
141

Anu Juho

Kavallus – Rikoslain 28 luvun 4 §:n
3 momentin mukainen tilitysvelvollisuuden
laiminlyönti erityisesti tapausta
KKO 2005:10 silmällä pitäen

1. Johdanto

Käytännön tuomioistuintyössä sovelletaan päivittäin rikoslain 28 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin rangaistussäännöstä kavalluksesta, joten oikeuskäytäntöä sen suhteen on ker-
tynyt runsaasti. Lainkohdan 3 momentissa on säädetty rangaistavaksi huomattavasti
harvemmin sovellettavaksi tuleva tilitysvelvollisuuden laiminlyönti eli niin sanottu
saatavan kavallus. Sanotun lainkohdan mukaan kavalluksesta tuomitaan se, joka

– saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja,
joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai
niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvol-
lisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana.

Kavallussäännöksen 3 momentin soveltamisesta on annettu aikoinaan ennakkopäätös
KKO 1986 II 18. Korkein oikeus on sittemmin antanut lainkohdan tulkinnasta varsin
tuoreen ratkaisun KKO 2005:10, jossa on päädytty aikaisemmasta tapauksesta poik-
keavaan lopputulokseen. Uudempi ratkaisu on tarjonnut hyvän tilaisuuden kavallus-
säännöksen sisällön ja rikoslain tulkintaoppien arviointiin.

Tapauksessa KKO 2005:10 on kysymys työnantajan menettelyn arvioinnista hänen
saatuaan ulosottomieheltä ulosottolain 4 luvun 18b §:ssä (1016/1985) tarkoitetun mak-
sukiellon. Tapauksessa työnantaja A oli osakeyhtiön hallituksen ainoana varsinaisena
jäsenenä pidättänyt ulosottomiehen 21.12.1998 antaman maksukiellon perusteella
yhtiön palveluksessa olleen työntekijä B:n palkasta kuukausittain 1.800 markkaa
21.12.1998 ja 3.11.2000 välisenä aikana. A oli kuitenkin laiminlyönyt tilittää mak-
sukiellon perusteella pidättämänsä palkanosat kihlakunnanviraston postisiirtotilille käy-
tettäväksi B:n ulosottovelkojen lyhennykseen. Syyttäjä oli syyttänyt A:ta törkeästä
kavalluksesta lähtien teonkuvauksessaan siitä, että A oli käyttänyt haltuunsa tulleita,
tilitettäväksi tarkoitettuja varoja yhtiön muihin menoihin jättäen siten tilittämättä yh-
teensä 39.600 markkaa.
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Tapauksen oikeudellinen arviointi vaihteli eri oikeusasteissa. Käräjäoikeus hylkäsi
syytteen pitäen tapausta verrannollisena ennakkoratkaisuun KKO 1986 II 18. Kärä-
jäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että maksukiellossa tarkoitettuja palkanosia olisi
ennen tilitystä erotettu työnantajan muusta varallisuudesta siirtämällä ne eri tileille tai
erottamalla niitä muullakaan tavalla. Käräjäoikeus totesi, etteivät maksamattomat
palkanosat olleet tulleet B:n varoiksi, eikä A:lla sen vuoksi ollut ollut hallussaan mak-
samattomien palkanosien perusteella hänen huostaansa uskottuja varoja.

Korkein oikeus tuomitsi A:n rangaistukseen kavalluksesta. Ratkaisu on äänestys-
päätös 6 – 5, jossa vähemmistö olisi hylännyt syytteen. Enemmistö katsoi, että kyse oli
työnantajan pidättämistä palkanosista, jotka ilman maksukieltoa olisivat kuuluneet B:lle
ja jotka olisi maksettu B:lle, mutta joita vastaava arvo yhtiön olisi maksukiellon perus-
teella tullut tilittää ulosottomiehelle. Pidätetyt palkanosat oli merkitty B:n palkkalas-
kelmiin, minkä vuoksi niitä vastaavia rahavaroja oli käsitelty yhtiössä tilitettäväksi
tarkoitettuina varoina. Perusteluissa todetaan ulosmitatun omaisuuden osalta, että ulos-
mittaus ei voi koskea muun kuin ulosottovelallisen omaisuutta, eikä ulosmittausta te-
hostavan maksukiellon mukaisen toimintavelvoitteen kohteena voi siten olla muu kuin
ulosmittauskelpoinen osa B:n palkkasaatavasta. Perusteluissa painotetaan, että työn-
antajan velvollisuus toimia annetun maksukiellon mukaisesti syntyy kunkin pidätetyn
palkkaerän osalta palkanmaksun yhteydessä. Tällä perusteella KKO on päätynyt kat-
somaan, että kunkin kuukausittaisen palkanmaksun yhteydessä B:n palkasta maksu-
kiellon perusteella pidätetty osa ei enää ole ollut vapaasti käytettävissä yhtiön menoi-
hin, vaan yhtiölle on syntynyt lainkohdassa tarkoitettu varojen arvon kattava tilitysvel-
vollisuus. Ratkaisussa on katsottu siten yhtiön haltuun jääneen A:n toimenpiteiden
johdosta B:lle kuuluneita varoja. KKO:n enemmistö toteaa, että tunnusmerkistön täyt-
tymisen kannalta on vailla merkitystä, että varat ovat olleet koko ajan yhtiön hallussa
ja omistuksessa sen pankkitilillä. Lisäksi ratkaisussa todetaan, että säännöksen sana-
muoto ja tarkoituskaan eivät edellytä sellaista tulkintaa, että kavalluksesta voitaisiin
tuomita ainoastaan silloin, kun varat on siirretty erilleen yhtiön muista varoista.

KKO:n ratkaisu näyttää ainakin lopputulos huomioon ottaen merkitsevän muutosta
aikaisempaan ennakkopäätökseen verrattuna. Käräjäoikeudenkin viittaamassa tapauk-
sessa KKO 1986 II 18 on ollut kysymys ammattiyhdistysten jäsenmaksujen pidättä-
misestä ja tilityksestä. Tapauksessa työnantaja ja työntekijät olivat allekirjoittaneet
perintäsopimukset, joiden nojalla työnantajan tuli periä työntekijöille kulloinkin mak-
settavasta bruttopalkasta jäsenmaksut ja tilittää pidättämänsä palkanosat jäsenmaksuina
ammattiyhdistykselle. Yhtiön toimitusjohtaja oli tilittänyt maksuja sovitun mukaisesti
yhteensä reilut 8.000 markkaa, mutta jättänyt tilittämättä yhteensä 18.152 markkaa.
Toimitusjohtaja oli perustellut laiminlyöntiään maksuvaikeuksilla. Laiminlyötyjä mak-
suja yhtiöllä oli ollut yhteensä yli 9 miljoonaa markkaa, joiden johdosta yhtiö asetet-
tiinkin myöhemmin konkurssiin. KKO hylkäsi toimitusjohtajaa vastaan nostetun syyt-
teen perustellen ratkaisua sillä, että solmittu perintäsopimus oli käsittänyt toimeksian-
non maksusuoritukseen työnantajan maksettavista palkoista eli työnantajan varoista.
Kun sopimuksessa tarkoitettua palkanosaa ei ollut ennen tilitystä erotettu työnantajan
muusta varallisuudesta eri tileille tai muulla tavoin, ei tilitettäväksi tarkoitettu maksa-
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maton palkkaerä ollut tullut työntekijän varoiksi eikä hän sen vuoksi ollut voinut us-
koa varoja omina varoinaan työnantajan haltuun tilitystä varten. Näin ollen työnanta-
jan, vaikka hän oli laiminlyönyt perintäsopimuksen täyttämisen maksuvaikeuksien
vuoksi ja käyttänyt liikenevät varat yhtiön toiminnan ylläpitoon, ei katsottu pitäneen
hallussaan maksamattomien palkanosien perusteella hänen huostaansa uskottuja va-
roja, joiden arvo hänen olisi tullut edelleen tilittää.

Tässä kirjoituksessa on tarkoitus käsitellä rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin
tunnusmerkistötekijöitä ja niitä arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja. Oikeustie-
teen tohtori Janne Kaisto on kirjoittanut tapauksesta laajan kommentaarin, jossa on
tuotu esiin rikosoikeuden yhtymäkohtia yksityisoikeuteen sekä tehty oikeusvertailua
Ruotsissa voimassa oleviin vastaaviin säännöksiin.1  Tarkoituksenani on tässä keskit-
tyä tosiseikkojen ja tunnusmerkistön vastaavuutta koskevaan pohdintaan rikos-
oikeudellisesta näkökulmasta. Lopuksi lyhyesti arvioin mahdollisuutta soveltaa rikos-
lain 16 luvun 10 §:ää tapauksen 2005:10 teonkuvauksen pohjalta.

2. Rikostunnusmerkistön tulkinta ja laillisuusperiaate

Rikosasiaa käsitellessään tuomari harkitsee syytteessä tarkoitetun teonkuvauksen pe-
rusteella, täyttääkö toteen näytetty teko lain sanamuodon edellytykset. Useimmissa
tapauksissa ratkaisun tekeminen ei edellytä tulkintaa siitä, onko syytetyn toiminnassa
ollut kyse rikoksesta vai ei. Kaikissa tapauksissa näin ei kuitenkaan ole, vaan silloin
joudutaan pohtimaan lainkohdassa tarkoitetun tunnusmerkistön tai sen osan oikeaa
merkitystä eri oikeuslähteitä hyväksi käyttäen. Mikäli näistäkään ei löydy ratkaisua,
on turvauduttava periaatteisiin ja niiden punnintaan.

Rikosoikeudellisessa arvioinnissa ja teon rikostunnusmerkistön mukaisuutta arvi-
oitaessa tärkeimpiä perusperiaatteita on laillisuusperiaate. Laillisuusperiaate on ilmaistu
perustuslain 8 §:ssä, ja rikoslain yleisiä oppeja uudistettaessa se on kirjattu myös rikosla-
kiin. Laillisuusperiaate ilmenee lisäksi Suomea sitovista Euroopan neuvoston ihmis-
oikeussopimuksen (EIS) 7 artiklasta sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 15 artiklasta.

Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita
rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangais-
tavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa
säädetty. Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa
vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty ran-
gaistavaksi.2  Sanotun lainkohdan 2 momentin mukaan rangaistuksen ja muun rikos-

1 Kaisto, Janne: Korkein oikeus ja tilitysvelvollisuus, DL 2005 s. 427–453.
2 Perustuslain ja rikoslain ilmaisujen välillä on ero; rikoslain laillisuusperiaate edellyttää, että teko on

laissa ”nimenomaan” säädetty rangaistavaksi. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä
oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 44/2002 vp s. 32) todetaan tällä eroavaisuudella
halutun korostaa analogia- ja epämääräisyyskieltoja.
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oikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Laillisuusperiaate pitää siis sisäl-
lään tuomioistuimille suunnatun vaatimuksen sitoa teon rangaistavuus kirjoitettuun
lakiin (praeter legem -kielto) ja kiellon rikoslain analogisesta soveltamisesta, lainsäätä-
jälle ja tuomioistuimille suunnatun taannehtivan rikoslain kiellon sekä lainsäätäjälle
tarkoitetun epämääräisen rikoslain kiellon. Laillisuusperiaate on kaksipuolinen; sekä
rikoksen että siitä tuomittavan rangaistuksen on perustuttava kirjoitettuun lakiin.3

Käytännön elämän ja tilanteiden monimuotoisuus asettaa lainsäätäjälle vaatimuk-
sia säännösten kirjoittamisen suhteen. Yhteiskunta, tekniikka ja elämänmeno kehitty-
vät, joten liian yksityiskohtaiset tunnusmerkistöt käyvät nopeasti vanhoiksi. Yksityis-
kohtainen sääntely jättää helposti tilanteita sovellusalan ulkopuolelle ja aiheuttaa jat-
kuvan muutostarpeen. Rikoslain säännökset ovat sen vuoksi varsin yleisluontoisia.
Hallituksen esityksessä rikoslain yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistami-
seksi (HE 44/2002 vp) todetaan, että laillisuusperiaate ei edellytä yksinomaan, että
asiasta on säädetty lailla, vaan periaatteen katsotaan asettavan vaatimuksia myös lain-
soveltamistavalle. Oikeuskirjallisuudessa on vanhastaan yhteneväisesti todettu, että
analogia syytetyn vahingoksi on kielletty. Analogiakiellon rajat ovat kuitenkin tulkin-
nanvaraiset.  Lainsäätäjän käsitteet vaativat aina tulkintaa, koska lainsäädännössä käy-
tetään tyyppikäsitteitä. Soveltajan tehtävänä on ratkaista, vastaako käsiteltävänä oleva
teko laissa mainittua tekotyyppiä. Tässä kohdin kielletyn analogian ja sallitun tulkin-
nan erottaminen toisistaan on olennaista.4

Laintulkinta tarkoittaa merkityssisällön antamista lakitekstille lain sanamuodon
puitteissa. Lain sanamuodon rajoja määritellessä lähtökohtana voidaan pitää käsittei-
den yleiskielistä merkitystä, jolloin sallittua on tulkita käsitteitä niiden normaalikielessä
käytetyn merkityksen mukaisesti. Sallittua tulkintaa on myös tulkita termejä oikeustie-
teessä, lain esitöissä taikka laissa vahvistettujen juridis-teknisten merkityssisältöjen
mukaisesti.5  Hallituksen esityksessä rikoslain yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi todetaan kielletystä analogiasta olevan kyse silloin, kun lainkohtaa
sovelletaan tapaukseen, johon se ei sanamuodon mukaisesti sovellu, mutta tapausta
voitaisiin siitä huolimatta pitää jossakin suhteessa samanlaisena tai rinnasteisena. Näi-
tä rajatapauksia ratkaistaessa lähtökohtana ovat laillisuusperiaatteen taustalla vaikut-
tavat arvot ja tavoitteet eli oikeusturva ja ennakoitavuus.6

Laillisuusperiaatteen tultua lainsäädännössä vahvistetuksi, ja sen tultua sitä myötä
aiempaa korostetumpaan asemaan, on kirjoitetun oikeuden merkityksen katsottu kas-
vaneen rangaistavan käyttäytymisen rajojen määrittelemisessä. Lahti arvostelee sitä,
että yleisiä oppeja koskevissa esitöissä käytettävät tulkintametodit on rajattu kielellis-

3 HE 44/2002 vp s. 32.
4 HE 44/2002 vp s. 34.
5 Mikäli on epäselvää, käytetäänkö käsitettä tavanomaisessa vai juridis-teknisessä merkityksessä, lähtö-

kohtana on pidettävä tavanomaista merkitystä, mikäli ei ilmene syytä toisenlaiseen johtopäätökseen.
Näin Huovila kirjoituksessaan oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion peruste-
luissa. Teoksessa: Rikostuomion perusteleminen Helsinki 2005 s. 59.

6 HE 44/2002 vp s. 34.
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grammaattiseen tulkintateoriaan. Hänen mukaansa lain sanamuoto eikä rikoslain 3 lu-
vun 1 §:n 1 momentissa käytetty ilmaisu ”nimenomaan” viittaa rajoitukseen pysytellä
muut tulkintaperiaatteet unohtaen pelkästään kieliopillisessa tulkinta-argumentoinnissa.
Analogiakiellon myötä näyttää kuitenkin vahvistuneen käsitys mahdollisuudesta mää-
ritellä lainsäännöksen sanamuodon asettamat uloimmat rajat.7

On kuitenkin olemassa tekijöitä, jotka vähentävät sanamuodon mukaisen tai kielel-
lisen tulkinnan käyttökelpoisuutta aiheuttaen sen, että tulkinnassa joudutaan turvautu-
maan muihin tulkintametodeihin. Lainsäädäntöä ei voida kirjoittaa niin aukottomaksi
ja yksiselitteiseksi, että tulkinnassa selviydyttäisiin pelkästään kielellisellä tulkinnalla.
Lisäksi säännöksen sanamuodon sisällä on mahdollista löytää useampi kuin yksi rat-
kaisuvaihtoehto erityisesti silloin, kun säännöksessä käytetyt sanat ovat monimerki-
tyksisiä tai niiden merkitys on epäselvä. Sanaa on voitu käyttää säännöksessä tavalla,
joka antaa aiheen epäillä, onko sillä sama merkitys lakitekstissä kuin tavanomaisessa
kielenkäytössä. Huomiota tulee kiinnittää myös lainsäädännön ikään, jolloin vanhan
säännöksen kohdalla sanamuodon merkitys voi jäädä vähäiseksi kielen käyttötapojen
ajan kulumisen johdosta muututtua. Lisäksi säännös voi sisältää käsitteitä, jotka edel-
lyttävät arvostusta, kuten kohtuullinen, erityinen tai vaarallinen. Huomiota on kiinni-
tettävä myös lainvalmistelun tasoon; epätarkkuutta on pidettävä sanamuodon mukais-
ta tulkintaa rajoittavana tekijänä.8

Kun vastauksia tulkintakysymyksiin ei aina löydy pelkästään sanamuodon mukai-
sella tulkinnalla, voidaan käyttää apuna muun muassa seuraavia tulkintaperusteita:
oikeudenalakohtainen systematiikka, lainsäädännön historiallinen tarkoitus, oikeus-
käytännössä vakiintunut tulkinta, oikeusperiaatteiden tilannesidonnainen koherenssi
sekä tulkinnan ennakoitavissa olevat yhteiskunnalliset vaikutukset.9  Rikosoikeudes-
sakin on sallituksi katsottu käyttää tulkinnassa apuna teleologista tulkintaa. Se on kat-
sottu keinoksi täydentää muita tulkintaperusteita, mutta sillä ei voi korvata niitä koko-
naan.10  Teleologisessa tulkinnassa lyhyesti todettuna ensin selvitetään säännöksellä
edistettäväksi tarkoitetut arvot, ja sen jälkeen tutkitaan, miten eri soveltamistavat seu-
rauksineen toteuttavat lainsäädännön tausta-arvoja ja -tavoitteita. Tulkintavaihtoehdoksi
valitaan se, joka seurauksineen vastaa parhaiten lainsäätäjän asettamia tavoitteita.11

Oikeustieteessä onkin 2000-luvulla keskusteltu paljon laillisuusperiaatteen ja mui-
den tulkintametodien välisestä suhteesta. Frände katsoo, että laillisuusperiaate asettaa
rajat teleologisen tulkintaperiaatteen käytölle, eikä sitä saa käyttää normaalikielen sana-
muodon tai siihen rinnastettavan juridis-teknisen kielenkäytön rajojen ylittämiseen.12

7 Lahti, Raimo: Rikosoikeudellisesta oikeuslähde- ja lainsoveltamisopista. Teoksessa: Rikostuomion
perusteleminen 2005, s. 104–105.

8 Huovila, Mika s. 60–63.
9 Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria 2003 s. 333–334.
10 Tapani, Jussi: Petos liikesuhteessa 2004 s. 75.
11 Virolainen, Jyrki – Martikainen, Petri: Pro et contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä

2003 s. 139–140.
12 Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus 2005 s. 54–55.
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Tapani taas kytkee oikeudellisen vastuuarvioinnin taloudellisiin ja sosiaalisiin käytän-
töihin, mutta katsoo kuitenkin sanamuodon uloimman rajan asettavan rajat myös teleo-
logiselle tulkinnalle. Lisäksi Tapani esittää, että tulkinnassa on tunnistettava oikeus-
hyvien suojan ja yksilöllisen toimintavapauden välinen jännite, joista oikeushyvien
suoja saa yleensä lakia sovellettaessa pienemmän painoarvon.13  Koponen nojautuu
tulkinnassa teleologiseen ja reaaliset argumentit huomioon ottavaan tulkintaan, jol-
loin sovitetaan yhteen rangaistussäännöksen tavoitteet, asianosaisen perusoikeudet ja
oikeusperiaatteet. Koposen näkemyksen mukaan lainsäännöksen yleiskielisestä sana-
muodosta tunnusmerkistön kuvauksessa voidaan laillisuusperiaatteen estämättä avoi-
men argumentoinnin pohjalta talousrikoksissa poiketa.14  Lahti puolestaan toteaa oma-
na näkemyksenään, ettei lain normaalikielinen sanaraja ole ehdoton ja että kieliopillinen
tulkinta on kiinteässä yhteydessä muihin tulkinta- ja argumentointitapoihin.15

3.  Säädöstausta

3.1. Tilitysvelvollisuuden laiminlyönti
– rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentti (769/1990)

Tilitysvelvollisuuden laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi alun perin rikoslain 29
luvun 1 §:n 2 momentissa (498/1972).16  Hallituksen esityksessä rikoslain täydentämi-
sestä rangaistusasteikosta poikkeamista koskevalla säännöksellä sekä varkautta, vero-
petosta ja eräitä muita rikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE 23/1972 vp)
tilitysvelvollisuuden laiminlyönnin säätämistä rangaistavaksi on perusteltu sillä, että
olisi epätarkoituksenmukaista rajoittaa kavallussäännös sovellettavaksi ainoastaan sel-
laisten toisen varojen oikeudettomaan käyttämiseen, jotka varat haltuunsa saanut on
ollut velvollinen pitämään erillään omista varoistaan. Hallituksen esityksessä tode-
taan, että varoihin oikeutetun kannalta on yhtä tärkeää, että ne haltuunsa saanut täyttää
niin varojen tilitysvelvollisuuden kuin erillään säilytettyjä varoja koskevan säilyttämis-
tai palauttamisvelvollisuutensakin. Esityksessä määritellään lainkohdassa tarkoitettu

13 Tapani, Jussi: Petos liikesuhteessa 2004 s. 86, 81.
14 Koponen, Pekka: Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa 2004 s. 15–16, 28–

36.
15 Lahti, Raimo 2005 s. 107, 109. Lahti toteaa artikkelissaan, että KKO on antanut ennakkopäätöksiä,

joissa on toisaalta pitäydytty vahvasti kieliopillisessa tulkintatavassa, mutta toisaalta niissä on ollut
havaittavissa myös hänen dynaamiseksi luonnehtimaansa tulkintatapaa, jolloin perustelut on kirjoitet-
tu useampaa tulkintametodia käyttäen. Esimerkkeinä ensiksi mainittuun kategoriaan kuuluvista tapa-
uksista Lahti mainitsee ratkaisut KKO 2004:81 ja 2004:109, ja jälkimmäisestä ratkaisut KKO 1999:51,
2004:64 ja 2005:53.

16 Tätä ennen Vikatmaa on artikkelissaan “Näkökohtia kavaltamisesta” (DL 1966 s. 313–325) käsitellyt
rikoslain 29 luvun 1 §:n kavallussäännöksen uudistustarpeita erityisesti silmällä pitäen omistusoikeus-
käsitteen tulkintaa ja sen tarpeellisuutta kavallusta koskevassa kriminalisoinnissa. Vikatmaa on pääty-
nyt katsomaan, että rangaistussäännöstä tulisi uudistaa siten, että luottamuksensuojalle annetaan omis-
tusoikeutta vastaava suoja ilman, että joudutaan turvautumaan 29 luvun 1 §:n analogiseen tulkintaan.
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suojeluobjekti toteamalla, että teko kohdistuu siihen velvoiteoikeudelliseen tilitys-
velvollisuuteen, joka on syntynyt varat haltuunsa saaneelle toisen varojen siirryttyä
liittämisen kautta siviilioikeudellisessa merkityksessä haltuunsaajan omaisuudeksi.17

Tämä käy ilmi siitä, että tunnusmerkistössä käytetään ilmaisua tilittää ”arvo”.18  Velvoite-
oikeudellinen tilitysvelvollisuus merkitsee näin ollen eroa kavallussäännöksen 1 mo-
menttiin, jolla on tarkoitettu suojata toisen omistusoikeutta. Esitöissä 2 momentin
tunnusmerkistön täyttymisen kannalta ratkaisevana on pidetty sitä, että haltuunsaaminen
liittyy lainkohdassa tarkoitettuun tilitysvelvollisuuteen. Mikäli haltuunsaajalle on an-
nettu oikeus käyttää varoja omiin tarkoituksiinsa, hänen näin menetellessään ei voida
katsoa syyllistyneen kavallukseen huolimatta siitä, että hän ei kykenisikään täyttä-
mään takaisinmaksuvelvollisuuttaan.19

Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä säännöksen sanamuotoon on tehty pie-
niä tarkistuksia, mutta se vastaa olennaisilta osiltaan rikoslain 29 luvun 1 §:n 2 momentin
sisältöä.20  Sanottu tunnusmerkistö on voimassa olevassa rikoslaissa säädetty rangais-
tavaksi rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa. Muutosta aiempaan säännökseen verrat-
tuna on se, että nykyisessä säännöksessä ei enää edellytetä tekijän hyötymistarkoitus-
ta. Lisäksi soveltamisalaa on laajennettu ottamalla lakiin toimeksiannon rinnalle yleis-
määritelmä ”taikka muulla sellaisella tavalla” sekä osin tarkennettu täsmentämällä tili-
tysvelvollisuuden täyttämättä jäämistä kirjaamalla ajankohta lakitekstiin.21

3.2. Ulosmittaus ja maksukielto
– ulosottolain 4 luvun 18 b § ja 4 luvun 6 §

Tapauksessa 2005:10 oli kyse palkan ulosmittauksesta ja ulosottomiehen antaman
maksukiellon noudattamatta jättämisestä.

Ulosottomenettelyssä pannaan ulosottolain 1 luvun 1 §:n mukaisesti täytäntöön rii-
ta- tai rikosasiassa annettu yksityisoikeudellinen tuomioon tai muuhun laissa tarkoi-
tettuun ulosottoperusteeseen sisältyvä velvoite tai kielto. Palkan tultua ulosmitatuksi
annetaan työantajalle ulosottolain 4 luvun 6 §:n nojalla maksukielto, josta säädetään
ulosottolain 4 luvun 18 b §:ssä. Sen 1 momentin (1016/1985) mukaan, kun ulosmittaus
on toimitettu velallisen palkasta, ulosottomiehen on annettava palkan maksajalle kir-
jallinen maksukielto, jossa määrätään pidätettäväksi ulosottoon menevä osa palkasta
ja kielletään maksamasta sanottua osaa kenellekään muulle kuin maksukiellossa mai-
nitulle ulosottomiehelle. Milloin ulosmittaus toimitetaan tietyin väliajoin maksetta-
vasta palkasta, on ulosmittauspöytäkirjaan ja maksukieltoon merkittävä se kutakin

17 HE 23/1972 vp s. 10–11, LaVM 4/1972 vp s. 3.
18 Kaisto, Janne 2005 s. 429. Tilitysvelvollisuudesta tarkemmin teoksessa Velkojainsuoja välihenkilön

konkurssissa.
19 HE 23/1972 vp s. 10–11 ja LaVM 4/1972 vp s. 3.
20 HE 66/1988 vp s. 41.
21 Lahti, Raimo: Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe. Lakimies 1991 s. 892.
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palkanmaksukauden päivää kohti laskettu rahamäärä, joka vähintään on jätettävä pal-
kansaajan ja hänen 6 §:n 3 momentissa tarkoitettujen perheenjäsentensä elatukseen.22

Maksukielto on annettava palkan maksajalle tiedoksi postitse saantitodistusta vastaan
tai haastetiedoksiannolla. Sanotun lainkohdan 2 momentin (1016/1985) mukaan maksu-
kielto on voimassa määrätyn ajan taikka toistaiseksi ja kunnes ulosottomies palkan
maksajalle kirjallisesti ilmoittaa, että kielto on lakannut olemasta voimassa. Edelleen
3 momentin (470/1986) mukaan maksukiellon perusteella velallisen palkasta pidäte-
tyt erät on, milloin ulosottomies on niin määrännyt, palkan maksajan määräajoin suo-
ritettava ulosottomiehen virkavarain tilille.

Ulosottolain 4 luvun 33 §:n 1 momentin (394/2000) mukaan maksu ulosottomiehelle
katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona se on maksettu valtion maksuliikettä hoita-
van yhteisön tilille tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. Yhteisön velvollisuudesta
suorittaa kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain tilille ja suorituksen viivästymisen
aiheuttamista seuraamuksista säädetään asetuksella. Ulosottomiehen rekisteröintivel-
vollisuudesta säädetään ulosottoasetuksen 3 §:ssä (854/1996). Ulosottoasetuksen 3 §:n
1 momentin mukaan palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai muun ulosmittauskelpoisen
toimeentuloetuuden ulosmittauksen johdosta annetuista maksukielloista ulosottomie-
hen on pidettävä rekisteriä. Sanotun asetuksen 2 momentin mukaan ulosottomiehen
tulee valvoa maksukieltojen noudattamista, mikä on nykyisin järjestetty ulosoton Ul-
jas-tietojärjestelmää hyväksi käyttäen. Ulosottolain 1 luvun 7 §:n (197/1996) mukaan
ulosottomiehen on valvottava, että hänen alaisensa virkamiehet hoitavat toimeksiantonsa
asianmukaisesti ja noudattavat heille annettuja määräyksiä.

4. Tapauksen KKO 2005:10 arviointia

4.1. Kysymyksenasettelu

Arvioitaessa sitä, täyttääkö tietty menettely rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin tun-
nusmerkistön, voidaan säännös jakaa neljään tunnusmerkistötekijään, joista jokaisen
on rikoksentekijän syyksi lukevassa lopputuloksessa täytyttävä. Lainkohdassa tarkoi-
tetusta tilitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan katsoa olevan kysymys, mikäli

1) tekijä on saanut toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla hal
tuunsa varoja,

2) joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle,
3) joita tekijä oikeudettomasti käyttää tai muulla tavalla,

22 Ulosottolain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa säädetään niin sanotusta suojaosuudesta. Kun ulosmittaus
toimitetaan palkasta, joka maksetaan tietyin väliajoin, on palkasta jätettävä ulosmittaamatta vähintään
niin paljon kuin velallisen katsotaan seuraavaan palkanmaksupäivään asti tarvitsevan omaan elatukseensa
ja hänen elatuksensa varassa olevien aviopuolisonsa sekä omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten
elatukseen. Suojaosuudesta määrätään asetuksessa suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa.
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4) aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten
edellytettynä ajankohtana.

Muodostamalla aikajana tunnusmerkistötekijöistä ja tapahtumainkulusta saadaan ta-
pauksen perusteella tehtävä kysymyksenasettelu selväpiirteiseksi ja tuotua esiin ne
seikat, joihin syyksilukevaan tuomioon päädyttäessä on otettava kantaa. Arvioitaessa
tunnusmerkistön täyttymistä, voidaan edetä kohta kohdalta numerojärjestyksessä, jol-
loin syyksilukevaan lopputulokseen päädyttäessä jokaisen kohdan on täytyttävä.

4.2. Tekijä on saanut toimeksiannon perusteella
tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja

Kavalluksen tunnusmerkistötekijät ovat sidoksissa yksityisoikeudellisiin käsitteisiin.23

Velvoiteoikeudellinen toimeksianto käsittää kahden henkilön välille syntyneen sopi-
muksen, jonka perusteella toimeksisaaja on velvollinen toimimaan toimeksiantajan
puolesta tai hyväksi. Velvoiteoikeudellinen toimeksianto voi olla yksityis- tai julkis-
oikeudellinen. Kavalluksen tunnusmerkistö kuitenkin edellyttää, että varat haltuunsa
saaneen ja sen, jolle hänen on ne tilitettävä, välinen oikeussuhde on yksityisoikeudel-
linen.24  Virkamiehen virkatoiminnassaan tekemä kavallus on säädetty rangaistavaksi
virka-aseman väärinkäyttämisenä rikoslain 40 luvun 7 §:ssä (604/2002).

Lakitekstin ilmaisu ”muulla sellaisella tavalla” rinnastaa muun perusteen toimek-
siantoon. Esitöiden perusteella haltuunsaantiperusteen soveltamisala on tarkoitettu
laveaksi. Sitä, miten liitetyt varat ovat rikoksentekijälle päätyneet, ei ole esitöissä pi-
detty merkityksellisenä.25  Näin ollen toimeksiannossa kysymys ei ole pelkästään val-
tuuttajan ja valtuutetun välisestä perussuhteesta, vaan haltuunsaantiperusteeksi voi-
daan siihen rinnasteisena katsoa kaikki yksityisoikeudellisen edustuksen piiriin lukeu-
tuvat tapaukset.26  Haltuunsaajalta ei edellytetä, että hänellä on nimenomainen toimek-
sianto suoritettavanaan. Lehtonen katsoo, että haltuunsaannin perusteena voi olla hen-
kilön asema tai hänelle kuuluvien tehtävien suorittaminen, kuten osakeyhtiön halli-
tuksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai muilla toimihenkilöillä. Varojen tulee kuitenkin
kuulua toiselle tai olla toisen lukuun saatuja. Mikäli toimeksisaaja saa haltuunsa varo-
ja itselleen tai jos ne on tarkoitettu käytettäväksi hänen hyväkseen, haltuunsaantia ei
voi rinnastaa toimeksiantoon. Esimerkkinä tästä voi mainita tavanomaisen velaksiannon.
Mikäli velallinen käyttää lainaamansa rahat omiin tarkoituksiinsa, mutta ei kykenekään
maksamaan niitä takaisin velkojalle, ei hän syyllisty rangaistavaan menettelyyn.27

23 Ks. tästä tarkemmin Kaisto, Janne 2005.
24 Lehtonen, Asko: Verorikoksista 1984 s. 170.
25 HE 23/1972 vp s. 10–11 ja LaVM 4/1972 vp s. 3.
26 Lehtonen, Asko s. 170.
27 HE 23/1972 vp s. 11.
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Tapauksessa 2005:10 B on ollut työsuhteessa A:han ja sitoutunut työsopimuksen
perusteella tekemään työtä työsopimuslain 1 §:n mukaan työnantajan lukuun tämän
johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Käsiteltävässä rat-
kaisussa ulosottomies oli suorittanut palkan ulosmittauksen ja antanut työnantaja A:lle
maksukiellon. Kysymys ei siten ole ollut rahavarojen minkäänlaisesta liikkeestä B:n
eikä kenenkään muunkaan taholta A:lle. Palkan pidätys ei ole ollut myöskään A:n
B:ltä saama toimeksianto, vaan ulkopuolisen tahon eli viranomaisen antama yksipuo-
linen käsky olla maksamatta B:lle sinänsä hänelle työsopimuksen perusteella kuulu-
vaa palkanosaa. Kun otetaan huomioon esitöissä ilmaistu tarkoitus laventaa tulkintaa,
voidaan maksukielto ja siihen liittyvä tilitysvelvollisuus oikeussuhteena rinnastaa lain-
kohdan edellyttämällä tavalla toimeksiantoon.

Ongelmaksi tunnusmerkistön täyttymisen osalta muodostuu sen sijaan se, mitä lain-
kohdassa tarkoitetulla ilmaisulla ”saatuaan haltuunsa” on tarkoitettu ja mitä sen täyt-
tyminen edellyttää. Tässä kohdin kysyttäväksi tulee, onko A saanut haltuunsa itse yh-
tiön omista varoista pidättämän, B:lle maksettavaksi tulevan palkanosan.

KKO:n enemmistö on todennut yhtiön haltuun jääneen B:lle kuuluvia varoja pitäen
merkityksettömänä sitä, että sanotut varat ovat olleet koko ajan yhtiön hallussa ja
omistuksessa pankkitilillä. Tulkittaessa lakitekstin sanamuotoa yleiskielen mukaises-
ti, haltuun saaminen edellyttää aktiivista toimintaa ja varojen liikkumista siten, että A
saa hallintaansa B:lle kuuluvia varoja. A on voinut saada ne fyysiseen hallintaansa, tai
sitten hänellä on oikeus nostaa tai siirtää varoja.28  Tapauksessa 2005:10 B:lle makset-
tavaksi tuleva palkka on kuitenkin ollut koko ajan A:n hallussa ja omistuksessa. Yhtiö
on kirjannut maksukiellon nojalla pidättämänsä määrät B:n palkkalaskelmiin lukuun
ottamatta sen 24.5.1999 ulosottomiehelle suorittamaa 3.600 markan tilitystä. Tässä
kohdin KKO näyttää venyttäneen käsitteen ”saatuaan haltuunsa” varsin pitkälle ja sen
yleiskielisen merkityksen ulkopuolelle. Toisaalta on kysyttävä, voidaanko säännöstä
tältä osin tulkita pelkästään yleiskielen perusteella. Kavallussäännös tulee sovelletta-
vaksi mitä erilaisimmissa tilanteissa, joten sen sisältöä on pystyttävä tulkitsemaan eri-
laisissa ympäristöissä. Kaikissa tapauksissa ei ole kyse selkeiden toimeksiantojen ar-
vioinnista, vaan usein maksuvelvollisuuteen liittyvistä moninaisista, myös taloudellis-
ten seikkojen tai käytäntöjen tulkintaa edellyttävistä kokonaisuuksista. Silloin arvi-
ointi joudutaan tekemään muun kuin yleiskielen perusteella.

Tässä tapauksessa kysymys on kuitenkin koko ajan ollut yhtiön omista varoista,
jotka A on ollut työsopimuksen perusteella velvollinen maksamaan B:lle palkkana
tehdystä työstä. A ei ole siirtänyt varoja erillään pidettäväksi eikä ryhtynyt niiden osalta
muihinkaan sellaisiin toimiin, jotka osoittaisivat varojen tulleen yhtiön haltuun A:n
varoina. KKO:n enemmistön tulkinta herättää kysymään, täyttääkö pelkästään kirjan-
pidollinen merkintä tunnusmerkistön edellyttämän haltuunsaannin määritelmän.
Haltuunsaannissa kysymys ei ole varsinaisesta juridis-teknisestä käsitteestä, eikä sitä
ole määritelty lainsäädännössä erikseen. Tulkinnan laventaminen sotii täsmällisyys-

28 Lappi-Seppälä, Tapio: Varkaus, kavallus ja luvaton käyttö. Teoksessa: Rikosoikeus 2002 s. 969.
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vaatimusta vastaan ja vaikuttaa arveluttavalta ennalta arvattavuuden näkökulmasta.
Vastaus on sen vuoksi mielestäni kielteinen.

KKO:n vähemmistö on todennut, ettei maksamatta jäänyt palkanosa maksukiellon
myötä eikä muiden palkanerien maksun tai palkkatositteessa tapahtuneen laskennalli-
sen erittelyn myötä ollut muuttunut B:n varoiksi. Vähemmistön perustelujen mukaan
oikeustosiseikat olivat rinnastettavissa tapaukseen 1986 II 18, jossa perintäsopimuksessa
tarkoitettua palkanosaa ei ollut ennen tilitystä erotettu työantajan varoista, eikä sen
siten ollut todettu tulleen työntekijän varoiksi. Työntekijä ei sen vuoksi ollut voinut
uskoa näitä varoja työnantajansa haltuun. Vähemmistön kanta onkin paremmin linjas-
sa laillisuusperiaatteen edellyttämän täsmällisyysvaatimuksen kanssa. Koska A ei ol-
lut saanut varoja haltuunsa, olisi syyte tullut edellä todetun vaiheittaisen kysymyksen-
asettelun perusteella hylätä. Kannanotto kohtien 2–4 tunnusmerkistötekijöiden täytty-
miseen olisi käynyt sen myötä tarpeettomaksi.

4.3. Joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle

Tunnusmerkistössä ilmaistu tilitysvelvollisuus edellyttää, että toimeksiantosopimus
tai muu siihen rinnastettava oikeussuhde sisältää velvollisuuden tilittää varoja vastaa-
va arvo joko toimeksiantajalle tai muutoin sovitulla tavalla. Mikäli taas varat haltuun-
sa saaneella olisi oikeus menetellä varojen suhteen mielensä mukaisesti, ei hänellä ole
lainkohdassa tarkoitettua tilitysvelvollisuutta toimeksiantajaa kohtaan huolimatta sii-
tä, että hänellä olisi velvollisuus maksaa varat takaisin. Henkilö ei pelkästään kieltäy-
tymällä maksamasta velkojaan maksukyvyttömäksi tultuaan syyllisty 3 momentissa
tarkoitettuun kavallukseen.29

Tilitysvelvollisuus sisältää siten sen, ettei tilitysvelvollinen voi määrätä varoista
haluamallaan tavalla.30  Varojen hallussapitäjä ei ole tilitysvelvollinen, jos hän saa me-
netellä varojen suhteen haluamallaan tavalla. Riittävää ei kuitenkaan ole, että tekijä
voi olla velvollinen maksamaan varat tai niiden arvon takaisin. Edellytyksenä on, ettei
tekijällä ole rajatonta kelpoisuutta määrätä varoista.31  Sitoumuksessa on voitu määri-
tellä yksityiskohtaisesti, millainen suoritusvelvollisuus sitoumuksen antajalle muodos-
tuu. Tavallisestihan on kysymys rahan luovuttamisesta toimeksiantajan haltuun.32

Tilitysvelvollisuus ei kuitenkaan yksilöidy mihinkään tiettyihin varoihin.33  Mikäli
kysymys olisi esineoikeudellisesta tilitysvelvollisuudesta, jolloin tilitysvelvollisella olisi
hallussaan toiselle kuuluvaa omaisuutta, joka hänen täytyisi luovuttaa sen oikealle

29 Lappi-Seppälä, Tapio s. 969.
30 Kaisto, Janne 2005 s. 299.
31 Lappi-Seppälä, Tapio s. 618.
32 Kaisto, Janne 2004 s. 302.
33 Kaisto, Janne 2004 s. 304.
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omistajalle, tilitysvelvollisen laiminlyönti voisi tulla arvioitavaksi RL 28 luvun 4 §:n 1
momentin nojalla edellytyksin, että tekijällä on ollut anastustarkoitus.34

Tapauksessa 2005:10 KKO johti tilitysvelvollisuuden suoraan ulosottolain sään-
nöksistä ja periaatteista. KKO:n näkemyksen mukaan koska ulosotto voi kohdistua
vain ulosottovelallisen omaisuuteen, maksukieltoon perustuva toimintavelvollisuuskin
voi kohdistua vain ulosmittauskelpoiseen osaan B:n palkkasaatavasta. KKO katsoi
yhtiön velvollisuuden toimia maksukiellon mukaisesti syntyneen jokaisen pidätetyn
palkkaerän yhteydessä.

Ulosottomiehelle on muodostunut saamisoikeus yhtiötä kohtaan ulosmitattua palkan-
osaa koskevaan rahamäärään nähden. Edellä kohdassa 4.2. todetuin tavoin myös ulos-
ottovelallinen on hyötyjä, sillä tilitys tulee hänen ulosottovelkojensa lyhennykseksi.
Tältä osin KKO:n enemmistön johtopäätös on perusteltavissa, ja yhtiöllä voidaan kat-
soa olleen velvollisuus tilittää tunnusmerkistön edellyttämä arvo ulosottomiehelle.

4.4. Tekijä oikeudettomasti käyttää tai muulla tavalla

Henkilö ei syyllisty 3 momentissa tarkoitettuun kavallukseen, mikäli hän pelkästään
laiminlyö velvollisuutensa tilittää haltuunsa saamien varojen arvon, vaan tunnusmer-
kistö edellyttää sen lisäksi, että tekijä oikeudettomasti tai muulla tavalla käyttää hal-
tuunsa saamiaan varoja.

Hallituksen esityksessä (23/1972 vp) liitetään varojen oikeudeton käyttö maksu-
kykyyn.35  Esityksessä todetaan tältä osin, että mikäli haltuunsaaja toimenpiteen suo-
rittaessaan on katsonut itsensä maksukykyiseksi, ei hänen voida katsoa syyllistyneen
kavallukseen, vaikka jokin myöhempi tapahtuma aiheuttaisi hänen maksukykynsä
huononemisen.36  Esitöiden ilmaisulla ”myöhempi tapahtuma” voidaan Kaiston mu-
kaan katsoa viitatun tapahtumaan, johon tekijä itse ei ole voinut vaikuttaa. Maksuky-
vyn heikkenemisen taustalla voi tällöin olla esimerkiksi rikoksen uhriksi joutuminen
tai tulipalo.37  Oikeudettomalla käytöllä on sen sijaan katsottu tarkoitetun tekijän aktii-
vista toimintaa.38   Käytetty ilmaisu edellyttää myös arvostusta. Frände pitää oikeudetto-
mana käyttämisenä esimerkiksi sitä, että tekijä maksaa haltuunsa saamillaan varoilla

34 HE 66/1988 vp s. 41. Lappi-Seppälä, Tapio s. 968–969. Kaisto kritisoi 3 momentin säännöstä muun
muassa sen vuoksi, että esitöissä ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota vaikeuksiin erottaa velvoite-
oikeudellinen tilitysvelvollisuus tavanomaisesta velkasuhteesta. Kaisto, Janne 2005 s. 432.

35 Maksukyvyttömyyttä ei ole määritelty rikoslaissa. Vakiintuneesti on käytetty muualla lainsäädännössä
olevaa määritelmää. Esimerkiksi konkurssilain 2 luvun 1 §:ssä ja takaisinsaantilain 4 §:ssä maksu-
kyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksa-
maan velkojaan niiden erääntyessä.

36 HE 23/1972 vp s. 11.
37 Kaisto, Janne 2004, s. 357. Kaisto toteaa, että esitöiden arvoa oikeuslähteenä tältä osin heikentää se,

että sitä kirjoitettaessa lakiehdotuksessa on, toisin kuin nyt voimassa olevassa pykälässä, riittänyt tilitys-
velvollisuuden laiminlyönnin vaarantaminen.

38 Kaisto, Janne 2004 s. 305.
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sakot, ja sen seurauksena hän ei enää kykenekään täyttämään tilitysvelvollisuuttaan.
Oikeudeton käyttö on helposti todettavissa varallisuusarvoltaan suurempien toimien
yhteydessä, jolloin haltuun saatujen varojen käyttö muuhun kuin tilitysvelvollisuuden
täyttämiseen aiheuttaa välittömästi kyvyttömyyden suorittaa tilitysvelvolliselta edel-
lytetty tilitys.39  Tässä kohdin voidaan kuitenkin todeta, että vaikka tilitysvelvollinen
käyttäisikin varoja oikeudettomasti, mutta kykenisi siitä huolimatta täyttämään tilitysvel-
vollisuuden vaadittuna ajankohtana, ei häntä voitaisi tuomita saatavan kavalluksesta.
Seuraus eli tilitysvelvollisuuden laiminlyönti jäisi toteutumatta, koska tilitysvelvollinen
on ainoastaan vaarantanut sen toteutuksen. Frände käyttää esimerkkinä tilannetta, jos-
sa henkilö on sijoittanut saadut varat pörssiin, mutta hän tästä huolimatta suoriutuu
tilityksestä häneltä edellytetyllä tavalla.40

Oikeudettoman käytön rinnalla tunnusmerkistössä on vaihtoehtoisena tekomuotona
muu sellainen tapa. Kysymyksessä on täysin avoin ilmaisu. Kun edellä on todettu
oikeudettomuuden liittyvän ajallisesti maksukyvyttömyyteen, sanamuodon mukaisesti
tulkittuna muu tapa ei sitä edellyttäisi. Määritelmä sisältää kuitenkin viittauksen oi-
keudettomaan käyttöön. Lainkohdan ilmaisulla voidaan katsoa viitatun toimintaan,
jota pidetään vastaavalla tavalla moitittavana kuin varojen oikeudetonta käyttöäkin.
Riittävää on, että tekijä aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen käyttäyty-
mällä tilitysvelvolliselle moitittavalla tavalla.41  Sen sijaan ilmaisu herättää pohtimaan,
miten tulee suhtautua, jos tekijä pelkästään maksuhaluttomuudestaan laiminlyö tilitys-
velvollisuuden. Fränden mukaan lainkohdassa tarkoitettu laiminlyönti voi toteutua sillä,
ettei tilitysvelvollinen halua tehdä tiliä. Silloin syyksilukeminen ei edellyttäisi tekijän
maksukyvyttömyyttä.42  Kaisto pohtii kirjoituksessaan vaihtoehtoja, voiko maksu-
haluttomuudesta johtuva laiminlyönti tulla saatavan kavalluksena rangaistavaksi. Kiel-
teistä näkemystä Kaiston mielestä puoltaa se, että lainkohdassa käytetty ilmaisu ”sel-
lainen” voi rinnastaa muun tavan oikeudettomaan käyttämiseen.43  Kaiston johtopää-
tös lienee kuitenkin ollut se, että myös hänen mielestään muuna sellaisena tapana voi-
daan pitää maksuhaluttomuudesta johtunutta laiminlyöntiä.

Tapauksessa 2005:10 KKO on katsonut A:n oikeudettomasti käyttäneen tilitettäväksi
tarkoitettuja varoja. Tunnusmerkistö edellyttää, että ”tilitysvelvollinen aiheuttaa tilitys-
velvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana
oikeudettomasti käyttämällä sanottuja varoja tai niiden tilalle tulleita varoja”. Peruste-
luissa ei ole kuitenkaan tuotu esiin sitä, millä perusteilla A:n on katsottu toimineen
oikeudettomasti. Perusteluissa todetaan ainoastaan, että A on käyttänyt varat yhtiön
menoihin. Tapaustiedoista ei käy ilmi, onko yhtiö ollut maksukyvytön silloin, kun
tilitykset olisi tullut suorittaa tai sen jälkeen. Perusteluissa ei myöskään ole otettu kan-

39 Frände, Dan: Om förskingring. Teoksessa: Rikos, rangaistus ja prosessi. Juhlajulkaisu Eero Backman
2005 s. 27.

40 Frände, Dan 2005 s. 28.
41 Kaisto, Janne 2004 s. 305.
42 Frände, Dan 2005 s. 27–28.
43 Kaisto, Janne 2004 s. 306.
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taa maksukyvyttömyyden merkitykseen tunnusmerkistön täyttymisessä. Toisaalta
perustelutapa on ymmärrettävä, koska yhtiö ei ollut saanut varoja haltuunsa haltuunsa-
antia yleiskielisen merkityksen mukaisesti tulkittuna, vaan B:lle maksettavaksi tarkoi-
tetut palkkarahat olivat koko ajan olleet yhtiön hallussa ja määräysvallassa. Yhtiö oli
ainoastaan kirjanpidollisin merkinnöin ulosottomiehen maksukiellon saatuaan dispo-
noinut niiden luonteen muuttumisesta. Perusteluista voisi päätyä Kaiston tavoin johto-
päätökseen, että tunnusmerkistön täyttymiseksi riittäisi tilitysvelvollisuuden laimin-
lyönti, ja erityisesti tässä tapauksessa se, että suoritus on jätetty täyttämättä heti tai
melko pian palkanmaksun tapahduttua.44  Ratkaisun perusteluista ilmenevä ajatteluta-
pa suhteessa täsmällisyysvaatimukseen aiheuttaa kuitenkin niin suuria ongelmia, jo-
ten sanottua johtopäätöstä lienee aiheellista välttää.

4.5. Aiheuttaa tilitysvelvollisuuden laiminlyönnin joko sovittuna
tai muutoin edellytettynä aikana

Tilitysvelvollisuuden laiminlyönti on seurausrikos, jonka tunnusmerkistö edellyttää,
että tilitysvelvollisuus jää täyttymättä. Tunnusmerkistö asettaa laiminlyönnille lisäksi
aikamääreen, koska siinä viitataan sopimukseen tai muuten ennalta määriteltyyn ajan-
kohtaan. Esitöissä ei oteta kantaa siihen, miten ilmaisua ”sovittuna tai edellytettynä
aikana” on tarkoitettu. Selvää on, että aikamääre tarkoittaa ainakin sanottua nimen-
omaista hetkeä. Käytetty ilmaisu on avoin. Se sisältää jälleen liitynnän yksityisoikeuteen,
joten johtoa tulkintaan on haettava siitä velvoiteoikeudellisesta ympäristöstä, missä
sopimus on tehty tai muutoin toimitaan. Muu tapa voi viitata liike-elämässä noudatettuun
käytäntöön tai vakiintuneeseen tapaan. Kaisto toteaa, että ilmaisua ei tule ymmärtää
viittaukseksi pelkästään tiettyyn hetkeen, vaan tunnusmerkistö täyttyy myös silloin,
kun tilitysvelvollinen aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen sovitun tai
edellytetyn ajankohdan jälkeisenä aikana.45

Tapauksessa 2005:10 tämä tunnusmerkistöedellytys ei ole aiheuttanut ongelmia.
Laiminlyönti on tapahtunut maksukiellon tiedoksiannon tapahduttua aina jokaisen
palkanmaksukauden jälkeen.

4.6. Tahallisuus

Rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin tilitysvelvollisuuden laiminlyönti on säädetty
rangaistavaksi tahallisena tekona.46  Edellä on todettu saatavan kavalluksen olevan seu-
rausrikos. Jotta tekijä voidaan tuomita syytteessä tarkoitetusta teosta, tulee tahallisuuden

44 Kaisto, Janne 2005 s. 447.
45 Kaisto, Janne 2004 s. 307.
46 Rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan rikoslaissa tarkoitettu teko on rangaistava vain tahallise-

na, jollei toisin säädetä.
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kattaa koko oikeudenvastainen teko ja tekijän olla tietoinen kaikista tunnusmerkistö-
tekijöistä.47  Tekijä on tietoinen hänelle kuuluvasta tilitysvelvollisuudesta ja siitä, että
hänen menettelynsä seurauksena tilitys jää tekemättä.48

Seuraustahallisuus on määritelty rikoslain 3 luvun 6 §:ssä, jonka mukaan tekijä on
aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut
aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheuttamista varmana tai varsin toden-
näköisenä. Saatavan kavalluksessa tekijä on toiminut tahallisesti, mikäli hän on teon
tehdessään pitänyt tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämistä varsin todennäköisenä.
Tunnusmerkistössä on kuitenkin myös tekijöitä, jotka kuvaavat teko-olosuhteita. Teko-
olosuhteita kuvaavat seikat ovat tekijän tahdosta riippumattomia siten, ettei tekijä voi
asettaa niitä toimintansa päämääräksi. Tällöin sovellettavaksi tahallisuuden lajiksi tulee
olosuhdetahallisuus, joka määrittyy tiedollisten arviointiperusteiden avulla.49

Tunnusmerkistöerehdystä koskevan rikoslain 4 luvun 1 §:n mukaan teko ei ole tahallinen
jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikok-
sen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy sellaisesta seikasta.

Rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin tunnusmerkistötekijöistä aikajanan kohtia 1–
3 voidaan pitää tällaisena olosuhdetta kuvaavana tekijöinä, joiden osalta tahallisuuden
täyttymistä on arvioitava rikoslain 4 luvun 1 §:n sisältöä silmällä pitäen. Oikeuskirjalli-
suudessa on esitetty erilaisia näkökohtia siitä, mitä ilmaisulla ”ei ollut selvillä” on
katsottu tarkoitetun.50  Matikkalan mukaan ilmaus sisältää vaatimuksen kyseisen sei-
kan pitämisestä vähintäänkin todennäköisenä. Koponen on arvioinut tahallisuutta eri-
tyisesti talousrikoksissa. Hänen mukaansa tekijän selonottovelvollisuus perustuu oi-
keuskäytännössä hyväksytyksi tulleeseen tekijän hyväksyvään tai välinpitämättömään
suhtautumiseen. Koposen mukaan, mikäli tekijällä on asemassaan tai menettelyssään
ollut oikeudellinen velvollisuus menettelynsä oikeudellisuuden varmistamiseen, muo-
dostuu tahallisuus tämän velvollisuuden tietoisesta rikkomisesta.51  Selonottovelvolli-
suuden soveltamisessa on kuitenkin muistettava toisintoimimismahdollisuus. Tekijäl-
lä on täytynyt olla mahdollisuus täyttää hänelle kuuluva selonottovelvollisuus ja hä-
nellä on tullut olla käsitys siitä asemasta, jonka nojalla velvollisuus on hänelle synty-
nyt.52  Toisaalta tahallisuuden täyttymisen raja on asetettava korkeammalle kuin pel-
käksi tekijän mieltämäksi mahdollisuudeksi tunnusmerkistön täyttymisestä ilman lisä-
edellytyksiä.53

47 Nuutila, Ari-Matti, Rikoslain yleinen osa 1997 s. 227.
48 Lappi-Seppälä, Tapio s. 618.
49 HE 44/2002 vp s. 72–73. Yleisiä oppeja uudistettaessa hallituksen esityksessä lähdettiin siitä, että

ehdotettu tahallisuuden määritelmä koskee sekä seuraus- että olosuhdetahallisuutta. Lakivaliokunta
kuitenkin katsoi, että ehdotettu säännös soveltuu erityisen huonosti talousrikosten olosuhdetahallisuuteen
ja katsoi sen voivan nostaa niiden tahallisuuskynnystä, joten se esitti pykälässä säädettäväksi ainoas-
taan seuraustahallisuudesta olosuhdetahallisuuden jäädessä oikeuskäytännössä arvioitavaksi. Tällöin
huomioon olisi otettava tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös. Ks. LaVM 28/2002 vp s. 10.

50 Matikkala, Jussi: Tahallisuudesta rikosoikeudessa 2005, s. 245.
51 Koponen, Pekka: Tahallisuudesta rikosoikeudessa. Teoksessa: Oikeustiede-Jurisprudentia 2002 s. 250.
52 Koponen, Pekka 2004 s. 51–52.
53 Koponen, Pekka 2002 s. 325.
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Frände toteaakin, että lainkohdassa muodostuu tahallisuuden osalta olosuhdetahal-
lisuuden ja seuraustahallisuuden yhdistelmä, jossa todennäköisyyden aste on hänen
mukaansa määritettävä seuraustahallisuuden perusteella. Frände käyttää esimerkkinä
tilannetta, jossa tilitysvelvollinen katsoo itsensä maksukykyiseksi ja sen vuoksi jättää
erottamatta tilityksen oikea-aikaisen täytön vaatimat varat. Tekijä on menetellyt tahal-
lisesti, mikäli hän on pitänyt varsin todennäköisenä, ettei kykene suoritukseen tilityk-
sen määräpäivänä ilman, että erottaisi toimeksiantajan hänen haltuunsa uskomia varo-
ja erilleen omistaan.54  Selonottovelvollisuuden täyttäminen tai täyttämättä jääminen
tulee tässä esimerkissä arvioitavaksi maksukyvyn kohdalla. Lisäksi lakitekstin avoi-
muus tuo omat ongelmansa tahallisuuden arviointiin. Näin esimerkiksi arvioitaessa
tahallisuuden täyttymistä tilitysvelvollisuuden jäätyä täyttämättä ”muuten edellytettynä
ajankohtana”.  Tällöin joudutaan ensin määrittelemään merkityssisältö avoimelle ajan-
kohtaa koskevalle ilmaisulle hakien johtoa esimerkiksi aikaisemmasta kauppa- tai muus-
ta tavasta. Sen jälkeen on arvioitava, onko tekijä ymmärtänyt hänellä olleen velvolli-
suus tilittää varat määritetyksi tulleena ajankohtana.

Tapauksessa 2005:10 KKO on todennut A:n olleen tietoinen maksukiellosta, tilitys-
velvollisuudesta sekä siitä, että tilitysvelvollisuus jää täyttämättä. Se ei ole tuonut esiin,
millä perusteilla se on päätynyt toteamaan tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen.
Päätöksestä ei käy ilmi mitään tietoja yhtiön maksukyvystä, joten arvioita tältä osin ei
voi suorittaa.

5. Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen

Rikoslain 16 luvun 10 §:ssä säädetään rangaistavaksi omaisuutta koskevan viranomais-
kiellon rikkominen. Sanotun lainkohdan mukaan, joka oikeudettomasti

1) murtaa viranomaisen asettaman lukon, sinetin, esteen tai merkinnän, jolla esine
tai muu kohde on suljettu tai eristetty, tai muuten murtautuu viranomaisen tällä
tavoin sulkemaan esineeseen tai muuhun kohteeseen,

2) tunkeutuu viranomaisen sulkemaan rakennukseen tai huoneeseen tai muuten
rikkoo rikoksen selvittämisen turvaamiseksi pakkokeinolain 6 luvun 2 §:n no-
jalla annetun kiellon,

3) ryhtyy takavarikkoon tai vakuustakavarikkoon otettuun, ulosmitattuun tai sel-
laiseen irtaimeen esineeseen, jonka muualle siirtämisen viranomainen on kiel-
tänyt, tai

4) vastoin hukkaamiskieltoa tai muuta viranomaiskieltoa hukkaa tai luovuttaa
omaisuutta tai vastoin maksukieltoa maksaa saatavan tai palkan

54 Frände, Dan 2005 s. 28.
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on tuomittava omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta sakkoon tai van-
keuteen enintään yhdeksi vuodeksi.55

Tapauksessa 2005:10 syyttäjä ei ole esittänyt vaihtoehtoisia rangaistusvaatimuksia.
Rikoslain 16 luvun 10 §:stä tapaukseen voidaan ajatella sovellettavan kohtaa 3 tai 4.
Kohta 1 soveltuu tilanteisiin, joissa on kyse kiinteästä omaisuudesta tai konkreettises-
ta esineestä.56  Kohdassa 2 taas on kysymys tilan sulkemisesta tai pakkokeinolain mu-
kaisista turvaamistoimenpiteistä rikosten selvittämiseksi.57  Tapauksessa 2005:10 ei
ole kysymys lainkohdan 1 tai 2 kohdissa tarkoitetusta viranomaisen tekemästä nimen-
omaisesta tietyn tilan sulkemisesta tai eristämisestä.

Ulosottomies antaa työnantajalle ulosmittauksen jälkeen ulosottolain 4 luvun 18 b §:n
nojalla maksukiellon. Työnantaja saa toisin sanoen kiellon maksaa työsopimuksen
mukaista palkkaa sen ansainneelle työntekijälle. Hallituksen esityksessä oikeuden-
käyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaa-
lirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 6/1997 vp) todetaan irtaimeen
esineeseen ryhtymisellä tarkoitetun kaikenlaisia toimia, joilla vaikeutetaan takavarikon,
vakuustakavarikon, ulosmittauksen tai siirtämiskiellon tarkoituksen toteuttamista.
Irtaimeen esineeseen ryhtymistä voi olla sen kätkeminen, hävittäminen ja ainakin jois-
sakin tapauksissa vahingoittaminen. Esitöiden mukaan pelkkää oikeustoimin tapahtu-
vaa irtaimen esineen luovuttamista, joka ei vaaranna viranomaistoimen toteuttamista,
ei pidetä lainkohdassa tarkoitettuna ryhtymisenä irtaimeen esineeseen.58  Arvioitaessa
tunnusmerkistön täyttymistä kohdassa 3 joudutaan määrittelemään, onko palkkaa eli
rahaa pidettävä irtaimena esineenä ja voidaanko maksukieltoa pitää toimena, jolla an-
netaan kielto siirtää irtain esine muualle.

Irtaimen esineen määrittelyyn johtoa joudutaan hakemaan yksityisoikeudellisista
käsitteistä.59   Lisäksi joudutaan määrittelemään se, mitä on palkan ulosmittaus ja mi-
ten sen oikeudellinen jäsentäminen vaikuttaa kohdan 3 tulkintaan.60  Ilmeistä on, että
käteistä rahaa on pidettävä irtaimena esineenä. Tällöin toisaalta kysymys ei ole enää
sellaisesta omaisuudesta, jonka ulosottomies ulosmittauksen suoritettuaan jättäisi ve-

55 Hallituksen esityksessä säännöksen tarkoitukseksi todetaan pyrkimys turvata poliisi-, tulli- ja ulosotto-
viranomaisten sekä tuomioistuinten antamien omaisuuteen kohdistuvien määräysten toteutuminen ta-
pauksissa, joissa viranomainen ei ole voinut ottaa omaisuutta esimerkiksi sen suuren koon, laatuun
liittyvien kuljetusvaikeuksien tai muiden ominaisuuksien vuoksi huostaansa.  (HE 6/1997 vp s. 79).

56 Hallituksen esityksessä (HE 6/1997 vp s. 79) mainitaan esimerkkeinä UL 4 luvun 17 §, jonka mukaan
ulosmitatut irtaimet tavarat, joita ei oteta ulosottoviranomaisen huostaan, on pantava talteen ja suljet-
tava sinetillä tai muutoin merkittävä. Samoin voidaan menetellä UL 7 luvun mukaan takavarikoitaessa
irtainta omaisuutta ulosoton turvaamiseksi. Pakkokeinolaissa merkinnöistä on säädetty 4 luvun 10 §:ssä,
jonka mukaan merkintää voidaan käyttää myös takavarikoitaessa esine esitutkinnassa. Tullilain 43 §:n
mukaan tullimiehellä on esitutkintaa suorittaessaan sama oikeus kuin poliisilla.

57 Hallituksen esityksessä todetaan kohdan 2 tarkoituksena olevan turvata rikosta selvittävän esi-
tutkintaviranomaisen määräyksiä tutkimuspaikan eristämisestä (HE 6/1997 vp s. 79). Säännökset löy-
tyvät pakkokeinolain 6 luvun 2:stä.

58 HE 6/1997 vp s. 80.
59 Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet 2001 s. 82–92.
60 Tästä yksityiskohtaisesti Kaisto 2005 s. 439–443 sekä Koulu, Risto: Saatavan ulosmittaus 1984 s. 195–

198.
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lallisen haltuun. Lainkohdassa käytetty ilmaisu ”siirtää muualle” yleiskielisen merki-
tyksen mukaisesti luo mielikuvan konkreettisesta toimenpiteestä. Kaiston näkemys
ymmärtääkseni on se, että hän katsoo 3 kohdan voivan tulla sovellettavaksi tapauksen
2005:10 tilanteessa.61  Kohdan 3 soveltaminen käy kuitenkin varsin monen määritel-
män ja tulkinnanvaraisen käsitteen kautta, joten se herättää kysymyksen, onko ran-
gaistavaksi säädetty menettely tapauksen 2005:10 kaltaisessa tilanteessa laillisuus-
periaatteen edellyttämällä tavalla riittävän yksityiskohtaisesti ilmaistu.

Kohdassa 4 säädetään nimenomaisesti rangaistavaksi vastoin maksukieltoa tapah-
tunut palkan maksu. Edellä selostetun UL 4 luvun 18 b §:n mukaan maksukielto on
annettava tiedoksi kirjallisesti. Siinä määrätään pidätettäväksi ulosottoon menevä osa
palkasta ja kielletään maksamasta tuota osaa muulle kuin maksukiellossa mainitulle
ulosottomiehelle. Tekijän voidaan siten lähtökohtaisesti katsoa kiellon saadessaan tu-
levan tietoiseksi sen sisällöstä. Näin ollen tahallisuuden voidaan tältä osin olettaa
täyttyvän.

Tapauksessa 2005:10 kysymys ei ole kohdan 4 perustapauksesta, jossa työnantaja
tiedoksi saamastaan kiellosta huolimatta maksaa työntekijälle työsopimuksen mukai-
sesti maksettavaksi kuuluvan palkan kokonaisuudessaan, koska työnantaja A oli käyt-
tänyt maksukiellon nojalla pidättämänsä palkanosan yhtiön muihin menoihin. Näin
ollen A:n osalta arvioitavaksi jää, voidaanko hänen menettelyään arvioida kohdan 4
alkuosan perusteella eli onko A käyttämällä ulosottomiehelle tilitettäväksi tarkoitetut
palkkarahat yhtiön menoihin ”vastoin hukkaamiskieltoa tai muuta viranomaiskieltoa
hukannut tai luovuttanut omaisuutta”.62  Hallituksen esityksessä mainitaan ulosoton ja
esitutkinnan yhteydessä viranomaisille kuuluvasta lakiin perustuvasta oikeudesta an-
taa erilaisia omaisuuteen kohdistuvia kieltoja esimerkiksi takavarikon turvaamiseksi.
Lainkohta koskee näitä kieltoja vastaan tapahtuneita omaisuuden hukkaamisia.63  Ulos-
mittauksen yhteydessä omaisuuden säilytyksestä voidaan antaa määräyksiä erityises-
ti, kun omaisuutta ei oteta viranomaisen haltuun.64  Ottaen huomioon säännöksen sana-
muoto ja säännöksen esitöistä ilmenevä tarkoitus suojata viranomaisten antamien mää-
räysten täytäntöönpanoa maksukieltoa voitaneen pitää lainkohdassa tarkoitettuna vi-
ranomaiskieltona siitä huolimatta, että palkan maksu maksukiellon vastaisesti on ni-
menomaisesti erikseen säädetty rangaistavaksi. Pidättämällä sinänsä maksukiellon mää-
räysten mukaisesti B:n palkanosan, mutta käyttämällä sen yhtiön muihin menoihin
yhtiön varsinaisena hallituksen jäsenenä toimineen A:n voidaan mielestäni katsoa hu-
kanneen sanotut varat kohdassa 4 edellytetyllä tavalla. Lain esitöissä on todettu tar-
koitus turvata viranomaisten asettamien kieltojen täytäntöönpano, mikä tekee mieles-

61 Kaisto, Janne 2005 s. 439–443.
62 Säännöksen taustalla on tarkoitus suojata UL 7 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista hukkaamiskieltoa.

Hukkaamiskielto käsittää mainitun ulosottolain kiellon lisäksi pakkokeinolain 3 luvussa säännellyn
sakon, korvauksen ja menettämisseuraamuksen saamisen turvaamiseksi rikokseen syyllistyneelle
määrättävän hukkaamiskiellon.

63 HE 6/1997 vp s. 80.
64 Näin UL 4 luvun 17 §:ssä. Mikäli omaisuus on sivullisen hallinnassa, häntä on kiellettävä UL 7 luvun

8 §:n 5 momentin nojalla kiellettävä luovuttamasta sitä pois.
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täni RL 16 luvun 10 §:n soveltamisen kavallussäännöstä perustellummaksi. Tätä näke-
mystä puoltaa mielestäni myös tapaus KKO 1959 II 22, johon tapauksen 2005:10
eriävässä mielipiteessä on viitattu. Siinä rikoslain 16 luvun 10 §:ää vastannutta, aiem-
min voimassa ollutta säännöstä oli sovellettu tapauksessa, jossa ulosmitattu talletus oli
käytetty talletusvelallisella olleen vastasaatavan kuittaukseen. Tässä tilanteessa hyöty
oli, toisin kuin tapauksessa 2005:10, koitunut sen hyväksi, johon maksukielto on koh-
distunut.

6. Lopuksi

Rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin säännöstä on pidettävä suhteellisen monisyisenä
ja hankalana säännöksenä. Lainkohdassa käytetyt ilmaisut ovat varsin yleisluontoisia,
eivätkä ne ole muualla lainsäädännössä määriteltyjä juridis-teknisiä käsitteitä. Sään-
nöksen tulkinnassa lainsoveltajan ajattelu ei voi rajoittua pelkästään rikosoikeudelliseen
analyysiin, vaan säännöksen usealla tunnusmerkistötekijällä on kiinteä liityntä yksityis-
oikeuteen. Saatavan kavallusta koskevat kaksi ennakkopäätöstä KKO 1986 II 18 ja
2005:10 poikkeavat toisistaan. Verrattaessa näitä kahta ratkaisua toisiinsa, muodostuu
ratkaisevaksi eroksi se, kuinka suuri painoarvo tulee antaa oikeudelliselle muodonmuu-
tokselle, joka tapauksessa KKO 2005:10 tapauksessa on katsottu tapahtuneen maksu-
kiellon kautta. Mikäli painoarvo ei ole erityisen suuri ja todellinen painopiste on ollut
siinä, että tilitysvelvollisuus on jätetty täyttämättä, pitäisi myös tapauksessa KKO 1986
II 18 käsitellyn kaltaisen menettelyn johtaa rangaistusvastuuseen.65

Kun otetaan huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset, perustus-
laissa ja rikoslaissa ilmaistu laillisuusperiaate alaperiaatteineen ja rikosoikeudellisen
järjestelmän tavoite ennaltaehkäistä rikosten tekemistä sekä rikoksentekijän oikeuksi-
en suojaksi tarkoitettu ennalta arvattavuuden vaatimus ratkaisun 2005:10 antaman
oikeusohjeen voi kyseenalaistaa. Oikeustieteessä vallalla olevien käsitysten mukaan
laintulkinnassa voidaan käyttää myös muita kuin säännöksen sanamuotoon rajoittuvia
tulkintametodeja. Kun arvioidaan tunnusmerkistön täyttymistä etenemällä tunnusmer-
kistötekijästä toiseen pitäen mielessä laillisuusperiaatteeseen sisältyvä vaatimus sana-
muodon mukaisesta tulkinnasta, siitä johtuva rajoitus teleologisen tulkintametodin
käyttöön sekä epäselvän rikoslain kielto, on mielestäni perusteltua päätyä vähemmis-
tön näkemysten mukaisesti syytteen hylkäävään lopputulokseen. Tätä näkemystä puol-
taa ne lukuisat tulkinnalliset ongelmat, joita rangaistussäännöksen ilmaisujen kytkey-
tyminen siviilioikeuteen ainakin tässä yksittäistapauksessa aiheuttaa. Vertaamalla enem-
mistön ja vähemmistön perusteluja toisiinsa ei voi välttyä ajatukselta, että lopputulok-
sessa on annettu suuri painoarvo kriminaalipoliittisille tarkoitusperille.66  KKO:n enem-
mistön perustelutapa asettaa kuitenkin mielestäni liian suuren oletuksen tekijän kyvylle

65 Frände, Dan: KKO 2005:10. Teoksessa: KKO:n ratkaisut kommentein 2005 s. 79.
66 Frände, Dan 2005a s. 80.
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arvioida ennakolta menettelynsä oikeudenvastaisuuden rajoja. Säännöksen tulkinnas-
sa kun on kuitenkin kysymys vaikeista yksityisoikeudellisista käsitteistä. Ratkaisun
merkitystä ennakkopäätöksenä vähentää kuitenkin se, että kysymys on ollut äänestys-
ratkaisusta. Sen vuoksi kovin pitkälle tehtyjä johtopäätöksiä saatavan kavalluksen ran-
gaistavuuden alarajoista tapauksen 2005:10 perusteella ei voine tehdä.

Ulosottomenettelyn tarkoituksena on turvata velkojan tai muun täytäntöönpanope-
rusteen haltijan oikeus saatavaansa sellaisessa tilanteessa, jossa velallinen tai muu suo-
ritusvelvollinen ei ole oma-aloitteisesti täyttänyt velvoitteitaan. Kysymys on velkojan
oikeuksia suojaavasta pakkotäytäntöönpanosta. Toisaalta ulosottolain säännöksillä
suojataan velkojan oikeuksien lisäksi myös ulosottovelallisen oikeuksia. Palkan ulos-
mittauksen osalta laista löytyy yksityiskohtaiset menettelysäännökset ja suoja ulos-
ottovelallisen välttämättömän toimeentulon takaamiseksi. Ulosottovelalliselle kuulu-
viin oikeuksiin täytyy katsoa kuuluvan myös oikeus saada tietynasteinen varmuus sii-
tä, että pakkotäytäntöönpanolla häneltä ulosmitatut varat ohjautuvat niille määrättyyn
kohteeseen hänen ulosottovelkojensa lyhennykseksi. Sen vuoksi voidaan kysyä, onko
syyttäjän epätarkoituksenmukaista ajaa tällaisessa tilanteessa rikosvastuun toteutta-
mista keinotekoisen tuntuisesti kavallussäännöksestä lähtien. Koska rikoslain 16 lu-
vun 10 §:ssä on säädetty erityiskriminalisoinnit viranomaismääräysten laiminlyönnin
varalta, tuntuisi tarkoituksenmukaisemmalta käyttää niitä. Koska syyttäjä ei tapauk-
sessa 2005:10 ollut esittänyt vaihtoehtoista syytettä, oikeustila 16 luvun 10 §:n sään-
nösten soveltuvuuden suhteen on tältä osin avoinna.
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