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Veera Kankaanrinta

Vastavuoroinen tunnustaminen 
– ulkomaisten tuomioiden huomioon 
ottaminen rangaistuskäytännössä

1.  Kysymyksenasettelusta

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen yhteistyön 
perusperiaatteista. Periaate tarkoittaa tietyssä jäsenvaltiossa tämän valtion sääntö-
jen mukaan annetun ja tämän järjestelmän mukaan laillisen oikeudellisen päätök-
sen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa sellaisenaan toisessa jäsenvaltiossa.1 Keskityn 
jäljempänä tarkastelemaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta käsitteenä, sen 
oikeusperustetta ja sitä, miten periaate näyttäytyy käytännössä eli toisin sanoen, mit-
kä ovat vastavuoroisen tunnustamisen kohteita. Erityisesti keskityn tarkastelemaan 
ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamista ja sitä, miten ulkomaisten tuomioiden 
huomioon ottaminen on toteutettu Suomen lainsäädännössä. Lopuksi tarkastelen Hel-
singin hovioikeuden ratkaisukäytäntöä ja tuomioista löydettäviä tulkintoja koskien 
ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamista. Ongelmat näyttäisivät liittyvän tällä 
hetkellä lainsoveltamisessa kattavan eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän puut-
tumiseen ja rekisterien tietojen sattumanvaraisuuteen. Ongelmallinen tilanne on eri-
tyisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta. Ongelmaksi käytännön 
soveltamistilanteissa voi muodostua jäsenvaltioiden rangaistusten vastaavuus. Lain-
soveltajalla pitäisi olla käytettävissään tietoa rangaistusten vastaavuudesta ja hänen 
pitäisi pystyä varmistumaan ainakin siitä, ettei huomioon otettava ulkomainen tuomio 
liity rikokseen, joka ei olisi voinut tulla Suomessa tutkittavaksi. Lisäksi lainsoveltajan 
tulisi pystyä ainakin varmistumaan siitä, että ulkomainen rangaistus ei ole ristiriidassa 
perus- ja ihmisoikeuksien tai Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden kanssa.2

1 Melander 2010 s. 145.
2 Melander 2010 s. 225.
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2.  Vastavuoroinen tunnustaminen

Eu:n rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivenä on pidetty vastavuoroisen tunnus-
tamisen periaatetta (principle of mutual recognition). Alun perin vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate on yhteisöoikeudellinen periaate ja sen tausta on Cassis de 
Dijon3 -tapauksessa ja sitä seuranneessa oikeuskäytännössä. Rikosoikeudellisesti 
kiinnostavaa on se, että ensimmäinen maininta periaatteesta sisältyy vuoden 1998 
Cardiffin Eurooppa-neuvoston päätelmiin4.5 Päätelmien mukaan Eurooppa-neuvosto 
korostaa tehokkaan oikeudellisen yhteistyön merkitystä rajat ylittävän rikollisuuden 
torjunnassa. Se toteaa, että on tarpeen parantaa kansallisten oikeusjärjestelmien ky-
kyä toimia läheisessä yhteistyössä ja pyytää neuvostoa määrittämään mahdollisuudet 
tuomioistuinten päätösten laajempaan vastavuoroiseen tunnustamiseen.6 Tampereen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä7 vuodelta 1999 periaate asetettiin rikosoikeudellisen 
yhteistyön ”kulmakiveksi”.8 Haagin ohjelmassa ja sitä seuranneessa Tukholman oh-
jelmassa9 korostettiin edelleen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta rikosoikeu-
dellisen yhteistyön päämuotona, minkä lisäksi korostettiin keskinäisen luottamuksen 
merkitystä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen taustaideologiana.10 Suomessa 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta korostetaan ja sitä pidetään lähtökohtaisesti 
ensisijaisena rikosoikeudellisen yhteistyön muotona esimerkiksi aineellisen rikoslain-
säädännön lähentämiseen verrattuna. Huolimatta siitä, että vastavuoroisen tunnusta-
misen periaatetta pidetään ensisijaisena rikosoikeudellisen yhteistyön muotona, sitä 
koskeva kehitys ja oikeusperusta ovat jäljempänä tarkemmin käsiteltävin tavoin olleet 
epämääräisempiä kuin aineellisen rikosoikeuden lähentämisen kehitys ja oikeuspe-
rusta. Ensimmäinen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta koskeva instrumentti 
oli vuonna 2002 annettu eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös.11 La-
kivaliokunnan lausunnossa 9/2009 korostettiin edelleen vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen säilyttämistä rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivenä. Lausunnon 

3 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung fûr Branntwein, C-120/78. Löydettävissä sivulta 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/mutrec/cassisdijon_
en.pdf, sivulla käyty 9.1.2012. Cassis de Dijon -periaatteella tarkoitetaan tavaramääräysten vastavuo-
roisen tunnustamisen periaatetta.

4 Cardiffin Eurooppaneuvoston päätelmät löydettävissä sivulta http://www.europarl.europa.eu/summits/
car1_fi.htm, sivulla käyty 9.1.2012.

5 Ks. KOM (2000) 495 lopullinen, s. 3.
6 Päätelmien kohta 39.
7 Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät. Löydettävissä sivulta http://www.europarl.europa.eu/sum-

mits/tam_fi.htm, sivulla käyty 9.1.2012. Ks. erityisesti kohta VI oikeuden päätösten vastavuoroinen 
tunnustaminen.

8 Melander 2010 s. 143–144.
9 Tukholman ohjelma löydettävissä sivulta
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:fi:PDF, sivulla 

käyty 20.1.2012.
10 Haagin ohjelma löydettävissä sivulta http://www.om.fi/uploads/6btjq6nppu0sbi.pdf, sivulla käyty 

20.1.2012.
11 Melander 2010 s. 145.
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mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaate edellyttää jäsenvaltioiden luottamus-
ta toistensa järjestelmiin, ja on tärkeää kehittää toimenpiteitä, joilla tätä luottamusta 
voidaan vahvistaa. Tässä suhteessa tärkeä tavoite on syytettyjen oikeuksien turvaa-
miseksi asetettavan yhteisen minimisääntelyn hyväksyminen. Vastavuoroisen tunnus-
tamisen tukemiseen rikosasioissa tähtää myös Alankomaiden aloitteesta käynnistynyt 
keskustelu jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien arviointimekanismin kehittämisestä. 
Lähtökohtana siinä on, että olemassa olevia arviointijärjestelmiä, erityisesti Euroopan 
neuvostossa tehtävää työtä, olisi hyödynnettävä mahdollisimman pitkälle.12

 
2.1  Käsite

Vastavuoroinen tunnustaminen tarkoittaa lähtökohtaisesti tietyssä jäsenvaltiossa tä-
män valtion sääntöjen mukaisesti annetun ja niiden valossa laillisen oikeudellisen 
päätöksen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa sellaisenaan toisessa jäsenvaltiossa.13 
Tämä toinen jäsenvaltio ei periaatteessa voi kyseenalaistaa tietyssä jäsenvaltiossa teh-
tyä oikeudellista päätöstä, vaikka se itse ei käsittelisi asiaa samalla tavalla. Olennaista 
on lopputulos, jota on pidettävä oman valtion menettelytapojen mukaan saatavaan 
lopputulokseen verrattavana.14 Vastavuoroisen tunnustamisen käsitteen katsotaan 
useimmiten perustuvan ajatukselle, että vaikka toinen valtio ei ehkä käsittelisi tiettyä 
asiaa samalla tai edes lähes samalla tavalla kuin oma valtio, lopputulosta voidaan 
kuitenkin pitää oman valtion päätöksiin verrattavana. Molemminpuolinen luottamus 
on tärkeä osatekijä. Kyseessä ei ole pelkästään luottamus sopimuspuolen sääntöihin, 
vaan myös siihen, että sääntöjä sovelletaan oikein. Vastaavuuden ja sen perustana ole-
van luottamuksen pohjalta toisen valtion ratkaisujen täytäntöönpano sallitaan oman 
lainkäyttövallan alueella. Siten yhden valtion viranomaisen päätös on hyväksyttävissä 
sellaisenaan toisessa valtiossa, vaikka vastaavanlaista viranomaista ei välttämättä edes 
ole tuossa valtiossa tai se ei ehkä voi tehdä samanlaisia päätöksiä tai olisi tehnyt aivan 
toisenlaisen päätöksen vastaavassa tapauksessa. Ulkomaisen päätöksen tunnustami-
nen rikosasiassa voidaan ymmärtää siten, että sen vaikutuksesta päätös tulee voimaan 
sen valtion ulkopuolella, jossa se on tehty. Tämä voi tapahtua antamalla sille sama 
oikeusvaikutus kuin sillä on ulkomaisen rikosoikeuden mukaan tai ottamalla päätös 
huomioon, jotta sen vaikutukset olisivat samat kuin päätöksen tunnustavan valtion 
rikosoikeuden mukaan. Vastavuoroisen tunnustamisen käsitteeseen yhdistyy usein 
jonkinasteinen yhteisten normien käyttöönottotavat, joilla valtiot käsittelevät asioita. 
Yhteiset normit helpottavat usein toisessa valtiossa tehdyn ratkaisun hyväksymistä. 
Toisaalta vastavuoroinen tunnustaminen voi jossain määrin tehdä yhdenmukaistami-

12  LaVL 9/2009 vp - E 115/2007 vp, s. 3.
13  Ks. KOM (2000) 495 lopullinen, s. 10–11.
14  Melander 2010 s. 145–146.



244

sen tarpeettomaksi.15 Lähtökohtaisena olettamana on toisessa jäsenvaltiossa tehdyn 
tietyn oikeudellisen päätöksen vastavuoroinen tunnustaminen sellaisenaan. Tunnus-
tamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä tietyillä yksittäisissä vastavuoroista tunnusta-
mista koskevissa puitepäätöksissä tai direktiiveissä nimenomaisesti mainituilla perus-
teilla, ns. kieltäytymisperusteilla. Kieltäytymisperusteet on aina tyhjentävästi lueteltu 
puitepäätöksissä ja ne on tarkoitettu poikkeuksellisesti sovellettaviksi. Kieltäytyminen 
on myös aina perusteltava.16 Kansallisten viranomaisten on lähtökohtaisesti omak-
suttava omien täytäntöönpanotoimiensa perusteeksi toisessa jäsenvaltiossa tehty oi-
keudellinen päätös, ellei käsillä ole nimenomaisesti määriteltyä yksittäistapaukseen 
soveltuvaa kieltäytymisperustetta.17

2.2  Vastavuoroisen tunnustamisen oikeusperusta

Pääsääntöisesti vastavuoroisen tunnustamisen instrumentit ovat saaneet oikeusperus-
tansa aiemmasta EU-sopimuksen 31 (1) artiklan (a) alakohdasta, jota voitiin näin pitää 
vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttien yleisoikeusperustana. Euroopan unio-
nista tehdyn sopimuksen18 31 artiklan a alakohdan mukaan oikeudellista yhteistyötä 
rikosasioissa koskevaan yhteiseen toimintaan sisältyy ”jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
ministeriöiden sekä oikeusviranomaisten tai vastaavien viranomaisten yhteistyön hel-
pottaminen ja nopeuttaminen [...] tuomioiden täytäntöönpanon osalta”. Perinteinen 
oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, 
joiden leimaa-antava piirre on ”pyyntöihin perustuva” periaate. Tällä tarkoitetaan, että 
täysivaltainen valtio esittää pyynnön toiselle täysivaltaiselle valtiolle, joka päättää, 
noudattaako se pyyntöä vai ei. Jotkut pyynnön noudattamista koskevat säännöt ovat 
melko tiukkoja eivätkä jätä sanotusti harkinnanvaraa, toiset taas jättävät pyynnön vas-
taanottavalle valtiolle täyden vapauden päätöksenteossa. Pyynnön esittäneen valtion 
on lähes aina odotettava vastausta pyyntöönsä ennen kuin sen viranomaiset voivat 
viedä rikosasian oikeuskäsittelyyn.19 Lissabonin sopimukseen20 on sisällytetty nimen-
omainen maininta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta. SEUT 82 (1) artiklan 
mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomiois-
tuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen. SEUT 82 (2) artiklassa määritellään tarkemmin unionin oikeuspe-
rustaa rikosoikeudellisen vastavuoroisen tunnustamisen suhteen. Unioni voi säätää 

15  KOM (2000) 495 lopullinen, s. 4–5.
16  Melander 2010 s. 146.
17 Sihto 2007, teoksessa Prosessioikeus, s. 1346.
18 Euroopan Unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, löydettävissä sivulta
  http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325FI.000501.html, sivulla käyty 20.1.2012
19 KOM (2000) 495 lopullinen, s. 1.
20 Lissabonin sopimus löydettävissä sivulta http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang= 

fi, sivulla käyty 20.1.2012
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rikosoikeudenkäyntimenettelyä koskevista vähimmäissäännöistä, jos se on tarpeen 
tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä 
poliisiyhteistyön helpottamiseksi rajat ylittävissä rikosasioissa. Näistä säädettäisiin 
direktiivillä tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen.21 Artiklan 3 kohdassa on 
määräykset niin sanotusta hätäjarrumenetelmästä sekä tiiviimmän yhteistyön mah-
dollisuudesta. Hätäjarrumenetelmä voi käynnistyä, jos neuvoston jäsen katsoo, että 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön kuuluva direktiivi vaikuttaisi sen rikosoikeudellisen 
järjestelmän perusteisiin. Tällöin jäsenvaltio voi saattaa asian Eurooppa-neuvoston 
ratkaistavaksi, jolloin direktiivin käsittely tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä kes-
keytetään. Jos asiassa päästään yhteisymmärrykseen, Eurooppa-neuvosto palauttaa 
asia neuvostolle neljän kuukauden kuluessa menettelyn keskeyttämisestä ja asian 
käsittely jatkuu tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Jos asiassa ei päästä yhteis-
ymmärrykseen, vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi aloittaa asiassa tiiviimmän yh-
teistyön kyseessä olevan direktiiviehdotuksen pohjalta. Jos tiiviimpi yhteistyö jatkuu, 
siihen sovelletaan jatkossa SEUT 326-334 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä.22

 

3.  Vastavuoroinen tunnustaminen käytännössä

Toimenpideohjelmassa rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen täytäntöönpanemiseksi tarkastellaan alueita, jotka katsottiin merkityksel-
lisiksi rikosasioissa tapahtuvan päätösten vastavuoroisen tunnustamisen asteittaisen 
soveltamisen kannalta. Vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää toisen jäsenvaltion 
tuomioistuimen aiemmin tekemän lopullisen rikosoikeudellisen päätöksen huomioon 
ottamisen kannalta. Tällöin on kysymys ennen muuta ne bis in idem -periaatteesta. 
Toiseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaate koettiin tärkeäksi ennen tuomion 
antamista tehtyjen päätösten täytäntöönpanon kannalta. Kysymys liittyy todisteiden 
hankkimiseen liittyviin päätöksiin, kuten European Evidence Warrant. Kolmannek-
si vastavuoroisen tunnustamisen periaate ja sen täytäntöönpano koettiin tärkeäksi 
seuraamuksen langettaviin tuomioihin liittyen. Ajatuksena oli toisessa jäsenvaltiossa 
langetetun lopullisen tuomion tunnustaminen ja sen välitön täytäntöönpano, jos jäsen-
valtio, jossa tuomittu oleskelee ja jonka kansalainen hän on, ei luovuta omia kansa-
laisiaan.23 Neljänneksi vastavuoroista tunnustamista katsottiin tarvittavan rangaistuk-
sen jälkeiseen seurantaan liittyvissä päätöksissä.24 Jäljempänä siirryn käsittelemään 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen osa-alueista nimenomaan 

21  Melander 2010 s. 152.
22  Melander 2010 s. 152–153.
23 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän-

töönpanemiseksi, s. 16. Melander 2010 s. 155.
24 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän-

töönpanemiseksi, s. 18.
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ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamista ja niiden vaikutusta rangaistuksen mää-
räämisessä. Yhtenä merkittävimmistä ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamiseen 
liittyvistä instrumenteista voidaan pitää Neuvoston puitepäätöstä 2008/675/YOS Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa 
rikosprosessissa25 sekä Neuvoston puitepäätöstä 2009/315/YOS jäsenvaltioiden väli-
sen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä.26

3.1  Ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen

Toimenpideohjelmassa rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen täytäntöönpanemiseksi on korostettu vastavuoroisen tunnustamisen peri-
aatteen merkitystä toisen jäsenvaltion tuomioistuimen aiemmin tekemän lopullisen 
rikosoikeudellisen päätöksen huomioon ottamisen kannalta.27 Ohjelman mukaan 
jäsenvaltion tuomioistuimen on voitava ottaa huomioon muissa jäsenvaltioissa anne-
tut lopulliset rikostuomiot arvioidessaan rikoksentekijän rikoshistoriaa, todetessaan 
mahdolliset uusimistapaukset ja määrittäessään sovellettavat rangaistuksen tyypit ja 
täytäntöönpanomenettelyt.28 Jo komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vuonna 2000 todettiin, että aiempia päätöksiä ei tulisi ottaa huomioon 
pelkästään rikoksentekijän vahingoksi. Useiden valtioiden kansallinen rikosoikeus 
sisältää järjestelmiä, joiden avulla varmistetaan, ettei toistuvista rikoksista määrättyi-
hin rangaistuksiin sovelleta ankaraa sanktiokumulaatiota.29 Neuvoston puitepäätöksen 
2008/675/YOS 1 artiklan mukaan sen tarkoituksena on määritellä ne edellytykset, 
joiden täyttyessä henkilöön kohdistuvassa rikosprosessissa yhdessä jäsenvaltiossa 
otetaan huomioon samalle henkilölle toisissa jäsenvaltioissa eri tosiseikkojen perus-
teella annetut aiemmat tuomiot. Puitepäätöksen kohteen ulkopuolelle rajautuu siten 
ne bis in idem -periaate, koska aikaisemman tuomion on perustuttava eri tosiseikkoi-
hin. Puitepäätöksen tarkoitukselle tulisi antaa tulkintavaikutuksen kautta merkitystä 

25 Neuvoston puitepäätöstä 2008/675/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huo-
mioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Neuvoston puitepäätös löydettävissä sivulta  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0675:FI:HTML, sivulla käy-
ty 22.1.2012.

26 Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestä-
misestä ja sisällöstä, EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23–32. Neuvoston puitepäätös löydettävissä sivulta

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:FI:PDF, sivulla 
käyty 22.1.2012.

27 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän-
töönpanemiseksi, s. 13. Ks. myös Neuvoston puitepäätöstä 2008/675/YOS Euroopan unionin jäsenval-
tioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa.

28 Toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytän-
töönpanemiseksi, s. 10.

29 KOM (2000) 495 lopullinen, s. 10.
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kansallisessa lainsoveltamisessa.30 Puitepäätös perustuu periaatteelle, jonka mukaan 
toisessa jäsenvaltiossa annetulla tuomiolla tulisi olla toisessa jäsenvaltiossa kansallis-
ta tuomiota vastaava vaikutus eikä tämä vaikutus saisi olla riippuvainen siitä, ovatko 
ne kansallisen lainsäädännön mukaan tosiseikkoja, prosessuaalisia tai aineellisoikeu-
dellisia seikkoja.31 Tulkintavaikutukseen liittyy puitepäätöksessä ilmaistu periaate, 
jonka mukaan toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion huomioon ottaminen ei saisi 
johtaa vastaajalle epäedullisempaan tulkintaan kuin jos aikaisempi tuomio oli ollut 
kansallinen tuomio. Toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion huomioon ottaminen ei 
saisi johtaa toisessa jäsenvaltiossa toteutetussa prosessissa siis kohtuuttoman anka-
raan lopputulokseen, jos rangaistuksen tarkoitus voidaan saavuttaa lievemmällä ran-
gaistuksella ja jos alempi rangaistus olisi voitu tuomita myös aiemman kansallisen 
tuomion vaikuttaessa asiassa.32

3.1.1 Ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen Suomen lainsäädännössä

Suomen lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä ulkomaisten tuomioiden huomioon 
ottaminen ei ole ollut itsestään selvää. Periaatteellista estettä tälle ei ole ollut, tiettyjä 
nimenomaisia säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ongelmana on ollut lähinnä 
se, ettei tuomioistuimella ole ollut tietoa ulkomaisista aiemmista tuomioista. Aikai-
semmat tuomiot voivat Suomessa vaikuttaa ensinnäkin rangaistuksen määräämisessä 
lajivalinnan kannalta ja toisaalta rangaistuksen mittaamisessa. Tällöin kysymys on 
lähinnä aikaisemman tuomion vaikutuksesta koventamisperusteena rikoslain 6 luvun 
5 §:n mukaisesti. Myös rikoslaissa 7 luvussa on säännöksiä, joiden nojalla aikaisempi 
tuomio voi vaikuttaa tuomittavaan rangaistukseen. Tällöin kysymys on niin sanotusta 
kohtuullistamisesta.33

Rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan jos ehdottomaan vankeusrangais-
tukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista teke-
mästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus ottaa uutta 
rangaistusta määrättäessä kohtuuden mukaan huomioon rangaistusta alentavana tai 
lieventävänä seikkana. Uudesta rikoksesta voidaan myös tuomita laissa sille säädettyä 
vähimmäisaikaa lyhyempään vankeusrangaistukseen tai katsoa aikaisempi rangaistus 
riittäväksi seuraamukseksi myös myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta. Ri-
koslain 7 luvun 7 §:n mukaan aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelurangaistus ja 

30 Tulkintavaikutusta ja sen rajoja on käsitelty Eu-tuomioistuimen tapauksessa Pupino C-105/03. Ratkai-
su on löydettävissä osoitteesta

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:EN:HTML, sivulla 
käyty 22.1.2012. Pupino-tapaus ja puitepäätöksen tulkintavaikutus kansallista oikeutta sovellettaessa, 
ks. Nuotio 2009, teoksessa Rikosoikeus, s. 241–242.

31 Melander 2010 s. 219. Neuvoston puitepäätöstä 2008/675/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioissa an-
nettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa.

32 Melander 2010 s. 220.
33 Melander 2010 s. 222–223.
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valvontarangaistus voidaan ottaa uutta rangaistusta tuomittaessa huomioon vastaaval-
la tavalla kuin aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus 6 §:n mukaan.

Rikoslakiin lisättiin 15.8.2010 voimaan tullut 7 luvun 9 § (179/2010). Sen mukaan 
rikoslain 7 luvun 6 ja 7 §:ää sovellettaessa voidaan ottaa huomioon myös toisessa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa taikka Islannissa tai Norjassa tuomittu ehdoton van-
keusrangaistus tai yhdyskuntapalvelurangaistus sekä niihin rinnastettava seuraamus. 
Lainmuutoksen voimaantulosäännöksen mukaan sanottua säännöstä sovelletaan voi-
maantulonsa jälkeisessä rangaistuksen määräämisessä riippumatta siitä, onko kysy-
mys asian käsittelystä käräjäoikeudessa vai valitusasian käsittelystä muutoksenhaku-
tuomioistuimessa.

Rikoslain 7 luvun 9 §:n säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on selvi-
tetty Suomen lainsäädännön tilaa aikaisempien tuomioiden huomioon ottamisen suh-
teen. Hallituksen esityksen mukaan keskeisimpiä lainkohtia aikaisempien tuomioiden 
huomioon ottamisen osalta ovat rangaistuksen mittaamisessa ja rangaistuslajin va-
linnassa sovellettavat rikoslain (39/1889) 6 luvun 5 §:n 5 kohta ja 9 §:n 1momentti. 
Mainituista lainkohdista ensimmäisen mukaan tekijän aikaisempi rikollisuus voi olla 
rangaistuksen koventamisperuste. Mainitussa momentissa puolestaan säädetään, että 
määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdol-
liseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän 
aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Myös nuo-
risorangaistuksen tuomitsemisen (rikoslain 6 luvun 10 a §:n 1 momentin 1 kohta) ja 
yhdyskuntapalvelun tuomitsemisen (rikoslain 6 luvun 11§:n 1 momentti) osalta teki-
jän aikaisemmalla rikollisuudella ja hänelle aikaisemmin tuomituilla rangaistuksilla 
on merkitystä.34 Ulkomaisen tuomion huomioon ottaminen oli aikaisemmin nimen-
omaisesti kiellettyä kahdessa eri säännöksessä. Pohjoismaisen yhteistoimintalain 29 
§:n mukaan, mitä rikoslain 7 luvussa säädetään yhteisen rangaistuksen määräämisestä 
sekä aikaisemmassa laissa rangaistusten yhdistämisestä, ei sovelleta rangaistukseen, 
joka on tuomittu Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa. Kansainvälisestä yh-
teistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun 
lain (21/1987) 18 §:n mukaan vieraassa valtiossa määrättyyn seuraamukseen ei so-
velleta rikoslain 7 luvun säännöksiä yhteisestä rangaistuksesta eikä aikaisemman lain 
säännöksiä rangaistusten yhdistämisestä.35 Puitepäätöksen täytäntöönpanon myötä 
kyseisiä säännöksi muutettiin uuden rikoslain 7 luvun 9 §:n säätämisen yhteydessä. 
Lakivaliokunnan mietinnössä tätä kantaa tuettiin. Mainituilla muutoksilla voitiin la-
kivaliokunnan mietinnön mukaan vähentää sen merkitystä, missä valtiossa rangaistus 
on määrätty ja missä tuomitsemisjärjestyksessä se on määrätty suhteessa Suomessa 
käsiteltävään rikosasiaan. Tämä oli taas omiaan edistämään rikoksesta syytettyjen yh-
denvertaista kohtelua.36 Ongelmallisena yhdenvertaisuusnäkökulmasta voidaan pitää 
sitä, että lakiuudistuksen jälkeenkin esimerkiksi niiden Euroopan neuvoston jäsen-

34 HE 261/2009 vp. s. 4.
35 HE 261/2009 vp s. 4.
36 LaVM 1/2010 s. 2.
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maiden, jotka eivät ole EU-jäseniä, tuomioita ei voida edelleenkään ottaa kohtuullis-
tamisessa huomioon.37

Hallituksen esityksen mukaan pyrkimyksenä on antaa tuomiolle sama vaikutus 
riippumatta siitä, onko se annettu Suomessa vai toisessa jäsenvaltiossa. Rajat ylittävän 
rikollisuuden tilanteissa samaankin rikolliseen toimintaan liittyviä tekoja saatetaan 
tehdä esimerkiksi rajojen molemmin puolin ja niin, että samaan kokonaisuuteen liit-
tyviä tekoja tulee tuomiolle eri aikoihin. Kysymys ei ole Suomen kannalta myöskään 
varsinaisesta rangaistusten yhdistämisestä niin, että tuomioita laskettaisiin yhteen, 
vaan aikaisemmin todetun mukaisesti Suomessa annettavan tuomion kohtuullistami-
sesta. Eri maiden rangaistustasojen eroista johtuvia kohtuuttomuuksia voidaan välttää 
sillä, että tuomitaan laissa säädettyä vähimmäisaikaa lyhyempään vankeusrangaistuk-
seen tai katsotaan aikaisempi rangaistus riittäväksi seuraamukseksi myös myöhem-
min käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta.38

On myös huomattava, että rikoslain 7 luvun 6 ja 7 § eivät velvoita39 aikaisemman 
tuomion huomioon ottamiseen. Kun aikaisemman tuomion huomioon ottaminen ta-
pahtuu 3 artiklan 1 kohdan mukaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tältä osin 
jää siis joka tapauksessa yksittäistapauksellista harkinnanvaraa. Hallituksen esityksen 
mukaan uuden tuomittavan rangaistuksen kohtuullistaminen rikoslain 7 luvun 6 tai 7 
§:n nojalla jättää soveltajalleen harkinnanvaraa. Ulkomaisten tuomioiden osalta har-
kinnanvara voisi koskea esimerkiksi sitä, vastaako aikaisemmassa tuomiossa tuomittu 
rangaistus Suomen ehdotonta vankeusrangaistusta tai yhdyskuntapalvelurangaistusta. 
Tällöin kysymys olisi siitä, onko ulkomainen rangaistus pykälän lopussa tarkoitetul-
la tavalla suomalaiseen rangaistukseen rinnastettava. Yhdyskuntapalvelurangaistuk-
seen rinnastuisi tässä yhteydessä ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittu 
vapaudessa suoritettava yhdyskuntaseuraamus sen nimestä riippumatta.40 Hallituksen 
esityksessä yksityiskohtaisissa perusteluissa on käsitelty myös ulkomaisen tuomion 
huomioon ottamiseen liittyviä ongelmia ja todettu, että rangaistusten vastaavuuteen 
liittyvän arvioinnin ongelmiin on syytä kiinnittää huomiota vielä rikosrekisteritieto-
jen vaihtamista koskevan puitepäätöksen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä. 
Käytännössä tuomioiden huomioon ottaminen säännöksen nojalla tapahtuisi otta-
malla huomioon viranomaisten rekistereissä olevat taikka muut rikosrekisteritietojen 
vaihtamisen tai muun vastaavan kansainvälisen oikeusavun kautta saadut tuomioita 
koskevat tiedot. Tältäkin osin tilanne vastaisi siis kotimaisten tuomioiden huomioon 
ottamista. Rikosasian vastaajan esittämillä todentamattomissa ja vahvistamattomissa 
olevilla aikaisempaa tuomiota koskevilla tiedoilla ei tulisi olla merkitystä kohtuullis-
tamista arvioitaessa.41

37 Melander 2010 s. 224.
38 HE 261/2009 vp s. 5.
39 Ks. KKO 2009:77. Korkein oikeus otti kantaa säännöksen velvoittavuuteen ja katsoi, että hovioikeuden 

olisi tullut ottaa rikoslain 7 luvun 6 § huomioon vankeusrangaistusta määrätessään.
40 HE 261/2009 vp s. 10.
41 HE 261/2009 vp s. 10.
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3.1.2 Tietojen saaminen aikaisemmista tuomioista

Hallituksen esityksen (HE 261/2009) mukaan aikaisempaa toisessa jäsenvaltiossa 
annettua tuomiota ei voida ottaa huomioon, jos myöhempää rikosasiaa käsiteltäes-
sä ei ole tietoa tuomiosta. Kysymyksessä oleva puitepäätös42 ei sinällään koske sitä, 
miten tuomiotietoja on välitettävä ja miten niiden saatavilla oleminen on järjestettä-
vä. Oleellista puitepäätöksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on kuitenkin se, että 
käytettävissä on toimiva järjestelmä rikosrekisteritietojen vaihtamista varten. Ulko-
maisia tuomioita merkitään jo tällä hetkellä rikosrekisteriin. Rikosrekisterilain 2 §:n 
2 momentin mukaan rikosrekisteriin merkitään siten kuin asetuksella säädetään tie-
dot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva 
ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu sen pykälän 1 momentissa mainittua seuraa-
musta (vankeusrangaistus, yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, valvonta sekä eräät 
sakkorangaistukset) vastaavaan seuraamukseen.43

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pi-
tämisessä annetun asetuksen (598/1963) 1 §:n 1 momentin mukaan Suomen rikos-
rekisteriin merkitään rikosrekisterilain 2 §:n mukaisesti Islannin, Norjan, Ruotsin tai 
Tanskan rikosrekisteriä pitävän viranomaisen ilmoittamat tiedot sellaisesta Suomen 
kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tuomitusta rangaistuk-
sesta, joka vastaa Suomessa rikosrekisteriin merkittävää seuraamusta. Rikosrekisteri-
asetuksen (772/1993) 3 §:n mukaan ulkomailla tuomittua rangaistusta koskeva tieto 
merkitään rikosrekisteriin, jos tuomio on annettu pohjoismaissa, keskinäistä oikeus-
apua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 30/1981) jäsen-
valtiossa tai tieto muualla annetusta tuomiosta on rikosrekisteriin tullut virkateitse. 
Rekisterinpitäjä harkitsee, vastaako ulkomailla tuomittu rangaistus sellaista seuraa-
musta, joka rikosrekisterilain 2 §:n nojalla merkittäisiin Suomen rikosrekisteriin.

Nyt käsiteltävä puitepäätös liittyy neuvoston puitepäätökseen jäsenvaltioiden väli-
sen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (2009/315/YOS, EUVL 
N:o L 93, 7.4.2009, s. 23–32). Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi-
teet mainitun puitepäätöksen noudattamiseksi 27. päivään huhtikuuta 2012 mennessä. 
Rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevan puitepäätöksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan 
rangaistuksen tuomitsevan jäsenvaltion keskusviranomaisen on ilmoitettava mah-
dollisimman pian muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille sen alueella näiden 
jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista tuomioista sellaisina kuin ne on kirjattu rikos-
rekisteriin. Lähtökohtana järjestelmässä on siis, että rikosrekisteritiedot keskitetään 
henkilön kansalaisuusvaltioon, josta niitä tarvittaessa voidaan pyytää. Tiedonkulun 
edistämiseksi on tarkoitus luoda sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, mikä helpottaa 

42 Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huo-
mioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa.

43  HE 261/2009 vp. s. 5. Ks. myös LaVM 1/2010 s. 2 sekä valmisteluvaiheen lausunnot LaVL 17/2005 ja 
LaVL 18/2006.
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tietojen hankkimisen käytännön toteuttamista. Neuvoston päätös eurooppalaisen ri-
kosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 
11 artiklan mukaisesti (2009/316/YOS, EUVL N:o L 93, 7.4.2009, s. 33–37) on jo 
tehty. Päätöksen liitteenä ovat taulukot rikosnimikkeiden luokittelua sekä seuraamus-
ten ja toimenpiteiden luokittelua varten. Jäsenvaltioiden on toteutettava päätöksen 
noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 7. päivänä huhtikuuta 2012. Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden välisissä suhteissa rikosrekisteritietojen vaihtamista 
koskevalla puitepäätöksellä korvataan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen 22 artikla sellaisena kuin sitä on muutettu vuonna 
1978 tehdyn lisäpöytäkirjan 4 artiklalla. Mainittujen sopimusmääräysten pohjalta ri-
kosrekisteritietoja toimitetaan kansalaisuusvaltioon jo nykyisin. Puitepäätös muuttaa 
tätä järjestelmää niin, että sillä velvoitetaan kansalaisuusvaltio säilyttämään tiedot 
edelleen toimittamista varten sellaisina kuin tuomiovaltio ne kansalaisuusvaltioon 
lähettää. Tämänhetkisten tietojen mukaan rikosrekisteritietojen vaihtamista koskeva 
puitepäätös on tarkoitus saattaa Suomessa voimaan niin, että kansallisen rikosrekis-
terin yhteyteen perustetaan erillinen säilytysrekisteri Suomen kansalaisia koskevista 
muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa annetuista tuomioista.44 Lakivaliokunta toi 
mietinnössään huolensa esille siitä, että tuomiotietojen vaihtamiseen jäsenvaltioiden 
välillä liittyy nykyisin vakavia ongelmia, sillä tietojen vaihto ei ole säännönmukais-
ta ja luotettavaa. On valitettavaa, ettei nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen 
taustalla oleva puitepäätös tuo samalla muutosta tietojen vaihdon nykytilaan. Valio-
kunta totesi kuitenkin tyytyväisyydellä sen, että tilanne tulee lähitulevaisuudessa 
paranemaan, sillä neuvosto on jo antanut edellä mainitun puitepäätöksen rikosrekis-
teritietojen vaihdon järjestämisestä ja tehnyt päätöksen eurooppalaisen rikosrekisteri-
järjestelmän perustamisesta.45

3.1.3  Oikeuskäytäntöä – ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen   
 Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytännössä

Oikeuskäytäntöä vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottamista koskien on 
niukalta. Korkein oikeus ei ole antanut säännökseen soveltamiseen liittyviä ennak-
koratkaisuja lainkaan. Hovioikeustasolla asiasta on annettu joitakin ratkaisuja. Käy-
tännön lainsoveltamisessa vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen 
voi tulla yleisimmin kyseeseen koventamisperusteena (rikoslain 6 luvun 5 §:n 5 koh-
ta), ehdollisen rangaistuksen, nuorisorangaistuksen tai yhdyskuntapalvelun esteenä 
(rikoslain 6 luvun 9–11 §:t) ja rangaistuksen kohtuullistamisessa (rikoslain 7 luvun 
6-9 §:t). Käsittelen jäljempänä Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytäntöä ja tuomion 
perusteluja koskien vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottamista rangais-
tusta määrättäessä.

44  HE 261/2009 vp. s. 6.
45 LaVM 1/2010 s. 2. Ks. Neuvoston päätös 2009/316/YOS, artikla 3.
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Ratkaisussa 2937 (R 09/3456, annettu 5.11.2010) Helsingin hovioikeus sovelsi 
rangaistusta määrätessään ensimmäistä kertaa rikoslain 7 luvun 9 §:ää. A oli tehnyt 
aiempia rikoksia Suomessa ja Virossa. A oli tuomittu Harjun maaoikeuden 19.2.2007 
antamalla tuomiolla 12 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hovioikeudessa tutkittavan 
rikoksen osalta oli otettava huomioon aiempi kotimainen rangaistus, joka oli puo-
lestaan määrätty rikoksista, jotka oli tehty ennen Virossa tuomittua vankeusrangais-
tusta. Ulkomaisen tuomion huomioon ottaminen olisi estänyt hovioikeutta ottamas-
ta huomioon myöhempää Suomessa annettua rangaistusta (Helsingin käräjäoikeus 
9.4.2008). Lievemmän lain periaatetta asiaan sovellettaessa hovioikeus katsoi, ettei 
ulkomaista tuomiota voitu ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä.

A:n syyksi oli luettu käräjäoikeudessa useampi rikos (kohdissa 1-6 törkeä väären-
nys, kohdissa 7, 8 ja 11 väärennys sekä kohdissa 9 ja 10 törkeä petoksen yritys). A:n 
mukaan yhteinen vankeusrangaistus oli liian ankara. Käräjäoikeus ei ollut ottanut 
huomioon rangaistusta kohtuullistavana seikkana Helsingin käräjäoikeuden 9.4.2008 
tuomitsemaa neljän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Myös Harjun maaoikeu-
den 19.2.2007 tuomitsema 12 vuoden vankeusrangaistus tuli ottaa huomioon. Aikai-
semmin tuomitut rangaistukset olivat A:n mukaan riittävä seuraamus myös nyt hänen 
syykseen luetuista teoista.46

Hovioikeus katsoi ratkaisussaan ensiksikin, että rikoslain 7 luvun 6 §:n mukainen 
tuomioistuimen harkintavalta ei korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2009:7747 
todetuin tavoin tarkoita sitä, että tuomioistuin voisi harkintansa mukaan joko kohtuul-
listaa tai olla kohtuullistamatta lainkohdassa tarkoitettua uutta rangaistusta. Tuo-
mioistuimen on kohtuullistettava uutta rangaistusta yleensä aina, jos aikaisemman 
ja uuden rangaistuksen kokonaisuus ilman kohtuullistamista olisi ankarampi kuin jos 
rikoksista olisi tuomittu rangaistus samalla kertaa. Tuomioistuimella on kuitenkin ai-
kaisempaa laajempi harkintavalta uutta rangaistusta määrättäessä. Korkeimman oi-
keuden mukaan joissakin tilanteissa voi olla perusteltua, ettei aikaisempaa ehdotonta 
vankeusrangaistusta oteta huomioon uutta ehdotonta vankeusrangaistusta alentava-
na seikkana, vaikka rikoslain 7 luvun 6 §:n soveltamisen edellytykset olisivat muutoin 
käsillä.48

Hovioikeus tutki viran puolesta ulkomaisen tuomion huomioon ottamista kohtuul-
listavana rangaistusta määrättäessä. Hovioikeus totesi, että ajallisen soveltuvuuden 
osalta rikokseen sovelletaan rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan sitä lakia, 
joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Mainitun säännöksen 2 momentin mukaan ri-
kokseen sovelletaan kuitenkin tuomitsemishetkellä voimassa olevaa lakia, jos sen so-

46 Helsingin hovioikeuden tuomio 2937 (R 09/3456) s. 2.
47 KKO 2009:77 kohta 13. Ratkaisussaan korkein oikeus katsoi hovioikeuden tuomion virheelliseksi, 

koska hovioikeus vankeusrangaistusta määrätessään ei ollut ottanut huomioon rikoslain 7 luvun 6 §:n 
mukaisesti aikaisemmin tuomittua ehdotonta vankeusrangaistusta eikä ollut myöskään perustellut sitä, 
mistä syystä tuota rangaistusta ei ollut otettu huomioon.

48  Helsingin hovioikeuden tuomio 2937 (R 09/3456) s. 7.
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veltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. Hovioikeus katsoi, että tässä asiassa 
harkittaessa aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamista on so-
vellettava tekohetkellä voimassa ollutta lakia eikä tuomitsemishetkellä voimassa ole-
vaa rikoslain 7 luvun 9 §:ää, koska sen soveltaminen johtaisi A:n kannalta haitalliseen 
lopputulokseen.49 A haki valituslupaa asiassa korkeimmalta oikeudelta, joka hylkäsi 
sittemmin A:n hakemuksen. Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Ratkaisussa 3081 (R 10/495, annettu 19.11.2010) Helsingin hovioikeus otti ran-
gaistusta määrätessään huomioon rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltamisen ja tutki vi-
ran puolesta ulkomaisen tuomion huomioon ottamista kohtuullistavana rangaistusta 
määrättäessä. Hovioikeus otti huomioon myös lievemmän lain periaatteen ja katsoi, 
että rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltaminen johtaisi A:n valituksen menestymisen kan-
nalta tosiasiallisesti epäedullisempaan lopputulokseen. Ulkomaisen rangaistuksen 
huomioon ottaminen olisi estänyt ottamasta huomioon A:lle myöhempiä Suomessa 
annettuja rangaistuksia. Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Kysymyksessä olevassa ratkaisussa käräjäoikeus oli ottanut rikoslain 7 luvun 6 §:ää 
soveltaessaan rangaistusta alentavina huomioon Helsingin käräjäoikeuden tuomion 
28.9.2009, Lahden käräjäoikeuden tuomion 16.9.2009 ja Helsingin käräjäoikeuden 
tuomion 5.6.2009 sekä Lahden käräjäoikeuden tuomion 4.2.2009 (Kouvolan hovioi-
keus 8.9.2009). A:n rikosrekisterinotteesta ilmeni, että hänet on 28.11.2008 tuomittu 
Ruotsissa Södertörnin käräjäoikeudessa viiden kuukauden ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen muun muassa pahoinpitelystä. Nyt kysymyksessä oleva A:n syyksi luettu 
maksuvälinepetos oli tehty 6.10.2008 eli ennen kuin hänet oli tuomittu rangaistukseen 
sanotulla Ruotsissa annetulla tuomiolla.50

A oli valituksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden mainitsemat aikaisemmat ran-
gaistukset katsotaan riittäväksi seuraamukseksi myös nyt kysymyksessä olevasta ri-
koksesta, josta käräjäoikeus oli tuominnut A:lle 15 päivän vankeusrangaistuksen.51

Hovioikeuden mukaan sovellettaessa rikoslain 7 luvun 6 §:ää saman luvun nyt 
voimassa olevan 9 §:n edellyttämällä tavalla myös toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa tuomittuun ehdottomaan vankeusrangaistukseen olisi nyt kysymyksessä ole-
vassa tapauksessa seurauksena, että A:n kohdalla tulisi pelkästään mainittu Ruotsissa 
28.11.2008 annettu tuomio ottaa rangaistusta kohtuullistavana huomioon. Hovioikeus 
otti ratkaisussaan huomioon lievemmän lain periaatteen ja katsoi, että jos tuomittaessa 
on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos 
sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen.

Hovioikeus totesi, että A oli tuomittu käsiteltävänä olevassa tapauksessa huomioon 
otettaviksi tulevilla Helsingin käräjäoikeuden tuomiolla 5.6.2009 (Helsingin hovioi-
keus 24.2.2010), josta nyt tulevat kysymykseen tuomion kohdat 3 ja 4, varkaudes-
ta ynnä muusta kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen, Lahden käräjäoikeuden 

49 Helsingin hovioikeuden tuomio 2937 (R 09/3456) s. 8.
50  Helsingin hovioikeuden tuomio 3081 (R 10/495) s. 6.
51  Helsingin hovioikeuden tuomio 3081 (R 10/495) s. 6.
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tuomiolla 16.9.2009 (Kouvolan hovioikeus 3.3.2010) törkeästä pahoinpitelystä ynnä 
muusta yhden vuoden neljän kuukauden vankeusrangaistukseen ja Helsingin käräjä-
oikeuden tuomiolla 28.9.2009 varkaudesta ynnä muusta neljän kuukauden vankeus-
rangaistukseen. Rikoslain 7 luvun 6 §:n soveltamisella pyritään siihen, että rikoksen-
tekijän kokonaisrangaistus muodostuisi samaksi riippumatta siitä, onko eri aikoina 
tehdyt keskenään konkurrenssissa olevat rikokset käsitelty yhdessä vai useammassa 
oikeudenkäynnissä. Hovioikeus katsoi, huomioon ottaen A:lle muun muassa törkeästä 
pahoinpitelystä ynnä muista samalla kertaa tuomittavissa olleista rikoksista tuomittu-
jen rangaistusten ankaruus, että rikoksista tuomittava kokonaisrangaistus ei olisi ollut 
ankarampi vaikka nyt kysymyksessä oleva maksuvälinepetos olisi käsitelty samassa 
oikeudenkäynnissä. Uutta rikoslain 7 luvun 9 §:n säännöstä sovellettaessa Södertör-
nin käräjäoikeuden tuomitseman viiden kuukauden vankeusrangaistuksen huomioon 
ottaminen kohtuullistavana ei sen sijaan hovioikeuden käsityksen mukaan voisi johtaa 
siihen, että nyt kysymyksessä olevasta rikoksesta ei tuomittaisi rangaistusta. Edellä 
lausutun perusteella hovioikeus katsoi, että uuden rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltami-
nen johtaisi A:n valituksen menestymisen kannalta tosiasiallisesti epäedullisempaan 
lopputulokseen.52

Ratkaisussa 2486 (R 10/2009, annettu 24.9.2010) kysymys ei varsinaisesti ollut 
rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltamisesta. Hovioikeus joutui kuitenkin arvioimaan sitä, 
voitiinko aikaisempi ulkomainen tuomio ottaa huomioon rangaistuksen koventamis-
perusteena tai tehtäessä valintaa ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen vä-
lillä. A oli pyytänyt, että hänet tuomitaan ehdottoman vankeuden sijasta ehdolliseen 
vankeuteen. Hovioikeus katsoi, että lainsäädäntö mahdollistaa aikaisemman ulkomai-
sen tuomion huomioon ottamisen rangaistusta koventavana seikkana tai rangaistus-
lajin valinnassa ja että käräjäoikeus oli rangaistusta tuomitessaan siten voinut ottaa 
huomioon myös Ruotsissa annetut tuomiot. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden 
perustelut vankeusrangaistukseen tuomitsemisen osalta, eikä aihetta käräjäoikeuden 
ratkaisun muuttamiseen ollut.53 Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Ratkaisussa 101 (R 11/1707, annettu 19.1.2012) syyttäjä vaati, että A:lle tuomittua 
rangaistusta korotetaan ja että se kovennetaan ehdottomaksi vankeusrangaistuksek-
si. A vaati, että syyttäjän valitus hylätään. Rangaistus ei ollut liian lievä huomioon 
ottaen, että kysymys ei ollut ollut suunnitelmallisesta rikossarjasta.54 Kysymys oli 
hovioikeudessa A:n kohdalla siitä, pitikö A:lle Romaniassa tuomittu rangaistus ottaa 
huomioon aiempana rikollisuutena, joka vaikuttaisi lajivalintaan. Syyttäjä ei ollut vaa-
tinut, että rangaistus otettaisiin huomioon eikä asiakirjoissa ole tarkempaa tietoa tuo-
miosta. Hovioikeus katsoi, ettei kyseistä vieraassa valtiossa annettua tuomiota tullut 
ottaa huomioon rangaistuslajia valittaessa, koska se olisi johtanut vastaajan kannalta 
epäedullisempaan lopputulokseen. Näin ollen hovioikeus ei katsonut tarpeelliseksi 

52  Helsingin hovioikeuden tuomio 3081 (R 10/495) s. 7.
53  Helsingin hovioikeuden tuomio 2486 (R 10/2009) s. 1.
54  Helsingin hovioikeuden tuomio 101 (R 11/1707) s. 1.
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selvittää ulkomaisen tuomion vaikutusta lajivalintaan ja rangaistuksen mittaamiseen 
sen tarkemmin. Hovioikeus tutki käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden A:n ran-
gaistusseuraamusten osalta ja katsoi, ettei aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttami-
seen ollut.55 Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Ratkaisussa 1811 (R 10/2850, annettu 14.6.2011) A vaati, että hänellä tuomittua 
rangaistusta alennetaan. A oli 7.6.2010 tuomittu Harjumaan alioikeudessa (Harju 
Maakohus) Virossa kahdeksan vuoden kuuden kuukauden pituiseen ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Kyseinen tuomio tuli ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa. 
Syyttäjä vaati, että A:lle tuomittua rangaistusta korotetaan.56 Virossa annettu tuomio 
ei näkynyt A:n rikosrekisterissä. Tuomio oli toimitettu hovioikeudelle vironkielisenä 
käräjäoikeudesta muiden asiakirjojen ja oikeudenkäyntiaineiston mukana. Syyttä-
jän toimesta tuomio oli käännetty virosta suomeksi. A oli tuomittu 7.6.2010 Harju-
maan alioikeudessa Virossa kahdeksan vuoden kuuden kuukauden pituiseen ehdot-
tomaan vankeusrangaistukseen teoista, jotka ovat tapahtuneet toukokuun alun 2006 
ja 8.5.2006 välisenä aikana, lokakuun alun 2006 ja tammikuun 2007 välisenä aikana 
sekä syyskuun lopun 2006 ja tammikuun 2007 välisenä aikana. Edellä mainitut A:n 
syyksi luetut rikokset oli tehty ennen Helsingin käräjäoikeuden 5/5 osaston tuomiota 
11.12.2007 (Helsingin hovioikeus 5.6.2008), joten hovioikeus katsoi, ettei Harjumaan 
alioikeuden tuomiolla ollut kohtuullistavaa vaikutusta mitattaessa A:n rangaistusta nyt 
kyseessä olevista teoista.57 Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Ratkaisussa 1253 (R 10/1295, annettu 21.4.2011) A vaati hänelle tuomitun ran-
gaistuksen kohtuullistamista siten, että hänelle aikaisemmin tuomitut vankeusrangais-
tukset katsotaan riittäväksi seuraamukseksi myös nyt käsiteltävänä olevista rikoksis-
ta, ja toissijaisesti, että rangaistus lievennetään sakoksi tai sitä ainakin alennetaan. 
A katsoi, että mikäli nyt hänen syykseen luetut rikokset olisi käsitelty samalla kertaa 
aikaisemmin tuomittuihin vankeusrangaistuksiin johtaneiden rikosten kanssa, niistä 
olisi määrätty yhteinen rangaistus eikä nyt kysymyksessä olevilla teoilla olisi ollut 
sanottavaa vaikutusta rangaistuksen pituuteen.58 Syyttäjä vaati A:n valituksen hylkää-
mistä perusteettomana.

Hovioikeus toi ratkaisussaan esille sen, että käräjäoikeuden antaman tuomion jäl-
keen oli 15.8.2010 tullut voimaan vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon otta-
mista koskeva rikoslain 7 luvun 9 § (179/2010) ja arvioi sen vaikutusta kysymyksessä 
olevassa asiassa. Hovioikeus katsoi muun ohella, että A:lle Nyköpingin käräjäoikeu-
den 26.10.2007 syyksilukemat rikokset oli tehty ennen Helsingin käräjäoikeuden 
23.10.2007 antamaa tuomiota59, joten myös sen tuomitsema rangaistus voitiin uuden 

55 Helsingin hovioikeuden tuomio 101 (R 11/1707) s. 4.
56 Helsingin hovioikeuden tuomio 1811 (R 10/2850) s. 1–2.
57 Helsingin hovioikeuden tuomio 1811 (R 10/2850) s. 2.
58 Helsingin hovioikeuden tuomio 1253 (R10/1295) s. 1–2.
59 Helsingin käräjäoikeus oli 23.10.2007 (Helsingin hovioikeus 15.9.2008) tuominnut A:n syyksi luke-

mistaan rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
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rikoslain 7 luvun 9 §:n nojalla ottaa huomioon yhteistä rangaistusta määrättäessä, mi-
käli sanottu säännös ajallisen ulottuvuutensa puolesta soveltui. Hovioikeus tarkaste-
li tuomiossaan lievemmän lain periaatetta. Koska myös Nyköpingin käräjäoikeuden 
tuomitseman rangaistuksen huomioon ottaminen oli tässä tilanteessa rikoslain 7 luvun 
6 §:ssä tarkoitettu rangaistusta alentava seikka, johtaa uuden lain soveltaminen hovioi-
keuden harkinnan mukaan lievempään lopputulokseen kuin 7 kohdassa syyksiluetun 
rikoksen tekohetkellä voimassa olleiden säännösten soveltaminen. Näin ollen hovioi-
keus päätyi ottamaan Nyköpingin käräjäoikeuden tuomitseman vankeusrangaistuksen 
nyt tuomittavaa rangaistusta alentavana seikkana huomioon.60

Osa A:n syyksiluetuista rikoksista oli sen sijaan tehty 23.10.2007 jälkeen, eikä 
niiden osalta voida ottaa mainittuja aikaisemmin tuomittuja rangaistuksia alentavana 
seikkana huomioon. Myöskään Helsingin käräjäoikeuden 27.1.2009 tuomitsemal-
la aikaisemmalla rangaistuksella ei ollut merkitystä nyt tuomittavan rangaistuksen 
kannalta, kun tuolloin ei ollut määrätty aikaisemman rangaistuksen lisäksi uutta ran-
gaistusta. Hovioikeus näillä perusteilla ja rangaistuksen mittaamisessa sovellettavan 
koventamisperusteen johdosta katsoi, että oikeudenmukaisena rangaistuksena A:n 
syyksiluetuista rikoksista oli rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, tekojen 
vaikuttimiin ja A:n niistä ilmenevään muuhun syyllisyyteen nähden pidettävä 60 päi-
vää vankeutta. Aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen rangaistuksen mittaa-
misen osalta ei siten ollut.61 Hovioikeuden ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.

Ratkaisussa 526 (R10/1850, annettu 22.2.2011) oli kysymys niin ikään vieraas-
sa valtiossa annetun tuomion huomioon ottamisesta rikoslain 7 luvun 6 § tai 7 §:ää 
sovellettaessa. A oli muun lisäksi vaatinut, että rangaistusta mitattaessa tuli ottaa huo-
mioon käräjäoikeuden mainitsemien aikaisempien tuomioiden lisäksi Harjumaan ali-
oikeudessa (Harju Maakohus) Virossa 19.2.2007 A:lle tuomittu vankeusrangaistus ja 
että A jätetään rangaistukseen tuomitsematta. Syyttäjä oli viitannut käräjäoikeuden 
tuomion perusteluihin ja vaatinut, että valitus hylätään.62

Hovioikeus totesi, että käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen oli 15.8.2010 
tullut voimaan vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottamista koskeva ri-
koslain 7 luvun 9 § ja arvioi sen vaikutusta kysymyksessä olevassa asiassa. Hovi-
oikeus totesi myös, että edellä mainittujen säännösten esitöiden (HE 261/2009 vp.) 
mukaan säännöksiä noudatetaan niiden voimaantulon jälkeisessä rangaistuksen mää-
räämisessä riippumatta siitä, onko kysymys asian käsittelystä käräjäoikeudessa vai 
valitusasian käsittelystä muutoksenhakutuomioistuimessa.63

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käräjäoikeus oli ottanut rikoslain 7 luvun 
6 §:ää soveltaessaan rangaistusta alentavina huomioon Helsingin hovioikeuden tuo-
mion 20.1.2010 (Helsingin käräjäoikeus 9.4.2008) ja Helsingin käräjäoikeuden tuo- 

60 Helsingin hovioikeuden tuomio 1253 (R10/1295), s. 4.
61  Helsingin hovioikeuden tuomio 1253 (R10/1295) s. 4–5.
62  Helsingin hovioikeuden tuomio 526 (R10/1850) s. 6.
63  Helsingin hovioikeuden tuomio 526 (R10/1850) s. 8.
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mion 3.11.2009. A:n rikosrekisterin osaotteesta ilmeni, että hänet oli 19.2.2007 tuo-
mittu Virossa Harjumaan alioikeudessa 12 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen taposta. Nyt kysymyksessä olevat A:n syyksi luetut rikokset oli tehty ennen 
kuin hänet oli tuomittu rangaistukseen sanotulla Virossa annetulla tuomiolla. Arvi-
oitaessa, mitä aikaisempia tuomioita voidaan tässä tapauksessa ottaa kohtuullistavina 
huomioon rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti, tuli Helsingin hovioikeuden tuomion 
20.1.2010 (Helsingin käräjäoikeus 9.4.2008) lisäksi rikoslain 7 luvun 9 §:n nojalla 
huomioida sanottu Virossa annettu tuomio64. Sen sijaan Helsingin hovioikeuden tuo-
miota 5.11.2010 (Helsingin käräjäoikeus 3.11.2009) ei tullut ottaa huomioon. Ho-
vioikeus katsoi, että edellä mainituilla huomioon otettavilla tuomioilla A:lle tuomi-
tut rangaistukset olivat riittävä seuraamus myös nyt A:n syyksiluetuista rikoksista. 
A vapautettiin tuomitusta rangaistuksesta.65 A haki valituslupaa asiassa korkeimmalta 
oikeudelta, joka hylkäsi sittemmin A:n hakemuksen. Hovioikeuden ratkaisu jäi lain-
voimaiseksi.

4.  Johtopäätöksiä

Rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevan puitepäätöksen jatkokirjelmän käsittelyn 
yhteydessä eduskunnan lakivaliokunta totesi, että puitepäätöksellä käyttöön otettava 
järjestelmä on nykyisiä sopimuspohjaisia järjestelyjä olennaisesti tehokkaampi. Täl-
lainen tietojenvaihdon kehittäminen on valiokunnan mukaan omiaan vähentämään 
ulkomaisten rikostuomioitten huomioon ottamiseen käytännön syistä liittyvää sat-
tumanvaraisuutta. Lakivaliokunta totesi tämän edistävän yksilöiden välistä yhden-
vertaisuutta, koska tulevaisuudessa Euroopan unionissa annettujen rikostuomioiden 
olemassaolon tulisi olla selvitettävissä yhtä luotettavasti kuin vastaavien kotimaisten 
tuomioiden osalta nyt on asian laita.66

Kattavan eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän puuttumisen lisäksi yhtenä on-
gelmana ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamisessa voidaan pitää sitä, että eri 
valtioiden rangaistusjärjestelmien eroista saattaa aiheutua ongelmia rangaistusten 
vastaavuuden arvioinnissa. Osaltaan tähän ongelmaan vastauksena ovat niin sanotut 
neuvoston päätöksen liitteenä olevat liitetaulukot, jotka sisältävät kunkin jäsenvaltion 
rikoksien luettelon ja tietoa nimikkeiden keskinäisestä vastaavuudesta.67 Ongelmalli-

64  Helsingin hovioikeuden tuomiolla 20.1.2010 ja Virossa annetulla tuomiolla A:lle oli tuomittu yhteensä 
16 vuotta vankeutta (4 vuotta ja 12 vuotta)

65  Helsingin hovioikeuden tuomio 526 (R10/1850) s. 9.
66 LaVL 6/2007 s. 2.
67  Neuvoston päätös eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätök-

sen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti (2009/316/YOS, EUVL N:o L 93, 7.4.2009, s. 33—37) 
on jo tehty. Päätöksen liitteenä ovat taulukot rikosnimikkeiden luokittelua sekä seuraamusten ja toi-
menpiteiden luokittelua varten. Jäsenvaltioiden on toteutettava päätöksen noudattamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet viimeistään 7. päivänä huhtikuuta 2012.
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sena käytännön esimerkkinä ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamisesta voidaan 
pitää tilannetta, jossa aiempi huomioon otettava tuomio liittyy rikokseen, joka ei olisi 
voinut tulla Suomessa tutkittavaksi. Melanderin mukaan ongelmallista on yhtäältä, 
että vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta täytäntöönpaneviin puitepäätöksiin si-
sältyvät rikosluettelot pyrkivät rajaamaan instrumenttien soveltamisalaa. Samalla ne 
kuitenkin tekevät vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisalasta epämää-
räisen. Rikoslistoissa ei luetella täsmällisesti määriteltyjä rangaistavia tekoja vaan 
rikosluokkia, jotka on määritelty lähinnä summittaisella tarkkuudella.68 Kehitystä 
voidaan mielestäni pitää oikeasuuntaisena, mutta ennen kuin Neuvoston päätös eu-
rooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 
2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti on saatettu kansallisesti voimaan, asiantila on 
tuomitun oikeusturvan kannalta epäselvä ja tällä on vaikutus jäsenvaltioiden kansa-
laisten yhdenvertaiseen kohteluun. Kattavan eurooppalaisen rikosrekisterin puuttumi-
nen ja rikosrekisterin sattumanvaraisuus ovat seikkoja, jotka asettavat lainsoveltajalle 
vastuun rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltamista harkittaessa. Ongelmallinen tilanne on 
lähinnä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta.69 Ongelmaksi voi tulla 
myös se, ettei Suomessa ole yksiselitteistä tietoa kaikista jäsenmaissa käytettävistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista ja niiden luonteesta. Rangaistusten vastaavuus-
ongelmat tulevat Melanderin mukaan koskemaan ennen muuta yhdyskuntapalvelu-
seuraamuksia ja niiden kohtuullistamisvaikutuksen huomioimista rikoslain 7 luvun 
7 §:n nojalla tai aiempien yhdyskuntapalveluseuraamusten uuden yhdyskuntapalve-
lun mahdollisesti estävää vaikutusta rikoslain 6 luvun 11 §:n 1 momentin nojalla.70

Kuten muutamasta hovioikeuden ratkaisuista on huomattavissa, hovioikeus on 
harkitessaan rangaistuksen kohtuullistamista vieraassa valtiossa annetun tuomion 
huomioon ottaen, päätynyt siihen lopputulokseen, että lievemmän lain periaatetta 
noudatettaessa rikoslain 7 luvun 9 §:n soveltaminen olisi johtanut vastaajan kannalta 
epäedullisempaan lopputulokseen ja näin ollen säännöksen soveltaminen on estynyt. 
Muutamamassa annetussa ratkaisussa hovioikeus on katsonut, että rikoslain 7 luvun 9 
§:n soveltaminen on johtanut tuomittujen rangaistuksien kohtuullistamiseen kyseisten 
ulkomaisten tuomioiden nojalla. Hovioikeuden ratkaisukäytäntöä ei ole käytettävissä 
vielä niin kattavasti, että voitaisiin tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä tuomioistuimen 
tulkinnoista ja uuden säännöksen soveltamisesta. Nyt käytettävissä olleista ratkai-
suista voidaan kuitenkin todentaa se, että niissä on noudatettu varovaisuutta ja otettu 
huomioon syytetyn eduksi puhuvat seikat. Tämä on mielestäni huomionarvoista ja 
positiivista jo ajatellen puutteita rikosrekisteritiedoissa ja rekisteritietojen sattuman-
varaisuutta.

68  Melander 2010 s. 159.
69  Ks. EU-tuomioistuimen ratkaisu Adcovaten voor de Wereld (C-303/05), joka koskee eurooppalaisen 

pidätysmääräyksen antamista. Ratkaisu löydettävissä osoitteesta
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CELEX:62005J0303:EN:HTML, sivulla käy-

ty 20.1.2012.
70  Melander 2010 s. 226.
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Huomionarvioista on myös se, että ratkaisujen joukossa ei ollut ratkaisuja, joissa 
olisi ollut kysymys aikaisemman ulkomaisen tuomion huomioon ottamisesta koven-
tamisperusteena. Lakiuudistuksen myötä ulkomainen aiempi tuomio olisi kuitenkin 
huomioitava vastaavalla tavalla kuin aiempi kansallinen tuomio. Ratkaisuista vain 
yksi koski tilannetta, jossa ulkomaisen tuomion huomioon ottamisella olisi voinut olla 
vaikutusta rangaistuksen lajivalinnan kannalta. Tässäkin ratkaisussa hovioikeus pää-
tyi katsomaan, ettei se voinut ottaa ulkomaista tuomiota huomioon, koska lopputulos 
olisi ollut todennäköisesti vastaajalle epäedullinen. Osaltaan hovioikeuden ratkaisuis-
ta heijastuva tulkinta ja varovaisuus johtunee rikosrekisterijärjestelmän puutteellisuu-
desta eli siitä, ettei tuomioistuimella tai syyttäjällä ei yksinkertaisesti ole tiedossaan 
huomioon otettavaa ulkomaista ratkaisua. Osaltaan tämä voi mielestäni olla merkki 
siitä varovaisuudesta, jolla tuomioistuin suhtautuu ulkomaisten tuomioiden huomioon 
ottamiseen etenkin tilanteessa, jossa tuomioistuimella ei ole tietoa rikosnimikkeiden 
vastaavuudesta tai jos aiempi huomioon otettava tuomio liittyy rikokseen, joka ei olisi 
voinut tulla Suomessa tutkittavaksi. Voidaan ajatella, että tuomioistuinten varovaisuut-
ta lisää se, että ulkomaista tuomiota huomioon otettaessa tulee huomioida myös re-
formatio in pejus -kielto. Se sääntelee muutoksenhakutuomioistuimen tutkimisvallan 
rajoja. Kiellon mukaan muutoksenhakutuomioistuin ei saa muuttaa valituksenalaista 
tuomiota muutoksenhakijan vahingoksi ja tämän vastapuolen eduksi, jos vastapuoli ei 
ole hakenut muutosta. Jos ainoastaan rikosasian vastaaja hakee muutosta, tuomiota ei 
saa muuttaa hänen vahingokseen.

Suurimmiksi ongelmakohdiksi ulkomaisten tuomioiden huomioon ottamises-
sa mielestäni nousee tuomitun oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun takaaminen 
tilanteessa, jossa kattavaa eurooppalaista rikosrekisteriä ei ole käytössä. Tilanteen 
ongelmallisuutta lisää käytettävissä olevan rikosrekisterin sattumanvaraisuus. Oma 
ongelmansa yhdenvertaisuusnäkökulmasta on se, että lakiuudistuksen jälkeenkin 
esimerkiksi niiden Euroopan neuvoston jäsenmaiden, jotka eivät ole EU-jäseniä, tuo-
mioita ei voida ottaa kohtuullistamisessa huomioon. Ennen kuin kaikki jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet päätöksen noudattamiseksi (Neuvoston päätös eurooppalaisen rikos-
rekisteritietojärjestelmän perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan 
mukaisesti) tarvittavat toimenpiteet emme voi puhua luotettavasta ja kattavasta eu-
rooppalaisesta rikosrekisterijärjestelmästä.

Aihealue on mielestäni kiinnostava eurooppalaisen rikosoikeuden kasvattaessa 
alaansa ja sen tullessa käytännön lainsoveltamistyössä yhä useammin vastaan. Ai-
healue vaatii lisää tutkimusta lainsoveltamiskäytäntöjen selvittämiseksi ja tuomiois-
tuinten ratkaisukäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Tässä tarkoituksessa tuomioistuinlai-
toksessa käytännön lainsoveltamistyön parissa työskentelevien tuomarien ratkaisut 
ovat erityisen arvokkaita.
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