
viittasi X:n kaupungin opetustoimen turvallisuussuunnitelman kiusaamista koskevaan 
määritelmään, jonka mukaan kiusaamisesta oli kyse, kun yksi ja sama oppilas useita 
kertoja ja systemaattisesti joutui tahallisten negatiivisten toimien kohteeksi.251

Edellä mainituissa ratkaisuissa esiintyvät koulukiusaamisen määritelmät ovat kes
kenään melko samanlaisia. Ainakin ensin mainitun oikeusasiamiehen ratkaisun mää
ritelmä on hyvin lähellä professori Dan Olweuksen luomaa määritelmää huolimat
ta siitä, että ratkaisun lähdeviitteessä mainitaan muiden kirjoittajien teokset. Vaikka 
tässä kirjoituksessa on keskitytty Suomen oikeuskäytäntöön, on syytä mainita, että 
Olweuksen määritelmään on viitattu myös Ruotsin korkeimman oikeuden koulukiu
saamista koskeneessa ja paljon julkisuutta saaneessa ns. Johannatapauksessa (NJA 
2001 s. 755): 

   En användbar definition av begreppet mobbning som    norske professorn Dan 
Olweus tillskapat och som båda parterna i målet hänvisat till är: ”En person är mobbad 
när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlin
gar från en eller flera personer.”   

249 Ratkaisussa lähteiksi on merkitty ”Salmivalli 2002, Cacciatore 2006 ja Pörhölä 2006”.
250 Tuomiossa lähteeksi on merkitty ”esim. C. Salmivalli: Kasvattajan käsikirja. Edita, 1998”.
251 Ruotsinkielisessä ratkaisussa lainaus kuului seuraavasti: ”det är fråga om mobbning när en och samma 

elev upprepade gånger och systematiskt utsetts för medvetna negativa handlingar.”
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Edellä mainittujen tapausten ja toisaalta kiusaamista koskevan tutkimuksen perusteella 
ainakin Olweuksen määritelmä kiusaamisesta lienee käyttökelpoinen. Määritelmään 
voidaan tehdä kuitenkin joitain tarkennuksia. Jos koulukiusaamisen määritelmään 
lisätään edellytys, että kiusaaminen tapahtuu ”koulussa”, koulukiusaaminen erottuu 
muissa ympäristöissä tapahtuvasta kiusaamisesta. Toki määritelmällinen vaikeus ei 
pääty tähän, vaan edelleen on ratkaistava esimerkiksi, katsotaanko koulumatkoilla tai 
luokkaretkillä tapahtuva kiusaaminen koulukiusaamiseksi. 

Nykyisellään oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja koulun järjestyssäännöt 
ulottuvat esimerkiksi opetukseen kuuluviin luokkaretkiin ja vastaaviin tapahtumiin. 
Sen sijaan koulumatkojen osalta tilanne on monimutkaisempi. Koulun opettajalla tai 
rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuvasta kiu
saamisesta kiusaajan tai kiusatun kotiin. Koulun henkilökunta voi myös tarvittaessa 
tukea huoltajaa koulumatkoilla tapahtuvan kiusaamisen selvittämisessä ja siihen puut
tumisessa koulun kasvatuksellisin ja oppilashuollollisin keinoin. Koulujen kannalta 
tilanne saattaa olla hankala, jos huoltaja on passiivinen tai ei halua tehdä yhteistyötä 
koulun kanssa. Selvittämisen arvoista on, tulisiko lakia muuttaa niin, että kouluilla 
olisi paremmat mahdollisuudet puuttua koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen.252

On syytä varoa, ettei liian suppea tai laaja koulukiusaamisen määritelmä johda oi
keudenmenetyksiin. Esimerkiksi jatkuvuuden ja toistuvuuden kriteeriä on arvostel
tu siitä, ettei kiusatun näkökulmaa huomioida riittävästi. Jos kiusaamisen odotetaan 
jatkuvan vähintään puoli vuotta ja toistuvan vähintään kerran viikossa, mitä siis eri 
tutkimuksissa on pidetty jatkuvuuden ja toistuvuuden mittana, saattaa kiusaamiseen 
puuttuminen tapahtua liian myöhään. Kiusatun kannalta yksikin kiusaamiskerta voi 
olla vakava ja johtaa ikäviin seurauksiin. On myös huomattava, että jo yksi kiusaamis
tilanne voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Myös koulukiusaamiseen liitettyä vallan 
epätasapainon edellytystä on kritisoitu, koska se ei sovellu yksiselitteisesti kaikkiin 
tilanteisiin. Esimerkkinä voidaan mainita ainakin tapaukset, joissa opettaja on joutu
nut oppilaiden kiusaamaksi.

Tässä aineistossa sellaisia tapauksia, joissa oppilas oli kiusannut opettajaa, oli vain 
yksi. Siinä oli ilmeisesti ollut uhrin kannalta kyse yksittäistapauksesta, vaikka tapah
tuma olikin johtanut siihen, että opettaja oli alkanut pelätä ja vältellä kyseistä oppi
lasta. Oppilaiden opettajiin kohdistama kiusaaminen on kuitenkin tilastojen perus
teella melko yleistä. Vaikka tällaiset tapaukset on sisällytetty tähän kirjoitukseen, on 
syytä kysyä, pitäisikö koulukiusaamisen sijaan puhua työpaikkakiusaamisesta. Tätä 
näkökantaa puoltaa ainakin se, että koulukiusaamiseen liitetty vallan epätasapainon 
kriteeri soveltuu huonosti näihin tilanteisiin. Olisi myös johdonmukaista käyttää opet
tajaan kohdistuvasta kiusaamisesta nimitystä työpaikkakiusaaminen riippumatta sii
tä, kiusaako opettajaa tämän työpaikalla esimies, työtoverit, oppilaiden vanhemmat, 
oppi laat vai joku muu. Tällöin myös opettajan oikeusturva saattaa toteutua paremmin. 

252 Ks. http://www.mtv.fi/uutiset 19.11.2016.
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Vastaavasti on johdonmukaista katsoa, että lapsiin koulussa kohdistuvassa kiusaami
sessa on kyse koulukiusaamisesta riippumatta siitä, onko kiusaaja lapsi vai aikuinen. 

Tyypillisesti koulukiusaamista koskevissa riitaasioissa vaikuttaa olevan kyse va
hingonkorvausten vaatimisesta. Kaikissa tähän aineistoon päätyneissä riitajutuissa oli 
kyse siitä, että oppilas joko yksin tai yhdessä huoltajansa kanssa vaati vahingonkor
vaus ta oppilaalle tai joissain tapauksissa myös huoltajalle koulukiusaamisesta aiheutu
neista vahingoista. Kaikissa tapauksissa vaatimusten kohteena oli kunta tai kaupunki. 
Sen sijaan kiusaajiksi väitettyjä oppilaita tai näiden vanhempia vastaan nostettuja 
kanteita ei ollut joukossa. Oppilaalle aiheutuneeksi väitetty vahinko oli tyypillisesti 
sairaus tai psyykkiset oireet.

Koulukiusaamista saatetaan joutua määrittelemään myös rikoslain säännösten 
kautta.  Nykyisellään tyypillisiä nimikkeitä koulukiusaamista koskevissa jutuissa ovat 
pahoinpitely, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Jos 
syytettynä on opettaja tai rehtori, rikosnimikkeiden joukossa on yleensä virkavelvol
lisuuden rikkominen tai tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jopa 
koulu kiusaamisen kriminalisointia omana säännöksenään on ehdotettu. Tämän tutki
muksen perusteella vaikuttaa siltä, että koulukiusaamiseen pystytään puuttumaan riit
tävän hyvin olemassa olevien rikoslain säännösten kautta, eikä erilliseen kriminali
sointiin olisi tarvetta ottaen huomioon myös, että rikosoikeudellista sääntelyä tulisi 
käyttää viimesijaisena keinona. Aihe ei kuitenkaan ollut varsinaisesti tämän tutkimuk
sen kohteena, joten mitään ehdotonta vastausta tähän ei voi antaa. Ottaen huomioon, 
kuinka vaikeaa koulukiusaamisen määritteleminen on, ainakin tehtävä olisi lainsäätä
jälle varsin haasteellinen. 

Rikosjuttuja oli aineistossa niin vähän, ettei koulukiusaamistapausten rangaistus
käytännöstä pysty tekemään mitään luotettavia johtopäätöksiä. Aineiston perusteella 
ei voi todeta muuta kuin, että käytännössä sekä sakko että vankeustuomiot ovat mah
dollisia.

Yleisesti voi todeta, että monissa tapauksissa oli riidatonta tai tuli selvitetyksi, että 
oppilasta oli kiusattu koulussa. Tämä on jossain määrin yllättävää ottaen huomioon, 
miten hankalaksi koulukiusaamisen määritteleminen on osoittautunut. Saattaa olla, 
että tuomioistuimeen tai oikeusasiamiehelle päätyneet tapaukset olivat niin vakavia, 
että koulukiusaaminen oli näytön perusteella ilmeistä. Lievemmät tapaukset taas saa
tetaan ratkoa koulussa tai restoratiivisen oikeuden keinoin. Sen sijaan tuomioistuinten 
kannalta haastavaksi osoittautui ainakin syyyhteyden toteaminen koulukiusaamisen 
ja siitä aiheutuneen vahingon välillä. Joissain tapauksissa korvausvastuun edellytysten 
arvioimiseen voinee saada tukea korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2014:44 perus
teluista, vaikka tapaus koskikin työpaikalla tapahtunutta epäasiallista kohtelua. Myös 
sen arvioiminen, mitkä ovat koulussa kiusaamiseen puuttumiseksi riittäviä toimia, 
saattaa olla vaikeaa ja vaatia esimerkiksi paneutumista perusopetuslain säännöksiin. 

Koska kiusaaminen koskettaa yleensä jollain tavalla koko ryhmää tai yhteisöä, 
kiusaamisen vähentämiseen tähtäävät toimet kannattaa kohdistaa yksittäisten lasten 
sijasta koko koululuokkaan tai kouluun. Koko koulussa toteutettavilla kiusaamisen 
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vähentämiseen tähtäävillä ohjelmilla on saatu hyviä tuloksia. Erillisissä ohjelmissa 
saattaa olla kuitenkin se ongelma, että kaikki koulut eivät lähde niihin mukaan tai 
toteuta niitä yhtä aktiivisesti. Ratkaisuna voisi olla, että tällaisten ohjelmien sisältöä 
vastaavat asiat määrättäisiin osaksi kaikkien koulujen opetusta jo opetussuunnitelman 
perusteissa.
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Karri Tolttila

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus osana 
kansainvälistä rikosoikeusapua 
– Esimerkkinä rikoksentekijän luovuttaminen

1.  Aluksi 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus on kansainvälisen rikosoikeusavun ja rikoksen te
ki jän luovuttamista koskevan järjestelmän yksi keskeisimpiä periaatteita.1 Vaatimuk
sesta seuraa, että oikeusapupyynnöstä, kuten esimerkiksi rikoksentekijän luovuttami
sesta on kieltäydyttävä, mikäli luovuttamispyynnössä tarkoitettu teko ei ole pyynnön 
vastaanottavan valtion lain mukaan rikos.2 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimukselle voidaan antaa useita erilaisia merkityssisäl
töjä. Perinteisessä kansainvälisessä rikosoikeusavussa kaksoisrangaistavuuden vaati
muksen tehtävänä on ollut vastavuoroisuuden takaaminen valtioiden keskinäisissä 
suhteissa. Kaksoisrangaistavuus ehkäisee tilanteiden syntymistä, joissa täytäntöön  pa
nosta kieltäytyminen perustuisi valtioiden välisen vastavuoroisuuden puuttumiseen. 
Kaksoisrangaistavuus takaa nimittäin osaltaan, etteivät valtiot tee oikeusapupyyntöjä 
sellaisten rikosten osalta, joita ne eivät itse vastaavassa tilanteessa suostuisi panemaan 
täytäntöön. 3 

Kaksoisrangaistavuudella voidaan nähdä olevan myös kiinteä yhteys valtion suve
re niteetin kunnioittamiseen, sillä säännös takaa sen, ettei valtioiden tarvitse panna 
täytäntöön sellaisia pyyntöjä, joiden perusta on vastoin niiden kansallisia säännöksiä. 
Näin ollen kaksoisrangaistavuus suojaa valtioiden välisiä eroavuuksia suhteessa esi
merkiksi tiettyjen tekojen kriminalisointeihin.4 

Tavanomaisesti kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen tulkinnassa tehdään ero 
konk reettisen (in concreto) ja abstraktisen (in abstracto) määrittelyn välillä.5 Kaksois
rangaistavuuden vaatimus in abstracto ilmentää kaksoisrangaistavuustestiä, joka mah
dollistaa sen tutkimisen täyttääkö luovuttamispyynnön perusteena oleva tapahtumain

1 Bassiouni 1974 s. 325; Plachta 1989 s. 84; Gilbert 1991 s. 47–52; Keijzer 2009 s. 61.
2 Ks. esim. YlLuovL 4 § sekä EN 1957 luovuttamissopimuksen 2 artikla.
3 Swart 1992 s. 521.
4 Keijzer 2005 s. 138. Vrt. Asp – von Hirsch – Frände 2006 s. 513, jossa kaksoisrangaistavuuden ja 

krimi nalisointien yhteys nähdään valtion resurssien kohdentamisena (allocation resources): valtiolla on 
intressi käyttää resurssejaan vain sellaisten oikeusapupyyntöjen täytäntöönpanossa, joita koskevat teot 
myös se itse on kriminalisoinut. 

5 Bassiouni 1974 s. 322; Keijzer 2005 s. 137–138.
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kulku jonkin luovuttamisesta päättävän valtion laissa säädetyn rikoksen keskeisen 
tunnusmerkistön. Kaksoisrangaistavuus in abstracto ei siten edellytä, että rikoksen 
oikeudellinen luokittelun olisi oltava identtinen. Edellytyksenä ei myöskään ole, että 
pyynnön perusteena oleva teko on luovuttamisesta päättävässä valtiossa rangaistava 
samalla rikosnimikkeellä kuin pyynnön esittäneessä valtiossa.6 Näin ollen riittävää 
on, että pyynnön perusteena oleva teko on rangaistava riippumatta siitä, mikä on teon 
rikosnimike. 

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus in concreto edellyttää puolestaan kaksoisran
gais tavuustestiä, jossa tutkitaan, täyttääkö luovuttamispyynnön perusteena oleva ta
pah tu mainkulku luovuttamisesta päättävän valtion laissa säädetyn tunnusmerkistön 
mu kaisuuden, oikeudenvastaisuuden ja syyllisyyden vaatimuksen. Tällöin otetaan 
huo  mioon ns. aineelliset elementit kuten oikeuttamis ja anteeksiantoperusteet sekä 
ri  koksen vanhentumisen ym. prosessuaaliset elementit. Siten jos vieraassa valtiossa 
syyt tämisen edellytyksenä on asianomistajan syytepyyntö, ei tuosta rikoksesta voida 
tämän pyynnön puuttuessa syyttää Suomessa, vaikka teko olisi Suomen lain mukaan 
virallisen syytteen alainen. Lisäksi edellytetään, että teosta voitaisiin tuomita konk
reettinen rangaistus.7

Tässä yhteydessä on huomattava, että kaksoisrangaistavuuden vaatimuksella luo
vuttamisasioissa tarkoitetaan eri asiaa kuin puhuttaessa valtion rikosoikeudellisesta 
lainkäyttövallasta. Kuten edellä on jo todettu, luovuttamisen yhteydessä vaatimuksella 
viitataan teon rangaistavuuteen valtiossa, joka päättää luovuttamisesta. Sen sijaan 
valtion rikosoikeudellisen lainkäyttövallan yhteydessä kaksoisrangaistavuuden vaati
muksella tarkoitetaan toimivaltaperusteisiin liittyvää vaatimusta siitä, että teosta voi
daan rangaista tuomiovaltaa käyttävässä valtiossa vain, jos teko on ollut rangaistava 
myös siinä valtiossa, missä se on tehty.8

Suomessa toimivaltaperusteiden suhteen on sovellettu kaksoisrangaistavuuden 
vaatimusta in concreto.9 Sitä vastoin rikoksentekijän luovuttamista koskevissa menet
telyissä on yleisesti katsottu, että kaksoisrangaistavuus in abstracto olisi riittävää.10 
Menettelyn sujuvuuden kannalta lähestymistavan valinta ei ole yllättävä, sillä abst
raktisen rangaistavuuden lähestymistavan etuna on sen soveltamisen yksinkertaisuus. 
Tämä onkin todettu Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevassa hallituksen 
esityksessä, jossa puolletaan abstraktista arvioimistapaa nimenomaan siksi, koska 

6 Plachta 1989 s. 109.
7 Keijzer 2005 s. 138; Frände 2012 s. 296; Tapani – Tolvanen 2013 s. 536–537.
8 Tupamäki 1999 s. 421–422 sekä Frände 2012 s. 295.
9 Tämä ilmenee suoraan rikoslain 1:11 §:stä, jonka mukaan ”… rikos myös tekopaikan lain mukaan on 

rangaistava ja siitä olisi voitu tuomita rangaistus…” Ks. HE 1/1996 vp s. 26. Alun perin hallitus esitti 
abstraktisen lähestymistavan valitsemista eli että ”rikos myös tekopaikan lain mukaan on rangaistava”. 
Rangaistavuus olisi tällöin arvioitu tekotyypin ja teon yleisen rangaistavuuden mukaan. Ks. myös OM/
Lavo 1/1991 s. 30, jossa rikoslakiprojekti ehdotti kaksoisrangaistavuuden arvioimista konkreettisen 
rangaistavuuden mukaan ja jonka kannalle asettui myös eduskunnan lakivaliokunta. Ks. tältä osin 
LaVM 4/1996 vp s. 4–5. 

10 Van den Wyngaert 1989 s. 51; Keijzer 2005 s. 138.
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konkreettisen kaksoisrangaistavuuden näyttämistä toteen lex loci delicti kotimaisessa 
oikeudenkäynnissä pidetään hankalana.11 Toisaalta konkreettisen kaksoisrangaista
vuuden käyttäminen rikosoikeudellisen toimivallan arvioinnissa on perusteltua, sillä 
se turvaa in abstracto tulkintaa paremmin kaksoisrangaistavuuden todellisen toteu
tumisen.12

Sen sijaan rikoksentekijän luovuttamisessa in abstracto tulkinnan soveltamista 
näyttäisi puoltavan ainakin se, että luovuttamispäätös ei ole tuomio rikoksesta, jol
loin kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei edellyttäisi yhtä tiukkaa tulkintaa verrattuna 
kysymykseen rikosoikeudellisesta lainkäyttövallasta. Lisäksi luovuttamissopimuk
set, kuten vuoden 1957 eurooppalainen yleissopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta (SopS 32/1971, jäljempänä EN 1957 luovuttamissopimus), sisältää 
enimmäisrangaistuksen vähimmäisaikaa koskevan vaatimuksen. Tällöin kaksoisran
gaistavuuden vaatimus edellyttää paitsi, että teko on pyynnön täytäntöönpanevan val
tion laissa rikos, myös tiettyä vakavuusastetta, jonka seurauksena vähäiset rikokset on 
jätetty luovuttamismenettelyiden ulkopuolelle.  

2.  Kaksoisrangaistavuuden vaatimus eurooppalaista   
 pidätysmääräystä koskevassa puitepäätöksessä

2.1  Aluksi

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen rikoksentekijän luovuttamista koskeva nor
misto uudistettiin unionin neuvoston vuoden 2002 kesäkuussa antamalla puitepää
töksellä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovutus
menettelyistä (Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, jäljempänä EAWpuitepäätös). 
Suomessa puitepäätös on saatettu voimaan säätämällä laki rikoksen johdosta tapah
tuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
(1286/2003, jäljempänä EUluovuttamislaki).

EAWpuitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisella pidätysmääräyk
sellä tarkoitetaan oikeudellista päätöstä, jonka jäsenvaltio on antanut henkilön kiinni
ottamiseksi ja luovuttamiseksi toisen jäsenvaltion toimesta syytetoimenpiteitä varten 
taikka vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täy
täntöönpanemista varten. Vaikka puitepäätöksessä käytetään ilmaisua ”pidätysmää
räys”, on menettelyssä siis kysymys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta.

Pidätysmääräyksen mukaisen luovuttamismenettelyn kannalta keskeistä on sen 
perustuminen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle. Perinteiseen rajat ylittä
vään rikosoikeusyhteistyöhön verrattuna vastavuoroisessa tunnustamisessa on ennen 
kaikkea kysymys siitä, että jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten toisilleen esittämistä 

11 HE 1/1996 vp s. 26.
12 Tupamäki 1999 s. 425.
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oikeusapupyynnöistä on luovuttu. Tässä aiemmassa järjestelmässä oli olennaisinta, 
että pyynnöt pantiin täytäntöön kunkin valtion oman oikeusjärjestyksen sallimissa 
rajoissa.13 Yhteistyölle oli luonteenomaista sen perustuminen vastavuoroisuudelle 
(reciprocity). Sen sijaan eurooppalainen pidätysmääräys on EAWpuitepäätöksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion oikeusviranomaisen tekemä oikeudellinen 
päätös, joka toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen on tunnustettava ja kelpuutettava 
sellaisenaan omien täytäntöönpanotoimiensa oikeusperusteeksi. Jäsenvaltion oikeus
viranomaisten ei siten ole enää tarpeen tehdä erilaisia oman oikeusjärjestyksensä 
mukaisia ratkaisuja, joihin niiden oli aikaisemmin perustettava pyynnön täyttämisen 
edellyttämät täytäntöönpanotoimensa. Ero on siinä, etteivät valtiot perinteisen järjes
telmän mukaan voi panna ulkomaista päätöstä suoraan täytäntöön, vaan niiden on 
ensin transformoitava se kansalliseksi oikeudeksi erillisellä päätöksellä. 

Vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää sen sijaan, että jäsenvaltion viranomais
ten on lähtökohtaisesti omaksuttava omien täytäntöönpanotoimiensa perusteeksi toi
sessa jäsenvaltiossa tehty oikeudellinen päätös.14 Täytäntöönpanosta vastaavan valtion 
rooli rajoittuu tällöin yksinomaan täytäntöönpanoon. Toisin kuin perinteinen oi  keus
apupyyntöihin perustuva rikoksentekijän luovuttaminen, eurooppalainen pidätys 
 mää räys ja vastavuoroinen tunnustaminen eivät perustu valtioiden väliselle vastavuo
roi suudelle15, vaan kuten puitepäätöksen 5 johdantokappaleessakin ilmaistaan ”ri kos  
oikeudellisten päätösten vapaalle liikkuvuudelle”. Vastavuoroisen tunnusta mi sen 
peri aate edellyttää, että henkilöiden luovuttamista koskevien kansallisten päätös ten 
tulee liikkua vapaasti ja jäsenvaltioiden tunnustamina ikään kuin päätökset olisivat 
niiden omia. Tästä puolestaan seuraa, että jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
päätökset tulee tunnustaa ekstraterritoriaalisesti.16 

Perinteisen valtion suvereenisuutta koskevan näkemyksen mukaan valtion viran
omaiset eivät voi ryhtyä rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin oman valtion alueen ulko
puolella.17 Suomen oikeusviranomainen ei siten voi panna täytäntöön suomalaista 
päätöstä tai tuomiota kuten vangitsemismääräystä toisen valtion alueella. Tämä alueel
linen suvereniteettirajoitus syrjäytetään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella 
lähtökohtaisesti siten, että toisen valtion viranomainen voidaan velvoittaa suomalais
ten standardien mukaan päätetyn pidätysmääräyksen perusteena olevan päätöksen tai 
tuomion kuten vangitsemismääräyksen täytäntöönpanoon.18 Tuon valtion viranomais
ten on tällöin luotettava siihen, että suomalaiset päätöksenteon taustalla vaikuttavat 

13 Sihto 2007, s. 1346, joka käyttää ilmaisua ”pyynnöistä määräyksiin” kuvatessaan siirtymistä perin
teisestä oikeusapupyyntöihin perustuvasta rikosoikeusyhteistyöstä vastavuoroiseen tunnustamiseen 
perustuvaan yhteistyöhön; Ks. Klip 2016 s. 394, joka käyttää ilmaisua ”order model”.

14 Alegre – Leaf 2003 s. 8 ja Nuotio 2007 s. 383, Sihto 2007 s. 1346, Peers 2012 s. 663 ja Klip 2016  
s. 402.

15 Suominen 2011 s. 61.
16 Nicolaidis – Shaffer 2005 s. 264; Mitsilegas 2012 s. 321 ja Frände – Helenius 2012 s. 931.
17 Frände – Helenius 2012 s. 931. 
18 Ks. Peers 2012 s. 663, joka puhuu täytäntöönpanovaltion suvereniteetin menettämisestä.
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menettelytavat ja säännöt ovat yhtä hyviä kuin sen omatkin. Tätä kuvastaa hyvin 
EAWpuitepäätöksen terminologiset valinnat. Puitepäätöksessä ei puhuta perinteiseen 
tapaan ”luovutuspyynnön tehneestä valtiosta” tai ”luovutuspyyntöön suostumisestaan 
päättävästä valtiosta” vaan sen sijaan käytetään ilmaisuja ”pidätysmääräyksen antanut 
valtio” ja ”pidätysmääräyksen täytäntöönpaneva valtio”.

Vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää toimiakseen jäsenvaltioilta keskinäistä 
luottamusta toistensa rikosoikeudellisiin järjestelmiin.19 Kyseessä ei siten ole pelkäs
tään luottamusta muiden jäsenvaltioiden sääntöihin, vaan myös siihen, että sääntöjä 
sovelletaan oikein.20 Luottamuksen yhteisenä perustana kun on nimenomaan jäsen
valtioiden sitoutuminen vapauden, kansanvallan sekä ihmis ja perusoikeuksien kun
nioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin.21 Lisäksi kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat 
sidottuja EIS:een ja niissä oletetaan vallitsevan samat vähimmäisstandardit.22 

Luottamuksen korostunutta merkitystä kuvaa hyvin EUtuomioistuimen lausunto 
2/13 EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tuossa lausunnossaan 
tuomioistuin on todennut, että ”jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen periaatteel
la on unionin oikeudessa perustavanlaatuinen merkitys, koska sen avulla voidaan luo
da ja pitää yllä alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja. Kyseinen periaate edellyttää etenkin 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta sitä, että kukin jäsenvaltio katsoo 
– jollei kyse ole poikkeuksellisista olosuhteista –, että kaikki muut jäsenvaltiot nou
dattavat unionin oikeutta ja aivan erityisesti unionin oikeudessa tunnustettuja perus
oikeuksia.”23 

2.2  Kaksoisrangaistavuuden vaatimus EAWpuitepäätöksen   
 säätämisvaiheissa

EAWpuitepäätöksen eräänlaisena lähtölaukauksena voidaan pitää vuoden 1999 Tam
pereen Eurooppaneuvoston päätelmien 35 kohtaa jossa todetaan, että ”jäsenvaltioiden 
olisi luovuttava muodollisesta rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevasta 
menettelystä…ja korvattava se yksinkertaisesti näiden henkilöiden siirtämisellä”.24 
Tampereen päätelmien seurauksena neuvoston vuoden 2000 vastavuoroisen tunnusta
misen periaatteen soveltamista koskevassa toimenpideohjelmassa eurooppalaista pi
dätysmääräystä koskevan sääntelyn luominen asetettiin tärkeysjärjestyksessään sijalle 
numero 2. Tarkoituksena oli luoda luovuttamista koskeva järjestelmä, jossa pyynnön 
esittäneen valtion oikeusviranomaisten antamat pidätysmääräykset tunnustettaisiin ja 

19 Suominen 2011, s. 47.
20 KOM(2000) 495 lopullinen, s. 4.
21 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän

töönpanemiseksi (2001/C 12/02).
22 Frände – Helenius 2012 s. 932.
23 Unionin tuomioistuimen lausunto 2/13, 18.12.2013, 191 kohta.
24 Tampereen päätelmien kohta 35.
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pantaisiin välittömästi täytäntöön, ja joka rajoittuisi tuolloin voimassa olleen EU 29 
artiklassa nimenomaisesti mainittuihin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismiin, lahjon
taan ja petoksiin.25

Syyskuun 11. päivän terroriiskut Yhdysvaltoihin ja sitä seurannut poliittisen ilma
piirin muutos johtivat nopeasti siihen, että eurooppalaista pidätysmääräystä koske
van järjestelmän luominen asetettiin ensisijaisen tärkeäksi.26 Tällä oli myös seurauk
sia aiemmin vuoden 2000 toimenpideohjelmassa suunnitellun järjestelmän kattaviin 
rikok siin. Hyväksytyssä EAWpuitepäätöksessä tätä alun perin vakavia rikosten listaa 
laajennettiin huomattavasti ja sen piiriin otettiin myös rikoksia, joista ei ollut aiemmin 
annettu aineellisen rikoslainsäädännön lähentämiseen koskevaa unioniinstrument
tia.27

Ehdotus eurooppalaista pidätysmääräystä koskevasta puitepäätöksestä28 annettiin 
samaan aikaan terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätösehdotuksen29 kanssa syys
kuun 19. päivänä, vain kahdeksan päivää Yhdysvaltojen iskujen jälkeen.30 Kaikkiaan 
ehdotus merkitsi radikaalia muutosta jäsenvaltioiden voimassaolevalle luovuttamis
oikeudelle ulottaen samalla vaikutuksensa myös yksilön oikeussuojan laajuuteen. 
Ehdotus ei kuitenkaan tullut sellaisenaan voimaan, sillä lopullinen kesäkuun 13. päi
vänä 2002 hyväksytty EAWpuitepäätös poikkesi tietyiltä osin merkittävästikin tästä 
ehdotuksesta.

Alun perin ehdotuksessa olisi luovuttu kokonaan kaksoisrangaistavuuden vaati
muksesta. Tätä kompensoitiin kuitenkin siten, että puitepäätösehdotuksen 27 artiklaan 
jäsenvaltioille sisällytettiin mahdollisuus laatia ns. negatiiviset luettelot/listat sellais
ten tekojen osalta, joita ei ollut luettelon laatineessa jäsenvaltioissa säädetty rangais
tavaksi ja jotka muissa jäsenvaltioissa oli kriminalisoitu, kuten eutanasia tai huumei
den käyttö. Lisäksi ehdotuksen 28 artiklassa mahdollistettiin kaksoisrangaistavuuden 
vaatimus ns. ekstraterritoriaalisen toimivallan osalta. Ehdotuksen 41 artiklan mukaan 
erityissäännöstä olisi luovuttu kaikkien muiden kuin negatiivisen luettelon mukaisten 
tekojen osalta sekä ekstraterritoriaalisuuden tai armahtamisen ollessa kyseessä.

Kaksoisrangaistavuudesta luopuminen oli kuitenkin liian pitkälle menevää ja useat 
jäsenvaltiot vastustivat sitä.31 Tämän seurauksena 31.10.2001 Belgian puheenjohta

25 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän
töönpanemiseksi (2001/C 12/02).

26 Yhdysvaltojen terroristiiskuja seuranneessa syyskuun 21. päivän ylimääräisessä EurooppaNeuvoston 
kokouksessa terrorismin vastustaminen asetettiin Unionin ensisijaiseksi tavoitteeksi ks. Conclusions 
and Plan of Action of The Extraordinary European Council Meeting on 21 September 2001.

27 Näitä ovat esimerkiksi murha ja kiristys.
28 Ehdotus: neuvoston puitepäätös Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luo

vuttamismenettelyistä KOM(2001) 522 lopullinen.
29 Ehdotus: neuvoston puitepäätös Terrorismin torjumisesta KOM(2001) 521 lopullinen.
30 On huomattava, että komission ehdotusta ei laadittu sanotussa kahdeksassa päivässä, vaan sitä oli val

misteltu huomattavasti pidempään, lähes kahden vuoden ajan. Nilsson 2015 s. 19.
31 Komission alkuperäistä ehdotusta tukivat vain Ruotsi, Portugal, Espanja ja Yhdistyneet kuningaskun

nat, muiden maiden vastustaessa sitä. Ks. Eurooppaneuvoston asiakirja 13425/01 – 2001/0215(CNS) 
of 31 October 2001.



413

juuskaudella päädyttiin eräänlaiseen kompromissiratkaisuun ottamalla ehdotukseen 
ns. listarikokset, joka sisälsi 32 rikoslajia ja joiden osalta kaksoisrangaistavuuden 
vaatimuksesta luovuttiin sekä listan ulkopuoliset rikokset, joiden osalta vaatimus kak
soisrangaistavuudesta oli edelleen voimassa.32 Ehdotuksen rikoslistaa laadittaessa pi
dettiin silmällä tuolloin voimassa olleen Europolyleissopimuksen (Neuvoston säädös 
95/C 316/01 annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yleissopimuksen tekemisestä Eu
roopan poliisiviraston perustamisesta, jäljempänä Europolyleissopimus) liitteeseen 
sisältynyttä luetteloa rikoksista, jotka kuuluivat Europolin toimivaltaan. Listaan sisäl
lytettiin myös rikoksia joista oli jo aiemmin otettu maininta Wienin toimintasuunnitel
maan33 sekä Tampereen päätelmiin. Merkillepantavaa on, että rikoslistassa lueteltuja 
rikollisuuden lajeja ei rajoitettu kattamaan ainoastaan rajat ylittävälle rikollisuudel
le ominaisia lajeja, vaan listaan sisällytettiin sellaisiakin perinteisesti valtion rajojen 
sisä puolelle rajoittuvia tekoja kuten murha ja raiskaus.

Eurooppalaisessa luovuttamisoikeudessa edellä kuvattu positiivisen rikosluettelon 
laatiminen oli merkittävä muutos, sillä rikoslajien listaamista koskeva kehitys vuoden 
1957 yleissopimuksen jälkeen oli kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Lisäksi on huo
mattava, että listaus käsitti nimenomaan rikollisuuden lajeja, eikä yksityiskohtai sesti 
rikosnimikkeitä, mikä on sittemmin ollut omiaan jättämään jäsenvaltioille harkinta
valtaa puitepäätöksen kansallisiin täytäntöönpanosäädöksiin. Valittu ratkaisu ei kui
tenkaan ole yllättävä, sillä pidätysmääräyksen tarkoituksena ei ollut missään vaihees
sa lähentää jäsenvaltioiden aineellista rikosoikeutta. Se, miksi rikoslajien listaamiseen 
ylipäätään päädyttiin, on nähdäkseni seurausta jäsenvaltioiden poliittisten neuvottelu
jen kompromissiluontoisesta ratkaisusta. On nimittäin otettava huomioon, että jäsen
valtiot olivat vain hetkeä aiemmin Amsterdamin sopimuksella määritelleet unionin 
tavoitteeksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen. Tavoite yhtenäi
sestä ja rajattomasta oikeusalueesta olisi vakavasti vaarantunut, mikäli kaksois ran
gaistavuudesta olisi pidetty kiinni tavanomaiseen tapaan. Listaamalla laajasti eri 
rikoslajeja mahdollistettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tavoitteen 
toteutuminen ainakin osittain. Ratkaisun kompromissiluonteesta kertoo myös se, että 
lopulliseen puitepäätökseen sisällytettiin mahdollisuus luettelon laajentamiseksi tule
vaisuudessa.34

32 Tätä ns. positiivista listausta tukivat Suomi, Tanska, Itävalta, Irlanti, Luxemburg ja Alankomaat.  
Ks. Eurooppaneuvoston asiakirja 13425/01 – 2001/0215(CNS) of 31 October 2001.

33 EYVL C 19 23.1.1999, s. 1–15.
34 Ks. EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 3 kohta, jonka mukaan Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan 

Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättää 
milloin vain lisätä muita rikoslajeja tämän artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee 
komission sille 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaman kertomuksen perusteella, onko tätä luetteloa 
aiheellista laajentaa tai muuttaa.
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2.3  Kaksoisrangaistavuus EAWpuitepäätöksessä ja  
 EUluovuttamislaissa

Kaksoisrangaistavuuden vaatimus on ollut perinteisesti kiinteä osa luovuttamissopi
muksia, joten ei liene yllättävää, että osittaista luopumista vaatimuksesta voidaan pi
tää yhtenä EAWpuitepäätöksen keskeisimpänä ja samalla myös kiistanalaisimpana 
osatekijänä.35 Kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen kannalta EAWpuitepäätöksen 
2 artiklaan sisältyy kaksi merkittävää muutosta suhteessa aiempiin luovuttamis sopi
muksiin. Ensinnäkin puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalainen 
pi dätysmääräys voidaan antaa sellaisista teoista, joista määräyksen antaneen jäsen
valtion lainsäädännön mukaan voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangais
tus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 12 kuukautta, tai jos 
rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu, sellaisista 
seuraamuksista, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta. Lisäksi puitepäätöksen 
2 artiklan 4 kohdan mukaan luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että eu
rooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevat teot ovat täytäntöönpanojäsenval
tion lainsäädännön mukaan rikoksia niiden rikostunnusmerkistöstä tai luokittelusta 
riippumatta.

On huomattava, että puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaan sisältyvän enimmäisran
gaistuksen vähimmäisaikaa koskevan määräyksen arvioinnissa annetaan merkitystä 
ainoastaan pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännölle. Tällöin voidaan 
puhua eräänlaisesta lievennetystä kaksoisrangaistavuustestistä.36

Koska pidätysmääräyksen täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädännöstä seuraa
van rangaistuksen ankaruudelle ei ole asetettu mitään kynnystä, tarkoittaa tämä sitä, 
että asianomainen henkilö on luovutettava myös sellaisten tekojen osalta, jotka ovat 
tuossa valtiossa ainoastaan sakkorangaistuksen alaisia. Muutos on merkittävä, sillä 
EN 1957 luovuttamissopimuksessa ja yleisessä luovuttamislaissa enimmäisrangais
tuksen vähimmäisaikaa koskevan määräyksen arvioinnissa merkitystä annetaan mo
lempien valtioiden lainsäädännölle. 

Lisäksi siinä missä EN 1957 luovuttamissopimuksessa ja yleisessä luovuttamis
laissa kaksoisrangaistavuuden täyttymättä jääminen johtaa velvollisuuteen kieltäytyä 
luovuttamisesta, niin EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 4 kohdan mukaan tämä kiel
täytyminen on harkinnanvaraista. Tätä puitepäätöksen mahdollistamaa harkinnan
varaisuutta ei kuitenkaan ole otettu kansalliseen EUluovuttamislakiimme, jonka 2 §:n 
1 momentin mukaan luovuttamiseen suostutaan, jos pyynnön perusteena olevasta 
teosta pyynnön esittäneen jäsenvaltion laissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään 
vuoden vapausrangaistus ja teko on tai olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehty
nä Suomen lain mukaan rikos.37 

35 Peers 2004 s. 14.
36 Sihto 2007 s. 1362.
37 Ks. HE 88/2003 vp s. 16–17, jossa kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen edellyttäminen on katsottu 

perustelluksi. 
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EUluovuttamislain 2 §:n 1 momentin säännöksen ilmaisu ”teko on tai olisi Suo
messa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos” ilmentää kaksois
rangaistavuutta in abstracto. Huomiota ei tällöin tarvitse kiinnittää siihen, miten teko 
rikosoikeudellisesti tuomittaisiin tai mikä rangaistus siitä seuraisi.38 Riittävää on, että 
teko täyttää Suomen lain mukaan jonkin rikoksen tunnusmerkistön.39 Lisäksi sään
nöksessä on huomioitu kansallisesti rajoittuneet rikokset, kun siihen on otettu ilmaisu 
”olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos”. Sen 
nojalla esimerkiksi veropetos, joka kohdistuu toisen jäsenvaltion julkisiin varoihin, 
eikä sellaisenaan ole Suomen lain mukaan rikos, voidaan kuitenkin myös Suomen 
lain mukaan katsoa sellaiseksi, jos teko vastaavissa olosuhteissa tehtynä olisi vero
petos.40 Vastaavaa tulkintaa voitaneen noudattaa myös esimerkiksi sellaisten rikosten 
osalta, joiden tunnusmerkistössä edellytetään tietyn viranomaisen myöntämän luvan 
puuttumista tai tällaisen luvan vastaista toimintaa (esimerkiksi erilaiset ampumaase, 
alkoholi tai elintarvikerikokset), vaikka juuri vastaava viranomainen ei olisikaan kel
poinen päättämään luvan myöntämisestä Suomessa.

Toiseksi, vaikka puitepäätöksen 2 artiklassa lähtökohtana on edelleen kaksoisran
gaistavuuden vaatimus, niin sisältyy kyseisen artiklan 2 kappaleeseen tästä merkit
tävä poikkeus. EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa määritellään niin sanotut 
32 listarikosta, joiden osalta luovuttamisen edellytyksenä ei saa pitää kaksoisrangais
tavuutta. Näiden listarikosten osalta edellytetään siis ainoastaan pidätysmääräyksen 
antaneen jäsenvaltion lainsäädännössä määriteltyä vähintään kolmen vuoden enim
mäisrangaistusta. Vastaava lista sisältyy myös EUluovuttamislain 3 §:ään. Luovutta
minen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten edellyttää kuitenkin lisäksi, että 
tuomittu vapausrangaistus on pituudeltaan vähintään neljä kuukautta. Erityisen tär
keää on huomata, että mikäli enimmäisrangaistuksen vähimmäisaikaa koskeva vaati
mus ei täyty, myös listarikosten on läpäistävä EUluovuttamislain 2 §:n 1 momentin 
mukainen kaksoisrangaistavuuden vaatimus, jotta rikos olisi luovutuskelpoinen.

2.4  Luovuttaminen ilman kaksoisrangaistavuuden vaatimusta

EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen rikosten osalta jäsenvaltioissa 
ei siis saa edellyttää kaksoisrangaistavuutta. Tästä seuraa, että artiklassa mainitut ri
kokset ovat luovuttamiskelpoisia siitä riippumatta, ovatko ne rikoksia pidätysmää
räyksen täytäntöönpanevan valtion lain mukaan.41 Ratkaisevaa on siten yksinomaan 

38 Van den Wyngaert 1989 s. 50–51. Täysin in abstracto tulkinnasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä EAW 
puitepäätös sisältää prosessuaalisia esteitä, kuten syyteoikeuden vanhentumisen luovuttamisen kiel
täytymisperusteiksi.

39 Sihto 2007 s. 1362.
40 HE 88/2003 vp s. 16.
41 Listarikosten osalta voidaan puhua ankarammasta vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisesta kuin 

listan ulkopuolisten rikosten osalta. Ks. Sihto 2007 s. 1348, joka puhuu vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen asteikollisuudesta.
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se, onko kyseinen teko rikos pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lain mukaan. 
Tällöin kuitenkin edellytetään lisäksi, että pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion 
laissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. Jos 
kysymys on luovuttamisesta rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, edellytetään että 
tuomittu seuraamus on vähintään neljän kuukauden vapausrangaistus. EAWpuitepää
töksen 2 artiklan 2 kohdan 32 rikoksen lista kattaa seuraavat rikokset:

 – rikollisjärjestöön osallistuminen,
 – terrorismi,
 – ihmiskauppa,
 – lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,
 – huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,
 – aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,
 – lahjonta,
 – petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 

26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan 
yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

 – rahanpesu, 
 – rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
 – tietoverkkorikollisuus,
 – ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja 

uhanalaisten kasvilajien ja kasvilajikkeiden laiton kauppa,
 – laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,
 – tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheut

taminen,
 – ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,
 – ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,
 – rasismi ja muukalaisviha,
 – järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,
 – kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki ja taideesineiden laiton kauppa,
 – petollinen menettely,
 – ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,
 – tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,
 – hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,
 – maksuvälineväärennykset,
 – hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,
 – ydin ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,
 – varastettujen ajoneuvojen kauppa,
 – raiskaus,
 – murhapoltto,
 – kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,
 – ilmaaluksen tai aluksen kaappaus,
 – tuhotyö.
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Se, että edellä listattujen tekojen osalta ei vaadita kaksoisrangaistavuutta, ei käytän
nössä ole suurikaan muutos. Näistä rikoksista valtaosa on nimittäin sellaisia, että ne 
on tavalla tai toisella kriminalisoitu jokaisessa jäsenvaltioissa. Voidaankin ajatella, 
että rikoslistoissa luetellut teot ovat niin tavanomaisia jokaisen jäsenvaltion rikoslain
säädännössä, että niiden osalta kaksoisrangaistavuuden vaatimus täyttyisi joka tapauk
sessa.42 

Lisäksi suuressa osassa rikoksista on olemassa unionin tasoinen aineellisen rikos
oikeuden lähentävä puitepäätös, direktiivi tai yleissopimus. Esimerkiksi rikollisjärjes
töön osallistumisesta on säädetty neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS järjestäyty
neen rikollisuuden torjunnasta. Terrorismin osalta on olemassa neuvoston puitepäätös 
2002/475/YOS ja sitä muuttava päätös 2008/919/YOS. Ihmiskaupan torjunnasta on 
annettu neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS, lasten seksuaalinen hyväksikäytön ja 
lapsipornografian osalta on annettu neuvoston päätös 2000/375/YOS Internetissä vä
litettävän lapsipornografian vastaisista toimenpiteistä sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2011/93/EU lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumisesta. Neuvoston puitepäätöksellä 2004/757/
YOS on vahvistettu vähimmäissäännöt koskien laittoman huumausainekaupan rikos
tunnusmerkistöjä ja seuraamuksia. Lahjonnasta on puolestaan säädetty neuvoston 
puitepäätöksellä 2003/568/YOS lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla. Rahan
pesun osalta on annettu neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS rahanpesusta, rikok
sentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jää
dyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta. Euron ja muiden 
valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä on säädetty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2014/62/EU. Tietoverkkorikollisuuden osalta keskeisiä mää
räyksiä sisältyy Euroopan neuvoston vuoden 2001 tietoverkkorikollisuutta koskevaan 
yleissopimukseen (SopS 60/2007). Lisäksi tietojärjestelmiin kohdistuvien rikosten 
osalta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/40/EU. Ym
päristörikosten osalta keskeisiä määräyksiä sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvos
ton ympäristörikos ja alusjätedirektiiveihin 2008/99/EY ja 2009/123/EY. Laittoman 
maahantulon ja maassa oleskelussa avustamisen osalta keskeisiä säädöksiä sisältyy 
neuvoston puitepäätökseen 2002/946/YOS rikosoikeudellisten puitteiden vahvista
misesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen 
ehkäisemistä varten. Rasismin ja muukalaisvihan kriminalisointivelvoitteesta on puo
lestaan määrätty neuvoston puitepäätöksellä 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvi
han tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Maksu
välineväärennyksien osalta määräyksiä sisältyy neuvoston puitepäätökseen 2001/413/
YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten 
torjunnasta.

42 Klip 2016 s. 406, joka toteaa: “A more cynical viewpoint would be that the list does not eliminate the 
double criminality requirement. What the list does do is establish a number of offences for which, by 
definition, this condition is met”. 
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EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan rikoslistassa ei määritellä yksityiskohtai
sesti rikosnimikkeitä vaan pikemmin rikollisuuden lajeja. Tätä valintaa on perusteltu 
sillä, että tekotyyppien väljällä muotoilulla estetään listan vanhentuminen ja taataan 
samalla sen ajanmukaisuus. Lisäksi listan tekotyyppien kuvaukset eivät voi olla liian 
tiukkoja, sillä tällöin niiden olisi vaikea vastata kaikkien nykyisin 28 jäsenmaan rikos
lakien teonkuvauksia.43 

Eduistaan huolimatta listarikosten väljä muotoilu ei kuitenkaan ole täysin ongel
maton. Ei nimittäin voida pitää poissuljettuna sitä, että jäsenvaltioiden väliset eroavai
suudet rikosten määrittelyssä johtavat vaihteleviin käytäntöihin EAWpuitepäätöksen 
2 artiklan 2 kohdan soveltamisessa.44 Ongelmia voi aiheutua etenkin niiden rikos
ten osalta, joista ei ole annettu aineellisen rikoslainsäädännön lähentämistä koskevaa 
unioni tai kansainvälisen tason instrumenttia.45 Esimerkiksi eutanasiaan ja aborttiin 
liittyvät kriminalisoinnit ja niiden soveltaminen puitepäätöksen listarikoksiin voivat 
aiheuttaa merkittäviäkin tulkintaongelmia jäsenvaltioiden keskuudessa. Kaksoisran
gaistavuus kun on aiemmin osaltaan suojannut valtioiden välisiä eroavuuksia suhtees
sa eri tekojen kriminalisointeihin.

Puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdasta seuraa kuitenkin, että täytäntöönpanovaltion 
viranomaisia kielletään testaamasta pidätysmääräyksen kohteena olevaa tekoa suh
teessa omaan rikoslainsäädäntöönsä. Vailla merkitystä onkin siten sekä teon rangais
tavuus ylipäätänsä että mahdollisen rangaistuksen ankaruus.46 Täytäntöönpanovaltion 
tuomioistuin ei saa myöskään tutkia pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lain
säädäntöä, vaan sen on luotettava siihen, että pidätysmääräyksen perusteena oleva 
teko on tietty puitepäätöksen 2 artiklan luetteloon sisältyvä rikos, ja että siitä voi seu
rata vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus.

Tämä luottamus on osoittautunut vähintäänkin haasteelliseksi. Komission rapor
teista käy ilmi, että useat jäsenvaltiot soveltavat edelleen kaksoisrangaistavuuden 
vaatimusta kun kyse on puitepäätöksen listan mukaisista rikoksista.47 Suomi ei tässä 
suhteessa muodosta poikkeusta. Vaikka EUluovuttamislain 3 § ei sanamuotonsa 
perusteella näyttäisi sallivan kaksoisrangaistavuuden tutkimista listarikosten osalta, 
lain esitöiden mukaan tuomioistuin voisi kuitenkin tutkia asian silloin, jos pyynnön 
esittäneen valtion ilmoituksen suhteen syntyy epäilys sen oikeellisuudesta. Tällöinkin 
tuomioistuimen tutkimismahdollisuus käsittää lähinnä sen, voiko pyynnön perustee
na olevasta teosta pyynnön esittäneessä valtiossa seurata sanottu, vähintään kolmen 
vuoden vapausrangaistus. Sen sijaan jonkin teon kuuluminen listaan on vaikeammin 
tutkittavissa ja hallituksen esityksen mukaan tuomioistuin voisi puuttua vain selviin 

43 van Sliedregt 2009 s. 57–58.
44 Sahavirta 2010 s. 140.
45 Fichera 2011 s. 121.
46 Sihto 2003 s. 512.
47 Liite komission raporttiin KOM (2007) 407.
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virheisiin, sillä käsitteet ovat osin laajoja ja tulkinnanvaraisia.48 EUluovuttamislain 
esitöissä omaksuttua kantaa voidaankin pitää ongelmallisena jäsenvaltioiden keski
näistä luottamusta korostavan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kannalta.

3.  Kaksoisrangaistavuuden suhteesta rikosoikeudelliseen  
 laillisuusperiaatteeseen

3.1  Väite siitä, että valtio voi suostua rikoksentekijän luovuttamiseen  
 vain, jos luovuttamispyynnön perusteena oleva rikos on   
 kriminalisoitu tuossa valtiossa

Oikeuskirjallisuudessa on vanhastaan katsottu, että kaksoisrangaistavuuden vaatimus 
takaisi osaltaan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattamisen.49 Suomessa 
rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta säädetään perustuslain 8 §:ssä, jonka mu
kaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen 
teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Lisäksi rikok
sesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Pe
rustuslain ohella rikoslain 3 luvun 1 §:ssä säädetään laillisuusperiaatteesta. Mainitun 
säännöksen mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, 
joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja 
muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Kansallisten säädös
ten lisäksi sekä KPsopimuksessa että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 
7 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklassa on nimenomaiset 
määräykset rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta.

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ”nullum crimen sine lege” ja ”nulla poena 
sine lege” (ei rikosta eikä rangaistusta ilman lakia) voidaan ymmärtää oikeusvaltiolli
suuden takeena. Oikeusvaltiossa rikosoikeudellisen järjestelmän käyttöä on tavalla tai 
toisella rajattava, sillä rikosoikeudellinen järjestelmä asettaa rajoituksia kansalaisille, 
kun se puuttuu rangaistavaksi säädetyn teon ja rangaistuksella välittömästi tai välilli
sesti ihmisten perustavaa laatua oleviin oikeuksiin. Laillisuusperiaatteen merkitys on 
siinä, että se vahvistaa yksilön oikeusturvaa määrittämällä rajat joiden puitteissa rikos
oikeudellista järjestelmää saadaan käyttää. Lisäksi laillisuusperiaatteella voidaan näh
dä tukevan rikosoikeudellisen lainsäädännön ennustettavuuden takaamista.50 Rikos
oikeudellinen laillisuusperiaate on edelleen jaettavissa eri alaperiaatteisiin, joita ovat 
kirjoitetun lain vaatimus (praeter legem –kielto), analogiakielto, taannehtivan rikos

48 HE 88/2003 vp s. 17. Ks. myös LaVM 7/2003 vp s. 5, jossa korostetaan sitä, ettei kaksoisrangaista
vuuden vaatimuksesta luopuminen merkitse sitä, että tuomioistuimet eivät voisi tutkia mitään 3 §:n 
so veltamiseen liittyviä kysymyksiä, jos pyynnön esittäneen jäsenvaltion ilmoitus herättää perusteltuja 
epäilyksiä sen oikeellisuudesta.

49 Träskman 1989 s. 150.
50 Melander 2008 s. 193–194, Frände 2012 s. 27–29.
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lain kielto, sekä epätäsmällisyyskielto.51 Epätäsmällisyyskiellon pääasiallinen sisältö 
on se, että rikosoikeudellisen säännöksen sanamuodon perusteella asianomaisen hen
kilön on kyettävä ennakoimaan, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa.52 
Tämä puolestaan tarkoittaa EIT:n muotoilemien kriteerien mukaan sitä, että rangais
tavaksi säädettyjen tekojen tunnusmerkistöt on määriteltävä niin tarkkarajaisesti ja 
täsmällisesti, että rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavat teot tai laiminlyönnit ovat 
sanamuotonsa perusteella ja tarvittaessa tuomioistuinten avustuksella kohtuullisen 
varmasti kansalaisten ennakoitavissa, ja lainanalogia ja laajentava tulkinta, samoin 
kun taannehtiva soveltaminen syytetyn vahingoksi ovat tässä yhteydessä kiellettyjä.53

Kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen yhteyttä rikosoikeudellisen laillisuusperiaat
teen noudattamiseen on ensinnäkin perusteltu sillä, että luovuttamispyynnön täytän
töönpanevan valtion toimenpiteet sisältävät pääsääntöisesti rikosprosessuaalisia pak
kokeinoja, jotka ulottuvat luovutettavan henkilön perus ja ihmisoikeuksiin kuten EIS 
5 artiklan oikeudesta vapauteen. Kun pyynnön vastaanottanut valtio soveltaa luovut
tamismenettelyssä esimerkiksi vangitsemisen suhteen omaa kansallista lakiaan, on 
asianomaisen henkilön vapauteen puuttuminen voitu tällöin perustella sillä, että pyyn
nön perusteena olevat teot ovat rangaistavia myös tässä valtiossa. Muussa tapauksessa 
laillisuusperiaate estäisi valtiota käyttämästä rikosoikeudellista järjestelmäänsä.54 

Nähdäkseni kaksoisrangaistavuuden vaatimusta ei kuitenkaan ole sellaisenaan 
mie  lekästä kytkeä suoraan rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen. Ensinnäkin 
voi daan kysyä soveltuuko laillisuusperiaate ylipäätään menettelyyn, jossa päätetään 
suos tumisesta rikoksentekijän luovuttamista koskevaan pyyntöön. Laillisuusperiaate 
on tarkoitettu viimekädessä aineellisessa rikosoikeudessa lainsäätäjän toimintaa oh
jaa vaksi, jota sen on noudatettava rikoksia ja rangaistuksia määrittäessään sekä tuo
mioistuimiin silloin kuin ne arvioivat ja soveltavat lakeja rikosoikeudenkäynneissä. 
Laillisuusperiaate koskee siten valtion rangaistusvallan käyttöä tai päätösten täytän
töönpanoa, joilla on rankaiseva vaikutus. Sen sijaan rikoksentekijän luovuttamista 
koskevan pyynnön (oli kysymys sitten perinteisestä tai eurooppalaiseen pidätysmää
räykseen perustuvasta) täytäntöönpanosta seuraavaa pidättämistä ja säilöön ottamista 
ei voida pitää rankaisemisena.55 

Toiseksi luovutuspyyntöön suostumisestaan päättävän valtion tehtävänä on ainoas
taan varmistaa, että edellytykset asianomaisen henkilön luovuttamiseksi täyttyvät. 

51 HE 44/2002 vp s. 32/II ja 34/I, Melander 2008 s. 196, Frände 2012 s. 29–30, Melander 2015b s. 644.
52 Näin esim. PeVL 10/2000 vp s. 2/II. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä suhteessa epä

täsmällisyyskieltoon ks. Melander 2008 s. 246.
53 Näin esimerkiksi asioissa Kokkinakis v. Kreikka 25.5.1993, kohta 52, ja S.W. v. Yhdistynyt kuningas-

kunta 22.11.1995, kohta 35.
54 Träskman 1989 s. 150, joka toteaa: “Double criminality as a condition for extradition or for other legal 

assistance that involves the taking of measures of a criminal or procedural law nature against the person 
who committed the act is thus a direct consequence of the demand of the principle of legality that there 
be a legal basis for the measure.” Näin myös GullyHart 1992 s. 261. 

55 Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeuskomissio on katsonut asiassa X v. Alankomaat, päätös 6.7.1976 (DR 
6, s. 184), että rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen on jätettävä EIS 7 artiklassa mainitun tuo
mitsemisen käsitteen ulkopuolelle.
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Sitä vastoin tuon valtion tehtävänä ei ole tutkia itse aineellista kysymystä eli arvioida 
näyttöä tai ottaa kantaa siihen onko asianomainen henkilö syyllistynyt pyynnön 
perus teena olevaan rikokseen. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että luovuttami
sessa on kyse eräänlaisesta avustamisesta, jolloin laillisuusperiaatteelle tulisi antaa 
merki tystä vain luovutuspyynnön tehneessä valtiossa, jossa siis varsinainen rikos
oikeu denkäynti tapahtuu.56 Näin ollen luovutuspyynnön tehneen (tai pidätysmääräyk
sen antaneen) valtion lainsäädännöstä seuraava teon rangaistavuus riittäisi yksinään 
legitimoimaan luovutuspyynnön täytäntöönpanevan valtion toimenpiteet.57

Havainnollistan edellä esitettyä seuraavalla esimerkillä. Ajatellaan tilannetta, jossa 
henkilö A on tehnyt teon X valtion A alueella ja tuo valtio A on asianmukaisesti krimi
nalisoinut teon X. Henkilö A on sittemmin siirtynyt valtion B alueelle, joka ei ole 
kriminalisoinut tekoa X, mutta jonka kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin 
henkilön luovuttamisen ilman kaksoisrangaistavuutta. Voidaan kysyä aiheutuuko esi
merkin tilanteessa laillisuusperiaatteen kannalta ongelmia siitä, ettei valtio B vaadi 
kaksoisrangaistavuutta luovutuspyynnön täytäntöönpanossa. Teko on kriminalisoitu 
valtiossa A, ja valtion B lainsäädäntö puolestaan mahdollistaa henkilön luovuttamisen 
valtioon A ilman kaksoisrangaistavuutta. Henkilö A on siten voinut ennakoida, että 
hänet voidaan luovuttaa valtiosta B valtioon A mikäli hän tekee teon X. Toisaalta, mi
käli sekä teon kriminalisointia että kaksoisrangaistavuutta (tai sen puuttumista) koske
vat lainsäädännöt ovat edellä mainituissa valtioissa riittävän selkeitä, ei kysymys voisi 
myöskään olla mielivaltaisesta tai ennakoimattomasta lainkäytöstä.58 

Petter Asp, Andrew von Hirsch ja Dan Frände ovatkin katsoneet, että rikosoikeu
dellista laillisuusperiaatetta ja kaksoisrangaistavuutta rinnastettaessa tulisi tehdä ero 
kahden eri tilanteen välillä: 

 – Tilanteen, jossa yksilöä rangaistaan teosta, jota ei ole asianmukaisesti tai lain
kaan kriminalisoitu; ja

 – tilanteen jossa valtio avustaa toista valtiota yksilön saattamisesta rangaistusvas
tuuseen viimeksi mainitussa valtiossa sellaisen teon osalta, jonka tämä oikeus
apupyynnön tehnyt valtio on säätänyt rangaistavaksi, mutta pyynnön täytän
töönpaneva valtio ei näin syystä tai toisesta ole tehnyt.59 

Mikäli rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja kaksoisrangaistavuuden vaatimus rin
nastetaan sellaisenaan, muodostuu jälkimmäinen edellä kuvatuista tilanteista ongel
malliseksi tehokkaan rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisen näkökulmasta. Tällöin 
kaksoisrangaistavuuden täyttymättä jättäminen johtaa useimmiten tosiasiallisesti sii
hen, että sinänsä asianmukaisesti kriminalisoituun tekoon perustuva syyte jää käsit
telemättä tai rangaistus panematta täytäntöön luovutusta pyytäneessä valtiossa. Voi 

56 Näin esimerkiksi Påle 2003 s. 136 ja Lagodny 2004 s. 34.
57 Swart 1992 s. 510, Lagodny 2004 s. 4, Asp – von Hirsch – Frände 2006 s. 514.
58 Asp 2016 s. 176.
59 Asp – von Hirsch – Frände 2006 s. 514.
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nimittäin olla, että vaikka pyynnön täytäntöönpanosta vastaava valtio ei itse ole pää
tynyt kriminalisoimaan pyynnön perusteena olevaa tekoa, voi se pitää tuota menette
lyä muulla tavalla laittomana esimerkiksi vahingonkorvausvastuun perustavana tai 
hallin tosanktioiden alaisena. Edelleen voi olla mahdollista, ettei sinänsä tuomittavaksi 
mielletty menettely aiheuta ongelmia juuri kyseisessä valtiossa, jonka vuoksi krimi
nalisointi on katsottu tarpeettomaksi. On myös mahdollista, että sinänsä aiheelliseksi 
katsotun kriminalisoinnin esteeksi on viimekädessä muodostunut lainvalvonnan ja 
soveltamisen tehokkaaseen toteuttamiseen liittyvät näkökulmat.60 Rikosoikeudelli
seen laillisuusperiaatteeseen kytketyn kaksoisrangaistavuuden ongelma on, että se on 
”sokea” näille edellä selostetuille perusteille, jotka sinänsä voisivat puoltaa luovutus
pyynnön täytäntöönpanoa.

3.2  Väite siitä, että EAWpuitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan   
 rikosluettelo ei täytä laillisuusperiaatteen vaatimuksia

Toisenlaisen ulottuvuuden kaksoisrangaistavuuden ja laillisuusperiaatteen väliseen 
merkitysyhteyteen tarjoaa EUtuomioistuimen tapaus Advocaten voor de Wereld. 
Tapauksessa Advocaten voor de Wereld väitti, että pidätysmääräys ei täyttänyt lail
lisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia, koska EAWpuitepäätöksessä ei luetella sen 
tarkoittamia aineellisia rikoksia riittävän selvästi ja täsmällisesti vaan viitataan vain 
väljästi määriteltyihin eitoivottavan käyttäytymisen ryhmiin. Advocaten voor de 
Wereld katsoi muun muassa, että henkilö, joka on menettänyt vapautensa eurooppa
laista pidätysmääräystä täytäntöönpantaessa ilman, että teon kaksoisrangaistavuutta 
olisi tarkasteltu, ei saa hyväkseen takuuta, jonka mukaan rikoslain on täytettävä edel
lytykset, jotka koskevat tarkkuutta, selkeyttä ja ennustettavuutta ja joiden perusteella 
kukin voi teon tekemisen ajankohtana tietää, onko kyseinen teko rikos vai ei, toisin 
kuin on niiden henkilöiden osalta, jotka ovat menettäneet vapautensa eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä riippumatta.61

Asiaa koskevassa ratkaisussaan EUTI totesi, että laillisuusperiaate kuuluu jäsenval
tioiden yhteisen valtiosääntöperinteen perustana oleviin yleisiin oikeusperiaatteisiin 
ja että se on vahvistettu myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Tuomio
istuin katsoi, että periaate sisältää täsmällisyyttä koskevan vaatimuksen, joka täyttyy 
kun yksityinen oikeussubjekti voi säännöksen tai määräyksen sanamuodon ja tarvit
taessa tuomioistuimen tulkinnan perusteella tietää, mitkä toimet tai laiminlyönnit 
synnyttävät rikosoikeudellisen vastuun. Tältä osin EUTI viittasi laajalti myös EIT:n 
ratkaisukäytäntöön.62 EUTI katsoi kuitenkin, että laillisuusperiaate ei ole samalla ta
valla merkityksellinen vastavuoroisen tunnustamisen instrumentin kuin kansallisten 

60 Swart 1992 s. 522.
61 Asia C303/05, Advocaten voor de Wereld, kohta 48.
62 Asia C303/05, Advocaten voor de Wereld, kohdat 49–50.
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rikoslakien yhteydessä. Tuomioistuin ei pitänyt pidätysmääräyksen rikosluetteloa 
lail lisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena, koska rikosluettelossa tarkoitettujen ri
kosten tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden niitä koskevaa rikoslain
säädäntöä, ja koska rikosten ja sovellettavien rangaistusten määritelmät tämän vuoksi 
edelleen kuuluvat jäsenvaltioiden lainsäädännön toimivaltaan, joiden sinänsä on tuo
mion mukaan kyllä kunnioitettava laillisuusperiaatetta.63 

Ratkaisun ydinsanoma voidaan tiivistää siten, että EUTI:n näkemyksen mukaan 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta toteuttavien instrumenttien suhteen lailli
suus periaatteen kannalta on riittävää sen toteutuminen jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön kautta. Pidätysmääräyksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että laillisuus
periaatteen asettamat vaatimukset täyttyvät niin kauan kun puitepäätöksen 2 artiklan 
2 kohdan listaan kuuluvat rikokset ja niistä määrättävät rangaistukset määritellään 
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä riittävän sel
västi.

Oikeuskirjallisuudessa EUTI:n ratkaisua on kritisoitu siitä, että siinä annetaan 
lail lisuusperiaatteelle varsin kapea merkitys ja että vastavuoroisuutta korostamalla 
EUTI teki ”karhunpalveluksen” perinteisille rikosoikeudellisille oikeusturvatakeita 
ilmentäville periaatteille.64 Ratkaisun ongelmana on pidetty, ettei siinä oteta riittävästi 
huomioon oikeusvarmuuden periaatetta, eli sitä, että pidätysmääräyksen soveltamis
alalla listarikosten väljistä muotoiluista johtuen henkilön voi olla vaikea kyettävä en
na koimaan millaisten tekojen perusteella pidätysmääräyksen täytäntöönpanovaltio 
voi luovuttaa hänet.65 Tältä osin oikeuskirjallisuudessa on yhdytty pitkälti Advocaten 
voor de Wereldin esittämiin näkemyksiin puitepäätöksen listarikosten epämääräisyy
destä sekä kaksoisrangaistavuuden poistamisesta ilman näiden rikosten yksityiskoh
taisempaa määrittelyä tai harmonisointia unionissa.66 Ongelmana on pidetty sitä, että 
EAWpuitepäätöksen listarikoksille ei ole löydettävissä yhtäläisiä määritelmiä unio
nin jäsenvaltioiden rikoslainsäädännöistä eikä puitepäätöksen rikoslista toisaalta näy
tä ottavan huomioon jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erilaisuutta eikä niiden taustalla 
vaikuttavia oikeuskulttuurin tekijöitä.67 Väite ei ole täysin perätön, sillä esimerkiksi 
Suomen EUluovuttamislain 3 §:n 2 momenttiin sisältyvä ja puitepäätöksen kanssa 
yhtäläinen luettelo rikoksista ei vastaa kotimaista rikoslakimme terminologiaa.68 

63 Asia C303/05, Advocaten voor de Wereld, kohdat 51–54.
64 HerlinKarnell 2007 s. 1156, Melander 2008 s. 259, Mitsilegas 2012 s. 338 ja Melander 2015 s. 270.
65 Gless 2011 s. 119.
66 Melander 2008 s. 258–259, Suominen 2008 s. 165 ja Fichera 2009 s. 80–81.
67 Fichera 2011 s. 120.
68 Suomenkielinen versio EAWpuitepäätöksestä eroaa esimerkiksi englannin ja ruotsinkielisistä siten, 

että siinä käytetään ”lahjonta” englanninkielisen corruption ja ruotsinkielisen korruptionrikoksen si
jaan. Lisäksi suomenkielisessä versiossa mainitaan ”tahallinen henkirikos” murderrikoksen sijaan. 
Vastaavat muotoilut sisältyvät EUluovuttamislain 3.2 §:ään. Tilanne on tällä hetkellä avoin sen suh
teen, vastaavatko edellä mainitut teot kieliversioiden välisistä eroista huolimatta laajuudeltaan toisiaan. 
Ks. Liite komission raporttiin KOM(2006) 8, s. 8.
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Esitetyn kritiikin ongelmana on kuitenkin, ettei siinä oteta riittävällä tavalla huo
mioon pidätysmääräyksen taustaajatusta nimenomaan vastavuoroiselle tunnustami
selle perustuvana instrumenttina. EUTI ei siis pitänyt Advocaten voor de Wereld 
ratkaisussaan pidätysmääräyksen rikosluettelossa määriteltyjä tekoja laillisuusperi
aat teen kannalta liian väljinä tai täsmentämättöminä. Nopeasti luettuna tuomio is tui
men kannanotto vaikuttaakin ongelmalliselta, sillä listaan sisältyy sellaisia varsin 
yleis luontoisesti määriteltyjä tekoja, kuten ”tietoverkkorikollisuus”, ”petollinen me
net tely” sekä ”rasismi ja muukalaisviha”. Selvää on, että laillisuusperiaatteen epä
täsmällisyyskieltoa koskevan vaatimuksen näkökulmasta sanotut määritelmät muo
dostuisivat kestämättömiksi, mikäli niissä olisi kysymys rangaistavaksi säädettyjen 
tekojen kriminalisoinneista. Pidätysmääräyksen osalta tästä ei kuitenkaan ole kysy
mys, vaan kuten EUTI totesi, että ”vaikka puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan 
kaksoisrangaistavuutta ei tutkita kyseisessä määräyksessä mainittujen rikosryhmien 
osalta, rikosten ja sovellettavien rangaistusten määritelmä kuuluu edelleen pidätys
määräyksen antavan jäsenvaltion toimivaltaan ja kyseisen jäsenvaltion on, kuten 
tämän saman puitepäätöksen 1 artiklan 3 kohdassa lisäksi todetaan, kunnioitettava 
perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita, sellaisina, kuin ne on vahvistettu EU 
6 artiklassa, ja tämän johdosta rikosten ja rangaistusten laillisuutta koskevaa periaa
tetta”. 69

EUTI:n Advocaten voor de Wereld – ratkaisua voidaankin pitää perusteltuna, sillä 
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavan tuomioistuimen tehtävänä on ainoas
taan varmistaa, että edellytykset sen tuomiopiiriin kuuluvan henkilön luovuttamisek
si määräyksen antaneelle tuomioistuimelle täyttyvät. Sitä vastoin täytäntöönpanosta 
vastaavan tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia itse aineellista kysymystä eli ar vioi
da näyttöä tai ottaa kantaa siihen onko asianomainen henkilö syyllistynyt pyynnön 
perusteena olevaan rikokseen. 

Lisäksi EUTI:n ratkaisussaan omaksumaa lähestymistapaa voidaan onnistuneena 
tehokkaan rikosoikeuden kannalta. Kaksoisrangaistavuuden vaatimus on perinteisesti 
liitetty valtion suvereniteetin kunnioittamiseen. Voimakas suvereniteetti ja ehdoton 
kaksoisrangaistavuuden vaatiminen ovat omiaan luomaan olettaman keskinäisestä 
epäluottamuksesta, mikä puolestaan vaarantaa koko vastavuoroisen tunnustamisen 
perustan. Toiseksi kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen luopumisen etuna on syyttä
jän ja tuomioistuimen tehtävien helpottuminen. Syyttäjän ei tarvitse osoittaa tekoa 
Suomessa rangaistavaksi, eikä tuomioistuimen puolestaan tarvitse ottaa huomioon, 
miten Suomen rikoslaki suhtautuu teon rangaistavuuden arviointiin. Näistä lähtökoh
dista mahdollisimman laajaalaista luopumista kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta 
voidaan pitää toivottavana, sillä se on omiaan tehostamaan rikosoikeudellista yhteis
työtä. Tämä voi viimekädessä myös hyödyttää asianomaista henkilöä, sillä luovutta
misyhteistyön tehostuessa ja nopeutuessa menettelyyn liittyvät vapaudenmenetysajat 
myös lyhenevät.

69 Asia C303/05, Advocaten voor de Wereld, kohta 53.
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4.  Lopuksi

Rikoksentekijän luovuttamista ei tule rinnastaa toimenpiteeseen, jossa määrätään 
rikos oikeudellisesta seuraamuksesta. Luovuttamispyynnön täytäntöönpanon yhtey
dessähän ei tosiasiassa oteta kantaa siihen, onko asianomainen henkilö syyllistynyt 
pyynnön perusteena olevaan rikokseen eikä siinä myöskään tuomita rangaistusta. 
Näin tulkittuna luovuttamismenettely on erotettavissa varsinaisesta rikosoikeuden
käynnistä, jolloin ensiksi mainitun kannalta on riittävää, että teko on luovuttamista 
pyytävän valtion laissa säädetty rangaistavaksi sen tekohetkellä.

Yksilön näkökulmasta kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen etuja ovat ennakoita
vuus ja oikeusvarmuus. Yksilö voi siten luottaa siihen, ettei häntä luovuteta muusta 
kuin sellaisesta teosta, joka teon tapahtuessa kuuluu luovutuspyynnön vastaanotta
neen valtion lain mukaan rangaistaviin tekoihin. Kaksoisrangaistavuus takaa myös 
sen, ettei valtion tarvitse ryhtyä sellaiseen luovutusmenettelyyn, joka olisi ristiriidassa 
sen omaksumien valtiosääntöisten tai rikosoikeudellisten perusarvojen kanssa.

Kaksoisrangaistavuuden heikkous on kuitenkin siinä, ettei se mahdollista niiden 
syiden yksityiskohtaisempaa tarkastelua, joita valtiolla on voinut olla kun se on päät
tänyt kriminalisoiko se tiettyä tekoa vai ei. Se, että tiettyyn tekoon suhtaudutaan eri 
tavalla valtioiden välillä (esimerkiksi hallintosanktioilla), ei vielä tarkoita, että valtioi
den omaksumat valtiosääntöiset tai rikosoikeudelliset perusarvot olisivat teon moitit
tavuuden suhteen siinä määrin ristiriidassa, etteikö luovuttamiselle olisi sijaa.70 
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Tuomas Turunen

Rikosasioiden todistusharkinnasta  
ja todistusratkaisun perustelemisesta 
oikeuskäytännössä

1.  Aluksi

Korkein oikeus on antanut lukuisia todistelua koskevia ennakkoratkaisuja. Ennakko
ratkaisujen tulkitsijoilla on mahdollisuus arvioida niitä ainoastaan kirjattujen perus
teluiden pohjalta. Kirjoittaminen siitä, mitä korkein oikeus on kullakin ratkaisulla ha
lunnut oikeusohjeena lausua, on enemmän tai vähemmän heijastusta siitä, mitä kukin 
kommentoija itse haluaisi korkeimman oikeuden ratkaisun välityksellä lausua omista 
oikeudellisista käsityksistään. 

Tarkoin analysoituna ratkaisut antavat hyvin konkreettisia työkaluja todistushar
kintaan. Pidän puheena olevia ratkaisuja jonkinlaisina läpimurtoina tai pohjaratkai
suina, joiden perustalle uudenlainen aiempaa täsmällisempi todistusharkinnan metodi 
ja perustelutapa voi alkaa rakentua. Oikeuskirjallisuudessa ratkaisun KKO 2013:96 
merkitystä ei tosin ole varauksetta pidetty niin suurena kuin omassa katsannossani.1

Artikkelin laajuuden rajaamiseksi käsittelen ensisijaisesti ratkaisuja, joissa on 
oman tulkintani mukaan otettu kantaa todistusharkinnan ja todisteluratkaisun perus
telemisen metodiin. Jätän tarkoituksella huomiotta tai hyvin vähäisten mainintojen 
varaan ne ratkaisut, joissa käsitellään todistustaakkaa, näyttökynnystä tai joidenkin 
todistuskeinojen todistusarvoa. Koska kyse on yksittäisestä artikkelista, olen rajan
nut tarkastelun kahteen sellaiseen ratkaisuun, joissa on tulkintani mukaan selkeimmin 
otettu kantaa toisaalta todistusharkinnan metodiin ja sen noudattamisen varmentami
seen ratkaisun perusteluiden kautta. 

Käsittelen kirjoituksessa pääasiallisesti korkeimman oikeuden ratkaisua 2013:96 ja 
perusteluvelvollisuuden sisältövaatimuksen osalta ratkaisua KKO 2013:97. Todistus
harkinta on aiheena niin laaja, että näin tiukka rajaus on pakollinen. Toisaalta mainit
tujen ratkaisujen perusteluihin sisältyy tiivistettynä suuri osa oikeudellisen ajattelun 
kehitystä, joka suomalaisessa tutkimustyössä, ruotsalaisessa tutkimustyössä ja lain
valmistelutyössä sekä lainsäädännössä on saavutettu.

1 Kts. KKO:n ratkaisut kommentein 2013 II toim. Pekka Timonen, kommentoijat Matti Tolvanen ja 
Elisa Silvennoinen, jossa po. ratkaisun kommentoijat katsovat, ettei ratkaisulla ole välttämättä suurta 
laintulkinnallista merkitystä, sillä siitä ei ole luettavissa yhtä selkeää tulkintaohjetta.
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2. KKO 2013:96

KKO 2013:96”5. Rikoksen syyksilukeminen edellyttää, että tuomioistuin näyttöä ko
konaisuudessaan harkittuaan katsoo, ettei syytetyn syyllisyydestä ole jäänyt varteen
otettavaa epäilyä (esim. KKO 2002:47, 2004:60, 2013:27 ja 2013:77). Näyttökynnys ei 
seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja 
yksiselitteisen näytön hankkiminen jo tekojen luonteen vuoksi on usein vaikeaa. Koska 
lähtökohtana on syyttömyysolettama, näytön hankkiminen on syyttäjän tai asianomis
tajan vastuulla.

6. Näytön arviointi tuomioistuimessa perustuu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 
mukaan vapaaseen todistusharkintaan. Näyttökysymykset vaihtelevat tapauksittain, ei kä 
todisteiden arvottamisesta tai punnintamenetelmistä voida antaa kiinteitä ja kaavamai
sia ohjeita. Yleisesti noudatettaviin periaatteisiin kuitenkin kuuluu muun muassa, että 
todisteita arvioidaan objektiivisesti, tasapuolisesti ja yleisten kokemussääntöjen mu
kaisesti ja myös yksilöidysti ennen kokonaisarvioinnin tekemistä. Jos syytteen tueksi 
on esitetty riittävää näyttöä, sen kestävyyttä on vielä tarkasteltava asiassa esitettyjen 
muiden mahdollisten tapahtumainkulkujen valossa. Näitä seikkoja on myös käsiteltävä
tuomion perusteluissa.

7. Silloin kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai kun teosta ei ole 
seurannut ulkoisesti havaittavia vammoja tai niitä ei ajan kulumisen seurauksena enää 
ole havaittavissa, näyttö perustuu suurelta osin asianosaisten kertomusten varaan. Riit
tä  vään varmuuteen rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida 
päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan us
kottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Asianomistajan kertomuksen painoarvoa ei 
myöskään itsessään lisää se, että asianomistajalla, toisin kuin vastaajalla, on velvol li
suus pysyä totuudessa. Asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus tar
vitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen välillistä näyttöä esimerkiksi väite
tyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista.

8. Nykyisin vallitsevan oikeuspsykologisen käsityksen mukaan henkilötodistelun luo
tettavuutta ei voida juurikaan perustaa henkilön puhetavasta, ilmeistä ja eleistä taikka 
tunnereaktiosta oikeudenkäynnissä tehtävien havaintojen ja vaikutelmien varaan (Esi
merkiksi Christianson – Ehrenkrona: Psykologi och bevisvärdering, 2011 ja Haapasalo: 
Todistajanpsykologia – aikuiset todistajat teoksessa Santtila – WeizmannHenelius 
(toim.), Oikeuspsykologia, 2008 sekä Granhag – Stridbeck: Psychological Perspectives 
on the Evaluation of Evidence teoksessa Granhag (toim.) Forensic Psychology in Con
text, 2010). Suurempi merkitys on kertomuksella itsessään, kuten sen keskeisen sisällön 
johdonmukaisuudella, realistisuudella ja muuttumattomuudella sekä yksityiskohtien 
runsaudella. Vaikka näytön riittävyyttä arvioitaessa keskitytään rikoksen tunnusmerkis
tön täyttymisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, voidaan kuultavien uskottavuutta 
ja heidän kertomustensa luotettavuutta tarkasteltaessa pitää merkityksellisinä myös sel
laisia kertomusten osia, jotka eivät liity välittömästi rikoksen tunnusmerkkeihin.

9. Rikosasiassa vastaaja voi kertomuksellaan ja väitteillään sekä näitä koskevilla todis
teilla pyrkiä horjuttamaan käsitystä asianomistajan kertomuksen oikeellisuudesta taik
ka vastaaja voi kertomuksellaan tarjota vaihtoehtoisen tapahtumien selityksen. Vastaa
jan ei edellytetä puolustautuakseen voivan esittää vastanäyttöä syyttäjän todistelulle 
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taikka kykenevän esittämään vakuuttavaa todistelua oman kertomuksensa paikkansa
pitävyydestä. Vastaajan kertomuksen uskottavuuden arvioiminen korostuu silloin, kun 
asianomistajan kertomusta muuta näyttöä vasten on pidettävä luotettavana. Vastaajan 
kertomusta on arvioitava sen kannalta, onko esitetty vaihtoehtoinen tapahtumienkulku
olennaisilta osiltaan mahdollinen ja siinä määrin todennäköinen, ettei sen olemassaoloa 
voida riittävällä varmuudella poissulkea. Lopuksi arvioitavaksi jää, riittääkö näytön to
distusarvo kokonaisarvioinnissa ylittämään tuomitsemiskynnyksen.”

Siteeratut perustelut muodostavat kokonaisuuden, josta muodostuu todistusharkinnan 
metodi. Lisäksi ratkaisu asettaa tuomarille velvollisuuden perustella myös todistus har
kinta. Ratkaisussa asetetaan myös sisällölliset vaatimukset todistusharkinnan pe  rus 
teluille. Ratkaisun oikeusohjeet ovat selvässä yhteydessä, todistusharkintaa kos  ke
vaan Suomessa ja Ruotsissa tehtyyn tutkimustyöhön ja ruotsalaiseen lainvalmis te lu
aineistoon. 

2.1  Todistusarvometodiin sitoutuminen

Ratkaisussa viitataan näyttökynnyksen osalta aikaisempaan oikeuskäytäntöön, millä 
korkein oikeus tarkoittaa varteenotettavan epäilyn poissulkemista. Poissulkemisen 
lisäksi tuomioistuimen on vielä tarkasteltava kokonaisuutena, ylittyykö tuomitsemis
kynnys. Metodologisesti tämä tarkoittaa sitoutumista siihen, että vaihtoehtoisten se
litysten poissulkeminen ei osoita jäljelle jääneen selityksen olevan paikkansapitävä. 

Tulkitsen perusteluiden kohdat 6 ja 9 siten, että korkein oikeus on sitoutunut rikos
prosessissa todistusarvometodin käyttöön torjuen teemametodin. Tämä tarkoittaa 
hyvin tiiviisti esitettynä sitä, että syyttäjän esittämälle tapahtumainkululle ei aseteta 
mitään ennakolta arvioitua alkuperäistodennäköisyyttä, vaan kukin todiste tarkastel
laan kokemussäännöt huomioiden erikseen ja punnitaan sen todistusarvo suhteessa 
syyttäjän väitteisiin. Samanaikaisesti vastaajan syytettä vastaan esittämän todistelun 
vähäisyys tai heikko todistusarvo ei osoita syyttäjän väitteitä/syytettä todeksi.2 Oi
keustieteessä on käyty paljon keskustelua teema ja todistusarvometodien eduista ja 
haitoista, mutta koska tulkitsen korkeimman oikeuden yksiselitteisesti vahvistaneen 
todistusarvometodin soveltamisen, en tässä yhteydessä esittele tai analysoi metodien 
eroja ja ominaisuuksia enemmälti. 

Todistusarvometodiin sitoutuminen johtaa näyttöenemmyysperiaatteen hylkäämi
seen rikosprosessissa. Korkeimman oikeuden valinta on merkityksellinen sen vuok
si, että tiedeyhteisössä on esitetty kannanottoja myös siitä, että teemametodi olisi ri

2 Klami ja Bevisteoretiskt Symposium: Rätt och sanning s. 23, jossa Klami viittaa P.O.Ekelöfin esittä
miin argumentteihin viitaten erottelee teemaja todistusarvometodin siten, että ensimmäinen tarkaste
lee sitä, kuinka yleinen jokin tapahtuma tai olosuhde on tietyssä populaatiossa, kun taas jälkimmäinen 
tarkastelee sitä, kuinka korkeaksi todisteen todistusarvo kohoaa suhteessa teemaan. 
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kosasioissakin käyttökelpoinen.3 Käytännön oikeuselämässä on usein havaittavissa, 
että jos vastaaja ei kykene vakuuttamaan tuomioistuinta oman kertomuksensa toden
mukaisuudesta, prosessi päättyy vastaajalle epäedullisesti. Perusteluissa tämä näyt
täytyy siten, että vastaajan kertomus todetaan epäuskottavaksi, minkä seurauksena 
katsotaan, ettei syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilystä. Tämän tyyppinen argu
mentointi viittaa todistusharkinnan metodin osalta siihen, että on sovellettu joko näyt
töenemmyysperiaatetta tai katsottu syyttäjän vetoama tapahtumainkulku näytetyksi 
sen vuoksi, että vastanäyttö on ollut heikko. Tällainen todistusarvopunninta on luon
nollinen teemametodia sovellettaessa, mutta todistusarvometodia sovellettaessa vir
heellinen.4 

Jos korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluita tulkitaan esittämälläni tavalla, tu
lisi vastaajan kertomuksen epäuskottavuus huomioida ainoastaan arvioitaessa kerto
muksen itsensä todistusarvoa. Mikäli todistusarvo jää heikoksi, voi vastaajan esittämä 
tapahtumainkulku tulla suljetuksi pois mahdollisten tapahtumainkulkujen joukosta. 
Siitä huolimatta syytteen puolesta esitetyn todistelun todistusarvo ei todistusarvo
metodin mukaisessa harkinnassa nouse, vaan tulee erikseen arvioitavaksi, kun oikeus 
harkitsee, ylittyykö tuomitsemiskynnys. Kun korkein oikeus on hylännyt teemameto
din, tulisi edellisessä kappaleessa kuvatusta sinänsä luonnollisesta, mutta teemameto
diin pohjautuvasta ajattelutavasta luopua rikosasioiden todistusharkinnassa. 

2.2  Todistusarvometodin yhteys hypoteesimetodiin

Todistusarvometodiin sitoutuminen vaikuttaa myös siihen, miten todistusaineistoa 
punnitaan. Ratkaisun KKO 2013:96 perusteluiden kohdassa 6. korkein oikeus lau
suu, että todisteet tulee käsitellä yksilöidysti, objektiivisesti ja kokemussäännöt huo
mioiden. Lausuma on luontevaa ymmärtää siten, että asiassa esitettyjen väitteiden 
todenperäisyys tulee selvittää analysoimalla eri todisteiden todistusarvoa suhteessa 
niihin, kuitenkin siten, että kokemussäännöt voivat vaikuttaa kunkin todisteen todis
tusarvoon. Tämä on selvä viittaus ns. hypoteesimetodiin. Hypoteesimetodi liitetään 
oikeudellisessa keskustelussa perustellusti C. Diesenin tutkimustyössään kehittämään 
hypoteesimetodiin. Diesenin hypoteesimetodi sellaisena, kuin hän sen väitöskirjas
saan esittää, on varsin yksityiskohtainen, eikä välttämättä ole ainakaan vaikeuksitta 
hyödynnettävissä käytännön oikeuselämässä.5 Todistusarvometodi itsessään edellyt tää 

3 Klami ja Bevisteoretiskt Symposium: Rätt och sanning. s. 15–16, jossa Bengt Lindell esimerkin avulla 
pyrkii osoittamaan, ettei ole luontevaa sivuuttaa vastatodistelun heikkoutta arvioitaessa päätodistelun 
todistusarvoa

4 Mainittuun perustelutapaan sisältyy myös näyttökynnykseen ja todistustaakan jakautumiseen liittyviä 
ongelmia, mutta kirjoituksen teeman vuoksi en käsittele niitä tässä yhteydessä. 

5 Diesen: ”Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål s. 598—616, Diesen käsittelee vaihto
ehtoisten hypoteesien asettamisen ja teemojen pilkkomisen osateemoiksi ja todisteiden arvioinnin suh
teessa kuhunkin teemaan, osateemaan ja hypoteesiin ja eri hypoteesien punninnan.
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todisteiden todistusarvon analyyttistä tarkastelua. Kun lähtökohtaista todennäköisyyt
tä ei hyväksytä, jää ainoaksi vaihtoehdoksi käsittelyjärjestys, jossa ensin eritellään 
teemat ja todisteet ja sitten tutkitaan todisteiden todistusarvot ennen sen ratkaisemista, 
mikä teema on tullut näytetyksi. Sen vuoksi olisi liian pitkälle vietyä väittää korkeim
man oikeuden edellyttävän nimenomaisesti Diesenin hypoteesi metodin käyttöä. Mai
nittu metodi antaa kuitenkin käytännön oikeuselämän haasteiden parissa työskentele
välle hyvän mallin, jonka avulla omaa todisteluanalyysiä ja todistelun rakentamista 
voi kehittää. 

Oikeuskirjallisuudessa todistusarvometodia ja hypoteesimetodia ei ole pidetty on
gel mattomina. Esitetyt ongelmat eivät kuitenkaan ole välittömästi liittyneet meto
deihin, vaan todistustaakkaan ja näyttökynnykseen. Klami ja hänen hankkeessaan 
työskennelleet tutkijat ovat kritisoineet kiinteitä todistustaakkasääntöjä kehitelles
sään vaihtoehtoista todistusharkintametodia.6 He ovat myös pohtineet kriittisesti sitä, 
voidaanko eri väitteiden lähtökohtaiset todennäköisyydet sivuuttaa ja voidaanko tai 
tuleeko vastanäytön heikkous sittenkin huomioida päänäytön todistusarvoa vahvista
vana tekijänä.7 Helena Vihriälä puolestaan on ollut sillä kannalla, että Diesenin hypo
teesimetodi korottaa näyttökynnyksen sellaiseksi, että syntyy liiallinen riski syyllisen 
vapauttamisesta.8 Myös Perttu Könönen on käsitellyt vaihtoehtoisen tapahtumain
kulun poissulkemista kiinnittäen huomiota siihen, että vaihtoehtoisina hypoteeseina 
voidaan huomioida ainoastaan sellaiset tapahtumainkulut, jotka saavat tukea todistus
aineistosta.9 Könösen näkemys on yhdenmukainen jo aiemmin oikeuskirjallisuudessa 
esitettyjen kantojen kanssa ja sitä voidaan pitää luonnollisena ja aiheellisena rajauk
sena eri hypoteesien muodostamiselle.  

Todistusharkinnan metodia ei välttämättä tule liittää näyttökynnykseen. Rikos
asiassa totena voidaan pitää sellaista väitettä, jonka todenmukaisuudesta ei todistelun 
vastaanottamisen jälkeen jää järkevää epäilystä. Näyttökynnys on sille annetusta kie
lellisestä sisällöstä riippumatta jonkin vaihtoehdon todennäköisyysasteen kuvaamista. 
Jos todennäköisyyden aste (esimerkiksi 90%) on ennalta sovittu, ei tuohon sovittuun 
todennäköisyyden asteeseen vaikuta se, millä menetelmällä sen saavuttamista tulee 
arvioida. Toisin sanoen Diesenin hypoteesimenetelmän tai muun todistusharkinta
menetelmän noudattaminen ei itsessään vaikuta siihen todennäköisyyden tasoon, joka 
on sovittu tuomitsemiskynnykseksi. Analyyttisen menetelmän soveltaminen kaventaa 
intuition ja uskomusten soveltamisalaa, mikä sinällään saattaa tehdä kaikkien oikeu
denkäyntiin osallisten työn todistelun hankkimisen, teemoittamisen ja arvioimisen 
kannalta raskaammaksi. Näyttökynnyksen korkeus ja todistusharkinnan vaatima työ
määrä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Toisaalta yhtenäisen metodin käyttäminen ei 

6 Klami – Gräns – Sorvettula: Law and truth s. 205.
7 Mt., s. 140, kirjoittaja arvelee, että todistusarvometodin kannattajien huoli teemametodiin mahdollises

ti sisältyvästä ennakkoluulosta on liiallisesti painottunut.
8 Helena Vihriälä: Diesenin metodin kritiikki s. 382.
9 Juha Lappalainen – Timo Ojala: Kirjoituksia todistusoikeudesta, 2006, Perttu Könönen, Tuomitsemis

kynnyksestä rikosasioissa s. 97.
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automaattisesti lisää työmäärää, vaan saattaa myös vähentää sitä, kun oikeudenkäyn
nin osapuolten ei tarvitse jokaisessa tapauksessa erikseen kehittää tapaukseen omasta 
mielestään sopivinta erityismetodia. Esimerkiksi matematiikan parissa ei suhtauduta 
torjuvasti laskentakaavojen käyttöön, vaikka joissakin tapauksissa oikea lopputulos 
voitaisiin saavuttaa ilman kaavojen mukaisia laskentaoperaatioita. Matematiikassa 
pidetään myös täysin luonnollisena, että yhtälöön valittujen lukujen arvo ratkaisee 
lopputuloksen, eikä lopputulokseen voida vaikuttaa kaavaa muuttamalla. Oikeudel
lisessa ympäristössä kaavan (l.metodin) muuttaminen on erityisen tarpeetonta, koska 
tuomarilla on vapaus antaa yhtälön luvuille valitsemansa arvo (l.vapaus määrittää 
todisteiden todistusarvo). Jos todistelusta ei ole johdettavissa tuomitsemiskynnyksen 
ylittävää todennäköisyyttä, se on vahva indisio siitä, että syyte tulee hylätä. Jos sen 
seurauksena aletaan yleisemmin epäillä, että syylliset saattavat tulla vapautetuiksi, on 
näyttökynnystä muutettava, ei todistusharkinnan metodia. 

Todistusharkinnassa käytettävä metodi ei liity myöskään todistustaakkaongelmiin. 
Todistustaakkasäännöt määrittävät sen, kenen vahingoksi näyttökynnyksen alittumi
nen koituu. Todistusharkinnassa sovellettava menettelytapa ei sinällään voi, eikä sen 
tule riippua siitä, kumpi oikeudenkäyntiosapuoli todistelua esittää tai on velvollinen 
sitä esittämään. Jotta voitaisiin ylipäätään puhua punninnasta, on punnitseminen suo
ritettava samalla menetelmällä. 

Ei ole perusteltua olettaa, että korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluiden laa
tijat olisivat olleet tietämättömiä oikeustieteessä vallitsevista eriävistä käsityksistä. 
Ratkaisun oikeuslähdearvo perustuu nimenomaisesti siihen, että siinä on tehty selkeä 
metodologinen valinta. 

2.3  Kokonaivaltaisten todistusharkintamallien hylkääminen 

Kertomusmalli on arviointimenettely, jossa todisteiden todistusarvo määrittyy sen 
mukaan, ovatko ne yhdenmukaisia jonkin tapahtumienkulusta kerrotun koherentin 
kertomuksen kanssa.10Tämäkin metodologinen valinta on merkittävä ja kysymyksiä 
herättävä, koska rikosprosessissa syyttäjän asiaesittely usein muodostaa jonkinlaisen 
koherentin tarinan ja syyttäjät havaintojeni mukaan varsin usein perustavat väitteensä 
näyttökynnyksen ylittymisestä siihen, että syyttäjän todisteet sopivat tähän ennalta 
kerrottuun tarinaan. Jos korkeimman oikeuden tulkitaan esittämälläni tavalla sitou
tuneen hypoteesimetodin käyttöön todistusharkinnassa, ei näyttöratkaisua voitaisi 
perustaa siihen, kuinka luontevasti esitetty näyttö sopii syyttäjän asiaesittelyssä esittä
mään tapahtumainkuvaukseen. Kertomusmallien ja hypoteesimetodin lopullinen ero 

10 Stanikić: Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo s. 370. Stanikic esittelee tarkemmin erilaisia kokonais
valtaisia tarkastelumalleja, joille tyypillistä on todistusaineiston kokonaistarkastelu todisteiden yksilöi
dyn tarkastelun sijaan.
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ei välttämättä ole niin suuri, kuin ensinäkemältä vaikuttaisi, koska myös kertomusten 
todistusarvon punninnassa joudutaan lopulta arvioimaan, onko jokin kertomuksista 
sellainen, että se sulkee vaihtoehtoiset kertomukset pois mahdollisten joukosta.11

Käytännön oikeuselämässä jonkinlaista kertomusmallia suositaan paljonkin erityi
sesti loppulausuntojen esittämisessä. Analyyttista todistusarvojen määrittelemistä 
suhteessa todistusteemoihin pyritään joskus jopa välttämään. Mainittu havainto ei ky
seenalaista korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen oikeuslähdearvoa, vaan osoit
taa sen, että oikeudenkäynnissä oikeudenkäynnin eri osapuolet ovat sidoksissa omiin 
intresseihinsä ja pyrkivät joko tietoisesti tai tiedostamattaan esittämään myös todis
teluanalyysinsä omia päämääriään parhaiten palvelevalla tavalla. Tässä suhteessa tee
mametodi on todistusarvometodia joustavampi, mikä osittain selittää kertomusmallei
hin turvautumisen ja todistelun uskottavuuteen vetoamisen houkuttavuuden. 

Kun ratkaisussa KKO 2013:96 on erityisesti lausuttu todisteiden yksilöidystä ar
vioinnista, on lausuma ymmärrettävä hypoteesimetodin valintana, kokonaisvaltaiset 
kertomusmallit sivuuttaen. Tuleva ali ja hovioikeuskäytäntö tulee osoittamaan, jääkö 
ns. tarinankerronta osaksi oikeushistoriaa. 

2.4  Kokemussääntöjen asema

Ratkaisun perusteluissa todetaan ”kokemussäännöt huomioiden”. Tästä seuraa ai
noastaan velvoite huomioida kokemukseen perustuvat käsitykset erilaisten ilmiöiden 
välisistä syyseuraussuhteista. Todistusharkinnan metodin kannalta ei varsinaisesti 
ole merkitystä sillä, mikä todistusarvo kokemussäännöille annetaan, tai miten ne vai
kuttavat jonkin muun todistustosiseikan todistusarvoon.12 Metodin kannalta on olen
naista se, miten kokemussäännöt liitetään todistusharkintaprosessiin. 

Tähän kysymykseen vaikuttaa sitoutuminen todistusarvometodiin. Jos millekään 
tapahtumalle ei anneta lähtökohtaista todennäköisyyttä, ei todistusharkintaprosessi 
voi alkaa siitä, että yleisten kokemussääntöjen perusteella arvioitaisiin jonkin toden
näköisyyttä tai uskottavuutta ja sen jälkeen alettaisiin tarpeen mukaan arvioida yksit
täisiä todisteita suhteessa väitteeseen. Sekä Diesenin hypoteesimetodissa että Klamin 
tutkimusryhmän kirjoituksissa kokemussääntöjen merkitys tulee esiin ainoastaan suh
teessa muuhun jo esitettyyn todisteluun. Niistä käytetään yleisesti nimitystä apufakta, 
aputosiseikka tai aihetodiste, mikä kuvaa juuri sitä, ettei kokemussäännöillä niiden 
yleisluontoisuuden vuoksi ole välitöntä todistusarvoa suhteessa johonkin yksittäiseen 

11 Mt., s. 375–376, vakuuttavan kertomuksen 6. kriteeriä, joihin sisältyvät kokemussääntöjen huomioimi
nen ja viimeisenä kriteerinä se, että kertomuksen tulee olla ainutlaatuinen, eli ainoa mahdollinen.

12 Todistusarvoon liittyvät esimerkiksi keskustelut siitä, onko joku kokemussääntö empiirisen tutkimuk
sen synnyttämä (deterministinen) vai ainoastaan subjektiivinen (henkilökohtainen kokemus) sekä oi
keuskäytännössäkin ilmenevä kysymys siitä, voiko näyttökynnys ylittyä ainoastaan useiden aihetodis
teiden summana.
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todistusteemaan. Sen seurauksena niitä arvioidaan ainoastaan suhteessa siihen, kas
vattavatko ne jonkin todistustosiseikan todistusarvoa vai heikentävätkö ne sitä. 13

Metodinäkökulmasta voidaan lähestyä myös kokemussääntöjen käyttöä yleisellä 
tasolla. Kokemussäännöllä voidaan ankarimmin rajattuna tarkoittaa tieteellisessä 
tut ki muksessa selvitettyä tapahtumien välistä syyseuraussuhdetta (deterministinen 
ko kemussääntö), tai toisena ääripäänä ratkaisijan omaan yksilölliseen kokemukseen 
perustuvaa käsitystä jostakin yksittäisestä kahden tapahtuman välisestä syyseuraus
suhteesta. Nyt analyysin kohteena olevassa ratkaisussa KKO 2013:96 ja ratkaisussa 
KKO 2013:97 on viitattu avoimesti psykologian tutkimuksessa syntyneisiin tuloksiin 
ja otettu ne huomioon aputosiseikkoina. Kyseessä voi olla tilannesidonnainen valin
ta, josta ei voida johtaa mitään oikeusohjetta. Toisaalta itselleni syntyy suuri houku
tus tulkita valintaa siten, että todistusharkinnassa ei tulisi antaa merkitystä sellaisille 
kokemussäännöille, jotka eivät ole syntyneet empiirisen ja sen myötä varmennetun 
ja dokumentoidun tutkimustyön tuloksena. Tässä mielessä oma tulkintani vaikuttaa 
liian rajaavalta, koska korkein oikeus on aikaisemmassa oikeuskäytännössään perus
tanut näyttöratkaisunsa yleiseen elämänkokemukseen (KKO 2006:78). Näin ollen 
kokemus sääntöjen osalta erot huomioidun kokemussäännön perustassa vaikuttavat 
lähinnä todistusarvovaikutuksen voimakkuuteen. Ajatus siitä, että kokemussääntöinä 
tulisi todistusharkinnassa hyödyntää vain tieteellisiä tutkimustuloksia, on oikeuskäy
tännön valossa liian pitkälle viety. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty useita kannanottoja, joiden mukaan todistushar
kinnassa tulisi selvästi erottaa todistustosiseikat ja aputosiseikat toisistaan ja eritellysti 
arvioida, miten jokin aputosiseikka on vaikuttanut jonkin todistustosiseikan todistus
arvoon. Todistusharkinnan jäsentäminen liittyy kiinteästi todistusharkinnan perus
telemiseen ja perusteluiden sisältövaatimuksiin. Harkinnassa sovellettavan metodin 
kannalta on kuitenkin muutenkin kuin perusteluiden vuoksi olennaista se, että har
kitsija tietoisesti erottaa toisistaan todistusfaktat ja apufaktat ennen kunkin todisteen 
todistusarvon lopullista määrittämistä. Voidaan esimerkiksi ajatella tilannetta, jossa 
yksi todistustosiseikka on silminnäkijän kertomus tekijän ulkonäöstä. Jos kertomuk
sen yhteydessä arvioidaan erikseen apufaktana näköhavaintoon liittyvät olosuhteet 
(pimeys, etäisyys nähtyyn henkilöön, silminnäkijän päihtymys), muuttuu todistustosi
seikan todistusarvo olennaisesti. Jotta todistusharkinnan tuloksia voidaan arvioida, 
on välttämätöntä, että sekä todistusfakta että apufaktat arvioidaan eritellysti. Ajatus
prosessin kuvaus esitetään ratkaisun perusteluissa, mutta jos eriteltyä ajatusprosessia 

13 Klami ja Oikeus ja totuus projekti: Todistelun ongelmia, Artikkeli: Totuus ja todistelu, H.T.K. 8.9.1986 
s. 15–16, Klami korostaa sitä, että todistusarvoteoriassa ennen todistelun esittämistä vallitsee eri väit
teiden todennäköisyyden osalta ns. 0tilanne, johon sitten esitettävä todistelu voi vaikuttaa ja johon 
kokemussäännöt voivat vaikuttaa ainoastaan jonkin esitetyn todistelun liitännäisenä.  Lisäksi Klami to
teaa, että näytön todistusarvon punnitseminen ja sen riittävyyteen liittyvä harkinta on nimenomaisesti 
oikeudellista ammattitaitoa vaativaa toimintaa, jota ei sovi ratkaista maallikkojärjen varassa.
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ei ole, ei sellainen voi siirtyä perusteluihin. Sen vuoksi liitän todistustosiseikkojen ja 
aputosiseikkojen (joita myös kokemussäännöt ovat) erittelyn myös todistusharkinnan 
metodologiaan. 

3.  Perusteluvelvoite

Tuomion perusteluvelvoitetta voidaan nykyisin pitää itsestäänselvyytenä. Todistus
harkinnan tilanne on perusteluvelvoitteen itsensä osalta sama. ”Katsotaan toteen näy
te tyksi” tyyppiset näyttöratkaisun perustelut vaikuttavat käytännön oikeuselämässä 
jäävän pois käytöstä. 

Todistusharkintaratkaisun perusteluiden sisältövaatimuksista on vallinnut (ja to
den  näköisesti vallitsee edelleen) erilaisia tulkintoja. Alun perin todistusharkinnan 
yksityiskohtien avaamiseen on suhtauduttu torjuvasti.14 Perusteluiden sisältöön on 
kuitenkin kiinnitetty enenevässä määrin huomiota, koska on katsottu, että ainoastaan 
perusteluiden välityksellä oikeudenkäynnin ulkopuoliset tahot voivat vakuuttua todis
tusharkinnan oikeudenmukaisuudesta. Perusteluiden sisältöön on liitetty myös ns. 
sisäinen kontrolli, jolla tarkoitetaan sitä, että ratkaisija joutuu todistusharkintaansa 
perustellessaan itsekin tarkistamaan johtopäätöstensä kestävyyden15. On myös katsot
tu, että vapaa todistusharkinta edellyttää avoimia perusteluita.16 

Perusteluiden sisällön osalta oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, 
että tuomioissa usein luetellaan ainoastaan johtopäätöksiä tukeva todistelu. Käytän
nön oikeuselämässä todistusharkintaratkaisu perustellaan usein siten, että todisteet 
sinällään on lueteltu ja todistajien kertomukset kirjattu, mutta ajatteluprosessi, jolla 
johtopäätökset todistelusta on muodostettu, jää kirjaamatta. Syitä perusteluiden si
sällön muotoutumisesta kuvatun kaltaiseksi on vaikea päätellä. Perusteluprosessi voi 
olla sillä tavoin henkilö ja tapaussidonnaista, ettei ole mahdollista esimerkiksi tilas
tollisin tai haastattelumenetelmin selvittää syitä tietyn perustelutavan käyttämiselle. 

14 Jyrki Virolainen – Petri Martikainen: Tuomion perusteleminen 2010 s. 257.
15 Klami ja Oikeus ja totuus projekti: Todistelun ongelmia. s. 25.
16 Klami: Todistusratkaisu s. 26 ”Siirtyminen legaalista todistusharkinnasta ”vapaaseen” ei saa merkitä 

mielivaltaa. Sen pitäisi korostaa kokonaisvaltaisen, mutta analyyttisen harkinnan avointa perustelemis
ta (Ks. Ekelöf 1992 s. 20 ss ja passim Lindblom 1984 s. 286) Legaalisia sääntöjä todisteiden merkityk
sestä korvaisivat yhtäältä kokemussäännöt, kuten tietyissä asioissa tilastollinen todennäköisyys, jolle 
voidaan asettaa luotettavuutta ja merkitsevyyttä koskevia matemaattisia kriteerejä (esimerkiksi poissul
jenta tai isyyden todennäköisyys verija oikeusantropologisten tutkimusten valossa). Tietyissä asioissa 
taas kokemussääntöjä esittävät vahvalla arvovallalla viralliset asiantuntijat keskusrikospoliisin oikeus
kemistit.” ”Vapaa” todistusharkinta pakottaa erittelemään ja perustelemaan todisteiden luotettavuuden 
yksityiskohtaisesti eritellen, ellei haluta luopua tuomioiden yleiseen perusteltavuuteen kohdistuvista 
vaatimuksista, jotka ovat tärkeitä ajateltaessa asianomaisten oikeusturvaa, muutoksenhakumahdolli
suuksia sekä viime kädessä oikeuslaitoksen legitimiteettiä, joka oleellisesti riippuu siitä, luotetaanko 
tuomioistuinten toimintaan (ks. Tirkkonen 1972 s. 94 ).”



438

Edellä siteeratussa ratkaisussa KKO 2013:96 on oikeusohje, joka määrittelee todis
tusharkinnan perusteluiden sisältövaatimukset. Korkein oikeus on edellyttänyt, että 
kunkin yksilöidyn todisteen punninta kokemussäännöt huomioiden suoritetaan vaih
toehtoisten tapahtumainkulkujen poissulkemiseksi, mikä menettely on kuvattava pe
rusteluissa. 

Edellä lausutut metodologiset valinnat huomioiden perusteluista on ilmettävä, 
kuinka todistustosiseikkojen ja aputosiseikkojen yhdistäminen on toteutettu, millai
nen todistusarvo kullekin todisteelle on syntynyt, mitä tapahtumainkulkuja näin on 
voitu sulkea pois ja lopulta se, mikä on esitetyn todistelun todistusarvo suhteessa 
jäljelle jääneeseen tapahtumainkulkuun. On mahdollista tulkita perusteluja niin, että 
korkein oikeus on hyväksynyt oikeuskirjallisuudessa esitetyt vaatimukset siitä, että 
todistusharkinnan perusteluissa pitäisi kuvata tarkasti se ajatteluprosessi, joka on joh
tanut todistusarvojen määrityksiin ja tiettyihin johtopäätöksiin. Korkein oikeus ei toki 
ole käyttänyt täysin samaa terminologiaa (todistustosiseikkaaputosiseikka), mutta 
rohkenen tulkita tätä tarkoitetun, kun perusteluissa puhutaan todisteista ja kokemus
säännöistä. 

Esitetty tulkinta saa tukea korkeimman oikeuden omasta perustelukäytännöstä. 
Ratkaisun KKO 2013:97 perustelut antavat erinomaisen kuvan siitä, minkälaiset si
sältövaatimukset korkein oikeus on todistusharkinnan perusteluille asettanut. Ratkai
sun perusteluissa on käyty läpi relevantit todistustosiseikat (todistajankertomukset) 
ja arvioitu niiden todistusarvo itsessään. Sen lisäksi on yksilöidysti esitetty ne ko
kemussäännöt (todistajanpsykologian tutkimustulokset), joiden vaikutus kertomusten 
todistusarvoon on huomioitu. Tämän jälkeen korkein oikeus on ottanut kantaa siihen, 
onko esitetyn todistelun avulla mahdollista sulkea pois syytteelle vaihtoehtoinen ta
pahtumainkulku. Kun poissuljenta ei ole ollut mahdollinen, ei ole ollut tarpeen arvioi
da todistelun todistusarvoa enemmälti. 

4.  Vapaan todistusharkinnan merkitys todistusharkinta/  
 perustelumetodin kannalta

Samassa yhteydessä, kun korkein oikeus on esittänyt todistusharkinnan ja perustelu
jen sisällön kannalta olennaisen metodologisen oikeusohjeen, on lausuttu myös siitä 
vapaasta todistusharkinnasta. Vapaa todistusharkinta on liitetty tuomarin vapauteen 
määrittää kunkin todisteen todistusarvo. Se seikka, että todistusharkinnassa tulisi nou
dattaa tiettyä metodia, mikä tulisi dokumentoida perusteluihin ei rajoita vapaata to
distusharkintaa, jossa on kyse todistusarvon punninnasta. Edellä viitattuun ratkaisuun 
KKO 2013:97 soveltaen tämä tarkoittaa sitä, että todistus ja aputosiseikkojen eritelty 
arviointi ei millään tavoin kaventanut korkeimman oikeuden vapautta päättää muun 
muassa sen, kuinka paljon todistajanpsykologian tutkimuksessa kertyneet kokemus
säännöt heikensivät eräiden todistajankertomusten todistusarvoa. Kääntäen voidaan 
todeta, ettei vapaan todistusharkinnan periaatteen varjolla voida poiketa korkeimman 
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oikeuden edellyttämästä systemaattisesta ja avoimesta perustelutavasta. Oma ky
symyksensä on, onko vapaan todistusharkinnan ala muutoinkin kaventunut, koska 
useissa korkeimman oikeuden ratkaisuissa on otettu kantaa myös tiettyjen todistusto
siseikkojen todistusarvoon. Tämän kirjoituksen alussa lausuttujen rajausten vuoksi en 
käsittele vapaan todistusharkinnan oppiin liittyvää oikeustilaa tai muutosta enemmäl
ti. Todistusharkinnan metodin ja perustelujen laatimisen kannalta riittävää on todeta, 
ettei tietyn metodin noudattaminen rajoita vapaata todistusharkintaa. 

5.  Todistusharkintaa tutkiessa syntyneitä ajatuksia

Tuomioiden perusteluissa ja osapuolten oikeuskäyttäytymisessä on havaittavissa pyr
kimys muodostaa todisteista tarinoita ja punnita tai arvottaa eri osapuolten argumentit 
vertailemalla tarinoita. Tällä lailla rakentuvassa ajattelussa vertailijan oma kyky tai 
taipumus hahmottaa elämää ympärillään muodostuu ratkaisevaksi tekijäksi hänen ar
vioidessaan sitä, kenen tarina on tosi. 

Edellä esitetyn oikeustapausanalyysin ja siihen liitettyjen oikeuskirjallisuudesta 
poimittujen havaintojen perusteella oikeusoppineet ja korkein oikeus ovat tietoisesti 
valinneet todistusharkinnan työkaluksi analyyttisen todisteiden todistusarvoa suhtees
sa eri väitteisiin tutkivan menettelyn, jolle ei kuitenkaan ole voitu antaa täysin yksi
tyiskohtaista sisältöä. 

Oikeustieteen haasteena on olemassa olevan väljähkön metodin tarkentaminen ja 
edelleen kehittäminen. Tähän haasteeseen vastatessaan tiedeyhteisö on jo kymmeniä 
vuosia sitten kiinnittänyt huomiota muiden tieteenalojen parissa syntyneisiin tutki
mus tuloksiin. Päätöksentekoteorioiden soveltamista oikeustieteessä on käsitelty 
useis sa tutkimuksissa.17 Logiikan hyödynnettävyyttä oikeudellisessa päätöksenteossa 
on tutkittu. Tietotekniikan alalla on kehitetty erilaisia ”keinoälyjä”, jossa kehitykses
sä monet ihmisten suorittamat päätösprosessit on automatisoitu. Logiikan ja oikeus
tieteen tutkimusten liityntä toisiinsa ilmenee erilaisissa pyrkimyksissä luoda logiikan 
tutkimuksen avulla sellaisia kaavoiksi muunnettavia ”lauseita”, jotka voitaisiin hyö
dyntää automatisoitaessa todistusharkinta keinoälyn varassa tapahtuvaksi.18 Suoma
laisessa tutkimuksessa tämän tutkintalinjan on tuonut esiin Hannu Tapani Klami jo 
kymmeniä vuosia sitten. Teknologian kehittyminen tulee kuitenkin avaamaan uusia 
mahdollisuuksia tämän tyyppisille hankkeille. Tältä osin tiedeyhteisön haaste ei ole 
yksinomaan poikkitieteellinen yhteistyö ja eri tieteenalojen saavutusten yhdistämi
nen. Vähintään yhtä suureksi haasteeksi ennustan sitä, voidaanko todistusharkinnasta 
ja siihen tähän asti erottamattomana osana liittyneestä inhimillisestä subjektiivisuu
desta (intuitio)luopua ulkoistamalla harkinta koneellisen prosessin tehtäväksi siten, 
että ulkoistaminen pystytään perustelemaan eettisesti ja toisaalta siten, että tulosten 

17  Klami – Gräns – Sorvettula: Law and truth.
18  Prakken – Sartor: Logical Models of Legal Argumentation.
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oikeellisuuden mittariksi voidaan hyväksyä ”keinoälyjen” teknisesti riittävän korkea 
laatu. En voi olla ajattelematta sitä, miten oikeusturvanäkökulmasta tulisi suhtautua 
harkintajärjestelmien päivityksiin, jolloin osa tuomituista henkilöistä joutuisi pohti
maan, olisiko ratkaisu ollut heidän kannaltaan edullisempi päivitetyssä järjestelmäs
sä. Muutoinkaan ratkaisutoiminnan automatisoiminen ei sinällään ulkoista arvoja tai 
jonkin asteista subjektiivisuutta, koska inhimillisten toimijoiden on luotava se ohjel
mointikieli, joka määrittelee keinoälyn tuottamat ratkaisut. Tuon kielen luomiseen 
sisältyy vääjäämättä valintoja, joista arvoja ei voida irrottaa. 

Kokonaan toinen lähestymistapa on se, että vapaasta todistusharkinnasta ainakin 
osittain luovutaan erilaisten todisteiden todistusarvoa koskevien normien avulla ja ns. 
kiperät rajanvetotilanteet ulkoistetaan muun kuin tuomarin (esimerkiksi valamiehis
tön) tehtäviksi. Tällöin todisteiden todistusarvon normittamisella tavoitellaan intui
tion ja subjektiivisten näkemysten merkityksen kutistamista niin pieneksi kuin mah
dollista. Siltä osin kuin niitä ei voida kokonaan poistaa, luotetaan siihen, että useampi 
ihmismieli päätyy varmemmin oikeaan ratkaisuun kuin yksi. Ns. ylhäältä katsoen 
kysymys on saman pyrkimyksen kuvaamisesta ja toteuttamisesta eri työkaluin. Yhtä
läisyyksien ja eroavaisuuksien tai järjestelmien keskinäisen paremmuuden vertailu ei 
tämän artikkelin laajuudessa ole mahdollinen. 

Lopulta intuition salliminen on ratkaiseva kysymys. Jos sallimme ja hyväksymme 
sen, että intuitio on osa kaikkea inhimillistä päätöksentekoa ja sen, ettei mihinkään 
kysymykseen ole yhtä ainoaa ikuisesti oikeaa vastausta, hyväksymme vääjäämättä 
sen, että ratkaisutoiminta tulee aina edellyttämään luonnollisen henkilön harkintaa. 

Edellä mainittuun hyväksymiseen sisältyy myös sen seikan hyväksyminen, ettei 
syyksilukeva tai vapauttava tuomio ole ainoa mahdollinen oikea ratkaisu kulloisessa
kin asiassa. Jos asiaa tarkastellaan relatiivisesti, se tarkoittaa sitä, että tuomitun ja 
tuomitsijan käsitykset asian kannalta olennaisista ”totuuksista” jäävät pysyvästi vas
takkaisiksi. Osapuolten välillä vallitsevan valtaepätasapainon vuoksi käsitysten erilai
suus ei vapauta syytettyä tuomitsijan käsityksestä hänelle aiheutuvista seuraamuk sista. 
Niin kauan kuin yksilö on alisteinen yhteisölle, edellä mainitusta ”totuuskäsitysten” 
yhteensovittamattomuudesta seuraavaa ”väärän tuomion” mahdollisuutta ei yksilön 
näkökulmasta voida kokonaan poistaa. Johtuen kaikkien ”totuuksien” intuitiivisuu
desta ja subjektiivisuudesta, ratkaisun lopputuloksen hyväksyttävyys tuomarin, syyte
tyn tai ulkopuolisten mielissä ei ole ratkaisun oikeellisuuden mitta tai tae. 

Tiedeyhteisön tehtävänä ei voi olla sellaisen metodin kehittäminen, joka johtaisi 
varmuudella ”oikeisiin” näyttöratkaisuihin. Lopulta metodin ainoaksi arvoksi saattaa 
jäädä se, että se antaa muille kuin ratkaisijalle tiedon siitä, mitä vaiheita ratkaisijan 
ajatteluprosessiin on sisältynyt. Mikäli mainitut vaiheet ovat yleisessä katsannossa 
tarkoituksenmukaisia, metodin noudattaminen saattaa ennalta arvioiden kaventaa osa
puolten erimielisyyttä ratkaisun lopputuloksen oikeellisuudesta. 

Perusteluihin pätevät suurelta osin samat argumentit kuin metodiin. Mikään perus
telutapa ei voi poistaa sitä mahdollisuutta, että tuomari ja tuomittu ovat ratkaisun lop
putuloksesta erimielisiä. Toisaalta aito kontradiktorinen vuorovaikutus ei voi toteu
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tua, jos väittelyn osapuolten ei tarvitse perustella kantojaan. Edellä mainitun tuomarin 
ja syytetyn välinen valtaepätasapaino edellyttää perusteluita. Muutoin yksilöt eivät 
hyväksy alisteisuutta yhteisölle ja yhteisön luomille konfliktinratkaisumenetelmille. 
Toisin sanoen oikeusjärjestelmän säilyttäminen edellyttää tuomioiden perusteluita. 
Perusteluiden yksityiskohtaisuus ja korkea laatu vahvistavat oikeusjärjestelmän valta 
asemaa yhteisön luottamuksen vahvistamisen välineinä. 

Metodi ja perustelut eivät ole erotettavissa. Jos todistusharkinnan metodista val
litsee yksimielisyys tai se on määritelty kaikkia osapuolia sitovasti, ei ratkaisun teki
jän tarvitse erikseen perustella niitä ajatusprosessin vaiheita, joiden kautta päättely 
on viety loppuun. Toisaalta ratkaisun tekijän ei myöskään tarvitse jokaista tapausta 
varten erikseen luoda erillistä ajatteluprosessia, vaan pikemminkin toteuttaa sovittua 
prosessia. Metodi mahdollistaa ns. kriittisten kohtien ratkaisevan ajattelun tarkemman 
kuvaamisen. Jos esimerkiksi on selvää, että todistustosiseikan todistusarvo riippuu 
todistustosiseikan ja teeman välisestä suhteesta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista 
apufaktoista, voi ratkaisija keskittyä perusteluissaan kuvaamaan yksityiskohtaisesti 
sitä, kuinka vahvaksi hän arvioi todistustosiseikan ja teeman välisen suhteen, mitkä 
aputosiseikat siihen vaikuttavat ja millä tavalla. 

Rikosasian vastaajalle metodin merkitys on se, että hänen ei tarvitse ”arvailla”, 
minkä päättelyprosessin seurauksena ratkaisu on syntynyt. Kun prosessi on ennalta 
mahdollisimman tarkkaan tiedossa, vastaajan mahdollisuudet ennakoida prosessin 
lopputulos paranevat. Tämä mahdollisuus on omiaan ainakin kaventamaan sitä eri
mielisyyttä, joka saattaa jäädä vastaajan ja ratkaisijan käsitysten välille. Myös muu
toksenhaku helpottuu, kun vastaaja voi keskittää perustelunsa juuri niihin kohtiin, 
joiden osalta ero käsityksissä on olennainen. Merkityksetöntä ei ole, että sovitun/
velvoitetun yhdenmukaisen päättelymetodin käyttäminen ja selkeät päättelyprosessia 
kuvaavat perustelut edesauttavat sitä, että vastaaja voi ratkaisun lopputulosta koske
vasta mahdollisesta ristiriidasta huolimatta hyväksyä ratkaisuun johtaneen menettelyn 
ja johdonmukaisen päättelyketjun, jolloin vastaaja kokee olleensa osana oikeuden
mukaista prosessia tuloksesta riippumatta. 

Tulevaisuuden kannalta on mielenkiintoista, kehittyykö rikosprosessi siihen suun
taan, että inhimillistä harkintaa vaativat toimet automatisoidaan vai syntyykö painetta 
siirtyä esimerkiksi valamiesjärjestelmään. Oma kysymyksensä on myös se, voiko suh
tautuminen todistusharkintaan ja perusteluvelvoitteeseen ns. elää kulloisenkin asian 
vakavuuden perusteella. Mielenkiintoinen tutkimuksen kohde on myös se, kuinka 
oikeuskäytännössä tai oikeustieteessä kehitetyt toimintamallit toteutuvat käytännön 
oikeuselämässä kussakin oikeussalissa. Todistusharkinta kokonaisuudessaan on aihe, 
joka antaa tutkijalleen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ottaen huomioon se, 
mitä edellä olen lausunut intuitiosta ja totuuden subjektiivisuudesta, kysymykset ovat 
ymmärryksen kehittymisen kannalta olennaisia. Vastaukset ovat vain lepohetkiä, jotka 
historiaksi muuttuessaan useimmiten osoittavat kulloinkin käytössä olleen informaa
tion puutteet. Olennaista ei ole pohtia ja perustella vastausta siitä, onko vallitseva 
metodi tai perustelutapa oikea. Lopullista kaikkiin tilanteisiin tulevaisuudessakin 
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soveltuvaa ratkaisun teko ja perustelumallia ei koskaan saavuteta. Olennaista on sen 
sijaan ainakin tiedeyhteisön ja tuomioistuimissa työskentelevien ihmisten välinen 
pohdinta siitä, millaista rikosprosessia voidaan pitää optimaalisena ja minkälaista ke
hitystä tarvitaan.  
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Laura Törnqvist

Vainoaminen oikeuskäytännössä 

1.  Johdanto 

Rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tuli voimaan vuoden 2014 
alusta. Rikoslain 25 luku 7 a §:n mukaan vainoamiseen syyllistyy se, joka toistuvasti 
uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oi
keudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa 
tai ahdistusta.

Vainoamisen kansallisen kriminalisoinnin taustalla oli sekä kansainvälinen vel
voite että kansalliset tarpeet. Suomi allekirjoitti vuonna 2011 naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta annetun Euroopan neu
voston yleissopimuksen (CETS 210). Mainitun sopimuksen 34 artiklassa edellytettiin 
sopimusosapuolilta toimia, jotta toiseen henkilöön kohdistuva tahallinen ja toistuva 
uhkaava käyttäytyminen, joka saa tämän henkilön pelkäämään turvallisuutensa vaa
rantumista, kriminalisoidaan. 

Kansallisen lainmuutoksen tarvetta arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, että 
vainoamista koskevaa rangaistussäännöstä ei ollut mitenkään yksinkertaista raken
taa laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla täsmälliseksi1. Lisäksi vainoamisen 
kaltaisten tekojen perusteella oli mahdollista hakea lähestymiskieltoa, ja osa teoista 
oli rangaistavia muiden kriminalisointien kuten laittoman uhkauksen ja lähestymis
kiellon rikkomisen perusteella. Sääntely ei kuitenkaan ollut aukotonta. Tutkimustieto 
osoitti, että uhrit kokivat vainoamisen erittäin stressaavaksi, ja vainoamisella saattoi 
olla merkittävät psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset seuraukset.2

Korkein oikeus ei toistaiseksi ole antanut vainoamista koskevaa ennakkoratkaisua. 
Vainoamisen kriminalisointia edeltäneen vilkkaan keskustelun jälkeen on kuitenkin 
mielenkiintoista selvittää, millaista oikeuskäytäntöä on kertynyt säännöksen voimassa 
olon ensimmäisinä vuosina alemmista oikeusasteista. Tätä kirjoitusta varten olen pyy
tänyt kaikista Suomen hovioikeuksista ja lisäksi Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvis
ta käräjäoikeuksista 1.1.2014–31.3.2016 annetut ratkaisut, joiden asianimikkeenä on 
”vainoaminen” sekä sellaiset sanahaun perusteella löytyvät ratkaisut, joissa on ollut 
toisen asianimikkeen ohella kysymys vainoamisesta.

1 Ks. PeVL 16/2013 vp s. 4 ja LaVM 11/2013 vp s. 8 ja 9. 
2 Ks. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 24/2012 s. 98. 
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Kirjoitukseni on pääosin lainopillista eli oikeusdogmaattista tutkimusta. Pyrin ai
neistooni kuuluvien hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien ratkaisujen perusteella mää
rittämään vainoamista koskevan rangaistussäännöksen sisältöä. Koska vainoamista 
koskeva kriminalisointi on vielä niin uusi, pidän tärkeänä esitellä aineistoani myös 
empiirisestä näkökulmasta. Kirjoitukseni yhteydessä tuon esille erilaisia lukumäärä
tietoja ja muita havaintoja ratkaisuista ilmenevistä vainoamistapauksista. 

Kirjoitukseni rakentuu niin, että johdannon jälkeen toisessa kappaleessa esitte
len lyhyesti tutkimusaineiston, minkä jälkeen perehdyn omissa kappaleissaan vai
noamisen rikostunnusmerkistön toteutumisen edellytyksiin. Rikostunnusmerkistön 
jakaminen eri edellytyksiin helpottaa vainoamista koskevan rangaistussäännöksen 
oikeudellista hahmottamista. Kolmannessa kappaleessa käsittelen eri tekotapatunnus
merkistöjä, neljännessä teon toistuvuutta koskevaa edellytystä, viidennessä teon 
vas tentahtoisuutta, oikeudettomuutta sekä tahallisuutta, kuudennessa on omiaan ai
heuttamaan pelkoa tai ahdistusta kriteeriä ja seitsemännessä rangaistussäännöksen 
toissijaisuuslauseketta.

Kahdeksannessa kappaleessa esittelen vainoamisesta tuomittuja rangaistuksia ja 
sen aiheuttamasta kärsimyksestä tuomittuja korvauksia. Viimeisessä, yhdeksännessä 
kappaleessa arvioin vainoamisen edellytysten yhteisvaikutusta ja nostan esille lain
soveltajan erityistä huomiota edellyttäviä ”vaaran paikkoja”. 

2. Vainoamista koskevat hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien  
 ratkaisut 

Vainoamista koskevia ratkaisuja on 1.1.2014–31.3.2016 annettu Helsingin hovioikeu
dessa 5, ItäSuomen hovioikeudessa ja 31.3.2014 asti toimineessa Kouvolan hovioi
keudessa yhteensä 6, Rovaniemen hovioikeudessa 1, Turun hovioikeudessa 8 ja Vaa
san hovioikeudessa 2. Helsingin hovioikeudessa annettiin myöhemmin vuonna 2016 
lisäksi neljä ratkaisua, jotka koskivat valituksia 1.1.2014–31.3.2016 annetuista käräjä
oikeuden ratkaisuista. Hovioikeuksien antamia ratkaisuja on näin ollen yhteensä 26. 

Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa annettuja ratkaisuja on yhteensä 18; 
Espoon käräjäoikeudessa 3, joista 1 vailla lainvoimaa, Helsingin käräjäoikeudessa 9, 
joista 1 vailla lainvoimaa3, Hyvinkään käräjäoikeudessa 2, ItäUudenmaan käräjä
oikeudessa 1, Tuusulan käräjäoikeudessa 1 ja Vantaan käräjäoikeudessa 2.4 Yhteensä 
käytössäni on näin ollen ollut 44 ensimmäisen tai toisen asteen ratkaisua. 

Vainoamista koskeva syyte luettiin hovi tai käräjäoikeudessa kokonaisuudessaan 
syyksi 32 tapauksessa, osittain 7 tapauksessa ja hylättiin 5 tapauksessa. Hovioikeu
den 26 ratkaisusta 9 tapauksessa ei myönnetty jatkokäsittelylupaa. Hovioikeudessa oli 

3 Helsingin käräjäoikeudessa kahdessa tapauksessa vainoamista koskeva asia jätettiin sillensä. Nämä 
ratkaisut olen jättänyt aineistoni ulkopuolelle. 

4 Tieto lainvoimaisuudesta tarkastettu 22.8.2016.
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kysymys vainoamisen syyksilukemisesta 3 tapauksessa, rangaistuksen määräämisestä 
8 tapauksessa ja vainoamisella aiheutetun kärsimyksen korvaamisesta 6 tapauksessa. 
Yhdessä tapauksessa hovioikeuteen tehty valitus peruutettiin. 

Tutkimusaineistooni kuuluvien ratkaisujen perusteella voidaan todeta, että merkit
tävässä osassa tuomioistuimeen päätyvistä vainoamistapauksista käräjäoikeuden tuo
mio jää pysyväksi. Tästä syystä myös viittaukset kirjoituksessani kohdistuvat pitkälti 
käräjäoikeuksien tuomioihin. Mahdollinen hovioikeuden asiassa antama tuomio ja 
kysymyksenasettelu hovioikeudessa mainitaan kuitenkin aina alaviitteessä. 

Aineistooni kuuluvien ratkaisujen perusteella vainoamiseen syyllistyy huomatta
vasti todennäköisemmin mies kuin nainen. Ainoastaan viidessä tapauksista vainoaja 
oli nainen. Vainoamisen oli väitetty kohdistuneen entiseen parisuhdekumppaniin 
25 tapauksessa. Ratkaisujen perusteluista ilmenee neljässä tapauksessa vainoajan toive 
jatkaa parisuhdetta. Yhdessä tapauksessa vastaajan oli väitetty kohdistaneen vainoa
misen entisen parisuhdekumppaninsa lisäksi myös tämän uuteen puolisoon. Kolmessa 
tapauksista vastaajan motiiviksi oli perusteluissa mainittu pyrkimys parisuhteeseen tai 
torjutuksi tuleminen. Perheen sisäisestä vainoamisesta oli kysymys myös isän ja pojan 
sekä toisessa tapauksessa sisarusten välillä. Muun lähipiirin osalta voidaan mainita 
kaksi ratkaisua, joissa oli kysymys naapuriin kohdistuvasta vainoamisesta.

Tapaukset, joissa vainoamisen kohde olisi valikoitunut hänen virkatehtäviensä 
vuoksi, vaikuttavat harvinaisilta. Yhdessä tapauksessa vastaaja oli kohdistanut vainoa
misen poliisin ja Verohallinnon virkamiehiin. Poliisi oli toiminut tutkijana vastaajaan 
kohdistuneessa rikosasian esitutkinnassa, ja Verohallinnon virkamies oli tehnyt vero
harkinnan liittyen vastaajaan kohdistuneeseen, törkeää veropetosta koskevaan esitut
kintaan.

Se, että vastaaja olisi asianomistajalle tuntematon, on käytössäni olleiden tuomioi
den perusteella poikkeuksellista. Ainoastaan yhdessä tapauksista asianomistaja ja vas
taaja eivät asianomistajan kertomuksen mukaan tunteneet toisiaan. Eräässä toisessa 
tapauksessa vastaaja oli löytänyt asianomistajan ruokakaupan kassajonosta, mutta ei 
ollut varsinaisesti koskaan esittäytynyt asianomistajalle. Neljässä tapauksessa tuo
mioistuimen perusteluista ei ilmennyt, mistä vastaaja tunsi asianomistajan tai miten 
asianomistaja oli valikoitunut vainoamisen kohteeksi.

3.  Vainoamisen tekotavat

Vainoamiseen voi syyllistyä uhkaamalla, seuraamalla, tarkkailemalla, yhteyttä otta
malla tai jollain muulla näihin rinnastettavalla menettelyllä. Tekotapaa koskeva tun
nusmerkistön toteutumisen edellytys on laajaalainen, mikä johtaa siihen, että vainoa
misten ulkoiset ilmenismuodot vaihtelevat. Tekotapojen moninaisuutta voidaankin 
pitää ensimmäisenä muista rikostunnusmerkistöistä poikkeavana haasteena lainsovel
tajalle. 
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Vainoamisesta annetuista tuomioista on pääteltävissä, että suurimmassa osassa ta
pauksista vainoaminen sisälsi useamman kuin yhden tekotavan. Toisaalta osa teko
tavoista on sellaisia, että niiden voidaan katsoa sisältävän elementtejä useammasta 
tekotapatunnusmerkistöstä. Seuraaminen ja tarkkaileminen kuuluivat useissa tapauk
sissa yhteen tekokokonaisuuteen kuten myös yhteyden ottaminen ja uhkaaminen esi
merkiksi uhkaavien viestien lähettämisen muodossa. 

Syyksilukemista koskevissa perusteluissa tekotapa on jaoteltu tekotapatunnusmer
kistöön lähtökohtaisesti vain niissä tilanteissa, joissa on viitattu esimerkiksi hallituk
sen esityksen tekotapatunnusmerkistöjä koskeviin perusteluihin. Asian ratkaisijan on 
joka tapauksessa tunnistettava eri tekotavat, jotta vainoamisen muiden edellytysten, 
kuten teon oikeudettomuuden tai on omiaan kriteerin arvioiminen olisi mahdollista. 
Esimerkiksi uhkaamisen oikeudettomuutta on arvioitava eri kriteerien perusteella 
kuin seuraamisen tai yhteyden ottamisen oikeudettomuutta. 

3.1  Uhkaaminen

Uhkaaminen on vainoamisrikoksen ensimmäinen tekotapatunnusmerkki. Lainmuu
tokseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan uhkaamisella tarkoitetaan sitä, että 
henkilö tekee toiselle tiettäväksi, että voi tapahtua jokin tälle epämieluisa asia, ja että 
tämän asian tapahtuminen riippuu jollakin tavalla asian esittäjästä tai on hänen vallas
saan. Kysymyksessä voi olla nimenomainen uhkaus mutta myös muu menettely, joka 
selvästi sisältää uhan. Esimerkiksi uhrin omaisuuden vahingoittaminen saattaa mer
kitä uhkaamista. Uhkaaminen voi sisältää kohdehenkilölle kohdistetun vaatimuksen 
tehdä jotakin, mutta tämä ei ole uhkaamisen tunnusmerkin toteutumisen välttämätön 
edellytys. Uhkaamisen tulee kohdistua vainoamisen kohteeseen, mutta uhkaaminen 
voi sisältää kolmanteen nähden toteutettavan uhan. Yksittäisen uhkaamisen ei tarvitse 
olla niin vakava kuin rikoslain 25 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa laittomassa uhkauksessa.5

Aineistooni kuuluvista tuomioista 15 tapauksessa oli kysymys lainkohdassa tarkoi
tetusta uhkaamisesta; 11 tapauksessa syyte luettiin uhkaamista koskevilta osin syyksi 
ja 4 tapauksessa hylättiin. Useissa tapauksista vastaaja tuomittiin myös laittomasta 
uhkauksesta. 

Esimerkiksi Espoon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:106335, R 14/2611) vastaaja 
oli syyllistänyt asianomistajaa heidän parisuhteeseensa liittyvistä tapahtumista ja pai
nostanut tätä joko jatkamaan suhdetta tai muuttamaan Viroon6. Helsingin käräjäoikeu
den ratkaisussa (2014:156704, R 14/5297) vastaaja oli uhannut lähettää asianomistajan 
alastonkuvia tämän esimiehelle, työkavereille sekä äidille ja muille sukulaisille. Ky
menlaakson käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:152660, R 14/1812) vastaaja oli lähettä
nyt häneen kohdistuneessa törkeää veropetosta koskevassa esitutkinnassa toimineelle 

5 HE 19/2013 vp s. 50. 
6 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 

(2015:148733, R 15/918). 
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tutkijalle sekä samassa asiassa veroharkinnan tehneelle virkamiehelle uhkaavia, seka
via ja herjaavia viestejä7. EteläSavon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:121308, 
R 15/657) vastaaja oli uhannut asianomistajaa useaan kertaan tappamisella ja auton 
polttamisella sekä käyttäytynyt muutenkin uhkaavasti8. 

PohjoisKarjalan käräjäoikeus (2015:123191, R 15/169) tuomitsi vastaajan entiseen 
aviopuolisoonsa kohdistuneesta vainoamisesta tapauksessa, jossa vastaajan katsottiin 
muun muassa uhanneen asianomistajaa tappamisella kasvotusten, puhelimitse ja vies
tejä lähettämällä. Lisäksi vastaaja oli nimitellyt entistä aviopuolisoaan halventavasti ja 
ilmaissut toivovansa tämän kuolemaa.9 VarsinaisSuomen käräjäoikeuden ratkaisussa 
(2015:108274, R 14/5100) vastaaja oli huudellut entiselle parisuhdekumppanilleen 
postiluukusta sekä lähettänyt laskujaan ja vaatinut asianomistajaa maksamaan ne10 ja 
KantaHämeen käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:141302, R 15/649) vastaaja oli vaa
tinut asianomistajaa vastaamaan hänen lähettämiinsä viesteihin uhalla, että muuten 
asianomistajalle voi tapahtua ikäviä asioita11. 

ItäUudenmaan käräjäoikeus (2014:124779, R 14/303) hylkäsi syytteen uhkaa
misen osalta katsoen vastaajan viestien olleen epämiellyttävästä sävystä huolimatta 
niin epämääräisiä, ettei menettelyä voitu pitää rangaistussäännöksessä tarkoitettuna 
uhkaamisena. Vastaaja oli muun muassa asianomistajalle lähettämässään viestissä to
dennut, että asianomistaja lähtee ”istumaan” tai joutuu putkaan.

3.2  Seuraaminen 

Vainoamisen toisena tekotapana on seuraaminen. Hallituksen esityksessä on todettu, 
että tunnusmerkki tarkoittaa fyysistä seuraamista. Seuraaminen voi tapahtua siten, että 
tekijä liikkuu sinne minne uhrikin. Sekä tekijä että uhri voivat olla liikkeellä jalan tai 
jollakin kulkuvälineellä. Tunnusmerkin soveltumisen edellytyksenä ei ole, että tekijä 
pyrkisi puheisiin uhrin kanssa tai kommunikoisi tämän kanssa jollakin tavalla. Erityis
tä enimmäisetäisyyttä seuraamisessa ei voida etukäteen tarkasti määritellä. Myös se, 
että henkilö esimerkiksi asettuu toisen työpaikan läheisyyteen tai ajaa autolla toisen 
asunnon ohi merkitsee tunnusmerkissä tarkoitettua seuraamista, jos teon motiivina 
on se, että toinen on työpaikalla tai kotona. Seuraamista on sekin, että henkilö menee 
paikkaan, jonne tietää seurattavan syystä tai toisesta tulevan. Seuraamista ei ole se, 
että henkilöt kohtaavat jossakin sattumalta. Seuraamisen edellytyksenä ei ole, että 
kohde on selvillä siitä, että toinen seuraa häntä.12

7 ItäSuomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2015:114950, R 15/111). 
8 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:137517, R 15/859).
9 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys asianomistajalle vainoamisen ja laittoman uhkauksen aiheut

tamasta kärsimyksestä tuomitun korvauksen määrästä (2015:140284, R 15/907).
10 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2015:124263, R 15/730). 
11 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:101313, R 15/2172). 
12 HE 19/2013 vp s. 50. 



448

Aineistooni kuuluvista tuomioista 21 tapauksessa oli kysymys lainkohdassa tarkoi
tetusta seuraamisesta; 17 tapauksessa syyte luettiin seuraamista koskevilta osin syyksi 
ja 4 tapauksessa hylättiin. 

Esimerkiksi Vaasan hovioikeuden ratkaisussa (2016:104673, R 15/419) vainoa
misesta tuomittu vastaaja oli liikkunut autolla entisen parisuhdekumppaninsa asuin
talon lähistöllä ja pysäköinyt autonsa useaksi tunniksi tämän asuintalon vieressä 
sijaitsevalle parkkipaikalle13. Espoon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:106335, 
R 14/2611) vastaaja oli kävellyt asianomistajan työpaikan ohi ja odottanut asiano
mistajaa parkkipaikalla sekä kodin ulkopuolella. Vastaaja oli myös seurannut asiano
mistajaa bussiin ja istunut tämän viereen.14 Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 
(2015:136139, R 15/2461) vastaaja oli oleillut asianomistajan rappukäytävässä, 
pyrkinyt asianomistajan asuntoon sekä majoittunut asianomistajan asunnon eteen15. 
Helsingin käräjä oikeuden ratkaisussa (2015:151393, R 15/3082) vainoamisen osa
teoiksi luettiin muun muassa se, että vastaaja oli käynyt etsimässä sosiaalitoimiston 
virkailijaa tämän työpaikalla ja jäänyt odottamaan toimiston ulkopuolelle ja ratkai
sussa (2016:101645, R 15/9068) se, että vastaaja oli käynyt asianomistajan työpai
kalla ja seurannut asianomistajaa autolla. ItäUudenmaan käräjäoikeuden ratkaisussa 
(2014:124779, R 14/303) vastaaja oli jäänyt illalla odottamaan asianomistajan työ
vuoron päättymistä, lähtenyt seuraamaan asianomistajaa tämän poistuessa autolla työ
paikaltaan ja mennyt asianomistajan perässä kauppaan.

KantaHämeen käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:103998, R 14/1177) vastaaja oli 
ajanut asianomistajan asuintalon ohi ja tunkeutunut tämän asuntoon sekä seurannut 
autolla liikkunutta asianomistajaa16 ja toisessa ratkaisussa (2015:141302, R 15/649) 
seurannut entistä parisuhdekumppaniaan hänen työpaikalleen sekä tämän ollessa liik
keellä veljensä kanssa17. 

3.3  Tarkkaileminen 

Kolmantena vainoamisen tekotapana mainitaan tarkkaileminen. Henkilö voi tarkkail
la toista havainnoimalla. Tarkkailemisessa voidaan myös hyödyntää teknisiä apuväli
neitä kuten kiikaria tai kameraa. Tarkkaileminen voi tapahtua yhtä hyvin tarkkailtavan 
ollessa kotirauhan piirissä kuin sen ulkopuolellakin.18 Tarkkaileminen voitaneen käy
tännössä toteuttaa näkö tai kuuloaistin avulla.

13 Ratkaisu oli ainut aineistooni kuuluva hovioikeuden ratkaisu, jossa hovioikeudessa oli kysymys vai
noamisen syyksilukemisesta. 

14 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 
(2015:148733, R 15/918). 

15 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107858, R 15/3067). 
16 Turun hovioikeuteen tehty valitus peruutettiin (2015:149694, R 15/552). 
17 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:101313, R 15/2172). 
18 HE 19/2013 vp s. 50 ja 51.
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Aineistooni kuuluvista tuomioista 17 tapauksessa oli kysymys lainkohdassa tarkoi
tetusta tarkkailemisesta; 15 tapauksessa syyte luettiin tarkkailemisen osalta syyksi ja 
2 tapauksessa hylättiin. 

Esimerkiksi Espoon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:106335, R 14/2611) vastaa
ja oli tarkkaillut ravintolatyössä toiminutta asianomistajaa työvuorojen aikana19 ja 
Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:136139, R 15/2461) vastaaja oli tuijot
tanut asianomistajaa tämän asunnossa sekä yleisötilaisuudessa, jossa asianomistaja 
oli esiintynyt20. EteläSavon käräjäoikeus (2015:121308, R 15/657) piti vainoamisen 
osatekona sitä, että vastaaja oli tarkkaillut asianomistajaa tämän ollessa kotona ja liik
kuessa kaupungilla21 sekä tapauksessa (2015:151326, R 14/1598) sitä, että vastaaja 
oli istunut autossa ja tarkkailut vainoamisen kohteena ollutta pariskuntaa22. Kanta 
Hämeen käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:141302, R 15/649) vastaaja oli vaatinut 
veljensä kanssa liikkunutta asianomistajaa ilmoittamaan sijainnistaan, jotta hänen oli 
mahdollista kontrolloida asianomistajan liikkumista23. 

Aineistosta löytyi kaksi ratkaisua, joissa tarkkailu oli toteutettu teknisin apuväli
nein. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:137708, R 15/1563) vastaaja oli pi
halta ja läheiseltä parkkipaikalta käsin tarkkaillut kiikarilla asianomistajan asuintalon 
pohjakerroksessa olevaa asuntoa. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (2016:138265, 
R 15/1547) vastaaja oli asentanut kaksi valvontakameraa kuvaamaan naapureitaan. 
Lisäksi vastaaja oli tarkkaillut asianomistajia ikkunasta. 

Vantaan käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:120865, R 15/373) vastaaja oli odotta
nut asianomistajaa tämän asuintalon pihalla sekä kuunnellut asianomistajaa postiluu
kusta. Mainittu Vantaan käräjäoikeuden ratkaisu oli aineistooni kuuluvista tuomioista 
ainut, jossa tarkkailu oli toteutettu muuten kuin näköhavainnoilla. 

3.4  Yhteyden ottaminen 

Neljäs vainoamisen tekotapa on yhteyden ottaminen. Hallituksen esityksessä todetun 
mukaisesti lainkohdassa tarkoitetussa yhteydenotossa on kysymys tekijän kommuni
kaatiosta vainoamisen kohteen suuntaan. Yhteyden ottaminen voi tapahtua menemäl
lä kohteen luokse, soittamalla tai lähettämällä viestejä. Jos henkilö pääsee puheisiin 
vainottavan kanssa, kysymys on yhteydenotosta. Edellytys toteutuu myös silloin, kun 
henkilö jättää jonkin viestin toiselle, vaikka viestiin ei vastattaisi tai vaikka viesti oli
si luonteeltaan sellainen, että siihen ei pyydetä nimenomaista vastausta. Esimerkiksi 
soittopyyntö olisi tällainen yhteydenotto, mutta sellainen voisi olla myös kirje tai 

19 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 
(2015:148733, R 15/918).

20 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107858, R 15/3067).
21 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:137517, R 15/859).
22 ItäSuomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:104519, R 16/88). 
23 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:101313, R 15/2172). 
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tekstiviesti, jossa ei pyydetä reagointia kyseiseen viestiin. Yhteyden ottaminen saattaa 
tapahtua myös lähettämällä kohteelle tarkoitettu viesti yleisön saatavilla olevalla kes
kustelupalstalla. Myös erilaiset tekijän näkökulmasta huomionosoituksia merkitsevät 
teot kuten kukkien ja lahjojen tuominen tai lähettäminen voivat merkitä tunnusmerkin 
toteuttavaa yhteydenottoa. Yhteydenotto voi tapahtua myös välikäden kautta esimer
kiksi siten, että kolmas henkilö välittää tekijän viestejä kohteelle.2425

Yhteyden ottaminen on tutkimusaineistoon kuuluvien ratkaisujen perusteella ta
vanomaisin vainoamisen tekotapatunnusmerkistö. Aineistooni kuuluvista tuomioista 
41 tapauksessa oli kysymys lainkohdassa tarkoitetusta tarkkailemisesta; 37 tapauk
sessa syyte luettiin syyksi yhteyden ottamisen osalta ja 4 tapauksessa hylättiin. Yh
teyden ottaminen poikkeaa muista tekotavoista siinä, että yhteyden ottaminen jää 
sosiaalisesti tavanomaisena tekona harvoin riitaiseksi. Jos taas yhteydenotot jäävät rii
taisiksi, niistä on usein esittää kattavasti kirjallista todistelua kuten lähetettyjä teksti  
ja sähköpostiviestejä tai tiedot liittymästä soitetuista puheluista.25 

Valitettavasti moderni viestintäteknologia on tehnyt viestein toteutettavasta vainoa
misesta yksinkertaista. Vainoamisen välineenä käytetään niin matkapuhelimia, tieto
koneita ja sosiaalista mediaa kuin paikannusteknologiaa26. Esimerkiksi maksutonta 
WhatsApppikaviestisovellusta käyttämällä voi päivätasolla helposti lähettää jopa 
tuhansia viestejä vainottavan matkapuhelimeen. Myös matkapuhelimeen lähetetyt 
tekstiviestit, erilaiset Facebookyhteisöpalvelussa lähetetyt yhteydenotot ja sähkö
postiviestit tarjoavat kanavan vainoamiselle. 

Lähetettyjen viestien ja soitettujen puheluiden määrä vaihteli kymmenien ja tuhan
sien välillä. Esimerkiksi KantaHämeen käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:121716, 
R 14/254) vastaaja oli lähettänyt 138 tekstiviestiä ja soittanut tai yrittänyt soittaa 46 
puhelua27 ja ratkaisussa (2015:141302, R 15/649) vastaaja oli lähettänyt 119 teksti
viestiä ja soittanut tai yrittänyt soittaa 163 kertaa28. LänsiUudenmaan käräjäoikeu
den ratkaisussa (2014:129960, R 14/1031) vastaaja oli lähettänyt yli 400 WhatsApp 
viestiä29 ja Espoon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:152205, R 15/1051) noin 295 
WhatsAppviestiä, 60 tekstiviestiä ja 150 sähköpostiviestiä, minkä lisäksi vastaaja oli 
soittanut asianomistajalle ja mennyt käymään tämän kotona.

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:137708, R 15/1563) vastaaja oli lä
hettänyt yli 200 tekstiviestiä; Vantaan käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:105304, 
R 14/3411) lähetettyjä tekstiviestejä oli 38. KantaHämeen käräjäoikeuden ratkaisussa 

24 HE 19/2013 vp s. 51.
25 Toisaalta Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:118065, R 15/220) syyte hylättiin, koska riittä

vällä varmuudelle ei pystytty osoittamaan, että nimenomaan vastaaja olisi lähettänyt uhkauksia sisältä
vät viestit.

26 Ks. Digitaalinen vaino parisuhteessa 2012–17 s. 3.
27 Turun hovioikeudessa oli kysymys muista syytekohdista ja rangaistuksen määräämisestä (2015:114365, 

R 14/1341). 
28 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:101313, R 15/2172).  
29 Turun hovioikeudessa oli kysymys toisiin syytekohtiin liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta 

(2015:140093, R 14/1658).
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(2014:130717, R 14/773) soitettuja puheluita oli jopa yli tuhat, minkä lisäksi vas
taaja oli lähettänyt asianomistajalle kymmenittäin viestejä sekä yrittänyt keskustella 
asianomistajan kanssa aina tämän kohdatessaan30. Espoon käräjäoikeuden ratkaisusta 
(2015:103446, R 14/2234) ilmenevässä vastaajan toiminnassa on mielenkiintoinen 
piirre: vastaaja oli lähettänyt viestien lisäksi asianomistajalle rahaa.

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:151393, R 15/3082) vastaaja teippasi 
asianomistajan työpaikan hissiin asianomistajaa koskevan seksuaalisväritteisen vies
tin, kävi etsimässä asianomistajaa tämän työpaikalla ja jätti tämän työhuoneeseen 
viestin. Vastaaja oli myös lähestynyt asianomistajaa LinkedInpalvelussa, soittanut 
asianomistajalle ja tämän miehelle, jättänyt sekavia vastaajaviestejä sekä lähettänyt 
asianomistajalle onnittelukortin ja julkisuuden henkilön nimikirjoituksen. Helsingin 
käräjäoikeuden ratkaisussa (2016:101645, R 15/9068) vastaaja oli viestien lisäksi 
ottanut asianomistajaan yhteyttä lähettämällä postikortteja ja paketteja, käymällä 
asianomistajan työpaikalla, varaamalla aikoja asianomistajan vastaanotolle ja jättä
mällä asianomistajan työpaikalle soittopyyntöjä.

Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:139983, R 15/320) viestejä oli lähe
tetty myös asianomistajan esimiehen sähköpostiosoitteeseen sekä työnantajan Face
booksivulle31 ja PäijätHämeen käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:145187, R 14/1823) 
asianomistajan työnantajan yleiseen sähköpostiosoitteeseen32. Viestien voitiin kum
massakin ratkaisussa katsoa olleen tarkoitetun tulevaksi asianomistajan tietoon. Ky
menlaakson käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:123744, R 15/559) vastaaja oli suoraan 
asianomistajalle osoitettujen yhteydenottojen lisäksi lähettänyt asianomistajan suo
men kieltä taitamattomalle äidille loukkaavia, suomenkielisiä tekstiviestejä. Vastaajan 
katsottiin lähettäneen viestit tosiasiassa asianomistajalle.33

3.5  Muu tapa 

Vainoaminen voi toteutua myös jollain muulla kuin nimenomaisesti säännöksessä 
mainitulla tekotavalla. Muulta tekotavalta edellytetään rinnasteisuutta uhkaamisen, 
seuraamisen, tarkkailun tai yhteyden ottamisen kanssa. 

Hallituksen esityksessä mainitun mukaisesti avoin tekotapa on tarpeellinen ottaen 
huomioon tekniikan kehittyminen ja vainoamistekojen moninaisuus34. Rinnastei
suuskriteerin tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että laillisuusperiaate toteutuu 
myös avoimessa tekotavassa. Tulkitsen rinnasteisuutta niin, että muun tekotavan on 
sekä muistutettava nimenomaisesti mainittuja tekotapoja että oltava vakavuudeltaan 
jossain määrin verrannollinen muihin tekotapoihin. 

30 Turun hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:113838, R 14/1776). 
31 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107359, R 15/2766).  
32 ItäSuomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2015:104533, R 14/1422).
33 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:140726, R 15/929). 
34 HE 19/2013 vp s. 51.  
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Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että muuna tekotapana saattavat tulla arvioita
vaksi erityyppiset ilkivaltateot, toistuvat vahingonteot ja epämiellyttäviä aineita sisäl
tävien kirjeiden tai pakettien lähettäminen. Vainoaminen voi myös tapahtua esiinty
mällä sosiaalisessa mediassa toisen nimissä ja aiheuttamalla sitä kautta suuren määrän 
kiusallisia yhteydenottoja.35 Aineistossani on 10 ratkaisua, joissa vainoamisen teon
kuvaukseen voidaan käsitykseni mukaan katsoa kuuluvan elementtejä lain kohdassa 
tarkoitetusta muusta tekotavasta. 

Esimerkkeinä mainittakoon Espoon käräjäoikeuden ratkaisu (2015:106335, 
R 14/2611), jossa vastaajan näytettiin muiden osatekojen lisäksi kieltäneen asian
omistajaa tupakoimasta miespuolisten henkilöiden kanssa sekä ottaneen työn vastaan 
asianomistajan työpaikan vierestä, jotta hän voisi paremmin tarkkailla asianomista
jaa36. Hyvinkään käräjäoikeus (2015:139983, R 15/320) katsoi vainoamistekoon si
sältyvän myös sen, että vastaaja oli jättänyt entisen aviopuolisonsa pihalle esineitä ja 
merkinnyt ne lapulla sekä puolisonsa valokuvalla tälle kuuluviksi37. Kymenlaakson 
käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:123744, R 15/559) vastaaja oli muun muassa luo
nut venäläiselle yhteisöpalvelulle profiilin, jossa hän oli käyttänyt entisen puolisonsa 
kuvia ja tietoja ilman tämän lupaa38. 

LänsiUudenmaan käräjäoikeus (2014:129960, R 14/1031) katsoi vainoamisen 
osateoiksi sen, että vastaaja oli lukenut asianomistajan henkilökohtaisia viestejä, 
käyttänyt oikeudettomasti sekä anastanut asianomistajan omaisuutta39. Vaasan hovi
oikeuden ratkaisussa (2016:104673, R 15/419) vastaaja oli pyytänyt asianomistajan 
koulukaveria maksua vastaan ilmoittamaan asianomistajan liikkumisesta. 

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:151393, R 15/3082) vastaaja oli luo
nut treffipalstalle profiilin asianomistajan nimellä. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 
(2016:138265, R 15/1547) vastaaja oli suunnannut stereoiden kaiuttimet naapureiden 
pihalle, laittanut kovaäänisen musiikin soimaan ja poistunut itse asuntonsa sisätiloi
hin. Vastaaja oli myös huutanut naapureilleen rivouksia sekä asentanut lasertoimiset 
punaista ja vihreää väriä heijastavat valot osoittamaan heidän ikkunaansa. 

35 Silvennoinen–Tolvanen 2014 s. 759. 
36 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 

(2015:148733, R 15/918).
37 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107359, R 15/2766).
38 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:140726, R 15/929). 
39 Turun hovioikeudessa oli kysymys toisiin syytekohtiin liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta 

(2015:140093, R 14/1658).  
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4.  Toistuvuusedellytys ja rikosten yksiköiminen

Muista rikostunnusmerkistöistä poiketen vainoamisen tunnusmerkistössä edellytetään 
useampia tekoja. Vainoamisen määrittelyssä voidaan käyttää muun muassa termejä 
toistuvuus, pitkäaikaisuus, jatkuvuus, ylläpidetty tai jatkuva tila sekä osatekojen sarja 
tai vainoamiskokonaisuus40. Koska yhdeksi rikokseksi voidaan katsoa pitkän ajan ku
luessa toteutetut teot, myös rikosten yksiköinti poikkeaa totutusta.

Hallituksen esityksessä on todettu, että vainoaminen on osateoista muodostuva 
henkilön elämänlaatua vakavasti häiritsevä tila. Tekotapatunnusmerkeissä kuvatut teot 
eivät ainoaksi ja yksittäiseksi jäädessään yleensä aiheuta tällaista tilaa. Tunnusmerkis
tön toteutumisen kannalta merkitystä on sillä, minkä tyyppisistä teoista konkreetti
sesti on kysymys, kuinka monta niitä on ja mikä on niiden ajallinen suhde toisiinsa. 
Jos teko yksittäisenä on vähämerkityksinen, niitä voidaan edellyttää olevan useampia. 
Toistuvuus edellyttää joka tapauksessa sitä, että tekoja on yhtä useampia. Osatekojen 
ei tarvitse olla saman tekotapatunnusmerkin toteuttavia. Yleistä sääntöä siitä, kuinka 
etäällä osateot voivat ajallisesti olla toisistaan, ei voida etukäteen asettaa.41

Toistuvuuden arviointia on edellä hallituksen esityksessä todetun mukaisesti pidet
tävä vahvasti tapauskohtaisena harkintana. Aineistooni kuuluvien ratkaisujen perus
teella on tältä osin vaikeasti johdettavissa lainsoveltamista helpottavia yleisiä tulkin
taohjeita. Kokoavasti voidaan kuitenkin todeta, syyttäjät eivät esittäneet vainoamista 
koskevaa rangaistusvaatimusta, jos osatekojen määrä oli vähäinen. Vainoaminen luet
tiin syyksi lähinnä tilanteissa, joissa tekoja oli vähintään noin kymmenen. 

Tekojen toistuvuusedellytyksen katsottiin täyttyneen muun muassa Helsingin kä
räjäoikeuden ratkaisussa (2015:137708, R 15/1563), jossa vastaaja oli vuoden ajan, 
toisinaan lähes päivittäin puhelimitse lähettänyt asianomistajalle yli 200 tekstiviestiä. 
Toistuvaksi katsottiin Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:136139, R 15/2461) 
myös menettely, jossa vastaaja oli 1.1.–26.1.2014 välisenä aikana lähettänyt asian
omistajalle yhteensä satoja sähköposti ja tekstiviestejä sekä 1.1.–9.2.2014 välisenä 
aikana majaillut asianomistajan asunnon läheisyydessä sekä rappukäytävässä. Vas
taaja oli vielä 25.1.2014 saapunut yleisötilaisuuteen, jossa asianomistaja oli pitänyt 
luentoa.42 Helsingin hovioikeus piti tekoja toistuvina myös ratkaisussa (2016:134398, 
R 15/2301), jossa lähestymiskieltoon määrätty isä oli 14.8.2014–8.5.2015 välisenä 
aikana seurannut, tarkkaillut tai ottanut yhteyttä poikaansa yhteensä 40 kertaa eli kes
kimäärin noin kerran viikossa. Helsingin hovioikeus (2016:143739, R 16/176) katsoi 
teot toistuviksi myös tapauksessa, jossa asianomistaja oli pitänyt yksityiskohtaista 
taulukkoa tapahtumista, joita hän oli pitänyt vastaajan häirintänä. Kirjauksia oli kuu
kausittain yhdestä seitsemään, ja häirintä oli jatkunut yhdentoista kuukauden ajan.

40 Lindstedt 2013 s. 87. 
41 HE 19/2013 vp s. 51.  
42 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107858, R 15/3067).  
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Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:149007, R 15/3072) vastaaja oli lähet
tänyt asunnonvälittäjälle 10.–17.8.2014 yhteensä viisi alatyylistä ja sisällöltään asia
tonta sähköpostiviestiä, jotka kohdistuivat asunnonvälittäjään henkilönä ja tämän 
perheeseen. Viestien motivaatiotaustana oli asunnonvälittäjän riitauttama saatava. 
Käräjä oikeus katsoi, ettei yhteydenottojen määrä, niiden liittyminen asunnonvälittä
jän lähettämiin viesteihin sekä yhteydenottojen tiheys ja ajallinen suhde toisiinsa vielä 
täyttänyt toistuvuuden osalta vainoamisen tunnusmerkistöä.

Vainoamisen prosessiluonteisuuteen liittyy myös se, että vainoamisen osatekojen 
täytyy muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Ajallisen ja paikallisen yhteyden lisäksi 
merkittävää on osatekojen perustuminen tekijän yhtenäiseen motivaatiotaustaan. Jos 
tietty tekotapatunnusmerkin täyttävä teko tapahtuu aivan muusta syystä kuin vai
noamiskokonaisuuden muodostavat muut teot, kysymyksessä ei tuolta osin ole vai
noamiseen liittyvä ja sen osaksi katsottava teko. Tärkeää on kuitenkin huomata, että 
motivaatiotaustan muuttuminen ei estä pitämästä menettelyä vainoamisena. On esi
merkiksi mahdollista, että vainoamiseksi katsottava menettely saattaa alun perin pe
rustua yksipuoliseen ihastumiseen vainoamisen kohteeseen, mutta muuttuu sittemmin 
tähän kohdistuvaksi vihaksi tai kontrolloimiseksi.43 Yhtenäistä motivaatiotaustaa ei 
näin ollen voida kutsua vainoamisen tunnusmerkistön toteutumisen edellytykseksi, 
vaan kysymys on enemmänkin vainoamiskokonaisuuden hahmottamista helpottavasta 
tekijästä. 

Vainoaminen on esimerkki rikostyypistä, jossa jo rikoksen tunnusmer kistöstä ilme
nee, että useampia osatekoja on arvosteltava yhtenä rikoksena44. Sillä, onko teossa ky
symys yhdestä vai useammasta vainoamisesta, on välittömiä oikeusvaikutuksia muun 
muassa tuomittavaan rangaistukseen ja rikoksen tekopäivästä alkavaan syyteoikeuden 
vanhentumiseen45. Jos henkilöön kohdistuva vainoaminen selvästi päättyy, mutta al
kaa sittemmin uudestaan, tekoa on pidettävä uutena vainoamisrikoksena46.

Turun hovioikeuden ratkaisusta (2016:106158, R 15/1206) ilmenee, että vastaaja 
oli syyttäjän vaatimuksen mukaisesti tuomittu käräjäoikeudessa yhdeksästä eri sa
maan asianomistajaan kohdistuvasta vainoamisesta. Hovioikeus piti kuitenkin ensim
mäistä seitsemää ajalla 11.2.–8.10.2014 tapahtunutta tekoa yhtenä vainoamisena. Teot 
muodostivat ajallisesti yhtäjaksoisen ja samankaltaisen menettelyn. Kahta viimeistä 
ajalla 3.–15.12.2014 tapahtunutta tekoa hovioikeus piti toisena, erillisenä rikoksena. 
Myös jälkimmäiset teot muodostivat ajallisesti yhtäjaksoisen ja samankaltaisen me
nettelyn. Tekokokonaisuus alkoi vasta kaksi kuukautta edellisen päättymisen jälkeen, 
ja se ei ensimmäisestä tekokokonaisuudesta poiketen pitänyt sisällään yhteydenottoja 
puhelimitse.

43 HE 19/2013 vp s. 51 ja 52. 
44 Ks. HE 40/1990 vp s. 12. 
45 Ks. Oikeusministeriömietintöä ja lausuntoja 24/2012 s. 99. 
46 HE 19/2013 vp s. 51. 
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KantaHämeen käräjäoikeudessa (2014:130717, R 14/773) syyttäjä oli vaatinut 
vastaajalle rangaistusta kolmesta vainoamisesta ja kolmesta lähestymiskiellon rikko
misesta, joiden tekoajat olivat 9.–12.6.2014, 13. ja 14.6.2014 sekä 15.6.2014. Käräjä
oikeus katsoi, että jokainen lähestymiskieltopäätöksessä kielletty menettely täytti 
erikseen rikoksen tunnusmerkistön, kun taas vainoamiseen kuului olennaisena osana 
toistuvuus. Käräjäoikeus piti näin ollen vainoamistekoja yhtenä rikoksena, mutta tuo
mitsi vastaajan rangaistukseen erikseen kustakin lähestymiskiellon rikkomisesta.47

Monissa aineistooni kuuluvissa ratkaisuissa syytteen tekoaika alkoi rangaistussään
nöksen ensimmäisestä voimassaolopäivästä 1.1.2014. Perusteluista on huomattavissa, 
että vainoamistyyppisiä tekoja oli tapahtunut jo ennen vainoamisen kriminalisointia. 
Vainoamisen saama julkisuus on ilmeisesti johtanut siihen, että rangaistussäännök
sen voimassa olon ensimmäisinä vuosina on tullut vireille lukuisia ”vanhoja kauno
ja”. Ennen kriminalisoinnin voimaan tuloa ajoittuvia tekoja ei voida kuitenkaan ottaa 
teko jen toistuvuuden arvioinnissa huomioon48.

5.  Tekojen vastentahtoisuus, oikeudettomuus ja tahallisuus 

Vainoamisen osatekojen on tapahduttava vastoin kohteen tahtoa. Hallituksen esityk
sen mukaan uhkaamisen osalta tämä on selvää; puhelinsoitolla tapahtuvassa yhtey
denotossa tästä ei taas voida ensimmäisen teon kohdalla yleensä vielä lähteä. Kohde
henkilö voi tehdä selväksi, että yhteydenotot eivät ole toivottuja, mutta nimenomainen 
kielto ei ole edellytyksenä sille, että teko on osa vainoamista. Kohdehenkilö ei ehkä 
edes uskalla kieltää vainoajaa tai hän saattaa pyrkiä saamaan vainoamisen loppumaan 
olemalla reagoimatta vainoamistekoihin. Vastentahtoisuus on näin ollen pääteltävä 
olosuhteista.49

Asianomistajan nimenomainen kielto ottaa yhteyttä katsottiin usein riittäväksi 
osoitukseksi tekojen vastentahtoisuudesta, jos muut olosuhteet eivät puhuneet sitä 
vastaan. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:156704, R 14/5297) 
asianomistaja oli nimenomaisesti pyytänyt WhatsAppviestillä vastaajaa lopettamaan 
viestittelyn. Samassa ratkaisussa painoarvoa oli annettu myös sille, että viestittely 
oli ollut lähes yksipuolista. Espoon käräjäoikeus (2015:106335, R 14/2611) katsoi, 
että asianomistaja oli väitetyn tekoajan aluksi vastannut vastaajan viesteihin sellai
sella sävyllä, että vastaaja ei ollut voinut ymmärtää viestiensä olevan epätoivottuja. 
Vasta siinä vaiheessa kun asianomistajan viesteistä ilmeni, että hän ei halunnut enää 
vastaanottaa niitä, käräjäoikeus piti menettelyä vainoamisena.50 EteläPohjanmaan 

47 Turun hovioikeudessa oli kysymys rangaistuksen määräämisestä (2015:113838, R 14/1776).  
48 Näin myös Espoon käräjäoikeus (2015:147551, R 15/1209, ei lainvoimainen).
49 HE 19/2013 vp s. 51. 
50 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 

(2015:148733, R 15/918). 
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käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:123097, R 14/666) asianomistaja oli pyrkinyt päät
tämään epätyydyttävää parisuhdetta useampia kertoja. Vastaajan ei katsottu toimineen 
vastoin asianomistajan tahtoa, sillä asianomistaja oli suhteen päättämistarkoituksesta 
huolimatta ollut vastaajan kanssa jatkuvasti tekemisissä ja esimerkiksi muutamia ker
toja sukupuoliyhteydessä.51 

Vastentahtoisuuden lisäksi vainoamisen tunnusmerkistön toteuttavan menettelyn 
tulee olla oikeudetonta. Tekojen oikeudettomuuden osalta tekotapatunnusmerkit eroa
vat toisistaan. Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti yhteydenotto voi olla perus
teltu joissakin tapauksissa, kun taas uhkaaminen voi vain harvoin olla sitä. Esimer
kiksi viranomaiset voivat joutua tavoittelemaan jotakuta ja perintätoimisto tai velkoja 
voi ottaa velalliseen lukuisia kertoja yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Entinen puo
liso saattaa ottaa lukuisia kertoja yhteyttä tarkoituksenaan selvittää omaisuuteen tai 
lasten huoltoon liittyviä asioita. Työnantaja tarkkailee jatkuvasti työntekijää sinänsä 
laillisilla menetelmillä. Myös esimerkiksi tiedotusvälineiden edustajien asianmukai
nen toiminta on oikeudenmukaista eikä näin ollen toteuta vainoamisen edellytyksiä. 
Pakkokeino ja poliisilain mukaisesti suoritettu laillinen tarkkailu ei myöskään toteuta 
vainoamisen tunnusmerkistöä. Normaalielämään kuuluvat teot eivät ole tunnusmer
kistössä tarkoitetulla tavalla oikeudettomia.52

Tuomioistuimeen asti edenneistä asioista ei löytynyt esimerkkitapauksia, joissa 
virkamiehelle, perintätoimiston työntekijälle, omalle työnantajalle tai tiedotusväli
neen edustajalle olisi vaadittu rangaistusta vainoamisesta. Tekojen oikeudettomuus 
kiistettiin lähinnä entisten puolisoiden yhteisten lasten huoltoon liittyvissä asioissa. 
Esimerkiksi Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:123335, R 15/86) vastaajan 
yhteydenotoille katsottiin aluksi olleen asiallinen tai ymmärrettävä peruste, kun hän 
oli yrittänyt tavoittaa lapsensa äitiä sen johdosta, että lapsen tapaamisoikeus ei ollut 
toteutunut. Vastaaja oli kuitenkin jatkanut toistuvaa puheluiden soittamista lähes päi
vittäin noin kolmen kuukauden ajan, vaikka lapsen äiti ei ollut vastannut puheluihin, ja 
hän oli saanut myös lastensuojeluviranomaiselta tiedon tapaamisten keskeytymisestä.
Vastaajan oli tullut ymmärtää, että hänen tulee hakea tapaamisoikeuden täytäntöön
panoa saadakseen tilanteeseen apua. Vastaaja oli vielä jatkanut toistuvaa soittamista 
sen jälkeen, kun hän oli pannut vireille tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevan 
hakemuksen. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajan yhteydenotot olivat oikeudettomia. 
Myös PohjoisKarjalan käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:123191, R 15/169) vastaaja 
väitti yhteydenottojen olleen perusteltuja asianomistajan ja vastaajan yhteisen alaikäi
sen lapsen vuoksi. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt yhteydenottoja oikeutettuina 
ottaen huomioon niiden runsas lukumäärä ja yhteydenpidon asianomistajan henkeä ja 
terveyttä uhkaava luonne.53 

51 Vaasan hovioikeudessa oli kysymys muista syytekohdista ja niihin liittyvästä korvausvelvollisuudesta 
(2015:130913, R 14/861).  

52 HE 19/2013 vp s. 52.  
53 ItäSuomen hovioikeudessa oli kysymys asianomistajalle vainoamisen ja laittoman uhkauksen aiheut

tamasta kärsimyksestä tuomitun korvauksen määrästä (2015:140284, R 15/907).
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Vaasan hovioikeuden ratkaisussa (2016:104673, R 15/419) vastaaja piti yhteyden
ottoja ja asianomistajan kodin lähettyvillä liikkumista perusteltuna, koska hänellä oli 
ollut tarve selvittää juuri päättyneeseen parisuhteeseen liittyneitä asioita. Hovi oikeus 
hyväksyi käräjäoikeuden perustelut siltä osin kuin käräjäoikeus oli katsonut, ettei 
toiminnalle ollut osoitettavissa mitään hyväksyttävää syytä. Helsingin käräjäoikeus 
(2015:151560, R 15/7307) katsoi tekojen oikeudettomuuden tulleen vastaajalle sel
väksi viimeistään siinä vaiheessa kun poliisi oli joutunut ottamaan häneen yhteyttä. 
ItäUudenmaan käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:119117, R 15/200) vastaajan oli 
näytetty toistuvasti vierailleen asianomistajien pihamaalla. Käräjäoikeus ei pitänyt 
käyntejä oikeudettomina, koska vastaajaa ei ollut nimenomaisesti kielletty käymästä 
kiinteistöllä, jossa sijaitsi myös hänen entinen lapsuudenkotinsa.54

Tekojen vastentahtoisuuteen ja oikeudettomuuteen liittyy myös tahallisuuden ar
viointi. Vainoaminen on rangaistavaa ainoastaan tahallisena, ja sen sisältö määräy
tyy sitä koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti.55 Niin sanotun peittämisperiaatteen 
mukaisesti tahallisuuden on katettava koko oikeudenvastainen teko eli teonhetkiset 
olosuhteet ja seuraukset. Tahallisuus edellyttää tietoa kaikista rikostunnusmerkistön 
täyttymisen kannalta relevanteista seikoista.56 Vainoamista koskeva rangaistussäännös 
on poikkeuksellisen moniedellytyksinen ja sitä on arvosteltu paljon juuri siitä näkö
kulmasta, että tekijä ei välttämättä aina ymmärtäisi syyllistyvänsä rikokseen. 

Esimerkiksi Kainuun käräjäoikeus (2015:151849, R 15/544) hylkäsi osittain syyt
teen vainoamisesta parisuhteen päättymistä koskevassa tapauksessa. Yhteyden otta
mista oli ollut puolin ja toisin. Asianosaiset olivat olleet välillä yhdessä ja välillä 
erossa. Vastaaja kertoi asianomistajan toisaalta pyytäneen jättämään hänet rauhaan 
ja toisaalta ottaneen kuitenkin häneen yhteyttä. Asianomistaja kertoi riitelyn olleen 
molemminpuolista. Näissä olosuhteissa vainoamisrikoksen edellyttämästä tahallisuu
desta jäi varteenotettava epäily.57 Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:147137, 
R 14/9195), jossa syyte hylättiin rikostunnusmerkistön täyttymättä jäämisen vuoksi, 
vastaaja oli väitettynä tapahtumaajankohtana ollut Suomenlinnassa keräämässä pul
loja. Koska Suomenlinna oli yleistä aluetta, jossa sai vapaasti liikkua ja kerätä pulloja, 
vastaajan ei ollut näytetty hakeutuneen sinne vainoamistarkoituksessa.58 

Useissa tapauksissa viranomaiset olivat jo ennen vainoamisasian käsittelyä jou
tuneet puuttumaan vastaajan asianomistajaan kohdistamaan menettelyyn. Erityisesti 
aikaisemmat tuomioistuimen päätökset otettiin tahallisuusarvioinnissa huomioon. 

54 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys muista syytekohdista ja rangaistuksen määräämisestä
 (2016:109674, R 15/1391).
55 HE 19/2013 vp s. 52. 
56  Tapani – Tolvanen 2013 s. 198. 
57 Tuomiosta ilmenevien seikkojen perusteella vaikuttaa siltä, että syyte olisi voitu hylätä myös sillä pe

rusteella, että vainoamisen tunnusmerkistö ei täyttynyt asiassa. Rovaniemen hovioikeudessa oli kysy
mys velvollisuudesta korvata valtiolle sen varoista maksetut asianomistajan avustamisesta aiheutuneet 
kustannukset sekä tuomitun korvauksen määrästä (2016:105874, R 16/60).

58 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa (2016:116147, R 15:3088).
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Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:144425, R 14/7815) vastaajan katsottiin 
menetelleen tahallisesti muun muassa, koska vastaaja oli jo määrätty asianomista
jien suojaamiseksi laajennettuun lähestymiskieltoon ja hänet oli tuomittu lukuisista 
asianomistajien kotirauhan ja lähestymiskiellon rikkomisista.

6.  Abstrakti vaara pelosta tai ahdistuksesta 

Tunnusmerkistössä asetetaan vielä edellytys siitä, että tekotapatunnusmerkeissä ku
vatut toistuvat teot ovat omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Kysy
myksessä on niin kutsuttua abstraktia vaaraa ilmentävä tunnusmerkki. Se, että teot 
ovat omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, tarkoittaa sitä, että pelko 
tai ahdistus on menettelyn tyypillinen seuraus. Lähtökohtana tässä arvioinnissa on 
keskimääräisihminen, mutta huomioon otetaan kohteen asemassa olevaan henkilöön 
liittyvät olennaiset olosuhteet kuten hänen ikänsä tai erityinen haavoittuvuutensa. 
Arvio tehdään tekohetken näkökulmasta.59 Yksittäisessä lainsoveltamistilanteessa 
arvioinnin kohteena voi esimerkiksi olla se, aiheuttaako näytetyksi tullut menettely 
yleensä nuoressa naisessa pelkoa tai ahdistusta60.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että teon tunnusmerkistö kiinnittyy pelon tai 
ahdistuksen osalta objektiivisiin perusteisiin61. Syyttäjän ei siis näin ollen tarvitse 
näyttää, että uhri olisi todella pelännyt tai ahdistunut. Teon rangaistavuus ei edellytä 
seurausta tai edes konkreettista seurauksen vaaraa. Toisaalta on hyvin mahdollista, 
että vainoaminen on aiheuttanut myös konkreettisen seurauksen, esimerkiksi juuri 
pelkoa tai ahdistusta asianomistajassa. 

Hallituksen esityksessä on todettu, että vakavista ja usein toistuvista teoista koostu
va menettely voi aiheuttaa kohteessa pelkotilan ja jopa pysyviä psyykkisiä ongelmia. 
Toisaalta on tärkeää huomata, että muukin kuin esimerkiksi uhkaamista sisältävä vai
noaminen voi hyvin olla omiaan aiheuttamaan pelkoa. Jos tekijää ei koeta vaaralliseksi 
ja teot eivät ole kovin vakavia, menettely ei ehkä ole omiaan aiheuttamaan kohteessa 
pelkoa vaan pikemminkin ahdistusta. Ahdistus saattaa kuitenkin olla vainon kohteelle 
yhtä invalidisoivaa kuin pelko. Ahdistus merkitsee sellaista elämänlaadun heikkene
mistä, jota kohteen elämässä kaiken aikaa läsnä oleva, arvaamattomasti esiin tuleva ja 
vaikeasti vaikutettavissa oleva vainoamiskäyttäytyminen on omiaan aiheuttamaan.62

Sen arvioiminen, ovatko teot olleet omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai 
ahdistusta, saattaa tosiasiassa usein olla tuomioistuimessa haastavaa. Pelko ja ahdis
tus ovat juridisesta kontekstista vieraita käsitteitä ja niiden arviointi perustuu enem

59 HE 19/2013 vp s. 52.  
60 Frände ym. 2014 s. 456. 
61 Ks. PeVL /2013 vp s. 4. 
62 HE 19/2013 vp s. 52. Ks. lisäksi Opas vainotulle 2012–17. Opas auttaa lainsoveltajaa hahmottamaan, 

millaisia vaikutuksia vainoamisella voi olla vainotun elämään. 
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mänkin psykologisiin ja lääketieteellisiin kriteereihin. Asianosaisten edun mukaista 
saattaa olla esittää asiassa asiantuntijatodistelua. Esimerkiksi psykologi voi kertoa 
oikeudessa, mitä seurauksia kysymyksessä oleva menettely on omiaan aiheuttamaan 
vainoamisen kohteessa. Silmiinpistävää onkin, että ainoastaan kahdessa tapauksessa 
vainoamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä on otettu vastaan suullista asiantun
tijatodistelua. 

Kirjalliseen asiantuntijatodisteluun vetoaminen oli tutkimissani tapauksissa sen si
jaan yleisempää: lääketieteellistä, psykologian alaan kuuluvaa ja muuta vastaavaa kir
jallista selvitystä esitettiin kymmenessä tapauksessa. Asianomistajat esittävät varsin 
tyypillisesti vainoamista koskevassa oikeudenkäynnissä vahingonkorvauslain 5 luvun 
6 §:n nojalla korvausvaatimuksen henkisen kärsimyksen korvaamisesta, jolloin kir
jallinen lääkärinlausunto saattaa joka tapauksessa olla tarpeellinen. Myös korvauksen 
tuomitseminen vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n nojalla kivusta, särystä tai muusta 
tilapäisestä haitasta edellyttänee käytännössä usein lääkärinlausuntoa.

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (2016:134398, R 15/2301) esitettiin runsaas
ti alaikäistä asianomistajaa koskevaa lääketieteellistä selvitystä: lääkärinlausuntoja, 
joista ilmeni asianomistajan koulupoissaolojen runsas määrä sekä somaattiset oireet 
kuten päänsärky, lausunto poliisia ja syyttäjää varten lapsen vainoamis ja lähestymis
kiellon rikkomisepäilyn tutkimuksesta, yhteenveto lastenpsykiatrisesta arvioinnista 
perheneuvolassa ja asianomistajasta laadittu potilaskertomus. Asianomistajan oirei
lusta kuultiin myös lastenpsykiatrian erikoislääkäriä ja psykologia, joka oli suorit
tanut esitutkinnassa alaikäisen asianomistajan kuulemisen. Hovioikeus katsoi, että 
vastaajan, joka oli asianomistajan isä, oli täytynyt ymmärtää, että hänen menettelynsä 
oli omiaan aiheuttamaan asianomistajassa ainakin ahdistusta.

Espoon käräjäoikeus (2015:147551, R 15/1209, ei lainvoimainen) kuuli kriisi ja 
traumapsykoterapeuttia, jonka asiakkaana asianomistaja oli ollut työssä jaksamisen 
vuoksi. Terapeutti kertoi keskustelleensa asianomistajan kanssa vastaajan toiminnasta 
ja siitä kuinka vastaajan lähettämien lukuisen viestien saaminen oli joka kerta lisän
nyt asianomistajassa alavireisyyttä, ahdistusta ja pelokkuutta. Asianomistaja oli ollut 
masentunut ja joutunut hakemaan sairauslomaa. Terapeutti piti kuitenkin mahdotto
mana arvioida, mikä osuus asianomistajan kärsimyksestä oli vastaajan aiheuttamaa. 
Käräjäoikeus katsoi vainoamisen tunnusmerkistön pelon ja ahdistuksen osalta tulleen 
näytetyksi asianomistajan kertomuksella sekä tätä tukevalla kriisi ja traumapsykote
rapeutin lausunnolla. Asiassa esitettiin myös kirjallinen terapeutin lausunto. 

Tapauksissa, joissa vainoaminen on ollut laadultaan poikkeuksellisen vakavaa tai 
vainoamistekojen määrä suuri, abstraktia vaaraa pelosta tai ahdistuksesta voidaan pi
tää hyvinkin selvänä. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus (2015:136139, R 15/2461) 
katsoi, että vastaajan alle kuukauden ajanjaksolla lähettämiä satoja sähköposti ja 
tekstiviestejä voitiin jo itsessään pitää olevan omiaan tyypillisesti ahdistamaan keski
määräisihmistä63. 

63 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107858, R 15/3067).
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Useimmissa tapauksissa näyttö pelosta tai ahdistuksesta perustui asianomistajan 
tuomioistuimessa antamaan kertomukseen. Vaikka tuomioistuimen tehtävänä on vai
noamistapauksessa ainoastaan arvioida, onko menettely omiaan aiheuttamaan keski
määräisihmisessä pelkoa tai ahdistusta, käytännössä asianomistajaa kuultiin kuitenkin 
lähes aina vainoamisen konkreettisista vaikutuksista.

Esimerkiksi Espoon käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:106335, R 14/2611) asian
omistaja kertoi, että hän oli tuntenut itsensä väsyneeksi vastaajan käytöksen johdosta, 
hän oli joutunut muuttamaan päivärutiinejaan sekä kertomaan vastaajan toiminnasta 
työpaikallaan sekä lapsensa päiväkodissa. Käräjäoikeus katsoi vastaajan tekojen ol
leen omiaan aiheuttamaan asianomistajassa pelkoa tai ahdistusta.64 Myös todistajat 
kertoivat asianomistajan kokemasta pelosta ja ahdistuksesta. Vaasan hovioikeuden 
ratkaisussa (2016:104673, R 15/419) asianomistaja äitiä oli kuultu siitä, miten hänen 
tyttärensä ei ollut tapahtumien vuoksi pystynyt syömään, nukkumaan tai menemään 
ystäviensä kanssa ulos. Hovioikeus katsoi vastaajan käyttäytymisen aiheuttaneen 
asianomistajassa pelkoa ja ahdistusta. 

Pelkoa tai ahdistusta koskevan abstraktin vaaran osalta on hyvä muistaa, että vai
noamisen syyksilukeminen edellyttää tahallisuuden kattavan myös tämän tunnus
merkistötekijän. Esimerkiksi Hyvinkään käräjäoikeus (2015:139983, R 15/320) kat
soi, että vastaajan oli tullut ymmärtää yhteydenottojen olleen häiritseviä ja omiaan 
aiheut tamaan ahdistusta ja pelkoa asianomistajissa, koska vastaaja oli itsekin kertonut 
syyksi yhteydenotoille halunsa riivata ja yhteydenotot olivat jatkuneet pitkään. Myös 
lääkärinlausunnon mukaan asianomistaja oli kokenut tilanteen hyvin ahdistavana ja 
joutunut asian vuoksi hakeutumaan työterveyshuoltoon.65

7.  Toissijaisuuslauseke

Vainoaminen rikostyyppinä esiintyy tyypillisesti tilanteessa, jossa asianosaisten välil
lä vallitsee enemmänkin riitaisuuksia. Aineistooni kuuluvista ratkaisuista on vedet
tävissä johtopäätös, että lähes aina vainoamisen yhteydessä vaaditaan rangaistusta 
myös muista teoista. Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti tilanne saattaa käy
tännössä olla sellainen, että vainoaja kohdistaa uhriin esimerkiksi puolen vuoden ai
kana vainoamisrikoksen ohella muitakin eri rikoksia. Teot saattavat asianomistajan 
näkökulmasta näyttäytyä osana vainoamista, mutta rikosoikeudellisesti kysymys on 
itsenäisistä rikoksista.66 

Tutkimusaineistooni kuuluvien ratkaisujen perusteella tyypillisiä vainoamisen yh
teydessä esiintyviä muita rikostyyppejä ovat rikoslain 25 luvun 7 §:n laiton uhkaus ja 

64 Helsingin hovioikeudessa oli kysymys tunnustamisoikeudenkäyntiin liittyvästä tuomioesityksestä 
(2015:148733, R 15/918). 

65 Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:107359, R 15/2766).  
66 HE 19/2013 vp s. 52. 
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rikoslain 21 luvun 5 §:n pahoinpitely, joista voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi, rikoslain 16 luvun 9 a §:n lähestymiskiellon rikkominen 
ja rikoslain 35 luvun 1 §:n vahingonteko, joista voidaan tuomita sakkoon tai vankeu
teen enintään yhdeksi vuodeksi, rikoslain 24 luvun 1 §:n mukainen kotirauhan rikko
minen, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi 
ja rikoslain 24 luvun 9 :n mukainen kunnianloukkaus, josta voidaan tuomita sakkoon.

Lainkonkurrenssissa on kysymys siitä, että useampi rangaistussäännös näyttää so
veltuvan tekoon, mutta yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa yhden rangaistussään
nöksen soveltamisen todetaan tekevän muiden soveltamisen tarpeettomaksi. Toisin 
sanoen teolla toteutetaan useampi rikostunnusmerkistö, mutta siitä huolimatta vastaa
ja tuomitaan vain yhdestä rikoksesta.67 Vainoamista koskevassa rangaistussäännökses
sä on toissijaisuuslauseke siltä varalta, että vainoamisen toteuttavalla menettelyllä on 
toteutettu myös muun rikoksen edellytykset68.

Vainoamisesta rangaistaan vain, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa 
tai ankarampaa rangaistusta. Vainoamisen tunnusmerkistö syrjäytyy, jos sama teko to
teuttaa jonkin sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, jonka enimmäisrangaistus on kaksi 
vuotta tai enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että jos teko toteuttaa laittoman uhkauksen 
tunnusmerkistön, tekijää rangaistaan laittomasta uhkauksesta, mutta tätä tekoa ei lue
ta syyksi osana samalla kertaa käsiteltävänä olevaa vainoamisrikosta, jossa on kysy
mys myös osateoista, jotka eivät toteuta vainoamisrikoksen syrjäyttävän laittoman 
uhkauksen tunnusmerkistöä.69 

Lakivaliokunta on pyrkinyt selventämään vainoamisen tunnusmerkistöön sisälty
vää toissijaisuuslauseketta siten, että jos kysymys on esimerkiksi uhkaamisesta, sel
lainen uhkaus, joka ei yllä laittoman uhkauksen tarkoittamaksi uhkaukseksi, voidaan 
sisällyttää vainoamiseen. Jos uhkaus sen sijaan toteuttaa laittoman uhkauksen tunnus
merkistön, tällaista uhkausta ei sisällytetä vainoamiseen, koska laittomasta uhkauk
sesta on säädetty yhtä ankara rangaistus kuin vainoamisesta. Edellä esitetystä seu
raa, että henkilö, joka vainoamisen toteuttavan menettelyn lisäksi on tehnyt laittoman 
uhkauksen edellytykset toteuttavan teon, tulee tuomittavaksi sekä vainoamisesta että 
laittomasta uhkauksesta. Se, että laittomasta uhkauksesta tuomitaan vainoamisesta 
erillisenä rikoksena eikä sitä sisällytetä vainoamiseen, merkitsee muun muassa sitä, 
että laitonta uhkausta ei mainita vainoamista koskevan syytteen teonkuvauksessa eikä 
se vaikuta vainoamisrikoksen rangaistusarvoon. Lakivaliokunta on vielä todennut, 
että edellä esitetystä ei seuraa tarvetta pilkkoa vainoamisen tekoaikaa syytteessä.70 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos vastaaja on vainonnut asianomistajaa uh

67 Lahti 1968 s. 709. 
68 Vainoamisen rangaistavaksi säätämisen valmistelua varten perustetun toimikunnan mietintöä koske

vassa lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota siihen, että lainkonkurrenssia koskevat soveltamis
vaikeudet olisi syytä ratkaista jo säädösvalmistelun yhteydessä. Ks. Oikeusministeriön mietintöjä ja 
lausuntoja 49/2012 s. 59–61. 

69 Silvennoinen–Tolvanen s. 761. 
70 LaVM 11/2013 vp s. 10.  
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kauksia esittämällä 1.7.2014–30.6.2015 sekä uhannut rikoksella 7.9.2014 ja 5.5.2015 
olosuhteissa, jossa asianomistajalla on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen 
turvallisuuden olevan vakavassa vaarassa, hänet voidaan tuomita vainoamisesta 
1.7.2014–30.6.2015 sekä laittomasta uhkauksesta 7.9.2014 ja 5.5.2015. Laittomia uh
kauksia ei siis poisteta vainoamisen tekoajasta.

Toissijaisuuslauseke ei ole esteenä sille, että tekijä tuomitaan samalla rikokses
ta, jonka asteikko on lievempi kuin kaksi vuotta vankeutta. Hallituksen esityksessä 
on nimenomaisesti todettu, että esimerkiksi lähestymiskiellon rikkomisesta on syytä 
yleensä vainoamisen ohella tuomita erikseen. Sen lisäksi, että lähestymiskiellon rik
kominen on lievemmin rangaistava teko, erikseen rankaiseminen on perustelua myös, 
koska vainoamisen suojaama oikeushyvä on vapaus ja lähestymiskiellon rikkomisen 
oikeudenhoito ja viranomaistoiminta.71 Tämä koskee myös lievemmin rangaistuja va
hingontekoa, kotirauhan rikkomista ja kunnianloukkausta, joiden suojaama oikeus
hyvä on eri kuin vainoamisessa. 

LänsiUudenmaan käräjäoikeuden ratkaisussa (2014:129960, R 14/1031) vastaa
jan asianomistajaan kohdistama menettely toteutti useamman rikostunnusmerkistön. 
Käräjäoikeus totesi, että vainoamista voitiin perustella myös vastaajan menettelyyn 
sisältyvillä toiseen oikeushyvään kohdistuvilla, lievemmin rangaistavilla teoilla ku
ten lähestymiskiellon ja kotirauhan rikkominen. Teoista erikseen tuomitseminen ei 
estänyt pitämästä niitä osana vainoamismenettelyä. Sen sijaan vastaajan menettelyyn 
sisältyneet yhtä ankarasti rangaistavat teot, laiton uhkaus ja pahoinpitely, katsottiin 
jäävän toissijaisuuslausekkeen nojalla vainoamisen ulkopuolelle.72

Toissijaisuuslauseke ei välttämättä ratkaise kaikkia lainkonkurrenssiin kuuluvia 
tulkintaogelmia. Hankalimmat tulkintaongelmat saatetaan joutua ratkaisemaan suo
jeluintressin ulottuvuutta koskevalla punninnalla. Jos kaksi rangaistussäännöstä suo
jaavat ainakin osittain samaa oikeushyvää, ei ole tarvetta soveltaa niitä kumpaakin.73 
Pahoinpitelyn osalta todettakoon, että oikeuskirjallisuudessa on esitetty kanta, että 
jos kysymyksessä on henkinen pahoinpitely, sen suojaama oikeushyvä on sama kuin 
vainoamisessa, jolloin pahoinpitely syrjäyttää toissijaisuuslausekkeen perusteella vai
noamisen. Sen sijaan jos kysymyksessä on fyysinen pahoinpitely, jolloin suojattu oi
keushyvä on fyysinen koskemattomuus, pahoinpitelystä voidaan tuomita vainoamisen 
ohessa.74

Myös kvalifioitujen tekomuotojen osalta saattaa syntyä tulkintaongelmia. Rikos
lain 24 luvun 2 §:n mukainen törkeä kotirauhan rikkominen ja 10 §:n mukainen törkeä 
kunnianloukkaus ovat yhtä ankarasti rangaistavia tekoja kuin vainoaminen. Sovel
tuuko kvalifioituun tekomuotoon toissijaisuuslauseke vaikka vainoamista lievemmin 

71 HE 19/2013 vp s. 52. 
72 Turun hovioikeudessa oli kysymys toisiin syytekohtiin liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta 

(2015:140093, R 14/1658).
73 Ks. Frände 2012 s. 276 ja 277. 
74 Silvennoinen–Tolvanen 2014 s. 761. 
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rangaistavaan perusmuotoiseen tekoon ei? Koska kotirauhan rikkominen ja kunnian
loukkaus suojaavat eri oikeushyviä kuin vainoaminen, voidaan perustellusti katsoa, 
että toissijaisuuslauseke ei samasta rangaistusasteikosta huolimatta sovellu.

EteläSavon käräjäoikeudessa (2015:151326, R 14/1598) vastaajan katsottiin syyl
listyneen sekä vainoamiseen että törkeään kunnianloukkaukseen lukuisia viestejä 
lähettämällä. Tekstiviesteissä oli törkeällä tavalla nimitelty asianomistajia ja esitet
ty heitä halventavia ilmauksia.75 Lain sanamuoto ei toisaalta estä päinvastaistakaan 
tulkintaa. VarsinaisSuomen käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:121547, R 15/847) 
vainoamiseen ei ollut sisällytetty samalla kertaa tuomittavan törkeän kotirauhan rik
komisen tunnusmerkkejä76.

8.  Rangaistuskäytäntö ja vainoamisen aiheuttaman   
 kärsimyksen korvaaminen

Vainoamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Suurim
massa osassa tapauksista vastaaja tuomittiin yhteiseen rangaistukseen vainoamisesta 
ja samalla kertaa tuomittavista muista teoista. Rangaistuskäytännön selvittämistä vai
keuttaa se, että yhteisiä rangaistuksia tuomitessaan tuomioistuimet eivät aina ilmoita 
yksikkörangaistuksia. 

Niissä tapauksissa, joissa vastaajan syyksi luettiin pelkkä vainoaminen, tuomittu 
rangaistus oli 20–70 päiväsakkoa. Espoon käräjäoikeus (2015:103446, R 14/2234) 
tuomitsi vastaajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen tapauksessa, jossa vastaaja 
oli 1.1.–31.3.2014 ottanut asianomistajaan yhteyttä lähettämällä kortteja, kirjeitä ja 
rahaa. Helsingin käräjäoikeus (2015:137708, R 15/1563) tuomitsi vastaajan 50 päi
väsakon sakkorangaistukseen tapauksessa, jossa vastaaja oli 1.1.2014–1.1.2015 lähet
tänyt asianomistajalle yli 200 tekstiviestiä, hakeutunut asianomistajan seuraan asian
omistajan kielloista huolimatta, ajanut autolla asianomistajan asunnon läheisyyteen 
ja tarkkaillut asianomistajan pohjakerroksessa olevaa asuntoa pihalta tai läheiseltä 
parkkipaikalta. Kainuun käräjäoikeus (2015:151849, R 15/544) tuomitsi vastaajan 45 
päiväsakon sakkorangaistukseen tapauksessa, jossa vastaaja oli 1.2.–3.4.2015 oleillut 
asianomistajan asunnon läheisyydessä, soittanut asianomistajalle toistuvasti ja yrit
tänyt selvittää tämän asioita. Vastaaja oli myös esittänyt uhkauksia ja kysellyt asian
omistajan siskolta asianomistajan olinpaikkaa.77 Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 
(2015:117939, R 15/1411, ei lainvoimainen) vastaaja oli tullut Suomeen tapaamaan 
asianomistajaa ja 9.–13.2.2015 pyrkinyt ottamaan häneen yhteyttä soittamalla, lähet

75 ItäSuomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2016:104519, R 16/88).  
76 Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa (2015:137615, R 15/1321). 
77 Rovaniemen hovioikeudessa oli kysymys velvollisuudesta korvata valtiolle sen varoista maksetut 

asianomistajan avustamisesta aiheutuneet kustannukset (2016:105874, R 16/60).
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tämällä viestejä ja käymällä asianomistajan oven takana. Käräjäoikeus tuomitsi vas
taajan 60 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaisussa (2015:123335, R 15/86) vastaajan katsot
tiin syyllistyneen vainoamiseen soittamalla tai yrittämällä soittaa asianomistajalle 
150 kertaa 19.7.–8.10.2014 välisenä aikana. Yhteydenottojen perusteena oli osittain 
asianosaisten yhteistä lasta koskevat asiat. Käräjäoikeus totesi, että rangaistuksen 
määrässä oli perusteltua ottaa huomioon, että teossa oli ollut käsillä seikkoja, jotka 
olivat olleet omiaan vähentämään vastaajan syyllisyyttä ja hänelle oli seurannut me
nettelystä rangaistuksen ohella myös hänen olosuhteissaan huomattava korvausvel
vollisuus. Näistä syistä käräjäoikeus piti 20 päiväsakon sakkorangaistusta riittävänä 
yhteydenottojen huomattavasta lukumäärästä ja pitkästä tekoajasta huolimatta.

ItäSuomen hovioikeuden ratkaisussa (2015:137517, R 15/859) vastaaja oli vai
nonnut asianomistajaa 29.12.2014–25.3.2015 soittamalla ja lähettämällä tekstivies
tejä asianomistajan matkapuhelimeen, uhkailemalla useaan kertaan tappamisella ja 
auton polttamisella, käyttäytymällä uhkaavasti, seuraamalla asianomistajaa hänen 
käydessä kaupassa ja ollessa työssään sekä tarkkailemalla asianomistajaa tämän ol
lessa kotona ja liikkuessa kaupungilla. Vastaaja tuomittiin vainoamisen lisäksi ran
gaistukseen viestintärauhan rikkomisesta 30.11.–3.12.2014, kotirauhan rikkomisesta 
30.10.–2.12.2014, lievästä pahoinpitelystä 30.11.2014, lähestymiskiellon rikkomises
ta 23.1.–25.3.2015, lievästä vahingonteosta 5.2.2015, laittomasta uhkauksesta 14.1.–
25.3.2015 ja kotirauhan rikkomisesta 29.12.2014–25.3.2015. Hovioikeus piti anka
rimmin rangaistavina tekoina vainoamista ja laitonta uhkausta, joista kummastakin 
erikseen tuomittuna tuomittava rangaistus olisi ollut noin 60 päivää – 3 kuukautta 
vankeutta. Vastaaja tuomittiin yhteiseen viiden kuukauden ehdolliseen vankeusran
gaistukseen.

Ratkaisujen joukosta löytyi yksi tapaus, jossa vastaaja jätettiin rangaistukseen tuo
mitsematta. Helsingin käräjäoikeus (2016:101697, R 15/2349) piti vainoamista har
kitsemattomuutena ja tekijän syyllisyyttä vähäisenä, koska se oli liittynyt ero ahdis
tukseen, tekoaika 14.–20.3.2014 ei ollut pitkä, vastaaja oli käräjäoikeudessa osoittanut 
ymmärtävänsä tekonsa moitittavuuden sekä pyytänyt asianomistajalta anteeksi. 

Rangaistusseuraamuksen lisäksi vastaaja tuomittiin useissa tapauksissa maksa
maan asianomistajalle korvausta vainoamisen aiheuttamasta kärsimyksestä vahingon
korvauslain 5 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla78. Henkilövahinkoasiain neuvottelu
kunnan suosituksissa vuodelta 2014 ei ole kohtaa vainoamisrikoksesta tuomittavalle 
kärsimyskorvaukselle, koska suositukset on laadittu ennen kuin 1.1.2014 voimaan 

78 Tämän tutkimuksen kohteena ovat ainoastaan vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n perusteella kärsimyk
sestä tuomittavat korvaukset. Vain kahdessa aineistooni kuuluvassa tapauksessa tuomioistuin tuomitsi 
vastaajan maksamaan vainoamisen perusteella muuta kuin rikoksen aiheuttamaan kärsimykseen pe
rustuvaa korvausta. Helsingin hovioikeus (2016:134398, R 15/2301) tuomitsi vastaajan suorittamaan 
asianomistajalle korvausta kärsimyksen ohella kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja 
Tuusulan käräjäoikeus (2014:146679, R 14/550) tilapäisestä psyykkisestä haitasta, uuden puhelimen 
ja hälytyslaitteiston hankinnasta sekä ansionmenetyksestä. 
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tulleesta vainoamisrikoksesta tuomittavasta korvauskäytännöstä oli tapauksia. Uus
kriminalisoinneissa on kuitenkin mahdollista hakea tulkintatukea olemassa olevista 
suosituksista79. 

Paras tulkintatuki lienee saatavissa sellaisista rikostyypeistä, joiden rangaistus
asteikko on sama kuin vainoamisessa. Esimerkiksi samaan oikeushyvään eli vapau
teen kohdistuvan laittoman uhkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä määrättävän 
korvauksen suositustaso 100–1.500 euroa. Tulkintaapua voitaneen hakea myös lie
vemmin rangaistavan lähestymiskiellon rikkomisen korvaussuositustasosta, joka on 
200–500 euroa. 

Helsingin hovioikeus (2016:102528, R 15/560) piti vainoamista tekona, joka oi
keuttaa kärsimyskorvaukseen vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n nojalla. Lain kohdan 
2 momentin mukaisesti korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka louk
kaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun 
asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Korvauksen 
tuomitseminen ei näin ollen edellyttänyt, että vahingon kärsinyt osoitti hänelle aiheu
tuneen kärsimystä, vaan korvaus tuomittiin sen kärsimyksen perusteella, jonka teko 
oli omiaan aiheuttamaan.80 

Mainitussa ratkaisussa vastaaja oli 1.1.–19.5.2014 lähettänyt asianomistajalle 
lukui sia sähköpostiviestejä, jotka olivat välillä rakkaudentunnustuksia, välillä vihjauk
sia siitä, että vastaaja halusi tehdä asianomistajalle pahaa. Lisäksi vastaaja oli lähet
tänyt asianomistajan miestä koskevia loukkaavia viestejä. Hovioikeus piti menettelyä 
moitittavana ja katsoi sen sellaisenaan olevan omiaan aiheuttamaan asianomistajalle 
vahingonkorvauslaissa tarkoitettua kärsimystä. Asianomistajalle oli kirjallisena todis
teena esitetyn psykoterapeutin lausunnon mukaan aiheutunut pitkäkestoinen trauma
peräinen stressihäiriö. Tuntuvaa korvausta puolsi myös se, että vastaaja oli lähettänyt 
viestejä jo vuodesta 2007 ja että hänet oli aikaisemmin määrätty lähestymiskieltoon. 
Toisaalta vastaajan menettelyä ei voitu pitää lajissaan erityisen vakavana. Hovioikeus 
katsoi, että asiattomia sähköpostiviestejä lähettämällä tehtävä vainoaminen oli tekona 
rinnastettavissa vastaavin tavoin tehtyyn kotirauhan rikkomiseen, lähestymiskiellon 
rikkomiseen tai kunnianloukkaukseen. Hovioikeus tuomitsi vastaajaan suorittamaan 
asianomistajalle korvauksena kärsimyksestä 2.000 euroa. 

ItäSuomen hovioikeuden ratkaisussa (2015:140284, R 15/907) oli kysymys asian
omistajalle vainoamisen ja laittoman uhkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä tuomi
tun korvauksen määrästä. Vainoamisen tekotapana oli ollut se, että vastaaja oli ottanut 
yhteyttä asianomistajaan menemällä tämän asuntoon, soittamalla puheluita ja lähet
tämällä tekstiviestejä. Osa yhteydenotoista oli johtunut asianosaisten yhteisen lapsen 

79 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset s. ii.  
80 Vrt. myös Silvennoinen–Tolvanen s. 760. Kirjoittajat katsovat, että on omiaan kriteerin näyttäminen 

ei riitä välttämättä vahingonkorvauksen perusteeksi. Asianomistajan olisi kyettävä näyttämään, että 
hänelle oaiheutunut teosta kärsimystä, jolloin asiantuntijan lausunnon hankkiminen saattaa olla tar
peellista. 
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tapaamisen järjestelyistä. Osa yhteydenotoista oli taas asianomistajan henkeä ja ter
veyttä uhkaavia ja vastaaja oli myös ilmaissut toivovansa asianomistajan kuolemaa. 
Vainoaminen oli kestänyt yli yhdeksän kuukautta. Hovioikeus piti oikeudenmukaise
na korvauksena vainoamisesta ja laittomasta uhkauksesta 2.500 euroa. 

Turun hovioikeus (2016:106158, R 15/1206) katsoi oikeudenmukaiseksi kor
vaukseksi tekstiviestejä lähettämällä, soittamalla sekä seuraamalla ja tarkkailemalla 
11.2.–8.10.2014 toteutetun vainoamisen aiheuttamasta kärsimyksestä 1.500 euroa ja 
seuraamalla ja tarkkailemalla 3.–15.12.2014 toteutetun vainoamisen aiheuttamasta 
kärsimyksestä 200 euroa. Vastaaja tuomittiin myös erikseen maksamaan korvauksia 
samoilla teoilla toteutettujen lähestymiskieltojen rikkomisten aiheuttamasta kärsi
myksestä. 

9.  Lopuksi

Vainoamisena tuli 1.1.2014 rangaistavaksi yksilön vapauteen kohdistuva toistuva, 
vastentahtoinen, oikeudeton ja tahallinen uhkaaminen, seuraaminen, tarkkaileminen, 
yhteyden ottaminen tai muu rinnastettava menettely, joka on omiaan aiheuttamaan sen 
kohteessa pelkoa tai ahdistusta. Vainoaminen säädettiin rangaistavaksi, koska rikos
laissa oli aukko tämän asianomistajan elämänlaatua merkittävästi heikentävän teon 
osalta. 

Vainoaminen poikkeaa monista muista rikostunnusmerkistöistä siinä, että teon 
syyksilukeminen edellyttää useiden, osittain vaikeasti hahmotettavien edellytysten 
täyttymistä. Näiden edellytysten sisältöä olen pyrkinyt edellä määrittämään hovi
oikeuk sien ja käräjäoikeuksien tapauskäytännön perusteella.

Vainoamista esiintyy erityisesti entisten parisuhdekumppanien välillä. Vainoami
nen tapahtuu tyypillisesti tilanteessa, jossa asianosaisten välillä on paljon tyytymät
tömyyttä ja riitaisuuksia. Oikeudellisesta näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää tun
nistaa, mitkä seikat liittyvät vainoamista koskevan rikosasian käsittelyyn ja mitkä taas 
muihin asianosaisten välisiin selvittämättömiin asioihin. 

Vainoamisen tekotapojen moninaisuus aiheuttaa sen, että rikoksen ulkoinen ilme
nemismuoto vaihtelee. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, mitkä osateot voi
daan katsoa osaksi vainoamismenettelyä. Toisaalta eri tekotavat heijastuvat siihen, 
miten rikostunnusmerkistön muita edellytyksiä tulisi arvioida. Yhteyden ottaminen 
poikkeaa muista tekotavoista siinä, että se on lähtökohtaisesti tavanomaista sosiaalista 
käyttäytymistä. Yhteyden ottaminen on usein riidatonta, mutta yhteyden ottamisen oi
keudettomuuden, vastentahtoisuuden tai tahallisuuden arviointi voi olla vaikeaa. Uh
kaamisessa tilanne on päinvastainen; uhkaaminen jää usein riitaiseksi seikaksi, mutta 
sen osoittaminen oikeudettomaksi, vastentahtoiseksi tai tahalliseksi on näytöllisesti 
yksinkertaisempaa. 
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Sitä, että vastaaja voi syyllistyä vainoamiseen muulla rinnastettavalla menettelyllä, 
on arvosteltu varsin avoimeksi rangaistussäännöksen soveltamisen kriteeriksi. Rin
nasteisten tekotapojen tunnistamista saattaa helpottaa ajatus siitä, että teon ulkoisen 
ilmenismuodon rinnasteisuuden lisäksi teon vaikuttavuuden ja vakavuuden tulisi olla 
verrannollinen rangaistussäännöksessä nimenomaisesti mainittuihin tekotapoihin.

Koska vainoamista koskevan asian yhteydessä käsitellään usein myös muita syyt
teitä, vainoamiselta edellytetyn toistuvuuden kanssa pitää olla tarkkana. Rikosten 
yksiköiminen tapahtuu eri perustein kuin esimerkiksi laittomassa uhkauksessa tai 
lähes tymiskiellon rikkomisessa, joissa yksittäinen teko voi johtaa syyksilukemiseen. 
Toissijaisuuslausekkeeseen taas on hyvä perehtyä huolellisesti lainvalmisteluaineis
toon ja oikeuskirjallisuudessa esitettyihin huomioihin tutustumalla. Olennaista on 
muistaa selvittää muiden sovellettavaksi tulevien rikosnimikkeiden rangaistusasteikot 
ja hahmottaa niillä suojatut oikeushyvät. 

Abstraktia vaaraa koskeva kriteeri edellyttää tuomioistuimelta objektiivista arviota 
siitä, onko vastaajan menettelyn katsottava olleen omiaan aiheuttamaan pelkoa tai ah
distusta. Selvissä, usein myös vakavissa tapauksissa arviointi ei ole tuomioistuimes
sa vaikeaa. Rajatapaukset, joissa on omiaan kriteerin täyttyminen on vaakalaudalla, 
asianosaisten esittämällä asiantuntijatodistelulla voidaan tuomioistuimessa saada sel
vitystä vainoamisen seurauksista. 

Lainsoveltajan on tärkeää huomata, että vainoamisen kaltaisessa, useasta eri sovel
tamisedellytyksestä koostuvassa rikoksessa rikostunnusmerkistön täyttyminen edel
lyttää lopulta aina kokonaisharkintaa. Merkitystä on nähdäkseni annettava myös 
toimintaympäristölle, jossa rikoksen on väitetty tapahtuneen. Parisuhdekumppanien 
väliset yhteydenotot ja toisaalta esimerkiksi uhkaamiset, joissa vainottu ei tunne vai
noajaa, ovat hyvin erityyppisiä tilanteita arvioida vastaajan syyllistymistä väitettyyn 
vainoamiseen. Olennaista on pyrkiä nostamaan esille kaikki merkitykselliset oikeus
tosiseikat ja tämän jälkeen huolellisesti arvioida, onko menettely kokonaisuutena 
arvioiden ollut sellaista, että se on ollut omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai 
ahdistusta.

Ennen kuin vainoamisesta on muodostunut vakiintunutta rangaistus ja korvaus
käytäntöä on hyvä perehtyä laittomasta uhkauksesta tuomittuihin rangaistuksiin ja 
korvauksiin. Myös lievemmin rangaistuja lähestymiskiellon ja kotirauhan rikkomista 
sekä kunnianloukkausta koskevasta rangaistus ja korvauskäytännöstä voi olla saata
vissa tulkintaapua. 
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Jenny Öberg

Tekijänoikeus tietoyhteiskunnassa  
– rikosoikeudellisessa tarkastelussa 
erityisesti aggregointipalvelut

 

1.  Johdanto

Tämän päivän internetiä kuvaa informaatiotulva. Ongelman ratkaisuksi on kehitetty 
palveluja, jotka auttavat yksilöitä suodattamaan internetistä itseään kiinnostavaa tie
toa massan joukosta. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan verkkopalveluja rikosoikeudellisesta näkökulmas
ta. Tarkemmin ottaen kiinnostuksen kohteena ovat niin sanotut aggregointipalvelut, 
joilla on juuri edelläkuvatunlainen räätälöintitarkoitus. Tyypillisesti palvelu on haku
kone tai uutistenkoontipalvelu. 

Tällaiset palvelut toteutetaan yleensä teknisesti linkittämällä relevantteihin kohde
sivuihin. Linkittäminen on keskeinen käsite artikkelissa. Artikkelissa on tarkoitus 
selvittää linkittämisen oikeudellista merkitystä. Kytkentä rikosoikeuteen ja tekijän
oikeuden loukkaukseen löytyy myös juuri linkittämisen kautta. 

Rikosoikeudellisessa tarkastelussa selvitän, miten kotimaisen rikoslain tekijän oi
keus  rikkomus ja rikos soveltuvat aggregointipalveluihin. Voiko linkittäjä, eli tässä 
ta pauksessa verkkopalvelun tuottaja palvelullaan syyllistyä johonkin rikokseen? Entä 
voiko jokin rahallinen korvausvastuu teoksen oikeudenhaltijaa kohtaan tulla ky sy
myk seen? 

Aiheen tarkastelu tulee osoittamaan, että linkittämisen oikeudentila, eli se milloin 
se on sallittua ilman oikeudenhaltijan lupaa on epäselvä ja alati kehittyvä. Lainsää
däntö ei ehkä riittävällä tarkkuudella sääntele linkittämistä. Linkittämisestä on run
saasti ulkomaista oikeuskirjallisuutta ja käytäntöä, mutta myös kotimaista oikeus
kirjallisuutta ja lainvalmisteluaineistoa. Viime aikoina erityisesti EUoikeuskäytäntö 
lienee se instituutio, joka selvimmin on ohjannut tekijänoikeusloukkaussäännösten  
soveltamista. Linkittämiseen liittyvät epäselvyydet heijastuvat suoraan tekijänoikeu
denloukkaussäännösten soveltamiskäytäntöön, mikä erityisesti rikosoikeudessa on 
ongelmallista. 

Artikkeli on rakennettu siten, että otsikon 2 alla esittelen aiheen kannalta keskeisiä 
tekijänoikeudellisia lähtökohtia. Otsikon 3 alla tarkastelen linkittämisen tekniikkaa 
ja aggregointipalveluja. Otsikon 4 alla käsittelen linkittämistä oikeudellisena ilmiö
nä. Varsinainen rikosoikeudellinen tarkastelu tapahtuu otsikon 5 alla. Siinä tarkaste
len niiden rikosten tunnusmerkistöjä, jotka voivat olla relevantteja edellä sanottujen 
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verkko palvelujen tuottajan näkökulmasta. Selvitän säännösten soveltuvuutta aggre
gointipalveluihin lain, sen esitöiden, oikeuskäytännön sekä kirjallisuuden avulla. 
Otsi kon 6 alla käsittelen vielä suppeasti tekijänoikeudellisia rahallisia korvauksia, 
koska käytännössä hyvitys voi olla hyvinkin merkityksellinen seuraamus palveluntar
joajan näkökulmasta. Hyvitysvastuun edellytykset eroavat myös tietyiltä keskeisiltä 
osilta rikosvastuusta. Artikkelin lopuksi teen yhteenvedon ja johtopäätöksiä aiheesta.

2.  Tekijänoikeudellisia lähtökohtia

Tekijänoikeuslain 1 § säätää tekijänoikeuden kohteesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, ol
koonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys tai 
näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, 
taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä 
muu ta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä 
tieto koneohjelmaa.

Säännös ei varsinaisesti määrittele, mitä teoksella tarkoitetaan. Pykälän luettelo 
teoksista ei myöskään ole tyhjentävä, mikä käy ilmi säännöksen ilmaisusta ”taikka 
ilmetköönpä se muulla tavalla”.1 

Jotta teos saa tekijänoikeussuojan, niin sanotun henkisen luomistyön tuotteen on 
oltava itsenäinen ja omaperäinen.2 Oikeuskäytäntö lopulta määrittelee, mikä on suo
jattava teos ja mikä ei. Myös Tekijänoikeusneuvosto voi antaa asiasta lausuntoja (esi
merkiksi TN 2009:16 ja TN 2015:3). 

Myös internetissä olevat teokset ovat lähtökohtaisesti tekijänoikeudenalaisia siinä 
missä paperisetkin. Tämä koskee esimerkiksi erilaisia internetissä olevia kirjoituksia 
kuten sanomalehtiartikkeleita.3 

Sanotun lain 2 § säätää tekijänoikeuteen liittyvistä taloudellisista oikeuksista. Py
kälän 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, 
yksin omaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamal
la se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnel
mana, toisessa kirjallisuus tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. 

Pykälän 2 momentin mukaan kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamis
ta kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä 
keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teok
sen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. 

1 Harenko, Niiranen & Tarkela 2016 s. 16.
2 Harenko et al. 2016 s. 17.
3 TN 2001:8 s. 4.
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Pykälän 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun:
 1) se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen vä

littäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos 
saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;

2)  se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle;
3)  sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä 

muutoin levitetään yleisön keskuuteen; taikka
4)  sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä.

Pykälän 4 momentin mukaan julkisena esittämisenä ja yleisölle välittämisenä pide
tään myös esittämistä ja välittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.

Taloudelliset yksinoikeudet ovat lähtökohta, mutta niitä on rajoitettu. Tekijänoi
keus ei todellisuudessa anna oikeuden haltijalle täydellistä määräysvaltaa suojattuun 
teokseen. Oikeuksien rajat ja laajuus muotoutuvat tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitus
säännösten (muun muassa teosten kappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön 
ja sitaatti), oikeuskäytännön ja oikeustieteen tulkintojen kautta. Rajoitussäännösten 
taustalla on tärkeiksi ymmärrettyjä yhteiskunnallisia syitä (muun muassa tiedonväli
tykseen liittyvät rajoitussäännökset) ja sivistyksellisiä perusteita (opetukseen ja kult
tuurilaitosten toimintaan liittyvät rajoitukset).4

Yksinoikeuden laajuutta joudutaan käytännössä usein tulkitsemaan. Oikeuskäytän
nön perusteella lain tulkintaa ohjaavat tekijänoikeudellisen järjestelmän taustalla ole
vat tavoitteet eli tekijän ja hänen taloudellisten intressiensä suojaaminen. Tulkinnassa 
on tyypillisesti kyse siitä, voiko tekijä vaatia korvauksen aineiston tietystä käytöstä 
vai ei. Tulkinta on tapauskohtaista ja asia ratkaistaan kokonaisarvioinnin perusteella. 
Kokonaisarviointiin voivat vaikuttaa esimerkiksi perusoikeudet, kuten sananvapaus ja 
sivistykselliset perusoikeudet. Taloudellisten oikeuksien laajuutta rajaavat myös ylei
set varallisuusoikeudelliset säännöt ja periaatteet.5

Oikeus valmistaa suojatusta teoksesta kappaleita (kopioida) ja yleisön saataviin 
saattaminen ovat taloudellisten oikeuksien keskeisiä elementtejä. Kappaleen valmis
tamisesta käytetään laissa myös ilmaisuja tallentaminen ja fiksaatio, reprodusoiminen 
tai monistaminen ja toisintaminen sekä ”ottamisesta rajoituksen nojalla toiseen yhtey
teen”. Teoksen kappale syntyy, kun teos ilmaistaan ja kun se kiinnitetään johonkin 
alustaan (esimerkiksi paperiin tai digitaaliseen tallennusalustaan) siten, että se on toi
sinnettavissa alustasta esimerkiksi kopioimalla se edelleen toiselle tallennusalustalle.6

Tekijänoikeuslain 3 § säätää niin sanotuista moraalisista oikeuksista. Kun teokses
ta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on 
1 momentin mukaan tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. 

4 Harenko et al. 2016 s. 25 ss.
5 Harenko et al. 2016 s. 29 s.
6 Harenko et al. 2016 s. 34.
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Pykälän 2 momentin mukaan älköön teosta muutettako tekijän kirjallista tai taiteel
lista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatet
tako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän 
mukaan, hän voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuu
deltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.

Taloudellisista oikeuksista poiketen moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonan 
kunnioittamiseen. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän erityistä suhdetta teok
seensa, eivätkä ne pääsääntöisesti ole luovutettavissa.7

Pykälän 1 momentissa tarkoitettu isyysoikeus koskee kaikentyyppisiä teoksia. Vel
vollisuus mainita tekijän nimi ei kuitenkaan ole aivan ehdoton, vaan se on sidoksissa 
hyvän tavan edellyttämään vaatimukseen, joka määräytyy kullakin alalla vallitsevan 
käytännön mukaisesti. Esimerkiksi tietokoneohjelmien yhteydessä ei yleensä maini
ta ohjelman alkuperäisiä tekijöitä (esimerkiksi ohjelmoijia). Myöskään mainoksissa 
tai esimerkiksi yrityksen toimintaa esittelevillä kotisivuilla sivujen tekijöiden ja valo
kuvaajien nimien ilmoittaminen ei ole tavanomaista. Isyysoikeutta loukkaa tekijän 
nimen mainitsematta jättäminen tilanteessa, jossa hyvä tapa edellyttäisi nimen mai
nitsemista, jollei tekijä ole pyytänyt mainitsematta jättämistä, teoksen julkistaminen 
tai julkaiseminen jonkun muun kuin tekijän nimellä vastoin tekijän tahtoa tai teki
jän nimen ilmoittaminen muussa kuin tekijän pyytämässä muodossa, esimerkiksi jos 
teosta ei julkaista tekijän pyytämällä nimimerkillä tai tekijän oma nimi ilmoitetaan 
virheellisessä muodossa.8

Pykälän 2 momentin mukaisen kunnioittamis tai respektiooikeuden mukaan teos
ta ei saa muuttaa tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. 
Sääntelyn taustalla on halu suojata tekijän persoonaa ja integriteettiä. Säännös kiel
tää sellaisen teoksen muuttamisen, joka loukkaa tekijän persoonaa. Muutoin teoksen 
muuttamisoikeus kuuluu lain 2 §:n mukaisiin tekijän taloudellisiin oikeuksiin. Oi
keuskäytännön ja lain esitöiden mukaan vähäpätöisten muutosten yleensä ei katsota 
loukkaavan tekijän kunnioittamisoikeutta, vaan se vaatii lähinnä törkeän laatuista 
muuttamista, vandalisointia, typistämistä ja muuta sellaista.9

Tekijän moraalisia oikeuksia voi loukata joko muuttamalla teosta tekijää louk
kaavalla tavalla tai käyttämällä teosta tekijää loukkaavassa yhteydessä. Esimerkiksi 
vakava henkisen sävellysteoksen liittäminen pornografiseen yhteyteen tai tiettyä ideo
logiaa ilmentävän teoksen liittäminen vastakkaista ideologiaa edustavan teoksen yh
teyteen voi loukata tekijän moraalisia oikeuksia.10

Euroopan Unionin niin sanottu tietoyhteiskuntadirektiivi (Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhden

7 Harenko et al. 2016 s. 67.
8 Harenko et al. 2016 s. 68 s.
9 Harenko et al. 2016 s. 70.
10 Harenko et al. 2016 s. 71.
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mukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 2001/29/EY) säätää olennaisilta osin vastaavalla 
tavalla kappaleen valmistamisesta (2 artikla) ja yleisölle välittämisestä ja saataviin 
saattamisesta (artikla 3.1). EUsääntely on implementoitu tekijänoikeuslakiimme. 
Tietoyhteiskuntadirektiivi koskee tekijän taloudellisia oikeuksia. Sen sijaan moraali
set oikeudet eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi perustuu kansainväli
siin tekijänoikeussopimuksiin.11 

Kuten todettua, myös internetissä olevien teosten taloudelliset ja moraaliset oikeu
det ovat lähtökohtaisesti suojattuja. Käytännössä taloudelliset oikeudet ovat nyt käsi
teltävän aiheen kannalta keskeisemmässä asemassa kuin moraaliset oikeudet. Inter
netistä löytyy materiaalia, joka on tarkoitettu ilmaiseksi, mutta myös materiaalia, josta 
tekijä haluaa käyttökorvauksen.

Rajoitussäännöksistä nostan esille ainoastaan tekijänoikeuslain 11 a §:ssä säädetyn 
tilapäistä kappaleen valmistamista koskevan säännöksen. Sen mukaan mitä 2 §:ssä 
säädetään oikeudesta valmistaa teoksesta kappaleita, ei koske sellaista tilapäistä kap
paleen valmistamista:

1)  joka on väliaikaista tai satunnaista;
2)  joka on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia;
3)  jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän tekemä teoksen siirto verkossa 

kolmansien osapuolten välillä tai teoksen laillinen käyttö; sekä
4)  jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta tietokone oh
jelmaan eikä tietokantaan.

Tämä säännös on laadittu internetaikakauden tarpeisiin. Säännöksessä mainitut tie
tyt kopioitumistapahtumat on haluttu sulkea pois yksinoikeuden piiristä. Säännöksen 
taustalla on EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 5.1. artikla, jossa on erotettu direktiivin 
2 artiklan mukaisen kappaleen valmistamisoikeudesta tiettyjä ”väliaikaisia tai satun
naisia” tilapäisiä kappaleen valmistumistapahtumia, joilla ei ole itsenäistä taloudellis
ta merkitystä ja jotka ovat teknisesti välttämättömiä aineiston tietoverkossa tapahtuvan 
siirtämisen tai aineiston laillisen käytön kannalta ja samalla erottamaton ja välttämä
tön osa tällaisia tarkoituksia palvelevaa teknistä prosessia, kuten tietojärjestelmän tai 
siihen liittyvän käyttäjän tai välittäjän laitteiston toimintaa.12 

Väliaikaisella tallentamisella tarkoitetaan yksinkertaistetusti yleensä seuraavaa: 
Kun käyttäjä etsii tietoa tai muuta aineistoa internetistä, hänen lähettämänsä pyyntö 
kulkee päätelaitteen välityksellä ensin yhteydentarjoajan palvelimelle, josta se välit
tyy edelleen sille palvelimelle, johon haettu tieto tai aineisto on tallennettu. Aineisto
palvelin lähettää kopion pyydetystä aineistosta käyttäjälle. Koska useat käyttäjät 
hakevat palvelimelta samaa aineistoa, on tiedonkulun tehostamiseksi ja nopeuttami
seksi sekä yhteyskulujen vähentämiseksi alettu aineistoa tallentaa väliaikaisesti niin 

11 Savola 2015 s. 130.
12 Harenko et al. 2016 s. 35.
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sanotuille välimuistipalvelimille, jotka toimivat paikallisten, operaattorikohtaisten 
verkkopalvelinten yhteydessä. Kun verkkopalvelin on saanut aineistopyynnön, se 
tar  kistaa ensin löytyykö kyseinen aineisto välimuistipalvelimelta. Vasta sitten jos ai
neistoa ei välimuistipalvelimelta löydy, yhteys muodostetaan aineiston varsinaiseen 
sijainti paikkaan. Välimuistipalvelin suorittaa aineiston tallentamisen ja muut aineis
toon liit tyvät toimet automaattisesti palvelimen ylläpitäjän ohjelmoimien käskyjen ja 
annet tujen parametrien mukaisesti. Välimuistipalvelimia voidaan käyttää myös inter
nethakukoneiden yhteydessä usein haettavien tekstiaineistojen saannin nopeuttami
seksi. Edelleen välimuistitallennusta tapahtuu käyttäjän oman tietokoneen kovalevylle 
tai keskusmuistiin, kun käyttäjän internetselain valmistaa automaattisesti kopioita 
sela tusta aineistosta.13 

3.  Internetistä, verkkopalveluista ja linkeistä

3.1 Internet

Tietoverkolla tarkoitetaan kahden tai useamman tietokoneen kytkemistä yhteen niin, 
että niiden välillä voidaan siirtää tietoa. Yleiskielessä tietoverkolla ymmärretään 
yleensä laajalle alueelle ulottuvaa verkkoa, joka koostuu yleensä kahdesta tai useam
masta, toisistaan kaukana olevasta lähiverkosta, joiden välillä on tavallisesti jokin tie
to liikenneyhteys. Eräs tällainen pienistä verkoista muodostuva suuri yhtenäinen tieto
verkko on ”verkkojen verkko” eli internet.14

Internetin World Wide Webissä (jäljempänä www) olevaa sisältökokonaisuutta, 
joka muodostuu yhdestä internetosoitteesta löytyvistä sivuista ja jonka sisällöntuotta
jat ovat erotettavissa muiden sivujen sisällöntuottajista, kutsutaan verkkopalveluksi. 
Verkkopalvelun tekninen ydin on wwwsivu, joita voi yhdessä verkkopalvelussa olla 
useita.15

Verkkopalvelut voidaan jakaa muun muassa viestinnällisiin ja operatiivisiin palve
luihin. Operatiivisia palveluita ovat esimerkiksi pankkipalvelut. Viestinnälliset pal
ve lut voivat olla staattisia, esimerkiksi yritystä tai henkilöä esitteleviä kotisivuja, tai 
dynaamisempia. Vuorovaikutteisuutta hyödyntävissä palveluissa palvelun loppu tu
lok seen vaikuttavat käyttäjän tekemät valinnat ja toiminta, kuten erilaisten annettujen 
hakusanojen valinta hakupalveluissa.16

13 KM 2002:5 s. 13 s.
14 Sorvari 2005 s. 23.
15 Sorvari 2005 s. 52 s.
16 Sorvari 2005 s. 53 s.
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3.2 Linkit

Linkit ja linkittäminen ovat aiheen kannalta keskeisiä ja ne voivat olla tekijänoikeu
dellisesti merkityksellisiä. Oikeudelliselta kannalta käsittelen linkittämistä otsikon 4 
alla. Seuraavaksi lyhyesti linkittämisen teknisestä puolesta: 

Wwwsivujen perustana olevan HTMLkielen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluvat 
linkit. Linkit helpottava internetin käyttöä ja niiden on kuvattu olevan välttämätön 
ehto internetin yleisimmän tiedonhakukanavan eli World Wide Webin toiminnalle.17 
Linkin voidaan sanoa olevan HTMLdokumenttiin sisältyvä viittaus johonkin toi
seen sisältöön. Linkin kohde voi olla mitä tahansa digitaalisessa muodossa olevaa 
informaatiota. HTMLkielellä määritellään linkin kohde ja se, miten linkki näyttäy
tyy käyttäjälle.18 Eri linkkityypeissä käyttäjän internetselain tulkitsee kohdesivuston 
osoitteen eri tavoin. Tehtiin linkittäminen millä tekniikalla tahansa, on linkki aina 
jotain erillistä suhteessa siihen dokumenttiin, johon se viittaa. Linkki ei ole kopio 
teoksesta, johon se viittaa, vaan se on siihen nähden itsenäinen.19

Linkkejä voi jaotella eri perusteilla. Luokkien rajat eivät kuitenkaan ole selväpiir
teiset ja terminologian käytössä voi olla eroja.20 Linkkityyppien sisälläkin on runsaasti 
erilaisia variaatioita eikä yleistä määritelmää, jota voitaisiin käyttää oikeudellisessa 
arvioinnissa, ole mahdollista tehdä21.

Eräs luokitteluperuste on se, miten aineisto linkityksen seurauksena avautuu käyt
täjälle (linkin ulkoinen asu22). Hyperlinkillä eli tavallisella tekstilinkillä ilmaistaan 
jonkin tietyn aineiston osoite ja helpotetaan käyttäjän siirtymistä tähän osoitteeseen. 
Klikkaamalla hyperlinkkiä käyttäjä poistuu alkuperäiseltä sivulta ja kohdesivu avau
tuu hänelle sellaisena kuin sen sivun haltija on ajatellut sivuaan käytettävän. Myös 
käyttäjälle näkyvät sivun osoitetiedot muuttuvat. Tavallinen hyperlinkki erottuu usein 
jollakin tavalla, esimerkiksi alleviivattuna tai eri värisenä selvästi muusta tekstistä.23

Kehyslinkillä (”framing”) linkin asettajan kotisivu avautuu uuteen osioon. Kyse ei 
ole itsenäisestä linkkityypistä, sillä kehyksen materiaali on määriteltävä komennolla. 
Se voi olla linkin asettajan omaa materiaalia, joka sijaitsee esimerkiksi sivustoraken
teessa etusivua alempana, mutta materiaali voi olla peräisin myös toiselta sisällön
tuottajalta. Kehys voidaan rakentaa niin, että käyttäjä ei havaitse siirtymistä toiselle 
kotisivulle eikä sivun osoitetieto muutu.24 

Upotetussa (”inline”) linkissä materiaali näyttäytyy osana linkittäjän kotisivua il
man erillistä kehystä. Myöskään tässä tapauksessa sivun käyttäjälle näkyvät osoite

17 Kotila 2006 s. 136 ja Vilanka 2006 s. 615.
18 Sorvari 2005 s. 49.
19 Vilanka 2006 s. 616.
20 Savola 2015 s. 128.
21 Sorvari 2005 s. 52.
22 Sorvari 2007 s. 63.
23 Sorvari 2005 s. 50.
24 Sorvari 2005 s. 50.
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tiedot eivät muutu. Inlinelinkkien käyttäminen on välttämätöntä, jos sivun haltija 
haluaa liittää sivulleen muuta materiaalia kuin tekstiä eli esimerkiksi kuvia, sillä koti
sivun laatimisessa käytettävällä HTMLkielellä ei ole mahdollista esittää muuta kuin 
tekstiä.25

Edellä kuvattuja linkkityyppejä voidaan käyttää yhdessä, mikä on tavallista koti si
vuja laadittaessa. Sivulla voidaan käyttää esimerkiksi valokuvaa tai logoa, joka on lii
tetty wwwsivuun inlinelinkillä ja joka toimii samalla hyperlinkkinä toiselle sivulle.26

Linkit voidaan myös jakaa toimintatapansa perusteella27. Tällöin puhutaan ensin
näkin vievistä ja tuovista linkeistä. Vievä linkki vie käyttäjän kokonaan toiselle www 
sivulle, kun taas tuova linkki tuo linkitettävän materiaalin joko linkittäjän itse hallin
noimilta sivuilta tai jonkun muun kotisivulta osaksi linkittäjän sivua. Hyperlinkki 
on vievä ja inlinelinkki tuova. Kehyslinkki suunnitellaan yleensä tuovaksi, mutta sen 
osioon voidaan sijoittaa myös vievä hyperlinkki.28

Linkkien toimintatapaan perustuva toinen jaottelu on linkkien jakaminen itsestään 
aktivoituviin ja reagointia vaativiin linkkeihin. Itsestään aktivoituva linkki avautuu 
käyttäjälle samalla, kun linkitettävä sivu avataan, eikä käyttäjällä ole mahdollisuutta 
puuttua avautuviin sivuihin. Reagointia vaativa linkki avautuu, kun käyttäjä niin päät
tää eli käytännössä, kun käyttäjä klikkaa linkkiä. Tavallinen hyperlinkki on reagointia 
vaativa linkki. Kehys ja inlinelinkit voivat olla sekä itsestään avautuvia että reagoin
tia vaativia. Yleensä kotisivujen elävöittämisessä käytettävät linkit ja mainoslinkit 
kui tenkin ovat itsestään aktivoituvia.29

3.3  Aggregointipalvelut

Mitä aggregointipalveluilla tarkoitetaan? Lähdetään siitä, että internet sisältää jo 
niin paljon tietoa, että voidaan puhua informaatiotulvasta. Tietoa tulvii lukuisista eri 
lähteistä. On syntynyt tarve karsia tietoa ja räätälöidä yksilöitä kiinnostavat aiheet 
vähemmän kiinnostavista. Usein halutaan saada kaikki jotain tiettyä aihetta koske
va tieto, muttei mitään muuta ylimääräistä. Erilaiset aggregointi, syötteenluku ja 
yhä erikoistuneemmat ja tehokkaammat hakukonepalvelut täyttävät tätä tarvetta. On 
todennäköistä, että käyttäjät tulevaisuudessa siirtyvät yhä useammin haluamansa ai
neiston ääreen tällaisten välineiden avulla.30

Aggregoinnilla31 tarkoitetaan eri lähteistä saatavien tietojen yhdistelemistä ja ko
koamista uuden, laajuudeltaan, jalostusarvoltaan tai käytettävyydeltään lähdeaineis

25 Sorvari 2005 s. 50 s.
26 Sorvari 2005 s. 51.
27 Sorvari 2007 s. 63.
28 Sorvari 2005 s. 51.
29 Sorvari 2005 s. 51 s. Linkkien kuvauksista katso myös muun muassa KM 2002:5 s. 22 ss.
30 Pihlajarinne 2012b s. 80.
31 Englannin kielen sanasta ”aggregate”, joka voidaan kääntää sanoilla kerätä, koota yhteen ja koota.
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toja kehittyneemmän lopputuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi. Kuvatunkaltai
nen sisältöjen yhdistely ja aggregointi on useiden digitaalisten liiketoimintamallien 
ydinaluetta. Erilaiset profilointi, seuranta ja analytiikkapalvelut perustuvat tietojen 
massamittaiseen keräämiseen, yhdistelyyn ja esittämiseen loppukäyttäjille. Samoin 
monet verkon uutis ja viihdepalvelut perustuvat aineistojen keräämiseen eri lähteistä 
ja yhdistelyyn. Aggregoinnin kohteena on säännöllisesti myös tekijänoikeudellisesti 
suojattua aineistoa.32

Yksinkertaistetusti hakukoneet, ja aggregointipalvelutkin, toimivat siis siten, että 
ohjelma käy läpi verkkosivun, lukee sen ja seuraa löytämiään linkkejä pitkin toisille 
verkkosivuille. Jokainen verkkosivu päätyy tietokantaan. Perinteinen hakukone esittää 
läpikäydyt verkkosivut käyttäjälleen hyperlinkkilistan muodossa. Useimmiten hyper
linkin yhteydessä esitetään myös ote verkkosivun tekstistä (niin sanottu ”snippet”).33

Eri linkkivaihtoehdoista aggregointipalvelun kannalta syvälinkki on ehkä se ainoa 
järkevä linkitystapa. Palvelun idea on räätälöidä ja suodattaa juuri siihen tiettyyn uuti
seen eikä esimerkiksi lehden etusivulle, jolloin käyttäjä itse joutuisi etsimään kiinnos
tavan uutisen muiden joukosta. Se ovatko linkit reagointia vaativia vai itsestään avau
tuvia on enemmänkin makuasia. 

Esimerkkeinä aggregointipalveluista voidaan mainita Ampparit.com ja eri kaupal
listen yritysten, kuten Meltwaterin tarjoamat mediaseurantapalvelut. Myös suomalai
silla mediataloilla, kuten Yle:llä ja MTV3:lla on tällaisia palveluita. RePEc (Research 
Papers in Economics) on satojen ihmisten yhteistyönä toteuttama projekti (elektro
ninen kirjasto) taloustieteellisen viestinnän helpottamiseksi. Se ei itse arkistoi doku
mentteja vaan toimii eräänlaisena hakukoneen kaltaisena dokumenttien indeksipalve
luna. Sen kaikki dokumentit ovat vapaasti yleisön saatavilla.34 

Erityisesti uutisaggregaattorit hyödyntävät internetin muita uutispalveluita. Useim
milla uutislehdillä on internetissä palvelu, jossa ne välittävät yleisölle joko samoja 
aineistoja kuin painetussa lehdessä tai sitten aineistot ovat osittain erilaisia. Uutis
aggre gaattorin tarjoama aineisto kerätään usein systemaattisesti ja automaattisilla 
toiminnoilla uutistuottajien sivuilta. Automaattiset linkitystoiminnot voivat perustua 
esimerkiksi oikeudenhaltijan sivustolleen asettamien niin sanottujen RSSsyötteiden 
tai muiden tekniikoiden hyödyntämiseen. Uutisaggregaattorin sivustoilla on tyypilli
sesti uutistuottajan sivustolle vievän syvälinkin lisäksi esimerkiksi kyseisen uutisen 
otsikko, alkuosa ja uutiskuva tuovana linkkinä. Joidenkin palveluiden tarjoama sisältö 
koostuu kuitenkin pelkästään vievistä linkeistä. On myös mahdollista, että palvelun
tarjoaja tuo artikkeliin kuuluvaa aineistoa sivustolleen kopioimalla sitä linkittämisen 
sijasta tai sen ohella.35

32 Harenko et al. 2016 s. 28. Yleisesti aggregoinnista myös esimerkiksi KM 2012:2 s. 102 ja sen liitteenä 
Pihlajarinne 2012b s. 9.

33 Kotila 2006 s. 139.
34 Vilanka 2006 s. 612.
35 Pihlajarinne 2012b s. 9.
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Uusinta, toista aggregaattorisukupolvea edustavat palvelut, jotka hyödyntävät esi
merkiksi uutisia, blogeja tai sosiaalisen median palveluita tarkoituksessa luoda koko
naan uusia internettuotteita. Tällainen palvelu esimerkiksi muuttaa linkitetyn aineis
ton vastaamaan palveluntarjoajan omaa yhtenäistä ulkoasua. Esimerkkeinä tällaisista 
uusista palveluista voidaan mainita esimerkiksi tablettitietokoneissa ja älypuhelimissa 
käytettävät Pulseohjelmisto ja Flipboardpalvelu. Niille on tunnusomaista, että ne 
keräävät linkkien avulla aineiston ja muokkaavat sen omassa palvelussaan käytettävää 
ulkonäköä vastaavaksi. Ne käyttävät hyväkseen laajoja tuovia linkkejä tuomalla jopa 
koko uutisartikkelin käyttäjän nähtäville. Flipboard kerää esimerkiksi Facebookin ja 
Twitterin avulla valittuja syötteitä ja uutisia. Osin se myös kerää aineistoa itse.36

Verkkopalvelut voivat olla ilmaisia tai maksullisia. Kun palvelun tarjoaja on yritys, 
palvelu on yleensä maksullinen. Yrityksellä on ansaintatarkoitus. Uutisaggregoinnin 
toiminta perustuu joko mainostulojen keräämiseen tai käyttäjiltä kerättävään mak
suun. Aggregaattoripalvelut taas voivat rakentua aineiston lisensoinnille tai sen kerää
miseen oikeudenhaltijan lupaa kysymättä.37 

Mahdollista taloudellista intressiristiriitaa aggregoinnin ja linkityksen kohteen 
omis tajan välillä voidaan kuvailla seuraavalla tavalla: Esimerkiksi uutisaggregaattori 
ja verkkolehti kilpailevat internetissä uutisia seuraavista käyttäjistä. Molemmat pyr
kivät saamaan sivulleen mahdollisimman suureen kävijämäärän maksimoiden näin 
tulonsa. Sekä uutisaggregoinnin että verkkolehden ylläpitäminen edellyttävät inves
tointeja, jotka liittyvät teknisen järjestelmän rakentamis ja hallintakustannuksiin sekä 
markkinointiin. Tämän lisäksi verkkolehdellä kuluu resursseja myös sisältöä tuotta
van henkilöstön palkkaukseen. Verkkolehti kantaa myös riskin aineiston sisältöön liit
tyvistä vahingonkorvauskysymyksistä. Uutisaggregaattorit voivat tämän vuoksi usein 
hinnoitella palvelunsa edullisemmin kuin varsinaiset sisällöntuottajat. Uutisagg re
gointi voi täten sisältää piirteitä, joiden voidaan katsoa muistuttavan teosten luomi
seen liittyvillä investoinneilla vapaamatkustamista.38 

Vaikka uutisaggregaattori ja verkkolehti ovat tietyssä mielessä kilpailijoita, uutis
aggregointi myös hyödyttää linkitettävien sivustojen haltijoita. Uutisaggregointi voi 
lisätä oikeudenhaltijan sivun kävijämäärää, mikäli uutisaggregoijan sivustolla tarjottu 
aineisto herättää käyttäjän mielenkiinnon ja houkuttelee hänet vierailemaan oikeuden
haltijan sivustolla. On siten mahdollista, että jotkut aggregaattoripalvelut kehittyvät 
niin suosituiksi, että verkkolehdet maksavat aggregaattoreille mahdollisuudesta saada 
aineistonsa palveluihin. Aggregoinnin hyödyllisyyttä verkkolehdelle voi toisaalta pie
nentää se, että käyttäjä voi tyytyä aggregointipalvelun sivulta löytämäänsä aineistoon. 
Erityisesti näin voi käydä, jos aggregaattori hyödyntää tuovia linkkejä. Tulee myös ot
taa huomioon, että aggregaattorin asettamat vievät linkit ovat syvälinkkejä, jotka ohit
tavat verkkolehden etusivun ja vievät käyttäjän suoraan uutisartikkeliin. Aikaisemmin 

36 Pihlajarinne 2012b s. 10.
37 Pihlajarinne 2012b s. 10.
38 Pihlajarinne 2012b s. 10 s.
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mainokset sijoitettiin tavallisesti vain verkkolehden etusivulle. Nykyään mainoksia on 
kuitenkin miltei jokaisella verkkolehden sivulla. Näin ollen riippuu tapauksesta, onko 
aggregoinnista lopulta enemmän hyötyä vai haittaa verkkolehdelle.39

4.  Linkittämisen oikeudellista arviointia tekijänoikeuden   
 loukkauksen näkökulmasta

4.1 Lähtökohtia

Tekijänoikeuden loukkauksen, ja sitä kautta myös osin rikosoikeudellisen tarkastelun 
kannalta keskeistä on se, onko linkittäminen teokseen luvallista ilman oikeudenhalti
jan lupaa.

 Tekijänoikeuslaissa ei ole yleisiä säännöksiä linkittämisestä tai sen merkitykses
tä40. Linkittämisen sallittavuudesta ei ole muutakaan lainsäädäntöä. Toisaalta laissa ei 
ole linkittämistä nimenomaisesti kieltävääkään säännöstä. Kotimaisessa oikeuskäy
tännössä ei varsinaisia ennakkotapauksia ole.41 

 Kysymys linkittämisen sallittavuudesta ja sen rajoista onkin osoittautumassa varsin 
monitahoiseksi kysymykseksi. Kysymystä on oikeuskirjallisuudessa ja käytännös sä 
lähestytty eri näkökulmista ja eri teorioiden kautta. Lisäksi, kun linkittämistä on niin 
teknisesti kuin liiketaloudellisestikin monenlaista mahdolliset tekijänoikeudenlouk
kaukset voivat olla mitä erilaisimpia. Ensiksi on mahdollista argumentoida, että linkit
tämisen tulisi kaikissa tapauksissa olla täysin vapaata tai ainakin lähes vapaata hiljai
sen suostumuksen perusteella. Käytännössä linkittämistä on kuitenkin haluttu ainakin 
tietyissä tapauksissa tekijänoikeuden nojalla rajoittaa. 

Teen alla selkoa linkittämisen sallittavuudesta aloittaen muutamilla argumenteilla 
linkittämisen vapauden puolesta. Sen jälkeen käsittelen tekijänoikeusloukkauksia ta
loudellisten oikeuksien osalta. Siinä erityisesti kappaleen valmistamisen sekä yleisölle 
saataville saattamisen arviointi ovat keskeisiä. Tässä yhteydessä linkittämisen eri tek
niikoille on perinteisesti oikeudellisessa arvioinnissa annettu merkitystä. Tärkeimpiä 
ja kiinnostavimpia lähteitä käytännön soveltamisen kannalta lienevät EUtuomioistui
men tuoreet ratkaisut. Myös Tekijänoikeusneuvosto on muutamaan otteeseen lausu
nut linkittämisestä. Esittelen lisäksi Tekijänoikeustoimikunnan vuonna 2012 laatimaa 
selvitystä, joka omien sanojensa mukaan ”antaa tuomioistuimille hyviä eväitä linki
tys kysymysten tekijänoikeudelliseen arviointiin”. Tämän osion lopuksi tarkastelen 
moraalisten oikeuksien loukkaamista.

39 Pihlajarinne 2012b s. 11 ss.
40 Kotila 2006 s. 137.
41 Harenko, Niiranen & Tarkela 2014 s. 660.
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4.2  Joitain argumentteja linkittämisen vapauden puolesta 
 ja hiljaisesta suostumuksesta

Alun perin avoimen tietoverkon perusideologiaan kuului, että tietoverkkoon saatet
tu aineisto oli vapaasti hyödynnettävissä42. Edelleen linkkien kuvataan muodostavan 
inter netin ytimen. Verkko ei toimisi tai sitä ei edes olisi, jos linkittäminen säädettäisiin 
lainvastaiseksi.43

Oikeutta hyödyntää avoimeen verkkoon sijoitettua aineistoa on usein perusteltu 
myös niin sanotun ”implied license” konstruktion avulla. Tällöin lähtökohtaisesti 
yk sinoikeuden piiriin kuuluvan toimen oikeudenvastaisuus poistuu, vaikka oikeuden
haltija ei olisi antanut siihen nimenomaista suostumustaan. Konstruktio on saanut 
eniten merkitystä angloamerikkalaisessa oikeudessa. On katsottu, että oikeudenlouk
kaus on kyseessä vain, mikäli tekoon ei ole oikeudenhaltijan lupaa, mutta suostumus 
voidaan myös johtaa osapuolten välisistä toimista. Avoimessa verkkoympäristössä on 
tarvetta hiljaisen konstruktion kaltaisille, tahdonilmaisujen arvioinnissa käytettäville 
joustaville työkaluille. On ollut käytännön tarvetta voida lähteä siitä, että asettaessaan 
aineistoa internetiin vapaasti saataville, oikeudenhaltija suostuu yleisesti hyväksyttyi
hin ja tyypillisiin tapoihin käyttää verkkoaineistoa. Tällöin internetympäristössä käyt
täjälle on ajateltu syntyvän muuta käyttöympäristöä laajempi käyttöoikeus aineistoon. 
Oppia on sovellettu linkittämisen ohella myös esimerkiksi tilapäisten teoskappaleiden 
valmistamiseen. Oletusta hiljaisesta suostumuksesta on perusteltu etenkin linkittämi
sen tärkeydellä sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta.44 

Sinänsä myös pohjoismaisessa tekijänoikeudessa on perinteisesti katsottu, että luo
vutussopimus voi syntyä paitsi nimenomaisin tahdonilmaisuin myös konkludenttises
ti eli hiljaisin tahdonilmaisuin. Osapuolen aktiiviset toimet voivat viitata sopimuksen 
syntymiseen, mutta myös passiivisuus voi tietyissä tapauksessa puhua oikeuden siir
tymisen puolesta.45 Hiljainen suostumus voi myös olla käsillä, mikäli oikeudenhalti
ja ei ole kieltänyt linkittämistä sivustolla. Sivuston haltijalla on käytössään erilaisia 
teknisiä keinoja, joilla linkittämistä voidaan estää tai rajoittaa. Voidaanko sitten siitä, 
ettei sivuston haltija käytä hyväkseen teknisiä suojakeinoja, kuitenkaan päätellä että 
tämä sallisi linkittämisen? Joskus oikeudenhaltija jopa tietoisesti edistää linkittämistä 
aktiivisilla toimillaan. Esimerkiksi RSSaggregointi on mahdollista vain, mikäli oi
keudenhaltija on asettanut sivulleen niin sanotun RSSsyötteen. Tällöin voidaan ky
syä tarkoittaako syötteen asettaminen hiljaista suostumusta linkittämiseen?46 

Hiljaisen opin soveltamiseen on kuitenkin oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa 
suhtauduttu ristiriitaisesti. Tietyissä ratkaisuissa on katsottu, että hyperlinkin tai syvä

42 KM 2002:5 s. 24.
43 Vilanka 2006 s. 615.
44 Pihlajarinne 2012b s. 52 s.
45 Pihlajarinne 2012b s. 56.
46 Pihlajarinne 2012b s. 58.
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linkin asettaminen tulisi sallituksi, kun aineisto on asetettu verkkoon vapaasti saata
vil le. Ajattelutapaa puoltaa erityisesti näiden linkkien yleisyys ja niiden merkitys 
verkkoviestinnälle. Esimerkiksi hakukoneiden toiminta edellyttää linkittämistä. Ilman 
hakukonepalveluita internet ei voi toimia tehokkaasti. Oikeudenhaltijoiden voidaan 
myös olettaa ymmärtävän internetiin asetetun aineiston ilmestyvän hakukonepalve
luiden tuloksiin. Niinpä usein onkin päädytty siihen, että tekijänoikeuden alaisen 
aineiston linkittämiseen hakukoneessa on lähtökohtaisesti olemassa oikeudenhalti
jan implisiittinen suostumus. Kanta näkyy selvästi eurooppalaisessa ratkaisukäytän
nössä.47 

 

4.3  Taloudellisten oikeuksien loukkaaminen

4.3.1  Esityöt ja oikeuskirjallisuus

Linkittämistä voidaan siis arvioida yhtäältä taloudellisten oikeuksien ja toisaalta mo
raalisten oikeuksien kannalta. Taloudellisia oikeuksia on käytännössä pidetty mer
kittävämpinä48. Näin lienee myös aggregointipalvelun tuottajan näkökulmasta. Näin 
ainakin sen vuoksi, että näihin loukkauksiin voi mahdollisen rikosoikeudellisen seu
raamuksen ohella liittyä myös huomattavia taloudellisia seuraamuksia.

Linkityksen sallittavuuden arvioinnissa on annettu merkitystä linkitystekniikalle. 
Oikeudelliselta kannalta tekniikka voi olla merkityksellistä siksi, että kaikkia linkitys
tapoja ei välttämättä ole syytä oikeudellisesti arvioida samalla tavalla.49

Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan linkittämisen yhteydessä voi tapahtua teki
jänoikeudellisesti merkityksellistä kappaleen valmistamista tai yleisölle välittämistä 
taikka yleisön saataville saattamista. Lain esitöissä on edelleen katsottu, että verkko
sivujen linkittämistä toisiinsa siten, että käyttäjä linkkiä seuraamalla siirtyy sivulta 
tai sivustosta toiseen, ei ole tekijänoikeudellisesti merkityksellinen toimi. Tällainen 
kirjanmerkin tai alaviitteen asettamiseen verrattavissa oleva linkittäjän toimenpide 
olisi siis lähtökohtaisesti mahdollinen ilman linkitettävän aineiston oikeudenhaltijan 
lupaa. Jos verkkosivulle sen sijaan tuodaan suojattua aineistoa ulkopuolelta linkkien 
avulla siten, että aineistosta valmistetaan kappale linkittäjän sivun osaksi, tapahtuu 
teki jänoikeudellisesti merkityksellistä kappaleen valmistamista ja/tai yleisön saata
viin saattamista. Tällaiseen linkittämiseen olisi hankittava oikeudenhaltijan lupa.50 

Oikeuskirjallisuuden ja käytännönkään mukaan hyperlinkittäminen ei siis ole kap
paleen valmistamista. Inlinelinkkien osalta toisensuuntaisia arvioita on esitetty.51 

47 Pihlajarinne 2012b s. 59.
48 Kotila 2006 s. 137.
49 Savola 2015 s. 128.
50 HE 28/2004 s. 80.
51 Savola 2015 s. 136.
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 Lainvalmistelutöissä yleisölle välittämisen käsitettä ei ole täsmennetty. Välittämi
sen käsitteen ottaminen yleisön saataviin saattamisen määritelmään yhdenmukaistaa 
eri teoslajien kohtelun tietoverkkoympäristössä, mutta ei ratkaise sitä peruskysymys
tä, missä tilanteissa linkittäminen on yleisön saataviin saattamista. Onko linkin aset
taminen itsenäistä välittämistä? Toinen mahdollisuus on katsoa linkittäminen teoksen 
edelleen välittämiseksi. Arvioinnissa on huomioitava linkkityyppien erilaiset piirteet. 
Vievien ja reagointia vaativien hyperlinkkien osalta on lähtökohtana pidetty, että nii
den käyttö ei voi olla teoksen yleisön saataviin saattamista. Linkittäjä ei tällöin puutu 
oikeudenhaltijan materiaaliin muutoin kuin kertomalla, mistä materiaali löytyy ja 
helpottamalla materiaalin etsimistä. Oleellista hyperlinkkien osalta on niiden vievä 
ominaisuus. Tällöin käyttäjä siirtyy linkitetylle sivulle ja saa pääsyn kaikkeen siihen 
materiaaliin, johon kohdesivun haltija on halunnut. Sama koskee syvälinkkejä. Jos 
syvä linkki on todellinen hyperlinkki, käyttäjälle pitäisi olla selvää, että hän on siirty
nyt pois linkittäjän sivulta.52 

 Näin ollen sellaisten linkkien luominen, jotka tietoverkon käyttäjä joutuu itse ak
tivoimaan, eivät edellytä lupaa. Jos aineisto kuitenkin näyttäytyy osana linkittäjän si
vustoa, saattaa linkittäjä tarvita luvan. Vastaavasti itsestään aktivoituvia linkkejä käy
tettäessä aineiston näyttäytyessä osana linkittäjän omaa sivustoa linkittäjä tarvinnee 
luvan. Luvan tarpeen katsotaan olevan käsillä ilmeisesti silloin, jos linkittäjä luo sen 
kuvan, että muualla verkossa sijaitseva aineisto kuuluisikin hänelle.53 Tähän päätel
mään ei liene vaikea yhtyä niin sanottua maalaisjärkeä käyttämällä.

4.3.2 Tekijänoikeustoimikunnan mietinnön mukaiset kriteerit

Seuraavaksi käsittelen erikseen muusta lainvalmistelutöistä Opetus ja kulttuuriminis
teriön alaisen Tekijänoikeustoimikunnan vuonna 2012 julkaisemaa mietintöä teki
jän oikeuslainsäädännön uudistamistarpeista. Siinä käsitellään myös kaupallista tai 
ansiotarkoituksessa tehtävää linkittämistä, mikä on mielenkiintoista aggregointi pal
ve   luiden kannalta. Mietinnössä todetaan, että kaupallista linkittämistä koskeva oi
keus  tila on epäselvä.54

Mietinnössä erotetaan toisistaan tilanteet, joissa linkki vain toimii aineiston sijain
tiin viittaavasti ja palvelut, joissa rakennetaan kaupallisia sisältöpalveluita toisen ai
neiston systemaattisen linkittämisen avulla. Ensin mainittu tilanne tulisi ymmärtää 
laajasti, jolloin siihen sisältyisivät myös useimmat haku ja seurantapalvelut.55 Tämä 
tarkoittanee sitä, että jää tapauskohtaisesti harkittavaksi kumpaan kategoriaan yksit
täinen aggregointipalvelu kuuluu. Mietinnön mukaan eräs vaihtoehto oikeustilan sel
ventämiseksi olisi rakentaa säännös seuraavien rajanvetojen varaan:

52 Sorvari 2007 s. 127.
53 Vilanka 2006 s. 622.
54 KM 2012:2 s. 109.
55 KM 2012:2 s. 109.
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1)  Liittyykö linkittäminen elinkeinotoimintaan vai tapahtuuko se ilman ansiotar
koitusta?

2)  Onko linkittäminen satunnaista vai perustuuko liiketoimintamalli kokonaisuu
dessaan aineistojen systemaattiseen linkittämiseen?

3)  Kenen toimet ovat ensisijaisesti ratkaisevia linkitettävän aineiston valinnassa 
– käyttäjän vai palveluntarjoajan?56

Oikeudenhaltijan luopuminen yksinoikeudestaan linkittää aineistoa olisi oltava oikeu
denhaltijan kannalta kohtuullista57. Ansiotarkoituksen osalta mietintö ei ota ehdotonta 
kantaa puolesta tai vastaan linkittämisen sallittavuuden. Mietintö ja sen liitteenä oleva 
selvitys pitävät ongelmallisena kaupallisten palveluiden mahdollisuutta pyrkiä vapaa
matkustamaan sisällöntuottajien kustannuksella. Yksityiselle ja kaupalliselle linkit
tämiselle annettavaa eroa tukee osaltaan Opetusministeriön keskustelumuistiossa58 
omaksuttu kanta. Siinä katsotaan, että olisi perusteltua, että linkittäminen olisi yleensä 
sallittua riippumatta siitä, että siinä mahdollisesti tapahtuu jotain tekijänoikeudelli
sesti merkityk sel listä. Tämä perustetaan siihen, että ”aineisto on jo laillisesti sijoitettu 
avoimeen tieto verkkoon saataville ja käytettäväksi”. Poikkeuksena olisi kuitenkin lii
ketoiminnassa tapahtuva linkittäminen.59 

Kuten aiemmin on todettu, kaupallisia aggregointipalveluita on monenlaisia. Osa 
vie reagointia vaativilla vievillä linkeillä selvästi käyttäjän varsinaisen sisällöntuotta
jan sivuille, kun taas osa palveluista näyttää pyrkivän saamaan oman palvelunsa esi
merkiksi automaattisilla tuovilla linkeillä ja laajoilla sitaateilla näyttämään erilliseltä 
omalta lehdeltä tai muulta palvelulta muiden kustannuksella.

Tietty epätäsmällisyys vaivaa myös toista mietinnön ehdottamaa kriteeriä eli linkit
tämisen systemaattisuutta. Mietinnössä sitä käsittääkseni perustellaan samoin argu
mentein kuin ansiotarkoitusta, eli jos kaupallinen linkittäminen on systemaattista, se 
voi olla ongelmallista. Avoimeksi jää, mikä on liian systemaattista linkittämistä ollak
seen luvallista ja miten sitä tulee arvioida erilaisten palvelujen suhteen?

Mietinnön kolmas kriteeri perustuu rajanvetoon sen perusteella, onko kyse ensisi jai  
sesti tiedonhakua palvelevasta sivustosta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ha  ku  
 konepalvelut, syötteenlukupalvelut sekä osa aggregointipalveluista. Tällöin on  kes
keistä, että linkitettävä aineisto määräytyy ensisijaisesti käyttäjien aktiivisten va linto
jen perusteella. Tällaiset palvelut ovat tärkeitä tiedonhakua ja seurantaa hel  pottavia 
välineitä, joten niiden tarjoamista ei saisi tarpeettomasti haitata.60 Laaja verk ko    
aineisto ja eri tekniikat mahdollistavat sen, että loppukäyttäjälle voidaan tarjota mah

56 KM 2012:2 s. 112.
57 Pihlajarinne 2012b s. 75 s.
58 Opetusministeriön keskustelumuistio 2007:18. s. 33. 
59 Pihlajarinne 2012b s. 75 s.
60 KM 2012:2 s. 112 s.
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dollisuus valita ennakolta sivulta esiin haluamansa uutisalueet, käytettävät lähteet, 
paikkakunnat, tapahtumaajankohdat tai mitä tahansa hakusanojen avulla61.

 Mietinnön johtopäätös on, että yksinoikeuden piiriin voitaisiin asettaa esimerkiksi 
elinkeinotoiminnassa tapahtuva linkittäminen palveluissa, jotka perustuvat kokonaan 
toisten aineistojen systemaattiselle linkittämiselle, mikäli linkitettäväksi tuleva aineisto 
valikoituu ensisijaisesti palveluntarjoajan aktiivisten toimien perusteella62.

4.3.3 Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja

Tekijänoikeusneuvosto on viime vuosina antanut muutamia linkittämistä koskevia 
lausuntoja. 

TN 2013:22 
Lausunnon mukaan vastapuolen katsottiin linkittäneen blogiinsa hakijan sivuston sisäl
töä siten, että kyseistä sisältöä saatettiin yleisön saataville ilman hakijan suostumusta.

TN 2014:4
Lausunnon mukaan eikaupalliselle internetkeskustelupalstalle oli sallittua sijoittaa 
teki jänoikeuslain perusteella suojattuun kuvaan vievä klikattava linkki, mikäli kuva 
oli saatettu kuvan oikeudenhaltijan suostumuksella internetissä kenen tahansa vapaasti 
saataville. Arvioitaessa linkittämisen tekijänoikeudellista hyväksyttävyyttä asia oli rat
kaistava tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella. Tekijänoikeusneuvosto to
tesi lausunnossaan, että Tekijänoikeustoimikunnan mietinnössään 2012:2 ehdottamat 
kolme kriteeriä (ansiotarkoitus, linkityksen systemaattisuus sekä se, kenen toimet ovat 
ensisijaisesti ratkaisevia linkitettävän aineiston valinnassa) ovat harkinnanarvoisia.63

TN 2015:3 
 Lausunnossa katsottiin, että internetin keskustelupalstoilla olevat viestit voivat nauttia 
tekijänoikeuslain mukaista suojaa silloin kun ne ylittävät teoskynnyksen. Niiden esit
täminen keskustelupalstojen viestien löytämiseen erikoistuneen hakukoneen tuloksis
sa edellytti tekijänoikeuden haltijan suostumuksen. Mikäli yksittäiset viestit nauttivat 
teossuojaa, niistä ei voitu tekijänoikeuslain 22 §:n perusteella ottaa lainauksia pelkkiä 
hakutuloksia esitettäessä. Keskustelupalstan ylläpitäjälle saattoi myös syntyä keskuste
lupalstoihin kokonaisuutena tietokantaoikeus, mikäli tietojen kerääminen, varmistami
nen tai esittäminen vaati ylläpitäjältä huomattavaa panostusta, jolloin olennaisen osan 
kopiointi tai saattaminen yleisön saataville vaati tämän suostumuksen. 

4.3.4 EUtuomioistuimen ratkaisuja

Kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä ovat viime aikoina linjanneet erityi
sesti eräät EUtuomioistuimen ratkaisut. EUtuomioistuin on niissä tulkinnut tieto
yhteiskuntadirektiiviä (2001/29/EY), joka on myös saatettu lailla voimaan Suomessa. 

61 Pihlajarinne 2012b s. 11.
62 KM 2012:2 s. 113.
63 TN 2014:4 s. 10.



487

Ratkaisuja luettaessa on syytä muistaa, että EUtuomioistuimen toimivalta ennakko
ratkaisutuomioistuimena tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei se ratkaise käsittele
miensä juttujen pääasioita, eli esimerkiksi sitä, onko joku velvollinen maksamaan hy
vitystä linkittämisen perusteella. Pääasiat käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa.

Infopaq (C5/08) 
Infopaq on tanskalainen yrityksille mediaseurantapalveluja tuottava yritys. Infopaq 
yhtiö skannasi lehtiartikkeleita, muunsi niitä tekstitiedostoiksi, muokkasi sähköisesti, 
tallensi lehtiartikkeleista osia (hakusana sekä kymmenen sanaa) sekä tulosti näitä lehti
artikkelien osia asiakkailleen. 

Ratkaisussaan EUtuomioistuin totesi, ettei kyse ole tietoyhteiskuntadirektiivin tarkoit
tamasta väliaikaisesta kappaleen valmistamisesta. Tietojenkeruuprosessin aikana suo
ritettu toimi, joka koostuu yhdestätoista (11) sanasta koostuvan suojatun teoksen ot
teen tallentamisesta tietokoneen muistiin ja tällaisen otteen tulostamisesta, voi kuulua 
tietoyhteiskuntadirektiivin 2 artiklassa tarkoitetun osittain tapahtuvan kappaleen val
mistamisen käsitteen alaan, jos näin esitetyt osatekijät ilmentävät tekijänsä henkistä 
luomistyötä, minkä tutkiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. Lisäksi yhdes
tätoista sanasta koostuvan otteen tulostaminen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen 
tietojenkeruuprosessin aikana ei täytä direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä väli
aikaisuutta koskevaa edellytystä eikä kyseistä prosessia näin ollen voida toteuttaa ilman 
asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta. 

Tuomion mukaan kappaleen valmistamista voidaan pitää ”väliaikaisena” vain, jos sen 
olemassaoloaika on rajoitettu siihen, mikä on kyseisen teknisen prosessin asianmukai
sen toiminnan kannalta tarpeen, ja kyseisen teknisen prosessin on oltava sillä tavoin 
automaattinen, että valmistettu kappale poistetaan automaattisesti ilman ihmisten toi
mintaa heti, kun se on täyttänyt tehtävänsä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tällai
sen prosessin saattaminen loppuun. 

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa viimeinen teoksen kappale, joka kyseisessä 
tietojenkeruuprosessissa valmistetaan, ei kuitenkaan ole sähköisessä muodossa vaan se 
valmistetaan tulostamalla tiedostoja, jotka sisältävät yhdestätoista sanasta koostuvia ot
teita, ja valmistamalla kyseisistä otteista siten paperiversion. Koska valmistettu kappale 
on tuotettu fyysiselle alustalle, se lakkaa olemasta vasta silloin, kun kyseinen alusta 
tuhotaan. Näissä olosuhteissa kyseinen tietojenkeruuprosessin viimeinen toimi, jonka 
kuluessa tulostetaan yhdestätoista sanasta koostuvat otteet, ei ole direktiivin 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua väliaikaista kappaleen valmistamista.

Infopaq (C302/10) 
Samaa yhtiötä koskevassa toisessa tapauksessa EUtuomioistuin totesi, että lehtiartik
kelien skannaamisen yhteydessä tapahtuvan tietojenkeruuprosessin on täytettävä kaikki 
tietoyhteiskunta direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajoitussäännöksien yleiset 
edellytykset, jotta tietojenkeruuprosessi olisi sallittu kyseisen artiklan kolmivaihetestin 
mukaisesti. Tuomiolauselman mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava si
ten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen tilapäinen kappaleen valmistaminen niin 
kutsutun ”tietojenkeruuprosessin” aikana täyttää edellytyksen, jonka mukaan kyseisen 
kappaleen valmistamisen on oltava erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia, 
vaikka se käynnistää ja saattaa päätökseen kyseisen prosessin ja ihminen osallistuu sii
hen toiminnallaan, täyttää edellytyksen, jonka mukaan kappaleen valmistamisella on 
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oltava yksi ainoa tarkoitus eli mahdollistaa teoksen tai muun suojatun aineiston laillinen 
käyttö, ja täyttää edellytyksen, jonka mukaan kyseisellä kappaleen valmistamisella ei 
saa olla itsenäistä taloudellista merkitystä, kunhan yhtäältä tämä kappaleen valmistami
nen ei mahdollista sellaisen lisäedun saamista, joka ylittää suojatun teoksen laillisesta 
käytöstä saadun edun, ja toisaalta tilapäinen kappaleen valmistaminen ei johda kyseisen 
teoksen muuttamiseen. 

Direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että jos pääasiassa kyseessä olevan 
kaltainen tilapäinen kappaleen valmistaminen niin kutsutun ”tietojenkeruuprosessin” 
aikana täyttää kaikki kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan edellytykset, sen on kat
sottava täyttävän edellytyksen, jonka mukaan kappaleen valmistaminen ei saa olla risti
riidassa teoksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eikä se saa kohtuuttomasti haitata 
oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja. 

Svensson (C466/12)
Vuodelta 2014 oleva Svenssonratkaisu on noussut keskeiseksi lähteeksi linkittämis
kysymysten osalta. Kyseisessä jutussa toimittajat vaativat korvausta siitä, että uutis
koontipalvelu Retriever Sverige esitti hyperlinkkejä heidän sanomalehdessä ja inter net  
sivuilla (GöteborgsPosten) julkaisemiinsa artikkeleihin. Retriever ylläpitää internet
sivustoa, jolla tarjotaan sen asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan luetteloja klikatta
vista internetlinkeistä muilla internetsivustoilla julkaistuihin artikkeleihin (uutis aggre
gaattori). Asiassa oli riidatonta, että kyseisiin artikkeleihin saattoi tutustua va paasti 
GöteborgsPostenin sivustolla. Toimittajien mukaan palvelu saattoi artikkelit yleisön 
saataville. 

EUtuomioistuin katsoi, että linkittäminen sinänsä saattoi kohteena olevan teoksen 
yleisön saataville. Ollakseen yleisölle välittämistä, linkittämisen olisi kuitenkin pi
tänyt merkitä sellaista uutta yleisöä, jota oikeudenhaltija ei ollut ottanut huomioon 
antaessaan luvan alkuperäiseen yleisön saataville saattamiseen. Tämä koskee EU 
tuomioistuimen mukaan sekä hyperlinkkejä että kehyslinkkejä. 

Tässä tapauksessa pääsyä kohdesivustolle ei ollut rajoitettu ja kaikki internetin käyttäjät 
olivat jo alunperin olleet mahdollista yleisöä. Tässä tapauksessa linkittäminen ei siten 
ollut edellyttänyt lupaa kohdesivuston oikeudenhaltijalta, eivätkä toimittajat lopulta ol
leet oikeutettuja korvaukseen.64

Meltwater (C360/13) 
Niin sanottu Meltwaterratkaisu koskee väliaikaista tallentamista. Tapauksessa oli kyse 
siitä tarvitsivatko uutisseurantapalvelun käyttäjät lisenssin siihen, että uutiset tallennet
tiin väliaikaisesti heidän tietokoneilleen ja näytettiin tietokoneen ruudulla. Meltwater 
tarjoaa tiedotusvälineiden seurantapalvelua, jossa asiakkaiden käyttöön annetaan in
ternetissä julkaistuista lehtiartikkeleista sähköisesti seurantaraportteja, jotka laaditaan 
asiakkaiden toimittamien avainsanojen perusteella. 

EUtuomioistuin katsoi, ettei lisenssi ollut tarpeen, koska käyttö oli tilapäistä väliko
piointia, eli tavanomaista internetin selaamista. 

64 Savola 2015 s. 132 s.
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BestWater (C348/13)
Tässä tapauksessa tuntematon taho oli ladannut erään yrityksen videon YouTubeen. Yri
tyksen kaksi kilpailevaa yritystä olivat sen jälkeen linkittäneet sanotun videon omille 
sivuilleen upottamalla sen osaksi omaa sivua. EUtuomioistuin vahvisti, että Svensson 
tapauksen oikeusohje päti myös upotettuihin inlinelinkkeihin ja tähän tapaukseen.

GS Media (C160/15) 
Tuorein tapauksista on syyskuussa 2016 annettu ratkaisu GS Median tapauksessa. Siinä 
GS Median ylläpitämälle hollantilaiselle internetuutissivustolle oli asetettu hyperlink
kejä, jotka johtivat sivustoille, joilla oli mahdollista katsella Playboyaikakauslehteä 
varten otettuja valokuvia. Valokuvat oli ollut tarkoitus julkaista lehden myöhemmässä 
painoksessa. GS Median sivuston toimitus oli pari kuukautta ennen aiottua julkaisua 
saanut salanimeä käyttävältä henkilöltä viestin, joka sisälsi hyperlinkin, joka viittasi 
Australiassa sijaitsevan tiedostojen verkkosäilytyspalvelun sivustolla olevaan sähköi
seen tiedostoon, joka sisälsi kyseiset valokuvat. Hollantilaisella sivustolla julkaistiin 
pian (ennen aiottua julkaisuhetkeä) kyseisiä valokuvia koskeva artikkeli. Tekstin yhtey
dessä olevan hyperlinkin klikkaus ohjasi lukijat australialaiselle sivustolle, jossa olevan 
hyperlinkin kautta he saattoivat ladata kyseessä olevat valokuvat.

EUtuomioistuin totesi, että silloin, kun asiassa on selvitetty, että henkilö tiesi tai hänen 
olisi pitänyt tietää, että hänen sivulle laittamansa hyperlinkki tarjoaa pääsyn internetissä 
lainvastaisesti julkaistuun teokseen, on katsottava, että kyseisen linkin tarjoaminen on 
yleisölle välittämistä. Tietoisuus lainvastaisuudesta voi esimerkiksi olla sen takia, että 
tekijänoikeuden haltijat ovat ilmoittaneet hänelle siitä. Sama koskee tilannetta, jossa 
kyseinen linkki tarjoaa linkin sisältävän internetsivuston käyttäjille mahdollisuuden 
kiertää rajoitustoimenpiteitä, joita suojatun teoksen sisältävällä sivustolla on toteutettu, 
jotta pääsy sille olisi mahdollista ainoastaan sen tilaajille, koska tällaisen linkin laitta
minen esille on tällöin tarkoituksellinen toimenpide, jota ilman mainitut käyttäjät eivät 
voisi nauttia levitetyistä teoksista.

Lisäksi tuomioistuin totesi, että kun hyperlinkin laittamisella esille tavoitellaan voittoa, 
linkin esille laittavalta voidaan odottaa sitä, että hän suorittaa tarvittavat tarkistukset 
varmistautuakseen siitä, ettei asianomaista teosta ole julkaistu lainvastaisesti sivustolla, 
johon mainitut hyperlinkit johtavat. Tällöin on oletettava, että linkki on laitettu esille 
täysin tietoisena siitä, että mainittu teos on suojattu ja ettei tekijänoikeuden haltija ole 
mahdollisesti antanut lupaa teoksen julkaisemiselle internetissä. Tällaisessa tilanteessa, 
ja siltä osin kuin kyseistä kumottavissa olevaa olettamaa ei ole kumottu, sellaisen hy
perlinkin laittamista esille, joka johtaa internetissä lainvastaisesti julkaistuun teokseen, 
on pidettävä yleisölle välittämisenä. 

4.4  Moraalisten oikeuksien loukkaaminen

Aineiston linkittämisellä voi myös rikkoa tekijän moraalisia oikeuksia. Oikeuskirjal
lisuudessa on katsottu, että loukkaavaa voisi olla esimerkiksi linkin tekstissä käytetty 
halventava kirjoitus. Lainvalmisteluasiakirjoissa on taas todettu linkittämisen voivan 



490

rikkoa kieltoa saattaa teos tai esitys yleisön saataviin tekijää tai esittäjää loukkaavassa 
muodossa tai yhteydessä.65 

Oikeuskirjallisuudessa on, vastaavasti kuin taloudellistenkin oikeuksien osalta eri
telty eri linkkityyppien merkitystä respektioikeuden kannalta. On esitetty, että sillä, 
onko linkki reagointia edellyttävä vai itsestään aukeava, ei olisi merkitystä, koska tar
kastelu kohdistuu siihen kokonaisuuteen, jossa teos esitetään. Vievä hyperlinkki, jossa 
käyttäjä siirtyy kokonaan toiselle verkkosivulle, tuskin voisi olla tekijän respektioi
keutta loukkaava, koska teos toisintuu käyttäjälle siinä muodossa ja osoitteessa, kuin 
tekijä on ajatellut. Itse hyperlinkki puolestaan ei loukkaa respektioikeutta, koska se ei 
kopioi tai välitä teosta. Vaikka linkin asettajan sivu edustaisi tekijälle vierasta ideolo
giaa, ei hyperlinkin asettamista voisi estää. Syvälinkki, ohi kohdesivuston avaussivun, 
voisi mahdollisesti loukata respektioikeutta. Jos kohdesivuston katsotaan kokonaisuu
dessaan muodostavan teoksen ja linkki asetetaan vain osaan kohdesivustoa, saattaa ti
lanne myös olla ongelmallinen. Jossain määrin on kuitenkin kyseenalaista voidaanko 
verkkosivusto kokonaisuudessaan katsoa teokseksi.66 

Hyperlinkki on tavallinen ainakin osassa aggregointipalveluita. Uutista (sen otsik
koa) klikkaamalla käyttäjä siirtyy uutisen tekijän kotisivuille, missä uutinen on. Täl lai
sessa palvelussa uutisen lähde (tekijä) ei voine jäädä kenellekään epäselväksi. Isyys  
oikeutta ei siten loukata. Harvemmin respektiooikeuttakaan loukataan, mutta on toki 
mahdollista kuvitella tapauksia, joissa hakusanoihin perustuvaan listaukseen voi jou
tua sinne oikeastaan kuulumattomia sivuja, jotka voivat olla mitä tahansa. 

Inlinelinkki voi mahdollisesti loukata respektioikeutta. Oikeuskirjallisuudessa on 
esitetty, että kuvan käyttäminen inlinelinkkinä voisi olla alkuperäisen teoksen louk
kaavaa muuttamista tai esittämistä loukkaavassa ympäristössä. Inlinelinkin avulla 
voi loukata respektioikeutta esimerkiksi tuomalla audiovisuaalinen teos osaksi toisen
laista ideologiaa sisältävää verkkosivua. Ajateltavissa on myös tilanne, jossa hyper
linkkinä käytetään kuvaa, joka on ensin tuotu verkkosivulle inlinelinkkinä. Tällöin 
voitaisiin tulkita inlinelinkki respektioikeutta loukkaavaksi ja lisäksi loukkaavuuden 
kokonaisarvioinnissa hyperlinkin asettaminen loukkausta vakavoittavaksi asianhaa
raksi. Samantyyppisiä ongelmia voi myös liittyä kehyslinkkeihin. Tuova kehyslinkki, 
jossa internetosoite ei muutu voi loukata respektioikeutta. Vievä kehyslinkki, jossa 
käyttäjälle avautuu uusi ikkuna, voi myös olla loukkaava. Vievän kehyslinkin tapauk
sessa teos kuitenkin on enemmän irrallaan linkittäjän verkkosivun kokonaisuudesta, 
joten respektioikeuden loukkaaminen ei ole yhtä todennäköistä. Kehyslinkkiä vastaa
va tilanne saattaa muodostua, jos verkkosivun katsomisen yhteydessä sivun ylä tai 
alareunassa kulkee linkittäjän asettama tunnus tai mainos.67 

Edelleen respektioikeuden loukkaus voi liittyä hakukoneiden, ja miksei myös agg
re gointipalveluiden linkkilistoihin. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että hakukonei

65 Kotila 2006 s. 137. 
66 Kotila 2006 s. 137 s. 
67 Kotila 2006 s. 138. 
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den linkkilistoihin tulisi suhtautua samalla tavalla kuin muihinkin linkkeihin ja ne 
on siten katsottava tavallisiksi reagointia vaativiksi hyperlinkeiksi. Tällöin linkkilistat 
edellä todetulla tavalla harvemmin voisivat loukata respektioikeutta. Voisi kuitenkin 
olla mahdollista joissain tapauksissa pitää linkkilistan yhteydessä esitettävää otetta 
verkkosivun sisällöstä respektioikeutta loukkaavana. Perusteluna tälle tulkinnalle 
on otteen irrottaminen siitä kontekstista, jossa tekijä on tarkoittanut sen ilmenevän. 
Tavallisesti hakukonetta ei ehkä kuitenkaan voitaisi tulkita loukkaavaksi ympäristöksi. 
Toisaalta linkkilistan linkit ovat usein luonteeltaan syvälinkkejä ja niihin voi sitä kaut
ta liittyä edelläkuvantunlaisia respektioikeutta sivuavia ongelmia.68 

 

5.  Rikosoikeudellinen tarkastelu

5.1 Rikoksen käsite ja rikosoikeudellisen vastuun perusteet

Rikoslain esitöissä omaksuttu tapa määritellä rikos on niin sanottu legaalinen rikos
käsite. Sen mukaan rikos on laissa rangaistavaksi määrätty teko. Tämä määritelmä on 
käyttökelpoinen esimerkiksi, kun pohditaan, mitkä teot ylipäänsä ovat rikoksia. Ri kos  
oikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä puhuttaessa rikoksen käsitteelle on kui
tenkin yleensä tapana antaa täsmällisempi sisältö. Tämän opin mukaan kyseessä on 
”rikos” vasta, kun kaikki vastuun edellytykset ovat käsillä. Rikoksena pidetään oi
keudenvastaista tekoa, joka on tunnusmerkistönmukainen ja osoittaa tekijässään syyl
lisyyttä.69

Tunnusmerkistönmukaisuuteen sisältyy vaatimus teosta, kielletystä laiminlyönnis
tä ja seurausrikoksissa teon ja seurauksen syyyhteydestä. Tunnusmerkistöllä tarkoi
tetaan niitä lakiin kirjattuja edellytyksiä, joiden tulee olla täytetty, jotta käsillä olisi 
rikos. Tunnusmerkistön sisältö ilmenee yleensä suoraan rikoslain erityisestä osasta, 
missä eri rikoksilla on omat pykälänsä. Tämän ohella voidaan myös puhua yleisestä 
tunnusmerkistöstä, jolla viitataan yleisiin kaikkia rikoksia koskeviin, usein myös kir
joittamattomiin, sääntöihin ja edellytyksiin, joiden tulee olla täytetty, jotta käsillä oli
si rikos. Näihin kuuluvat vaatimukset teosta, syyyhteydestä, subjektiivisesta syyksi
luettavuudesta ja syyllisyydestä. Oikeudenvastaisuuden vaatimus merkitsee sitä, ettei 
teko ole tehty niin sanotun oikeuttamisperusteen oikeuttamana. Syyllisyysvaatimus 
sisältää laajassa mielessä tekijän syyntakeisuuden ja arvion tekijän menettelyn moi
tittavuudesta.70

68 Kotila 2006 s. 139. 
69 HE 44/2002 vp s. 9 s. 
70 HE 44/2002 vp s. 9 s. 
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5.2  Tekijänoikeusrikos ja rikkomus

5.2.1 Säännökset

Rikoslain 49 luvussa säädetään eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta. Lu
vun 1 §:n 1 momentissa säädetään tekijänoikeusrikoksesta, että joka ansiotarkoitukses sa 
tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta

1)  kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen,
2)  kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitykseen,
3)  äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä,
4)  filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa,
5)  radio tai televisiolähetykseen,
6)  luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa 

tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, 
jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huo
mattavaa panostusta, taikka

7)  valokuvaan,
on tuomittava tekijänoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enin tään kahdeksi vuo
deksi.

Pykälän 2 momentin mukaan tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka ansio
tarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai 
vahin koa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yleisölle levitettäväksi tai Suomen 
alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi ulkomailla valmistetun tai jäl
jennetyn 1 momentissa tarkoitetun teoksen tai valokuvan kappaleen taikka äänilevyn, 
filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu ääntä tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, 
taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työ, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, 
taikka tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edel
lyttänyt huomattavaa panostusta, ja jonka hän tietää valmistetuksi tai jäljennetyksi 
sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen tai jäljentäminen Suomessa tehtynä olisi 
ollut rangaistavaa 1 momentin tai tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaan.

Pykälän 3 momentin mukaan tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka 
tieto verkossa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa toisen oikeutta 1 momentissa mai
nittuihin suojan kohteisiin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa hait
taa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.

Keskeistä tekijänoikeusrikokselle verkko ja aggregointipalvelujen kannalta on si
ten tahallinen toimiminen tekijänoikeuslain vastaisesti, ansiotarkoitus ja huomattavan 
haitan tai vahingon aiheuttaminen. 

Tekijänoikeusrikkomuksesta säädetään tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentissa, 
että joka
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1)  tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai 
saattaa teoksen yleisön saataviin tämän lain säännösten vastaisesti tai rikkoo 
3 §:n säännöksiä moraalisista oikeuksista,

2)  muuten rikkoo sellaista tämän lain säännöstä, jolla suojataan tekijänoikeutta, 
taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 
52 §:n säännöstä taikka 53 §:n 1 momentissa tai 54 b §:n 1 momentissa tarkoi
tettua kieltoa, taikka

3)  tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi 
teoksen kappaleita, joiden hän tietää tai joita hänellä on perusteltua syytä epäillä 
valmistetuiksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suo  mes
sa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on tuomittava, jollei teko ole ran gaistava rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna teki
jänoikeusrikoksena, teki jänoikeusrikkomuksesta sakkoon.

Pykälän 2 momentin mukaan tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muutaman kappa
leen valmistamista yksityistä käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luettavassa muo
dossa olevasta tietokoneohjelmasta tai tietokannasta, joka on julkaistu taikka jonka 
kappaleita on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty tai muutoin 
pysyvästi luovutettu, taikka teoksesta 11 §:n 5 momentin vastaisesti.

Tekijänoikeusrikkomuksessa keskeistä aggregointipalvelujen kannalta on törkeä 
huolimattomuus, kappaleen valmistaminen tai teoksen saattaminen yleisön saataviin 
taikka moraalisten oikeuksien loukkaaminen tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti. 

Rikoslain 62 §:n mukaan virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä muusta kuin 
51 tai 52 §:ää vastaan tehdystä tekijänoikeusrikkomuksesta tai 56 e §:n 2 kohdan 
mukaisesta teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta, ellei asianomistaja ole il
moittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

5.2.2  Eräitä näkökohtia linkittämisen rangaistavuudesta

Seuraavaksi käsittelen kolmea rikosvastuuseen liittyvää teemaa, joilla voi olla vaiku
tusta linkittämisen rangaistavuuteen tekijänoikeusrikoksena ja rikkomuksena. Tee
mat ovat: laillisuusperiaate, kieltoerehdys ja loukatun suostumus.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että legaliteetti eli laillisuusperiaate kokonaan 
voisi estää linkittämisen arvioinnin tekijänoikeusrikoksena tai rikkomuksena71. 

Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita 
rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty ran
gaistavaksi. Rikoslaissa laillisuusperiaate on ilmaistu 3 luvun 1 §:ssä. Sen 1 momentin 
mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohet
kellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Sanotun pykälän 2 momentin 

71 Pihlajarinne 2012a s. 131.
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mukaan rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava 
lakiin. 

Rikoslain esitöissä laillisuusperiaatteeseen todetaan sisältyvän neljä kieltoa: tuo
mioistuimille suunnattu määräys sitoa rangaistavuus kirjoitettuun lakiin, tuomioistui
mille suunnattu analogiakielto, tuomioistuimille ja lainsäätäjälle suunnattu taannehti
van rikoslain kielto ja lainsäätäjälle suunnattu epämääräisen rikoslain kielto72. 

Legaliteettiperiaate asettaa myös vaatimuksia lain soveltamistavalle. Kun edelly
tetetään, että teko on nimenomaan säädetty rangaistavaksi viitataan analogiakieltoon. 
Analogia syytetyn vahingoksi on kielletty. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mikä on 
analogiaa ja mikä laintulkintaa. Lainsäännökset edellyttävät tulkintaa. Haasteena on 
erottaa toisistaan kielletty analogia ja sallittu tulkinta. Tulkinnasta on kysymys sil
loin, kun merkityssisältö vahvistetaan lain sanamuodon puitteissa. Lainkäyttäjä ei 
siis saa mennä lain sanamuodon ulkopuolelle. Yhtenä sanamuodon sallimana rajana 
voidaan pitää termien yleiskielistä merkitystä. Myös lain soveltaminen, joka perus
tuu käsitteille oikeustieteessä tai lakien esitöissä tai itse laissa vahvistettuun juridis 
tekniseen merkityssisältöön, on sallittua tulkintaa. Analogiasta taas on kysymys sil
loin, kun normia sovellettaisiin tapaukseen, johon se ei lain sanamuodon kummassa
kaan edellä mainitussa merkityksessä sovellu, mutta jota tapausta kuitenkin voidaan 
pitää jossakin suhteessa samanlaisena taikka rinnasteisena. Rajatapauksia ratkaistaes
sa lähtökohtana ovat oikeusturvan ja ennakoitavuuden takaaminen.73

Analogiakieltoon viitaten on oikeuskirjallisuudessa katsottu, että linkittäminen ei 
välttämättä mahdu tekijänoikeuslain kappaleen valmistamista tai yleisön saataville 
saattamista koskevien säännösten piiriin. Pelkästään hallituksen esityksessä olevat 
maininnat siitä, että linkittäminen saattaa tietyissä tilanteissa merkitä kappaleen val
mistamista tai saattamista yleisön saataviin, eivät voi riittää perustamaan rangaistus
vastuuta. Lainsäädännöllisesti ongelma johtuu siitä, että aiemmin konkreettisiin 
kap paleisiin soveltuneet kappaleen valmistamista ja yleisön saataville saattamista jou
dutaan sähköisessä maailmassa tulkitsemaan abstraktisti. Suppea tulkinta käsitteistä 
voi johtaa siihen, että lain mukaan rangaistavaan tekoon nähden yhtä moitittava teko 
ei tule rangaistavaksi. Abstraktimpi arviointi taas aiheuttaa epävarmuutta siihen, mil
lainen toiminta luetaan säännösten piiriin. Nämä molemmat seikat on yleensä koettu 
ongelmallisiksi laillisuus periaatteen näkökulmasta.74

Epätäsmällisyyskiellon tarkoitus estää lainsäätäjää säätämästä liian laajoja ja epä
selviä kriminalisointeja. Rikoksen tekotyyppi ja rangaistusuhka tulee ilmaista niin 
selvästi, että ainakin juridisen koulutuksen saanut henkilö kykenee sanomaan enna
kolta, mitä on kriminalisoitu ja kuinka ankarasti. Parhaimmassa tapauksessa kadun
mieskin ymmärtää säännöksen. Nykyajan monimutkainen lainsäädäntö on kuitenkin 
monessa tapauksessa tehnyt tämän päämäärän saavuttamisen lähes mahdottomaksi.75

72 HE 44/2002 vp s. 32.
73 HE 44/2002 vp s. 34. Tarkemmin laillisuusperiaatteesta esimerkiksi Frände 2005 s. 31 ss.
74 Pihlajarinne 2012a s. 131.
75 Frände 2005 s. 40 s.
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Jos kadunmies mieltää linkittämisen tavalliseksi ja arkipäiväiseksi eikä lainkaan 
moitittavaksi menettelyksi, ollaan ongelmissa mikäli linkittäminen onkin rikollista. 
Epätäsmällisyyskielto voi olla esteenä linkittämisen lukemiseksi tekijänoikeusrikko
mukseksi tai rikokseksi.76

Myös rikoslain niin sanottu kieltoerehdys anteeksiantoperusteena voi tulla sovel
lettavaksi epäselvissä linkittämistilanteissa. 

Rikoslain 4 luvun 2 §:ssä säädetään kieltoerehdyksestä. Sen mukaan jos tekijä 
erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymis
tä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana seuraavien seikkojen vuoksi: 

1)  lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen;
2)  lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus;
3) viranomaisen virheellinen neuvo; tai
4)  muu näihin rinnastettava seikka.

Kieltoerehdyksessä tekijä siis erehtyy pitämään tekoaan sallittuna. Säännöstä on pe
rusteltu sillä, että poikkeukseton ankara vastuu voisi johtaa ilmeisiin epäoikeuden mu
kaisuuksiin.77 Anteeksiantoperusteen soveltuessa tekijä vapautetaan vastuusta, vaikka 
teko sinänsä onkin oikeusjärjestyksen vastainen, koska tekijään ei tällöin voida koh
distaa syyllisyysmoitetta78. 

Linkittämisen osalta erehtymisperusteista mielenkiintoisin lienee pykälän kohdan 
2 tarkoittama lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus, joka voitaneen yhdistää tekijän
oikeusrikokseen ja sille sisältöä antaviin tekijänoikeuslain säännöksiin. Tekijänoi keus
rikoksen esitöissä on todettu, että aineiston linkittämisessä voi tapahtua tekijänoikeu
dellisesti merkityksellistä kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä. Linkitystä 
selventäviä säännöksiä ei ole kuitenkaan lakiin otettu, vaan linkityksen oikeudellinen 
luonne ja tekijänoikeudellinen merkitys jätettiin tapauskohtaisesti arvioitavaksi.79 

Rikoslain esitöissä todetaan, että jos lain sisällön selvittäminen kohtaa ylivoimaisia 
taikka kohtuuttomia vaikeuksia, voi olla perusteltua vapauttaa asiasta väärän käsityk
sen muodostanut tekijä vastuusta. Pelkkä säännösten tulkinnanvaraisuus ei kuitenkaan 
riitä. Alue, jolla lain sisällön vaikeaselkoisuus voi olla syynä vastuusta vapauttavaan 
kieltoerehdykseen on hyvin kapea. Epäselviä rikoslakeja ei kuten edellä on todettu 
yli päätään saisi säätää. Jos näin kuitenkin on päässyt tapahtumaan, on lakia tulkitta va 
ahtaasti. Esitöissä on arveltu, että vaikeaselkoisuudella olisi käytännössä suurin mer
kitys erikoisrikosoikeuden alueella ja tilanteissa, joissa rikoslain normit saavat sisäl
tönsä kotimaisesta aineellisesta lainsäädännöstä tai EUsäännöksistä. Tästä huoli
matta esitöissä painotetaan, että jokaisen tulee lähtökohtaisesti ottaa selvää oman 

76 Pihlajarinne 2012a s. 132.
77 HE 44/2002 vp s. 106.
78 HE 44/2002 vp s. 99.
79 HE 28/2004 vp s. 79 s. 
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alansa erityismääräyksistä, myös mutkikkaista ja tulkinnanvaraisista. Erityisesti alalla 
toimivalta odotetaan, että hän ottaa selvää myös oikeuskäytännöstä ja esitöistä.80

 Oikeuskirjallisuudessa vaikeaselkoisuus on määritelty siten, että juridisen koulu
tuksen saaneella henkilöllä on vaikeuksia ratkaista, missä rangaistavan teon raja kulkee. 
Kuten todettua, maallikon on usein vaikea käsittää ydinrikosoikeuden ulkopuolisia 
lakeja. Lain erityinen vaikeaselkoisuus tullee kuitenkin kysymykseen erittäin harvois
sa tapauksissa, koska oikeustodellisuus on useimmiten monimutkainen ja vaatii juri
dista erityistietämystä.81 

Kieltoerehdysoppia sovelletaan käytännössä harvoin. Korkeimman oikeuden oi
keuskäytännössä ratkaisut, joissa kieltoerehdys on hyväksytty anteeksiantoperusteek
si, ovat yleensä koskeneet muita kuin rikoslakiin sisältyviä normeja82. Viimeisimpinä 
kieltoerehdykseen torjuvasti suhtautuneet korkeimman oikeuden ratkaisut ovat KKO 
2014:7 (rahankeräysrikos) ja KKO 2015:66 (lääkerikos). Elinkeinonharjoittajien sel
vitysvelvollisuuden osalta korkein oikeus on niin ikään pitänyt tiukkaa linjaa muun 
muassa tapauksissa KKO 2006:70 (luvaton pyynti) ja KKO 2011:4 (liikennerikos).

Kun lainsäätäjä on jättänyt avoimeksi linkityksen arvioinnin eikä kotimaisia en
nakkopäätöksiä asiasta ole, voitaneen linkittäjän asian varmaksi selvittämistä pitää 
vaikeana tehtävänä, oli hän sitten yksityishenkilö tai yrittäjä. Linkittämiseen liittyen 
kieltoerehdystä on oikeuskirjallisuudessa arvioitu voitavan lähinnä soveltaa tavalli
sen internetin käyttäjän kohdalla, ei elinkeinonharjoittajan83. Itse katsoisin, että mikäli 
oikeustila on ”riittävän” epäselvä, voinee kieltoerehdys myös soveltua elinkeinon
harjoittajaan, joka kaikin käytettävissä olevin kohtuullisin keinoin on asiaa yrittänyt 
selvittää. 

Edelleen voidaan ajatella, että jos oikeudenhaltija on laittanut aineiston interne
tiin, hän on suostunut linkittämiseen. Kyseessä olisi tällöin rikosoikeuden loukatun 
suostumusta koskeva oppi, joka voi poistaa teon oikeudenvastaisuuden. Oikeuskirjal
lisuudessa on katsottu, että loukatun suostumus oikeuttamisperusteena voi soveltua 
tekijänoikeusrikoksiin.84 

Loukatun suostumusta pidetään yleensä oikeuttamis tai vastuuvapausperusteena. 
Loukatun suostumuksesta ei ole erillistä säännöstä laissa. Sen soveltaminen perustuu 
oikeuskirjallisuuteen ja käytäntöön.85 

Poistaakseen teon oikeudenvastaisuuden suostumuksen tulee olla vapaaehtoisesti 
ja etukäteen annettu. Teon tulee myös olennaisissa kohdin vastata sitä, mihin kohde on 
käsittänyt antavansa suostumuksen.86 Suostumuksella ei ole muotovaatimusta, joten 

80 HE 28/2004 vp s. 106 s.
81 Frände 2005 s. 209.
82 Frände 2005 s. 207.
83 Pihlajarinne 2012a s. 134.
84 Pihlajarinne 2012a s. 134.
85 Pihlajarinne 2012a s. 134.
86 Koskinen 2013 s. 169 s.
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myös hiljainen suostumus87 on pätevä. Jos loukatun suostumusta on kuitenkin ollut 
mahdollista kysyä, ei loukatun suostumusta ilman muuta kuitenkaan voine olettaa ky
symättä. Toisinaan oikeudenhaltija ilmoittaa teknisillä suojakeinoilla tai nimenomai
silla ilmoituksilla suostuuko hän linkittämiseen. Jos näin ei kuitenkaan ole, suostu
muksen olemassaolo on epäselvä.88 Suostumuksen tiedustelun osalta tulee kuitenkin 
huomata, että täsmällinen tiedustelu ei ole kovinkaan realistinen vaihtoehto, jos lin
kityspalvelu hoitaa linkkilistauksen automaattisesti. Yleispätevämpi lisenssisopimus 
lähteen kanssa olisi realistisempi vaihtoehto. 

Oikeuttamisperusteen sijaan loukatun suostumus voidaan myös ajatella seikaksi, 
joka poistaa tunnusmerkistönmukaisuuden. Henkilö, jolla on oikeus määrätä tietystä 
rikosoikeudellisesti suojellusta oikeushyvästä voi myös sallia, että sitä vastaan hyökä
tään ja sitä loukataan.89 

5.2.3  Tekijänoikeusrikosprosesseista käytännössä

Käytännössä näyttää siltä, että linkittämisellä harvoin syyllistytään tekijänoikeus
rikok seen tai rikkomukseen. Kotimaista rikosoikeuskäytäntöä, ainakaan ennakkopää
töksiä, linkittämisestä ei tiettävästi ole. Syytteen nostamisen harvinaisuuden on myös 
arvioitu voivan johtua muun muassa olosuhdetahallisuuden puuttumisesta ja näyttö
vaikeuksista90. 

Lieviä oikeudenloukkausjuttuja ajetaan ylipäätään harvoin rikosperusteisesti, koska 
käytännössä lievien oikeudenloukkausten osalta korvausvastuu on merkittävämpi 
seuraamus. Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1987:16 korkein oikeus katsoi, 
että 20 kopion valmistuttaminen pakinasta ei ollut yksityistä käyttöä, minkä vuoksi 
vastaaja velvoitettiin maksamaan hyvitystä teoksen luvattomasta käytöstä. Sen sijaan 
vaatimukset muusta korvausvelvollisuudesta hylättiin, koska vastaajan tarkoituksena 
ei korkeimman oikeuden mukaan ollut käyttää pakinaa vastoin tekijänoikeuslakia eikä 
tällainen käyttäminen myöskään kyseisen tapauksen erityisissä olosuhteissa ollut ta
pahtunut tuottamuksesta. Juttua ajettiin siviilioikeudellisin perustein, mutta korkeim
man oikeuden ratkaisusta ilmenee, etteivät mahdolliset rangaistusvaatimukset olisi 
voineet menestyä, koska vastaaja ei ollut loukannut tekijänoikeutta tahallaan tai tör
keästä huolimattomuudesta. Myös luvatonta kopiointia koskevia oikeudenloukkauk
sia on usein ajettu siviilioikeudellisin perustein.91 

Kun tekijänoikeusasioissa nostetaan syyte, valtaosa tekijänoikeuden loukkauksista, 
vakavia piratismitapauksia (esimerkiksi KKO 2003:88) lukuun ottamatta, rangaistaan 
käytännössä tekijänoikeusrikkomuksena. Oikeudenloukkauksesta voi olla kysymys, 

87 Savolan mukaan hiljaisen suostumuksen opin aika on ohi, koska Svenssontapauksessa vahvistettiin, 
ettei suostumusta lainkaan tarvita (Savola 2015 s. 136).

88 Pihlajarinne 2012a s. 134 s.
89 Frände 2005 s. 145.
90 Savola 2015 s. 145.
91 Harenko et al. 2016 s. 580.
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jos käyttäjä hyödyntää teosta tekijänoikeuslain 2 §:ssä mainitulla tavalla ilman oikeu
denhaltijan lupaa, jollei käyttö ole sallittua jonkin tekijänoikeuslain 2 luvun mukaisen 
rajoitussäännöksen nojalla ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Oikeudenloukkauk
seen voi syyllistyä myös oikeudenhaltijalta käyttöluvan eli lisenssin saanut henkilö, 
joka käyttää teosta lisenssiehtojen vastaisesti esimerkiksi valmistamalla teoksesta 
enemmän kappaleita kuin lisenssi sallii, käyttämällä teosta muuhun kuin lisenssin 
mukaiseen tarkoitukseen tai hyödyntämällä teosta lisenssin voimassaoloajan jälkeen 
tai maantieteellisesti laajemmalla alueella kuin lisenssi sallii.92

Moraalisten oikeuksien loukkaustapauksissa juttuja ei ole yleensä ajettu rikos
perusteisesti. Moraalisten oikeuksien loukkauksesta voi kuitenkin periaatteessa olla 
kysymys, jos käyttäjä ei ilmoita tekijän nimeä teoksen yhteydessä, vaikka hyvä tapa 
edellyttäisi tekijän nimen ilmoittamista. Tällöin kysymys on tekijän isyysoikeuden 
loukkauksesta. Niin ikään väärän henkilön ilmoittaminen tekijäksi voi loukata tekijän 
oikeuksia. Tekijän moraalisten oikeuksien loukkauksen voi muodostaa myös teoksen 
törkeänlaatuinen muuttaminen tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaa
valla tavalla tai teoksen saattaminen yleisön saataviin tällä tavoin loukkaavassa yh
teydessä. Tällöin kysymys on respektioikeuden loukkauksesta. Tällaisesta oikeuksien 
loukkauksesta voi olla kysymys myös sellaisissa tapauksissa, joissa käyttäjällä on te
kijältä tekijänoikeuslain 2 §:n edellyttämä käyttölupa muuttaa teosta, mutta käyttäjä 
muuttaa teosta 3 §:n vastaisesti tekijän arvoa loukkaavalla tavalla.93 

5.3  Eräistä muista rikoksista

Linkittämiseen ja aggregointipalvelun tarjoamiseen voi periaatteessa tekijänoikeus
rikoksen ja rikkomuksen lisäksi liittyä eräät muut harvinaisemmat rikostyypit. Seu
raavaksi käyn lyhyesti läpi niitä rikostyyppejä, joihin linkittämisen yhteydessä olen 
oikeuskirjallisuudessa törmännyt.

Eräs tällainen ryhmä rikoksia on niin sanotut sananvapausrikokset. Sananvapauslain 
esitöissä vuodelta 2002 on lueteltu, mitä rikoksia sananvapausrikoksilla tarkoitetaan94. 

92 Harenko et al. 2016 s. 578.
93 Harenko et al. 2016 s. 584 s.
94 Keskeisimmät rikoslaissa rangaistaviksi säädetyt rikokset, jotka perustuvat tai voivat perustua julkais

tun viestin sisältöön ovat: kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sotaan yllyttäminen, vakoilu, törkeä 
vakoilu, turvallisuussalaisuuden paljastaminen, tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljasta
minen, julkinen kehottaminen rikokseen, uskonrauhan rikkominen, väkivaltakuvauksen levittämi
nen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esit  tävän kuvan hallussapito, sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi, sukupuolisiveellisyy
den julkinen loukkaaminen, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, kunnianloukkaus, törkeä 
kun nianloukkaus, markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos, yrityssalaisuuden rikkominen, vaaran 
ai  heuttaminen tietojenkäsittelylle, salassapitorikos, salassapitorikkomus, henkilörekisteririkos, virka
salaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen, tekijänoikeusrikos, kurs
sin vääristäminen, törkeä kurssin vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos. 
HE 54/2002 vp s. 68.
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Linkin asettaminen kohdesivulle, joka on selvästi lainvastainen voisi sananvapauslain 
esitöiden mukaan täyttää rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn teon tunnusmerkistön95. 

Eräässä tapauksessa apulaisvaltakunnansyyttäjä syytti kiihottamisesta kansanryh
mää vastaan. Epäilty oli perustanut linkkejä sivustoille, joilla arvioitiin olevan rikos
lain 11 luvun 8 §:n vastaista materiaalia.96 

Toisena esimerkkitapauksena voidaan mainita valtakunnansyyttäjänviraston syyt
tämättäjättämispäätös 10.3.2009 nro 09/14, jossa syytettä lapsipornon levittämisestä 
ei kuitenkaan nostettu. Päätöksessä todetaan, että olisi ollut mahdotonta todistaa, oli
siko linkin kohteena ollut materiaali täyttänyt rikoksen tunnusmerkistön sillä hetkellä, 
kun linkki asetettiin.97

Toinen ryhmä rikoksia, jotka voidaan potentiaalisesti ajatella liittyvän linkittämi
seen ja aggregointipalveluihin ovat erilaiset teknisen suojauksen kiertämistä koskevat 
rikokset. Jos teosta suojaava tekninen toimenpide on ensin laittomasti kierretty ja teos 
on sitten saatettu yleisön saataviin tietoverkossa, on kyse kahdesta erillisestä laitto
masta teosta, eli tekijänoikeusrikoksesta ja teknisen suojauksen kiertämisestä.98

Rikoslain 49 luvun 3 §:n mukaan joka tekijänoikeuslain 50 a §:ssä säädetyn kiellon 
vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahin
koa, kiertää teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen, on tuomittava 
teknisen suojauksen kiertämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Säännöksessä tarkoitetun tekijänoikeuslain pykälän 1 momentissa säädetään, että 
suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä 
tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi 
asettanut, ei saa kiertää.

Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan pykälän 2 momentin mukaan 
tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa 
estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa 
kohdistuvia tekoja ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos tekni
nen toimenpide kierretään salaustekniikoita koskevan tutkimuksen tai opetuksen yh
teydessä taikka jos teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut kiertää 
teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Teoksesta, 
jota suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi kuultaville tai näh
täville, ei saa valmistaa kappaletta. 

Pykälän 4 momentin mukaan mitä 1–3 momentissa säädetään, ei koske tietokone
ohjelmaa suojaavaa teknistä toimenpidettä.

Teknisten suojakeinojen tehtävänä on estää pääsy suojattuun aineistoon muilta kuin 
siihen oikeutetuilta henkilöiltä taikka estää tai rajoittaa teoksen tai muun suojatun 

95 HE 54/2002 vp s. 52 s.
96 Neuvonen 2012 s. 402.
97 Neuvonen 2012 s. 402.
98 Nuotio 2013 s. 1359.
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aineiston kopiointia ja muuta käyttöä99. Digitaalisen teoksen suojaus voidaan toteut
taa teoksen sisällön salauksena, muuntamisena tai muuttamisena taikka kopioinnin 
valvonta järjestelmänä, ja säännöksessä tarkoitettu toimenpide voi olla esimerkiksi tie
tokoneohjelma tai teoksen käyttämiseen tarkoitettuun laitteeseen mekaanisesti sisäl
lytetty ratkaisu100. Käytännössä tekninen toimenpide on tehokas, kun suojaustarkoitus 
saavutetaan ja siitä myös ilmenee suojaustarkoitus. Tällaista suojausta ei yleensä ole 
mah dollista purkaa tai kiertää vahingossa.101 Suojaa voidaan tehostaa merkitsemällä 
aineisto digitaalisesti siten, että se voidaan tarvittaessa tunnistaa ja sen alkuperä jäl
jittää. Tekniset suojakeinot mahdollistavat palvelun tarjoajalle, esimerkiksi verkko
lehdelle maksun tilauspalvelusta. Digitaalitekniikan kehittymisen ja yleistymisen 
seurauksena sekä internetin yleistyessä sähköisen kaupankäynnin välineenä uusien 
teknisten suojakeinojen kehittäminen on tullut viime vuosina yhä ajankohtaisemmak
si. Samaan aikaan internetissä tarjotaan yhä useammin teknisten suojausten purkuun 
tarkoitettuja välineitä siten, että käyttäjä voi ladata tarvitsemansa ohjelman suoraan 
verkosta.102

Rikoslain 49 luvun 4 §:n mukaan se, joka tekijänoikeuslain 50 b §:ssä säädetyn 
kiel lon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai 
vahinkoa, valmistaa tai tuo maahan yleisölle levittämistä varten, levittää yleisölle, 
myy, vuokraa, mainostaa myyntiä tai vuokrausta taikka pitää hallussa kaupallisessa 
tarkoituksessa sellaisia laitteita, tuotteita tai osia, jotka mahdollistavat suojatun teok
sen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen tai helpottavat sitä, 
taikka tarjoaa kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja, on tuomittava 
teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh
deksi vuodeksi. 

Edellä viitattu tekijänoikeuslain pykälän 1 momentti säätää, että tehokkaan tekni
sen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai kiertämistä helpottavia laitteita, tuot
teita tai osia ei saa valmistaa tai tuoda maahan yleisölle levittämistä varten tai Suomen 
alueelle kolmanteen maahan kuljetettavaksi, levittää yleisölle, myydä, vuokrata, mai
nostaa myytäväksi tai vuokrattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa. 
Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia pal
veluja ei liioin saa tarjota. 

Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettuja laitteita, tuotteita 
tai osia taikka palveluja ovat sellaiset:

1)  joita markkinoidaan, mainostetaan tai pidetään kaupan tehokkaiden teknisten 
toimenpiteiden kiertämiseksi;

2)  joiden tarkoituksella tai käytöllä on tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämi
sen lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä; taikka

99 KM 2002:5 s. 15.
100 Sorvari 2007 s. 365.
101 Sorvari 2007 s. 365.
102 KM 2002:5 s. 15 s.
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3)  jotka on pääasiallisesti suunniteltu, tuotettu, mukautettu tai toteutettu siten, että 
niiden tarkoituksena on mahdollistaa tämän lain mukaan suojattuja teoksia suo
jaavien tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai helpottaa sitä.

Pykälän 3 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, ei koske tietokoneohjel
maa suojaavaa teknistä toimenpidettä. 

Voitaneen ajatella, että suojauksen kiertämisrikos voisi olla kyseessä esimerkiksi, 
jos aggregointipalvelu linkittämällä vie käyttäjän verkkolehden maksumuurin ohitse. 
Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos taas voi olla kyseessä esimerkiksi, kun tek
nisen suojauksen purkuväline saatetaan tietoverkkoon yleisön saataville103. 

Rikoslain 34 luvun 9 a §:ssä säädetään vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle. 
Sen mukaan joka aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto 
tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle

1)  tuo maahan, hankkii käyttöön, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa 
saataville
a) sellaisen laitteen tai tietokoneohjelman taikka ohjelmakäskyjen sarjan, joka 

on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkä
sittelyä tai tieto tai viestintäjärjestelmän toimintaa taikka murtamaan tai 
purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän 
suojauksen, taikka

b) tietojärjestelmän toiselle kuuluvan salasanan, pääsykoodin tai muun vastaa
van tiedon taikka

2)  levittää tai asettaa saataville ohjeen 1 kohdassa tarkoitetun tietokoneohjelman 
tai ohjelmakäskyjen sarjan valmistamiseksi,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa ran
gaistusta, vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.

Sanottu rikos on tietotekniikkarikos. Tietotekniikkarikoksia koskevilla kriminalisoin
neilla tavoitellaan tietoturvallisuutta. Saataville asettaminen tarkoittaa virusohjelman 
asettamista tietoverkkoon siten, että se on sieltä vapaasti kopioitavissa. Saataville 
asettaminen toteutuu myös esimerkiksi, jos internetsivu linkitetään sellaiselle sivulle, 
josta haittaohjelma on haettavissa.104 

Suomalaisesta oikeuskäytännöstä löytyy eräs käräjäoikeuden ratkaisu, jossa linkin 
luomista haittaohjelman sisältävälle sivustolle pidettiin haittaohjelman asettamisena 
verkkoon yleisesti kopioitavaksi105.

103 Nuotio 2013 s. 1360.
104 Nuotio 2013 s. 937 s. 
105 Neuvonen 2012 s. 401.
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6.  Rahalliset korvaukset

Korvausvelvollisuus muodostaa olennaisen osan tekijänoikeuslain seuraamusjärjestel
mästä. Korvauksia voi vaatia itsenäisesti siviilioikeudellisella kanteella tai niitä voi 
vaa tia rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, jos korvausvaatimukset perustuvat rikok
seen.106

Tekijänoikeuslain 57 §:ssä säädetään hyvityksestä ja korvauksesta. Pykälän 1 mo
mentin mukaan se, joka vastoin tätä lakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla annettua 
määräystä käyttää teosta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen 
maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, on velvollinen suorittamaan tekijälle koh
tuullisen hyvityksen. Vastoin lakia tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta 
yksityistä käyttöä varten on hyvitysvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että kappaleen 
valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu 
yleisön saataviin vastoin tätä lakia. 

Jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on 2 momen
tin mukaan suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyk
sestä ja muusta haitasta. 

Pykälän 3 momentin mukaan se, joka muutoin kuin teosta käyttämällä syyllistyy 
rikoslain 49 luvun 1, 3 tai 5 §:n taikka tämän lain 56 a §:n, 56 e §:n 1 kohdan tai 
56 f §:n mukaan rangaistavaan tekoon, on velvollinen suorittamaan tekijälle korvauk
sen rikoksesta aiheutuneesta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta. 

Pykälän 4 momentin mukaan 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on li
säksi voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

Säännös sisältää siis hyvityksen ja erikseen vahingonkorvauksen. Käytännössä 
hyvitysvastuu tarkoittaa, että vaikkei linkittäjä menettelyllään syyllistyisikään rikok
seen, hän voi kuitenkin olla velvollinen maksamaan hyvitystä esimerkiksi lainvastai
sesta yleisön saataville saattamisesta. Hyvitysvastuu on riippumaton tietoisuudesta, 
tahallisuudesta, tuottamuksesta ja menettelystä mahdollisesti saadusta hyödystä.107 
Jos teoksen käyttäminen on tahallista tai tuottamuksellista, siitä voi hyvityksen lisäksi 
seurata erillinen vahingonkorvausvastuu. Muista menettelymuodoista kuin käyttämi
sestä, esimerkiksi maahantuonnista voi myös seurata vahingonkorvausvastuu. 

”Käyttämistä” ja ilmaisua ”vastoin lakia” ei ole määritelty laissa. Oikeuskäytän
nössä on vahvistettu periaate, jonka mukaan lainvastaista teoksen käyttämistä on 
lain 2 §:n mukaisten tekijän taloudellisten yksinoikeuksien vastainen teoksen käyt
tö. Käyttäminen on käsitettävä laajasti. Mikä tahansa yksinoikeuden piiriin kuuluvan 
teon tai toimen tekeminen voidaan katsoa käyttämiseksi. Käyttämistä on muun muas
sa kappaleiden valmistaminen teoksesta, teoksen kappaleiden levittäminen tai teoksen 
välittäminen yleisölle. Lainvastaista käyttäminen on silloin, kun käyttämiseen ei ole 

106 Harenko et al. 2016 s. 617 s.
107 Savola 2015 s. 145.
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oikeudenhaltijan lupaa eikä käyttö ole sallittua ilman lupaa tekijänoikeuslain 2 luvun 
mukaisten rajoitussäännösten tai sopimuslisenssin nojalla.108 

Esitöiden perusteella on epäselvää, voiko tekijänoikeuslain 3 §:n mukaisten moraa
listen oikeuksien loukkaus johtaa hyvitysvastuuseen. Hyvityksen tarkoituksena on 
taloudellisesti kompensoida teoksen käyttöä. Lisäksi tekijä ei lähtökohtaisesti voi 
luovuttaa tai käyttää moraalisia oikeuksiaan taloudellisen hyödyn saamiseksi. Nämä 
seikat puhuvat sen puolesta, että 3 §:n loukkausta ei voitane pitää 1 momentissa tar
koitettuna teoksen käyttämisenä.109 

Mikä sitten on kohtuullinen hyvitys? Lain esitöissä on viitattu hyvityssäännöksen 
osalta muiden Pohjoismaiden lakiehdotuksiin. Kohtuullisen hyvityksen määräytymi
nen on osoittautunut hankalaksi kysymykseksi.110 Hyvityksen määrän osalta on esitetty 
erilaisia näkökantoja ja oikeuskäytäntöäkin löytyy. Nykyisin yleisesti hyväksyttynä 
ja oikeuskäytännössä vakiintuneena periaatteena on pidettävä sitä, että kohtuulli
sen hyvityksen tulee määrältään vastata teoksen käytöstä tavanomaisesti perittävää 
käyttökorvausta eli lisenssimaksua111. Tapauksessa KKO 1989:87 korkein oikeus on 
vahvistanut, ettei hyvitykseen sisälly vahingonkorvauksellista ainesta, vaan hyvitys 
määräytyy normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti112.

Oikeuskirjallisuudessa on arvioitu, että myös internetissä olevien teosten osalta 
olisi ainakin joissakin tilanteissa mahdollista ottaa normaalit käyttöoikeuskorvaukset 
kohtuullisen hyvityksen perustaksi. Monien teosten käyttämisestä on olemassa ylei
sesti sovelletut käyttökorvaustariffit (ainakin Teoston, Kuvaston ja Gramexin alaisilla 
teoksilla). Jos normaalitariffia ei ole, voidaan hyvityksen arvioinnin perustaksi ottaa 
teosten käyttö muissa vastaavissa tilanteissa ja alan käytäntö. Esimerkiksi tietokone
ohjelmien laittoman kopioinnin kohdalla usein käytetty laskentaperuste on ollut tuot
teiden vähittäismyyntihinta.113

On myös arvioitu, että internetympäristön toiminnan haitallisuuden vuoksi oikeu
denhaltijat voisivat asettaa internetlevitykselle korkeammat tariffit kuin muulle levit
tämiselle. Oikeudenhaltija voi esittää, että sen käyttämät tariffit perustuvat tietynlaisin 
ehdoin tapahtuvaan tietoverkkokäyttöön, esimerkiksi teknisesti suojattuun välittämi
seen, jolloin käypä korvaus suojaamattomasta levittämisestä olisi selvästi korkeampi.114 

Lain esitöistä ei käy ilmi, kenen näkökulmasta hyvityksen tulee olla kohtuullinen. 
Lähtökohtana lienee pidettävä oikeudenhaltijan kantaa, jolloin tekijällä on oikeus saa
da se korvaus, jonka hän olisi edellyttänyt maksettavaksi, jos hän olisi käyttöluvan 
antanut etukäteen. Hyvitystä ei kuitenkaan koske täyden korvauksen periaate ja, jos 
oikeudenhaltijan ilmoittamaa käyttökorvausta pidetään sopimattomana, esimerkiksi 

108 Harenko et al. 2014 s. 506 s.
109 Harenko et al. 2014 s. 506 s.
110 Sorvari 2007 s. 282.
111 Harenko et al. 2014 s. 511.
112 Sorvari 2007 s. 284.
113 Sorvari 2007 s. 289.
114 Sorvari 2007 s. 292 s.
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poikkeavien olosuhteiden vuoksi, hyvitystä voidaan alentaa tai korottaa. Esimerkiksi 
ratkaisussa KKO 1999:115 korkein oikeus totesi, että kopiointi oli ollut osaksi har
rastusluontoista ja, että ainakin osa ohjelmistokopioista oli päätynyt enintään lyhytai
kaiseen kokeilukäyttöön. Se katsoi, ettei kohtuullisena hyvityksenä tässä tapauksessa 
voitu pitää ohjelmistojen käyttöoikeudesta niiden tavanomaista hyötykäyttöä silmällä 
pitäen perittäviä hintoja sellaisinaan, vaan hyvitys oli määrättävä kokonaisharkinnal
la, jossa otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja muutenkin loukkauksen laatu. 
Koska kysymyksessä oli ollut laaja toiminta, hyvityksen tuli olla määrältään tuntu
va. Kohtuulliseksi hyvitykseksi katsottiin puolet kysymyksessä olevien ohjelmisto
kopioiden käyttöoikeuksien vähittäismyyntihinnoista.115

Toisin kuin hyvitys, vahingonkorvaus tekijänoikeuslain nojalla lähtee täyden kor
vauk sen periaatteesta. Tämä koskee sekä aineellisia että aineettomia vahinkoja. Sa no 
  tun periaatteen mukaan korvauksen saajan tulee päästä taloudellisesti samaan ase   
maan kuin missä hän olisi ollut, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Tekijänoikeuden
loukkauksissa vahinko ilmenee menetettynä hyötynä, jonka oikeudenhaltija olisi voi
nut saada, jos hän olisi itse käyttänyt teosta. Käytännössä vahingonkorvauksena tulee 
tarkasteltavaksi se tulonmenetys, jonka tekijä on kärsinyt, eli saamatta jäänyt voitto.116

Saamatta jäänyt voitto koostuu ensinnäkin 57 §:n 1 momentin mukaisesta kohtuul
lisesta hyvityksestä. Joissakin oikeudenloukkaustilanteissa tämä saattaa olla ainoa 
saamatta jääneen voiton muoto. Teosta on kuitenkin voitu käyttää sellaisella tavalla, 
että tekijä olisi saattanut saada itse saman voiton kuin loukkaajakin ja on sen vuoksi 
menettänyt loukkauksen vuoksi mahdollisuuden hyötyä teoksen käyttämisestä. Täl
laista vahinkoa syntyy tavallisesti luvattoman kappaleen valmistamisen ja teoskappa
leiden levittämisen yhteydessä. Saamatta jäänyt voitto voi johtua esimerkiksi laillisten 
tuotteiden myynnin vähenemisestä. Liikevoiton vähenemiseen voi vaikuttaa myös oi
keudenhaltijan maineen kärsiminen loppukäyttäjien tai vähittäismyyjien keskuudessa. 
Saamatta jääneeseen liikevoittoon epäsuorana vahinkona rinnastuu myös suora vahin
ko, joka aiheutuu myymättä jääneiden tuotteiden valmistuskustannuksista ja tarpeet
tomiksi jääneistä markkinointiinvestoinneista.117 

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää syyyhteyttä vahingon ja loukkauksen 
välillä. Näyttövelvollisuus vahingosta ja sen määrästä on korvausta vaativalla118. 
Var  man näytön esittäminen voi olla usein hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta, mutta 
jonkinasteista todennäköisyysnäyttöä on kuitenkin aina esitettävä. Viittaus siihen, 
että oikeudenloukkaukselle on luonteenomaista, että siitä aiheutuu vahinkoa tai että 
vastaava toiminta aiheuttaa alalle yleisesti vahinkoa, ei yleensä ole riittävä peruste 
vahingonkorvauksen tuomitsemiselle. Viime kädessä tuomioistuimen ratkaisee sen, 
onko esitetty näyttö riittävää.119

115 Sorvari 2007 s. 294.
116 Sorvari 2007 s. 297 s.
117 Sorvari 2007 s. 298 s.
118 Harenko et al. 2014 s. 522.
119 Sorvari 2007 s. 299.
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Vahingonkorvauksen määrä saadaan vertaamalla vahingon kärsijän taloudellista 
asemaa kahdessa eri tilanteessa. Hypoteettista, ilman oikeudenloukkausta toteutunut
ta tilannetta verrataan todelliseen, oikeudenloukkauksen toteuttamaan tapahtuman
kulkuun perustuvaan tilanteeseen. Vahinko on näiden kahden taloudellisen aseman 
erotus.120

Tekijänoikeuslain 57 §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamaa korvausta kärsimyksestä ja 
muusta haitasta voi olla esimerkiksi moraalisten oikeuksien loukkaamisesta aiheutuva 
henkinen kärsimys tai taloudellisten oikeuksien loukkaamisesta aiheutuva aineetto
mien etujen, kuten goodwillin vahingoittuminen. Aineettomien vahinkojen korvaami
seen on vahingonkorvausoikeudessa suhtauduttu pidättyvästi. Tavanomaista vahingon 
aiheuttamaa harmia ja mielipahaa pidetään normaalielämään kuuluvana ja sietämis
vaatimuksen piirissä olevana. Tekijänoikeuslaissa on kuitenkin asiasta erityissäännös, 
joten aineettomat vahingot ovat täysin korvattavissa. Kuitenkin myös tekijänoikeuden 
loukkauksissa aineettomien vahinkojen korvaaminen on poikkeuksellista. Vahinkoa 
kärsineen subjektiivinen käsitys haitan aiheutumisesta ei liene riittävää, vaan haitan 
on tullut olla erityisen merkittävää.121

Aineettomat vahingot liittyvät usein henkilövahinkoihin, jolloin korvattavaksi 
voi tulla kipu ja särky sekä tilapäinen ja pysyvä haitta. Tekijänoikeuden loukkaus on 
luonteeltaan sellainen, että vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa fyysinen henkilö
vahinko (esimerkiksi vakava lääketieteellisesti näytettävissä oleva psyykkinen haitta) 
voi olla mahdollinen ja korvattava. Sen sijaan yleisempää on, että tekijänoikeuden 
loukkaus voi aiheuttaa teoksen tekijälle kärsimystä. Kärsimys on asianomistajan hen
kilökohtaista epämiellyttävyyden tunnetta ja vaivaa, joka on aiheutunut loukkaukses
ta.122 Yritykselle ei sen sijaan voi aiheutua henkisiä kärsimyksiä. Jos tekijänoikeuden 
kaikki taloudelliset oikeudet ovat siirtyneet yritykselle ja taloudellisia oikeuksia lou
kataan, ei siirronsaajan asemassa oleva yritys voi saada korvausta kärsimyksestä.123 

Tekijänoikeuslaissa ei edellytetä taloudellisten oikeuksien loukkaamisen osalta ri
kollista tekoa vaan ainoastaan teoksen käyttämistä vastoin lakia. Moraalisten oikeuk
sien loukkaamisen on sitä vastoin oltava rikos, jotta kärsimys tulisi korvattavaksi. 
Kärsimyksen osalta erityisen hankalaa voi olla korvausmäärän arvioiminen. Arvioin
nin apuna voidaan käyttää esimerkiksi vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n soveltamis
käytäntöjä.124

Vahingonkorvauksesta erillisiä kuluja ovat oikeudenloukkauksen aiheuttamat tar
peelliset selvitys ja valvontakulut. Oikeudenkäyntiä varten tarpeellisesta selvitys
työstä ja valvonnasta aiheutuvat ja niihin verrattavat muut kustannukset kuuluvat kor
vattaviin vahinkoihin.125

120 Sorvari 2007 s. 304.
121 Sorvari 2007 s. 308 s.
122 Sorvari 2007 s. 309.
123 Harenko et al. 2014 s. 522.
124 Sorvari 2007 s. 309.
125 Sorvari 2007 s. 312.
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Hyvityksestä ja vahingonkorvauksesta erillisenä korvauksena voidaan vielä puhua 
niin sanotusta loukkausvoitosta tai perusteettomasta edusta. Sillä tarkoitetaan sitä ta
loudellista hyötyä, jonka oikeudenloukkaaja on toiminnallaan saavuttanut. Käytän
nössä loukkausvoitolla voi olla itsenäistä merkitystä silloin, kun oikeudenhaltijalle 
ei ole lainkaan aiheutunut varsinaista vahinkoa tai jos loukkausvoitto on suurempi 
kuin tämä vahinko. Tällainen edunpalautus on mahdollinen myös tekijänoikeudelli
sen loukkauksen osalta kohtuullisen hyvityksen ylittävältä osalta. Edunpalautus eroaa 
vahingonkorvauksesta siinä, että vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka on tuotta
muksellaan aiheuttanut vahinkoa, kun taas edunpalautusvelvollisuus on sillä, joka on 
hyötynyt toisen kustannuksella riippumatta siitä, kenen teko on hyötymiseen johta
nut.126

Tekijänoikeuslain 57 §:n 3 momentin perusteella loukkaaja voi joutua korvausvel
volliseksi vain siinä tapauksessa, että kyse on muusta kuin teoksen käyttämisestä, teko 
täyttää jonkin sanotussa pykälässä todetun rikoksen tai rikkomuksen tunnusmerkistön 
ja menetys, kärsimys tai muu haitta on aiheutunut rangaistavalla teolla127.

 Tekijänoikeuslain 57 §:n 4 momentin mukaan 2 ja 3 momentin mukaiseen vahin
gonkorvaukseen sovelletaan myös vahingonkorvauslakia. Tällä perusteella teki jän 
oikeuden loukkaustapauksissa voivat tulla sovellettaviksi erityisesti vahingonkor vaus
lain sovittelusäännökset, työnantajan ja julkisyhteisön sekä työntekijän ja vir kamiehen 
korvausvastuuta koskevat säännökset ja vahingon kärsineen myötävaiku tus ta koskeva 
säännös. Sanotun pykälän 1 momentin mukaiseen hyvitykseen vahingon korvauslakia 
ei sen sijaan sovelleta.128 

Tekijänoikeuden loukkauksen vuoksi vahinkoa kärsinyt voi myös vaihtoehtoisesti 
perustaa vahingonkorvausvaatimuksensa suoraan vahingonkorvauslakiin. Kyseeseen 
tulee silloin lähinnä puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen. Mutta, koska siihen 
liittyy vahingonkorvauslaissa, toisin kuin tekijänoikeuslaissa säädettyjä erityisedelly
tyksiä, oikeudenhaltijan ei yleensä kannata perustaa vaatimustaan suoraan vahingon
korvauslakiin.129

7.  Johtopäätökset

Aggregointipalveluiden osalta keskeinen juridinen vastuuperuste on linkittäminen. 
Linkittämisestä ei löydy suomalaista ennakkoratkaisukäytäntöä. Suuntaa on viime ai
koina erityisesti näyttänyt EUtuomioistuimen tietoyhteiskuntadirektiiviä soveltavat 
ratkaisut. Pitäisin edelleen vahvana lähtökohtana linkittämisen vapautta. Lainvalmis
telutöiden, oikeuskirjallisuuden ja käytännön perusteella linkittäminen voi tekijän

126 Sorvari 2007 s. 315 ss.
127 Harenko et al. 2014 s. 527.
128 Sorvari 2007 s. 324.
129 Sorvari 2007 s. 326.
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oikeudellisesti relevantilla tavalla käytännössä lähinnä tarkoittaa joko teoskappaleen 
valmistamista tai yleisön saataville saattamista/yleisölle välittämistä. EUtuomiois
tuimen niin sanotun Svenssonratkaisun perusteella yleisön pitää olla uusi, jotta kyse 
olisi tekijän lupaa vaativasta yleisölle välittämisestä. Yleisölle välittämisen osalta 
merkitystä on myös tuoreen GS Mediaratkaisun perusteella sillä, onko tekijä luovut
tanut teoksensa yleisön saataville ja se siten on jo ollut internetissä kenen tahansa 
vapaasti saatavissa muutenkin. Jos näin on, linkittämiseen ei tarvita tekijän lupaa eikä 
menettely tuskin ole rikoskaan. 

Ansiotarkoituksessa tapahtuvan linkittämisen oikeudentilan selventämiseksi tar
vittaisiin kuitenkin vielä lisää ratkaisukäytäntöä tai sääntelyä, koska joitain viitteitä 
vapaan ilman oikeudenhaltijan suostumusta tapahtuvan linkittämisen ongelmallisuu
desta ainakin tietyntyyppisissä kaupallisissa aggregointipalveluissa on olemassa. 
Agg regointipalveluita on mitä erilaisempia. Mitä yksinkertaisempi palvelu ja mitä lä
pinäkyvämpää linkittäminen ja linkittämistapa ovat (tavalliset hyperlinkit, selvää ke
nen sivustoilla milloinkin ollaan ja niin edelleen), sitä varmemmin mielestäni linkit
täminen lienee sallittua, myös ilman kohdesivuston oikeudenhaltijan suostumusta. 

Käytännössä rikosperusteiseen oikeuskäsittelyyn Suomessa tulevat vain vakavat 
tekijänoikeudenloukkaukset, yleensä vakavat piratismitapaukset. On kyseenalaista 
voi ko linkittäminen ylipäätään muodostaa tällaisen vakavan loukkauksen. Näin voisi 
nähdäkseni ehkä olla jos linkittämiseen liittyy jotain muuta moitittavaa, esimerkiksi 
teknisen suojauksen kiertämistä. Mahdolliseen rikosprosessiin aggregointipalvelui
den osalta liittyy myös eräiden arvioiden mukaan eräitä muitakin suuria haasteista, 
kuten teon ja mahdollisen rikoksen arviointia legaliteettiperiaattesta käsin. Tekijän
oikeusrikoksen ja rikkomuksen tekotavat saavat sisältönsä tekijänoikeuslaista. Lin
kittämistä ei sen säännöksissä mainita ja tekijänoikeudellinen sääntely on kohtuulli
sen vaikeaselkoista. 

Siviiliperusteinen korvausprosessi on käytännössä todennäköisempi seuraamus 
tekijänoikeusloukkauksesta. Korvaukset voivat yhteismäärältään nousta hyvin huo
mattaviksi jo siksi, että tekijänoikeuslain korvaussäännös on vahinkolajien puolesta 
hyvinkin kattava. Määrä arvioidaan luonnollisesti aina tapauskohtaisesti. Hyvityksen 
arvioinnin perusteena voidaan käyttää esimerkiksi teoksen normaalia käyttökor vausta. 
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