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Matti Lahti

Lievemmän lain periaate ja verorikosten
yksiköinti

1. Johdanto

1.1. Kirjoituksen aihe

Tässä kirjoituksessa on tarkoitus selvittää lievemmän lain periaatetta ja yhtä sen sovel-
tamisongelmaa eli rikoksen yksiköintiä, joka on varsin yleinen verorikoksissa. Rikok-
sen yksiköintiongelma ei koske vain verorikoksia, vaan se voi tulla esiin kaikissa ri-
koksissa, joiden tekoaika ei ole lyhyt ajallinen hetki.

Lievemmän lain periaatteessa on kysymys siitä, mitä lakia sovelletaan, jos laki on
muuttunut rikoksen tekemisen jälkeen. Näin ollen lievemmän lain soveltaminen edel-
lyttää tietoa rikoksen tekoajasta. Rikoksen tekoaika taas riippuu siitä, mikä teko katso-
taan yhdeksi rikokseksi. Kysymys on siitä, onko jokin teko tai toiminta yksi rikos vai
useampia rikoksia.1

Kirjoitus jakaantuu kahteen osaan. Alkuosassa käsittelen lievemmän lain periaat-
teen positiivisoikeudellista sisältöä ja tulkintavaikeuksia siitä, mikä on periaatteen tar-
koittama lievempi lopputulos. Kirjoituksen loppuosassa tarkastelen lievemmän lain
periaatteen soveltamisen valossa kysymystä siitä, millainen verorikosten tunnusmerkis-
tön mukainen toiminta on yksi rikos. Jos verorikoksen tunnusmerkistön mukainen
teko on jatkunut pitemmän ajan, ei ole itsestään selvää, mikä on tällaisen rikoksen
tekoaika. Rikosten yksiköinti on kuitenkin suoritettava ennen kuin kysymys tekoajan
määrittelystä ajankohtaistuu. En tarkastele verorikosten yksiköintiin liittyviä kaikkia
oikeudellisia ongelmia, vaan tarkastelun kohteena on yksiköintikysymykset ainoas-
taan siltä kannalta, miten se näyttäytyy lievemmän lain soveltamistilanteissa.

Tämän kirjoituksen ulkopuolelle jäävät monet verorikoksiin liittyvät lievemmän
lain soveltamisongelmat, kuten esimerkiksi prosessuaaliset kysymykset.2  Ulkopuo-

1 Teko ja rikos eivät ole sama asia. Yksi teko voi olla useita rikoksia ja yksi rikos voi muodostua useista
teoista. Teon, rikoksen ja rikoksen tunnusmerkistöjen yleisestä suhteesta. Ks. Koskinen 1973 s. 1–10.

2 Näitä ovat muun muassa lievemmän lain periaatteen huomioon ottaminen jo ennen ensimmäisen as-
teen tuomioistuinkäsittelyä poliisitutkinnassa ja syyteharkintavaiheessa, syytesidonnaisuusongelmat,
muutoksenhakutuomioistuimessa tapahtuva käsittely jne.
Käytännön ongelma on usein myös se, että lainmuutos ei ole vielä tiedossa silloin, kun se jo pitäisi
ottaa huomioon.



180

lelle on rajattu myös kysymys blankorangaistussäännösten lainvalinnasta teko- ja tuo-
mitsemishetken lain välillä.3

1.2. Lievemmän lain periaatteesta yleisesti

Lievemmän lain periaate koskee tilannetta, jossa rikollisen teon tekohetken jälkeen
laki on muuttunut lievemmäksi. Periaate on oikeudellinen normi, jonka mukaan suh-
tautuminen rikokseen määräytyy silloin, kun tekoon liittyvä seuraamus tulee asian
ratkaisuhetkellä harkittavaksi.  Kysymys on ajan kulumisen aiheuttamasta ongelmasta
lain muututtua rikoksen tekemisen jälkeen ennen tuomion antamista.

Lievemmän lain periaate on ollut voimassa Suomessa kirjoitettuna lakina yli 100
vuotta. Siksi voidaan käyttää myös käsitettä lievemmän lain sääntö.4   Toisaalta periaa-
te on muutakin kuin positiivinen lain säännös: se on myös oikeusperiaate tämän käsit-
teen eri muodoissaan.5  Tässä kirjoituksessa käsittelen lievemmän lain periaatetta pää-
osin oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa sovellettavana normina eli ratkaisuperiaatteena.

Jokaisen periaatteen taustalla on jokin yhteiskunnallinen tavoite, josta periaate juon-
taa juurensa. Yhteys tavoitteeseen voi olla enemmän tai vähemmän suora tai selkeä.
Lievemmän lain periaate liittyy aina lain muuttumiseen. Muuttuneen lain tulee koskea
nimenomaisesti rikollisen teon arvioinnissa sovellettavaa normia, jonka vuoksi peri-
aate on vain rikosoikeudellinen. Lain muuttaminen voi johtua eri syistä, kuten yhteis-
kuntakehityksestä ja sen aiheuttamista tarpeista, mutta myös puhtaasti teknisistä syis-
tä. Perimmältään rikosoikeudellisen säännöksen muutoksen voidaan nähdä kumpuavan
muuttuneesta kansan oikeustajusta, josta osoituksena lainsäätäjä on eri lainvalmistelu-
toimien jälkeen päätynyt lain muuttamiseen.  Rikosoikeudellisen säännöksen muutok-
sen voidaan olettaa yleensä heijastuvan muuttunutta suhtautumista sääntelyn kohtee-
na olevan käyttäytymismuodon paheksuttavuuteen.

Rikosoikeudellinen järjestelmä on jossain määrin koko ajan muutoksen alla. Muu-
tokset voivat olla eri vaiheessa. Ne voivat olla odotettavia, hyväksyttyjä, mutta ei vielä
voimassa olevia ja voimaan tulleita. Rikolliset teot voivat myös olla eri vaiheessa. Ne
voivat olla ilmitulemattomia, esitutkinnan alaisia, syyteharkinnassa tai tuomioistuin-
käsittelyssä. Lievemmän lain periaatteen tehtävä on osoittaa rikokseen sovellettava
laki tuomitsemishetkellä.

3 Lievemmän lain periaatetta ei sovelleta lähtökohtaisesti blankorangaistussäännöksiin eli rikos-
säännöksiin, jotka saavat täsmällisen sisältönsä muualta laista tai sen nojalla annetuista säännöksistä
tai määräyksistä.

4 Kutsun tässä kirjoituksessa lievemmän lain soveltamisnormia sekä periaatteeksi että säännöksi. Perin-
teinen tapa on ollut käyttää periaate-käsitettä. Normien kahtiajako sääntöihin ja periaatteisiin on käsi-
telty viime vuosikymmenien oikeuskirjallisuudessa laajasti. Kahtiajaosta ks. muun muassa Aarnio s.
78–80 ja Lappi-Seppälä 1987 s. 21–29. Oikeusperiaatteista kokoavasti ks. Huovila s. 27–51.

5 Oikeusperiaatteen käsite viittaa Tuorin mukaan sekä pintatasolla sijaitseviin normeihin, joita tuomio-
istuimet noudattavat, että oikeusjärjestyksen pinnanalaisten kerrostumien normatiivisiin ainesosiin.
Keskusteltaessa oikeusperiaatteista oikeuslähteenä käsitettä käytetään jälkimmäisessä merkityksessä.
Ks. Tuori s. 58.
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Lievemmän lain periaate on poikkeus taannehtivan rikoslain soveltamisen kiellos-
ta, joka puolestaan on osa rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta.6  Laillisuusperiaate
on taattu paitsi kotimaisena perusoikeutena myös kansainvälisenä ihmisoikeutena.7

Lievemmän lain periaate, josta on Suomessa säännös vain rikoslaissa, ei sen sijaan
nauti perustuslainsuojaa.

Vaikka lievemmän lain periaatetta voidaan luonnehtia laillisuusperiaatteeseen kuu-
luvan taannehtivuuskiellon vastakohdaksi, se ei ole kuitenkaan taannehtivuuskiellon
kilpailija.  Nämä periaatteet eivät voi käsitteellisesti olla ristiriidassa keskenään, koska
ne ovat toisensa poissulkevia. Taannehtivuuskielto koskee rangaistavuuden ankaroit-
tamista ja lievemmän lain periaate rangaistuksen (lopputuloksen) muuttumista lievem-
mäksi.

Taannehtivuuskiellossa on kysymys lainsäädännön ankaroitumisesta syytetyn kan-
nalta. Sen alaan eivät kuulu muutokset, jotka supistavat rangaistavuuden aluetta tai
lieventävät rangaistusta, jotka ovat puolestaan lievemmän lain periaatteen soveltamis-
alaa.  Periaatteita ei siksi tarvitse kuten usein muita oikeusperiaatteita asettaa etusijajär-
jestykseen tai punninta-asetelmaan keskenään.8  Tämä ei merkitse sitä, että rajanveto
niiden välillä olisi ongelmatonta. Vaikeudet ovat ratkaistavan tapauksen tosiasiaseik-
kapuolella ja siinä oikeudellisessa arvioinnissa, johtaisiko uuden lain soveltaminen
syytetyn kannalta lievempää lopputulokseen.

2. Lievemmän lain periaatteen sääntely

2.1. Rikoslain 3 luvun 2 §

Lievemmän lain periaate on tällä hetkellä kirjoitettuna rikoslain 3 luvun 2 §:ään. Ny-
kyinen lainsäännös on ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien. Periaatetta koskeva
säännös on ollut rikoslain säätämisestä vuodesta l889 lukien rikoslain voimaanpano-
asetuksen  (RVA) 3 §:ssä. Tätä säännöstä muutettiin vuoden 1991 alussa voimaan
tulleen rikoslain kokonaisuudistuksen I vaiheen yhteydessä. Lievemmän lain periaate
on siten ollut kirjallisena säännöksenä voimassa Suomessa kolmessa eri muodossa.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n otsikko on ”Ajallinen soveltuvuus”. Lievemmän lain sovel-
tamissääntö ei siten sanallisesti suoraan ilmene pykälän otsikosta. Rikossäännösten
ajallista soveltavuutta on laissa pidetty yläkäsitteenä, jonka alaisuuteen lievemmän
lain sääntö kuuluu. Käsitteiden käytössä on kysymys oikeussäännösten systematiikkaan
kuuluvasta ratkaisusta, jossa ajallisen soveltamisen pääsääntö eli tekohetken laki on

6 Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta on säädetty perustuslain 8 §:ssä ja rikoslain 3 luvun 1 §:ssä
7 Ks. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artikla ja ns. KP-sopimuksen 15 artikla.
8 Periaatteiden yhteydessä puhutaan yleensä punninnasta ja yleensä todetaankin, että ”sääntöjä tulki-

taan, oikeusperiaatteita punnitaan”. Sääntöjä joko noudatetaan tai ei noudateta, periaatteita taas voi-
daan noudattaa enemmän tai vähemmän. Ks. Aarnio s. 78. Tässä mielessä taannehtivuuskiellon ja
lievemmän lain periaatteen suhde on mielestäni kahden eri säännön suhteen kaltainen.
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suhteutettu sen tärkeimpään poikkeukseen eli lievemmän lain sääntöön. Nykyisessä
neljä momenttia käsittävässä pykälässä pääsääntö ilmenee kolmesta momentista eli 1,
3 ja 4 momentista, kun lievemmän lain sääntöä koskee vain 2 momentti.

Kun ajallisen soveltuvuuden ja lievemmän lain periaatteen sääntely uudistettiin ri-
koslain yleisen osan yhteydessä 2004, se sijoitettiin rikoslakiin rikoslain voimaanpa-
noasetuksen sijasta. Säännös on nyt rikosoikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä
koskevassa luvussa heti laillisuusperiaatetta koskevan pykälän jälkeen.

Pykälän 1 momentin mukaan ”rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa,
kun rikos tehtiin”. Ennen vuoden 1991 alussa voimaantullutta RVA 3 §:n muutosta ei
ollut kirjoitettua säännöstä, joka olisi ilmaissut peruslähtökohdan. Oli vain säännös
lainvalinnasta tilanteessa, jossa uusi säännös johti lievempään lopputulokseen.  Kun
rikosoikeusoppineet olivat asiasta eri mieltä, selvää vakiintunutta kantaa ei ollut.9

Vuoden 1991 uudistuksessa RVA 3 §:n 1 momenttiin otettiin nykyisen rikoslain 3 luvun
2 §:n 1 momentin mukainen säännös. Näin oli oikeustieteellinen periaatekiista saanut
ratkaisunsa. Lievemmän lain periaatteen ja taannehtivan lain soveltamiskiellon väli-
nen suhde tuli järjestetyksi säännöstasolla.10  Tekohetken lain soveltamisen pääsääntö
soveltuu hyvin taannehtivuuden kieltoon. Se on myös yksinkertainen tae siitä, että
uutta lakia ei vahingossa sovelleta muissa kuin lievempään lopputulokseen johtavissa
tapauksissa.

Pykälän 2 momentissa on varsinainen lievemmän lain periaatetta koskeva säännös,
jonka mukaan ”jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelle-
taan kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen”.

Säännös koskee tuomitsemishetkellä tehtävää ratkaisua. Uutta lievempää lakia voi-
daan soveltaa siitä lähtien, kun se on voimassa.11 Säännös koskee samalla tapaa muu-
toksenhakutuomioistuinta kuin ensimmäistä oikeusastetta. Rikoksentekijä saa hyväk-
seen lainkohdan suoman edun niin kauan kuin hänen juttunsa riippuu jonkin oikeusas-
teen ratkaisusta.12

Säännös ei anna suoraa vastausta, mikä on lievempi lopputulos ja millä menetelmällä
se on saatavissa selville. Kun ratkaisukriteerinä on lievempi lopputulos, viittaa jo kom-
paratiivin käyttö säännöksen sanamuodossa siihen, että kysymykseen tulee jokin ver-
tailu. Vertailtavat seikat ovat tekohetken laki (vanha laki) ja tuomitsemishetken laki

9 Forsman s. 485 ja Honkasalo s. 84–88 olivat tekohetken eli vanhan lain kannalla, Serlachiuksen s. 57–
61 mukaan oli sovellettava tuomitsemishetken eli uutta lakia.

10 Aiheellisesti voidaan kysyä, miten taannehtivuuskielto periaatteessa suhtautuu tilanteeseen, jossa lop-
putulos on yhtä lievä/ankara. Muista Pohjoismaista poiketen Tanskassa sovelletaan tasatuloksessa uut-
ta lakia. Siellä on katsottu, että tuomitsemishetken lakia, jos se ei johda tekohetken lakia ankarampaan
lopputulokseen, voidaan soveltaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa rikkomatta. Ks. Greve
s.108.

11 Voimaantulo edellyttää lain julkaisemista sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan
presidentti vahvistanut. Vaikka laki on julkaistu, ei sitä saa lievemmän lain periaatteen nojalla soveltaa
ennen voimaantulopäivää. Lain voimaantulosta, ks. perustuslain 79 §.

12 Honkasalo s. 91. Ks. myös muutoksenhakutuomioistuimia koskeva kohta perustuslakivaliokunnan lau-
sunnossa PeVL 31/2002 vp s. 3. Vuosina 1991–2003 voimassa olleesta sääntelystä ks. alaviite 27.
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(uusi laki).13  Lailla ei tarkoiteta vain rikoslakia tai muuta yksittäistä lakia, vaan laki-
käsitettä käytetään rikoslain 3 luvun 2 §:ssä kollektiivi-ilmaisuna. Sillä tarkoitetaan
kaikkia tapaukseen sovellettavia lain säännöksiä eikä pelkästään käsiteltävänä olevaa
rikosta koskevaa rangaistussäännöstä. Rikokseen voidaan joutua soveltamaan useita
rikoslain säännöksiä ja periaatteessa minkä muun lainsäädännön säännöstä tahansa.
Osa niistä on lakia alemman asteisissa säännöksissä.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentin sanamuotokin osoittaa, että puhuminen ver-
tailusta tekohetken ja tuomitsemishetken tai vanhan ja uuden lain välillä on yksinker-
taistus.14  Vertailua lievemmän lopputuloksen löytämiseksi ei tehdä pelkkien lakitekstien
välillä, vaan näiden lakien käsillä olevaan tapaukseen soveltamisen lopputulosten vä-
lillä. Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on vallinnut yksimie-
lisyys siitä, että vertailu vanhan ja uuden lain välillä on suoritettava niiden konkreet-
tisten tulosten perusteella, joihin käsiteltävänä olevan teon rikosoikeudellinen arviointi
kummankin lain mukaan erikseen sovellettuna johtaa.15

Lain sanamuodosta ei suoraan ole luettavissa, miten rikoksen lisäseuraamuksiin on
lopputuloksen lievemmyyttä harkittaessa suhtauduttava.16  Sekä vuoden 1991 että 2004
säännöksen perustelut ottavat tähän kysymykseen kantaa. Hallituksen esitysten17  mu-
kaan huomioon olisi otettava rikoksesta seuraavan päärangaistuksen lisäksi myös mah-
dolliset lisärangaistukset ja yleensä muutkin tuomioistuimen rangaistustuomiota an-
nettaessa määräämät seuraamukset. Esimerkkeinä jälkimmäisessä hallituksen esityk-
sessä mainitaan rikosten asianomistaja-aseman muuttuminen, syyteoikeuden vanhen-
tumisajan lyhentäminen ja rangaistuksen tuomitsematta jättämismahdollisuuden laa-
jentaminen, jotka voivat yksittäistapauksessa johtaa lievempään lopputulokseen.18

Erityisesti verorikoksissa esille tuleva kysymys on, otetaanko rikosperusteinen sa-
massa tuomioissa määrättävä vahingonkorvausvelvollisuus lievemmyysvertailussa
huomioon. Kun laillisuusperiaate kirjattiin perusoikeusuudistuksen yhteydessä vuon-
na 1995 hallitusmuotoon ja sen jälkeen vuonna 2004 rikoslakiin, rikosoikeudellinen
vahingonkorvausvelvollisuus katsottiin kuuluvan laillisuusperiaatteen soveltamis-

13 Laki voi muuttua rikoksen tekemisen jälkeen ennen lopullista tuomiota useamman kerran. Onko sil-
loinkin vertailtava vain tekohetken ja tuomitsemishetken lakia vai onko myös välitilanteen laki otetta-
va huomioon? Vastaus ei ole selvä, vaikka Suomen lain sanamuoto viittaa vain tekohetken ja
tuomitsemishetken lakien huomioon ottamiseen. Lisäksi KP-sopimus ei ajallisesti rajaa lievemmyysedun
saamisoikeutta edes lainvoimaiseen tuomioon.

14 Frände s. 47.
15 Honkasalo s. 94, Koskinen 2001 s. 84, Nuutila s. 64 ja Frände s. 47.
16 Lisärangaistuksia ovat viraltapano, oheissakko, yhdyskuntapalvelu oheisseuraamuksena ja sotilasarvon

menettäminen. Siitä, otetaanko mahdollinen lisärangaistus huomioon siinä vertailussa, joka tehdään
lievempään lopputulokseen pääsemiseksi, on ollut aikaisemmin kiistanalainen kysymys. Honkasalo
oli huomioon ottamisen kannalta, Forsman olisi jättänyt lisärangaistukset huomioon ottamatta. Ks.
Honkasalo s.  94–95 ja Forsman s. 496.

17 HE 66/1988 vp s. 190 ja HE 44/2002 vp s. 37.
18 Lisärangaistukseen voidaan lisäksi rinnastaa rikoksesta johtuvat muut seuraamukset, kuten ehdonalaisen

vapauden menetys/jäännösrangaistuksen täytäntöönpano, menettämisseuraamus, ajokielto tai muu toi-
minnan kielto.
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alaan.19  Jos rangaistuksen taannehtivaa ankaroitumista harkittaessa rikokseen perus-
tuva vahingonkorvausvelvollisuus otetaan huomioon, johdonmukaisuus ja oikeus-
järjestyksen koherenssi puoltavat sitä, että tällainen vahingonkorvausvelvollinen ote-
taan huomioon myös lievempää lopputulosta koskevassa päätöksenteossa.

Vertailun tekemistavasta ei ole lain sanamuodosta saatavissa vastausta, mutta asiaa
on käsitelty lain esitöissä. Niiden mukaan erisuuntaisissa muutoksissa on vertailtava
lopputuloksia kokonaisuutena. Lievimpien piirteiden valitseminen uudesta ja vanhas-
ta laista ei ole sallittua.   Lopputulosta ei saa koota siten, että sovellettava oikeusnormisto
muodostettaisiin vanhasta ja uudesta laista poimituista lievemmistä piirteistä. Siinä
ratkaisuvaihtoehtojen ajatuksellisessa rakentamisessa, jonka perusteella lievempi lop-
putulos siilautuu, on katsottu lähtökohtaisesti vallitsevan lievemmyysetujen poimi-
miskielto.20

Poimimiskielto ja tiukka yhden hetken lainsäädännön soveltaminen ei kuitenkaan
ole ollut poikkeuksetta hyväksytty ja puhdaslinjaisesti noudatettu toimintatapa. Sekä
vuosina 1991 että 2004 voimaan tulleiden lainmuutosten (RVA 3 § ja RL 3:2) perus-
teluissa todetaan, että tiettyä rikosta koskevan rangaistussäännöksen muututtua toi-
saalta lievemmäksi, esimerkiksi lisärangaistuksen poistumisen johdosta, ja toisaalta
ankarammaksi, esimerkiksi rangaistusasteikon suhteen, on vertailtava lopputuloksia
kokonaisuutena.  Sellainen menettely, että uudesta ja vanhasta laista valittaisiin lievem-
mät piirteet, ei ole mahdollista. Näiden toteamusten jälkeen hallitusten esityksissä lau-
sutaan, että ”sen sijaan sellaisessa tapauksessa, jossa rikoslainsäädäntö on muuttunut
sekä yleisten säännösten että tietyn rangaistussäännöksen osalta, saattaa tulla sovellet-
tavaksi toiselta kohdin vanha laki ja toiselta kohdin uusi laki. Säännöksellä ei ole tar-
koitettu tältäkään osin muuttaa nykyistä käytäntöä.”21

Mitä tällä lainausmerkeissä esitetyllä hallituksen esityksen lausumalla on tarkoitet-
tu ja mihin käytäntöön se viittaa? Nuutila mainitsee, että tällaisesta poikkeustilanteesta
voidaan esittää vain yksi esimerkki.22  Tuo esimerkki on Korkeimman oikeuden täys-
istuntoratkaisu KKO 1974 I 2, joka koski rangaistussäännöksen (verorikoksen) ja syyte-
oikeuden vanhentumisajan muuttumista tekohetken ja tuomitsemishetken välillä.
Ratkaisun KKO 1974 I 2 otsikko kuuluu: Rikoksen rangaistussäännöstä oli muutettu
teko- ja tuomitsemisajankohdan välillä ankarammaksi. Tältä osin oli tekoon sovellet-
tava vanhaa lakia. Toisella lailla myös syyteoikeuden vanhentumista koskevia sään-
nöksiä oli muutettu ja uuden lain mukaan ottaen huomioon tekoon sovellettavan ran-
gaistussäännöksen syyteoikeus oli vanhentunut. Tältä osin oli sovellettava uutta lakia.

19 Ks. Perusoikeusuudistus HE 309/1993 vp s. 50 ja rikosoikeuden yleisiä oppien uudistus HE 44/2002 vp
s. 35.

20 Menettelyä on kutsuttu arkisesti rusinojen poimimiseksi pullasta tai lihapalojen haalimiseksi keitosta.
21 HE 44/2002, s. 37. Samoin sanoin HE 66/1988 vp s. 190.
22 Nuutila s. 65. Saman esimerkin mainitsee myös Lahti s. 875–876, joka kirjoittaa: ”Lopputuloksia on

vertailtava kokonaisuutena eikä saman kysymyksen ratkaisemisessa saa valita vanhan ja uuden lain
lievempiä piirteitä. Sitä vastoin saattaa esimerkiksi rikoslain yleisen osan ja erinäisen rikossäännöksen
samanaikaisen muutoksen seurauksena tulla sovellettavaksi yhtäältä vanha tai toisaalta uusi laki, kuten
ennakkopäätöksessä KKO 1974 I 2.”
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Lakiesityksen perustelulausumassa mainitaan mahdollisuudesta (”saattaa”) sovel-
taa sekaisin uutta ja vanhaa lakia. Kannanotto ei suoraan määrää niin tehtäväksi, mutta
jonkinlainen suositus se varmaan on. On epäselvää, onko kannanoton taustalla muuta-
kin oikeuskäytäntöä kuin mainittu täysistuntoratkaisu. Jos lausuma perustuu keskei-
sesti vain tähän ennakkopäätökseen, voidaan kysyä, olisiko siinä kyseessä ollut syyte-
ajan vanhentuminen sellaisessa erityisasemassa, että se olisi ainoa poikkeus lievem-
myysetujen poimimiskiellosta,23  vaikka perustelujen kannanotto viittaa paljon laajem-
paan etujen poimimisoikeuteen.

Korkeimman oikeuden täysistuntoratkaisu on yli 30 vuotta vanha.  Lievemmän lain
periaatetta koskeva lainsäädäntö on ennakkopäätöksen antamisen jälkeen muuttunut
kaksi kertaa. Lain muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia, että niillä voisi katsoa ole-
van merkitystä sen suhteen, miten lievempi lopputulos rakentuu. Päinvastoin ennakko-
päätöksen merkitystä on tavallaan korostettu molempien lainmuutosten esitöissä viit-
taamalla yleisellä tasolla siihen, että etujen poimiminen voi joissakin tilanteissa tulla
kysymykseen. Tämä perustelujen lausuma ja ennakkopäätös ovat omiaan jättämään
oikeudellista epävarmuutta ja vähentämään lainsoveltamisen ennakoitavuutta.

Kun hallituksen esityksen perusteluissa viitataan rikoslainsäädännön muuttuneisiin
yleisiin säännöksiin, olisi mahdollista, että 1.1.2004 voimaan tullut yleisiä oppeja kos-
keva uudistus voisi olla altis synnyttämään tilanteita, joissa tällainen lievemmyysetujen
poimiminen otettaisiin käyttöön. Tällaisia ennakkopäätöksiä ei kuitenkaan ole aina-
kaan vielä annettu. Lievemmyysetujen poimimiseen liittyy ratkaisun yllätyksellisyyt-
tä, joka on vastoin lainkäytön ennakoitavuusvaatimusta. Vaikka ratkaisun suunta olisi
kriminaalipoliittisesti myönteinen, oikeusvarmuuden kannalta se voi olla kyseenalai-
nen. Siksi olisi toivottavaa, että asiasta saataisiin uusi ennakkopäätös, joka vuoden
1974 ratkaisua paremmin linjaisi sen, millä edellytyksellä voidaan poiketa puhdaslin-
jaisesta joko teko- tai tuomitsemishetken lain soveltamisesta vai voidaanko poiketa
ollenkaan.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 3 ja 4 momentti sisältävät säännökset määräaikaislakien ja
blankorangaistussäännösten ajallisesta soveltamisesta. Niiden molempien osalta nou-
datetaan pääsääntöä eli tekoon sovelletaan tekohetken lakia eikä lievemmän suuntainen
lainmuutos vaikuta asiaan. Molempiin lakityyppeihin liittyy kuitenkin varaus ”jollei
toisin ole säädetty”. Lisäksi lievemmän lain periaate soveltuu blankorangaistussään-
nökseen, jos sääntely osoittaa suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.24

23 Ks. Grönqvist s. 45. Grönqvist, joka oli vuoden 1991 uudistuksen päävalmistelija, kytkee kirjoitukses-
saan poikkeuksen poimimiskiellosta juuri syyteoikeuden vanhentumiseen. Hän oli myös mukana ratkai-
sussa KKO 1974 I 2 ja oli enemmistön kanssa lopputuloksesta samaa mieltä pienellä lisäperustelulla.
Serlachius (s. 59) on katsonut aikanaan, että ”ei saa samaan rikokseen sovelluttaa toisen lain lievempiä
rangaistusmääräyksiä ja toisen lain syytetylle suotuisempia vanhentumista koskevia säännöksiä.”

24 Kun lievemmän lain periaatteen perustarkoitus on osoittaa muuttunutta suhtautumista teon ran-
gaistavuuteen tai moitittavuuden asteeseen, kirjoitetussa laissa tämä ajatus näkyy vain periaatteen poik-
keuksen poikkeuksena.
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2.2. Muu Suomessa voimassa oleva sääntely

Lievemmän lain periaate on omaksuttu maailmanlaajuisesti. Tästä ilmauksena on se,
että periaate on mukana Yhdistyneitten Kansakuntien toimesta vuonna 1966 aikaan-
saadussa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleis-
sopimuksessa, ns. KP-sopimuksessa (30.1.1976/108, SopS 8).25  Lievemmän lain periaa-
te onkin kotimaisen lainsäädännön lisäksi ollut vuodesta 1976 lähtien voimassa Suo-
messa lakitasoisesti26  velvoittavassa muodossa KP-sopimuksen 15 artiklassa. Tämän
artiklan 1 kappaleen 3 virke kuuluu ”Jos rikoksenteon jälkeen lailla säädetään sovel-
lettavaksi lievempi rangaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osalliseksi.”

On huomionarvoista, että KP-sopimuksen sanamuoto ei määrää lievemmän lain
soveltamisen ajalliseksi päätepisteeksi tuomitsemishetkeä niin kuin kotimainen laki.
Peruslakivaliokunta on todennut, että sopimusmääräyksen sanamuoto viittaa siinä tar-
koitetun lievemmän lain periaatteen olevan ajallisesti rajoittamaton. Valiokunnan
mukaan periaate voi edellyttää myös lainvoimaisen tuomion lieventämistä. Esimerkiksi
tästä valiokunta viittaa YK:n ihmisoikeuskomitean toteamukseen, että kuolemanran-
gaistuksen täytäntöönpanoa odottavien tulee päästä osallisiksi tuomion antamisen jäl-
keen voimaan tulleesta lievemmästä laista.  Valiokunta vetoaa myös KP-sopimuksen
kommentaariteokseen, jonka mukaan yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat velvolli-
sia soveltamaan 15 artiklan määräystä sitä ajallisesti rajoittamatta kaikkiin peruutta-
mattomiin rangaistuksiin, mutta muiden rangaistusten osalta siihen saakka, kunnes
asiassa on annettu viimeisen oikeusasteen lopullinen tuomio.27   Mitä peruslakivalio-
kunnan mainitseman kommentaariteoksen peruuttamattomiksi kutsumilla rangaistuk-
silla (irreversible penalties)28  Suomen oloissa tarkoitetaan, on epäselvää. Sillä tuskin
voidaan tarkoittaa kaikkia täytäntöönpanemattomia rangaistuksia, koska ne merkitsisi
joissakin tilanteissa täysin uutta tuomion purkuperustetta.

25 Lievemmän lain periaate on kuitenkin jo ennen yleissopimusta otettu monien maiden kansallisiin rikos-
lakeihin. Siitä on säädetty muun muassa  Ruotsin Lagen  om införande av brottsbalken 5 §:ssä, Norjan
Alminnelig borgerlig Straffelov 3 §:ssä,   Tanskan straffelov 3–5 §:ssä ja Saksan Strafgesetzbuch 2
§:ssä.

26 Laki kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eräiden mää-
räysten hyväksymisestä 23.6.1975/107 v. 1976.

27 PeVL 31/2002 vp s. 3. Peruslakivaliokunnan lausunto koski hallituksen esitystä HE 44/2002 vp, jossa
ehdotettiin muutoksenhakutuomioistuimia koskevan lievemmän lain periaatteen erityissääntelyn jat-
kamista.
Muutoksenhakutuomioistuimet olivat vuodesta 1991 vuoden 2003 loppuun saakka erityiskohtelussa,
kun silloin oli voimassa niitä koskeva ns. lievennetty lievemmän lain periaate. RVA 3 §:n 2 momentin
2 virkkeen mukaan muutoksenhakutuomioistuimessa oli sovellettava uutta ensimmäisen oikeusasteen
ratkaisun jälkeen voimaan tullutta uutta lakia vain, jos teosta ei uuden lain mukaan ollut tuomittava
rangaistusta tai jos tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen olisi johtanut olennaisesti
ankarampaan lopputulokseen. Hallituksen esityksessä esitettiin myös nykyiseen lakiin vastaavaa sään-
nöstä, mutta eduskunta ei sitä hyväksynyt, kun perustuslakivaliokunta oli katsonut tällaisen säännök-
sen KP-sopimuksen 15 artiklan vastaiseksi.

28 Ks. Manfred Nowak s. 280.
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Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 artiklassa on säädetty laillisuus-
periaatteesta ja rikoslain taannehtivuuden kiellosta, mutta ei lievemmän lain periaat-
teesta. Pellonpää on ihmisoikeustuomioistuimen nimenomaiseen kannanottoon (pää-
tös 6.3.1978, DR 13) vedoten todennut, että EIS 7 artiklasta ei ole katsottu voitavan
johtaa lievemmän lain periaatetta.29  Ihmisoikeustuomioistuimessa on kuitenkin ollut
ratkaistavana myös kysymys siitä, voiko henkilö, joka kansallisessa tuomioistuimessa
on hyötynyt lievemmän lain säännöstä, menestyksellisesti valittaa 7 artiklan loukkauk-
sesta. Tuomioistuimen ei ole katsonut loukkausta tapahtuneen (päätös G v. Ranska
27.9.1995 A 325 – B kohta 26).  Rikosta koskevan vanhentumisajan jatkamista ei
sellaisenaan ole pidetty 7 artiklan loukkauksena.30

Lievemmän lain periaate sisältyy myös Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, jota
on ehdotettu osaksi Euroopan perustuslaillista sopimusta (II osa 109 artikla).31  Perus-
oikeuskirjassa periaate on sijoitettu 49 artiklaan, joka otsikko on Laillisuusperiaate ja
rikoksesta määrättävien rangaistusten oikeasuhtaisuuden periaate. Artiklan kolmas virke
kuuluu ”Jos rikoksenteon jälkeen laissa säädetään lievemmästä rangaistuksesta, on
sovellettava kyseistä lievempää rangaistusta.” Kun artiklan toisessa virkkeessä puhu-
taan rangaistuksen määräämisestä, peruskirjan tarkoittaman lievemmän lain periaate
rajoittunee tuomitsemishetkeen.

Euroopan unionin perusoikeuskirja on hyväksytty jäsenmaiden päämiesten poliitti-
sella julistuksella Nizzassa joulukuussa 2000.32  Se ei ole kuitenkaan muodollisesti
sitovaa EY-oikeutta. EY-tuomioistuin on kuitenkin käyttänyt ratkaisuperusteena sel-
laista yleistä periaatetta, jota se kutsuu lievemmän rangaistuksen takautuvaa sovelta-
mista koskevaksi periaatteeksi. Kansainvälistä huomiota herättäneessä ns. Berlusconi-
tapauksessa EY-tuomioistuin totesi lievemmän rangaistuksen takautuvaa soveltamis-
ta koskevan periaatteen kuuluvan jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen,
josta seuraa, että tämä on myös yhteisön yleinen periaate, jota kansallisen tuomioistui-
men on kunnioitettava.33

29 Ks. Pellonpää 1996 s. 373 ja 2005 s. 440. Samoin Danelius s. 253: Euroopan ihmisoikeussopimukseen
ei sisälly KP-sopimuksen 15 artiklan kaltaista kirjoitettua määräystä lievemmän lain periaatteesta,
mutta koska ihmisoikeussopimus sisältää vain minimivaatimuksia, jokainen jäsenvaltio voi suoda va-
paasti lainrikkojalle edullisemman kohtelun.

30 Ks. Pellonpää 2005 s. 440 ja tapaus Coëme ym v. Belgia (2000) kohdat 142–151.
31 Euroopan Unionin Virallinen lehti C 310/16.12.2004: Sopimus Euroopan perustuslaista. Sopimuksen

hyväksyminen on Ranskan ja Hollannin kesän 2005 kansanäänestysten kielteisen tuloksen vuoksi hä-
märän peitossa.

32 Euroopan Unionin Virallinen lehti C 364/18.12.2000. Perusoikeuskirjan merkityksestä ks. Ojanen s.
141–152.

33 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 3.5.2005 yhdistetyissä asioissa  C-387/02, C-391/02 ja C-403/02,
erityisesti kohdat 66–69.
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3. Rikosten tekoaika ja yksiköinti

Lievemmän lain soveltamisen kannalta on keskeinen kysymys, milloin rikos on tehty,
koska tämä ajankohta on merkityksellinen suhteessa lain muuttumisajankohtaan. Ri-
koksen tekoaika määrää, tuleeko lievemmän lain soveltaminen ollenkaan harkinnan-
alaiseksi. Päättelyjärjestys on sellainen, että ensin on otettava kantaa siihen, milloin
rikos on tehty, ja vasta sen jälkeen on vuorossa sovellettavan lain valinta.34

Rikoksen tekohetkestä ei ole laissa säännöstä, joten sen tulkinta on oikeuskäytännön
ja rikosoikeuden yleisten oppien varassa.35  Rikoksen tekohetki on oikeustieteessä mää-
ritelty sovellettavan lain valinnan kannalta siksi, milloin tekijä on suorittanut loppuun
tunnusmerkistön mukaisen toiminnan, vaikka seuraus ei vielä olisi ilmennyt, esimer-
kiksi liikenneonnettomuuden uhri kuollut.36 Jatkuvassa rikoksessa tekohetkenä pide-
tään oikeudenvastaisen tilan päättymistä. Varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa ratkai-
seva ajankohta on se, milloin laiminlyönti päättyy tai laiminlyöty teko olisi viimeis-
tään tullut tehdä. 37

 Yleensä rikoksen tekoaika on selvä ja tarkka lyhytkestoinen ajankohta, mutta eräissä
teoissa ja usein juuri verorikoksissa syntyy tulkintaongelmia siitä, mikä ajankohta kat-
sotaan rikoksen tekohetkeksi. Verorikoksissa tekohetken määrittely näyttäytyy yleen-
sä kysymyksenä, onko tapahtunut yksi vai useampi rikos. Rikoksen tunnusmerkistön
tulkinnasta riippuu, kuinka paljon samanlaista suhtautumista voidaan katsoa mahtu-
van tunnusmerkistön yksinkertaisen toteuttamisen piiriin, jolloin kysymyksessä on yksi
rikos.38  Ongelma on nimetty yhden ja useamman rikoksen rajanvedoksi39  tai rikoksen
yksiköimiseksi.40  Käytän jälkimmäistä käsitettä sen lyhyyden vuoksi.

Rikoksen yksiköimisongelma koskee usein teon ajallista ulottuvuutta. Tätä yksi-
köimisongelmaa on kutsuttu pituussuuntaiseksi rajankäynniksi. Toisaalta rajankäynti
voi olla poikittaissuuntainen, jolloin samalla tekijän suhtautumisella on loukattu tun-
nusmerkistön useampia oikeudellisesti suojattuja etuja.41  Lievemmän lain soveltamis-
ongelmat liittyvät rikoksen yksiköintiin ajallisessa pituussuunnassa, koska tämä kan-
nanotto on merkityksellinen suhteessa lainmuutoksen voimaantulohetkeen.

34 Teoreettisesti on mahdollista, että lainmuutoksella on merkitystä myös rikoksen tekoajan määritte-
lyyn, jolloin harkinta ei voi kulkea niin kaksiportaisesti kuin yllä on esitetty.

35 Rikoksen tekopaikasta on sen sijaan säännös RL 1:10:ssä.
36 Syyteoikeuden vanhenemisajan alkamishetki on eri, kun siinä vanhentuminen alkaa RL 8:2,1 mukaan

kulua vasta seurauksen ilmenemispäivästä, jos rikoksen tunnusmerkistö edellyttää kyseisen seurauksen
syntymistä.

37 Nuutila s. 63.
38 Koskinen 2001 s. 82.
39 Nuutila s. 375 ja HE 40/1990 vp s. 11.
40 Koskinen 2001 s. 82 ja Frände s. 307.
41 Nuutila s. 376. Yksi teko voi täyttää useimman rikoksen tunnusmerkistön. Silti ei aina ole tarpeen

lukea kaikkia rikoksia syyksi, vaan yhden rikoksen säännöksen soveltaminen syrjäyttää muita rikoksia
koskevat säännökset. Tätä tilannetta kutsutaan lainkonkurrenssiksi. Presumptio kuitenkin on, että teki-
jä tuomitaan kaikista tekemistään rikoksista. Ks. Frände s. 307
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Rikoslain 7 luvun uudistus, joka tuli voimaan 1.4.1992, merkitsi siirtymistä yhtenäis-
rikosjärjestelmään, jossa kaikista samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista tuomitaan
yhteinen vankeusrangaistus tai sakkorangaistus. Samalla poistettiin aikaisemmin laa-
jassa käytössä olleet käsitteet jatkettu rikos ja yksin teoin tehty rikos. Rikoksen yksiköi-
misen vaikeutta käsiteltiin uudistuksen yhteydessä, mutta säännöstä aiheesta ei pidetty
tarkoituksenmukaisena.42   Sen sijaan lakivaliokunta esitti ”kantanaan, että teko, jota
luonnollisen katsantokannan mukaan on pidettävä yhtenä tekona, on syytä nykyistä
useammin tuomita myös yhtenä rikoksena”.43

Luonnollinen katsantokanta on yleisilmaisu, jota on käytetty rikosten yksilöimis-
ongelmien ratkaisuissa.44  Sitä on pidetty peruskriteerinä useissa Korkeimman oikeu-
den ratkaisuissa.45  Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1997:117 on katsottu, että samaan
huumausaine-erään kohdistuvat eri teot muodostivat yhden törkeän huumausaineri-
koksen.46  Eri rikoksissa niiden tunnusmerkistöjen sisältö ja säännöksen tavoitteet vai-
kuttavat siihen, onko tekoja pidettävä yhtenä vai useampana rikoksena.47

On selvää, että luonnollinen katsantotapa on yksinomaisena kriteerinä liian yleinen
sekä hyvin arvostuksenvarainen ja vähäsisältöinen. Parhaana lähtökohtana on pidetty
teon ajan ja paikan yhteyttä.48  Merkitystä on annettu rikoksen suojeluintressille ja sil-
le, onko asianomistaja sama.  Erityisesti huomiota on kiinnitetty rikoksen toiminnalli-
seen yhteyteen sekä samaan motivaatioperusteeseen.49

4. Verorikosten yksiköinti

4.1. Yleistä verorikoksista

Verorikoksina voidaan pitää rikoslain 29 luvun 1–4 §:ssä rangaistaviksi säädettyjä
veropetoksia ja verorikkomusta. Veropetoksia on kolme eri törkeysastetta: perusmuo-
toinen, törkeä ja lievä tekomuoto. Verorikkomuksessa ei ole törkeysporrastusta. Täl-
lainen verorikossäännösten jaottelu on peräisin vuodelta 1991.

Veropetoksen ja verorikkomuksen tarkoitusperät ovat erilaiset. Veropetossäännös
tähtää siihen, että verovelvollinen antaa oikeat ja riittävät tiedot verotuksen toimitta-

42 HE 40/1990 vp s. 11 ja 16.
43 LaVM 15/1990 vp s. 3.
44 Aikaisemmin on käytetty käsitettä ”luonnollinen teon yhteys”. Ks. Koskinen 1973 s. 131–139.
45 Ks. muun muassa KKO 1996:35, KKO 1996:41, KKO 1996:42 ja 1997:117.
46 Tässä ratkaisussa KKO 1997:117 tuomittu oli toiminut avunantajana huumausaineen maahantuonnissa

ja sen jälkeen useita kertoja pitänyt hallussaan ja välittänyt osaa tästä maahantuodusta huumausaineesta.
47 Uusimpia rikosten yksiköintiä koskevia korkeimman oikeuden ratkaisuja ovat KKO 2006:33

(tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen) ja KKO 2006:39 (kätkemisrikos). Tapani ja Tol-
vanen ovat oikeustapauskommentaarissaan KKO 2006:37 käsitellyt lahjusrikkomukseen liittyvää ri-
koksen yksiköintiä ja tekoaikaa koskevaa ongelmaa, LM 2006, s. 843–845.

48 Frände s. 314 ja Nuutila s. 378.
49 Nuutila 1997 s. 382, Sahavirta s.179 ja Koskinen 1973 s. 145. Koskinen liittää yhtenäisen motivaatio-

tilanteen syyllisyyden näkökulmasta luonnolliseen teon yhteyteen.
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mista varten, kun taas verorikkomussäännös pyrkii turvaamaan sen, että verovelvollinen
maksaa oikeaan aikaan tietyt oma-aloitteisesti suoritettavat verot.50  Veropetoksen suo-
jelukohteena on verotusmenettely ja verorikkomuksen verojen maksaminen. Kun vero-
petoksen tunnusmerkistöä muutettiin 1.2.1998 voimaan tulleella lailla (1228/1997)
täydentämällä sitä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevalla ns. passiivisella
veropetoksella, osa aikaisimmasta verorikkomuksista siirtyi veropetoksina rangais-
tavaksi.51

4.2. Verorikkomuksen yksiköintiä koskevaa oikeuskäytäntöä

Verorikkomuksen yksiköinnistä on vuoden 1991 jälkeiseltä ajalta useita korkeimman
oikeuden ratkaisuja. Ajallisesti ensimmäinen niistä on ratkaisu KKO 1994:67. Siinä
yhtiön toimitusjohtaja oli jättänyt suorittamatta valtiolle yhtiön puolesta ennakonpidä-
tyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja ajalta 10.6.1990–10.5.1991. On huomatta-
va, että rikos oli alkanut jo ennen kuin verorikkomussäännös tuli voimaan 1.1.1991.
Ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen kuukausittaisen suoritusvelvollisuuden
laiminlyönti oli kuitenkin säädetty ennen sitä rangaistavaksi ennakonperintälain 63 §:ssä
ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:ssä. Laiminlyöntejä oli tapah-
tunut 11 kuukauden aikana 10 kertaa niin, että joulukuulta 1990 kyseiset työnantaja-
suoritukset oli maksettu. Kun laiminlyönnit liittyivät kiinteästi yhtiön toimintaan ja
muodostivat ajallisesti lähes yhtäjaksoisen kokonaisuuden, KKO katsoi ne yhdeksi
verorikkomukseksi.

Ennen vuotta 1991 tällaiset laiminlyönnit oli tuomittu jatkettuna rikoksena, joka
sisälsi ideaalikonkurrenssissa olevat ennakonperintälain ja työnantajan sosiaaliturva-
maksusta annetun lain rikkomiset.52  Jatkettua rikosta koskevan säännösten kumouduttua
1.4.1992 oli ratkaistava, pidetäänkö kuukausittaisia perättäisiä laiminlyöntejä kutakin
eri rikoksena vai yhtenä rikoksena. Korkein oikeus teki linjavalinnan yhden rikoksen
puolesta. Se viittasi kantansa perusteeksi luonnolliseen katsantotapaan ja antoi merki-
tystä tekosarjan ajalliselle ulottuvuudelle ja toiminnan yhtenäisyydelle.

Rikosoikeudessa oli kehitetty aikaisemmin kollektiivi- eli yhdysrikoksen käsite,
jolla tarkoitetaan samaa tahdonsuuntausta ilmentävien rikollisten tekojen kokonaisuut-
ta.53  Korkeimman oikeuden linjan voi uskoa perustuvan kollektiivirikosajatukseen.

Yksi välikuukausi, jolta työnantajasuoritukset oli ratkaisussa KKO 1994:67 mak-
settu, ei katkaissut Korkeimman oikeuden mukaan laiminlyöntien ajallista yhtäjaksoi-
suutta, vaan Korkeimman oikeuden mukaan ne ”muodostivat ajallisesti lähes yhtä-
jaksoisen kokonaisuuden”. Lehtonen on pohtinut sitä, kuinka monta rikkeetöntä väli-
kuukautta katkaisisi yhtäjaksoisuuden siten, että tekosarjan ei voitaisi enää katsoa

50 Sahavirta s. 142.
51  Sahavirta s. 176. Lainmuutoksesta yleisesti ks. Lehtonen 1998 s. 1309–1324
52 Lehtonen 1995 s. 871–872.
53 Koskinen 1973 s. 192 ja HE 40/1990 vp s. 12.
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ilmentävän samaa tahdonsuuntausta. Hänen vastauksensa on, että kolmen kuukauden
työnantajasuoritusten täysimääräinen maksun jälkeinen laiminlyönti aloittaa uuden
tekosarjan. Kahta kuukautta Lehtonen pitää rajatapauksena.54   Sahavirran mukaan osa-
tekojen välillä on oikeuskäytännössä katsottu voivan olla useiden kuukausien pituisia
rikkeettömiä ajanjaksoja.55  On mahdollista, että oikeuskäytäntö on venyttänyt väli-
ajan pituutta ainakin silloin, kun rikollisen toiminnan kokonaisaika on pitkä eikä mui-
ta muutoksia liiketoiminnan laadussa ole tapahtunut. Näin ollen Lehtosen 10 vuotta
sitten esittämä kanta väliin tulevan rikkeettömän ajan enimmäispituudesta on ilmei-
sesti liian lyhyt tai ainakin tarpeettoman kategorinen.

Osa ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä oli ta-
pahtunut ennen verorikkomussäännöksen voimaantuloa. Korkein oikeus totesi rikos-
lain 29 luvun 4 §:n verorikkomussäännöksen olevan lievempi kuin ennen 1.1.1991
voimassa olleet tapaukseen soveltuvat ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaaliturva-
maksusta annetun lain rangaistussäännökset ja sovelsi myös lainmuutosta edeltäneen
ajan osalta verorikkomussäännöstä. Näin ollen lainmuutoskaan ei katkaissut yhden
rikoksen kokonaisuutta.

Verorikkomus koskee useita eri verolajeja56. Niistä edellä käsitellyssä tapauksessa
oli mukana ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu, joita on kutsuttu yh-
teisnimikkeellä työnantajasuoritukset. Nämä suoritukset, joista on pidettävä palkka-
kirjanpitoa, on maksettava palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10 päivään
mennessä tehtävän kuukausi-ilmoituksen yhteydessä. Näiden suoritusten maksuvel-
vollisuus ja maksuunpano on yksi kokonaisuus ja siksi on perusteltua käsitellä niitä
rikosoikeudellisesti yhtenä verorikkomuksena.57  Käytäntö on vakiintunut sellaiseksi,
että myös muut rikoslain 29 luvun 4 §:ssä luetellut verolajit, kuten arvolisävero, katso-
taan sisältyvän yhtäläiseltä ajanjaksolta samaan yhteiseen eli yhteen verorikkomuk-
seen.58

Tapauksen KKO 1994:67 kaltaisia ja samoin perusteltuja ratkaisuja ovat KKO
1995:137, KKO 1996: 35 ja KKO 2004:46. Tapauksessa KKO 1995:137 on otettu
kantaa siihen, miten on rikoksena yksiköitävissä saman henkilön tekemät, eri yhtiöi-
den puolesta laiminlyödyt työnantajasuoritukset. Tässä tapauksessa henkilöllä oli kaksi
osakeyhtiötä, joiden molempien hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja hän oli. Yhtiöt
laiminlöivät ennakkopidätykset ja sosiaaliturvamaksut lähes samalta noin puolentois-
ta vuoden ajalta. Korkein oikeus katsoi henkilön syyllistyneen kahteen eri verorikko-
mukseen. Kun jokainen yhtiö on oma verovelvollisensa, rikoksen tekee juuri sen yh-
tiön edustaja. Se, että sama henkilö tekee samanlaisia laiminlyöntejä usean eri yhtiön

54 Lehtonen 1995 s. 873.
55 Sahavirta s. 179.
56  RL 29:4 koskee 1) ennakonpidätystä, lähdeveroa ja tilitettävää varainsiirtoveroa, 2) kalenterikuukaudelta

laskettua liikevaihtoveroa ja vastaavaa eräistä vakuutusmaksuista suoritettavaa veroa, 3) tilitettävää
arvonlisäveroa, 4) työnantajan sosiaaliturvamaksua.

57 Lehtonen 1995 s. 873.
58 Sahavirta s. 178. Ratkaisussa KKO 2004:46 yhteen verorikkomukseen sisältyvät verolajit olivat

ennakonpidätys, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja arvonlisävero.
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edustajana, ei ole niin vahva asiakytkentä, että se riittäisi kokoamaan eri yhtiöiden
laiminlyönnit yhdeksi rikokseksi.59   Tapauksessa oli kysymys myös mahdollisesta syy-
teoikeuden vanhentumisesta, joka alkoi Korkeimman oikeuden mukaan kulua rikok-
sen viimeisestä osateosta lukien koko laiminlyöntisarjan osalta.60

4.3. Veropetoksen yksiköinti

Veropetoksen yksiköinnissä ongelmat ovat samantapaisia kuin verorikkomuksen osalta.
Ajallisesti pituussuuntainen rajanveto on tehtävä sen suhteen, miten suhtaudutaan yli
verovuoden jatkuvaan samantapaiseen toimintaan. Poikittaissuuntainen ongelma on
esimerkiksi eri verolajeja koskevien väärien tietojen antaminen samalta ajanjaksolta.

Tuloverotuksessa on vakiintunut kanta, että vuosi toisensa jälkeen samanlaisena
jatkunut tulojen ilmoittamatta jättäminen on yksi veropetos.61  Jos verovelvollinen kui-
tenkin ilmoittaa joltakin vuodelta samat verotiedot oikein, mutta jatkaa seuraavana
vuotena väärinilmoitustaan, kyseessä on uusi veropetos.62

Kun verorikkomuksen osalta kaikki verolajit katsottaneen sisältyvän yhteen rikok-
seen, kanta veropetoksen osalta lienee päinvastainen. Tässä on kuitenkin erotettava se,
onko verovelvollinen sama vai eri. Jos sama verovelvollinen tekee yhtenäiseltä ajan-
jaksolta aivan samoja vääriä tietoja koskevan tuloveroilmoituksen ja arvonlisävero-
ilmoituksen, voitaneen perustellusti katsoa kyseessä olevan yksi veropetos.

Yleinen tilanne kuitenkin on, että henkilö syyllistyy veropetokseen toisen vero-
lajien osalta yhtiön edustajana ja toisen verolajin osalta itse henkilökohtaisena
verovelvollisena. Tällaisesta asetelmasta on ollut kysymys tapauksessa KKO 2004:134.
Siinä henkilön syyksi oli luettu veropetos, koska hän oli yhtiön puolesta antanut vir-
heellisiä arvonlisäveroilmoituksia. Toisaalta henkilö oli ottanut arvonlisäverojen tilit-
tämällä jättämisen johdosta yhtiöön jääneitä varoja omaan käyttönsä, mutta jättänyt he
ilmoittamatta henkilökohtaisessa verotuksessaan. Tältä osin henkilön katsottiin syyl-
listyneen toiseen veropetokseen.

Tapauksessa henkilö yritti vapautua jälkimmäisestä syytekohdasta väittämällä, että
hän ei ollut ilmoitusvelvollinen varoista, jotka hän oli saanut arvonlisäveropetoksella.
Korkein oikeus totesi, että jälkimmäisessä kohdassa kysymyksessä olevat varat eivät
ole edellisen kohdan veropetoksella saatuja, vaan ne ovat päätyneet henkilölle yhtiön

59 Oikeuskäytäntö ei ole täysin yhtenäinen. Ks. Sahavirta s. 179 alaviite 72.
60 Näin myös ratkaisussa KKO 2004:46.  Kanta vaikuttaa oikeuskirjallisuuden perusteella täysin vakiin-

tuneelta. Jos sen sijaan kysymys on eri teoista, syyteoikeus voi olla vanhentunut joidenkin tekojen
osalta ja joidenkin osalta ei, ks. KKO 2006:33 (tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen).
Syyteoikeuden vanhentumisajan alkamisesta säädetään 1.1.12006 voimaantulleessa RL 8:2:ssa. Entis-
tä tarkempi sääntely ei tältä osin merkitse muutosta aikaisempaan. Ks. Frände s. 339.

61 KKO on hiljattain myöntänyt valitusluvan (VL:2006–141), jonka teksti kuuluu: Ammatinharjoittaja
oli neljänä perättäisenä verovuotena jättänyt veroilmoituksessa ilmoittamatta osan tuloistaan. Kysy-
mys siitä, oliko menettelyä pidettävä yhtenä vai neljänä eri tekona.

62 Ks. Nuutila s. 382.
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liiketoiminnan tuottamista varoista. Asiaan ei Korkeimman oikeuden mielestä vaikut-
tanut, että varat ovat olleet henkilön käytettävissä todennäköisesti vain siksi, että hä-
nen yhtiönsä ei ole maksanut arvonlisäveroa.

Ratkaisussa korostuu se, että yhtiö ja sen puolesta toiminut henkilö ovat eri vero-
subjekteja. Arvonlisäveropetoksella säästyneet varat olivat yhtiön varoja. Toimi, jolla
yhtiön omistaja sai varat haltuunsa, ei ollut veropetos, vaan hänen oma rahojen käyt-
töönottonsa.  Henkilö ei ollut laiminlyödessään ilmoittaa varat omassa veroilmoituk-
sessaan salannut veropetoksella saamaansa tuloa vaan yhtiöstä ottamiaan varoja.

Ratkaisut KKO 2004:134 ja KKO 1995:137 osoittavat, että verorikosten poikittais-
suuntaisessa yksiköinnissä on eri verosubjektisuus tärkeä vedenjakaja, joka määrää
veropetoksen ja verorikkomuksen yksiköitäväksi kahdeksi eri rikokseksi. Poikittais-
suuntaiset rikoksen yksiköintiongelmat ovat lievemmän lain soveltamisen kannalta
ongelmallisia niissä tilanteissa, joissa niihin liittyy samalla myös teon ajallinen pitkä-
aikaisuus.

Veropetoksen tunnusmerkistö rinnastaa täytetyn teon ja yrityksen toisiinsa. Vero-
petosta on sekä veron välttäminen että sen yrittäminen. Yritysasteelle jäänyt rikos on
veropetos eikä veropetoksen yritys. Rikoksen tekoajan sijasta käytetään usein käsitet-
tä verorikoksen täyttymisajankohta. Veropetoksen täyttymispäivänä on vakiintuneesti
pidetty verotuksen valmistumista.63  Verotuksen valmistusajankohta riippuu verolajista.
Tulo- ja varallisuusverossa se on verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa. Yri-
tysasteisen veropetoksen tekoaika voi olla aikaisempi. Veropetos, joka koskee väärän
tiedon antamista, etenee yritysasteelle heti, kun tieto on annettu toimivaltaiselle viran-
omaiselle.64

Tekoajalla on merkitystä lainmuutostilanteissa lievemmän lain periaatteen tai rikos-
oikeudellisen taannehtivuuskiellon soveltamistilanteissa. Viimeaikaiset verorikoksia
koskevat muutokset ovat useimmiten merkinneet lopputuloksen ankaroitumista, joten
tekoajan määrittelyllä on ollut merkitystä nimenomaisesti laillisuusperiaatteeseen kuu-
luvan taannehtivuuskiellon noudattamisessa.

4.4. Lainmuutos kesken yhtä verorikosta

Tilanteessa, jossa sama, yhdeksi rikokseksi muuten yksiköitävä teko jatkuu lainmuu-
toksen yli, herää kysymys, vaikuttaako lainmuutos yksiköintiin. Jos lainmuutos ei lie-
vennä eikä ankaroita lopputulosta, yksiköintitilanne voi pysyä samanlaisena ja tapa-
ukseen sovelletaan RL 3:2,1 mukaan ajallisen soveltamisen pääsääntöä eli tekohetken
lakia.

Jos lainmuutos ankaroittaa lopputulosta, vastaan tulee rikosoikeudellisen taan-
nehtivuuden kielto. Jos taas lainmuutoksella on lopputulosta lieventävä vaikutus, rat-

63 Lehtonen 1986 s. 272 ja Sahavirta s. 146.
64 Passiivisen veropetoksen täyttymisajankohdasta valitsevasta erimielisyydestä ks. Sahavirta s. 148.
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kaisuun vaikuttaa lievemmän lain periaate. Mutta vaikuttaako lainmuutos koko rikok-
sen osalta vai vain siltä osin, kun teko on tehty uuden lain aikana? Jos yksi rikos
katsotaan kokonaisuudeksi, siihen on sovellettava vain yhtä lakia, joko tekohetken tai
tuomitsemishetken lakia. Voidaan kuitenkin ajatella, että lainmuutos katkaisee rikok-
sen yksiköinnin niin, että kysymyksessä katsottaisiin olevan sittenkin kaksi rikosta,
josta ensimmäinen päättyy lainmuutokseen ja johon sovelletaan senhetkistä tekoajan
lakia. Toinen rikos taas alkaa lainmuutoshetkestä ja siihen sovelletaan uutta lakia, joka
silloin on sen rikoksen tekohetken laki.

Edellä verorikkomuksen yhteydessä selostettu ratkaisu KKO 1994:67 koski tällais-
ta tilannetta, vaikka tämä kysymyksenasettelu ei sisälly ratkaisun otsikkoon eikä selvä-
sanaisesti myöskään perusteluihin. Tapauksessa ennakkopidätysten ja työnantajan
sosiaaliturvamaksun laiminlyönti jakaantui ajallisesti niiden rangaistaviksi säätämistä
koskevan säännöksen muutoksen molemmin puolin. Laiminlyöntiaika oli 10.6.1990–
10.5.1991 ja uusi verorikkomussäännös tuli voimaan 1.1.1991. Korkein oikeus totesi
vain verorikkomussäännöksen lievemmäksi ja sovelsi sitä koko ajanjaksoon. Ratkaisu
oli tavallaan luonteva, koska se toi lievemmän lain edun kokonaisuudessaan vasta-
ajalle.

Ongelma on vaikeampi silloin, kun uusi säännös on ankarampi kuin vanha. Tällai-
sia tilanteita on viime aikoina ollut talousrikoksissa useita. Erimerkkinä voidaan mai-
nita kirjanpitorikosta koskeva 1.4.2003 voimaantullut uudistus (laki 61/2003) ja erilli-
sen törkeän tekomuodon käyttöönotto velallisen epärehellisyydessä 1994 (laki 317/
1994). Verorikoksissa tällaisen tilanteen synnytti passiivisen veropetoksen tunnus-
merkistön uudelleenmuotoilu 1.2.1998 lukien. Sen seurauksena osa ennen lainmuutosta
verorikkomuksena tuomituista teoista (esimerkiksi pimeän palkan maksu) siirtyi
veropetoksena rangaistavaksi. Kun enimmäisrangaistus verorikkomuksesta on kuusi
kuukautta ja veropetoksesta kaksi vuotta vankeutta, sellaisen yhtenäisen laiminlyön-
nin, joka on alkanut ennen lainmuutosta ja jatkuu samanlaisena sen jälkeen, syyksi-
lukeminen yhtenä veropetoksena rikkoisi lievemmän lain periaatetta. Ratkaisuksi tä-
män ongelmaan on esitetty rikoksen jakamista kahdeksi siten, että ennen lainmuutosta
tapahtunut menettely olisi yksiköitäisiin erikseen verorikkomukseksi ja sen jälkeinen
ajanjaksolle ajoittuvan menettelyn osa veropetokseksi.65

Oikeustieteen vakiintunut kanta on, että jatkuvan kollektiivirikoksen tekoaika päät-
tyy viimeiseen osatekoon. Voidaan kysyä, onko lainmuutoksella sellainen merkitys,
että rikoksen yksiköinti siitä muuttuisi ja aikaisemmin yhdeksi teoksi ”luonnollisen
katsantokannan mukaan” luetusta rikoksesta tulisikin kaksi tekoa. Siirryttäessä lie-
vempään rangaistavuuteen ei ainakaan ratkaisussa KKO 1994:67 tällaista jakoa tehty.
Silloin kun siirtymä on ankarampaan suuntaan, viimeisen osateon ajankohdan ottami-

65 Sahavirta s. 179.  Toisaalta kirjanpitorikosten osalta Koponen (s. 51) on esittänyt 1.4.2003 muutoksen
osalta, että joko tehdään lainmuutosajankohdasta jako kahdeksi rikokseksi, vanhan lain mukaiseksi
kirjanpitorikokseksi ja uuden lain mukaiseksi törkeäksi kirjanpitorikokseksi taikka koko tekoaika
yksiköidään yhdeksi vanhan lain mukaan tuomittavaksi kirjanpitorikokseksi. Sama kanta on kirjoituk-
sessa Koponen-Sahavirta s. 55.
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nen rikoksen tekoajaksi johtaisi ennen lainmuutosta tapahtuneen toiminnan arvoste-
lemiseen myöhemmin ankaroituneen lainsäädännön mukaan ja olisi siten vastoin ri-
koslain taannehtivuuden kieltoa.

Jos rikos jaetaan kahdeksi, on olemassa vaara, että tämä ratkaisu on lievemmän lain
periaatteen vastainen. Kaksi rikosta on muodollisesti aina enemmän kuin yksi rikos.
Lisäksi se merkitsee rikoslain 7 luvun mukaan enimmäisrangaistuksen kohoamista.
Kun enimmäisrangaistus verorikkomuksesta on kuusi kuukautta vankeutta, on se vero-
rikkomuksesta ja veropetoksesta RL 7:2 nojalla peräti kaksi vuotta kuusi kuukautta
vankeutta. Kun rangaistus verorikkomuksesta ja veropetoksesta tuomitaan samaan ai-
kaan, ei lievemmän lain periaatetta välttämättä konkreettisessa tuomitsemistilanteessa
rikottaisi, jos periaate otetaan selkeästi huomioon yhtenäisrangaistuksen suuruudessa.
Enimmäisrangaistusten suuri ero voi kyllä helposti johtaa ankarampaan rangaistukseen.
Jos rangaistus on vankeutta, tulee tuomioista merkintä rikosrekisteriin. Tuomitulle voi
olla haittaa siitä, että hänet on tuomittu kahdesta eikä yhdestä rikoksesta. Tämän voi
konkretisoitua, jos henkilö myöhemmin joutuu syytetyksi rikoksista, joista on määrät-
tävä yhteinen vankeusrangaistus aikaisemmin tuomittujen verorikosten kanssa. Täl-
löin pelkällä rikosten lukumäärällä voi olla haitallinen vaikutus.

Jos lievemmän lain periaatetta ajatellaan oikeusperiaatteena, jolla on sääntöominai-
suutensa lisäksi periaatteellisempaakin vaikutusta, teon syyksilukeminen kahtena eri
rikoksena yhden rikoksen sijasta on yhtenäisrangaistuksenjärjestelmän takia arvelut-
tavaa. Vanhahtavalla kielellä ilmaisten rikoksen jako kahdeksi rikokseksi voi olla lie-
vemmän lain hengen vastaista. Jos muuta ratkaisukeinoa ei löydy silloin, kun laki
kesken tekoa ankaroituu, lienee varminta, että rikoksentekijä tuomitaan vain yhdestä
rikoksesta ja hän saa kohtelunsa sen ajankohdan lain mukaan, milloin hän on aloitta-
nut tekonsa.

5. Lopuksi

Lievemmän lain periaatetta voi pitää pintapuolisesti tarkasteltuna melko ongelmatto-
mana ja vähän tulkinnanvaraisuuksia sisältävänä oikeudellisena ilmiönä. Tässä kirjoi-
tuksessa tehty suppea tarkastelu paljastaa itse periaatteen tai säännön sisältöön liitty-
vän monimutkaisia kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä ratkaisuja. Periaatteen
säädännöllinen perusta ei ole vain kotimaisessa laissa, vaan periaatteella on kansain-
välisoikeudellinen ulottuvuus yleisenä ihmisoikeutena. Kansainväliset ihmisoikeus-
sopimukset eivät välttämättä ole keskenään täydessä sopusoinnussa. Kun KP-sopimus
tunnustaa nimenomaisesti lievemmän lain periaatteen, Euroopan ihmisoikeussopimus
ei sitä mainitse. KP-sopimus ei ajallisesti rajaa periaatteen soveltamista tuomitsemis-
hetkeen, niin kuin tekee Suomen kansallisen lain sanamuoto.

Sen harkintaprosessin säännöt, jolla lainmuutostilanteessa tulisi löytää vastaajan
kannalta lievempi lopputulos, ovat lain esitöiden ja oikeuskäytännön varassa. Monet
kysymykset ovat saaneet oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä vakiintuneen
vastauksen. Näin ollen selvänä pidetään, että ratkaisuvaihtoehdot lievemmän lopputu-
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loksen löytämiseksi on muodostettava esillä olevan konkreettisen tapauksen perus-
teella eikä uutta ja vanhaa lakia in abstracto verraten. Epäselvää kuitenkin on, voi-
daanko lievempään lopputulokseen johtava ratkaisu koostaa osittain tekohetken ja
osittain tuomitsemishetken laista lievimpiä piirteitä valitsemalla. Jos voidaan, mitä
seikkoja voidaan valita ja millä edellytyksillä.  Olen kutsunut tätä tilannetta lievem-
myysetujen poimimiseksi. Vallitsevasta poimimisen erityistilanteessa hyväksyvästä
kannasta huolimatta lainkäytön ennakoitavuusnäkökohta puoltaisi mielestäni täydel-
listä lievemmyysetujen poimimiskieltoa.

Kirjoituksessa käsitellyt oikeustapaukset ovat koskeneet verorikoksia. Lievemmän
lain periaatteen yleisen soveltamisongelman lisäksi olen tarkastellut verorikoksissa
usein esille tulevaa rikoksen yksiköintiongelmaa periaatteen kannalta.  Sääntö, jonka
mukaan pitemmän aikaa jatkuneen rikoksen tekohetki on viimeinen osateko, johtaa
lievemmän lain periaatteen tarkoittamaan ratkaisuun, jos laki muuttuu rikoksen jatku-
essa samanlaisena lievempään lopputulokseen johtavaksi. Jos laki kiristyy ja rangais-
tus siten ankaroituu, lievemmän lain periaatteen henkeen sopii huonosti se, että yksi
rikos jaettaisiin lainmuutoshetkestä kahdeksi rikoksesta, jotta rikosoikeuden taan-
nehtivuuden kieltoa ei rikottaisi. Taannehtivuuskiellon noudattaminen ei saa merkitä
lievemmän lain periaatteen unohtamista. Näin ollen rikosta olisi arvosteltava sen teke-
misen aloittamishetken lain mukaan niin kauan kuin sitä voidaan luonnollisen katsan-
tokannan mukaan pitää yhtenä rikoksena.
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