
55

Kirsi Krokfors

RIKOSSÄÄNNÖSTEN TELEOLOGISESTA
TULKINNASTA

1. Johdanto

Rikosoikeudessa kirjoitetun lain asema on erityisen vahva.1 Kuitenkin myös
rikossäännöksiä on välttämätöntä tulkita. Laissa kuvataan tekotyyppejä tai tyy-
pillisiä tapauksia, kun soveltamistilanteessa puolestaan joudutaan ratkaisemaan,
vastaako jokin konkreettinen teko laissa mainittua tekotyyppiä.2 Laintulkinta-
periaatteet rikosoikeuden alalla ovat tiukemmat kuin muilla oikeudenaloilla.
Rikosoikeudelliset tulkintaperiaatteet enemmän rajaavat vastuuta kuin perusta-
vat sitä. Tulkintaperiaatteiden taustalla vaikuttaa osaltaan rikosoikeuden kak-
soisfunktio, millä tarkoitetaan sitä, että toisaalta valtiovallan on kunnioitettava
yksilön oikeuksia pidättyen loukkaamasta niitä ja toisaalta sen on suojeltava
oikeuksia muiden taholta tulevia loukkauksia vastaan ja taattava perusoikeuk-
sien toteuttaminen mahdollisimman täysimittaisesti.3

Sallitusta tulkinnasta on kysymys, kun säännökselle annetaan merkityssisäl-
tö sen sanamuodon puitteissa. Tulkintaan vaikuttavat termien merkitys yleis-
kielessä, sanamuodon mukainen juridis-tekninen merkitys, säännöstä ympäröi-
vä systeemikokonaisuus, lainopilliset teoriat, historialliset yhteydet, lakiin kir-
jattu legaalimääritelmä, ilmauksen käyttöyhteydet muualla lainsäädännössä ja
sääntelyn tavoitteet. Teleologisella tulkinnalla tarkoitetaan sääntelyn tavoittei-
siin keskittyvää tulkintaa.4 Lakia on tulkittava pitäen silmällä sen tarkoitusta.
Subjektiivinen teleologia selvittää lainsäätäjän tarkoitusta muun muassa lain-
valmistelutöiden ja kriminaalipoliittisen keskustelun kautta. Objektiivisessa te-
leologiassa pyritään selvittämään se, mikä olisi tulkitsijan käsityksen mukaan
lain järkevä tarkoitus kussakin soveltamistilanteessa. Tulkitsijan tulisi ottaa
huomioon yleisemmin sosiaaliset normit sekä yhteiskuntapoliittiset arvot ja ta-
voitteet. Tulkintaprosessi koskee niin sanamuodon selvittämistä kuin säännök-
sen soveltumista käsillä olevaan tapaukseen. Normit ohjaavat tapauksen tosi-
seikkojen tulkintaa samalla kun nämä samat tosiseikat ohjaavat normien valin-
taa, tulkintaa ja konkretisoimista tapaukseen.5 Tulkinnassa ei saa mennä lain

1 Tolonen, s. 68.
2 Nuutila 1997, s. 56, Anttila - Heinonen, s. 73.
3 Tolonen, s. 68.
4 Nuutila 1997, s. 57. Ks. Honkasalo, s. 50.
5 Nuutila 1997, s. 58. Tapani 2002a, s. 941. Tapani 2003, s. 126-127.
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sanamuodon ulkopuolelle syytetyn vahingoksi. Säännösten tulkitsijaa kiinnos-
tava kysymys onkin sallitun tulkinnan rakentaminen käytännön lainsoveltamis-
tilanteessa sekä siihen liittyvä sallitun tulkinnan ja kielletyn analogian välinen
rajanveto. Mitkä näkökohdat vaikuttavat käytännön rajanvetotilanteessa? Lä-
hestyn aihetta tässä kirjoituksessa lainsoveltajan näkökulmasta tarkastellen te-
leologisen tulkinnan rajoja, sen rakennetta, teleologista tulkinta-asennetta, oi-
keuskäytäntöä sekä oikeuskirjallisuudessa yleisten oppien uudistuksen tiimoil-
ta virinnyttä keskustelua käsiteltävään aiheeseen liittyen.

2. Teleologisen tulkinnan rajoista

2.1. Laillisuusperiaate

Suomen rikosoikeus rakentuu laillisuusperiaatteen varaan.6 Säännös rikosoikeu-
dellisesta laillisuusperiaatteesta on ennen vuoden 2004 alusta voimaan tullutta
rikoslain uudistusta puuttunut rikoslaista, mutta vuodesta 1995 sisältynyt pe-
rustuslakiin. Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen
eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole
säädetty rangaistavaksi. Lainkohta sisältää lisäksi vaatimuksen siitä, että rikok-
sesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädet-
ty. Säännös on kuvattavissa lausein nullum crimen sine lege ja nullum poena
sine lege; Sekä rikoksen että siitä tuomittavan rangaistuksen tai muun rikosoi-
keudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.7

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen rikoslain muuttamisesta annetun lain
myötä laillisuusperiaate sisältyy nyt myös rikoslain 3 luvun 1 §:ään. Asiallisesti
pykälä vastaa perustuslain 8 §:n ensimmäistä virkettä. Rikoslakiin sisällytetty
säännös eroaa perustuslakiin kirjatusta siten, että rikoslakiin otetussa säännök-
sessä korostetaan analogiakieltoa sekä lain ja tunnusmerkistön täsmällisyys-
vaatimusta. Rikoslakiin sisällytetyn laillisuusperiaatteen mukaan “rikokseen
syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa
nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistavuuden ja muun rikosoikeudel-
lisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.”

Oikeuskirjallisuudessa laillisuusperiaatteen on katsottu koostuvan neljästä
eri alaperiaatteesta. Näitä ovat tuomioistuimille suunnattu vaatimus sitoa ran-
gaistavuus kirjoitettuun lakiin,8 tuomioistuimille suunnattu analogiakielto, tuo-
mioistuimille ja lainsäätäjälle suunnattu taannehtivan rikoslain kielto ja lähinnä
lainsäätäjälle suunnattu epämääräisen rikoslain kielto.9 Näistä tulkintaoppeihin
ja tuomarin näkökulmaan liittyy erityisesti analogiakielto.10

6 HE 44/2002 vp, s. 31.
7 Nuutila 1997, s. 47.
8 Kielto, jonka mukaan tuomari ei saa mennä säädetyn lain ulkopuolelle syytetyn vahingoksi tunnetaan

oikeuskirjallisuudessa praeter legem-kieltona. Nuutila 1997, s. 48.
9 HE 44/2002 vp, s. 32.
10 Matikkala 2000, s. 5.
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2.2. Analogiakielto

Sen lisäksi, että legaliteettiperiaate edellyttää, että asiasta on säädetty lailla, se
asettaa vaatimuksia lain soveltamistavalle. Analogiakielto pitää sisällään vaati-
muksen, että tuomioistuin ei saa tuomita rangaistukseen käyttäen apuna analo-
giaa. Tästä seuraa, että tuomioistuimen toimivalta loppuu siihen, mihin tulkinta
loppuu ja mistä analogia alkaa.11

Säännöksen soveltaminen sen sanamuodon rajoissa on tulkintaa. Kun sään-
nöksen sanamuodon rajat ylitetään, puhutaan säännöksen analogisesta sovelta-
misesta.12 Analogia tarkoittaa oikeudellisen normin soveltamista yksittäiseen
tapaukseen, vaikka riittävää semanttista vastaavuutta tapauksen relevanttien
tosiseikkojen ja normin yleiskielisen tai juridis-teknisen merkityssisällön välil-
lä ei ole. Tällöin tapaus arvostellaan normatiiviselta kannalta samanarvoiseksi
kuin ne tapaukset, joihin normi riittävän semanttisen vastaavuuden perusteella
soveltuu. Kun tulkinnassa normin ja tosiasioita kuvaavien lauseiden vastaavuus
on semanttista, niin analogiassa vastaavuus on arvoperusteista. Normilauseen
sääntelemättömällä alueella oleva tapaus ikään kuin siirretään arvoperusteisen
vastaavuuden perusteella normilauseen ydinalueelle.13 Tulkinnan ja analogian
eroa on oikeuskirjallisuudessa havainnoitu myös kuvaamalla säännöksen so-
veltamisalaa ympyräksi, josta löytyy kustakin ympyrästä ydinkeskusta, jonka
alueella säännöksen soveltaminen on selvää. Jos säännöstä tulkitaan suppeasti
antamalla käytetyille sanoille vain niiden arkikielen mukainen merkitys, on
ympyrä pienempi kuin silloin, kun sanoille annetaan myös muita merkityssisäl-
töjä. Tällöin voidaan puhua laajasta tulkinnasta. Laaja tulkinta syytetyn vahin-
goksikin on sallittu, mikäli säännöksen tulkinnassa hyväksyttävät perusteet joh-
tavat siihen.14 Tulkinnassa ei kuitenkaan saa edetä analogian puolelle syytetyn
vahingoksi.

Analogia jaetaan usein lainanalogiaan ja oikeusanalogiaan. Lainanalogialla
tarkoitetaan säännöksen soveltamista tapaukseen, joka ei mahdu säännöksen
sanamuodon rajoihin, mutta joka on täysin rinnastettavissa säännöksessä tar-
koitettuihin tilanteisiin. Oikeusanalogiasta on kysymys, milloin oikeusnormia
sovelletaan tilanteeseen, joka ei ole rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettui-
hin tilanteisiin, mutta rikoslain yleinen henki, terveen oikeustajunnan vaatimukset
tai muut vastaavat syyt puoltavat rankaisemista. Sekä lainanalogia että oikeus-
analogia syytetyn vahingoksi ovat kiellettyjä.15

Tulkinnan ja lainanalogian välisen rajan vaikeus kuvastuu hyvin ratkaisussa
KKO 1992:32, jossa oli kysymys siitä, voitiinko rikosylikonstaapelille tehty
perätön ilmianto tulkita tehdyksi sille, jonka asiana oli panna rikos syytteeseen.
Rikoslain 15 luvun 6 §:n mukaan rangaistiin väärästä ilmiannosta vuoteen 1997
asti sitä, joka teki perättömän ilmiannon “sille, jonka asiana on panna rikos

11 Ibid.
12 Heinonen, s. 78.
13 Backman, s. 27.
14 Heinonen, s. 78.
15 Tapani 2002a, s. 942.
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syytteeseen.” Ratkaisussa KKO katsoi, että henkilön, joka kaupungin poliisilai-
toksen rikosylikonstaapelin toimittamassa esitutkinnassa vastoin parempaa tie-
toansa oli tehnyt perättömän ilmiannon, katsottiin tehneen ilmiannon sille, jon-
ka asiana oli panna rikos syytteeseen. Korkeimman oikeuden mukaan ylikons-
taapelille tehty rikosilmoitus täytti vaatimuksen, vaikka ylikonstaapeli ei ollut-
kaan virallinen syyttäjä. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan poliisilain sään-
nöksillä poliisin velvollisuudesta ja viittasi myös aikaisempaan, ratkaisua tuke-
vaan oikeuskäytäntöön todeten, ettei vakiintuneen kannan muuttamiseen ole
syytä. Hovioikeus oli hylännyt syytteen, koska ylikonstaapelin tehtävä ei ole
panna rikosta syytteeseen vaan ainoastaan ryhtyä toimenpiteisiin rikoksiin syyl-
listyneiden saattamiseksi syytteeseen.

Analogiakiellon on rikosoikeudessa katsottu tarkoittavan sitä, että lain ratio
ei voi sivuuttaa lain objektiivista tulkintaa.16 Tähän argumenttiin nähden on edellä
kerrottu korkeimman oikeuden ratkaisu altis kritiikille. Korkeimman oikeuden
ratkaisu on näyttää olevan lain hengen mukainen, mutta hovioikeuden kantaa
voitaneen objektiivisen tulkinnan vaatimuksen kannalta pitää oikeampana. Oi-
keuskirjallisuudessa on todettu, että objektiivisen tulkinnan vaatimuksella ha-
lutaan korostaa oikeusturvan toteutumisen vaatimusta, jolle rikosoikeudessa on
annettu suurin painoarvo. Objektiivisen tulkinnan vaatimuksesta on  johdettu
tulkinnan pohjana olevan argumentaatioaineiston käyttöä koskevia rajoituksia,
joille yhteinen piirre on säännöksen sanamuotoa korostava merkitys tulkinta-
aineistona. Yleinen lähtökohta on säännöksen sanamuodon tulkintavaihtoehto-
ja rajaava vaikutus. Tämä korostuu abstrakteja tai epätarkkoja ilmaisuja käytet-
täessä. Mitä vaikeampi jollekin kielelliselle ilmaukselle on osoittaa täsmällistä
merkityssisältöä, sitä vähemmän sen sanamuodolle voidaan tulkintaratkaisussa
antaa merkitystä. Kirjoituksessaan asiaa pohtinut Tolonen viittaa tässä yhtey-
dessä sellaisiin oikeussäännöksiin, joissa sanoilla ei ole tarkkarajaista merki-
tyssisältöä ja antaa esimerkkinä RL 39:1:ssä mainitun sanaparin “taloudelliset
vaikeudet”.17

2.3. Ennustettavuuden ja oikeusturvan vaatimukset

Vaatimus, jonka mukaan rangaistus saadaan määrätä vain kirjoitetussa laissa
rangaistavaksi säädetystä rikoksesta (nulla poena sine lege- tai nullum crimen
sine lege -periaate), on ollut tärkeä taisteltaessa mielivaltaa vastaan.18 Analo-
giakiellon taustalla vaikuttavat oikeusturvanäkökohdat.19 Vaikka teleologisella
tulkinnalla huomioidaan kriminalisoinnin taustalla vaikuttava suojattava oike-
ushyvä, ei syytetylle ankaramman tulkinnan valintaa voida perustaa sanottuun
suojatarkoitukseen.20

16 Tolonen, s. 71.
17 Tolonen, s. 71. Ks. siinä viittaus Kähkönen, s. 137 ss.
18 Klami, s. 178. Anttila - Heinonen, s. 73.
19 Frände 1994, s. 55. Klami, s. 181.
20 Frände 2001, s. 70.
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Sallitun tulkinnan ja kielletyn analogian välinen rajanveto on vaikeaa. Yh-
denmukaisesti uudistuvan rikoslain esitöissä sanotun kanssa on oikeuskirjalli-
suudessa esitetty näkemys, ettei analogian ja tulkinnan väliin olisi vedettävissä
tarkkaa rajaa.21 Tällöin analogian ero tulkintaan jäisi viime kädessä liukuvak-
si.22 Rajatapauksia ratkaistaessa on lähtökohdaksi otettava laillisuusperiaatteen
tausta-arvot ja tavoitteet, joita ovat oikeusturvan ja ennakoitavuuden takaami-
nen.23 Klami on tässä yhteydessä todennut, että tosiseikkojen ja tunnusmerkki-
en välisen vastaavuuden riittävyys näyttäisi olevan teleologisella harkinnalla
ratkaistava asia ja määriteltäessä näin vastaavuuden riittävyyttä, voitaisiin nulla
poena sine lege- ajatuksen takana olevat näkökohdat ottaa teleologisina argu-
mentteinä huomioon.24

Oikeuskysymysten ratkaisuilta voidaan vaatia, että ne olisivat perusteltuja
myös oikeudellisen ennustettavuuden näkökulmasta. Laillisuusperiaate edellyt-
tää, että ihmisen pitää kyetä tekohetkellä mieltämään tekevänsä jotakin kiellet-
tyä. Myös ennustettavuudesta oli kysymys ratkaisussa KKO 2001:86: A oli käyt-
tänyt osakeyhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa, vaikka hän ei ollut omistanut
yhtiön osakkeita ja vaikka hänellä ei ollut muodollista asemaa yhtiön hallinnos-
sa. A:ta pidettiin rikoslain 30 luvun 9 §:ssä tarkoitettuna kirjanpitovelvollisen
edustajana ja hänet voitiin siten tuomita tekijänä rangaistukseen kirjanpitori-
koksesta. Tapauksessa otettiin kantaa siihen, miten rikosvastuu kohdennetaan,
kun rikos tehdään oikeushenkilön toiminnassa. Ennustettavuutta voidaan Tapa-
nin mukaan lähestyä kahdella tavalla. Tapani toteaa tähän ratkaisuun viitaten,
että voidaan pohtia, onko tietyssä konkreettisessa tapauksessa perusteita tulkita
RL 30 luvun 9 §:ssä käytettyä termiä “kirjanpitovelvollisen edustaja” siten, että
myös tosiasiallinen päätöksentekijä voidaan tuomita tekijänä kirjanpitorikok-
sesta. Tapanin mielestä voidaan kysyä vielä, miten tällainen tulkinta ja sen pe-
rusteella muodostuva tulkinta- ja ratkaisukäytäntö vaikuttaisi liike-elämän toi-
mijoiden itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen. Tapani päätyy kuiten-
kin lopputulokseen, että korkeimman oikeuden omaksuma tulkintalinja ei ka-
venna liike-elämän toimijoiden itsemääräämisoikeutta ennakoimattomasti, vaan
pikemminkin tukee ajatusta taloudellisten järjestelyiden läpinäkyvyydestä ja
avoimuudesta. Tapani huomauttaa, että liiketoiminnan harjoittajan on otettava
huomioon myös rikosoikeudellinen normisto erilaisten toimintavaihtoehtojen
hyötyjä ja haittoja punnitessaan.25 Korkeimman oikeuden ratkaisu oli äänestys-
ratkaisu. Esittelijä ja vähemmistöön jääneet oikeusneuvokset katsoivat, että koska
syytetty ei ollut yhtiön toimitusjohtaja eikä hallituksen jäsen, hänellä ei ollut

21 Tapani 2002a, s. 942. Nuutila, 1997, s. 57. HE 44/2002 vp, s. 34. Ks. Klami, s. 184; Klamin mukaan sen
sijaan että vedettäisiin rajaa tulkinnalle ja analogialle, tulisi asia yksinkertaistaa kysymällä vain, sovelle-
taanko määrättyä normia vai ei. Em. kirjoitusta kritisoi Backman, s. 29. Backmanin mukaan vaikka erot-
telu semanttisen vastaavuuden ja arvoperusteisen rinnastettavuuden välillä voi yksittäistapauksessa olla
vaikeaa, ei erottelun vaikeus ole syy erottelusta luopumiseen. Backman painottaa, että oikeus tieteen ja
oikeuskäytännön tehtävänä on ratkaista vaikeitakin rajanvetokysymyksiä eikä kiertää niitä

22 HE 44/2002 vp, s. 34.
23 HE 44/2002 vp, s. 34. Lappi-Seppälä, s. 760. Frände 1994, s. 55.
24 Klami, s. 181.
25 Tapani 2002a, s. 950 ss.
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sellaista asemaa yhtiössä, että hän lain mukaan olisi ollut velvollinen huolehti-
maan yhtiön kirjanpidosta. Rikosoikeudellisen vastuun ulottaminen tosiasialli-
seen johtajaan olisi vähemmistön mielestä merkinnyt kirjanpitorikossäännök-
sen soveltamista sellaiseen tapaukseen, johon se ei lain sanamuodon mukaan
sovellu. Kysymyksessä oli tulkinnallinen rajatapaus, mutta lain ratio huomioon
ottaen pidän kuitenkin korkeimman oikeuden enemmistön ratkaisua oikeampa-
na. Ennustettavuus ja oikeusturva eivät mielestäni kärsi siitä, että lakia ei päästä
kiertämään täysin keinotekoisin järjestelyin.

3. Teleologinen tulkinta oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa

3.1. Yleistä

Oikeusnormin ja tosiseikaston lähestymistä koskevat ongelmat ovat ratkaista-
vissa ensi sijassa lainopin avulla oikeudellisessa tulkintatoiminnassa. Tolosen
mukaan tulkintakannanottojen tulee täyttää kaksi kriteeriä, jotta niiden hyväk-
syttävyys toteutuisi. Kannanottojen on oltava ensinnäkin rationaalisia eli järke-
viä ja johdonmukaisia. Tämän lisäksi niiden tulisi olla hyväksyttäviä eli niiden
tulisi vastata yhteisön moraalista ja oikeudellista traditiota.26 Käyn tässä kappa-
leessa ensin läpi teleologisen tulkinnan rakennetta lainsoveltajan näkökulmasta
käytännön ratkaisutilanteessa. Tämän jälkeen käyn läpi vielä muutaman mie-
lenkiintoisen korkeimman oikeuden tapauksen pyrkien oikeuskirjallisuudessa
esiintyneitä kannanottoja hyödyntäen selvittämään niiden yhteydessä käytyä
keskustelua ratkaisujen tulkinta-argumenteista.

3.2. Teleologisen tulkinnan rakenne

Ekelöfin teleologisen tulkintamallin mukaan teleologisen tulkinnan rakenne
voidaan hahmottaa toteamalla säännöksillä olevan ydinsovellutusalueensa ja
perifeeriset sovellutusalueensa. Tämän mallin mukaan tyypilliset tapaukset rat-
keavat siten, että lakitekstille annetaan luonnollisen kielellisen merkityksen
mukainen tulkinta. Sen sijaan epätyypillisten tapausten ratkaiseminen tapahtuu
selvittämällä ensin lain tavoite tyypillisen tapauksen kautta ja sen jälkeen so-
veltamalla lakia epäselvässä tapauksessa niin, että lain tarkoitus toteutuu sa-
malla tavalla sekä tyypillisessä tapauksessa että epäselvässä tapauksessa. Eke-
löf hahmottaa teleologisen tulkinnan rakennetta normeista ja niiden kuvaamista
tyypillisistä tapauksista käsin.27 Teleologisen tulkinnan rakennetta on oikeus-
kirjallisuudessa hahmotettu myös tyyppitapausajatteluksi kutsutun mallin mu-
kaisesti, jolloin tulkintaongelmaa lähestytään tyypillisten tapausten kautta. Tyyp-
pitapausajattelussa paikannetaan ongelmatapauksen yhtäläisyyksiä ja eroavuuk-
sia, minkä jälkeen niitä verrataan toisiinsa ja punnitaan, ovatko erot niin mer-

26 Tolonen, s. 51.
27 Ekelöf, s. 79 ss.
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kittäviä, että tapauksia ei voida pitää relevantissa suhteessa samanlaisina. Pun-
nintaoperaatiossa eri oikeudenaloilla käytössä olevat analogian käyttösäännöil-
lä on merkittävä asema. Rikosoikeudessa rikoslain analoginen tulkitseminen on
kiellettyä syytetyn vahingoksi ja “tyypillisten tapausten analogiaa” voidaan
käyttää vain sanamuodon puitteissa.28

Talousrikokset ovat säännösten tulkinnan kannalta sikäli haasteellisia, että
tulkintaongelmat niissä alkavat jo tosiseikastopuolella. Talousrikoksissa on har-
voin ulkoisesti suoraan havaittavaa selvästi rikollista tekoa. Usein kysymys on
tyypiltään laillisista ja tavanomaisista liiketoimista, esimerkiksi kaupasta, vaih-
dosta, lahjasta vuokrasta tai hallinnansiirrosta.29 Varallisuus- ja talousrikosten
yhteydessä on oikeuskirjallisuudessa todettu, että näiden osalta on huomattava,
että esimerkiksi varallisuusoikeudelliset säännöt ja periaatteet vaikuttavat va-
rallisuusrikosten tunnusmerkistöjen tulkintaan ja että varallisuus- ja varallisuus-
rikosoikeudellisilla käsitteenmuodostuksilla on yhtymäkohtia. Lahti toteaa oi-
keusjärjestyksen olevan kokonaisuus, joka tarkoittaa, että tulkintaongelmaa
harkittaessa olisi järkevää selvittää kysymykseen systemaattisessa yhteydessä
olevien käsitteiden ja sääntelyiden merkitys. Tosin rikosoikeudellinen tulkinta
voi poiketa ja usein poikkeaakin oikeudenalan omista lähtökohdista perustellen
siviilioikeudellisesta tulkinnasta.30

Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota myös arvoväritteisten käsit-
teiden tulkintaongelmaan ja siltä osin huomautettu, että tulkinnassa apuna käy-
tettävien lain esitöiden ja aikaisemman oikeuskäytännön lisäksi varsinkin mo-
nien arvoväritteisten käsitteiden tulkinnassa otetaan huomioon myös yleinen
oikeustajunta ja siinä tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi “sukupuolisiveellisyyt-
tä loukkaava teko” voidaan eri aikoina ymmärtää merkityssisällöltään erilaise-
na.31

Kaikenkaikkiaan tulkinta on valintaa eri vaihtoehtojen välillä. Valintaa oh-
jaavat objektiivisten kriteerien lisäksi tulkitsijan arvot ja arvostukset.32 Lain-
säännöksillä on välinearvoa. Oikeus on aina päämäärähakuista33 ja tavoite on
arvostusten värittämä haluttu seuraus.34

3.3. Teleologinen tulkinta-asenne

Tolonen on talousrikoksia käsittelevässä kirjoituksessaan todennut oikeustapau-
sanalyysiensä tukevan käsitystä, jonka mukaan talousrikossäännösten tulkin-
nan lopputulos on riippuvainen rikossäännösten tulkintatavasta ja tosiseikaston
analyysistä ja tulkinnasta. Avoimet rikossäännökset jättävät tulkintaperusteiden

28 Nuutila 1996, s. 167. Tolonen 2000, s. 99. Tapani huomauttaa, että Ekelöfin malliin kytkeytyy yhteen
kimppu metodologisia kysymyksiä, jotka voidaan rikosoikeustutkimuksessa jäsentää eri tavoin. Ratkai-
sua malliin sitoutumisesta tai sen hylkäämisestä ei tarvita. Tapani 2003, s. 132.

29 Tolonen, s. 50.
30 Lahti 1991, s. 884
31 Anttila - Heinonen, s. 74.
32 Aarnio, s. 242.
33 Aarnio, s. 239.
34 Aarnio, s. 242.
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löytämisen soveltajan tehtäväksi. Tolosen analysoimille oikeustapauksille oli
luonteenomaista, että tulkintatavan valinta ratkaisi lopputuloksen.35

Tolonen on tässä yhteydessä käyttänyt käsitteitä staattinen ja dynaaminen
tulkintatapa. Staattinen tulkintatapa lähtee siitä, että rikossäännöstä on tulkitta-
va supistavasti ja rikoslain säätämisessä omaksutun systematiikan mukaisesti.
Dynaamisella tulkintatavalla tarkoitetaan sitä, että rikosoikeudellisen arvioin-
nin pohjana on tapauksessa esiintyvä tosiasiallinen toimintaympäristö ja tilan-
nekohtainen oikeudellinen kokonaisjärjestely. Dynaamisemmalla tulkintatavalla
voidaan helpommin asettaa tekijä rikosoikeudelliseen vastuuseen myös sellai-
sesta teosta, jonka kuuluminen tunnusmerkistön alaisuuteen ei ole suoraan näh-
tävissä tunnusmerkistökuvauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että selvästi rangais-
tavan ja selvästi ei-rangaistavan käyttäytymisen väliin jäävälle harmaalle alu-
eelle kuuluva teko voidaan in casu katsoa sisältyvän rikostunnusmerkistön so-
veltamisalan piiriin. Tolosen mukaan tällaiseen ratkaisuun voidaan päätyä te-
leologisella tulkinnalla ratio legis -perusteluja käyttämällä.36

3.4. Ratkaisukäytäntöä

KKO 1971 II 101. Syytetty oli käyttänyt huoneistossaan vahvistinlaitteita kuul-
lakseen naapurinaan asuneen henkilön huoneistosta kantautuneita ääniä, joiden
kuuleminen ei muuten ollut mahdollista, sekä tallentanut vahvistimien kautta
kuuntelemansa äänet ääninauhalle ja sallinut muiden henkilöiden kuulla noita
ääninauhoja. Koska kerrottua menettelyä ei voitu pitää sellaisena menettelynä,
josta laissa olisi säädetty rangaistus, syyte kotirauhan rikkomisesta on hylätty.

Helsingin raastuvanoikeus oli tuominnut kotirauhaan kohdistuvasta rikok-
sesta syytetyn V:n, joka vuosina 1967 ja 1968 oli Helsingissä “useita kertoja
kiinnittämällä varta vasten rakentamiaan teknisiä laitteita asuntonsa seinään
päässyt tunkeutumaan viereiseen G:n huoneistoon siten, että hän oli selvästi
voinut kuunnella G:n huoneistossa tapahtuneita muutoin kuultaviksi mahdotto-
mia G:n yksityiselämään kuuluneita toimintoja, joita V. oli nauhoittanut esittä-
en nauhoituksia myöhemmin muille henkilöille ajanvietteeksi. Sen vuoksi ja
kun V. ryhtymällä tahallaan erityistoimiin kerrotun kuuntelun toteuttamiseksi
oli ilman otollista ja laillista aihetta tunkeutunut G:n yksityiselämään ja siten
loukannut G:n sellaista yksityistä oikeussuojaa, joka sisältyi kansalaiselle tur-
vattuun kotirauhaan” tuomitsi raastuvanoikeus V:n rikoslain 24 luvun 1 §:n 1
momentin ja 7 luvun 2 §:n nojalla jatketusta kotirauhan rikkomisesta rangais-
tukseen. Hovioikeus totesi V:n menettelyllään loukanneen G:n oikeutta saada
suojaa yksityiselämälleen, mutta kumosi raastuvanoikeuden päätöksen ja hyl-
käsi syytteen, koska V:n menettelyä ei voitu pitää sellaisena tekona, josta laissa
olisi säädetty rangaistus. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisua.

Tapauksessa oli kysymys kotirauhan rikkomista koskeneen säännöksen ja

35 Tolonen, s. 156 ss
36 Ibid.
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tosiasiakuvauksen arvoperusteisesta rinnastettavuudesta. Tuomion antamisen
aikaan kotirauhan rikkomista koskenut säännös oli voimassa vuonna 1889 sää-
detyssä muodossaan. Alkuperäisen rikoslain säätämisen aikaan ei ymmärrettä-
västi ollut voitu varautua siihen, että fyysisen tunkeutumisen ohella toisen ko-
tiin voidaan tunkeutua myös teknisin keinoin. Raastuvanoikeus rinnasti tekni-
sin laittein tapahtuvan tunkeutumisen fyysiseen tunkeutumiseen, koska piti sitä
normatiivisesti samanarvoisena. Backman toteaa tähän, kuten oikein onkin, että
kriminalisoineissa oleva aukko on täytettävä lainsäädäntötoimin eikä tuomiois-
tuimen päätöksellä.37 Kohta KKO:n päätöksen jälkeen rikoslain 24 lukuun li-
sättiin salakuuntelua, salakatselua ja niiden valmistelua koskeva säännös.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1998:164 oli kysymys siitä, että A,
joka oli velkajärjestelyhakemuksessaan salannut suuren osan veloistaan, pe-
ruutti hakemuksensa ennenkuin kysymys velkajärjestelyn aloittamisesta oli rat-
kaistu. A:ta syytettiin velallisen petoksesta sillä perusteella, että hän oli velka-
järjestelymenettelyssä jättänyt velkojaan ilmoittamatta. Koska korkeimman oi-
keuden tuomiossa mainituilla perusteilla teon rangaistavuuden edellytyksenä
kuitenkin oli velkajärjestelyn aloittaminen, syyte hylättiin.

Tapauksen ongelma kiteytyi siihen, että velkajärjestelymenettelyn sisältöä
ei ollut kuvattu sen enempää rikoslaissa kuin velkajärjestelylain esitöissäkään.
Käräjäoikeus ja hovioikeus ulottivat velkajärjestelymenettelyn kaikkiin käsit-
telyvaiheisiin hakemusvaihe mukaan lukien. Hovioikeus ja käräjäoikeus olivat
tuominneet A:n rangaistukseen, sillä niiden mukaan rikoslain 39 luvun 2 §:ää
voitiin soveltaa välittömästi velkajärjestelyhakemuksen jättämisen jälkeen.
Korkein oikeus totesi perusteluissaan, että laista tai sen esitöistä ei ole saatavis-
sa johtoa velkajärjestelymenettelyn käsitteelle ja toisaalta, että velallisen petok-
sen rangaistussäännöksellä suojataan velkojien oikeuksia. Korkein oikeus oli
perusteluissaan maininnut vielä, että vaikka jo velkajärjestelyhakemuksen jät-
tämiseen liittyy eräitä velkojienkin kannalta merkittäviä oikeusvaikutuksia,
kysymyksessä olevan säännöksen keskeisimpänä tarkoituksena kuitenkin on
velkojien suojaaminen varsinaisessa velkajärjestelyssä sisällöltään puutteelli-
sesta velkajärjestelyhakemuksesta ehkä aiheutuvilta oikeudenmenetyksiltä. Tä-
män vuoksi velkajärjestelyn aloittaminen oli korkeimman oikeuden mukaan
kysymyksessä olevassa tapauksessa rangaistavuuden edellytys. Koska A:n pe-
ruutettua velkajärjestelyhakemuksensa sen käsittely oli jätetty sillensä eikä vel-
kajärjestelyä ollut aloitettu, KKO hylkäsi syytteen.

Hovioikeus ja käräjäoikeus olivat tuominneet A:n petoksesta katsomalla, että
velkojien edut olivat vaarantuneet jo hakemuksen jättämisvaiheessa siitä huoli-
matta, että hakemus oli myöhemmin peruutettu. Hovioikeuden ja käräjäoikeu-
den ratkaisu oli säännöksen tarkoituksen eli velkojien suojatavoitteen huomioi-
vana teleologinen. Tällainen tulkinta lienee kuitenkin ennakoitavuuden kannal-
ta tulkinnanvarainen ja siten oikeusturvaa vaarantava, minkä vuoksi pidän kor-
keimman oikeuden ratkaisua oikeampana. Korkeimman oikeuden ratkaisun tul-
kinta-asenne suuntautuu rangaistavuuden ydinalueelle. Korkein oikeus tulkitsi
epäselvässä tilanteessa velkajärjestelymenettelyn käsitettä supistavasti. Korkeim-

37 Backman, s. 30.
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man oikeuden ratkaisu on tapausta kirjoituksessaan pohtineen Tapanin mukaan
johdonmukainen ja suoraviivainen, mutta kuitenkin samalla suhteellisen for-
maali ja staattinen. Tapanin mukaan korkeimman oikeuden perusteluista olisi
ymmärrettävissä, että täytäntöönpanomenettelyn juridis-teknistä käsitettä ei ole
syytä tulkita laajentavasti, koska potentiaalinen rikoksentekijä ei voi ennakoida
tällaista tulkintalinjaa. Tapani toteaa vielä, että staattinen tulkita-asenne on jos-
sain määrin ongelmallinen, sillä korkeimman oikeuden ratkaisua voidaan tulki-
ta myös niin, että potentiaaliselle rikoksentekijälle jää lisäaikaa erilaisiin omai-
suusjärjestelyihin jätettyään puutteellisen hakemuksen.38

Tapauksessa KKO 2000:74 oli kysymys velallisen rikoksesta ja velallisen
epärehellisyydestä. A oli maksukyvyttömien X Oy:n ja Y Oy:n puolesta maksa-
nut itselleen yhtiöiltä olevia saataviaan. Y Oy:n maksut suoritettiin pääosin X
Oy:lle kuuluneen vaihto-omaisuuden kauppahinnasta. Kysymys siitä, miltä osin
teko täytti velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön.

Tapauksen ydinkysymykset olivat, mitä velallisen epärehellisyyden tunnus-
merkistössä tarkoitetaan seuraustunnusmerkillä eli maksukyvyttömyyden aihe-
uttamisella tai maksukyvyttömyyden oleellisella pahentamisella, millaisen me-
nettelyn voidaan katsoa huonontavan velallisen kykyä suoriutua velvoitteistaan
ja kenen voidaan katsoa syyllistyvän RL 39 luvun 7 §:n mukaisesti tekijänä
velallisen rikokseen. KKO tuomitsi A:n velallisen epärehellisyydestä sillä pe-
rusteella, että A oli X Oy:n puolesta tietäen yhtiön taloudellisten vaikeuksien
perusteella tekonsa voivan vahingoittaa yhtiön velkojien taloudellista etua il-
man hyväksyttävää syytä luovuttanut 2.260.000 markkaa yhtiön varoja Y Oy:lle,
joka on lähes välittömästi käyttänyt nämä varat omien velkojensa maksamiseen
A:lle ja B:lle. KKO:n ratkaisusta ilmenee, että se on pitänyt tärkeänä, että velal-
lisen rikosten tekijänä voidaan tuomita myös tosiasiallista päätöksentekovaltaa
yhtiössä käyttävä henkilö, jollainen A oli edelleen sen jälkeen ollut, kun ei enää
kuulunut yhtiöiden hallituksiin. KKO korostaa velallisen epärehellisyyden ran-
gaistavuuden edellyttävän, että teko vaikuttaa velallisen kykyyn suoriutua vel-
voitteistaan. KKO vaikuttaa tarkastelleen tilannetta taloudellisen kokonaisjär-
jestelyn näkökulmasta. KKO:n perusteluissa ei otettu kantaa tahallisuuteen.
Tapauksesta voitanee vetää johtopäätökset, että liiketoiminnassa toimivalle hen-
kilölle katsotaan kuuluvan velvollisuus ottaa selvää talouselämän pelisäännöis-
tä ja yrityksen taloudellisesta tilasta.39 Tapaus edustaa dynaamisempaa tulkinta-
linjaa tulkitsemalla tosiasiallisen päätöksentekovaltaa yhtiössä käyttäneen teki-
jäksi ja arvioimalla tilannetta sen kokonaisuudesta käsin. Pidän KKO:n ratkai-
sua perusteltuna, koska taloudellinen toimintaympäristön moninaisuuden vuoksi
saattaa lain ration huomioiminen edellyttää sitä, että asioita ja tapahtumia tar-
kastellaan yhteydessä toisiinsa.

Myös ratkaisussa KKO 2002:11 oli kysymys tekijäasemasta velallisen epä-
rehellisyydessä. A, joka toimi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja toi-
mitusjohtajana, sekä C, joka toimi yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä, olivat
menneet omavelkaiseen takaukseen yhtiön veloista. Lisäksi he olivat olleet aset-

38 Tapani 2002a, s. 944.
39 Tapani 2000a, s. 1008-1009.
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tajana ja siirtäjänä yhtiön hyväksymissä vekseleissä. A ja C olivat yhtiön huo-
nosta taloudellisesta tilasta tietoisina lahjoittaneet omaisuuttaan ja siten aiheut-
taneet maksukyvyttömäksi tulemisensa. Kysymys siitä, voitiinko heitä mainit-
tujen sitoumustensa vuoksi pitää rikoslain 39 luvun 1 §.ssä tarkoitettuina velal-
lisina.

Korkein oikeus päätyi tuomitsemaan A:n ja C:n velallisen epärehellisyydes-
tä pohdittuaan ensin yleisellä tasolla sitä, voiko velallisen epärehellisyyteen yli-
päänsä syyllistyä henkilö, jonka velkavastuu perustuu omavelkaiseen takauk-
seen tai toissijaiseen vekselivelallisen asemaan ja otettuaan kantaa siihen, täyt-
tyikö velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistö tässä tapauksessa. Korkeim-
man oikeuden kannan mukaan velalliskäsitettä voidaan tulkita siten, että tul-
kinnan tulos on sopusoinnussa lain tarkoituksen eli rikossäännöksellä suojatta-
van oikeushyvän kanssa ja tulos on tekijälle kohtuudella ennalta-arvattavissa.
Korkeimman oikeuden mukaan velallisen epärehellisyyteen voi syyllistyä myös
henkilö, jonka velkavastuu perustuu omavelkaiseen takaukseen tai toissijaiseen
vekselivelallisen asemaan, koska omavelkaisen takaajan ja toissijaisen vekseli-
velallisen on varauduttava viimeistään siinä vaiheessa täyttämään velvollisuu-
tensa, kun he tulevat tietoiseksi päävelallisen tai vekselin hyväksyjän taloudel-
lisista vaikeuksista.

Rikosoikeudellisessa vastuuarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös te-
kohetkellä vallinneisiin konkreettisiin tekohetken olosuhteisiin.40 Korkein oi-
keus oli perusteluissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että syytettyjen oli ase-
mansa perusteella täytynyt olla tietoisia yhtiön taloudellisista vaikeuksista ja
että heidän oli täytynyt ymmärtää viimeistään vuoden 1992 lopussa ja 1993
alussa, että he joutuvat täyttämään antamistaan omavelkaista takauksesta, vek-
seleiden asettamisesta ja siirtämisestä johtuvat velvoitteet. Koska A:n ja C:n
henkilökohtainen varallisuustilanne oli ollut kytköksissä yhtiön taloudelliseen
tilanteeseen niin, että heidän tulonsa olivat riippuneet yhtiön tuloksentekoky-
vystä, oli syytettyjen pitänyt ymmärtää olevansa taloudellisessa kriisitilantees-
sa yhtiön ajauduttua taloudellisiin vaikeuksiin.41

Korkeimman oikeuden tulkinta oli teleologinen ottaessaan huomioon lain
tarkoituksen eli rikossäännöksellä suojattavan oikeushyvän määritellessään ve-
lalliskäsitettä. Korkeimman oikeuden tulkinnan lopputulos on tulkinta-asenteel-
taan dynaaminen. Pidän lopputulosta A:n ja C:n tietoisuus yhtiön taloudellises-
ta tilanteesta huomioon ottaen tekijälle kohtuudella ennalta-arvattavissa oleva-
na ja siten oikeana. Ratkaisua pohtinut Tapani toteaa kirjoituksessaan A:n ja
C:n yhtiön taloudellista asemaa koskevan tietoisuuden osalta, että rationaalinen
ja huolellinen yritystoiminta edellyttää, että velallinen tai sen puolesta toimivan
on oltava joka hetki tietoinen yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sen kehitysnä-
kymistä.42 Tapanin mukaan kun syytettyjen oli tullut varautua velvoitteen täyt-
tämiseen ja kun he eivät voineet varautua saamaan säännöllisiä tuloja yhtiöltä
sen ajauduttua taloudelliseen kriisitilanteeseen, tällöin rationaalinen ja huolelli-

40 Tapani 2002b, s. 71.
41 Ibid.
42 Tapani 2002b, s. 72.
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nen taloudenhoito edellyttää sitä, että velallinen arvioi erittäin tarkasti, millai-
set omaisuusjärjestelyt ovat sallittuja, eikä esimerkiksi lahjoita omaisuuttaan
ilman hyväksyttävää syytä.43

Tapaus KKO 2000:39 koski omaisuuden salaamista ulosottomenettelyssä.
Ulosmitattaessa A:lta osuutta kiinteistöstä A ei ilmoittanut ulosottomiehelle ennen
ulosmittausta tekemästään kiinteistöä koskeneesta metsänhakkuusopimukses-
ta. A:sta ei ollut tehty ulosottoselvitystä eikä ollut väitetty, että ulosottomies
olisi muutoinkaan pyytänyt A:lta tietoja hänen omaisuudestaan. Kun velallisel-
la ei ollut lain perusteella velvollisuutta oma-aloitteisesti antaa tietoja varois-
taan ja tuloistaan, A ei ollut syyllistynyt velallisen petokseen.

Tapauksessa arvioitiin velallisen petoksen tekotapatunnusmerkkiä “omaisuu-
den salaaminen” ja tunnusmerkistön soveltuvuutta ulosottomenettelyn yhtey-
dessä. Tapauksen selosteesta ilmenee, että A:sta ei ollut tehty ulosmittausselvi-
tystä, mutta hän oli ollut läsnä ulosmittaustilaisuudessa. Tapausselosteesta il-
menee vielä, että A oli tehnyt aiemminkin metsäkauppoja, hänestä oli vuonna
1993 tehty ulosottoselvitys ja että hänen omaisuuttaan oli ulosmitattu aikaisem-
minkin. A:ta syytettiin velallisen petoksesta, koska hänen katsottiin ulosmitta-
uksen yhteydessä salanneen omaisuutta. Alemmat oikeusasteet olivat tuomin-
neet A:n velallisen petoksesta. Käräjäoikeuden mielestä RL 39:2 ei edellyttä-
nyt, että omaisuuden salaaminen olisi tapahtunut ulosottoselvitystä tehtäessä.
Hovioikeus lopputuloksen pysyttäen totesi, että A:lla oli ollut erityinen oikeu-
dellinen velvollisuus ilmoittaa ulosmittauksessa tekemänsä metsäkauppa ja että
A tämän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömällä oli syyllistynyt velallisen pe-
tokseen. Korkein oikeus hylkäsi syytteen, koska A:lla ei lain perusteella ollut
velvollisuutta antaa tietoja varoistaan ja veloistaan oma-aloitteisesti.

Mielestäni korkeimman oikeuden ratkaisu vaikuttaa ensi katsomalta varsin
hyväksyttävältä, joskin muodollisen varovaiselta. Jos laki ei velvoita velallista
oma-aloitteisesti antamaan tietoja varoistaan ja veloistaan, ei häntä voitane tie-
tojen antamatta jättämisestä rangaista. Muunlaista ratkaisua voitaisiin lain ra-
tiota peräänkuuluttavana pitää kuitenkin tapauksen olosuhteet huomioon ottaen
moraaliselta kannalta puolustettavampana, joskin mahdollisesti oikeusturvan
ja ennakoitavuuden vaatimuksia loukkaavana. Ratkaisu oli äänestyksen tulos,
enemmistön kanta. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että myös passiivinen erehdyk-
sen ylläpitäminen täyttää velallisen petoksen tunnusmerkistön. A:sta ei ollut
ollut tarvetta tehdä ulosottoselvitystä, koska omaisuus oli jo ulosottoviranomai-
sen tiedossa ja A olisi hovioikeuden mainitsemissa olosuhteissa ollut velvolli-
nen ilmoittamaan metsänhakkuusopimuksen.

Tapani kritisoi korkeimman oikeuden ratkaisua todeten, että rikoslain 39:8:n
mukaan ulosottomenettelyllä tarkoitetaan myös ulosmittausta ja että velkojien
edut vaativat suojaa myös ulosmittauksessa. Tapanin mielestä on ollut myös
ymmärrettävää, että A:lta ei ollut kysytty metsänhakkuusopimuksesta, koska
ulosmittauksen kohteena ollut kiinteistö oli ollut ennestään jo ulosottoviran-
omaisen tiedossa, sillä A:sta oli vuonna 1993 tehty ulosottoselvitys. Tapani huo-
mauttaa vielä, että KKO:n ratkaisu rajaa voimakkaasti velallisen petoksen ran-

43 Tapani 2002b, s. 73.
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gaistusvastuuta ulosottomenettelyn yhteydessä. Hänen mielestään HO ja vä-
hemmistöön jäänyt neuvos olivat oikeilla jäljillä perustaessaan rangaistusvas-
tuun informointivelvollisuuden laiminlyöntiin. Tapani toteaa kuitenkin, että lail-
lisuusperiaatteen näkökulmasta olisi epätyydyttävää, mikäli informointivelvol-
lisuuden syntyminen kytkettäisiin löyhästi ulosmittausvelallisen edeltävään toi-
mintaan. Tapanin mukaan rangaistusvastuun syntyminen edellyttää tarkempia
kriteereitä informointivelvollisuuden syntymiselle. Hänen mielestään olisi täy-
sin mahdollista ajatella, että A:lla olisi ollut erityinen oikeudellinen velvolli-
suus poistaa ulosottoviranomaisen erehdys ulosmittauksessa A:n edellä käy-
neen toiminnan perusteella. Näin, koska A oli tehnyt metsäkauppoja ennenkin,
hoitanut kuolinpesän asioita pitkän aikaa, hänestä oli tehty vuonna 1993 ulosot-
toselvitys ja hänen omaisuuttaan oli aikaisemminkin ulosmitattu, minkä lisäksi
metsänhakkuusopimuksella oli olennainen merkitys ulosmitattavan omaisuu-
den arvoon.44 KKO:n kannasta poikkeava ratkaisu olisi tältä kannalta perusteltu
ja lain ration huomioon ottavana hyväksyttävissä oleva, mutta pitäisin sitä kui-
tenkin laillisuusperiaatteen näkökannalta katsoen edellä mainitsemillani perus-
teilla jossain määrin kyseenalaisena.

4. Teleologinen tulkinta uudistuneen laillisuusperiaatteen edessä

Rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaisen laillisuusperiaatteen mukaan “Rikokseen syyl-
liseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa
nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudelli-
sen seuraamuksen on perustuttava lakiin.” Perustuslain 8 §:n mukaan “Ketään
ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon pe-
rusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei
saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.”

Rikoslakiin otettuun säännökseen on sisällytetty sana “nimenomaan,” mikä
ei sisälly perustuslain säännökseen. Erona perustuslain säännöksen ja rikoslain
uuden säännöksen välillä on lisäksi, että laillisuusperiaate ulotetaan koskemaan
myös muita rikosoikeudellisia seuraamuksia, mutta tämä vastaa hallituksen esi-
tyksen mukaan nykyistä tulkintaa. Hallituksen esityksen mukaan “nimenomaan”
sanan lisäyksen takana on analogiakiellon ja tunnusmerkistön täsmällisyysvaa-
timuksen oikeusturvasyistä johtuva korostaminen.45 Säännöksen sisällöllinen
eroavuus perustuslakiin kirjatusta säännöksestä on herättänyt keskustelua oi-
keustieteilijöiden keskuudessa.46

Rikoslakiin otetussa säännöksessä korostetaan analogiakieltoa sekä lain ja
tunnusmerkistön täsmällisyysvaatimusta. Koska täsmällisyysvaatimusta on juuri
rikosoikeudessa oikeusturvasyistä korostettu, on hallituksen esityksen mukaan
tämän vuoksi katsottu asianmukaiseksi sisällyttää tuota ulottuvuutta ilmaiseva

44 Tapani 2000b, s. 241.
45 HE 44/2002 vp, s. 32.
46 Ibid. Ks. Lahti 2003, s. 148 ja Matikkala 2003, s. 224 - 230.
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lisämääre rikoslakiin otettavaan säännökseen.47 Laillisuusperiaatteen uusi sa-
namuoto herättää kysymyksen siitä, kuinka periaatteen ulkoasultaan tiukentu-
nut sisältö tulee vaikuttamaan teleologisen tulkinnan käyttöalaan. Uudistuvan
rikoslain esitöissä ei nähdä tältä osin ongelmaa. Hallituksen esityksen mukaan
vaatimus siitä, että teko on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi, tarkoit-
taa, että tuomioistuin ei saa poiketa lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juri-
dis-teknisestä merkityksestä päättäessään, että konkreettinen teko kuuluu sään-
nöksen soveltamispiiriin. Sallittua tulkintaa siten lain soveltaminen, joka pe-
rustuu termeille annettuun normaalikielen mukaiseen merkitykseen tai termeil-
le oikeustieteessä, lakien esitöissä tai mieluimmin itse laissa vahvistettuun juri-
dis-tekniseen merkityssisältöön. Kysymys sallitun tulkinnan ja kielletyn analo-
gian rajoista palautuu lain perusteluiden mukaan osittain ennakoitavuuskysy-
mykseen ja siihen, miten määräytyy yleisessä tulkintakäytännössä ennakoita-
vissa oleva merkitys. Rikoslain säännösten soveltamisen ennakoitavuus on si-
doksissa säännösten yleiskielen mukaiseen merkitykseen. Lisäksi laki sisältää
myös käsitteitä, joissa riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi joudutaan turvau-
tumaan säännöksille annettavaan erityiseen juridis-tekniseen merkitykseen.
Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi tahallisuus, tuottamus, ampuma-ase ja moot-
toriajoneuvo.48

Lahti on todennut, että uusi sanamuoto viittaisi vahvan in dubio mitius -
tyyppisen tulkintaohjeen antamiseen ja lain sanamuodon puitteisiinkin mahtu-
van teleologisen tulkinnan torjuntaan, mikä ei voisi olla perusteltua ainakaan
rikosoikeudessa kauttaaltaan sovellettavana ohjeena, kuten ei esimerkiksi tyy-
pillisiä talousrikossäännöksiä sovellettaessa.49 Lahti huomauttaa edelleen, että
rikoslaki sisältää entistä yleisluonteisemmin kirjoitettuja rikostunnusmerkistö-
jä muun muassa talousrikosten entistä tehokkaammaksi torjumiseksi. Tällais-
ten tunnusmerkistöjen yhtäläinen soveltaminen on oltava mahdollista verrattu-
na perinteisiin, tarkkarajaisesti säädettyihin rikossäännöksiin niin, että normaa-
lit, esimerkiksi säännösten tarkoituksen huomioon ottavat tulkintaperiaatteet
tulevat rikoslainkäytössä kauttaaltaan huomioon otetuiksi.50 Myös Matikkala
on pohtinut laillisuusperiaatteen rikoslakiin kirjatun muodon vaikutusta lain
soveltamiseen heittäen ilmoille kysymyksen, ovatko tekotyypit niin yksityis-
kohtaisesti määriteltyjä, että on oikein puhua “laissa nimenomaan” rangaista-
vaksi säädettyisyydestä. Täsmällisyyteen pyrkiessäänkin lainsäätäjä hyödyntää
jossain määrin aiempaa yleisluontoisempaa, synteettistä  kriminalisointitekniik-
kaa, minkä taustalla puolestaan on rikoslain kokonaisuudistuksessa sovellettu
keskittämisperiaate ja pyrkimys pidentää säännösten elinikää aiempaa moni-
mutkaisemmassa ja dynaamisemmassa yhteiskunnassa.51 Tässä yhteydessä on
huomattava, että synteettisellä kriminalisointitekniikalla kriminalisoinnit ovat
etukäteen varautuneet ottamaan huomioon myös sellaisia tilanteita, joita ei la-

47 HE 44/2002 vp, s. 32. Perustuslakivaliokunnan mukaan perusoikeussäännöksiin sisältyviin lakivarauk-
siin on ajateltu yleisesti sisältyvän täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, PeVM 25/1994 vp.

48 HE 44/2002 vp, s. 34.
49 Lahti 2001, s. 723.
50 Lahti 2003, s. 148.
51 Matikkala 2003, s. 227. Lahti 2003, s. 148.
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kia säädettäessä ole erityisesti mietitty sekä myös niitä tilanteita, joita ei vielä
olisi osattu edes ennakoida.52

5. Yhteenveto

Teleologinen tulkinta on sääntelyn tavoitteisiin keskittyvää tulkintaa.53 Lakia
on tulkittava pitäen silmällä sen tarkoitusta. Tulkintaprosessi koskee sanamuo-
don selvittämistä ja säännöksen soveltamista käsillä olevaan tapaukseen. Nor-
mit ohjaavat tapauksen tosiseikkojen tulkintaa samalla kun nämä samat tosisei-
kat ohjaavat normien valintaa, tulkintaa ja konkretisoimista tapaukseen.54 Oike-
uskirjallisuudessa on todettu tulkintaan vaikuttavan termien merkitys yleiskie-
lessä, sanamuodon mukainen juridis-tekninen merkitys, säännöstä ympäröivä
systeemikokonaisuus, lainopilliset teoriat, historialliset yhteydet, lakiin kirjattu
legaalimääritelmä, ilmauksen käyttöyhteydet muualla lainsäädännössä ja sään-
telyn tavoitteet.55 Perustuslakiin ja sittemmin myös rikoslakiin kirjattu lailli-
suusperiaate asettaa vaatimuksia lain soveltamistavalle. Sallitusta tulkinnasta
on kysymys, kun säännökselle annetaan merkityssisältö sen sanamuodon puit-
teissa. Rikoslakiin otetulla säännöksellä on haluttu korostaa analogiakieltoa sekä
lain ja tunnusmerkistön täsmällisyysvaatimusta. Analogiakiellon mukaan ana-
logia syytetyn vahingoksi on kiellettyä. Analogiakiellon taustalla vaikuttavat
ennustettavuuden ja oikeusturvan vaatimukset. Sallittua tulkintaa on lain sovel-
taminen, joka perustuu termeille annettuun normaalikielen mukaiseen merki-
tykseen tai termeille oikeustieteessä, lakien esitöissä tai itse laissa vahvistet-
tuun juridis-tekniseen merkityssisältöön.56

Käytännössä rajanveto sallitun tulkinnan ja kielletyn analogian välillä on
vaikeaa. Oikeuskirjallisuuden perusteella voitanee todeta, että yhtä ainoaa oi-
keata tapaa erottaa tulkinta ja analogia toisistaan tai hahmottaa tulkinnan raken-
netta ei ole. Uuden rikoslain esitöissä on todettu tulkinnan ja analogian erotta-
misen jäävän laintulkintaoppien tehtäväksi samalla kun on korostettu, että raja-
tapauksia ratkaistaessa tulisi lähtökohtana olla ennakoitavuuden ja oikeustur-
van takaaminen.57 Harkitessaan konkreettisen teon kuulumisesta säännöksen
soveltamispiiriin, tulee tuomioistuimen tulee pysyä lakitekstin yleiskielen mu-
kaisessa tai juridis-teknisessä merkityksessä.58

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty teleologisen tulkinnan rakenteeksi ja tul-
kinnan ja analogian erottamiseksi eri malleja. Ekelöf hahmottaa teleologisen
tulkinnan rakenteen toteamalla säännöksillä olevan ydinsovellutusalueensa ja
perifeeriset sovellutusalueensa, jolloin tyypilliset tapaukset ratkeavat niin, että
lakitekstille annetaan luonnollisen kielellisen merkityksen mukainen tulkinta ja

52 Matikkala 2003, s. 228.
53 Nuutila 1997, s. 57.
54 Nuutila 1997, s. 58. Tapani 2002a, s. 941.
55 Nuutila 1997, s. 58. Tapani 2002a, s. 941. Ks. Honkasalo, s. 61.
56 HE 44/2002 vp, s. 34.
57 HE 44/2002 vp, s. 32.
58 HE 44/2002 vp, s. 34.
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epäselvät tapaukset ratkeavat soveltamalla lakia siten, että lain tarkoitus toteu-
tuu samalla tavalla epäselvässä tapauksessa kuin selvässä tapauksessa.59 Tyyp-
pitapausajatteluksi kutsutun mallin mukaisesti tulkintaongelmaa lähestytään
puolestaan tyypillisten tapausten kautta, jolloin paikannetaan ongelmatapauk-
sen yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia, minkä jälkeen niitä verrataan toisiinsa ja pun-
nitaan, ovatko erot niin merkittäviä, että tapauksia ei voida pitää relevantissa
suhteessa samanlaisina. Punnintaoperaatiossa eri oikeudenaloilla käytössä ole-
vat analogian käyttösäännöillä on merkittävä asema. Rikosoikeudessa rikoslain
analoginen tulkitseminen on kiellettyä syytetyn vahingoksi ja “tyypillisten ta-
pausten analogiaa” voidaan käyttää vain sanamuodon puitteissa.60 Backmanin
mukaan johdonmukainen lähestymistapa rikossäännösten analogisen sovelta-
misen ongelmiin olisi seuraavanlainen: Ensinnäkin tunnustetaan syytetyn va-
hingoksi koituva analogian kielto. Toiseksi selvitetään säännös säännökseltä
normilauseen ydinalue ja epävarmuusalue. Yksittäisten säännösten sisällön erit-
tely ratkaisee, missä päättyy semanttinen vastaavuus ja alkaa arvoperusteinen
rinnastettavuus.61

Oikeuskäytäntö osoittaa, että varsin monissa tulkinnanvaraisissa tapauksis-
sa on lain ratio huomioiden noudatettu dynaamista tulkintalinjaa. Oikeuskäy-
tännön perusteella vaikuttaisi siltä, että teleologisella tulkinnalla on ollut laajal-
ti käyttöalaa erityisesti talousrikossäännösten tulkinnassa. Rikoslain 3 luvun 1
§:n mukainen laillisuusperiaate edellyttää, että rikokseen syylliseksi saa katsoa
vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädet-
ty rangaistavaksi. Nähtäväksi jää, kuinka säännöksen tiukennettu sanamuoto
tulee vaikuttamaan teleologisen tulkinnan käyttöalaan. Toisaalta on niin, että
koska lainsäätäjä käyttää tyyppikäsitteitä, tulevat käsitteet kuitenkin väistämät-
tä tulkittavaksi. Lainsoveltajalle jää sen ratkaiseminen, vastaako konkreettinen
teko laissa mainittua tekotyyppiä.62 Hyvin kiinnostava on kysymys siitä, kuinka
vaatimus laissa nimenomaan rangaistavaksi säädettyisyydestä tulee suhtautu-
maan yleisluonteisemmin kirjoitettuihin rikostunnusmerkistöihin. Tässä yhtey-
dessä tulee esille oikeushyvien suojan ja yksilöllisen toimintavapauden välillä
vallitseva jännite ja teleologinen varovaisuus. Teleologisella varovaisuudella
tarkoitetaan sitä, että oikeushyvien suoja saa yleensä rikosoikeudellisessa te-
leologisessa punninnassa pienemmän painoarvon kuin toiminnallinen vapaus.63

Tiukennetusta sanamuodosta saattaisi päätellä seuraavan myös kansalaisten oi-
keusturvavaatimuksella perustellun teleologinen varovaisuuden korostuminen
ja sitä kautta mahdollisesti teleologisen tulkinnan käyttöalan supistuminen. Lie-
nee kuitenkin niin, että alati kehittyvässä ja monimutkaistuvassa yhteiskunnas-
sa löytynee teleologiselle tulkinnalle jossain määrin sijaa jatkossakin, koska

59 Ekelöf, s. 79 ss.
60 Nuutila 1996, s. 167. Tolonen 2000, s. 99. Tapani huomauttaa, että Ekelöfin malliin kytkeytyy yhteen

kimppu metodologisia kysymyksiä, jotka voidaan rikosoikeustutkimuksessa jäsentää eri tavoin. Ratkai-
sua malliin sitoutumisesta tai sen hylkäämisestä ei tarvita. Tapani 2003, s. 132.

61 Backman 2003, s. 30.
62 HE 44/2002 vp, s. 34.
63 Tapani 2003, s. 133.
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lainsäädäntö ei voine koskaan etukäteen ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin tu-
leviin tapauksiin.64
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