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ESIPUHE

Vuonna 2002 Helsingin hovioikeuden silloinen presidentti Olli Huopaniemi ja
hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien päällikkötuomarit päättivät aloittaa hovioi-
keuspiirin lainkäyttöhenkilöstön koulutuksen, laatuhankkeen. Koulutus päätet-
tiin järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
kanssa. Koulutuksen suunnittelu aloitettiin vuoden 2002 aikana. Suunnittelussa
ovat olleet mukana edustajat oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja hovioikeu-
desta, käräjäoikeuksien edustaja sekä lisäksi valtakunnansyyttäjänviraston ja
asianajajaliiton asettamat edustajat.

Laatuhankkeen ensisijaisena tavoitteena on hovioikeuspiirin lainkäyttöhen-
kilöstön ammattitaidon kehittäminen oikeudellista tietoa syventämällä ja sitä
kautta tuomioistuinten ratkaisujen laadun parantaminen. Koulutuksen ja ope-
tusjaksojen aiheet on pyritty suunnittelemaan siten, että ne tukevat kiinteästi
lainkäyttöhenkilöstön päivittäistä virkatyötä. Kurssien sisältö on toisaalta suun-
niteltu viiden yliopistollisen opintoviikon laajuisiksi, jotta halukkaat ovat voi-
neet lukea opintojaksot hyväkseen jatkotutkinnon suorittamisessa. Tällä on py-
ritty myös kannustamaan lainkäyttöhenkilöstöä pitkäjänteiseen työskentelyyn
oman osaamisensa lisäämiseksi  ja  ammattitaitonsa parantamiseksi.

Laatuhankkeen ensimmäinen kurssi toteutettiin syksyn 2003 ja kevään 2004
aikana ja sen aiheena oli rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Kevään 2004
aikana toteutettiin myös todistusoikeuden kurssi ja syksyllä 2004 järjestetään
rikostuomioiden perustelemista käsittelevä kurssi. Edelleen vuodelle 2005 on
suunniteltu kahta kurssia, joista kevään 2005 kurssi käsittelee velvoiteoikeuden
kysymyksiä.

Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke poikkeaa muiden hovioikeuspiirien
laatuhankkeista. Tuomarikunnan ja esittelijöiden suuren  määrän vuoksi kaikki-
en välitön osallistuminen laatuhankkeeseen ei täällä ole mahdollista. Ensim-
mäisen jo toteutetun kurssin aikana kehittyi ajatus siitä, että kurssin lopputyöt
julkaistaan erillisenä julkaisuna. Tällä tavoin kurssin anti saatetaan myös mui-
den kuin kurssille osallistuneiden käyttöön. Tämä julkaisu koostuu Rikosoi-
keuden uudistuneiden yleisten oppien -opintojaksolle osallistuneiden henkilöi-
den kirjallisista lopputöistä, jotka on koottu artikkelikokoelmaksi. Artikkelei-
den tieteellisestä tarkastamisesta on vastannut professori Raimo Lahti, jolle lau-
sun tässä yhteydessä kiitokseni. Kiitän myös kaikkia artikkelien kirjoittajia, joi-
den kouluttautumisen arvokas tuotos tämän julkaisun välityksellä saatetaan ho-
vioikeuspiirin lainkäyttöhenkilöstön ulottuville ja laatuhankkeen käyttöön.

Helsingissä, huhtikuussa 2004

Lauri Melander
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ALKULAUSE

Tämän Helsingin hovioikeuden julkaiseman teoksen kirjoitukset ovat synty-
neet Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen ja lainkäyttöhenkilöstön koulu-
tuksen tuotteina siten, että kirjoitukset ovat Helsingin yliopiston oikeustieteelli-
sen tiedekunnan järjestämän, ammatillisesti painottuvan jatkokoulutuksen opin-
tojakson “Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit” tarkastettuja lopputöitä. Aja-
tuksena on ollut toteuttaa Helsingin hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilöstön kou-
lutusta siten, että se vastaa tasoltaan oikeustieteen jatkokoulutukselle asetetta-
via vaatimuksia. Tämän lukuvuonna 2003–2004 pidetyn opintojakson rahoi-
tuksen mahdollisti opetusministeriön oikeustieteellisille tiedekunnille myöntä-
mä määräraha. Opintojaksolle osallistui lähinnä tuomareita, syyttäjiä ja hovioi-
keudenviskaaleja. He ilmoittautuivat oikeustieteen jatko-opiskelijoiksi ja  voi-
vat lukea opintojakson hyväkseen viiden opintoviikon laajuisena osana oikeus-
tieteen lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten.

Tämän opintojakson lisäksi on päätetty järjestää muita vastaavia koulutus-
jaksoja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeessa piirin lainkäyttöyksiköiden
taloudellisesti tukemana. Tällöin oikeustieteen jatko-opiskelijaksi ilmoittautu-
minen on valinnaista, mutta oikeustieteellisen tiedekunnan edustuksen mukana
ololla turvataan opetuksen jatkokoulutustasoisuus ja hyväksyttyjen suoritusten
lukeminen osaksi jatko-opintoja niistä kiinnostuneille. Näiden koulutusjakso-
jen suunnittelua ja tason vaalimista varten on asetettu laatuhankkeen ohjaus-
ryhmä, jonka nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat professori Raimo Lahti pu-
heenjohtajana, hovioikeudenneuvos Raija Karppinen, käräjätuomari Leeni Ki-
valo, valtionsyyttäjä Pekka Koponen, asianajaja Mats Welin, asessori Pirjo Aal-
tonen jäseninä sekä hovioikeudenviskaali Timo Ojala sihteerinä.

Rikosoikeuden uudistuneita yleisiä oppeja koskeva opintojakso koostui syys-
kaudella 2003 järjestetyistä luento- ja seminaaritilaisuuksista, joissa edellytet-
tiin etukäteistä perehtymistä osoitettuun aineistoon, aktiivista osanottoa noissa
tilaisuuksissa sekä niihin kytkeytyneiden seminaaritöiden laatimista. Jokainen
osallistuja sai lisäksi laadittavakseen kirjallisen lopputyön, ja ne esiteltiin ja
niistä keskusteltiin Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla järjestetyssä päätös-
seminaarissa 11.–12.12.2003. Tällöin ja myöhemmin saadun palautteen pohjal-
ta kukin on viimeistellyt lopputyönsä käsillä olevaan teokseen otetuksi tieteelli-
seksi kirjoitukseksi.

Allekirjoittanut Raimo Lahti on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tie-
dekunnan edustajana ollut opintojakson tieteellinen vastuuhenkilö ja pääopet-
taja. Hän on kommentoinut päätösseminaarissa esiteltyjä lopputöitä ja niiden
edelleen kehiteltyjä versioita. Päätösseminaariin osallistui myös rikosoikeuden
assistentti, oikeustieteen lisensiaatti Jussi Matikkala, ja myös hän antoi semi-
naarissa palautetta lopputöiden laatijoille. Näiden palautteiden ja lopputöiden
uudelleen muokkauksen avulla kirjoituksia on pyritty parantamaan sen mukai-
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sesti kuin mitä jatkokoulutuksessa  tieteelliseltä kirjoittamiselta edellytetään.
Samalla on korostettu kirjoitusten käytännöllistä hyödyllisyyttä lainkäyttötoi-
minnalle. Jokainen kirjoittaja vastaa itse työnsä lopputuloksesta.

Allekirjoittanut Timo Ojala on, paitsi yksi teokseen kirjoittaneista, myös lop-
putöiden painoasuun saattamisesta vastannut henkilö. Painoasun tarkastamisen
yhteydessä laadittiin myös teoksen yhteinen oikeustapaushakemisto, joka toi-
vottavasti helpottaa tapausten löytämisessä. Painoasun tarkastamiseen osallis-
tui myös hovioikeuden kirjastonhoitaja Maija Klapuri, joka tarkasti erityisesti
lähdeluettelot ja tietyt viittausten tekniset kysymykset.

Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen kuuluvalla lainkäyttöhenkilös-
tön koulutuksella tähdätään tuon henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja
sen siten tuomioistuinratkaisujen laadun parantamiseen. Julkaisemalla koulu-
tukseen osallistuneiden tarkastetut lopputyöt halutaan yleisesti kannustaa kuva-
tunlaiseen koulutukseen ja innostaa oikeustieteen jatko-opintoihin. Koulutus-
jakson tulokset ovat myös näin kaikkien kiinnostuneiden arvioitavissa. Rikos-
oikeuden yleisten oppien uudistuksen (515–540/2003) tultua voimaan 1.1.2004
on myös ajankohtaista tarvetta uudistuksen sisältöä selvittävien kirjoitusten jul-
kaisemiselle.

Kirjoitusten aiheilla on pyritty laajasti kattamaan rikosoikeuden yleisten
oppien uudistuksen eri osa-alueita, joskin aiheiden valinta on myös määräyty-
nyt kirjoittajien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kirjoitusten järjestyk-
seen asettamisessa on pyritty seuraamaan tuon rikoslakiuudistuksen systema-
tiikkaa: yleisistä rikosvastuun kysymyksistä siirrytään yksittäisten rikosvastuun
edellytysten, vastuuvapausperusteiden ja vastuumuotojen tarkasteluun sekä nii-
den jälkeen rangaistuksen määräämisen teemoihin.

Helsingissä, huhtikuussa 2004

Raimo Lahti Timo Ojala
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Minna-Liisa Hällström

SANANVAPAUDEN SUHDE YKSITYISYYDEN JA
KUNNIAN SUOJAAN

1. Johdanto

Oikeuslaitosta on viimeaikoina arvosteltu voimakkaasti sananvapauden louk-
kaamisesta ratkaisuissa, joissa media on joutunut itse mukaan oikeudenkäyn-
teihin. Erityisesti korkeimman oikeuden ratkaisuja KKO 2001:96 (eläkepetos-
oikeudenkäyntiä koskeva artikkeli) ja 2002:55 (entisen valtakunnansovittelijan
naisystävän yksityiselämä) on kritisoitu median taholta ja korostettu, että niissä
on luettu yksityiselämän piiriin julkisiin asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Medias-
sa on ihmetelty, miten voidaan katsoa kielletyksi sellaisen tiedon julkaisemi-
nen, joka jokaisella on oikeus lain mukaan saada1. Julkisuudessa ovat olleet
paljon esillä myös niin sanotut STT:n doping-juttu ja Nostokonepalvelu Oy:tä
koskeva juttu. Vaikka STT:a koskeva ratkaisu on lainvoimainen, valtionsyyttä-
jän päätös syyttää entistä Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaa muun
muassa kasvuhormonien salakuljetuksesta, on nostanut tapauksen jälleen mie-
lenkiinnon kohteeksi.

2. Sananvapaus ja yksityiselämän suoja perus- ja
ihmisoikeuksina

Sananvapaus sekä yksityiselämän ja kunnian suoja ovat perus- ja ihmisoikeuk-
sina turvattuja oikeuksia. Paitsi perusoikeusuudistuksella, niin myös ihmisoi-
keussopimuksen säännöksillä ja niille ihmisoikeustuomioistuimen antamilla
tulkinnoilla on olennainen merkitys tulkittaessa kunnian ja yksityisyyden louk-
kaamissäännöksiä2.

Sananvapaudesta on säädetty perustuslain 12 §:ssä3 lähes saman sisältöisesti

1 Susanna Reinboth käsitteli muun muassa Lakimiespäivillä 3.10.2003 aihetta  - Miksi avoimuus? Miksi
sananvapaus? -.  Reinbothin esitys julkaistiin 5.10.2003 myös Helsingin Sanomissa.

2 PeVM 25/1994 s. 4-5 Perusoikeutta voidaan rajoittaa toisella perusoikeudella. Perusoikeuksien rajoitus-
perusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä, painavan yhteiskunnallisen tar-
peen vaatimia. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan oi-
keassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskun-
nallisen intressin painoarvoon. Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoike-
usvelvoitteiden kanssa.

3 Suomen perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy
oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estä-
mättä. Tarkempia säännöksiä sanavapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaoh-
jelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.
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kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan4

mukaan sananvapauteen kuuluu sekä oikeus ilmaista että vastaanottaa tietoa.
Koska sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, sananvapautta
voidaan rajoittaa. Sananvapauden käyttämiseen sallitaan sellaisia rajoituksia,
jotka ovat välttämättömiä muun muassa muiden henkilöiden maineen tai oi-
keuksien turvaamiseksi. Lisäksi rajoituksista on säädettävä lailla ja niiden tulee
olla välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan sananvapaussäännöksen keskei-
senä tarkoituksena on taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva
mielipiteen muodostus, avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa
kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön kritiikkiin5. Ihmisoi-
keustuomioistuin on pitänyt erityisen tärkeänä sananvapauden turvaamista tie-
dotusvälineille, joiden keskeisenä tehtävänä on levittää tietoa ja mielipiteitä ylei-
sesti asioista ja arvostella poliitikkojen toimintaa6. Ihmisoikeustuomioistuin on
useassa ratkaisussa hyväksynyt sen, että sananvapauteen kuuluu tietty liioitte-
lu, jopa provokaatio tärkeitä yleistä mielenkiintoa herättäviä asioita käsiteltäes-
sä7. Sallitun kritiikin rajat ovat väljemmät poliitikon kuin yksityisen kansalai-
sen kohdalla. Viestin lainvastaisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, missä yhteydessä asia esitetään ja missä määrin sananvapauden rajoittami-
sella on yleisestäviä vaikutuksia vapaalle kansalaiskeskustelulle.8

Kritiikkioikeus ei oikeuta totuudenvastaisiin väitteisiin. Toimittajan on va-
rauduttava osoittamaan väitteensä toteen. Koska lehdistön ei ole aina mahdol-
lista hankkia varmaa tietoa väitteidensä totuudenmukaisuudesta, väitteille on
oltava riittävät perusteet ja sen tulee tapahtua hyvässä uskossa9. Lehdistö voi
yleensä luottaa virallisten raporttien ja selvitysten sisältöön ryhtymättä tarkista-
maan esitettyjä väitteitä10.

Perustuslain 10 §:ssä säädetään oikeudesta yksityiselämän ja kunnian suo-
jaan. Yksityiselämän suoja on perusoikeutena uusi ja sen esikuvana olivat vas-
taavat määräykset kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa11. Kunniaa ja yk-

4 Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden
pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja vi-
ranomaisten siihen puuttumatta. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se
voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen ja rajoitusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja
jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa  kansallisen turvallisuuden, alueellisen kos-
kemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, tervey-
den tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuk-
sellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmis-
tamiseksi.

5 Manninen 1999 s. 388.
6 EIS:n välttämättömyystesti edellyttää sen kysymistä, että perustuuko toimittajan rankaiseminen paina-

vaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen, onko se oikeassa suhteessa hyväksyttävään tavoitteeseen ja ovatko
kansallisen viranomaisen esittämät syyt viranomaisen esittämät syyt toimittajan rankaisemiselle rele-
vantteja ja riittäviä.

7 Bladet Tromsf and Stensaas v. Norja 20.5.1999 ja Ionel Dalban v. Romania 28.9.1999.
8 Manninen 1999 s. 405 - 413.
9 Nuutila Rikosoikeus 2002 s. 921.
10  Colombani, Incyan ja Le Monde v. Ranska 25.6.2002
11 PL 10 §:n 1 momentti sisältää säännöksen yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suojasta. Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-
elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.
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sityiselämän loukkaamisrikoksista säädetään nykyisin rikoslain 24 luvun 8 - 10
§:ssä.

Yksityiselämän käsitteen ydin sisältää sen, että ihmisellä tulee olla tietty rau-
hoitettu ala, johon kuuluvat asiat hän voi pitää omana tietonaan, jos hän halu-
aa12. Suoja koskee myös totuudenmukaisten tietojen levittämistä13. Jonkin sei-
kan tai toiminnan kuuluminen yksityiselämään riippuu henkilön yhteiskunnal-
lisesta asemasta, seikan tai toiminnan laadusta ja asian käsittelemisen yhteis-
kunnallinen merkityksestä sekä siitä, miten teko liittyy tekijän yhteiskunnalli-
seen rooliin14. Asiakirjan julkisuus ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että siinä
olevat tiedot voitaisiin julkistaa15. Jos rikos on sen laatuinen, ettei sillä ole yh-
teiskunnallista merkitystä, se kuuluu tekijänsä yksityiselämänä suojattaviin seik-
koihin. Rikosuutisoinnissa tuomioistuimen ratkaisuja ei myöskään pidä enna-
koida eikä ennakolta ottaa kantaa syyllisyyteen.

Yksityiselämän käsite on avoin, joten oikeus yksityiselämän suojaan tulee
toteuttaa antamalla yksityiselämän käsitteelle sellainen merkityssisältö, joka ei
rajoita joukkotiedotusvälineiden keskeisiä yhteiskunnallisia tehtäviä16. Rangais-
tussäännösten tarkoituksena ei ole siten rajoittaa sananvapauden ydinalueelle
kuuluvaa viestintää. Toisaalta kunnian ja yksityiselämän suojallakin on oma
ydinalueensa, jota ei voida sananvapauden perusteella tehdä tyhjäksi.

3. KKO 2001:96 Oikeudenkäyntiuutisointi

Mistä tapauksessa on kysymys?
KKO:n ratkaisu koski asiaa, jossa törkeistä petoksista syytteessä olevasta hen-
kilöstä oli tuota rikosjuttua käsitelleessä lehtikirjoituksessa julkaistu valokuva
ilman henkilön suostumusta17. Kuva oli peräisin eräästä toisesta lehdestä aiem-
min julkaistusta artikkelista, joka käsitteli kyseisen henkilön talokauppaa. Hen-
kilö ei ollut säännöksen tarkoittamalla tavalla elinkeinoelämän vallankäyttäjä.

Ylioikeudet katsoivat, ettei oikeudenkäyntiuutisointi vireillä olleessa julki-
sessa rikosoikeudenkäynnissä loukannut kyseisen henkilön kunniaa. Korkeim-
man oikeuden oikeusneuvosten Pauliine Koskelon ja Mikael Krogeruksen mu-
kaan ratkaisussa oli ollut kysymys siitä, saiko henkilön kuvan tässä yhteydessä

12 Nuutila Rikosoikeus 2002 s. 913  Nuutila on kuvannut yksityiselämän ydintä sanalla intimiteetti.
13 HE 184/1999 s. 31.
14  HE 84/1974 s. 3. Tunnusmerkistöjen samankaltaisuuden vuoksi aikaisemmin voimassa olleen säännök-

sen rikoslain 27 luvun 3a §:n esitöillä ja vanhaa lakia soveltaen tehdyillä korkeimman oikeuden ratkai-
sulla on edelleen merkitystä tulkittaessa uutta rikoslain 24 luvun 8 §:ä.

15  Grönqvist, Journalisti 14.10.2003 s. 19 ja HE 184/1999 s. 32.
16 HE 84/1974 s. 2.
17  KKO 2001:96; Lehdessä olleessa artikkelissa kerrottiin käräjäoikeudessa vireillä olevasta rikosasiasta,

jossa A:ta syytettiin muun muassa törkeistä petoksista. Kirjoituksen kuvituksena oli käytetty A:n luvatta
eräässä toisessa lehdessä aikaisemmin julkaistua muuta asiaa koskevaa kirjoitusta, jonka tekstistä on
näkynyt A:n nimi, ja sen yhteydessä julkaistua A:n kuvaa, josta A oli tunnistettavissa. Kun rikosjutussa ei
ollut kysymys asiasta, joka yksittäistapauksena olisi ollut sillä tavoin yhteiskunnallisesti merkittävä, että
sitä koskevan artikkelin yhteydessä olisi ollut perusteita luvatta julkaista kuvituksena A:n kaltaisessa
asemassa olevan henkilön nimi ja kuva, kysymyksessä oli rikoslain 27 luvun 3a §:ssä (908/1974) tarkoi-
tettu yksityiselämän loukkaaminen. Artikkelin kirjoittaja, päätoimittaja ja lehden kustantaja velvoitettiin
suorittamaan A:lle korvausta henkisestä kärsimyksestä.
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julkaista ilman hänen lupaansa18. Sen sijaan siinä ei heidän mukaansa ollut rat-
kaistavana se, saako vireillä olevaa rikosasiaa uutisoitaessa julkistaa syytetyn
nimen, kuten lehdistössä on väitetty. Ratkaisussa ei myöskään ollut pidetty pe-
tosta sinänsä yksityiselämänä. KKO katsoi, toisin kuin hovioikeus, että kuvitus
oli loukannut henkilön yksityisyyttä, koska tapauksessa ei ollut merkittävää
yhteiskunnallista tarvetta luvatta julkaista kyseisessä asemassa olleen henkilön
henkilöllisyyden paljastava kuvitus.

Mihin ratkaisu perustuu?
Selvää oli, että henkilö oli tunnistettavissa artikkelista. Oikeudenkäyntiuutisointi
vireillä olevista rikosasioista ei loukannut kunniaa, koska kyseisen henkilön ei
väitetty syyllistyneen rikokseen. Julkisessa oikeudenkäynnissä esitetyn syyt-
teen uutisointi on siten oikeutettua. Sen sijaan KKO katsoi, että henkilön yksi-
tyisyyttä oli loukattu asiaan sovellettavan rikoslain 27 luvun 3a §:ssä (908/1974)
nojalla19.

Korkein oikeus viittasi lain esitöihin (HE 84/1974 s. 4)20 ja rajasi yhteiskun-
nallisesti merkittäviksi toiminnoiksi alat, joilla esiintyy päätöksentekoa tai jois-
sa olosuhteet todellisesti voivat vaikuttaa useiden henkilöiden joka päiväiseen
elämään tai joilla on periaatteellista merkitystä21. Olennaista lainkohdan sovel-
tamisen kannalta oli ensinnäkin se, oliko uutisoitu asia yhteiskunnallisesti mer-
kittävä. Tässä tapauksessa kyse oli ollut yksittäisen kansalaisen eläkkeisiin liit-
tyvästä väitetystä epäselvyydestä, joka ei yksittäistapauksena ollut yhteiskun-
nallisesti merkittävä. Artikkelin taustalla oli saattanut olla tarkoitus kiinnittää
tämän tapauksen kautta huomiota sosiaaliturvaetuuksien väärinkäyttöön yleen-
sä ja siten yhteiskunnallisesti merkittävään epäkohtaan. Aiheen käsittelyn kan-
nalta ei ollut kuitenkaan tarpeen, eikä siis oikeutettua, luvatta julkaista yksittäi-
sen, tällaisesta menettelystä syytetyn tai tuomitun kaltaisessa asemassa olevan
yksityishenkilön henkilöllisyyden paljastava kuvitus (nimi ja kuva).

Olen samaa mieltä tutkija Päivi Tiilikan kanssa siitä, että kuvan julkaisemi-

18 Vertaa KKO 2000:83: Television uutislähetyksessä julkistettiin viranomaistietoja Suomessa todettujen
sukupuolitautien määristä ja tartuntalähteistä. Toimittajan mainittua, että tauteja levittivät lähinnä prosti-
tuoidut, kuvaruudussa näytettiin stripteasetanssijana esiintyneen A:n mainosvalokuva. Jutussa oli kysy-
mys siitä, oliko kuvan esittämistapa aiheen yhteydessä ollut sillä tavoin vihjaileva,  että A:n yksityiselä-
mää oli loukattu.

19 RL 27:3a § (908/1974) Joka ilman laillista oikeutta joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai muulla sen kal-
taisella tavalla julkisesti levittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan, joka on omiaan
aiheuttamaan hänelle vahinkoa tai kärsimystä, on tuomittava yksityiselämän loukkaamisesta vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi tai sakkoon. Yksityiselämän loukkaamisena ei ole pidettävä julkistamista,
joka koskee henkilön menettelyä julkisessa virassa tai tehtävässä, elinkeinoelämässä, poliittisessa toi-
minnassa tai muussa näihin rinnastettavassa toiminnassa ja on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän
asian käsittelemiseksi.

20 HE 184/1999 s. 31 Koska voimassa oleviin säännöksiin ehdotetaan vain teknisluonteisia muutoksia,
nykyisen pykälän säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluja voidaan pääosin käyttää ehdo-
tetun 8 §:n tulkinnassa. Ks. myös LaVM 6/2000 s. 5.

21 Voimassa olevan säännön (RL 24:8,2) mukaan yksityisasioiden julkistamisen joukkotiedotusvälineissä
tekee oikeutetuksi se, että tieto, kuva tai vihjaus esitetään politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa
virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toi-
minnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asi-
an käsittelemiseksi.

22 Tiilikka 2003 s. 90.
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sen oikeudettomuus ei ole voinut korkeimmassa oikeudessa perustua pelkäs-
tään kuvan julkaisemiseen lehdessä vaan nimenomaan kuvan julkaisemiseen
osana oikeudenkäyntiuutisointia22.

Mitä ratkaisusta seuraa?
Ratkaisu vahvistaa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä omaksutun kan-
nan, että julkisessa oikeudenkäynnissä ilmi tulleiden seikkojen neutraali uuti-
sointi ei ole valheellista vihjailemista. Arkistokuvien julkaisemisen suhteen rat-
kaisu kiinnittää huomiota siihen, että aikaisemmin julkaistua kuvaa ei saa aina
julkaista uudelleen ilman asianomaisen lupaa. Yksityisyyden suojan kannalta
ratkaisussa olennaista on, että asian yhteiskunnallisen merkittävyyden arvioin-
nin lisäksi tuomioistuimen on erikseen harkittava vielä henkilöllisyyden paljas-
tamisen tarpeellisuutta. Lain esitöissä on korostettu sitä, että julkistamisessa ei
saa mennä pidemmälle kuin tarve vaatii ja että ennen henkilön nimen tai mui-
den tunnistamistietojen julkistamista on aina harkittava tarkasti, onko tämä vält-
tämätöntä aiheen käsittelyn kannalta23. Kysymys on lähinnä siitä, tuoko henki-
löllisyyden paljastaminen jotain lisäarvoa oikeudenkäyntiuutisointiin24.

KKO ei viitannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksiin eikä teh-
nyt ihmisoikeussopimuksen tarkoittamaa välttämättömyystestiä, koska se ei
katsonut niillä olevan merkitystä esillä olevan kysymyksen ratkaisemiseksi25.
Ratkaisua voidaan arvostella tästä samoin kuin siitä, että perusteluja ei ole kir-
joitettu riittävän selvästi. Julkisuudessa ja myös oikeustieteellisissä julkaisuissa
ratkaisu on ymmärretty niin, että syytetyn tai tuomitun nimen saa julkistaa ri-
kosasian yhteydessä vain yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa26. Tapauk-
sesta syntyneitä väärinkäsityksiä ei voi pitää aiheettomina. KKO ei ole peruste-
luissa nimenomaisesti ilmoittanut, että ratkaistavana on ollut vain kuvaa koske-
va kysymys. Väärinkäsityksen vaara on ilmeinen, kun perusteluissa on todettu
seuraavasti: “Vaikka rikosasia on koskenut suuruudeltaan sinänsä huomattavaa
taloudellista etua, kysymyksessä ei ole ollut asia, joka yksittäistapauksena olisi
ollut sillä tavoin yhteiskunnallisesti merkittävä, että sitä koskevan artikkelin
yhteydessä olisi ollut perusteita luvatta julkaista kuvituksena toinen, A:n nimen
ja kuvan sisältävä kirjoitus.” Tapauksen otsikossakaan ei myöskään puhutaan
pelkästään kuvasta. Toivottavaa on, että KKO vastaisuudessa kirjoittaisi perus-
telut niin tarkasti, ettei vastaavanlaisia väärinkäsityksiä pääse syntymään.

Tapauksesta on valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen27.

23 HE 84/1974 s. 4.
24 Henkilökuvan julkaisemisen hyväksyttävyys riippuu kuvan sisällön lisäksi siitä, missä tarkoituksessa ja

missä yhteydessä julkaiseminen tapahtuu. ks Grönqvist s. 19.
25 ks. News Verlags GmbH & CoKG v. Austria 11.1.2000 EIT totesi muun muassa, että epäillyn valokuvan

julkaisemisen kieltämiseen voi olla hyviä perusteita riippuen kysymyksessä olevan teon luonteesta ja
tapauksen olosuhteista. Kysymyksessä oli sarja vakavia väkivaltarikoksia, jotka olivat kohdistuneet muun
muassa poliitikoihin. Uutisoinnin aiheena olevia tekoja arvioituaan EIT katsoi, ettei syytetyn kuvan jul-
kaisemista olisi noissa olosuhteissa saanut kieltää.

26 Nuutila Rikosoikeus 2002 s. 916.
27 Wirtschafts-Trend Zeitsschriften-Verlagsgesellschaft mbH v. Itävalta 14.11.2002. EIT:n mukaan koko

nimen paljastamisella ei ollut annettu artikkelin muihin tietoihin nähden mitään sellaista yleisesti kiin-
nostavaa  lisätietoa, joka olisi voinut syrjäyttää ao. henkilön tarpeet nimensä salaamisen suhteen. Tuo-
mioistuimet eivät olleet ylittäneet harkintamarginaaliaan eikä puuttumista voitu pitää suhteettomana.
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4. KKO 2002:55 Julkisuuden henkilölle läheisen henkilön
yksityisyys

Mistä tapauksessa on kysymys?
Merkittävässä julkisessa asemassa ollutta henkilöä oli TV:ssä haastateltu hänen
erottamiseensa johtaneista tapahtumista, joihin myös haastateltavan naisystävä
oli osallistunut.  Nainen oli tuomittu saman illan tapahtumien perusteella haas-
tateltavan pojan pahoinpitelystä sakkoon. Toimittaja mainitsi kaksi kertaa nai-
sen nimen ohjelmassa ilman tämän suostumusta. Nainen ei ollut julkisuuden
henkilö eikä hänellä ollut yhteiskunnallisesti merkittävää asemaa.

Sen lisäksi, että haastattelija oli viitannut naisen osuuteen haastateltavan
kotona erottamiseen johtaneissa tapahtumissa, haastattelija oli ottanut esille
haastateltavan ja naisystävän intiimiä kanssakäymistä koskevia arkaluontoisia
yksityiskohtia. Korkeimman oikeuden oikeusneuvosten Pauliine Koskelon ja
Mikael Krogeruksen mukaan KKO:ssa oli kysymys vain jälkimmäisen menet-
telyn arvioinnista. Ratkaisu ei siis heidän mukaansa koskenut rikosjutun uuti-
sointia eikä rikosta yksityiselämänä. KKO tuomitsi, toisin kuin hovioikeus, toi-
mittajan yksityiselämän loukkauksesta sakkorangaistukseen ja vahingonkorvauk-
siin.

Mihin ratkaisu perustuu?
Kaikki tuomioistuimet olivat samaa mieltä siitä, että ohjelmassa käsitellyt naisys-
tävää koskevat seikat olivat sellaisia, jotka kuuluvat hänen yksityiselämänsä
piiriin ja jotka lähtökohtaisesti nauttivat yksityiselämälle kuuluvaa suojaa. Lain-
kohdan poikkeussääntö, joka sallii yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden
käsittelemisen julkisesti, koskee vain vallankäyttäjiä itseään eikä julkisuuden
henkilön lähipiiriin kuuluvaa henkilöä. Sen sijaan toisin kuin hovioikeus kor-
kein oikeus katsoi, että RL 27:3a §:stä ei ollut vedettävissä yleistä periaatetta,
että henkilön joutuminen osaksi suurta huomiota herättävää tapahtumaa vähen-
täisi tämän yksityisyyden suojaa. Kun julkisuuden henkilön erottamiseen oli
johtanut hänen oma käytös, se seikka, että nainen oli ollut mukana näissä tapah-
tumissa, ei sellaisenaan oikeuttanut naisen nimen mainitsemiseen. Naisen tuo-
mitseminen sakkoon ei myöskään oikeuttanut hänen nimensä mainitsemiseen.

Mitä ratkaisusta seuraa ?
Vallankäyttäjien ja julkkisten läheiset nauttivat täyttä yksityiselämän suojaa
kaikissa tilanteissa. Sovellettavasta lainkohdasta ei voi johtaa sellaista yleistä
periaatetta, että henkilö, joka joutuu osaksi suurta huomiota herättävää tapahtu-
maa, ei voi vaatia samaa suojaa kuin normaalioloissa. Selvää myös on, että
naisystävän osuus yhteiskunnallisesti merkittävän henkilön erottamiseen johta-
neissa tapahtumissa ja naisen pahoinpitelytuomio eivät ole voineet oikeuttaa
seurustelusuhdetta koskevan arkaluontoisen yksityiskohdan julkistamiseen. Jo-
kaisella yksilöllä on tietty rauhoitettu alue, johon kuuluvat asiat hänellä on oi-
keus pitää omana tietonaan, jos hän haluaa28. Intiimin yksityiselämään kuulu-

28 HE 184/1999 s. 31.
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van seikan paljastamisen tarkoituksena on ollut vain herättää yleistä uteliai-
suutta ja kohua29.

Korkeimman oikeuden neuvosten edellä kerrotusta kannanotosta huolimatta
ratkaisua on vaikea tulkita niin, että kysymys ei olisi ollut lainkaan rikosuuti-
soinnista, koska ratkaisu on koskenut naisen nimen mainitsemista myös siinä
yhteydessä, kun hänen on kerrottu osallistuneen käräjäoikeudessa sittemmin
käsiteltyyn väkivaltaiseen tapahtumaan. Tästä syystä yhdyn Nuutilan ja Tiili-
kan näkemykseen siitä30, että ratkaisu koski myös rikosjutun uutisointia.

Nuutila on aiheellisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että nainen ei ollut vain
passiivinen julkisuuden kohde, jonka nimi vain vedettiin esille, vaan henkilö,
joka oli itse aktiivisesti toiminut julkisuutta kiinnostavassa tapahtumassa. Pun-
nittaessa vastakkain sananvapauden periaatetta rikosuutisoinnissa ja oikeutta
yksityiselämään lähtökohtana on, että yksityiselämän suoja ei saa rajoittaa jouk-
kotiedotusvälineiden keskeisiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Naisen nimen julkai-
semisella televisiossa on vaikea nähdä yhteiskunnallista merkitystä eikä se ole
ollut tarpeen julkisuuden henkilön menettelyn arvioinnin kannalta.  Kuten KKO
on todennut, ohjelma olisi voitu toteuttaa julkistamatta naisen henkilöllisyyttä.

Korkeimman oikeuden jäsenenä ja Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja-
na toiminut Henrik Grönqvist on kirjoittanut julkisten tietojen julkaisemisesta.
Grönqvist on osuvasti todennut, että oikeudenkäytön julkisuuden tarkoituksena
on luoda kansalaisille mahdollisuus seurata oikeudenkäytön asianmukaisuutta.
“Sitä vastoin tarkoituksena ei ole ollut asettaa oikeudenkäyntiasiakirjoihin asian-
osaisten tai todistajien yksityiselämään kuuluvia seikkoja tietoja vapaaseen ja-
keluun”31. Lain esitöidenkään valossa tiedon julkisuus ei aina merkitse sitä, että
sen voi vapaasti julkaista.

Tapauksesta on valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. KKO:ta on
aiheellisesti kritisoitu julkisuudessa siitä, että asiaa ei ole punnittu sananvapau-
den kannalta, vaikka siihen oli nimenomaisesti vedottu32.

29 Societe Prisma Presse v. Ranska 1.7.2003: Valittajan julkaiseman artikkelin, jolla oli pelkästään pyritty
tyydyttämään tietyn yleisön uteliaisuutta avioparin yksityiselämän suhteen, ei voitu katsoa edistäneen
mitään keskustelua yhteiskuntaa yleisesti kiinnostavista kysymyksistä, vaikka aviopari olikin yleisesti
tunnettu, Siten sananvapauden rajoituksia oli käsillä olevassa tapauksessa tulkittava erittäin väljästi, kos-
ka valittajan julkaisemat lausumat ja kuvat koskivat vain henkilökohtaista aluetta. EIT katsoi myös, että
juttua ja päätöstä koskeneen tiedonannon julkaiseminen perusti asianmukaisen hyvityksen loukkauksen
kohteeksi joutuneelle. Julkaisemisella voitiin edistää myös sitä, että julkisuuden henkilöiden yksityisyy-
den piiriin kuuluvista asioista ei tullut medialle erittäin tuottoisaa myyntiartikkelia. EIT katsoi siten, että
puuttuminen sananvapauteen oli ollut välttämätöntä demokraattisessa  yhteiskunnassa eikä EIS 10 artik-
laa ollut rikottu. Valitus oli ilmeisesti perusteeton EIS 35 artiklan 3 kohdan mielessä. EIT ei siis hyväksy-
nyt median yksipuolista tulkintaa siitä, että lukijoilla oli oikeus tietää kaikki julkisuuden henkilöistä.

30 Nuutila KKO:n ratkaisut kommentein I/2002  s. 391. Tiilikka 2003 s. 108 - 109.
31 Grönqvist: Journalisti 11.10.2003 s. 19.
32 Tammer v. Viro 6.2.2001 Tapauksessa oli kysymys Viron entisen pääministerin avustajaa ja sittemmin

vaimoa koskeva lehtihaastattelu. Haastattelun laatinut toimittanut oli tuomittu herjauksesta. EIT ei katso-
nut tuomion loukanneen sananvapautta, vaikka kyseiset lausumat viittasivat asianomaisen henkilön yksi-
tyiselämää koskeviin seikkoihin, joita hän oli itse käsitellyt muistelmissaan. EIT viittasi mm. siihen, että
kyseisten lausumien oikeutusta oli arvioitava ottaen huomioon niiden tausta ja merkitys yleisölle “Vaik-
ka hän oli ollut edelleen mukana poliittisessa puolueessa, EIT katsoi jääneen näyttämättä, että hänen
yksityiselämäänsä koskeneiden sanojen käyttäminen olisi ollut oikeutettua yleisen kiinnostavuuden pe-
rusteella tai sen vuoksi, että ne koskivat yleistä merkitystä omannutta asiaa. Asiassa ei ollut näytetty, että
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5. Ns. STT:n doping-juttu

Mistä tapauksessa on kysymys?
STT  toimitti uutisasiakkailleen yhteensä kolme uutista 21. ja 24.1.199833. En-
simmäisessä uutisessa kerrottiin erään suomalaisen maajoukkueen mieshiihtä-
jän kasvuhormonien käytöstä vuonna 1996 hiihtoliiton johtavien henkilöiden
tieten. Toisessa uutisessa ilmoitettiin mieshiihtäjän nimi. Viimeisessä uutisessa
väitettiin, että eräs tietyt edellytykset täyttävä Hiihtoliiton johtoon kuuluva hen-
kilö oli yrittänyt ostaa kasvuhormoneja. Päätoimittaja ja toimittaja tuomittiin
käräjäoikeudessa kumpikin ehdolliseen vankeusrangaistukseen yhteensä 19 jul-
kisesta herjauksesta sekä maksamaan huomattavia vahingonkorvauksia asian-
omistajille.

Hovioikeudessa kysymys oli siitä, olivatko uutisissa esitetyt väitteet perät-
tömiä, olivatko toimittajat siinä tapauksessa toimineet tahallisesti ja oliko Hiih-
toliiton johtavat henkilöt yksilöitävissä.

Mihin ratkaisu perustuu?
Selvää oli, että uutiset olivat loukkaavia, jos ne osoittautuisivat perättömiksi.
Toimittajat vetosivat lähdesuojaan. Kun toimittajat eivät osoittaneet väitteitään
toteen eikä heillä ollut myöskään riittäviä perusteita uskoa uutisessa esitettyjen
väitteiden totuudenmukaisuuteen tai todistettavuuteen, heidän todettiin menet-
telyllään loukanneen kunniaa.

Kunnianloukkauksen kohteena voi olla vain luonnollinen henkilö. Ketään
Hiihtoliiton johtoon kuuluvaa henkilöä ei ollut mainittu nimeltä  21.1.1998 jul-
kaistussa uutisessa eikä yksilöity siten, että hänet voitaisiin edes uutisen perus-
teella lähipiirissä tunnistaa. Henkilöpiiri, johon loukkaus oli kohdistunut, oli
myös niin laaja, ettei kenenkään yksityisen henkilön katsottu tulleen loukatuk-
si. Näistä syistä Hiihtoliiton johtavat henkilöt eivät olleet tunnistettavissa ja
asianomistajiksi ilmoittautuneita ei siten ollut loukattu säännöksessä tarkoite-
tulla tavalla34. Sen sijaan 24.1.1998 julkaistussa uutisessa tehdyn rajauksen jäl-
keen syytökset olivat kohdistuneet niin pieneen henkilöpiiriin, että heidän kaik-
kien voitiin katsoa tulleen loukatuiksi. Toimittajat tuomittiin sakkoon yhteensä
viidestä julkisesta herjauksesta, 14 julkista herjausta hylättiin ja vastaavasti heidät
vapautettiin korvausvelvollisuudesta 14 henkilön osalta. Lisäksi toimittajien
viidelle henkilölle maksettavaksi tuomittuja korvauksia henkisestä kärsimyk-
sestä alennettiin.

hänen yksityiselämänsä olisi ollut niitä kysymyksiä, jotka artikkelin julkaisun aikaan vuonna 1996 kos-
kettivat yleisöä. Siten valittajan huomautuksia ei juurikaan voitu pitää yleistä etua palvelevina. EIT ei
havainnut, että kansalliset tuomioistuimet eivät olisi painottaneet asianmukaisesti tapaukseen liittyviä eri
intressejä. Ottaen huomioon jäsenvaltioiden harkintamarginaalin EIT katsoi, että kansalliset viranomai-
set olivat voineet tapauksen oloissa puuttua valittajan sananvapauteen. Puuttumisen suhteellisuutta har-
kittaessa myös rangaistuksen luonteella ja ankaruudella oli osaltaan merkitystä. Käsillä olevassa tapauk-
sessa sakko oli määrältään vähäinen. Siten EIT katsoi, että valittajan tuomitseminen ei ollut suhteetonta
tavoiteltuun päämäärään nähden ja että tuomioistuinten mainitsemat perusteet olivat riittäviä ja relevant-
teja puuttumisen oikeutuksen kannalta. EIS 10 artiklaa ei ollut rikottu”.

33 Kun korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, Helsingin hovioikeuden tuomio 31.10.2000 nro 3077 jäi
lainvoimaiseksi.

34 Tapaukseen sovellettiin tekohetkellä voimassa ollutta säännöstä RL 27 luvun 2 §:ä (908/74).



48

Mitä ratkaisusta seuraa?
Kysymys laajamittaisesta dopingaineiden käytöstä urheilussa rinnastuu ihmis-
oikeustuomioistuimen ratkaisuissa tarkoitettuihin yleistä mielenkiintoa omaa-
viin kysymyksiin, joiden osalta on sananvapauteen sisältyvänä hyväksyttävä
ankarakin kritiikki ja liioitteleva esitystapa. Lähdesuojaan vetoamalla toimitta-
jat ottavat riskin siitä, että he saattavat tulla tuomituiksi kunnianloukkauksesta,
mikäli he eivät muuta näyttöä esittämällä saata väitteitään uskottaviksi tai osoi-
ta, että heillä oli ollut riittävästi perusteltu syy uskoa lähteiltä saatujen tietojen
oikeellisuuteen. Vaikka dopingaineiden käyttö urheilussa on merkittävä epä-
kohta ja asian käsitteleminen tiedotusvälineissä on tärkeää, näin vakavien väit-
teiden tulee ennen niiden julkaisemista olla riittävästi varmistettuja etenkin, jos
lähdekritiikkiin on aihetta. Lisäksi STT:lla katsottiin muille tiedotusvälineille
tietoja laajasti välittävänä mediana olevan erityinen vastuu riittävästä tietojen
varmistamisesta. Yhdistyksen johtoon kuuluvien henkilöiden tulee olla tunnis-
tettavissa, jotta heidän voidaan katsoa tulleen loukatuiksi.

Hovioikeuden tuomion perusteluissa on käsitelty toimittajan vastuuta kun-
niaa loukkaavasta uutisoinnista perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimuksen va-
lossa sekä viitattu Suomen journalistien eettisiin ohjeisiin. Tämä osoittaa, että
sanavapaudella ja lehdistön ilmaisuvapaudella on ollut merkitystä tulkinnassa.
Hovioikeus olisi kuitenkin voinut avoimemmin ja seikkaperäisemmin ilmaista,
mikä merkitys sananvapaudella lopulta oli tulkinnassa.

Oikeudenkäynnin aikaisten tietojen perusteella toimittajien tuomitseminen
kunnian loukkauksesta on ollut perusteltua.

6. Nostokonepalvelu Oy

Mistä tapauksesta on kysymys?
Helsingin Sanomat julkaisi 1996 - 1998 useita uutisia Nostokonepalvelu Oy:n
nosturikaupoista ja niihin liittyvistä veropäätöksistä, tutkinnoista ja verorikos-
epäilyistä sekä yhtiön kirjanpitoaineiston hävittämisestä. Kirjoituksissa mainit-
tiin yhtiön pääomistajat nimeltä ja tuotiin esille, että verohallituksen pääjohtaja
oli mukana yrityksessä. Verohallituksen pääjohtaja omisti osan Nostokonepal-
velu Oy:n osakkeista, sai osinkotuloja yhtiöstä ja toimi yhtiön prokuristina.
Hänellä oli myös sukulaisuussuhde yhtiön pääomistajiin.

Jutussa oli kyse Nostokonepalvelu Oy:n 1990-luvun alkupuolella myymistä
nostureista. Oy Watrex Ab oli hakenut liikevaihtoverojen palautusta sillä perus-
teella, että se oli myynyt Nostokonepalvelu Oy:ltä ostamansa nosturit ulkomaille.
Kun Nostokonepalvelu Oy ei ollut liikevaihtoverovelvollinen, se oli käyttänyt
liikevaihtoverovelvollista Oy Watrex Ab:tä kauppajärjestelyissä, jotta nosturi-
en hintaan sisältynyt piilevä liikevaihtovero oli saatu poistettua hinnasta. Oy
Watrex Ab:n liikevaihtoverojen palautusta koskeva asia tuli lainvoimaisesti kä-
sitellyksi lääninverovirastossa vuonna 1994.

Tuolloin vallinneen oikeuskäytännön mukaan oli sallittua, että liikevaihto-
verovelvollista niin sanottua väliyhtiötä on voitu käyttää ei-liikevaihtoverovel-
vollisen myyjän omassa käytössä olleita koneita rasittavan liikevaihtoveron
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poistamiseen myytäessä ne ulkomaille. Tämä menettely ei kuitenkaan ollut po-
liisin tutkinnan kohteena vaan menettely, jossa myynti- ja ostolaskujen sekä
tullausilmoitusten mukaan Nostokonepalvelu Oy ensin myi tavaran ulkomaille
ja vasta sen jälkeen Oy Watrex Ab:lle, joka myi saman tavaran uudelleen ulko-
maille. Oy Watrex Ab muutettiin tullausilmoitukseen jälkikäteen viejäksi Nos-
tokonepalvelu Oy:n sijasta. Oy Watrex Ab haki liikevaihtoveron palautuksen ja
siirsi sen tilivelan lyhennyksenä Nostokonepalvelu Oy:lle. Kun sama tavara oli
myyty kahdelle, verottajalle on annettu väärää tietoa. Verotusasiantuntijoiden
mukaan tällainen menettely olisi lainvastaista.

Tutkinta ei sittemmin ole johtanut syytteisiin.
Käräjäoikeus katsoi Helsingin Sanomien toimittajan menettelyn täyttävän

herjausrikoksen tunnusmerkistön ja tuomitsi Sanoma Osakeyhtiön maksamaan
huomattavat vahingonkorvaukset yhtiölle ja sen pääomistajille. Asiassa ei vaa-
dittu rangaistusta. Nostokonepalvelu Oy ja Sanoma Osakeyhtiö valittavat rat-
kaisusta hovioikeuteen.

Hovioikeudessa35 asiassa oli keskeisiltä osin kysymys siitä, olivatko Helsin-
gin Sanomissa julkaistut tiedot ja väitteet totuudenmukaisia ja oliko Nostoko-
nepalvelu Oy:stä ja sen omistajista luotu totuudenvastainen kuva. Siinä tapauk-
sessa, että näin katsottaisiin olevan, oli arvioitava, millaisia perusteita väittei-
den esittämiseen on ollut. Tähän arviointiin vaikutti puolestaan se, oliko toimit-
taja saanut artikkeleiden tiedot viranomaisilta vai ei. Lisäksi pohdittavana oli,
onko kirjoituksissa ollut oikeutettua mainita nimeltä pääomistajat, joilla ei ollut
merkittävää yhteiskunnallista asemaa. Hovioikeudessa ei enää ollut kysymys
niistä artikkeleista, jotka käräjäoikeus oli katsonut totuudenmukaisiksi.

Mihin ratkaisu perustuu?
Käräjäoikeus arvioi osan artikkeleista sisältävän totuudenvastaisia väitteitä syyl-
listymisestä rikoksiin36.  Selvää oli, että väitetyt teot ovat olleet omiaan saatta-
maan omistajat halveksimisen alaisiksi ja haittaamaan heidän elinkeinoaan.
Toimittajan tahallisuutta perusteltiin sillä, että kokenut toimittaja oli tiennyt osan
väitteistä totuudenvastaiseksi, uutisointi oli perustunut osaksi vain poliisin kä-
sityksille, uutisointi oli ollut yksipuolista ja julkaistu varmistumatta tietojen to-
denperäisyydestä sekä ottamatta riittävästi huomioon verohallinnon “kuumaa
tilannetta”.

Lukuun ottamatta artikkelia 21.11.1997 hovioikeus katsoi, että artikkelit oli-
vat osin sisältäneet totuudenvastaisia väitteitä ja antaneet lukijalle väärän ku-

35 Helsingin hovioikeuden lainvoimaa vailla oleva tuomio 17.11.2003 nro 3427.
36 Asiaan sovellettiin artikkeleiden voimassa ollutta RL 27:1 ja 2 §:ä (1974/908). Nykyisin voimassa ole-

van rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaan kunnianloukkauksesta tuomitaan se, joka 1) esittää toisesta valheel-
lisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle
taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka 2) muuten kuin kohdassa 1 tarkoitetulla tavalla halven-
taa toista. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu
toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa
taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hy-
väksyttävänä.
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van asiasta37. Herjaukseen syyllistymisen kannalta hovioikeus antoi merkitystä
nimenomaan sille, onko toimittaja artikkeleissaan vastoin parempaa tietoaan
väittänyt pääomistajien syyllistyneen rikoksiin38. Tähän arviointiin vaikutti, et-
tei lehden tarkoituksena ollut vahingoittaa yhtiötä tai sen omistajia, vaan uuti-
sen taustalla oli ollut aiheellinen epäily rikollisesta toiminnasta. Kun asia oli
ollut yhteiskunnallisesti merkittävä ja kun suuri osa artikkeleissa esitetyistä väit-
teistä oli perustunut viranomaisilta saatuihin tietoihin, hovioikeus katsoi, että
toimittaja ei ollut menetellyt tahallisesti. Menettely ei siten täyttänyt herjauk-
sen tunnusmerkistöä.

Rikosepäilyt oli julkaistu lehdessä yhtiön pääomistajien nimet mainiten.
Pääomistajat  eivät olleet julkisuuden henkilöitä tai yhteiskunnallisesti merkit-
tävässä asemassa. Arvioidessaan nimien julkaisemisen hyväksyttävyyttä hovi-
oikeus kiinnitti huomiota sovellettavan rikoslain 27 luvun 3a §:n (908/1974)
esitöihin ja korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2001:96 annettuun sovel-
tamisohjeeseen. Lain esitöiden mukaan rikos, jolla ei voida katsoa olevan yh-
teiskunnallista merkitystä, kuuluu tekijänsä yksityiselämänä suojattaviin tietoi-
hin39. Lainkohdan soveltamisen kannalta oli olennaista se, onko olemassa yh-
teiskunnallisesti merkittävä tarve käsitellä kysymyksessä olevan henkilön me-
nettelyä tietyssä toiminnassa julkistamalla siitä seikkoja, jotka muuten lue-
taan yksityiselämän piiriin.

Hovioikeus piti yhtiön pääomistajien nimien julkistamista perusteltuna ja
hyväksyttävänä, koska verohallituksen pääjohtajasta ja Nostokonepalvelu Oy:stä
ei ole ollut mahdollista eikä mielekästä kirjoittaa mainitsematta yhtiön ja sen
pääomistajien nimiä ottaen huomioon pääjohtajan merkittävä yhteiskunnalli-
nen asema ja hänen yhteytensä yhtiöön ja sen omistajiin. Tästä syystä menette-
ly ei täyttänyt myöskään yksityiselämän loukkaamista koskevaa rikostunnus-
merkistöä.

Kun toimittajan menettely ei täyttänyt herjausrikoksen tunnusmerkistöä ja
kun nimien julkistaminen oli ollut perusteltua, hovioikeus arvioi vielä, oliko
korvausvastuuta tuottamuksen perusteella. Enemmistö katsoi toimittajan me-
netelleen tuottamuksellisesti ja hyvän lehtimiestavan vastaisesti lähinnä sillä
perusteella, että toimittajan kokemuksesta ja tarkistusmahdollisuuksista huoli-
matta maan laajalevikkisemmässä lehdessä oli julkaistu osin totuudenvastaisia
ja yksipuolisia artikkeleita, jotka olivat antaneet lukijalle väärän kuvan vallitse-
vasta tilanteesta. Hovioikeuden mielestä vahingonkorvauksen tuomitsemiseen
ei kuitenkaan ollut laissa tarkoitettuja erittäin painavia syitä. Toimittaja ei en-
sinnäkään ollut menetellyt erittäin moitittavasti. Hänen menettelynsä oli myös
nähtävä asian taustan yhteiskunnallisen merkittävyyden ja kiinnostavuuden va-
lossa. Artikkelit eivät olleet totuudenvastaisia asian varsinaisen sisällön suh-

37 Hovioikeudessa äänestys. Kaikki jäsenet olivat samaa mieltä lopputuloksesta, mutta perustelujen osalta
yksi jäsen jäi vähemmistöön.

38 Nuutila Rikosoikeus 1999 s. 588.Herjaustahallisuus puuttuu, jos tekijällä on ollut vahvoja perusteita tai
todennäköisiä syitä pitää totena, mitä hän on esittänyt tai mihin hän on vihjannut. Tietolähteen varmista-
misvelvollisuuden riippuu mm. siitä, millaiset mahdollisuudet tietojen tarkistamiseen on ja siitä, kuinka
vakavasta syytöksestä on kyse.

39 HE 84/1974 s. 3
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teen eikä aiheutetun vahingon määräkään ollut erityisen suuri.
Kaikki jäsenet olivat samaa mieltä siitä, että artikkeli 21.11.1997 ei sisältä-

nyt totuudenvastaisia väitteitä ja että artikkelit 19.11.1996 ja 11.2.1997 antoivat
väärän kuvan kirjanpitoaineiston hävittämisestä, vaikkakaan herjauksen tun-
nusmerkistö ei sitten täyttynyt tahallisuuden puuttumisen vuoksi. Sen sijaan
vähemmistöön jäänyt jäsen ei pitänyt muita artikkeleita totuudenvastaisina tai
väärän kuvan antavina. Kaikki jäsenet olivat yhtä mieltä myös, joskin eri perus-
tein siitä, että artikkeleissa ei ollut tarpeen mainita yhtiön ja sen pääomistajien
nimiä. Vähemmistöön jäänyt jäsen ei arvioinut erikseen enää tuottamukseen
perustuvaa vastuuta, koska hänen mielestään artikkelissa olleella kirjapitoai-
neiston hävittämistä koskeneella epätarkkuudella ei ollut vahingonkorvausvas-
tuun johtavaa merkitystä.

Mitä ratkaisusta seuraa?
Hovioikeuden lopputulos on oikeaan osunut sananvapauden kannalta, vaikka
kirjoittelua aikoinaan seuratessani ajattelin toisin. Toisenlainen lopputulos ra-
joittaisi ja vakavasti vaikeuttaisi median tehtävää yhteiskunnallisen vallankäy-
tön valvojana ja tiedonvälittäjänä40. Nähdäkseni tapauksessa korostuu se, että
jutun yhteiskunnallisesti merkittävään laatuun nähden toimittajalla oli ollut väit-
teille riittävät perusteet etenkin, kun tiedot perustuivat suurelta osin viranomai-
silta saatuihin tietoihin. Vähemmistöön jäänyt jäsen itse asiassa perusteli artik-
keleiden totuudenmukaisuutta samalla perusteella. Enemmistöllä ja vähemmis-
töllä oli eri käsitykset tutkinta sanan merkityksestä. Helsingin Sanomissa
2.10.1996 julkaistun artikkelin mukaan poliisi oli tutkinut nosturikauppoja.
Koska poliisi oli tutkinut ennen 2.10.1996 sitä, onko sen saamien tietojen pe-
rusteella aloitettava esitutkinta, pidän vähemmistön kantaa väitteen totuuden-
mukaisuudesta perusteltuna. Mielestäni voidaan kysyä, mitä muuta termiä tut-
kimuksista olisi pitänyt käyttää, kun jo seuraavana päivänä kirjoitettiin poliisi
selvittelevän, voiko se käynnistää varsinaisen esitutkinnan.

Hovioikeudessa on tarkasteltu yhtiön ja sen pääomistajien nimien julkaise-
mista artikkeleiden julkaisemisen aikana voimassa olleen rikoslain 27 luvun 3a
§:n (908/1974) valossa. Käräjäoikeuden tuomiosta ja hovioikeuden tuomiosta
ei ilmene, että asianosaiset olisivat vedonneet nimenomaan yksityiselämän louk-
kaamista koskevaan rikoslain säännökseen. Toisaalta kantajien vahingonkorva-
uskanne on osaltaan perustunut siihen, että lehti ei ollut noudattanut journalis-
tin ohjeita, kun pääomistajien nimet oli julkaistu jo ensimmäisessä artikkelissa,
vaikka epäilyä tai tutkintaa rikoksesta ei ollut ja vaikka pääomistajat eivät ol-
leet  huomattavassa asemassa.

Rikoslaki ja vahingonkorvauslaki sekä journalistinohjeet ovat eri tason sään-
nöksiä ja niillä on eri tehtävä. Hyvän journalistitavan rikkominen ei vielä osoi-
ta, että teko ylittäisi korvaus- tai rangaistuskynnyksen. Euroopan ihmisoikeus-

40 Jersild v. Tanska 23.9.1994. Inna Harlova v. Latvia 3.4.2003 ....Vaikka journalistinen vapaus käsitti myös
mahdollisuuden tiettyyn liioitteluun tai jopa provokaatioon, vapauden käyttö edellytti, että henkilöt toi-
mivat vilpittömässä mielessä jakamalla täsmällistä ja luottamuksenarvoista tietoa journalismin etiikan
mukaisesti.....



52

tuomioistuimen kannanotot vastaavat pääosin niitä periaatteita, jotka on hyväk-
sytty kansallisissa journalismin eettisissä ohjeissa41. Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen sanavapautta koskevalla säännöksellä ja sen tulkinnalla on ollut ju-
tussa olennainen merkitys tulkittaessa sananvapautta ja kunnian ja yksityisyy-
den loukkaamissäännöksiä. Kun hovioikeuden enemmistön ratkaisut herjauk-
sesta ja yksityiselämän loukkaamisesta perustuvat perustuslaissa ja ihmisoikeus-
sopimuksissa turvatun sananvapauden käyttämiseen, onko toimittaja voinut enää
muulla tavoin (tuottamuksellisesti/journalistin ohjeiden vastaisesti) menetellä
vahingonkorvausvastuun syntymistä edellyttävällä tavalla. Pidän vähemmistöön
jääneen jäsenen perusteluja tältäkin osin oikeampaan osuneina kuin enemmis-
tön.

7. Yhteenveto

Korkeinta oikeutta on arvosteltu siitä, ettei se olisi edellä mainituissa ratkai-
suissa ottanut huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytän-
töä. Kuten korkeimman oikeuden neuvokset Pauliine Koskelo ja Mikael Kro-
gerus ovat todenneet, lainsäätäjä on jo osaltaan punninnut käsillä olevia perus-
ja ihmisoikeuskysymyksiä eli sananavapauden ja yksityisyyden suhdetta. Ih-
misoikeussopimuksen edellyttämä punninta on siten suurelta osin sisäänraken-
nettu rikoslain yksityiselämänsuojaa koskevaan pykälän soveltamiseen. Tästä
huolimatta sananvapauden ja yksityiselämän käsitteleminen ihmisoikeustuomio-
istuimen ratkaisujen sekä perusoikeuksien valossa olisi tuonut minusta peruste-
luihin lisäarvoa ja tehnyt ymmärrettävämmäksi sinänsä oikeana pitämäni lop-
putulokset. KKO olisi ainakin voinut tuoda esiin sen, miksei tässä tapauksessa
ollut tarpeen arvioida asiaa sananvapauden kannalta. Vaikka yksityiselämän ja
kunnian suojaa koskevat säännökset jättävät harkintavaltaa lainsoveltajalle, niin
lain soveltaminen ei saa olla ristiriidassa Suomen perustuslain ja Euroopan ih-
misoikeussopimuksen kanssa. Tuomioistuimen on useista mahdollisista tulkin-
noista valittava perus- ja ihmisoikeutta parhaiten ja tehokkaimmin toteuttava
vaihtoehto.

Perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat tulleet osaksi tuomioistuinten arvoste-
lua lehdistössä sekä osaksi rikosoikeudellista tulkintaa ja rikosoikeuden yleisiä
oppeja42.

41 Niiranen ym. 2003 s. 90
42 Nuutila Rikoslain yleinen osa 1997 s. 56 - 60.
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Timo Ojala

LAILLISUUSPERIAATTEESEEN KUULUVA
EPÄTÄSMÄLLISYYSKIELTO JA RIKOSLAIN 45
LUVUN 1 §:N MUKAINEN PALVELUSRIKOS

1. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, perusoikeuksien yleiset
rajoitusedellytykset ja rikosoikeudellinen lainsäädäntö

Oikeusturvan täyttyminen vaatii rikoslainkäytölle ja rangaistussäännöksille tarkat
rajat ja täsmälliset edellytykset.1 Perinteisesti rikosoikeuden alueella on tosin
ajateltu, ettei perusoikeuksilla ole juurikaan merkitystä kriminalisointien kans-
sa.2 Rikoslain kokonaisuudistamista valmistellut komitea otti kuitenkin rikok-
sista seuraavien rangaistusten kohdalla huomioon myös perusoikeudet ja niistä
seuraavat rajoitukset rikosoikeudelliselle järjestelmälle.3 Ainoastaan rikosoikeu-
dellisella laillisuusperiaatteella oli suurempaa merkitystä rikosoikeudessa en-
nen kuin Suomi hyväksyi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen.4 Ri-
kosoikeudellinen legaliteettiperiaate oli Suomessa voimassa pitkään tavanomais-
oikeudellisena oikeutena. Laillisuusperiaatteeseen kuuluva taannehtivan rikos-
lainsäädännön kielto tuli esille konkreettisesti muun muassa toisen maailman
sodan jälkeisessä ajassa säädettäessä lakeja sotaan syyllisten rankaisemisesta
(890/1945) ja aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta.
Molempien lakien säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta
ja korkein oikeus kiinnittivät huomiota lakien taannehtivuutta omaaviin vaiku-

1 Lappi-Seppälä, Tapio: LM 2003 s. 755.
2 Ks. esimerkiksi Nuotio, Kimmo: Perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa 1998 s. 148-149, Nuu-

tila, Ari-Matti: Rikosoikeudellinen huolimattomuus 1996 s. 62 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien
rajoitusedellytykset 2001 s. 6 ja 305-307.

3 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 56, 67-72. Mietinnössä luetellaan esimerkiksi rikosoikeudelli-
sille seuraamuksille asetettavia vaatimuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi vaatimus, että rangais-
tukset eivät saa loukata suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatetta eivätkä rangaistukset saa olla julmia.
Ks. myös Koskinen, Pekka: LM 1997 s. 950-951, jossa Koskinen Nuutilan väitöskirjan “Rikosoikeudel-
linen huolimattomuus ” vastaväittäjän lausunnossaan toteaa, että perusoikeusnäkemys on jonkinverran
saanut sovellutuksia rikosoikeuden alueella ja  jo rikosoikeuskomitean mietinnössä rangaistavuuden pe-
rusteiden yhteydessä koetettiin rakentaa yhteyttä perusoikeusjärjestelmään.

4 Laillisuusperiaate onkin keskeisin oikeusturvan tae ja suoja mielivaltaa ja vallan väärinkäyttöä vastaan.
Ks. Lappi-Seppälä, Tapio: LM 2003 s. 755. Valistusajasta lähtien yhtenä rikosoikeudellisen lainsäädän-
nön tavoitteena on pidetty selkeyttä ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Selkeysvaatimuksesta seuraa luonnol-
lisesti vaatimus siitä, että rangaistusvastuun perusteet tulee määrittää laissa. Ks. esimerkiksi Backman,
Eero: Rikoslaki ja yhteiskunta I 1976 s. 44-63 ja Honkasalo, Brynolf: Nulla poena sine lege 1937 s. 5-20.
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tuksiin.5 Vuodesta 1976 laillisuusperiaate oli kuitenkin voimassa lain tasoisena
säännöksenä, kun kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus tuli
Suomessa voimaan 1976 (108/1976).

Vuoden 1976 rikosoikeuskomitean mietinnössä legaliteettiperiaatteeseen
suppeassa merkityksessä katsottiin kuuluvan se, että tuomioistuin saa tuomita
rangaistuksen vain laissa nimenomaisesti rikokseksi määritellystä teosta ja ran-
gaistukseksi on mahdollista tuomita vain sellainen rangaistus, joka laissa on
kysymyksessä olevan rikoksen seuraamukseksi säädetty.6 Komitean mukaan
rangaistavuuden kytkeminen lakiin tulisi tulkita kirjaimellisesti. Asetukseen
perustuva rangaistussäännös koettiin jo tuolloin ongelmalliseksi, koska krimi-
nalisoinnissa kysymys on kansalaisten henkilökohtaiseen vapauteen, omaisuu-
teen tai kunniaan puuttumisesta, josta tulisi säätää lailla.7

Laillisuusperiaate oli rikosoikeuskomitean mietinnön jälkeenkin sääntele-
mättä perustuslaissa vielä lähes 20 vuotta. Vasta vuoden 1995 perusoikeusuu-
distuksen yhteydessä rikosoikeudellinen legaliteettiperiaate kirjattiin perusoi-
keudeksi ja tämä toimenpide vahvisti periaatteen oikeudellista merkitystä. Pe-
rusoikeudet ylipäätään ovat saaneet suurempaa merkitystä rikosoikeudessa ja
tuomioistuinkäytännössä vasta perusoikeusuudistuksen jälkeen. Tämän hetki-
sen ajattelun mukaan perus- ja ihmisoikeuskysymykset vaikuttavat vahvasti myös
rikosoikeuteen ja nykyisen käsityksen mukaan rikoslain mukaisten kriminali-
sointien ja rangaistusten erityisesti katsotaan merkitsevän puuttumista kansa-
laisten keskeisiin perusoikeuksiin. Ennen lainsäätäjän toimenpidettä kysymyk-
sessä ei jonkin yksittäisen teon kohdalla ole rikoksesta.8 Lailla ei voida esimer-
kiksi kieltää sellaisia toimia, joihin perustuslaki nimenomaisesti oikeuttaa. Van-
keusrangaistukset rajoittavat henkilökohtaista vapautta ja sakkorangaistukset
puolestaan puuttuvat omaisuuden suojaan. Tämän vuoksi syytetyn oikeustur-
vaodotukset edellyttävät, että rikoksesta rankaiseminen perustuu lakiin ja että
laki on sisällöltään riittävän täsmällinen.9 Tästä on ollut seurauksena se, että
kriminalisointien sallittavuutta on ryhdytty perustuslakivaliokunnan käytännössä
arvioimaan samalla tavalla kuin perusoikeuksien rajoituksia ylipäätään. Ran-
gaistussäännösten, kuten minkä tahansa muidenkin perusoikeusrajoitusten, tu-
lee täyttää perusoikeuksien rajoittamiselle asetettavat yleiset edellytykset ja
kysymyksessä olevasta perusoikeussäännöksestä mahdollisesti johtuvat muut

5 Lakivaliokunta totesi muun muassa Suomessa olevan voimassa periaate, jonka mukaan ketään ei voida
rangaista muuten kuin ennen tekoa voimaan tulleen lain nojalla. LaVL 2/1946 s. 1-2. Ks. myös HE 54/
1945 laiksi sotaan syyllisten rankaisemisesta ja erityisesti sitä koskevat PeVM 40/1945 s. 1-2 ja KKO:n
lausunto 28.8.1945 nro 1488 sekä PeVM 75/1946. Molemmat lait säädettiin perustuslainsäätämisjärjes-
tyksessä.

6 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 96.
7 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 97-98.
8 Nuotio, Kimmo: Rikosoikeustutkimuksen arvot ja tehtävät 1994 s. 115, jossa Nuotio toteaa, että moderni

rikollisuus on rikollisuutta, koska rikosoikeudellinen lainsäädäntö on määritellyt sen rikollisuudeksi.
9 HE 44/2002 s. 28 - 29 ja PeVL 23/1997 s. 2. Ennen vuonna 1995 toteutunutta perusoikeusuudistusta

laillisuusperiaatetta ei ollut säädettynä voimassa. Tästä huolimatta esimerkiksi taannehtivan rikoslain
kiellon katsottiin olevan voimassa perustuslain tasoisena oikeutena. LaVL 2/1946 s. 1, PeVL 12/1985 s.
2-3 ja Eerola, Risto: Taannehtivan rikoslain kiellosta Suomen valtiosääntöoikeudessa 1993 s. 10-14.
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erityisedellytykset.10 Tuomioistuinkäytännössäkin on nykyisin yhä tavallisem-
paa pohtia esimerkiksi rikosoikeudellisen säännöksen täsmällisyyttä tai blan-
korangaistussäännökseen liittyvän käyttäytymisnormin valtuutusketjun täsmäl-
lisyyttä.11

1.1. Perusoikeussäännösten asettamat rajoitukset kriminalisoinneille

Perusoikeussäännökset asettavat tietyt ehdottomat rajat rangaistussäännöksille.
Taannehtivaa rikoslakia ei saa säätää missään olosuhteessa ja toisaalta kuole-
manrangaistus ja muun ihmisarvoa loukkaavan rangaistuksen säätäminen on
ehdottomasti perusoikeuksien vastaista. Muutoin yksittäisiin perusoikeuksiin
liittyvien kriminalisointien sallittavuutta joudutaan arvioimaan samalla tavoin
kuin perusoikeuksien rajoituksia yleensäkin. Perustuslakivaliokunnan omaksu-
man tulkinnan mukaan rangaistussäännösten tulee täyttää perusoikeuksien ra-
joittamiselle asetettavat yleiset edellytykset ja aina kysymyksessä olevasta pe-
rusoikeussäännöksestä mahdollisesti johtuvat erityisedellytykset.12 Perustusla-
kivaliokunta ei anna rikosoikeudelliselle laillisuusperiaatteelle itsenäistä mer-
kitystä, vaan se on eräänlainen perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten
alaperiaate.

Perusoikeuksia on mahdollista rajoittaa perustuslakivaliokunnan perusoikeus-
uudistuksen yhteydessä määrittämien edellytysten täyttyessä. Perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten mukaan perusoikeuksien rajoitusedellytysten tu-
lee perustua eduskunnan säätämään lakiin, rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia
ja riittävän täsmällisiä, perusoikeuden rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttä-
vä, tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitus-
ta, rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimuksen mukaisia, perusoikeuksia ra-
joitettaessa oikeusturvajärjestelyjen tulee olla riittävät ja rajoitukset eivät saa
olla ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.13

10 Saraviita, Ilkka: Suomen perusoikeusjärjestelmä 1998 s. 103. Vaikka kriminalisoinnit nähdäänkin perus-
oikeuksien rajoittamisina tämä ei automaattisesti johda siihen, että kaikista rikosoikeudellisista lakieh-
dotuksista tulisi hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto eduskuntakäsittelyn aikana. Eduskunnan työ-
järjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaan lausunto tulee pyytää perustuslakivaliokunnalta, jos lakiehdo-
tuksen tai muun asian suhteen on epäselvyyttä sen perustuslain mukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeus-
sopimuksiin. Ks. myös Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta 2002 s. 139 ja
Saraviita, Ilkka: Suomen perusoikeusjärjestelmä 1998 s. 153.

11 Ks. myös Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet eri oikeudenaloja yhdistävinä tekijöinä 2002 s. 31-32.
12  PeVL 23/1997 s. 2. Perustuslakivaliokunta ei anna rikosoikeudelliselle laillisuusperiaatteelle itsenäistä

merkitystä, vaan se on eräänlainen perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten alaperiaate. Olen lähtö-
kohtaisesti antamassa laillisuusperiaatteelle itsenäisemmän merkityksen rikosoikeudellisten säännösten
osalta siltä osin kuin laillisuusperiaate sisältää sellaisia edellytyksiä, joita perusoikeuksien yleiset rajoi-
tusedellytykset eivät sisällä. Lailla säätämisen vaatimus ja epätäsmällisyyskielto ilmenevät saman sisäl-
töisinä sekä laillisuusperiaatteesta että perusoikeuksien yleisistä rajoitusperiaatteista. Sen sijaan taanneh-
tivuuskielto ja erityisesti tuomioistuimia koskevat praeter legem - ja analogiakielto ilmenevät vain lailli-
suusperiaatteesta.

13 PeVM 25/1994 s. 5. Perusteellisin Suomessa ilmestynyt esitys perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä on
Veli-Pekka Viljasen teos “Perusoikeuksien rajoitusedellytykset” vuodelta 2001. Ks. myös Länsineva,
Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet 2002 s. 77-85.
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Perustuslain 8 §:ssä ja rikoslain 3 luvun 1 §:ssä (515/2003) on säädetty ri-
kosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta. Laillisuusperiaatteeseen sisältyy nel-
jä kieltoa, jotka kohdistuvat joko lainsäätäjään tai tuomioistuimiin taikka mo-
lempiin samanaikaisesti.14 Tuomioistuimille ja lainsäätäjälle on suunnattu taan-
nehtivan rikoslain kielto. Taannehtivan rikoslain kieltoa on pidetty jo ennen
perusoikeusuudistusta perustuslain tasoisena oikeutena eikä siitä poikkeamista
ole pidetty mahdollisena.15 Lainsäätäjälle on kohdistettu epätäsmällisen rikos-
lain kielto. Tältä kohdin erityisen ongelmallisina on pidetty avoimia eli niin
sanottuja blankokriminalisointeja, joissa varsinainen rangaistussäännös ja tun-
nusmerkistön täsmentävä käyttäytymisnormi on erotettu toisistaan.16 Tuomio-
istuimille on kohdistettu vaatimus perustaa teon rangaistavuus kirjoitettuun la-
kiin ja analogiakielto. Analogiakiellosta on sinänsä erotettava sallittu tulkinta,
koska kielellisiä ilmaisuja joudutaan aina tulkitsemaan. Lainsoveltajan tehtävä-
nä on kuitenkin ratkaista, vastaako konkreettinen teko laissa mainittua teko-
tyyppiä vai onko kysymys vain tunnusmerkistön kanssa samankaltaisesta teos-
ta.17

Rikosoikeudellisilla säännöksillä ja kriminalisoinneilla  puututaan perusoi-
keuksiin ja tämän vuoksi rangaistussäännöksiä säädettäessä ja tulkittaessa huo-
mioon on otettava sekä perusoikeuksien rajoitusedellytykset että laillisuusperi-
aatteen rikosoikeudelliselle normille asettamat edellytykset.18 Lisäksi rikosoi-
keudellisten säännösten kohdalla tulee huomioon ottaa yleiset kriminalisointi-
periaatteet.19  Kriminalisointiperiaatteisiin voidaan katsoa kuuluvan ihmisarvon
loukkaamattomuuden periaate, oikeushyvien suojelun periaate, hyöty-haitta -
vertailun periaate ja rikosoikeus viimeisenä keinona -periaate.20

Perusoikeuksien rajoitusedellytykset on luotu perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännössä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakannanotoilla on eduskun-
nan ulkopuolelle ulottuvaa merkitystä ainakin tuomioistuimissa ja muussa vi-
ranomaistoiminnassa sekä lainvalmistelussa.21 Tämän vuoksi perusoikeuksien
rajoitusedellytykset nauttivat vahvempaa institutionaalista tukea kuin kriminaa-
lipolitiikan ja rikosoikeustieteen luomat kriminalisointiperiaatteet. Tältä osin

14 Frände, Dan: Den straffrättsliga legalitetsprincipen 1989 s. 4.
15 HE 309/1993 s. 49. Vrt. kuitenkin lait sotaan syyllisyydestä ja niin sanotusta asekätkennästä, jotka jou-

duttiin säätämään olosuhteiden pakosta.
16 HE 44/2002 s. 32 - 33.
17 HE 44/2002 s. 34. Tuomioistuin ei saa mennä tunnusmerkistön sanamuodon ulkopuolelle. Lainsovelta-

jan tulee ratkaisua harkitessaan pitää mielessä, missä menee sanamuodon sallima raja, joka on sallittua
tulkintaa ja missä kohdin mennään analogian puolelle. Ks. myös Lappi-Seppälä, Tapio: LM 2003 s. 755,
jossa hän toteaa, että laillisuusperiaatteen eri ulottuvuuksia on syytä tarkastella rikosoikeudellisen näkö-
kulman lisäksi myös perustuslain näkökulmasta.

18 Ks. Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset 2001 s. 328-329.
19 Melanderin mukaan kriminalisointiperiaatteet toimivat rikosoikeudellisen järjestelmän tarkastelussa kriit-

tisinä työvälineinä ja jonkin teon kriminalisointi edellyttää sitä, että kaikkien kriminalisointiperiaatteen
sisältämien edellytysten tulee täyttyä. Ks. Melander, Sakari: LM 2002 s. 938-939. Lisäisin tähän, että
jonkun teon kriminalisointi edellyttää lisäksi myös sitä, että kaikki kriminalisointiperiaatteista poikkea-
vien ja niitä täydentävien perusoikeuksien rajoitusedellytysten tulee myös täyttyä.

20 Nuutila, Ari-Matti: Rikosoikeudellinen huolimattomuus 1996 s. 76, 79, 85 ja 88.
21 Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta 2002 s. 144, Jyränki, Antero: Uusi perus-

tuslakimme 2000 s. 265 ja Saraviita, Ilkka: Perustuslaki 2000 s. 367-368.
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kriminalisointiperiaatteet saavat kriminalisointeja säädettäessä itsenäistä mer-
kitystä ainoastaan siltä osin kuin ne asettavat rikosoikeudellisen normin säätä-
miselle tiukemmat edellytykset kuin perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Kri-
minalisointiperiaatteilla on nähdäkseni oma ja itsenäinen merkitys tehtäessä
päätöstä siitä, ryhdytäänkö jotakin uutta kriminalisointia valmistelemaan vai ei.
Sen sijaan tietyn rangaistussäännöksen tarkastelussa pääpainon saavat laillisuus-
periaate ja perusoikeuksien rajoitusedellytykset.

1.2. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ilmenee perustuslain 8 §:stä ja rikoslain 3
luvun 1 §:stä. Lisäksi laillisuusperiaate ilmenee Suomea sitovista Euroopan neu-
voston ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 artiklasta sekä kansalais- ja poliittisia
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 15 artiklas-
ta. Perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuo-
mita rangaistukseen sellaisen teon perustella, jota ei tekohetkellä ole laissa sää-
detty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa myöskään tuomita ankarampaa rangais-
tusta kuin tekohetkellä laissa on säädetty. Rikoslain yleisen osan säännöksen
mukaan rikokseen syylliseksi saadaan katsoa vain sellaisen teon perusteella,
joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi ja rangaistuk-
sen sekä muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.

Perustuslaissa ja nyttemmin myös rikoslaissa säädetyn laillisuusperiaatteen
sisältö on saanut vakiintuneen tulkinnan.22 Siihen katsotaan kuuluvan vaatimus
rikoksina rangaistavien tekojen määrittelemisestä laissa, taannehtivan rikoslain
kielto, rikoslain analogisen soveltamisen kielto, vaatimus rikoksesta seuraavien
rangaistusten määrittelemisestä laissa, tekohetkellä säädettyä ankaramman ran-
gaistuksen käytön kielto, vaatimus rikosoikeudellisten normien laintasoisuu-
desta ja vaatimus rikosoikeudellisten säännösten täsmällisyydestä. 23 Rikosoi-
keudellisessa kirjallisuudessa laillisuusperiaatteen sisällöstä on pelkistetty sup-
peampi luettelo, joka sisältää seuraavat neljä alaperiaatetta. Lainsäätäjä ei saa
säätää taannehtivaa lakia syytetyn vahingoksi eikä lainsoveltaja saa soveltaa
lakia taannehtivasti syytetyn vahingoksi (taannehtivuuskielto). Lainsäätäjä ei
saa säätää epätäsmällistä rangaistussäännöstä syytetyn vahingoksi (epätäsmäl-
lisyyskielto). Lainsäätäjä ei saa säätää kriminalisointia lakia alemman asteises-

22 Ks. kuitenkin Matikkala, Jussi: Näkökohtia rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi annetusta HE 44/2002:sta 2003 s. 227-230. Matikkala problematisoi rikoslakiin sisältyvän
laillisuusperiaatesäännöksen “nimenomaan ” ilmaisua ja toteaa s. 230 loppupäätelmänään, että “rikosoi-
keudellisen vastuun sääntelymme ei yllä sellaisen yksityiskohtaisuuden tasolle, että olisi oikein väittää,
että meillä tuomitaan rangaistukseen vain sellaisista teoista, jotka olivat tekohetkellä laissa  “nimen-
omaan ” säädetty rangaistaviksi. ” Myös Lahti on vastustanut  “nimenomaan ”-sanan lisäämistä lailli-
suusperiaatteen sisältävän rikoslain säännökseen. Lahden mukaan valtiosääntöoikeudellisista ja oikeus-
turvasyistä ei ole asianmukaista kirjoittaa perusoikeusnormia tarkentavaa säännöstä tavallisen lain tasoi-
seen rikoslakiin, jottei voisi nousta kysymystä näiden normien mahdollisesta ristiriidasta. Lahti, Raimo:
Rikosoikeuden yleisten oppien uudistamisesityksen arviointia 2003 s. 148.

23 HE 309/1993 s. 50 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset 2001 s. 320-321.
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sa säädöksessä (laintasoisuusvaatimus). Neljäntenä kieltona on, ettei lainsovel-
taja saa mennä säädetyn lain ulkopuolelle syytetyn vahingoksi (praeter legem -
kielto) eikä tulkita lakia analogisesti syytetyn vahingoksi (analogiakielto).24

Laillisuusperiaatteen säätävästä perustuslain 8 §:stä ja rikoslain yleisen osan
säännöksestä ilmenevästä laillisuusperiaatteen sisällöstä on johdettavissa seu-
raava rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vähimmäissisältö. Lainsäätäjän
tulee huolehtia siitä, että rangaistava käyttäytyminen on määritetty lain tasoi-
sessa, ei taannehtivaa vaikutusta omaavassa, säännöksessä vähintäänkin sillä
tarkkuudella, että siitä ilmenee rangaistavan käyttäytymisen luonnehdinta ja
viittaus siihen aineelliseen säännökseen, jossa käyttäytyminen on tarkemmin
määritetty. Lainsoveltajan tulee puolestaan huomioida, että syytetty voidaan
tuomita vain tekohetkellä voimassa olleen rikosoikeudellisen lain tasoisen sään-
nöksen sanamuodon mukaisesti, ei-analogisesti, tulkitun teon nojalla sellaiseen
rangaistukseen, joka laissa on tekohetkellä säädetty seuraamukseksi kyseisestä
teosta.25 Jatkossa keskityn erityisesti rangaistussäännösten täsmällisyysvaati-
mukseen ja rikoslain 45 luvun 1 §:n mukaisen palvelusrikoksen tunnusmerkis-
tön suhteeseen tämän vaatimuksen kanssa.

2. Epätäsmällisyyskielto laillisuusperiaatteen alaperiaatteena

Rikosoikeudellisten säännösten tulee olla täsmällisiä, tarkkarajaisia ja mahdol-
lisimman yksiselitteisiä. Rikoslain soveltamisen ennustettavuus edellyttää ri-
kosoikeudelliselta säännökseltä ymmärrettäviä ja selkeitä ilmaisuja. Rangais-
tukseen tuomitseminen ja syylliseksi katsominen on mahdollista vain, jos teko
on nimenomaan laissa säädetty rangaistavaksi.26 Laillisuusperiaatteeseen kuu-

24 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 47-48 ja Frände, Dan: Den straffrättsliga legalitetsprin-
cipen 1989 s. 4. Frände jaottelee kiellot praeter legem -, analogia -, taannehtivuus- ja epätäsmällisyys-
kielloiksi. Samoin myös Lahti, Raimo LM 1996 s. 933 ja Matikkala, Jussi: Näkökohtia rikosoikeuden
yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetusta HE 44/2002:sta s. 222. Myöhemmässä
tuotannossa Frände nostaa esille voimakkaammin myös laintasoisuusvaatimuksen. Ks. Frände, Dan: Brot-
tets grundelement 1999 s. 17, jossa hän kirjoittaa “Legalitetskraven förekommer givetsvis inom alla
rättsområden. Strängast genomförs de dock inom straffrätten.” Ks. myös Utriainen, Terttu: Rikosoikeus
2000 s. 257-258. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen yhdeksi keskeiseksi kielloksi on nähdäk-
seni noussut se, ettei kriminalisointia ole mahdollista säätää lakia alemmanasteisessa säädöksessä. Tämä
kielto ei ollut Fränden väitöskirjan aikaan sillä tavoin keskeinen kuin tällä hetkellä. Tämän vuoksi olen
nostanut lailla säätämisen vaatimuksen yhdeksi laillisuusperiaatteen alaperiaatteeksi. Ks. myös Nuotio,
Kimmo: Lainsäätäjä rikosoikeuden yleisten oppien parissa 2003 s. 243, jossa hän toteaa lakisidonnai-
suusperiaatteen saaneen viime aikoina uudenlaista merkitystä, kun se on noussut valtiosäännön tasoisek-
si vaatimukseksi.

25 Lähtökohtaisesti pidän blankokriminalisointeja ongelmallisina laillisuusperiaatteen näkökulmasta.  Ne
ovat laillisuusperiaatteen mukaisia, jos ne täyttävät perustuslakivaliokunnan määrittelemät varsin tiukat
vaatimukset tällaiselle sääntelylle. Perustuslakivaliokunnan mukaan blankokriminalisointien kohdalla
valtuutusketjujen tulee olla täsmällisiä, rangaistavuuden edellytykset ilmaisevien aineellisten säännösten
tulee olla kirjoitettu rikosoikeudelliselta säännöksiltä edellytettävällä tarkkuudella ja niistä tulee käydä
ilmi niiden rikkomisen rangaistavuus ja kriminalisoinnin sisältävästä säännöksessä tulee olla asiallinen
luonnehdinta rangaistavasta teosta. PeVM 25/1994 s. 8. Rikosoikeuden yleisten oppien uudistamisen
yhteydessä lakivaliokunta hyväksyi mietinnössään perustuslakivaliokunnan esittämän aloitteen siitä, että
hallituksen tulee selvittää missä määrin blankosääntelytekniikkaan perustuva voimassa oleva rikosoikeu-
dellinen sääntely vastaa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimuksia. LaVM 28/2002 s. 6.
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luvat muut alaperiaatteet menettäisivätkin suurelta osalta merkityksensä, jos
rikosoikeudelliset säännökset olisi mahdollista muotoilla hyvin väljiksi ja mo-
nimerkityksellisiksi.27 Rikosoikeudellisen järjestelmän ennakoitavuus edellyt-
tää myös, että säännöksestä käy ilmi, onko aiottu toiminta tai laiminlyönti ran-
gaistavaa vai ei. Rikossäännöksen tulee antaa selkeä kuva kriminalisoinnin so-
veltamisalan ytimestä.28

Myös perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset vaativat, että perusoikeuk-
sia rajoittavat säännökset ovat täsmällisiä ja tarkkoja. Rajoitusten olennaisen
sisällön tulee ilmetä laista eikä rajoitusten määrittelyä ole mahdollista jättää
alemmanasteisen normin antajan tai lain soveltajan harkintaa. Täsmällisyys- ja
tarkkarajaisuuskriteereitä tarkastellaan normaalisti  yhdessä, mutta tarkasti ot-
taen perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluva täsmällisyyskriteeri
on sama kuin laillisuusperiaatteeseen kuuluva epätäsmällisyyskielto. Täsmälli-
syyskriteerillä tarkoitetaan nimenomaisesti perusoikeuksien rajoittamista kos-
kevien säännösten sisällön mahdollisimman yksiselitteistä muotoilua.29

Rikosoikeudellisten säännösten täsmällisyyteen vaikuttaa luonnollisesti se,
minkälainen lainsäädäntötekniikka tunnusmerkistöjen kirjoittamisen osalta va-
litaan. Jos tunnusmerkistöt kirjoitetaan hyvin yksityiskohtaisesti ja kasuistises-
ti, ne ovat sisällöltään mahdollisimman täsmällisiä ja tietyn käyttäytymisen ran-
gaistavuuden ennakoiminen on yksiselitteistä. Tällaisen lainsäädäntötekniikan
käyttämisen ongelmana on se, että tunnusmerkistöt vanhentuvat hyvin nopeas-
ti. Kasuistiset säännökset johtavat myös siihen, että rikosoikeudellisen järjes-
telmän yhdenvertaisuusvaatimus ei toteudu, koska kriminaalipoliittisesti arvi-
oituna yhtä vahingollinen käyttäytyminen saattaa jäädä kriminalisoinnin ulko-
puolelle, jos sitä ei ole osattu ennakoida säätämisvaiheessa. Kasuistisissa sään-
nöksissä ei ole mahdollista huomioida yhteiskunnan muutoksia, jolloin ne ovat
nopeasti aukollisia. Tämä taas lisää analogian käytön riskiä, mikä ei ole lailli-
suusperiaatteeseen kuuluvan analogiakiellon mukaan sallittua. Nykyisin sään-
nökset pyritään kirjoittamaan yleisluonteiseen ja abstraktiin muotoon, jolloin
säännöksen soveltamisala saadaan kattavaksi eikä säätämisvaiheessa tarvitse
ennakoida kaikkia yhteiskunnan muutosten aiheuttamia vaikutuksia säännök-
sen soveltamisen kannalta. Yleisluonteisten säännösten muutostarve ei ole niin
suuri kuin kasuistisissa säännöksissä, joka lisää osaltaan rikosoikeudellisen järjes-

26 HE 44/2002 s. 32 ja PeVL 31/2002 s. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä lakivaliokunta ehdotti myös
täsmällisyysvaatimuksen nimenomaista mainitsemista säännöksessä rikosoikeudellisen legaliteettiperi-
aatteen ainesosana. Perustuslakivaliokunta katsoi tuolloin, että sanan  “nimenomaan ” lisääminen sään-
nökseen olisi ongelmallista perusoikeusrajoituksilta vaadittavan täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaati-
muksen kannalta. Perustuslakivaliokunta totesi, että ilman lakivaliokunnan ehdottamaa lisäystäkin täs-
mällisyysvaatimus on rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen oleellinen osa. Ks. PeVM 25/1994 s. 8 ja
LaVL 5/1994 s. 4. Lainvalmistelussa pyritään luonnollisesti siihen, että kaikki säädösehdotukset olisivat
ymmärrettäviä, täsmällisiä ja johdonmukaisia. Ks. Niemivuo, Matti: Kansallinen lainvalmistelu 2002 s.
96-97.

27 Frände, Dan: Brottets grundelement 1999 s. 22-23, Heinonen, Olavi: Rikosoikeus 2002 s. 75, Koskinen,
Pekka: Johdatus rikosoikeuteen 2001 s. 27, Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 66-67,
Pellonpää, Matti: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 1999 s. 291-292.

28 PeVM 25/1994 s. 25, HE 309/1993 s. 29-30 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeusien rajoitusedellytykset
2001 s. 116.

29 Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset 2001 s. 117.
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telmän ennakoitavuutta. Toisaalta yleisluonteisten säännösten ongelmana on
niiden epätäsmällisyys ja tämä on sitä todennäköisempää mitä abstraktimpaan
muotoon säännökset pyritään kirjoittamaan.30 Tämä johtaa siihen, että tietyn
käyttäytymisen rangaistavuuden ennakoiminen vaikeutuu ja rikosoikeudellisen
kontrollijärjestelmän ennakoitavuus vähenee.31

2.1. Epätäsmällisyyskiellon kannalta ongelmallisia tunnusmerkistöjä

Rikoslain 40 luvun mukaisten virkarikosten kokonaisuudistuksen yhteydessä
1980 luvun loppupuolella silloin voimassa olleiden virkavirhettä ja tuottamuk-
sellista virkavirhettä koskevien säännösten todettiin olevan liian avoimia. Sään-
nösten ei katsottu täyttävän rikosoikeudelliselle säännökselle asetettavia vaati-
muksia. Hallituksen esityksessä kritisoitiin blankokriminalisointitekniikkaa ja
sitä, että rikoksen tunnusmerkistö saattoi saada tarkemman sisältönsä siitä, mi-
ten kyseistä virkaa oli yleensä hoidettava.32 Uudistuksen yhteydessä virkavel-
vollisuuden rikkomisesta todettiin olevan kysymys ainakin silloin, kun rikottiin
annettuihin säännöksiin tai määräyksiin perustuvia virkavelvollisuuksia. Rikos-
oikeudellisen säännöksen täsmällisyysvaatimuksen katsottiin kuitenkin estävän
sen, että virkavelvollisuus olisi voitu perustaa esimerkiksi hyvään hallintota-
paan tai viran asianmukaiseen hoitamiseen.33 Rangaistavuuden perustaminen
pelkästään siihen, että virkamies rikkoo virkavelvollisuuttaan katsottiin tuol-
loin olevan sisällöltään epämääräinen. Virkavelvollisuuden rangaistava rikko-

30 Ks. myös Lahti, Raimo: LM 2002 s. 1260, jossa Lahti toteaa, että rikostunnusmerkistöt on rikoslain
uudistamisen yhteydessä kirjoitettu entistä yleisluonteisemmin osin selkeyden lisäämiseksi ja osin muut-
tuvien tulkintojen helpottamiseksi. Tämä aiheuttaa Lahden mukaan kuitenkin jännitettä laillisuusperiaat-
teeseen kuuluvan epätäsmällisyyskiellon kanssa.

31 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 167-168.
32 HE 58/1988 s. 64. Ks. myös Backman, Eero LM 1970 s. 490, jossa hän arvostelee silloin voimassa

olleiden rikoslain 40 luvun 20 ja 21 §:ien blankoluonnetta. Backmanin mukaan blankokriminalisointi-
tekniikka on melkoisen arveluttava. Backmanin mukaan laillisuusperiaatteen kannalta on arveluttavaa,
että lakia alemmanasteisessa normissa määritellään virkarikoksena rangaistava virkavirheen käsitteen
merkityssisältö, vaikka sellaiseen ei ole valtuutusta laissa. Vrt. esimerkiksi Eloranta, Viljo O: LM 1959 s.
348, jossa hän toteaa, että virkamiesten virkavelvollisuuksista vain osaksi saadaan johtoa rikoslaista ja
suurin osa ilmenee hallinnollisista asetuksista ja johtosäännöistä, joissa virkatehtävät on enemmän tai
vähemmän yksityiskohtaisesti määritetty. Eloranta jatkaa, että myös virkaohjeet ja hallintotoimintaa sito-
vat periaatteet luovat velvollisuuksia, joita virkamiehen tulee virkarikokseen syyllistymisen uhalla ottaa
huomioon.

33 HE 58/1988 s. 65. Hallituksen esityksessä kuitenkin todettiin, että virkavelvollisuuden ilmaisevan sään-
nöksen tai määräyksen sisältö saattoi olla niin yleisluonteinen, jolloin niitä tulkittaessa saattoi olla tar-
peen ottaa huomioon myös vakiintunut hallintokäytäntö. Nähdäkseni säännöksen ollessa kovin yleis-
luonteinen tulkinta tulee supistaa siihen, mikä sanamuodon mukaan varmuudella on rangaistavaa. Tul-
kinnan ei tule olla laajentavaa vastaajan vahingoksi. Virkarikostyöryhmän ehdotuksessa todettiin, ettei
virkavelvollisuuden vastaisen menettelyn sisältöä ole mahdollista määritellä tyhjentävästi yksistään laki-
en tai asetusten perusteella, vaan edelleen on välttämätöntä turvautua muihin ohjeisiin ja määräyksiin ja
jopa vakiintuneeseen käytäntöön. Virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön olisi ehdotuksen
mukaan täyttänyt myös sellainen velvollisuuksien rikkominen, joka olisi ilmennyt hyvästä hallintotavas-
ta tai viran asianmukaisen hoitamisen vaatimuksesta. Rangaistavaa olisi ollut virkamiehen tällaisen ta-
van vastainen menettely, jos se ei olisi ollut kohtuudella hyväksyttävissä. Ks. Oikeusministeriön lainval-
misteluosaston virkarikostyöryhmän julkaisu: Ehdotus virkarikoslainsäädännön uudistamiseksi 1.12.1986
s. 141-142.
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minen tulee perustaa sellaisen virkavelvollisuuden rikkomiseen, joka on määri-
tetty virkatoiminnassa noudatettavissa säännöksissä tai määräyksissä. Virka-
velvollisuus tulee olla täsmällisesti määritetty, koska virkavelvollisuus on yk-
sittäisenä käsitteenä niin epämääräinen, ettei se ole laillisuusperiaatteen kan-
nalta hyväksyttävä.34

Uuden perustuslain voimaan tulon jälkeen lainsäädäntöä on muutettu vas-
taamaan perustuslain asettamia vaatimuksia. Myös kuntalakia muutettiin tässä
tarkoituksessa ja kuntalakiin lisättiin muun muassa virantoimitusvelvollisuutta
koskeva säännös. Ehdotetussa säännöksessä virantoimitusvelvollisuuteen todet-
tiin kuuluvan se, että viranhaltijan on suoritettava virkaan kuuluvat tehtävät
asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja mää-
räyksiä. Ehdotuksen mukaan viranhaltijan oli vältettävä kaikkea, mikä on risti-
riidassa tasapuolisuuden tai hänen asemassaan olevalta viranhaltijalta kohtuu-
den mukaan vaadittavan menettelyn kanssa taikka on kunnan edun vastaista.
Hallituksen esityksen perusteluissa todettiin, että virantoimitusvelvollisuus kattaa
virkaan kuuluvat tehtävät ja työnjohto- ja valvontamääräysten noudattamisen.
Virantoimitusvelvollisuus on hoidettava myös hallinnon yleisten periaatteiden
mukaisesti tasapuolisesti ja viranhaltijan on käyttäydyttävä asemansa edellyttä-
mällä tavalla.35 Perustuslakivaliokunnassa huomio kiinnittyi tämän säännöksen
osalta erityisesti siihen vaatimukseen, jonka mukaan kunnan viranhaltijan on
vältettävä kaikkea, mikä on kunnan edun vastaista. Kunnan edun vastaisuus on
vaikeasti määritettävissä ja kriteeri jää merkitykseltään ja sisällöltään varsin
avoimeksi. Säännöksen ongelmallisuus ilmenee valiokunnan mukaan erityises-
ti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettaman rikossäännöksen täsmälli-
syysvaatimuksen näkökulmasta. Kunnan edun vastainen toiminta voisi tietyis-
sä tilanteissa tulla arvioitavaksi rikoslain 40 luvun 10 tai 11 §:n mukaisena vir-
kavelvollisuuden rikkomisena tai tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rik-
komisena. Valiokunta päätyikin siihen, että yleiseksi virkavelvollisuudeksi ase-
tettava kaiken kunnan edun vastaisen toiminnan välttäminen on rikosoikeudel-
lisen laillisuusperiaatteen sisältämän rikossäännöksen täsmällisyysvaatimuksen
valossa liian epämääräinen.36

Oikeuskäytännössä on myös virkavelvollisuuden rikkomisen yhteydessä tar-
kasteltu niiden säännösten tai määräysten täsmällisyyttä, joita virkamiehen väi-
tetään rikkoneen.

KKO 1998:41: Kysymys oli kunnanjohtajan suorittamasta tilusvaihtojen val-
mistelusta, jonka yhteydessä kunnanjohtaja ei ollut selvittänyt kunnalle han-

 34 Mäkinen, Timo - Rautio, Ilkka: Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston muistio hallituksen esityksestä
58/1988 s. 46 ja 54. Tässäkin yhteydessä tulee esille rikosoikeudelliselta järjestelmältä edellytetty enna-
koitavuus. Säännöksen tulee olla täsmällinen, jotta virkamiehet voivat mieltää sen, milloin he saattavat
syyllistyä rikokseen. Virkamiehen tulee voida ennakoida, onko hänen menettelynsä rangaistavaa vai ei.
Ks. edellä mainittu muistio s. 54.

35 HE 1/2000 s. 3.
36 PeVL 3/2000 s. 2. Toisaalta voidaan sanoa, että virkarikokset eivät voi olla vastaajan kannalta epätäsmäl-

lisempiä tunnusmerkistöltään kuin muutkaan rikokset. Käyttäytymisnormi ilmaisee rangaistavan käyt-
täytymisen sisällön ja tämän normin tulkinnassa on otettava huomioon muun muassa analogiakielto. Jos
virkamiehen käyttäytyminen ei ole käyttäytymisnormin mukaan rangaistavaa, virkavelvollisuus ei ilme-
ne kyseisestä säännöksestä.
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kittaviin kiinteistöihin kohdistuneita rasituksia. Kunnanjohtajan toimintaa
arvioitiin kunnassa voimassa olleen virkasäännön, kunnanhallituksen hyväk-
symän johtosäännön ja kunnanviraston johtosäännön valossa. Käräjäoikeus
hylkäsi syytteen todeten, että kunnanjohtaja oli toiminut vakiintuneen ja
hyväksytyn käytännön mukaisesti eikä kunnanhallitus ollut vaatinut tilus-
vaihtosopimuksen hyväksymistä varten lisäselvityksiä. Kunnanjohtaja oli
menetellyt kunnan edun ja virkavelvollisuuksien mukaisesti. Hovioikeus
puolestaan tuomitsi kunnanjohtajan tuottamuksellisesta virkavirheestä. Pe-
rusteluinaan hovioikeus totesi, että virka- ja johtosäännössä ei sinänsä ollut
nimenomaista yksilöityä ohjetta kiinteistöhankintojen valmistelemisesta tai
määräystä rasitustodistuksen hankkimisesta. Säännöissä oli kuitenkin kielto
toimia kunnan edun vastaisesti ja velvollisuus valmistella asiat huolellisesti,
jotka määräykset hovioikeus totesi olevan siinä määrin yksilöityjä menette-
lyohjeita, että taloudellisten rasitteiden selvittämättä jättäminen kiinteistö-
hankinnan yhteydessä oli luettava kunnanjohtajan syyksi virkavelvollisuu-
den rikkomisena.

Korkein oikeus siteerasi virkarikosten kokonaisuudistusta käsittelevää hal-
lituksen esitystä (HE 58/1988), jonka mukaan rangaistavaa on vain sään-
nöksiin tai määräyksiin perustuva virkavelvollisuuksien rikkominen. Kor-
kein oikeus totesi kuitenkin, että virkavelvollisuutta koskeva säännös tai
määräys voi olla siinä määrin yleisluonteinen, että sitä tulkittaessa joudu-
taan joissakin tapauksissa ottamaan huomioon asiaan liittyvien yksityiskoh-
taisempien säännösten ja määräysten lisäksi vakiintunut hallintokäytäntö.
Tapauksen oikeudellinen kysymys pelkistyi siis siihen, oliko kunnanjohta-
jan syytteessä väitetty velvollisuus tilusvaihdon yhteydessä selvittää kiin-
teistöjen rasitteet ilmennyt suoraan tai tulkinnallisesti kunnan virkasäännön
ja johtosäännön määräyksistä sillä tarkkuudella, jotka laillisuusperiaatteen
mukaan on asetettu rangaistavaksi säädetylle teolle. Vastaus oli kielteinen ja
korkein oikeus hylkäsi syytteen.

Korkeimman oikeuden tapauksessa keskeinen ongelma oli siis se, oliko kun-
nanjohtajan virkavelvollisuutena hankkia selvitys kiinnityksistä ja oliko tämä
velvollisuus määritetty riittävän täsmällisesti. Oliko kunnanjohtajalle kuuluvaksi
velvollisuudeksi katsottu velvollisuus rasitteiden tarkistamisesta ilmennyt suo-
raan tai tulkinnallisesti kunnan virkasäännön tai kunnan johtosäännön määräyk-
sistä? Korkeimman oikeuden mukaan tällainen velvollisuus ei ilmennyt riittä-
vän täsmällisesti näistä säännöistä.37

37 Korkeimman oikeuden ratkaisua on kritisoitu muun muassa Pekka Viljasen toimesta. Viljanen toteaa,
että virkavelvollisuus perustuu säännökseen tai määräykseen myös silloin, kun säännös tai määräys antaa
jonkinlaista viitettä virkavelvollisuuden sisällöstä. Ongelmallinen tilanne aiheutuu esimerkiksi silloin,
kun kysymys on yksityisiin henkilöihin kohdistuvasta julkisen vallan käytöstä. Virkamiehellä ei olisi
rikosoikeudellista virkavastuuta virkamiehen toimivaltuuksia koskevien säännösten tai määräysten ol-
lessa epämääräisiä. Viljasen mukaan KKO:n kanta johtaa epätyydyttävään lopputulokseen. Ks. Viljanen,
Pekka: KKO:n ratkaisut kommentein 1998 I s. 264-265. Toisaalta voidaan sanoa, että virkarikokset eivät
voi olla vastaajan kannalta epätäsmällisempiä tunnusmerkistöltään kuin muutkaan rikokset. Käyttäyty-
misnormi ilmaisee rangaistavan käyttäytymisen sisällön ja tämän normin tulkinnassa on otettava huomi-
oon muun muassa analogiakielto. Jos virkamiehen käyttäytyminen ei ole käyttäytymisnormin mukaan
rangaistavaa, virkavelvollisuus ei ilmene kyseisestä säännöksestä.
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Toinen korkeimman oikeuden tapaus, jossa syyte virka-aseman väärinkäyt-
tämisestä ja toissijaisesti myös virkavelvollisuuden rikkomisesta on hylätty vir-
kavelvollisuuden ilmaisevien normien epätäsmällisyyden takia, koskee yliopiston
professoria, joka oli tehnyt ulkopuolisen yhtiön kanssa sopimuksen tieteellisen
tutkimuksen suorittamisesta hänen johtamallaan laitoksella.

KKO 1999:46 (ään.): Yliopiston professori oli tehnyt yhtiön kanssa sopi-
muksen siitä, että eräällä yliopiston laitoksella tutkitaan yhtiön tuotteen te-
hokkuutta ja tutkimuksen hinnaksi oli sovittu 184.207 markkaa (30.981,39
€). Tutkimus oli toteutettu yliopiston eräällä laitoksella sen tiloissa ja väli-
neillä. Professori ei ollut ilmoittanut tutkimuksesta tai tutkimussopimukses-
ta yliopistolle.

Tutkimussopimuksen tekemisen aikaan oli ollut voimassa korkeakouluilta
tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista an-
nettu asetus (955/1975). Asetuksen 2 §:n mukaan tilatuista tutkimuksista kor-
keakoulu peri valtiolle maksun ja jollei suoritteesta ollut vahvistettu kiinteä-
tä maksua, korkeakoulu määräsi maksun suuruuden. Edelleen asetuksen no-
jalla annetussa opetusministeriön määräyksessä oli määritetty, milloin kysy-
myksessä oli yliopiston ulkopuolelta tapahtuvasta tutkimuksen tilaamisesta
ja milloin muusta esimerkiksi apurahan myöntämisestä. Epäselvissä tilan-
teissa korkeakoulun keskushallinnon tuli ratkaista, oliko kysymyksessä tut-
kimussopimus vai ei. Hovioikeus päätyi pitämään tutkimusta maksullisena
tilaustutkimuksena, koska tilaaja oli vaikuttanut laajasti tutkimuksen suorit-
tamistapaan, käytettäviin menetelmiin ja tutkimuksen kestoon. Tutkimus oli
tarkoitettu yhtiön kaupalliseen tarkoitukseen ja siinä vertailtiin yhtiön tuo-
tetta toiseen markkinoilla olevaan tuotteeseen. Yhtiö oli myös itse pitänyt
tilausta “ostona”. Hovioikeuden mukaan professori oli rikkonut virkatoimin-
nassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvolli-
suutensa tekemällä sopimuksen yhtiön kanssa, vaikka sopimus olisi tullut
tehdä yliopiston keskushallinnon toimesta ja laiminlyömällä saattaa tutki-
musrahoituksen hoidettavaksi yliopiston keskushallinnossa. Professori oli
tavoitellut menettelyllään taloudellista hyötyä, kun yhtiö oli maksanut tutki-
muksen rahoituksen professorin tileille, joista oli maksettu vain tutkimusku-
lut ylimääräisen jäädessä professorin tileille. Hovioikeus katsoi professorin
syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Korkein oikeus käsitteli tapausta ensisijaisesti laillisuusperiaatteen kan-
nalta toteamalla, että käsiteltävänä olevassa virkasyyteasiassa on kysymys
siitä, voidaanko tutkimuksen luonnetta ja sovellettavia säännöksiä pitää teon
rangaistavuudelle asetettavien yksilöinti- ja ennustettavuusvaatimusten edel-
lyttämällä tavalla sillä tavoin selvinä, että professorin voidaan menettelyl-
lään katsoa rikkoneen tilatusta tutkimuksesta sopimiseen ja tutkimuksen suo-
rittamista koskevien määräysten edellyttämään hallinnolliseen menettelyyn
liittyneen virkavelvollisuutensa. Korkein oikeus toteaa, että sopimuksen sol-
mimisen aikaan voimassa olleessa valtion maksuperustelaissa ei ollut mää-
ritelty tilaustutkimusta. Myöskään edellä mainittu asetus ei sisällä tilatun
tutkimuksen määritelmää, vaan siinä puhutaan vain tilatusta tutkimuksesta,
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joka sinänsä viittaa ulkopuolisen tahon intressissä ja toimeksiannosta suori-
tettavaan tutkimukseen. Valtiovarainministeriön maksuperustelakia koske-
vien soveltamisohjeiden mukaan suoritteen maksullisuus on pääsääntö, jos
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudellista laatua olevaan toi-
mintaan. Asiassa sovellettavat säännökset ovat yleisiä ja opetusministeriön
ohje mahdollistaa myös sen tulkinnan, että tilatun tutkimuksen ja muun tut-
kimuksen välinen ero on ratkaistava vain sen perusteella, onko rahoittaja
pidättänyt oikeuksia tutkimustuloksiin tai muihin tutkijoille tai korkeakou-
lulle kuuluviin oikeuksiin vai ei. Yhtiö ei ollut tällaisia oikeuksia pidättänyt,
joten professorin virkavelvollisuuden sisältö ei ollut sopimuksen solmimis-
hetkellä ilmennyt riittävällä täsmällisyydellä sovellettavista säännöksistä tai
määräyksistä. Syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä tai virkavelvollisuu-
den rikkomisesta hylättiin.

Korkeimman oikeuden omaksumaa tulkintaa säännökseltä edellytettävästä täs-
mällisyydestä voidaan kritisoida. Korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja
muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 §:n mu-
kaan tilatuista tutkimuksista korkeakoulu peri valtiolle maksun. Asetuksen 3 ja
5 §:n mukaan, jollei kiinteätä maksua ollut määritetty, korkeakoulun tehtävänä
oli määrätä maksu. Opetusministeriön ohjeessa oli sitten vielä täsmennetty sitä,
että tilatusta tutkimuksesta ei ollut kysymys tutkimusapurahan myöntämisessä
eikä korkeakoulun ulkopuolelta saamaa muutakaan vastaavaa tutkimustyön ra-
hoitusta pidetty tilattuna tutkimuksena, ellei rahoitukselle ollut asetettu ehtoja,
joilla rahoittaja pidättää oikeuksia tutkimustuloksiin. Tilatusta tutkimuksesta
teki päätöksen korkeakoulun keskushallinto. Nähdäkseni jo yleiskielen mukaan
on selvää, että tilattu tutkimus -käsite pitää sisällään sellaisen tutkimuksen, jos-
sa yhtiö tilaa yliopistolta maksua vastaan tutkimuksen, jossa vertaillaan yhtiön
tuotetta tai menetelmää johonkin muuhun tuotteeseen tai menetelmään. Yhtiö
oli käyttänyt myöhemmin näitä tutkimustuloksia tuotteensa markkinoinnissa.
Näin ollen pitäisin selvänä jo ilman mitään säännöksessä tai muussa määräyk-
sessä olevaa tilatun tutkimuksen määrittelyäkin, että käsiteltävänä olevassa ta-
pauksessa on ollut kysymys tilatusta tutkimuksesta. Yliopiston määräyksen
mukaan tilatusta tutkimuksesta päättää yliopiston rehtori ja tutkimuksen rahoi-
tus hoidetaan yliopiston keskushallinnon toimesta. Virkavelvollisuus oli ilmen-
nyt riittävän täsmällisesti tapaukseen sovellettavista säännöksistä ja määräyk-
sistä.38

Säännöksen tai määräyksen ilmaisun ollessa epäselvä tai epätäsmällinen,
ratkaisua harkittaessa tulee pyrkiä määrittämään kysymyksessä olevan ilmai-

38 Viljanen, Pekka: Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 1990 s. 336 ja 338. Viljanen muis-
tuttaa, että säännösteksti edellyttää säännöksiin tai määräyksiin perustuvaa virkavelvollisuutta. Tästä on
erotettava vaatimus virkavelvollisuuden ilmenemisestä säännöksestä tai määräyksestä nimenomaisesti.
Virkavelvollisuus perustuu säännökseen tai määräykseen, kun säännös tai määräys antaa edes jonkinlai-
sia viitteitä virkavelvollisuuden sisällöstä. Viljasen tulkinta on nähdäkseni laillisuusperiatteen kannalta
ongelmallinen. Ks. myös Viljanen, Pekka: KKO:n ratkaisut kommentein 1999 I s. 360-361.
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sun “ydin sisältö”39. Tätä määrittelyä ei korkein oikeus ollut perustelujen mu-
kaan tehnyt ja viimeistään määriteltäessä termin “tilattu tutkimus” ydin sisältöä
olisi ollut mahdollista havaita, että sen sisältö on keskeisiltä osin varsin selkeä
ja täsmällinen. Ilmaisun reuna-alueilla saattaa olla tulkinnanvaraista, kuuluuko
joku menettely tilatun tutkimuksen piiriin vai ei, mutta nähdäkseni syytteen-
kään hylkäävää ratkaisua ei ole riittävästi perusteltu ilman, että epäselväksi to-
detun ilmaisun keskeinen sisältö on määritetty. Tällöin on mahdollista todeta,
kuuluuko menettely keskeisen sisällön piiriin vai jääkö se ehkä säännöksen tul-
kinnanvaraiselle reuna-alueelle. Edellä mainitussa korkeimman oikeuden ta-
pauksessa nähdäkseni professorin menettely on kuulunut “tilatun tutkimuksen”
keskeisen sisällön piiriin.

3. Palvelusrikoksen tunnusmerkistöön kuuluvan
palvelusvelvollisuuden tarkempi määrittely

Palvelusrikoksesta on ensinnäkin kysymys, jos sotilas jättää täyttämättä tai rik-
koo palvelukseen kuuluvan velvollisuuden. Hallituksen esityksen mukaan pal-
velusvelvollisuuden täyttämättä jättämisellä tarkoitetaan sitä, että sotilas lai-
minlyö hänelle kuuluvat tehtävät. Palvelusvelvollisuus voidaan joissakin tapauk-
sissa johtaa hallituksen esityksen mukaan myös palveluksen luonteesta eikä
velvollisuus aina edellytä tiettyä ohjetta tai määräystä.40 Virkarikoslainsäädän-
nön kokonaisuudistuksen yhteydessä 1980-luvun lopussa hallituksen esityksessä
todettiin virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön yhteydessä, että ri-
kosoikeudellisen normin täsmällisyysvaatimuksen vuoksi rangaistavaa tulisi olla
ainoastaan säännöksiin tai määräyksiin perustuva virkavelvollisuuden rikkomi-
nen.41 Muiden virkamiesten kuin sotilaiden osalta kysymyksessä ei siten ole
virkarikos, ellei rikottu virkavelvollisuus ilmene jostakin säännöksestä tai mää-
räyksestä. Rikoslain 40 luvun 10 ja 11 §:ien mukaisten virkavelvollisuuden rik-
komisten kohdalla rangaistukseen tuomitseminen edellyttää siten aina erillisen
käyttäytymisnormin eikä rikoslain edellä mainitut säännökset yksin riitä ran-
gaistuksen tuomitsemiseen.42 Edellytys käyttäytymisnormin olemassaolosta il-
menee varsin selvästi myös korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1980 II 66.
Tapauksessa oli yhtenä ongelmana tuomioon jälkikäteen tehtävien korjausmer-
kintöjen muoto. Kihlakunnantuomari oli tehnyt kantapöytäkirjaan ja asianosais-
ten kappaleisiin jälkikäteen oikaisumerkinnän, jota hän ei ollut kuitenkaan päi-
vännyt eikä allekirjoittanut. Korkein oikeus totesi kihlakunnantuomarin mene-
telleen sinänsä virheellisesti, mutta kun laissa ei ollut nimenomaista säännöstä

39 Ks. myös Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 67. Säännöksen ollessa epätäsmällinen, sen
sanamuodon mukainen tulkinta voidaan supistaa välttämättömimpään. Näin myös Lappi-Seppälä, Tapio:
LM 2003 s. 757. Epäselvissä tilanteissa tulkinnassa tulisi pidättäytyä sanamuodon ydinalueille. Lappi-
Seppälän mukaan räikeimmissä tapauksissa tuomioistuimet voivat joutua pohtimaan mahdollisuutta pi-
dättäytyä soveltamasta epätäsmällisinä pitämiään säännöksiä perustuslain 106 §:n nojalla.

40 HE 85/1981 s. 23.
41 HE 58/1988 s. 65.
42 Viljanen, Pekka: Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 1990 s. 451.
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siitä, miten oikaisu tuli tehdä, tätä menettelyä oikaisumerkinnän tekemisessä ei
luettu hänen syykseen virkavirheenä.

Rikosoikeudellisten säännösten tulee olla täsmällisiä, tarkkarajaisia ja mah-
dollisimman yksiselitteisiä. Rikoslain soveltamisen ennustettavuus edellyttää
rikosoikeudelliselta säännökseltä ymmärrettäviä ja selkeitä ilmaisuja. Rikos-
lain yleisen osan uudistamisen yhteydessä rikoslakiin lisätyssä laillisuusperi-
aatteen sisältävässä säännöksessä korostetaan vielä nimenomaisesti tunnusmer-
kistön täsmällisyysvaatimusta. Rangaistukseen tuomitseminen ja syylliseksi
katsominen on mahdollista vain, jos teko on nimenomaan laissa säädetty ran-
gaistavaksi.43 Rikosoikeudellisen järjestelmän ennakoitavuus edellyttää myös,
että säännöksestä käy ilmi, onko aiottu toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa
vai ei. Rikossäännöksen tulee antaa selkeä kuva kriminalisoinnin soveltamis-
alan ytimestä.44 Kriminalisoinnin olennaisen sisällön tulee ilmetä laista eikä
kriminalisoinnin määrittelyä ole mahdollista jättää alemmanasteisen normin
antajan tai lain soveltajan harkintaa.

3.1. Palvelusvelvollisuus-käsitteen sisällön tarkempi määrittely

Palvelusrikoksen tunnusmerkistössä ei edellytetä sitä, että palvelusvelvollisuu-
den tulisi perustua johonkin säännökseen tai määräykseen. Rangaistavan käyt-
täytymisen on voitu katsoa perustuvan pelkästään palvelusvelvollisuuden rik-
komiseen. Palvelusvelvollisuuden määrittely on tunnusmerkistössä tältä osin
jätetty oikeuskäytännössä tapahtuvan määrittelyn varaan.

Ennen virkarikoslainsäädännön uudistamista vuonna 1989 olivat voimassa
rikoslain 40 luvun 20 ja 21 §:n mukaiset virkavelvollisuuden rikkomista koske-
vat kriminalisoinnit. Niissä oli kriminalisoitu muulla kuin rikoslain 40 luvussa
säädetyllä tavalla tehty virkavelvollisuuden rikkominen.45 Oikeuskirjallisuuden
mukaan pääsääntöisesti selvää oli, että nämä blankokriminalisoinnit eivät kos-
kaan yksinään olisi saaneet riittää langettavan tuomion perusteeksi. Niistä ei
ilmennyt yksinään mitään virkavelvollisuutta ja yleissäännöksen ulkopuolelta
oli löydettävä lähde, joka antoi virkavelvollisuudelle asiallisen sisällön.46

Kumotut rikoslain 40 luvun 20 ja 21 §:n säännökset sisälsivät kriminalisoin-
nit puhtaasta virkavelvollisuuden loukkaamisesta. Virkarikoksia tutkineiden

43 HE 44/2002 s. 32 ja PeVL 31/2002 s. 2.
44 PeVM 25/1994 s. 25, HE 309/1993 s. 29-30 ja Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeusien rajoitusedellytykset

2001 s. 116.
45 Rikoslain 40 luvun 20 § kuului: Jos virkamies tahallansa, virkaansa toimittaessaan, rikkoo muulla kuin

tässä laissa mainitulla tavalla, ja jos hän sen tekee hankkiakseen itselleen tahi toiselle hyötyä taikka toista
vahingoittaakseen, pantakoon viralta. Jos hän sen tekee sellaista aikomatta, rangaistakoon sakolla taikka
erotettakoon viran toimittamisesta, taikka jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, pantakoon viralta.
Rikoslain 40 luvun 21 §:ssä oli rangaistu huolimattomuudesta, varomattomuudesta tai laiminlyömisestä
taikka ymmärtämättömyydestä tai taitamattomuudesta tehty virkavirhe.

46 Viljanen, Pekka: Virkarikoksista 1984 s. 93.Vrt. kuitenkin Backman, Eero: LM 1970 s. 490, jossa hän
toteaa, että oikeuskäytäntö ei ilmeisesti ole lainkaan epäillyt, ettei rikoslain 40 luvun 20 tai 21 § sinänsä
riittäisi tuomion perusteluksi. Tämän johtopäätöksen Backman perustaa siihen, että tuomioistuinten rat-
kaisuissa on hyvin harvoin ilmoitettu sitä normia, jonka mukaan virkatoimien virheellisyys määräytyy.
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oikeustieteilijöiden artikkeleissa 1950-1970 luvuilla keskityttiin siihen, mistä
virkavelvollisuuden sisällölle saadaan tarkempi sisältö. Salmiala kirjoittaa, että
virkavirhe käsittää aina virkavelvollisuuden loukkauksen.47 Eloranta toteaa, että
virkamiesten virkavelvollisuuksista saadaan pääosin johtoa asetuksista ja joh-
tosäännöistä, joissa virkatehtävät on enemmän tai vähemmän yksityiskohtai-
sesti yksilöity. Elorannan mukaan myös virkaohjeet ja hallintotoimintaa yleen-
sä sitovat periaatteet luovat velvollisuuksia, joita virkamiesten on virkatoimia
suorittaessaan otettava huomioon.48 Hannuniemi kirjoittaa vuonna 1988, että
virkavelvollisuudet ilmenevät laeista, asetuksista, alemmanasteisista säädök-
sistä tai määräyksistä ja jopa suullisista virkakäskyistä tai tavanomaisesta oi-
keudesta. Hannuniemen mukaan yleisesti määritellyn virkavelvollisuuden rik-
komisen tunnusmerkistö voitaisiin kuvata termillä virkavelvollisuuden rikko-
minen.49 Kriittisesti virkavirheen rangaistavuuden perustumiseen pelkästään
virkavelvollisuus-termiin suhtautui Backman. Backman kirjoittaa, että ristirii-
taista on se, että virkamiestä rangaistaan rikoksesta, jota ei ole laissa määritelty
tai laissa annettu valtuutusta sen määrittelemiseen alemmanasteisin säännök-
sin. Samanlaista menettelyä ei rikosoikeudessa yleensä pidetä sallittuna. Back-
man pitää nulla poena sine lege -periaatteen kannalta arveluttavana, että virka-
virheen merkityssisältöä määritetään alemmanasteisten säännösten avulla, vaikka
sellaiseen ei ole valtuutusta rikoslain 40 luvun 20 ja 21 §:ssä.50

Edellä olen todennut, että laillisuusperiaatteeseen kuuluu olennaisena osana
lailla säätämisen vaatimus ja että lailla säätämisen vaatimuksen kannalta ongel-
mallisia ovat erityisesti blankokriminalisoinnit. Perusoikeusuudistuksen yhtey-
dessä blankorangaistussäännöksistä luopumista ei pidetty käytännön kannalta
kuitenkaan mahdollisena. Blankokriminalisointien katsottiin täyttävän lailla
säätämisen vaatimuksen, kun blankosäännösten edellyttämä valtuutusketju on
täsmällinen, rangaistavuuden edellytykset muodostavat aineelliset käyttäyty-
missäännökset on kirjoitettu rikossäännöksiltä vaaditulla tarkkuudella ja näistä
käyttäytymissäännöt käsittävästä normistosta käy ilmi niiden rikkomisen ran-
gaistavuus. Lisäksi edellytetään, että lain tasolla olevasta kriminalisoinnin si-
sältävästä säännöksestä ilmenee jonkinlainen asiallinen luonnehdinta krimina-
lisoitavaksi tarkoitetusta teosta.51 Lailla säätämisen vaatimukseen kuuluu, että

47 Salmiala, Bruno A.: DL 1952 s. 358.
48 Eloranta, Viljo O.: LM 1959 s. 348.
49 Hannuniemi, Anja: Oikeus 1987 s. 356 ja 358.
50 Backman, Eero: LM 1970 s. 490-491.
51 HE 309/1993 s. 50 ja LaVL 5/1994 s. 4-5 sekä PeVM 25/1994 s. 8. Näiden edellytysten täyttyessä voi-

daan sanoa, että rangaistava käyttäytyminen perustuu lakiin. Rangaistavan käyttäytymisen yksityiskoh-
tainen määrittely ei ilmene kuitenkaan laista, vaan sitä alemmantasoisesta säännöksestä tai hallintoviran-
omaisen antamista määräyksistä. Ks. myös Backman, Eero: Rikoslainsäädäntö ja sen soveltaminen s. 13.
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan rikoslain yleistä osaa koskevan koulutustilaisuuden
11.12.2002 julkaisu. Ks. myös KKO 2000:52, jossa syyte kunnallisen järjestyssäännöksen rikkomisesta
hylättiin sillä perusteella, että kunnallisessa järjestyssäännöksessä ei ollut laillisuusperiaatteen edellyttä-
mällä tavalla ilmaistu järjestyssäännösten rikkomisen rangaistavuutta. Tolvanen on todennut tapausta
kommentoidessaan, että järjestyssäännössä ei ollut mitään viittausta säännön sisältävien normien rikko-
misen seuraamuksista, joten perustellusti voidaan päätyä lopputulokseen, ettei tekoa ollut laissa säädetty
rangaistavaksi. Ks. Tolvanen, Matti: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein I/2000 s. 341. Rova-
niemen hovioikeus ei eräässä toisessa tapauksessa pitänyt kuntalain 7 §:n mukaista väljää valtuutusta
siitä, missä tarkoituksessa kunnallisia järjestyssääntöjä oli mahdollista antaa, perustuslain 8 §:n mukai-
sen laillisuusperiaatteen vastaisena. Ks. RHO 6.7.2000 nro 494 (R 00/170).
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rangaistuksen sisältävästä säännöksestä on suora viittaus käyttäytymissäännök-
seen ja toisaalta käyttäytymisnormin sisältävässä säännöksessä tai määräykses-
sä on viittaus rangaistussäännökseen.

Palvelusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen pelkästään palvelusvelvolli-
suuden rikkomisella tai täyttämättä jättämisellä on erityisen ongelmallinen lail-
la säätämisen vaatimuksen näkökulmasta. Yksittäisen sotilaan palvelusvelvol-
lisuutta on vaikeaa tai jopa mahdotonta määrittää ilman muita säännöksiä tai
määräyksiä, joista saadaan johtoa palvelusvelvollisuudesta. Oikeuskäytännös-
sä palvelusrikoksen syyksilukeminen on kuitenkin joissakin tapauksissa perus-
tunut pelkästään palvelusvelvollisuus-käsitteeseen eikä palvelusvelvollisuuden
tarkemman sisällön ole tullut ilmetä muusta säännöksestä.

KKO 1989:44: Varusmies oli palveluksessa kuljettanut Puolustusvoimien
kuorma-autoa ja syyllistynyt tällöin liikenteen vaarantamiseen. Palvelukseen
on kuulunut myös velvollisuus noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. Varusmies
oli laiminlyönyt tämän velvollisuuden, joten hän oli liikenteen vaarantami-
sen lisäksi syyllistynyt palvelusrikkomukseen.52

Palvelusvelvollisuuden sisältöä on arvioitu myös korkeimman oikeuden tapauk-
sessa KKO 1990:160:

KKO 1990:160 (ään.): Ylivääpeli A oli toiminut erään joukko-osaston ko-
mentotoimiston päällikön sijaisena. Joukko-osaston työjärjestyksen mukaan
komentotoimiston päällikön tehtäviin oli kuulunut muun muassa joukko-osas-
ton perinneasioiden hoitaminen Rannikkojääkärikilta r.y:n kanssa. Yhdis-
tyksen sääntöjen mukaan yhdistykseen kuului sihteerinä komentotoimiston
päällikkö. A oli anastanut itselleen haltuunsa saamat varusmiesten joukko-
osastoristeistä maksamat yhdistykselle kuuluneet varat.

Korkein oikeus lausui perusteluinaan, että yhdistyksen sihteerin toimeen
kuuluvat tehtävät eivät olleet palvelustehtäviä. A ei ollut ryhtynyt hoitamaan
sihteerin tehtäviä ja rahat oli annettu A:lle komentotoimiston päällikön sijai-
sena ja hän oli virantoimitukseen liittyen ottanut ne vastaan tilittääkseen ne
yhdistykselle. A ei ollut kuitenkaan tilittänyt varoja ja näin menetellessään A
oli syyllistynyt yhdistykseen kohdistuneeseen kavallukseen ja myös palve-
lusrikokseen.

Esittelijä ja erimieltä olleet jäsenet olisivat hylänneet syytteen palvelusrikok-
sesta sillä perusteella, että varojen tilittäminen oli kuulunut yhdistyksen sihtee-
rin tehtäviin. Komentotoimiston päällikön tehtäviin kuulunut yhteydenpito ei
käsittänyt taas yhteydenpitoa pidemmälle meneviä tehtäviä. Yhdistyksen sih-
teerin tehtävä ja siihen kuuluvat velvollisuudet perustuvat yksinomaan veljes-
kunnan sääntöihin eikä niitä voi pitää palvelustehtävinä.

Laillisuusperiaatteen näkökulmasta katsottuna korkeimman oikeuden KKO

 52 Ks. myös HHO 4.3.1997 nro 656 (SO 96/28), jossa yleisten liikennesääntöjen noudattamisen on katsottu
kuuluvan sotilaan palvelusvelvollisuuteen.
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1990:160 ratkaisu on kritiikille altis. A oli kavaltanut yhdistyksen varoja, jotka
hän oli saanut haltuunsa yhdistykselle tilittämistä varten, mutta joiden hallussa-
pito tai tilittäminen ei ollut A:n sotilasvirkaan kuuluva palvelusvelvollisuus.
A:n palvelusvelvollisuus tässä muodossa ei ilmennyt työjärjestyksestä tai muus-
takaan määräyksestä, joten palvelusvelvollisuus johdettiin muista lähteistä kä-
sin.

Lailla säätämisen vaatimuksen näkökulmasta asiaa lähestyttäessä palvelus-
velvollisuuden määrittelyä ei olisi sallittua perustaa muihin säännöksiin tai
määräyksiin kuin rikoslain 45 luvun 1 §:ään, koska palvelusrikoksen tunnus-
merkistössä ei palvelusvelvollisuuden rikkomisen osalta ole säädetty valtuutus-
ta niihin normeihin, joista palvelusvelvollisuuden sisältö on sallittua määrittää.
Näin ollen palvelusvelvollisuuden sisältö olisi laillisuusperiaatteen mukaan sal-
littua määrittää ainoastaan palvelusvelvollisuuden käsitteestä, mutta tämäkään
ei nähdäkseni ole mahdollista.

Palvelusrikoksen tunnusmerkistö on tämän kohdan osalta laillisuusperiaat-
teen ja erityisesti lailla säätämisen vaatimuksen näkökulmasta ongelmallinen.
Lisäksi se on blankorangaistussäännöksiltä edellytettävän sisällön kannalta on-
gelmallinen, koska palvelusvelvollisuuden sisältöä ei ole mahdollista määrittää
ilman muita säännöksiä tai normeja, mutta tunnusmerkistöstä puuttuu valtuutus
siitä, mistä palvelusvelvollisuuden sisältö on sallittua johtaa.

Legaliteettiperiaate edellyttää myös sotilaiden kohdalla sitä, että palvelus-
velvollisuuden tulee ilmetä jostakin säännöksestä tai määräyksestä taikka esi-
merkiksi jotain harjoitusta koskevasta käskystä.53 Tietyissä tilanteissa palvelus-
velvollisuuden luonne saattaa tosin olla sillä tavoin selvä, että maalaisjärjen
vastaista on etsiä normia, jota sotilas on rikkonut. Tällainen tilanne voi olla
esimerkiksi sellaisen sotilaan kohdalla, jonka palvelustehtäviin kuuluu jonkin-
laisen kassan hoitaminen tai rahojen tilittäminen. Tällöinkin jostakin tulee il-
metä se, että kassan hoitaminen ja siihen liittyvät tehtävät kuuluvat kysymyk-
sessä olevan sotilaan tehtäviin. Tällöin on selvää, että sotilaan anastaessa rahat
itselleen hän on samalla rikkonut palvelusvelvollisuutensa. Palvelusvelvolli-
suuden rikkominen saattaa olla mahdollista perustaa myös esimerkiksi johon-
kin määräykseen, jos siinä määrätään jotain rahojen tilitysvelvollisuudesta tai
muuta vastaavaa.

3.2. Mistä normeista palvelusvelvollisuus on johdettavissa

Puolustusvoimista annetun lain 2 §:ssä on säädetty puolustusvoimien tehtävät,
joita ovat muun muassa valtakunnan maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvon-
nasta huolehtiminen yhteistoiminnassa muiden valvontaviranomaisten kanssa,
turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus tarvittaessa voimakeinoja käyt-

53 Ks. myös Kaila, Antero: Sotilasrikokset 1997 s. 87. Kailan mukaan perustellusti voidaan arvostella tilan-
netta, jossa rangaistava palvelusvelvollisuuden rikkominen johdetaan palveluksen luonteesta. Arvelutta-
vaa on erityisesti se, jos sotilasta rangaistaan teosta, jonka osalta hän ei ole tiennyt, mitä normia vastaan
hän on rikkonut.
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tämällä, puolustaa valtakuntaa ja sen oikeusjärjestystä sekä kansan elinmahdol-
lisuuksia ja perusoikeuksia sekä sotilaskoulutuksen antaminen. Edelleen saman
lain 6 §:ssä on säädetty puolustusvoimien johdosta siten, että puolustusvoimien
välitön johto ja valvonta kuuluu puolustusvoimien komentajalle. Näin ollen
puolustusvoimien komentajan keskeinen palvelusvelvollisuus on huolehtia sii-
tä, että puolustusvoimat suorittaa sille lain mukaan kuuluvat tehtävät. Lisäksi
Puolustusvoimain komentajan tehtävistä on säädetty puolustusvoimista anne-
tun asetuksen 7-8 §:ssä. Puolustusvoimista annetun asetuksen 12 §:n 3 momen-
tin mukaan Pääesikunnan tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Edelleen Puo-
lustusvoimiin kuuluu Meri- ja Ilmavoimien Esikunnat sekä kolme Maanpuo-
lustusalueen Esikuntaa, jotka ovat Pääesikunnan alaisia aluehallintoviranomai-
sia. Paikallistasoa edustaa muun muassa sotilaslaitokset ja joukko-osastot.

Joukko-osastotason tehtävistä ei ole säädetty laissa, mutta esimerkiksi Ylei-
sessä Palvelusohjesäännössä on määritetty joukko-osaston komentajan, jouk-
koyksikön komentajan sekä perusyksikön päällikön keskeiset tehtävät. Palve-
lusvelvollisuuteen kuuluvia tehtäviä voidaan sitten joukko-osaston sisällä täs-
mentää erikseen laadittavissa työjärjestyksissä. Lisäksi tehtäviä joukko-osas-
toille tulee Sotilasläänin Esikunnasta ja kyseisen joukko-osaston Maanpuolus-
tusalueen Esikunnasta.

Sotilaskurinpitoesimiesten tehtävistä ja toimivallasta on puolestaan säädetty
sotilaskurinpitolaissa ja esitutkintalaissa. Sotilaskurinpitolain 28 §:n 1 momen-
tin mukaan, kun sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos on tullut kurinpi-
toesimiehen tietoon tai kun on syytä olettaa, että tällainen rikos on tehty, kurin-
pitoesimiehen on viipymättä huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta.
Saman säännöksen mukaan tutkinnassa noudatetaan soveltuvin osin, mitä esi-
tutkinnasta rikosasioissa on erikseen säädetty.

Erilaisten harjoitusten kohdalla sotilaiden tehtävät poikkeavat rauhan ajan
sijoitusten mukaisista tehtävistä. Tällöin harjoituksen mukaiset tehtävät ja sitä
kautta palvelusvelvollisuus tulisi määritellä tarpeellisilta osin harjoituskäskys-
sä, jos tehtäviä ei ole määritelty jossakin varomääräyksessä tai vastaavassa
määräyksessä.

Sotilaidenkaan kohdalla ei voida hyväksyä sitä, että palvelusvelvollisuus
johdettaisiin pelkästä palveluksen luonteesta. Tämä olisi vastoin perustuslain 8
§:n mukaiseen laillisuusperiaatteeseen kuuluvaa lailla säätämisen vaatimusta
eikä teon rangaistavuus olisi myöskään millään tavalla ennakoitavissa. Näin
ollen sotilaidenkin kohdalla tulee nähdäkseni edellyttää sitä, että palvelusvel-
vollisuus ilmenee joko säännöksestä tai määräyksestä taikka harjoitusta koske-
vasta käskystä.

3.3. Oikeuskäytäntö ja palvelusvelvollisuuden määrittely

Palvelusrikoksia koskevassa oikeuskäytännössä ei aina ole kiinnitetty erityistä
huomiota siihen, mistä sotilaan palvelusvelvollisuus on johdettavissa. Useassa
tapauksessa on tyydytty ainoastaan toteamaan jonkun menettelyn olevan palve-
lusvelvollisuuden vastaista johtamatta tätä velvollisuutta mistään säännöksestä



31

tai palvelusta koskevasta erityisnormista.
Erilaisissa harjoituksissa tapahtuu aika ajoin vakavia henkilövahinkoja ai-

heuttavia onnettomuuksia. Pääsääntöisesti harjoituksia sääntelevät erilaiset va-
romääräykset ja yleensä myös niissä käytettävistä aseista ja räjähteistä on omat
määräyksensä. Oikeuskäytännössä on myös tapauksia, joissa vahingon aiheut-
taneesta sytyttimestä tai räjähteestä ei ole annettu määräyksiä eikä harjoitusta
varten ollut myöskään annettu erityisiä ohjeita. Tällainen tilanne oli kysymyk-
sessä korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 21.2.1990 nro 465 (R 89/287).

KKO 21.2.1990 nro 465: Varusmiehet olivat harjoitelleet asutuskeskustais-
telua, jonka yhteydessä oli käytetty räjähtäviä vetosytyttimiä. Vetosytytti-
met oli kiinnitetty rakennuksen kaiteisiin ja ne oli tarkoitus laukaista pitkän
seipään avulla yhtä kerrosta alempaa kuin missä sytyttimet olivat. Laukaisi-
ja ei voinut näköyhteyden puuttumisen ja harjoituksesta aiheutuneen kovan
melun vuoksi varmistua sytyttimien räjähtämisestä. Yksi harjoituksessa käy-
tetty sytytin ei ollut räjähtänyt, vaan se oli tippunut kiinnityksistään ja vieri-
nyt harjoituksessa käytetyn piikkilangan viereen. Harjoituksen päätyttyä so-
tilashenkilöstöön kuulunut yliluutnantti oli antanut ohjeet harjoitusmateri-
aalin purkamisesta ja hän oli itse tarkastanut toisen kerroksen vetosytyttimi-
en paikat ja hän oli olettanut kaikkien räjähtäneen, vaikka yhden vetosytytti-
men kohdalla ei ollut räjähdysjälkeä. Tosiasiassa tämä pystytolppaan kiinni-
tetty vetosytytin ei ollut räjähtänyt, vaan se oli vierinyt edellä kerrotulla ta-
valla piikkilangan viereen.

Varusmiesalikersantti oli purkamistoimenpiteiden yhteydessä kävellyt ra-
kennuksen porraskäytävässä ja tarttunut piikkilankaesteeseen siirtääkseen
sen syrjään. Piikkilangan vieressä ollut vetosytytin oli samalla räjähtänyt ja
silponut alikersantin oikeaa kättä siten, että hän oli menettänyt kahden sor-
mensa kärkinivelet. Korkein oikeus lausui perusteluissaan, että kyseisenlai-
sia sytyttimiä koskevia varomääräyksiä ei ollut eikä harjoitusta varten ollut
annettu erityisiä ohjeita. Yliluutnantti oli päätellyt vetosytyttimien räjähtä-
misen sen perusteella, oliko sytytin harjoituksen jälkeen kiinnityspaikassaan
vai ei. Jälkikäteen asiaa tarkastellen räjähdysjäljen puuttumisesta olisi ollut
pääteltävissä, että sytytin ei ollut räjähtänyt ainakaan kiinnityspaikassaan.
Korkeimman oikeuden mukaan varomääräysten puuttuessa on varotoimen-
piteiden riittävyyttä harkittaessa kiinnitettävä huomiota muun muassa sytyt-
timen vaarallisuuteen ja harjoituksen olosuhteisiin sekä siihen, miten kysei-
senlaisissa tilanteissa on käytännössä ollut tapana menetellä. Yliluutnantin
oli näytetty toimineen noudatetun käytännön mukaisesti eikä sytyttimet ol-
leet erityisen vaarallisia huomioon ottaen niiden räjähdysvoima ja että sytyt-
timien käyttö oli sallittu myös sisätiloissa ja varusmiehet saivat laittaa ne
itsenäisesti laukaisukuntoon. Harjoitus oli myös melko suuri, jossa oli käy-
tetty muun muassa tuhansia hiekkasäkkejä. Räjähtämättä jääneen sytyttimen
etsiminen harjoitusmateriaalin joukosta olisi ollut vaikeaa ja huomioon otta-
en sytyttimen vähäinen räjähdysvoima ja sytyttimen räjähtämisen todennä-
köisyyden alhaisuus sillä tavoin, että siitä aiheutuu vahinkoa, yliluutnantin
ei katsottu laiminlyöneen noudattaa palvelusvelvollisuutensa edellyttämää
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huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon välttämiseksi.

Helsingin hovioikeuden tapauksessa HHO 21.1.1992 nro 4 (SO 91/8) oli kysy-
mys varallaolevan päivystäjän tehtävien hoidosta ja siitä, miten alkoholin naut-
timiseen varallaolovuoron aikana suhtaudutaan. Samassa tapauksessa oli kysy-
mys myös siitä, että upseeri oli käyttänyt Puolustusvoimien autoa ja kuljettajaa
viranhoidon ulkopuoliseen kuljetukseen. Alkoholin nauttimisen osalta hovioi-
keus totesi, että upseerilla ei ollut päihtymystilansa vuoksi edellytyksiä hoitaa
asianmukaisesti varalla olevan päivystäjän tehtäviä ja hän oli itsensä päihdyttä-
mällä rikkonut palvelusvelvollisuutensa. Ajoneuvon käytön osalta hovioikeus
totesi, että upseeri oli varomattomuudesta hyötyä saadakseen rikkonut palve-
lusvelvollisuutensa käskemällä viranhoitoon kuulumattoman kuljetuksen. Myös
tapauksessa HHO 10.5.1995 nro 2501 (SO 94/52) oli kysymys Puolustusvoimi-
en ajoneuvon käyttämisestä muuhun kuin virkatehtävien mukaiseen ajoon. Opis-
toupseerin väitettiin käyttäneen Puolustusvoimien traktorikuormaajaa appivan-
hempiensa kesäasunnon maa-alueiden tasoitukseen. Käräjäoikeus totesi opis-
toupseerin rikkoneen palvelusvelvollisuuttaan käyttämällä luvattomasti puolus-
tusvoimien traktorikuormaajaa yksityisen kiinteistön pihamaan tasoitukseen.
Lisäksi opistoupseerin syyksi luettiin Puolustusvoimien omaisuuteen kohdistu-
nut luvaton käyttö. Hovioikeus hylkäsi syytteet toteennäyttämättöminä.

Edellä mainituissa kahdessa tapauksessa Puolustusvoimien ajoneuvon käyt-
täminen yksityisiin ajoihin on katsottu olleen palvelusvelvollisuuden vastaista.
Ratkaisuissa ei ole perusteltu sitä, mistä palvelusvelvollisuuden sisältö on joh-
dettu. Jos Puolustusvoimien ajoneuvojen käytöstä on määrätty erikseen, tällöin
määräyksen vastainen käyttö voisi täyttää palvelusrikoksen tunnusmerkistön.
Ajoneuvojen käyttö omiin henkilökohtaisiin ajoihin täyttää sinällään rikoslain
28 luvun 9a §:n mukaisen moottoriajoneuvon käyttövarkauden tai saman luvun
9c §:n mukaisen lievän moottoriajoneuvon käyttövarkauden tunnusmerkistön54.
Tällöin palvelusrikoksen kytkeminen tähän kokonaisuuteen on tarpeetonta, jos
ajoneuvon käytöstä virka- ja muhin ajoihin ei ole nimenomaista määräystä, jota
sotilaan voitaisiin katsoa rikkoneen.

Varallaolevan päivystäjän päihtymyksen kohdalla palvelusvelvollisuus on
johdettavissa palveluksen ja palvelustehtävän välillä suoritettavan erottelun
avulla. Rikoslain 45 luvussa on erotettu toisistaan palveluksen ja palvelustehtä-
vän käsitteet. Palvelus on koko se aika, jonka aikana sotilas on sotilasrikossään-
nösten soveltamisen alainen. Palvelustehtävä on puolestaan tätä suppeampi kä-
site.55 Sotilas on palveluksessa koko sen ajan, jonka hänen palvelussuhteensa

54 Ks. HHO 3.7.2003 nro 2099 (SO 02/2184), jossa kohdassa 1 oli kysymys juuri Puolustusvoimien hallin-
nassa olleen ajoneuvon käyttämisestä virkamatkan yhteydessä yksityisiin ajoihin. Hovioikeuden mukaan
tekijä syyllistyy luvattomaan käyttöön (tekoaikaan voimassa ollut rikosnimike ja nyt moottoriajoneuvon
käyttövarkaus) myös silloin, kun käyttö on aluksi luvallista, mutta ajoneuvoa käytetään sitten sopimuk-
sen tai määräyksen vastaisesti. Upseerin katsottiin ajaneen ajoneuvolla muita kuin virkamatkaan liitty-
neitä ajoja 600 kilometriä ja tältä osin hänen syykseen luetiin lievä luvaton käyttö. Tapauksessa upseeria
ei syytetty lievän luvattoman käytön lisäksi palvelusrikoksesta tai sen lievästä tekomuodosta. Luvatto-
man käytön osalta ks. myös Lappi-Seppälä, Tapio: Rikosoikeus 1999 s. 624, HE 66/1988 s. 42-44, HE
240/2001 s. 11-12 ja KKO 1999:51.

55 HE 85/1981 s. 18.
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Puolustusvoimiin on voimassa. Palvelustehtävästä on puolestaan kysymys yleen-
sä vain silloin, kun sotilas hoitaa jotain vuoron tai varusmiehen osalta viikko-
palvelusohjelman mukaista tehtävää. Tämän mukaisesti sotilas on välillä suo-
rittamassa palvelustehtävää ja välillä hänellä on vapaata, jolloin hän on vain
palveluksessa.

Varallaolevan päivystäjän tulee olla valmiina suorittamaan palvelustehtävää
erikseen määrätyn ajan sisällä. Palvelustehtävän suorittaminen päihtyneenä on
rangaistavaa. Tällöin päihtyneenä oleva varallaoleva päivystäjä saattaisi joutua
suorittamaan palvelustehtävää, vaikka sitä ei olisi hänelle etukäteen määrätty-
kään. Varalla oleva päivystäjä onkin koko ajan eräänlaisessa hälytyskomennus-
kunnassa silloinkin, kun hän ei suorita palvelustehtävää. Tällöin hänen on koko
ajan oltava valmiina palvelustehtävän suorittamiseen ja tämän seurauksena pal-
velustehtävän ulkopuolella päihtyneenä esiintyminen täyttää palvelusrikoksen
tunnusmerkistön.

Hovioikeuden ratkaisussa HHO 3.7.1997 nro 2412 (SO 97/2) oli kysymys
napalmin käsittelystä ja siinä yhteydessä sattuneista palovammoista varusmie-
helle. Alikersantti A oli kaatanut sotilashenkilöstöön kuuluvan esimiehen käs-
kystä napalmharjoitusnuken päälle napalmia tämän varmistumatta siitä, että
nukkeen ei ollut jäänyt kytemään liekkejä. A:n kaadettu napalmia nuken päälle
napalm oli syttynyt ja tuli oli levinnyt napalmastiaan ja edelleen A:n vaatteisiin.
A:lle oli aiheutunut erilaisia palovammoja. Syyttäjä katsoi sotilashenkilön rik-
koneen palvelusvelvollisuuttaan ja tämän lisäksi Pääesikunnan koulutusosas-
ton polttosuojeluradasta ja sen käytöstä annettua määräystä, jonka mukaan na-
palm tulee aina sytyttää luntulla. Hovioikeuden ratkaisun perustelujen mukaan
nukkeen oli aikaisemmin kaadettu napalmia ja se oli yritetty sytyttää. Napalmin
sytyttämisen epäonnistuminen oli harvinaista ja annettuaan A:lle käskyn lisätä
nukkeen napalmia upseerin olisi tullut varmistua siitä, ettei napalm ollut sytty-
nyt. Virkansa ja asemansa perusteella upseerilla oli ollut erityinen vastuu siitä,
ettei varusmiehille aiheudu harjoituksesta vaaraa. Upseerin katsottiin tällä me-
nettelyllään huolimattomuudesta rikkoneen palvelukseen kuuluvaa velvollisuut-
ta, mutta ei sen sijaan Pääesikunnan edellä mainittua määräystä.

Hovioikeus johti palvelukseen kuuluvan velvollisuuden lähinnä siitä, että
Puolustusvoimilla on erityinen velvollisuus huolehtia varusmiesten turvallisuu-
desta sinä aikana, jona he ovat suorittamassa varusmiespalvelustaan.56 Tämä
velvollisuus on puolestaan johdettavissa esimerkiksi  Puolustusvoimista anne-
tun lain 2 §:n 1 momentin 5 kohdasta, jonka mukaan Puolustusvoimien tehtävä-
nä on antaa sotilaskoulutusta ja lisäksi tietyissä varomääräyksissä on määräyk-
siä alaisten huolehtimisvelvollisuudesta. Yleisen Palvelusohjesäännön kohdan
68 mukaan esimiehen on muun muassa pidettävä huolta alaisten oikeuksista ja
hyvinvoinnista. Edelleen kohdan 135 mukaan perusyksikön koulutushenkilös-

56 Samankaltainen rakenne oli myös jutussa HHO 30.6.1994 nro 3186 (SO 94/4), jossa kysymys oli vesis-
töharjoituksesta. Harjoituksen johtajan palvelusvelvollisuuteen katsottiin kuuluvan sen varmistaminen,
että varusmiesten terveyttä ei palvelustehtävässä vaaranneta. Varusmiesten terveydenvaarantaminen on
rangaistavaa myös esimiesaseman väärinkäyttämisenä, joten terveyden tuottamuksellinen vaarantami-
nen voi tulla rangaistavaksi tuottamuksellisena palvelusrikoksena. Palvelusvelvollisuuden sisältö on näin
ollen johdettavissa myös muista rikoslain 45 luvun säännöksistä.
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tön tulee tuntea perustellisesti oman alansa varomääräykset, ohjesäännöt, op-
paat, käsikirjat, muut koulutusta koskevat ohjeet ja määräykset. Näin ollen pal-
velusvelvollisuuden sisältö olisi edellä mainitussa hovioikeuden tapauksessa
ollut jollakin tarkkuudella johdettavissa lain ja varomääräyksen normeista kä-
sin. Palvelusvelvollisuuden johtaminen säännöksistä ja määräyksistä varmistaa
sen, että teon rangaistavuus on ollut myös tekijän ennakoitavissa.

Edelleen tapauksessa HHO 28.12.1995 nro 7350 (SO 95/37) oli kysymys
varusvaraston hoitajan palvelusvelvollisuudesta. Tykkivene Karjalan varusva-
rastosta oli hävinnyt materiaalia noin 3.400 markan arvosta ja muonavarastosta
oli pilaantunut elintarvikkeita noin 3.000 markan arvosta. Kyseisen varus- ja
muonavaraston hoitajan katsottiin rikkoneen palvelukseen kuuluvan velvolli-
suuden laiminlyömällä varaston huolellisen hoitamisen ja huolehtimalla muo-
navarastosta välinpitämättömästi.

Varuskunta-aluetta tai Puolustusvoimien käytössä olevaa aluetta, jonne saa
tulla vain kulkuluvalla ei ole pidetty korkeimman oikeuden ratkaisun KKO
1987:60 mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitettuna tai yleisesti liikenteeseen
käytettynä alueena. Varuskunta-alueella tulee noudatettavaksi siten ainoastaan
tieliikennelain 5 §:n mukainen olosuhteiden edellyttämän varovaisuusvelvoit-
teen noudattaminen sekä varuskunnalliset määräykset liikenteen osalta. Hovi-
oikeuden ratkaisussa HHO 14.10.1993 nro 4322 (SO 93/56) varusmies oli kul-
jettanut Puolustusvoimien kuorma-autoa varuskunta-alueella ja lähestyessään
alikulkukäytävää jättänyt ottamatta huomioon alikulkukäytävän korkeutta osoit-
tavan merkin seurauksin, että kuorma-auton lavalla ollut voitelukontti oli tör-
männyt alikulkusillan kohdalla siltaan. Varusmiehen syyksi luetiin palvelusrik-
komus (nykyisin tuottamuksellinen palvelusrikos). Alioikeuden ratkaisun pe-
rusteluissa käytettiin tieliikennelain 5 §:n mukaista ilmaisua vaaran ja vahingon
välttämisestä ja toisaalta viitattiin alikulkukäytävää edeltävään merkkiin aliku-
lun korkeudesta.

Varusmies oli kuljettanut Puolustusvoimien ajoneuvoa, jolloin hän on ollut
suorittamassa palvelustehtävää. Palvelustehtävää suoritettaessa tulee ottaa huo-
mioon kysymyksessä olevaa toimintaa koskevat yleiset kaikkia koskevat lain-
säännökset ja lisäksi palvelustehtävää koskevat Puolustusvoimien määräykset.
Varusmies oli palvelustehtävää suorittaessaan rikkonut tieliikennelain 5 §:ää ja
tältä osin syyllistynyt tieliikennelain 103 §:n mukaiseen liikennerikkomukseen.
Puolustusvoimien ajoneuvoa palvelustehtävässä kuljettaessaan varusmiehen
velvollisuutena on noudattaa liikennelainsäädännön säännöksiä, joten rikkomalla
tieliikennelain 5 §:ää varusmies on samalla syyllistynyt palvelusrikokseen tai
sen tuottamukselliseen tekomuotoon. Kuljetustehtävää suorittavan sotilaan pal-
velusvelvollisuuden sisältö muodostuu kuljetustehtävästä ja tätä tehtävää sään-
televien normien noudattamisesta.57 Edellä mainitussa hovioikeuden tapauksessa

57 Tältä osin viittaan korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 1989:44. Hovioikeuden ratkaisussa 18.2.1992
nro 12 (SO 91/76) alioikeuden perusteluissa, jotka hovioikeus hyväksyi, todettiin nimenomaisesti Puo-
lustusvoimien ajoneuvon kuljettajan palvelusvelvollisuus olevan liikennesääntöjen noudattaminen. Ks.
myös HHO 4.2.1992 nro 8 (SO 91/72).
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varusmiestä olisi voitu syyttää myös liikennerikkomuksesta.58

Aikaisemmin yksikön vääpeli maksoi päivärahat varusmiehille päiväraha-
päivänä käteisenä. Hovioikeuden ratkaisussa 27.8.1992 nro 2949 (SO 92/41)
varusmiesten päivärahoja oli vääpelin sijaisen huolimattoman menettelyn seu-
rauksena kadonnut 3.000 markan arvosta. Vääpelin palvelusvelvollisuuteen
kuului muun muassa huolehtia varusmiesten päivärahoista riittävällä huolelli-
suudella, jota vääpelin katsottiin osaltaan laiminlyöneen. Hänen syykseen luet-
tiin palvelusrikkomus.

Tässä tapauksessa vääpeliä ei syytetty kavalluksesta, jolloin vääpelin palve-
lusvelvollisuuden vastainen menettely olisi ollut selvää. Vääpelin palvelusvel-
vollisuus oli tässäkin tapauksessa nähdäkseni riittävällä täsmällisyydellä enna-
koitavissa, koska vääpelin nimenomaisena virkatehtävänä oli huolehtia varus-
miesten päivärahojen maksatuksesta. Tähän velvollisuuteen voidaan katsoa si-
sältyvän myös rahojen asianmukaisesta säilytyksestä huolehtiminen.

Hallituksen esityksen mukaan palvelusvelvollisuuden rikkomista on kysy-
mys silloin, kun sotilas laiminlyö hänelle kuuluvat tehtävät.59 Tämä määrittely
palvelusvelvollisuuden sisällöstä on riittävän täsmällinen niissä tapauksissa,
joissa sotilashenkilöstöön kuuluva on kokonaisuudessaan pois virkapaikalta il-
man asianmukaista lupaa.  Sotilashenkilöstöön kuuluvan kohdalla on palvelus-
tehtävien laiminlyönnin katsottu täyttävän palvelusrikoksen tunnusmerkistön.
Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomio HHO 31.3.1992 nro 956 (SO 91/
73), jossa sotilasmestari oli ollut ilman asianmukaista syytä pois palveluksesta
neljä päivää, joiden osalta hänen katsottiin tahallisesti rikkoneen palvelusvel-
vollisuuttaan ja syyllistyneen tämän vuoksi palvelusrikokseen.

Hovioikeuden tuomiossa HHO 1.9.1994 nro 3764 (SO 94/22) oli kohdan 1
osalta kysymys sotilashenkilöstöön kuuluvan luutnantin osallistumisesta erää-
seen sotilasuraan vaikuttavaan pääsykokeeseen. Luutnantin oli määrä majoit-
tua Puolustusvoimien kohteeseen, mutta hän oli itse päättänyt majoittua hotel-
liin. Alioikeus katsoi luutnantin syyllistyneen tällä menettelyllään palvelusri-
kokseen. Hovioikeus hylkäsi syytteen tältä osin sillä perusteella, että luutnantin
palvelusvelvollisuuteen ei ollut kuulunut majoittuminen Puolustusvoimien koh-
teeseen.

Palvelusvelvollisuus voidaan oikeuskäytännön mukaan perustaa myös lain-
säännökseen, vaikka palvelusrikoksen tunnusmerkistössä ei tällaista viittausta
olekaan. Esimerkiksi varusmiesten oikea aikainen kotiuttaminen on asevelvol-
lisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 61 §:n mukaan asianomaisen va-
rusmiehen joukko-osaston vastuulla. Yleisen Palvelusohjesäännön kohdan 131
mukaan perusyksikön päällikkö vastaa muun muassa asevelvollistensa oikea-
aikaisesta kotiuttamisesta. Edelleen Yleisen Palvelusohjesäännön kohdan 134
mukaan yksikköupseerin velvollisuutena on pitää päällikkö selvillä kotiutta-

58 Tällä tavoin liikennerikkomuksesta ja palvelusrikkomuksesta syytettiin tapauksessa HHO 31.12.1991
nro 89 (SO 91/68), jossa varusmies oli varuskunta-alueella ajanut 100 km/h, vaikka suurin sallittu nopeus
oli varuskunnallisella liikennemerkillä rajoitettu 40 km/h. Edelleen varusmies tuomittiin sekä palvelusri-
koksesta että liikennerikkomuksesta tapauksessa HHO 4.3.1997 nro 655 (SO 96/19), jossa varusmies oli
peruuttanut varuskunta-alueella siten, että hän oli ajautunut ulos ajoväylältä ja puolustusvoimien ajoneu-
vo oli vaurioitunut.

59 HE 85/1981 s. 23
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mispäivämääristä. Näin ollen päällikkö ja yksikköupseeri syyllistyvät palvelus-
rikokseen tai sen tuottamukselliseen tekomuotoon, jos varusmiestä ei kotiuteta
oikeaan aikaan.60

4. Lopuksi

Rikoslain 40 luvun 10 ja 11 §:n mukaisten virkavelvollisuuden rikkomisten
kohdalla on pidetty laillisuusperiaatteen vastaisena sitä, että rangaistava käyt-
täytyminen perustettaisiin ainoastaan virkavelvollisuuden käsitteeseen. Sotilas-
rikossäännöksiä 2000 luvun alussa uudistettaessa lainsäädäntövaiheessa ei kiin-
nitetty laisinkaan huomiota siihen, että palvelusrikoksessa rangaistava käyttäy-
tyminen on edelleen mahdollista perustaa palvelusvelvollisuuden käsitteeseen
ilman, että palvelusvelvollisuus ilmenisi tarkemmin jostakin säännöksestä tai
määräyksestä.61

Laillisuusperiaatteeseen kuuluvan epätäsmällisyyskiellon näkökulmasta pal-
velusvelvollisuuden käsitteeseen perustuva rikosoikeudellinen vastuu on arve-
luttava. Tietyissä tilanteissa saattaa olla vaikeasti ennakoitavissa, onko jokin
menettely rangaistavaa vai ei. Tällainen tilanne ei ole tyydyttävä. Vastaajan oi-
keusturvan kannalta olisi selkeämpää, jos palvelusvelvollisuuden määrittely
säädettäisiin tapahtuvaksi selvästi tiettyjen säädösten ja määräysten avulla. Täl-
löin olisi helpompaa etukäteen määrittävää rangaistava käyttäytyminen.
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Marja-Leena Virkkala

RANGAISTUKSEN KOVENTAMISPERUSTEET

1. Säännökset

Uudessa 1.1.2004 voimaan tulleessa laissa rikoslain muuttamisesta (515/2003)
on pitkälti jo aikaisemmin voimassa olevaa säännöstä (RL 6:2, L 466/1976)
vastaava säännös rangaistuksen koventamisperusteista.

Rikoslaki 6:5 (515/2003): Rangaistuksen koventamisperusteita ovat:
1) rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus;
2) rikoksen tekeminen vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen
ryhmän jäsenenä;
3) rikoksen tekeminen palkkiota vastaan;
4) rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun
sellaiseen kansanryhmäänkuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen
perusteella; ja
5) tekijän aikaisempi rikollisuus, jos sen ja uuden rikoksen suhde rikosten
samankaltaisuuden johdosta tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaa-
mattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Uutta säännöksessä on sen 4 kohta, jota aikaisemmassa säännöksessä ei ollut.

1.1. Rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus

Suunnitelmallisuuden koventavaa vaikutusta rangaistukseen on perusteltu sekä
syyllisyys- että preventioperustein. Suunnitelmallisuus on yhtäältä osoitus ri-
kollisen tahdon intensiteetistä, toisaalta kovennetuilla rangaistusuhilla voi juuri
näissä tilanteissa olla keskimääräistä suurempi preventioteho. Perusteen sovel-
tamiseksi ei riitä lyhyt täytäntöönpanohetkinen harkinta, vaan rikoksen tekemi-
sen ja siihen tähtäävän pitempiaikaisen toiminnan pitää olla suunniteltua. Suun-
nitelmallisuus saattaa koskea vain yhtä tekoa tai kokonaista rikossarjaa. (HE
44/2002 vp, s. 191; ks. rikosten suunnitelmallisuudesta ja preventiosta Karvi-
nen, 1996 ss. 76 ja 142-143.) Nämä seikat vastaavat myös aikaisemman lain
esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa esitettyä. Aikaisemman lain esitöissä tode-
taan suunnitelmallisuuden edellyttävän, ettei rikosta ole tehty pelkästä mieli-
johteesta tai lyhyen harkinnan jälkeen vaan, että tekoa tai tekosarjaa on punnit-
tu puolelta ja toiselta ennen täytäntöönpanoa. Äärimuodoissaan suunnitelmalli-
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suus olisi hyvinkin perusteellista ja yksityiskohtaista laskelmointia. (HE 125/
1975 vp, s. 10-11; Lappi-Seppälä, 2002 s. 386 ja 1979 s. 148.)

1.1.1. Suunnitelmallisuuden ilmeneminen ja koventamisperusteen
kohdentaminen

Suunnitelmallisuus on usein pääteltävissä rikoksen tekotavasta. Erityisesti pit-
käaikaiset valmistelutoimet ennen rikoksen tekemistä olisivat osoituksena lais-
sa tarkoitetun perusteen käsillä olosta. Edelleen suunnitelmallisuudesta voivat
olla osoituksena toimet, joilla taataan rikoksen menestyksellinen suorittami-
nen, samoin kuin poikkeuksellisen laajamittaiseen toimintaan tähtäävät hank-
keet. (HE 44/2002 vp, s. 191; Lappi-Seppälä, 2002 s. 386, 2000 s. 341 ja 1979
s. 149.)

Suunnitelmallisuus voi vaihdella kumppaneiden osuuden ja toiminnan mu-
kaan. Kunkin tekijän rangaistusta mitattaessa tutkitaan, kuinka hän on omissa
toimissaan osoittanut suunnitelmallisuutta. (HE 44/2002 vp, s. 191.) Sama pä-
tee myös muihin rangaistuksen koventamisperusteisiin; nekin koskevat vain
asianomaista osallista. (Nuutila, 1997 s. 360.)

Koventamisperusteen soveltamista koski ratkaisu KKO 1978 II 104. Siinä
syytetty, joka sovittuaan rikoskumppaninsa kanssa rahojen ryöstämisestä pan-
kista oli erehdyttävästi pistoolia muistuttavalla starttipistoolilla pankkivirkaili-
joita siten uhaten, että nämä olivat uskoneet olevansa pakottavassa hengenvaa-
rassa, pakottanut pankkivirkailijat luovuttamaan hänelle pankin kassassa ollei-
ta rahoja, tuomittiin törkeästä ryöstöntapaisesta kiristämisestä. Kun sopimista
rikoksen tekemisestä ei olosuhteet huomioonottaen vielä sinänsä ollut pidettä-
vä sellaisena rikollisen toiminnan suunnitelmallisuutena, jota RL 6 luvun 2 §:n
1 kohdassa tarkoitetaan, eikä rikosta ollut valmisteltu eikä suoritettu tuossa
lainkohdassa edellytetyin tavoin harkitusti, sanottua rangaistuksen koventamis-
perustetta ei sovellettu.

Kirjallisuudessa on esitetty kvalifiointiperusteen soveltamiskäytännön olleen
jossain määrin hapuilevaa. Edellä mainitussa ratkaisussa KKO 1978 II 104 “en-
nakkosuunnitelma ja ulkonäön muutos” eivät olleet osoituksia suunnitelmalli-
suudesta, kun taas ratkaisussa KKO 1977 II 56 “murtovälineiden hankkiminen
ja puhelinsoitto murtokohteeseen” olivat osoituksia suunnitelmallisuudesta.
(Lappi-Seppälä, 2002 s. 387.)

1.1.2. Koventamisperusteen soveltamisen riippuvuus rikostyypistä ja niin
sanottu kahdenkertaisen koventamisperusteen käyttökielto

Mittaamisperusteen soveltamisen kynnys vaihtelee rikostyypin mukaan. Jos
tunnusmerkistö edellyttää jo itsessään jonkinasteista suunnittelua, suunnitelmal-
lisuuden tulee olla voimaperäisempää kuin puheena olevaan rikoslajiin sään-
nönmukaisesti kuuluvan harkinnan. Lisäksi on huomattava, että (erityinen) suun-
nitelmallisuus mainitaan useiden yksittäisten rikosten kvalifiointiperusteena.
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Näissä tilanteissa on 1 kohdan soveltamiselle asetettava aivan erityisen suuret
vaatimukset. Rikokset, jotka tehdään säännönmukaisesti ilman ennakkoharkin-
taa, esimerkiksi useat väkivaltarikokset, saattavat taas oikeuttaa säännöksen
soveltamiseen jo vähäisemmin edellytyksin. (HE 44/2002 vp, s. 191.) Tämä ns.
kahdenkertaisen koventamisen kielto on ilmennyt jo aikaisemman lain esitöistä
(HE 125/1975 vp, s. 11.). Kahdenkertaisen koventamisen kieltoa on perusteltu
sillä, että muussa tapauksessa sama olosuhde johtaa ensin törkeän tekomuodon
soveltamiseen ja tämän jälkeen vielä toimii rangaistuksen koventamisperustee-
na (Lappi-Seppälä, 2002 s. 386 ja 2000 s. 342.).

Törkeää huumausainerikosta koskevassa ratkaisussa KKO 1999:89 oli sen
sijaan perusteet rangaistuksen mittaamiseen tavanomaista ankarammin. Kor-
kein oikeus lausui seuraavaa: Rangaistuksen lähtökohdaksi voitiin ottaa hasik-
sen osalta yleisesti noudatettu, määrään perustuva rangaistuskäytäntö. A:n teon
erityinen suunnitelmallisuus, pitkäkestoisuus ja liiketoimenomaisuus huomioon
ottaen rangaistus tuli mitata ankarammin kuin yleensä vastaavanlaatuisen ja -
suuruisen hasiserän ollessa rikoksen kohteena.

Helsingin hovioikeus on törkeää huumausainerikosta koskevassa julkaise-
mattomassa ratkaisussaan 31.12.2002 nro 3976 (R 02/2245) arvioinut koventa-
misperusteen suunnitelmallisuudelta edellytettävää suuruutta. Hovioikeus kat-
soi käräjäoikeuden tavoin A:n ja B:n kuuluneen rikoslain 50 luvun 2 §:n 3 koh-
dassa tarkoitettuun huumausainerikosten laajamittaiseen toteuttamiseen järjes-
täytyneeseen ryhmään, jonka toiminta on ollut huumausaineiden salakuljetta-
minen ja levittäminen Suomeen. Heidän toimintansa ei kuitenkaan ole näytetty
ylittäneen sitä suunnitelmallisuutta, jota jo järjestäytyneenä ryhmänä toimimi-
nen edellyttää, siinä määrin, että heidän rangaistuksiaan tulisi myös rikoslain
6 luvun 2 §:n 1 kohdan nojalla koventaa.

Sen sijaan Helsingin hovioikeuden paritusta koskevassa julkaisemattomassa
ratkaisussa 15.7.2003 nro 2204 (R 02/2510) päädyttiin päinvastaiselle kannal-
le. Hovioikeus totesi, että kyseessä oli ollut laajamittainen, suunnitelmallinen
sekä mittavaa taloudellista hyötyä tavoitellut ja saavuttanut paritustoiminta, jota
oli harjoitettu ammattimaisesti. Hovioikeuden mukaan rikoksen suunnitelmal-
lisuus oli ollut merkittävämpää kuin mitä paritusrikos yleensä edellytti. Hovi-
oikeus totesi lisäksi, ettei koventamisperusteen soveltaminen edellytä, että suun-
nitelmallisuus olisi koskenut koko tapahtumainkulkua. Poiketen edellä sano-
tusta ratkaisusta nro 3976 hovioikeus sovelsi samalla myös 2 kohdan koventa-
misperustetta eli rikoksen tekemistä vakavien rikosten tekemistä varten järjes-
täytyneen ryhmän jäsenenä. Hovioikeus totesi ryhmällä olleen selkeät käskyn-
valtasuhteet ja eriytyneen työnjaon. Hovioikeuden ratkaisuun on haettu valitus-
lupaa, mutta korkein oikeus ei ole lupakysymystä vielä ratkaissut.

Hovioikeuksien ratkaisukäytännöstä ei useinkaan löydy sellaista ratkaisua,
jossa hovioikeus olisi ensimmäisenä asteena soveltanut koventamisperustetta
(ks. kuitenkin jäljempänä 4 kohdan koventamisperusteen kohdalla esitetty). Sen
sijaan päinvastaisia ratkaisuja löytyy useammin, johtuen siitä, että juuri rikos-
asian vastaajat herkemmin valittavat käräjäoikeuden ratkaisusta ja siinä sovel-
letusta koventamisperusteesta. Esimerkkinä hovioikeuden poistamasta alioikeu-
den soveltamasta koventamisperusteesta voidaan mainita myös seuraava törke-
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ää veropetosta ynnä muuta koskeva julkaisematon ratkaisu, jossa hovioikeus ei
kuitenkaan alentanut rangaistuksia, vaan totesi niiden olevan oikeudenmukai-
sessa suhteessa vastaajien rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä
teoista ilmenevään syyllisyyteen nähden

HHO 9.7.2002 nro 2231 (R 00/1167): Kun tekojen käsittämä suunnitelmalli-
suus sisältyy valittajien syyksi luettujen törkeiden veropetosten tai niiden
avunantojen tunnusmerkistöön ja kun A:n ja B:n tekoihin ei myöskään liity
sellaista järjestäytyneisyyttä tai rikosten tekemistä palkkiota vastaan, jota
rikoslain 6 luvun 2 §:ssä edellytetään, koventamisperusteen soveltamiselle
ei ole miltään osin perustetta.

Vaasan hovioikeuden niin sanottuja kettutyttöjä koskevassa julkaistussa ratkai-
sussa 16.12.1996 nro 1974 (R 96/208) vastaajat olivat voimapihtejä ja sorkka-
rautoja käyttäen useissa turkistarhoissa avanneet kettujen häkkejä. Hovioikeus
totesi: Vastaajien teot poikkesivat sekä tavanomaisista vahingonteoista että tyy-
pillisistä omaisuusrikoksista, koska tekoja ei ollut tehty pelkässä vahingoitta-
mistarkoituksessa eivätkä vastaajat olleet myöskään tavoitelleet omaa etua. Te-
oilla oli toisaalta aiheutettu tavanomaista vahingontekoa huomattavasti suurem-
paa vahinkoa. Teoissa ei ollut kuitenkaan piirteitä sellaisesta rikoslain 6 luvun
2 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta suunnitelmallisuudesta, että tekoja olisi siitä
syystä arvioitava ankarammin kuin muita vastaavan suuruusluokan vahingon-
tekoja. Tekoja ei ollut myöskään näytetty tehdyn mainitun pykälän 2 kohdassa
tarkoitetun vakavia rikoksia vasten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä. Rikoslain
6 luvun erityisiä rangaistuksen koventamisperusteita ei siten ollut.

Rovaniemen hovioikeuden petosta koskevassa julkaistussa ratkaisussa
4.4.1984 nro 379 (R 84/498) todettiin, että A:n syyksi luetussa toiminnassa il-
mennyt harkinta ei ollut siinä määrin poikennut petosrikoksen toteuttamiseen
säännönmukaisesti kuuluvasta harkinnasta, että toimintaa olisi voitu pitää RL
6 luvun 2 §:n 1 kohdan tarkoittamassa mielessä suunnitelmallisena. Ratkaisu
koski tilannetta, jossa A ja B olivat etukäteen suunnittelemansa ja sopimansa
mukaisesti, muun muassa B vuokrannut liikkeestä videonauhurin ja luovutta-
nut sen A:lle, joka oli puolestaan myynyt nauhurin edelleen. Teon onnistumi-
seksi A ja B olivat hankkineet B:lle tämän henkilötiedoilla ja valokuvalla varus-
tetun sairausvakuutuskortin.

1.2. Rikoksen tekeminen vakavien rikosten tekemistä varten
järjestäytyneen ryhmän jäsenenä

Järjestäytynyt rikollisuus edustaa erityistä uhkaa oikeusjärjestyksen suojaamil-
le eduille toiminnan tehokkuuden ja laajamuotoisuuden vuoksi.
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1.2.1. Soveltamisen edellytykset

Koventamisperusteen soveltamisen edellytykset ovat varsin tiukat. Soveltami-
sen edellytyksenä on ensinnäkin se, että kysymyksessä on järjestäytynyt ryh-
mä. Järjestäytymisen on oltava niin tiivistä, että siitä voidaan päätellä käskyval-
tasuhteiden olemassaolo ja työnjaon eriytyminen. Esimerkiksi sopii huumelii-
ga, jossa yksi voi olla rahoittaja ja toiminnan johtaja, toinen huumeiden maa-
hantuoja, kolmas tukkumyyjä ja muut jakelijoita vähittäiskaupassa. Taloudelli-
nen rikollisuus ja rahanpesu, ihmiskauppa ja yleensä rajat ylittävät kansainväli-
sen rikollisuuden muodot ovat tyyppiesimerkkejä perusteen soveltamisen tilan-
teista. Sen sijaan nuorisojoukko, joka näpistelee ja harjoittaa ilkivaltaa, ei kuulu
nyt puheena olevan koventamisperusteen piiriin, koska jengin työnjako ei ole
eriytynyt eikä siinä ole erityisiä käskyvaltasuhteita (HE 125/1975 II vp, s. 11).(10
HE 44/2002 vp, s. 191) Edellä olevan perusteella koventamisperusteen sovelta-
minen voisi näytöstä riippuen tulle sovellettavaksi ns. moottoripyöräkerhojen
jäsenten tekemiin rikoksiin.

Perusteen soveltaminen edellyttää myös, että ne rikokset, joiden tekemistä
varten ryhmä on järjestäytynyt, ovat vakavia. Koventamisperusteen soveltamista
ei kuitenkaan ole yleisesti rajoitettu vakaviin rikoksiin. Se sopii vähäiseenkin
rikokseen, jos se on välittömästi edistänyt liigan yhteistä toimintatavoitetta. Jos
liigan jäsenen tekemällä rikoksella ei ole mitään yhteyttä liigan toimintakoko-
naisuuteen, koventamisperustetta ei voi käyttää (HE 125/1975 II vp, s.12). (HE
44/2002 vp, s. 191-192)

Jo edellä 1 kohdan koventamisperusteesta esitetyn kohdalla mainitussa Hel-
singin hovioikeuden paritusta koskevassa ratkaisussa 15.7.2003 nro 2204 (R
02/2510) oli kysymys myös 2 kohdan koventamisperusteen soveltamisesta.
Hovioikeus katsoi edellytysten soveltamiselle täyttyvän, koska ammattimaisesti
yritystoimintaa harjoittaneella ryhmällä oli ollut selkeät käskyvaltasuhteet ja
työnjaon eriytyminen. Hovioikeuden mukaan koventamisperusteen soveltami-
nen ei edellyttänyt, että yksittäinen teko sinänsä olisi ollut vakava, jos se kuiten-
kin oli välittömästi edistänyt ryhmän toimintatavoitetta, ja tämä oli ollut tekijän
tiedossa. Ratkaisuun on haettu valituslupaa, mutta korkein oikeus ei ole vielä
lupapyyntöä ratkaissut.

1.2.2. Rangaistuksen mittaamisperusteiden kaksinainen luonne ja
kaksinkertaisen kvalifioinnin kielto

Mittaamisperusteen soveltaminen saattaa osoittautua ongelmalliseksi erityises-
ti tapauksissa, joissa tekijä on mukana rikoksen tekemisessä muiden painostuk-
sesta ja ryhmäkurin vaikutuksesta. Tässä niin kuin useissa muissakin tapauksis-
sa tulee esiin rangaistuksen mittaamisperusteiden kaksinainen luonne: sama
seikka saattaa eräissä tapauksissa puoltaa rangaistuksen koventamista, toisissa
olosuhteissa se voi vuorostaan olla lievennyksen aihe. (HE 44/2002 vp, s. 192;
vrt. RL 6:3:n 1 kohdan lieventämisperuste.)

Liigoittumissäännöstä on käytännössä sovellettu harvoin, johtuen siitä, että
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olosuhde on mainittu myös keskeisten rikosten kvalifiointiperusteena, esimer-
kiksi törkeää huumausainerikosta koskevassa RL 50 luvun 2 §:n 2 kohdassa.
Saman seikan soveltaminen uudelleen mittaamisessa olisi pääsääntöisesti vas-
toin ns. kaksinkertaisen kvalifioinnin kieltoa. (Lappi-Seppälä, 2002 s. 387 ja
2000 s. 343 sekä aikaisemmin selostettu HHO 31.12.2002 nro 3976.)

Helsingin hovioikeuden törkeää huumausainerikosta ynnä muuta koskevas-
sa julkaisemattomassa ratkaisussa 13.12.2002 nro 3854 (R 02/1036) 2 kohdan
koventamisperusteen soveltamiseen on päädytty kyseessä olleen järjestön (Na-
tural Born Killers, NBK) perustajan ja johtajan kohdalla sekä sihteerin kohdal-
la, mutta ei vain joitakin kuukausi ennen rikoksen tekemistä järjestön kannatta-
jajäsenyydestä kiinnostuneen henkilön kohdalla. Hovioikeuden ratkaisu jäi lo-
pulliseksi, koska korkein oikeus ei ratkaisullaan 19.12.2003 myöntänyt asiassa
valituslupaa.

Hovioikeus lausui perusteluissaan: “ Lainkohdan esitöiden (HE 125/1975
vp.) mukaan järjestäytymisen on oltava niin tiivistä, että voidaan päätellä käs-
kyvaltasuhteiden olemassaolo ja toimiminen tietyn suunnitelman mukaan. Vain
laadultaan suhteellisen törkeiden rikosten tekemistä varten järjestäytynyt ryh-
mä kuuluu säännöksessä tarkoitettuihin. Edelleen esitöiden mukaan rikoksen
on kuuluttava liigan toimintakokonaisuuteen ja edistettävä rikollisliigan pää-
määriä.

LJ on NBK:n perustaja ja johtaja ja JJ järjestön sihteeri. LJ:n mukaan NBK
hoitaa alamaailman jäsenten keskinäisiä velanperintäasioita. Toimeksiannot ta-
pahtuvat LJ:n mukaan siten, että asiakkaat ottavat yhteyttä vapaalla jalalla ole-
viin NBK:n jäseniin, minkä jälkeen demokraattisesti päätetään, otetaanko teh-
tävä vastaan. Tämän jälkeen valitaan toimeksiannon toteuttajat ja tähän men-
nessä tehtävään on aina löytynyt halukkaita. NBK:lla on LJ:n mukaan päättävä-
nä elimenä komissio, johon kuuluvat kaikki vapaalla jalalla olevat jäsenet ja LJ.

LJ on ilmoittanut todisteina esitetyissä lehti- ja tv-haastatteluissa, että NBK:n
nimi suomennettuna on “Synnynnäiset tappajat” ja että järjestön toimintamallit
ja kunniakäsitykset tulevat suoraan sisiliaiselta mafialta. Tv-haastattelussa LJ
on myöntänyt, että NBK on järjestäytynyt ammattirikollisten ryhmä ja että jär-
jestön toimintaa rahoitetaan mm. suojelurahoilla. Jäseneksi pääsemisen edelly-
tyksiä ovat mm. henkirikos tai epäily sellaisesta ja se, ettei henkilö “työskentele
verokirjalla”. LJ on tv-haastattelussa kertonut, että “me tehdään mitä vaan, mis-
tä saa rahaa”. Henkirikosten osalta LJ on kertonut, että niitä tehdään, jos “uhri
on sellainen, että ansaitsee kuoleman”. Edelleen LJ on tv-haastattelussa kerto-
nut, että “NBK:sta voi erota, mutta se vaatii veren vuodatuksen ja minimi on,
että vasemman käden pikkurilli lähtee”, ja että “jos töppäilee niin pahasti, että
joudutaan erottamaan, käy kuten Sisiliassa eli joudutaan hautaamaan kaveri”.
Lehtihaastattelun mukaan järjestöstä poistutaan kuolleena ja jäseniä koskevat
tiukat säännöt. LJ on tv-haastattelussa korostanut järjestön jäsenten vaitiolovel-
vollisuutta ja kertonut järjestöllä olevan aseistusta “pesäpallomailasta kevyeen
konekivääriin”. LJ on hovioikeudessa ilmoittanut, että lehteen oli hänen kerto-
mansa kirjoitettu oikein. Hän oli kuitenkin liioitellut haastatteluissa mainosta-
mistarkoituksessa.”

Hovioikeus katsoi selvitetyksi, että järjestö harjoitti monenlaista rahaa tuot-
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tavaa rikollista toimintaa ja että kysymyksessä ollut rikos olisi tuottanut teki-
jöille rahaa ja siten palvellut järjestön päämääriä. Järjestön johtaja ja sihteeri
olivat tehneet rikoksen vakavia rikoksia varten järjestäytyneen ryhmän jäseni-
nä. Hovioikeus korotti heille tuomittuja rangaistuksia.

Sen sijaan hovioikeus totesi, että vaikka N:llä oli ollut järjestön kannattaja-
jäsenen paita yllään, hän ei ollut ollut järjestön jäsen eikä hänen ollut näytetty
kyseisen huumausaine-erän toimittamisen lisäksi laajemmin sitoutuneen jär-
jestön rikolliseen toimintaan. Hovioikeus ei soveltanut N:ään 2 kohdan koven-
tamisperustetta.

1.3. Rikoksen tekeminen palkkiota vastaan

Koventamisperusteessa on kysymys teon motiivista. Tällaisen teon on katsottu
osoittavan erityisen suurta syyllisyyttä. Palkkion ottaminen kertoo jotakin myös
tekijästä ja hänen luonteenpiirteistään. Se, että tekijä suostuu rikkomaan yhteis-
kunnan normeja vastaan, kunhan vain saa siitä korvauksen, osoittaa hänessä
erityistä piittaamattomuutta muiden intressejä kohtaan. Palkkiota vastaan teh-
dyt rikokset vaativat usein myös suunnittelua, mikä sekin tukee vaatimusta kes-
kimääräistä ankarammasta rangaistuksesta. (HE 44/2002 vp, s. 192 ja HE 125/
1975 vp s. 12)

Laissa tarkoitettuna palkkiona voidaan pitää muutakin kuin rahaa. Aikai-
semman lain esitöiden mukaan palkkioksi voitaisiin katsoa kaikki silloisen RL
16:13:n lahjomissäännöksessä tarkoitetut oikeudettomat taloudelliset hyvikkeet.
(Lappi-Seppälä, 1979 s. 150)

1.3.1. Kokonaisarvostelun tarve koventamisperusteen soveltamisessa

Myös tässä on tarpeen korostaa kokonaisarvostelun ja teon koko motivaatiope-
rustan merkitystä. Kaikki palkkiosta tehdyt teot eivät välttämättä ole suunnitel-
tuja. Luvattu palkkio voi poikkeustilanteissa päinvastoin muodostua tekijälleen
niin suureksi houkutukseksi, ettei hän ole voinut vastustaa kiusausta,  mikä puo-
lestaan voisi olla aiheena pikemmin rangaistuksen lieventämiseen. (HE 44/2002
vp, s. 192)

Esimerkkinä perusteen ongelmallisuudesta on kirjallisuudessa esitetty huu-
mekuriirit. Kansainvälisessä huumekaupassa käytetään usein aineiden salakul-
jetuksessa apuna avustajia, jotka kuljettavat huumausaineet (voittoihin nähden)
pientä korvausta vastaan rajan yli maasta toiseen. Usein kuriirin taustalla on
huumeriippuvuus. Näissä tilanteissa olisi vaikea perustella palkkion saaneen
kuriirin ankarampaa kohtelua verrattuna tekijään, joka on yhtä lailla salakuljet-
tanut huumausaineita, mutta tehnyt tämän ilman palkkiota tarkoituksenaan saattaa
aineet myyntiin. Esimerkki osoittaa, että perusteen merkitys on aina arvioitava
kokonaistilanteen pohjalta. (Lappi-Seppälä, 2002 s. 388)

Tuhotyötä ynnä muuta koskevassa julkaisemattomassa ratkaisussa Helsin-
gin hovioikeus 29.8.2003 nro 2528 (R 02/2060) P oli palkkiota vastaan osallis-
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tunut eräiden muiden henkilöiden kanssa tulipalon järjestämiseen palkkaamalla
tätä varten miehet Venäjältä. P:n motiivina tekoon oli ollut uhka,  jota hän koki
rahapulansa ja venäläisten rikollisten hänelle esittämien maksuvaatimuksien
vuoksi sekä tultuaan näiden toimesta pahoinpidellyksi. P:n menettelyyn oli si-
ten vaikuttanut häneen kohdistettu huomattava uhka, mutta P oli kuitenkin itse
tarjonnut tulipalon sytyttämistä kyseisille henkilöille. Hovioikeus ei muuttanut
käräjäoikeuden P:lle tuomitsemaa rangaistusta.

1.3.2. Palkkion vaikutuksesta tekijän motivaatioon

Palkkion tulee vaikuttaa tekijän motivaatiossa. Pelkkä palkkion jälkikäteinen
vastaanottaminen ei saa vaikuttaa teon arvosteluun. (Lappi-Seppälä, 2002 s.
388) Kovennus edellyttää, että palkkiosta on sovittu ennakolta, tai että tekijän
on ainakin voitava pitää palkkiota aikaisempien kokemustensa perusteella to-
dennäköisenä. (HE 44/2002 vp. s. 192). Vastaava edellytys on yleensäkin rikos-
oikeudessa asetettu tahallisuudelle. Kuten tekijän on oltava tietoinen kaikista
niistä tosiasioista, joista teon rangaistavuus riippuu, tekijän tulee itse tietää saa-
vansa teosta palkkiota, jotta koventamisperustetta voidaan soveltaa. (Nuutila,
1997 s. 228, jossa 2 kohdan osalta edellytetään vastaavasti, että henkilö mieltää
kuuluvansa järjestäytyneeseen huumeliigaan. Nuutilan mukaan sen sijaan teki-
jän ei tarvitse mieltää olevansa rikoksenuusija, jotta häneen voitaisiin soveltaa
RL 6 luvun 2:n 4 kohdan koventamisperustetta.)

1.3.3. Muutos soveltamisen rajaamisessa aikaisempaan

Aikaisemmin voimassa olleen RL 6 luvun 2 §:n 3 kohdan esityöt rajasivat pe-
rusteen soveltamisen koskemaan vain tahallisia tekoja (HE 125/1975 vp, s. 12).
HE 44/2002:n perusteluissa ei ole ilmaistu samaa rajausta. Tämä voi johtua
siitä, että kirjallisuudessa on esitetty rajauksen olevan ymmärrettävää tiedotto-
man tuottamuksen kannalta, mutta jos kyseessä on harkittu riskin ottaminen ja
törkeä tuottamus, rajauksen olevan pulmallisemman (Lappi-Seppälä, 2002 s.
388 ja 2000 s. 344). Lain 515/2003 esitöistä puuttuvan rajauksen vuoksi kysei-
nen koventamisperuste saattaa siten tulla sovellettavaksi aikaisempaa laajem-
min.

1.4. Rikoksen kohdistuminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai
muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän
ryhmään kuulumisen perusteella

1.4.1. Säätämisen tausta

Yhteiskunnallisten muutosten seurauksena rasismi ja muukalaisviha ovat saa-
neet useissa maissa yhä näkyvämpiä ilmauksia. Ongelmiin on haluttu reagoida
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rikosoikeudellisin keinoin. Entistä laajempi yksimielisyys on siitä, että rikok-
sia, joiden motiivina on ollut muukalaisvihamielisyys tai vihamielisyys erilai-
sia vähemmistöryhmiä kohtaan, tulisi arvostella keskimääräistä ankarammin.
Suomessa mielessä ovat olleet ennen kaikkea pakolaisiin ja maahanmuuttajiin
kohdistuvat rikokset; toisaalta sama asetelma syntyy myös, milloin rikoksen
motiivina on ollut esimerkiksi uhrin uskonto tai etninen alkuperä. (HE 44/2002
vp, s. 192)

Rikokset, jotka kohdistuvat suojaa kaipaaviin vähemmistöryhmiin, ovat kes-
kimääräistä moitittavampia, sillä ne vaarantavat näihin ryhmiin kuuluvien ase-
maa, oikeuksia ja turvallisuutta tavalla, joka usein ylittää vastaavantyyppisen
keskimääräisrikoksen edustaman haitan. Rasistisista motiiveista tehty rikos saat-
taa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja, koska hän ei ole joutunut rikoksen
uhriksi sattumalta, vaan sellaisen yleensä näkyvän ominaisuuden vuoksi, joka
altistaa hänet mahdollisesti jatkossakin rikoksen kohteeksi. Kovennusta on pe-
rusteltu myös rasistisen väkivallan kasvun uhalla. Rasistiset rikokset ovat usein
myös hyvin suunniteltuja, verrattuna esimerkiksi konfliktitilanteen synnyttä-
miin pahoinpitelyihin tai hetken mielijohteesta tehtyihin vahingontekorikok-
siin. Myös tämä on perusteluna näiden rikosten ankarammalle kohtelulle. (HE
44/2002 vp, s. 192)

Säännöksen tarkoitus on ennen kaikkea suojata kansallisia, rodullisia ja et-
nisiä vähemmistöjä rotuvihaan perustuvaa niin sanottua rasistista väkivaltaa
vastaan. Säännös ei kuitenkaan tarjoa suojaa pelkästään vähemmistöryhmille.
Joissain poikkeuksellisissa tapauksissa myös rikoksen kohdistaminen enemmis-
töryhmään kuuluvaan henkilöön voisi olla koventamisperuste, jos rikos on teh-
ty nimenomaan tähän ryhmään kuulumisen vuoksi. (HE 44/2002 vp, s. 192)

1.4.2. Soveltamisen edellytykset

Kovennus koskee ainoastaan rikoksia, joiden motiivina on uhrin kuuluminen
säännöksessä tarkoitettuun kansanryhmään. Kaikkia tiettyihin kansanryhmiin
suuntautuneita rikoksia ei tehdä tuollaisen ryhmään kuulumisen vuoksi. Tar-
koituksena on antaa suojaa niitä rikoksia vastaan, joiden alkusyy ja tekijän motiivi
liittyy uhrin ominaisuuteen tietyn kansanryhmän jäsenenä. (HE 44/2002 vp, s.
193)

Suojaa kaipaavia ryhmiä ovat kansalliset, rodulliset ja etniset kansanryhmät.
Lisäksi suojaa annetaan myös muihin sellaisiin kansanryhmiin kuuluville, jos
kansanryhmä on jollakin tavoin rinnastettavissa kansallisiin, rodullisiin tai etni-
siin vähemmistöihin. Luonnollinen tulkintaohje saadaan yleisistä syrjintäsään-
nöksistä, joiden tarjoama suoja on kuitenkin laajempi. Koventamisperusteella
on tarkoitus suojautua ainoastaan rasistisesti motivoituneita tai muukalaisviha-
mielisyyteen perustuvia rikoksia vastaan. Näihin voidaan rinnastaa myös ri-
kokset, joiden motiivipohjana on kuuluminen määrättyyn uskontokuntaan. Sama
koskee rikoksia, joiden perustana on viha seksuaalisiin vähemmistöihin kuulu-
via kohtaan. (HE 44/2002 vp, s. 193)
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Toisin kuin Ruotsissa lakiin 515/2003 otettu säännös ei mainitse kohteena
erikseen kansanryhmää tai muuta sellaista ryhmää, vaan Suomessa säännöksen
kohteena on yksityinen henkilö. Ne tilanteet, joissa rikos kohdistuu nimenomaan
tiettyyn ryhmään, ovat samalla tilanteita, joiden varalta laissa on omat vähem-
mistöryhmien suojaksi tarkoitetut tunnusmerkistöt, eikä kansanryhmiä ole niin
muodoin tarpeen erikseen mainita rikoksen kohteena. (HE 44/2002 vp, s. 193)

1.4.3. Tyypillisimmin kyseeseen tulevat rikokset

Muiden yleisten mittaamisperusteiden tapaan tämäkin koventamisperuste kat-
taa periaatteessa kaikki rikostyypit. Säännöksen tausta ja tavoitteet huomioon
ottaen sen luontevin soveltamisala rajoittuu väkivaltarikoksiin sekä rikoksiin,
joilla vaarannetaan vähemmistöön kuuluvien ihmisten turvallisuutta taikka toi-
meentulo- tai elinmahdollisuuksia (esimerkiksi vahingonteot ja tuhotyörikok-
set). (HE 44/2002 vp, s. 193)

1.4.4. Kaksinkertaisen kvalifioinnin kielto

Laissa on joukko kriminalisointeja, joiden nimenomaisena tarkoituksena on tässä
tarkoitettujen vähemmistöjen suojaaminen. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi
joukkotuhonta ja sen valmistelu, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja syr-
jintä (RL 11 luvun 6,7,8 ja 9 §). Näissä tapauksissa vähemmistön suojan tarve
on jo otettu huomioon tunnusmerkistössä ja rangaistusasteikossa. Olosuhdetta,
joka on jo otettu huomioon tunnusmerkistön laadinnassa, ei enää toistamiseen
tule ottaa huomioon mittaamisessa. Syrjintä tai kiihottaminen kansanryhmää
vastaan ei tule sen ankarammin rangaistavaksi sillä perusteella, että se perustuu
esimerkiksi kansallisuuteen tai ihonväriin. (HE 44/2002 vp, s. 193.)

1.4.5. Rasististen motiivien huomioon ottaminen ennen lakiin 515/2003
otettua koventamisperustetta

Vaikka koventamissäännöksen 4 kohta onkin uutuus laissa, on rasistisille mo-
tiiveille annettu jo aikaisemmin merkitystä ankaroittavina tekijöinä sekä oikeus-
kirjallisuudessa että -käytännössä. Muina raskauttavina motiiveina on kirjalli-
suudessa mainittu teon tekeminen vihasta, kostosta tai mustasukkaisuudesta.
Toisaalta torjuva suhtautuminen tekijärikosoikeudellisiin perusteisiin on anta-
nut aiheen suhtautua pidättyvästi seikkoihin, jotka johtaisivat rangaistusten ko-
ventamiseen tekijän persoonallisuuspiirteiden nojalla. Motiivien arvottamises-
ta liittyvistä ongelmista huolimatta niiden merkitys rikosten moitittavuusarvioin-
nissa on ollut kiistaton. Useiden maiden rikoslakeihin otettujen ns. viharikoksia
koskevien säännösten taustalla on ollut juuri huoli rasismin ja muukalaisvihan
leviämisestä. (Lappi-Seppälä, 2000 s. 336-337.)

Rasistiset motiivit rikoksen teossa on myös Suomessa otettu jo ennen nyt
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säädettyä rikoslain uudistusta huomioon. Vaaran aiheuttamista koskevassa rat-
kaisussa KKO 1995:143 A oli ampunut kahdesti haulikolla ikkunan läpi asun-
toon, jossa tiesi kahden henkilön olevan, tarkoituksenaan säikäyttää B:tä.  Kun
teko oli lajissaan törkeä eikä B ollut antanut minkäänlaista aihetta siihen, ja
kun A:n oli täytynyt ymmärtää, että teko oli ollut omiaan vaikuttamaan erityi-
sen voimakkaasti hänen tietensä turvapaikan hakijana Suomessa olleen B:n
henkiseen terveydentilaan, yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaati A:lle
määrätyn vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Mainitussa ratkaisussa oli kysymys rangaistuksen ehdollisuudesta. Oikeus-
käytännössä on rasistiset motiivit otettu aikaisemmin huomioon myös rangais-
tuksen mittaamisessa, vaikkakaan ei säännöksen puuttumisen vuoksi nimen-
omaisesti yleisenä rangaistuksen koventamisperusteena. Muun muassa tum-
maihoisiin kohdistuneissa pahoinpitelyissä ja näiden pitämiin pizzerioihin tai
ravintoloihin kohdistuneissa vahingonteoissa on rangaistusta korottavana otet-
tu huomioon rasistinen motiivi. Osassa ratkaisuja on ollut kysymys ns. uusnat-
sien tekemistä rikoksista.

Oikeuskäytännön joustavuudesta nimenomaisen koventamissäännöksen puut-
tuessa on esimerkkinä myös ratkaisu KKO 1999:114, jossa oli rangaistukseen
vaikutusta myös tekijän yhteiskunnallisesti merkittävällä asemalla ja aseman
väärinkäytösten vaarallisuudella kansalaisten oikeusturvalle. Rovaniemen ho-
vioikeus oli perusteluissaan lausunut, ettei rikoslain 6 luvun 2 §:ssä säädettyi-
hin rangaistuksen yleisiin koventamisperusteisiin kuulunut käräjäoikeuden tuo-
miossa mainitut rikoksentekijän näkyvä ja keskeinen yhteiskunnallinen asema
tai luottamustoimi. Tästä huolimatta se seikka, että J, S ja R olivat tehneet hei-
dän syykseen luetut rikokset yhteiskunnallista asemaansa ja P:n heitä kohtaan
tuntemaa luottamusta hyväksikäyttäen, oli otettava huomioon vankeusrangais-
tuksia mitattaessa.

1.5. Tekijän aikaisempi rikollisuus

Uuden 1.1.2004 voimaan tulleen lain (515/2003) 6 luvun 5 §:n 5 kohta sana-
muoto vastaa aikaisemmin voimassa olleen 6 luvun 2 §:n 4 kohdan sanamuo-
toa. Rikoksen uusiminen oli vanhastaan jo ennen vuoden 1977 alussa voimaan
tullutta säännöstä otettu huomioon rangaistuksen enentämisperusteena, jonka
käsillä olo kovensi rikoksesta säädettyä rangaistusasteikkoa. Uusimisen huo-
mioon ottaminen rangaistuksen koventamisperusteena merkitsi uusimisen vai-
kutuksen olennaista heikentämistä. (Lappi-Seppälä, 1979 s. 150; Honkasalo,
1953 ss. 180.)

Uusiminen on käytännössä tärkein koventamisperuste. Rikoksensa jo saa-
mastaan varoituksesta huolimatta toistanut henkilö osoittaa piittaamattomuutta
oikeusjärjestyksen normeista ja toisten oikeudellisesti suojatuista intresseistä.
Samoin uusiminen osoittaa piittaamattomuutta tekijän itseensä kohdistetusta
moitteesta ja varoituksesta. Ankaroituminen voi siten perustua kohonneeseen
syyllisyyteen. Toistuva rikoksiin syyllistyminen kertoo myös tekijän vaaralli-
suudesta tai ainakin taipumuksesta syyllistyä laittomuuksiin myös tulevaisuu-
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dessa. Ankaroitumisella voidaan tähdätä siten joko tekijän entistä tehokkaam-
paan varoittamiseen tai viime kädessä hänen eristämiseensä. Sen mukaan, mille
perusteelle annetaan painoa, uusiminen rangaistuksen ankaroitumisperusteena
ja uusimisen merkitys muodostuvat rangaistuksen osaratkaisuissa erilaiseksi.
(HE 44/2002 vp, s. 194.)

1.5.1. Perusteeseen liittyvät ongelmat

Ankaroitumisen perustelut eivät kuitenkaan ole ongelmattomat. Laitosrangais-
tukset pikemmin heikentävät kuin parantavat tekijöiden lainnoudattamisen mah-
dollisuuksia. Normatiivisen syyllisyysajatuksen kannalta kroonisten rikoksen-
uusijoiden tekojen moitittavuus onkin toisintoimimismahdollisuuden heikke-
nemisen vuoksi usein keskimääräistä pienempi. Yksi uusimissäännösten uudis-
tamisen lähtökohtia vuonna 1976 olikin harkitun ja piittaamattomuutta osoitta-
van uusimisen erottaminen sellaisesta uusimisesta, jonka lähtösyyt ovat pikem-
min tekijän sosiaalisessa avuttomuudessa kuin hänen piittaamattomuudessaan
muiden intresseistä. (HE 44/2002 vp, s. 194; Lappi-Seppälä, 2002 s. 389 ja
2000 s. 345; Utriainen, 1992 s. 158.)

Vastasyyt eivät kuitenkaan riitä perusteiksi ankaroitumisesta luopumiseen.
Viime kädessä ankaroitumisen käyttö perustuu samoihin syihin kuin rangais-
tuksen käyttö yleensä. Järjestelmän uskottavuuden ylläpito vaatii, että seurauk-
sia asteittain kovennetaan uusimisen jatkuessa. Seuraamusjärjestelmän uskot-
tavuuteen perustuva uusimisesta seuraava ankaroituminen edellyttää vaiheit-
taista siirtymää lievemmistä rangaistuslajeista ankarampiin. Samoin voidaan
perustella myös varoitusvaikutukseen vedottaessa. (HE 44/2002 vp, s. 194).
Kyse on tämänkin koventamisperusteen soveltamisessa kokonaisarvioinnista,
jossa myös muilla seikoilla, kuten uusimiseen johtaneilla ulkoisilla olosuhteilla
ja rikosten laadulla on merkitystä. Myös uusijoita rangaistaessa on huolehditta-
va siitä, että vakavien rikosten ehkäisemiseen uhrataan enemmän voimavaroja
kuin lievien ehkäisemiseen, samoin kuin siitä, että rangaistukset kohdentuvat
sinne, missä niillä voidaan olettaa olevan vaikutusta. (Lappi-Seppälä, 2002 s.
390 ja 2000 s. 346).

Rikosoikeuden yleisten oppien uudistamisen on myös katsottu jääneen seu-
raamusjärjestelmän osalta kesken. Kokonaisuudistuksen yhteydessä ei ole lau-
suttu tarkemmin mm., missä määrin seuraamusjärjestelmämme halutaan edel-
leen rakentaa asteittain ankaroituvaksi, toisaalta rikoksen vakavuusasteen ja
toisaalta rikoksentekijän uusimisen mukaan, ja missä määrin asteittaisuudesta
poiketaan lievempään suuntaan henkilöön liittyvistä kohtuussyistä tai tuomitun
yhteiskuntaan takaisin sijoittumisen ja sopeutumisen helpottamiseksi. (Lahti,
2003 s. 151-152.) Tältä osin on jo aikaisemmin peräänkuulutettu rikosoikeu-
dellisen seuraamusjärjestelmän uudelleen arviointia, jotta lainsäätäjällä ja lain-
käyttäjällä olisi riittävä teoreettinen perusta johdonmukaisten ja yhtenäisten rat-
kaisujen tekemiseksi. (Lahti, 2001 s. 722.)
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1.5.2. Soveltamisen edellytykset

Lain tausta-ajatuksen mukaan uusiminen ei sinänsä kovenna rangaistusta; aino-
astaan sellainen rikosten toistaminen, joka osoittaa tekijässä ilmeistä piittaa-
mattomuutta lain kielloista ja käskyistä, vaikuttaa arvosteluun. Tämä piittaa-
mattomuus on pääteltävissä uuden ja aikaisemman rikoksen välisestä suhteesta.
Rikosten välinen suhde taas osoittaa laissa tarkoitettua piittaamattomuutta muun
muassa silloin, kun kyse on samankaltaisista teoista. Selitys sille, miksi juuri
rikosten samankaltaisuuteen tulisi ratkaisussa kiinnittää huomiota, ei ole aivan
selvä. Tällainen uusiminen osoittaa ainakin, että tekijä on johdonmukaisen piit-
taamaton tietyntyyppisistä toisten intresseistä. (HE 44/2002 vp, s. 194; Lahti,
1976 ss. 254.)

Samankaltaisuuskaan ei riitä, jos rikosten toistaminen on pikemmin osoitus
rikoksiin urautuneesta elämäntavasta kuin tietoisesta ja ilmeisestä oikeusjärjes-
telmän uhmaamisesta. Myös satunnainen uusiminen jää perusteen soveltami-
sen ulkopuolelle. Satunnaisuutta osoittaa muun muassa rikosten välillä kulunut
pitkähkö aika. Lain edellyttämä piittaamattomuus tulee todistetuksi ennen kaik-
kea rikosten ollessa harkittuja ja suunniteltuja, eli tilanteissa, joissa on kyse
tietoisista rikoksentekopäätöksistä ja joissa rangaistuksilla voi olettaa olevan
myös yleisestävää vaikutusta. Kun kvalifiointi kytketään aikaisemman ja uu-
den rikoksen välisestä suhteesta pääteltävään harkittuun ja tietoiseen lainrikko-
miseen, motivointikykyä yleisesti heikentävät teko- ja tekijäkohtaiset olosuh-
teet, esimerkiksi yleiset lieventämisperusteet, nuoruus ja alentunut syyntakei-
suus, sulkevat pois ainakin tekosyyllisyyteen pohjautuvan ankaroitumisen. (HE
44/2002 s. 195.)

1.5.3. Oikeuskäytäntöä uusimisperusteen soveltamisesta

Rikosten välisen yhteyden merkitystä valaisee ratkaisu KKO 1980 II 81, jossa
lukuisiin pääasiassa omaisuus-, väärennys- ja liikennerikoksiin syyllistynyt,
vankilasta karkumatkalla ollut syytetty oli majoittunut hotelliin väärällä nimel-
lä. KKO:n perustelujen mukaan A:n aikaisemman rikollisuuden ja hänen syyk-
seen nyt luetun viranomaisen erehdyttämisen suhde ei osoittanut uuteen rikok-
seen liittyvän sellaista erityistä suurempaa syyllisyyttä, jota  voitaisiin pitää
ilmeisenä piittaamattomuutena lain kielloista ja käskyistä. Sen sijaan A:n teke-
mä törkeä varkaus osoitti lain vaatimaa ilmeistä piittaamattomutta lain kiel-
loista ja käskyistä. Rikoksen kohdistuminen ennalta valittuun kohteeseen ja ri-
koksen tekotapa osoittivat rikokseen liittyvän myös syyllisyyttä lisäävää suun-
nitelmallisuutta ja rikollisen tahdon voimakkuutta.

Kuolemantuottamusta ja rattijuopumusta koskevassa ratkaisussa KKO 1983
II 37 oli kyse myös RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun koventamisperus-
teen soveltamisesta. Rangaistuksen mittaamisessa otettiin huomioon seuraavat
seikat: A oli väsyneenä ja runsaasti alkoholia nauttineena lähtenyt autoa ajaen
vilkkaasti liikennöidylle tielle. Vakavien liikenneonnettomuuksien aiheuttami-
nen oli ollut ennalta arvattavissa. A oli autoa ajaessaan rikkonut liikennesääntö-
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jä monella vaarallisella tavalla. Rikosrekisterin mukaan A oli aikaisemmin tuo-
mittu vankeusrangaistukseen vuonna 1964 moottoriajoneuvon kuljettamisesta
alkoholin vaikutuksen alaisena, vuonna 1969 yksin teoin tehdyistä moottoriajo-
neuvon kuljettamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena ja varomattomuudesta
liikenteessä sekä vuonna 1975 yksin teoin tehdyistä auton kuljettamisesta alko-
holin vaikutuksen alaisena, varomattomuudesta liikenteessä ja liikennevahin-
kopaikalta pakenemisesta. Kyseessä olevat uudet teot oli tehty vuonna 1981.

Aikaisempien rikosten välillä kuluneesta pitkästä ajasta huolimatta A:n ai-
kaisempi rikollisuus ja nyt käsiteltävänä oleva teko, rikosten samankaltaisuu-
den johdosta, osoittivat hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja
käskyistä. KKO korotti rangaistuksen 3 vuodeksi vankeutta.

Tappoa koskevassa ratkaisussa KKO 1992:74 ei sovellettu koventamispe-
rustetta. B, joka entuudestaan pelkäsi A:ta, oli nähnyt tämän tulevan asuntoon,
jossa B oli, ja laittanut povitaskuunsa veitsen. A oli käynyt B:n kimppuun ja
lyönyt B:tä kasvoihin. B oli tahallaan surmannut A:n lyömällä tätä povitaskusta
ottamallaan veitsellä alavatsaan. B oli tosin rikosrekisteri-ilmoituksen mukaan
vuoden 1978 jälkeen tuomittu vapausrangaistuksiin muun muassa ryöstöistä ja
pahoinpitelystä. Nyt kysymyksessä oleva teko ei kuitenkaan, ottaen huomioon
siihen liittyneet olosuhteet, osoittanut hänessä tietoista haluttomuutta noudat-
taa lakia. B:n aikaisempi rikollisuus ei siten tässä asiassa ollut rangaistuksen
koventamisperuste.

Huumausainerikosta koskevassa ratkaisussa KKO 2003:100 todettiin, että A
oli tuomittu aikaisemmin useita kertoja vankeusrangaistuksiin, muun muassa
huumausainerikoksista. A:n hallussapitämän huumausaineen määrää ei pidetty
vähäisenä. Asiassa ei ollut edes väitetty, että kysymyksessä olisi ollut muu käyt-
tötarkoitus kuin hallussapito omaa käyttöä varten. Asiakirjoista oli pääteltävis-
sä, että A oli pinttynyt huumeiden käyttäjä ja ainakin jonkinasteisesti huume-
riippuvainen. Korkein oikeus katsoi, että uuden rikoksen ja aikaisemman rikol-
lisuuden välinen suhde ei rikosten samankaltaisuudesta huolimatta ole osoitta-
nut A:ssa sellaista erityistä syyllisyyttä, jota voitaisiin pitää ilmeisenä piittaa-
mattomuutena lain kielloista ja käskyistä. RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan koventa-
misperustetta ei sen vuoksi voitu soveltaa.

Myös hovioikeuskäytännöstä löytyy ratkaisuja koventamisperusteen sovel-
tamisesta. Julkaistussa ratkaisussa HHO 5.2.1985 nro 2648 (R 1983/1551) A
tuomittiin vuonna 1983 tehdystä jatketusta rikoksesta, joka käsitti kaksi moot-
toriajoneuvon törkeätä luvatonta käyttöönottoa, neljä moottoriajoneuvon tör-
keän luvattoman käyttöönottamisen yritystä ja varkauden. A oli viimeksi syyl-
listynyt rikokseen 1977. Vaikkakin tuo rikos ja A:n sitä ennen vuosina 1974 ja
1975 tekemät rikokset olivat olleet samankaltaisia nyt tutkittujen rikosten kans-
sa ei tämä sinänsä vielä noiden rikosten tekemisestä nyt tutkittuihin rikoksiin
kulunut väliaika huomioon ottaen edellyttänyt RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan ko-
ventamisperusteen soveltamista.

Aikaisempien ulkomailla tehtyjen rikosten huomioon ottamista koskevassa
julkaistussa ratkaisussa Vaasan HO 2.4.1985 nro 498 (R 1984/237) A oli tuo-
mittu Ruotsissa useista rikoksista. Suomessa tehdystä rikoksesta rangaistusta
mitattaessa sovellettiin RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan koventamisperustetta, koska
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uuden Suomessa tehdyn rikoksen ja aikaisemman rikollisuuden suhde osoitti
tekijässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Edellä oleviin ratkaisuihin nähden poikkeuksellinen on julkaistu ratkaisu
Rovaniemen HO 4.9.1985 nro 1236 (R 85/518). Siinä A tuomittiin rangaistuk-
seen ammattimaisesta alkoholipitoisen aineen myynnistä. Vaikka A:ta ei aiem-
min ollut tuomittu rangaistukseen vastaavanlaisista rikoksista, häneen sovel-
lettiin RL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan koventamisperustetta, koska hänen rikosrekis-
teristä ilmenevän aikaisemman rikollisuutensa ja nyt kysymyksessä olleen ri-
koksen suhde osoitti rikosten lukumäärän huomioon ottaen A:ssa ilmeistä piit-
taamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. (A oli vuodesta 1964 lähtien suh-
teellisen lyhyin väliajoin yli 20 kertaa tuomittu erilaisista omaisuus-, väären-
nys- ja liikennejuopumusrikoksista).

1.5.4. Syyttäjän vetoaminen koventamisperusteeseen vai sen soveltaminen
tuomioistuimen omasta aloitteesta

Julkaisemattomissa Helsingin hovioikeuden ratkaisuissa 21.11.2002 nro 3606
(R 00/4022) ja 3.9.2003 nro 2573 (R 02/2453) on ollut kysymys aikaisempaa
rikollisuutta koskevasta koventamisperusteesta. Sanottua  koventamisperustet-
ta kiinnostavampi on kuitenkin ratkaisuista ilmenevä prosessuaalinen kanta.

Ensiksi mainitussa ratkaisussa nro 3606 syyttäjä ei ollut haastehakemukses-
sa maininnut mahdollista koventamisperusteen soveltamista eikä käräjäoikeus-
kaan ollut tuomion mukaan viitannut siihen. Syyttäjä vaati valitukseen vasta-
tessaan koventamisperusteen soveltamista. Hovioikeus totesi, että rangaistuk-
sen koventamis- ja lieventämisperusteet eivät ole sellaisia rikolliseen tekoon
liittyviä seikkoja, joiden tutkimisen edellytyksenä olisi niihin vetoaminen syyt-
teessä. Sanottujen perusteiden soveltaminen liittyy rikoksen seuraamuksen mää-
räämiseen. Perusteiden soveltamisen edellytyksenä ei muutoinkaan ole asian-
osaisen sitä koskeva vaatimus, vaan tuomioistuimen tulee omasta aloitteestaan
harkita, onko sellaisia perusteita olemassa, vrt. HE 82/1995 vp s. 126. Asian-
osaisille on kuitenkin varattava tilaisuus lausua näistä seikoista. Hovioikeus totesi
myös, että, kun syyttäjä oli katsonut käräjäoikeuden tuomitseman rangaistuk-
sen olevan oikeudenmukaisessa suhteessa rikokseen ja valittajan aikaisempaan
rikollisuuteen, syyttäjällä ei ollut ollut tarvetta eikä mahdollisuutta hakea muu-
tosta käräjäoikeuden tuomioon pelkästään koventamisperusteen soveltamisen
osalta. Hovioikeuden mukaan syyttäjä voi vielä valitukseen antamassaan vasta-
uksessa vedota aikaisempaan rikollisuuteen rangaistuksen pysyttämiseksi.

Ratkaisussa nro 2573 hovioikeus otti omasta aloitteestaan harkittavaksi, onko
valittajan rangaistusta mitattaessa hänen rikosrekisteristä ilmenevät aikaisem-
mat rikoksensa huomioon ottaen sovellettava koventamisperustetta. Hovioikeus
varasi tässäkin valittajalle tilaisuuden lausua kysymyksestä ennen asian ratkai-
semista. Hovioikeus totesi, että rangaistus oli valittajan aikaisempi rikollisuus
huomioon ottaen mitattu oikein, eikä alentanut rangaistusta.
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2. Koventamisperusteiden soveltamisen vaikutus rangaistukseen

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että koventamisperusteen soveltaminen
vaikuttaa sekä rangaistuksen mittaamiseen että rangaistuslajin valintaan. Ran-
gaistuksen asteittaisen ankaroittamisen ajatuksesta johtuu, että mikäli rangais-
tusta on jo aikaisemmin uusimisen johdosta korotettu, jossain vaiheessa tulee
eteen myös siirtyminen ankarampaan rangaistuslajiin. Tämä on oikeuskäytän-
nössä näkynyt ajo-oikeudetta ajoista tuomituissa rangaistuksissa. Vaikka teko
on tyypillisesti yksittäistekona sakolla rangaistava, usein toistuvista ajo-oikeu-
detta ajoista on tuomittu lyhyihin vankeusrangaistuksiin. Mittaamisen osalta on
puolestaan esimerkiksi varkausrikoksissa koventamisperusteen soveltamisesta
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Matti Rintala

RIKOSOIKEUDEN YLEISTEN OPPIEN UUDISTUS
JA RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

ERITYISESTI RANGAISTUSLAJIN VALINNASTA

1. Johdanto

Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi (HE 44/2002 vp jälj. HE) annettiin eduskunnalle 5.4.2002. Eduskun-
ta hyväksyi esityksen eräin muutoksin ja esityksen perusteella säädetty laki ri-
koslain muuttamisesta (515/20031, jälj. URL) ja muut samassa yhteydessä sää-
detyt lait ovat tulleet voimaan 1.1.2004. Rikoslain kokonaan muutettuun 6 lu-
kuun sisällytettiin uudet rangaistuksen määräämistä koskevat säännökset.

HE:n mukaan2 rikoslakiin otettaisiin aikaisempaa yksityiskohtaisemmat sään-
nökset rangaistuksen määräämisestä. Ennen 1.1.2004 voimassa olleessa laissa
oli säännökset rangaistuksen mittaamisesta, mutta sen sijaan toinen rangaistuk-
sen määräämisen osa-alue eli rangaistuslajin valinta ei ollut esityksen mukaan
kattavasti rikoslaissa säännelty.

Tässä kirjoituksessa käsitellään rangaistuksen määräämistä ja erityisesti ran-
gaistuslajin valintaa koskevia rikoslain uuden 6 luvun säännöksiä. Ensiksi teh-
dään eräitä käsiteltävään asiaan liittyviä rajauksia ja sen jälkeen selvitetään ran-
gaistuksen määräämistä ja rangaistuslajin valintaa koskevia HE:n perusteluja.
Tämän jälkeen käydään läpi eräitä oikeuskirjallisuudessa ja muussa siihen ver-
rattavassa yhteydessä esitettyjä näkemyksiä rangaistuksen määräämistä ja ran-
gaistuslajin valintaa koskevista kysymyksessä olevista uusista säännöksistä ja
niihin liittyvistä ongelmista. Lopuksi pyritään esittämään joitakin johtopäätök-
siä tarkasteltavana olevasta kysymyksestä.

1 Käytän lyhennystä URL hallituksen esitykseen HE 44/2002 vp. sisältyneistä rikoslain muutosesityksistä/
muutoksista, vaikka uudistuksen voimaantulon jälkeen 1.1.2004 säännöksistä on tullut osa rikoslakia,
jonka normaalilyhennys on RL.

2 Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 44/2002 vp. Esityksen pääasiallinen sisältö. Tässä kirjoituksessa selostetaan hallituksen esityksen
sisältöä. Eduskunta hyväksyi esityksen huomattavilta osin muuttumattomana. Näin ollen esityksessä ole-
vat säännösehdotusten perustelut ovat pääosin myös 1.1.2004 voimaan tulleiden rikoslain uusien sään-
nösten perusteluja. Niiltä osin kuin eduskunta tarkemmin perustellen muutti hallituksen esitystä, maini-
taan tästä seikasta hallituksen esitystä selostettaessa.
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2 Eräitä rajauksia

Rikoslain uuden rangaistuksen määräämistä koskevan 6 luvun yleisissä sään-
nöksissä on 1 §:n rangaistuslajeja koskeva säännös, jonka 1 momentin mukaan
yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskunta-
palvelu ja ehdoton vankeus. Erityisiä rangaistuksia virkamiehiä varten ovat sään-
nöksen 2 momentin mukaan varoitus ja viraltapano. Säännöksen 3 momentissa
on sotilaan ja muun rikoslain 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistuksia
koskeva säännös sekä kurinpitorangaistuksen sijasta tuomittavaa sakkoa kos-
keva säännös. Lopuksi säännöksen 4 momentissa todetaan, että oikeushenkilöl-
le tuomitaan yhteisösakko siten kuin rikoslain 9 luvussa säädetään.

URL 6 luvun yleisissä säännöksissä on myös rangaistusasteikkoa ja siitä
poikkeamista koskeva 2 § ja rangaistuksen määräämisen lähtökohtia koskeva 3
§. Rangaistuksen mittaamista koskevat säännökset ovat luvun 4-8 §:ssä ja tuo-
mitusta rangaistuksesta tehtäviä vähennyksiä koskevat säännökset 13-16 §:ssä.

URL 6 luvun 9-12 §:ssä ovat rangaistuslajin valintaa koskevat säännökset: 9
§. Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä, 10 §. Ehdollisen van-
keuden oheisseuraamukset, 11 §. Yhdyskuntapalvelu ja 12 §. Rangaistuksen
tuomitsematta jättäminen.

Tässä kirjoituksessa käsitellään URL:n 6 luvun rangaistuksen määräämistä
koskevia säännöksiä tarkoituksin keskittyä erityisesti sakkoon, ehdolliseen van-
keuteen, yhdyskuntapalveluun ja ehdottomaan vankeuteen3 liittyviin lajinva-
lintaongelmiin.

Tarkastelun kohteena ovat siis tuomioistuinmenettelyssä yleisimmin kysy-
mykseen tulevat rangaistuslajit. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät rikesakkoon sekä
virkamiesten erityisrangaistuksiin ja sotilaiden ym. kurinpitorangaistuksiin sekä
yhteisösakkoon liittyvät lajinvalintaongelmat. Näin siitäkin huolimatta, että esi-
merkiksi tieliikennelain vastaisen ajon vuoksi rangaistavien rikkeiden osalta
lajinvalinnalla sakon ja rikesakon välillä on käytännössä hyvinkin suuri merki-
tys asioiden suuren lukumäärän ja päiväsakkojärjestelmän “progressiivisuuden”
vuoksi4. Kirjoituksessa ei myöskään tarkemmin selvitetä rangaistuksen tuomit-

3 Vankeusrangaistusta koskevien säännösten uudistaminen on vireillä. Vankeusrangaistuskomitea on anta-
nut mietintönsä vuonna 2001. (Komiteamietintö 2001:6). Komitean ehdotusten ja niistä saadun palaut-
teen pohjalta on tarkoitus antaa ilmeisesti keväällä 2004 eduskunnalle asiaa koskeva hallituksen esitys.

4 Rikesakkoon liittyvien ongelmien osalta on kuitenkin syytä todeta, että eduskunnan perustuslakivalio-
kunta kiinnitti HE:n johdosta antamassaan 17.9.2002 päivätyssä lausunnossaan huomiota siihen, että
URL 3 luvun 1 §:n laillisuusperiaate sisältää perustuslain 8 §:n tavoin vaatimuksen rikoksesta seuraavien
rangaistusten määrittelemisestä laissa. Perustuslakivaliokunnan mukaan oli paremmin sopusoinnussa ri-
kosoikeuden laillisuusperiaatteen kanssa, että laista käy suoraan ilmi mahdollisuus määrätä rikesakko
rangaistukseksi siinä tarkoitetuista rikkomuksista kuin että rikesakko säädetään konkreettisesti rangais-
tukseksi vasta asetuksella. Perustuslakivaliokunnan ko. lausunnon ja aikaisempien lausuntojen johdosta
lakivaliokunta katsoi, että oli ryhdyttävä toimenpiteisiin rikesakkolainsäädännön uudistamiseksi. Myös
eduskunnan vastaukseen sisällytettiin lakivaliokunnan ehdottama asiaa koskeva lausuma. Ks. eduskun-
nan perustuslakivaliokunnan lausunto 31/2002 vp s. 2 ss., Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 28/
2002 vp s. 6 ja Eduskunnan vastaus 261/2002. Rikesakkoa koskevat säännökset ovat rikoslain 2a luvun
8-11 §:ssä. RL 2a luvun 8 §:n mukaan rikesakko on euromäärältään kiinteä sakkoa lievempi (kurs. kirj.)
varallisuusrangaistus (ks. myös RL 2a:3.2). RL 2a luvun 9 §:n mukaan rikesakko voidaan säännöksen 2-
5 momentin mukaisesti säätää seuraamukseksi virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty
ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Po. 2 momentin mukaan rikesakko
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sematta jättämiseen liittyviä rangaistuslajin valintaongelmia. Samoin käsitel-
lään rangaistuslajin valinnan näkökulmasta vain pinnallisesti kokeiltavana ole-
vaan nuorisorangaistukseen5  ja lainvalmistelutyön kohteena olevaan niin kut-
suttuun sopimushoitoon6 liittyviä ongelmia.

3. Hallituksen esityksen HE 44/2002 vp tarkastelua

3.1. Rangaistuksen määräämistä koskevan uudistuksen yleisiä
lähtökohtia

3.1.1. Tilanteesta ennen 1.1.2004 ja sen ongelmista sekä uudistuksen
tavoitteista

HE:n yleisperusteluissa todetaan, että rikoslain rangaistusjärjestelmä on jo en-
nen esityksen antamista käynyt läpi perusteellisen muutoksen (s. 7 ss.). Kuole-
manrangaistuksesta ja kuritushuonerangaistuksesta sekä kansalaisluottamuksen
menetyksestä on luovuttu. Uutena seuraamuksena otettiin jo 1900-luvun alku-
puolella käyttöön ehdollinen rangaistus. Sakon rinnalle tuotiin 1980-luvulla ri-

voidaan säätää seuraamukseksi eräistä tieliikennelain tai ajoneuvolain taikka niiden nojalla annettujen
säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta. RL 2a luvun 9 §:n 5 momentin mukaan säännöksen
2-4 momentissa mainituista rikkomuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Sakon ja
rikesakon suhteesta tieliikenteessä ks. suhteellisen tuore korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO
2003:117. Ks. Asetus rikesakkorikkomuksista (610/1999). Rikesakkomenettelystä säädetään laissa rike-
sakkomenettelystä (66/1983) ja rikesakkoasetuksessa (606/1983). Yhteisösakosta on säännökset oikeus-
henkilön rangaistusvastuuta koskevassa RL 9 luvun 1-10 §:ssä (743/1995). Luvun 1 §:n (61/2003) mu-
kaan yhteisö, säätiö, tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos, on virallisen syyttäjän
vaatimuksesta tuomittava rikoksen johdosta yhteisösakkoon, jos se on säädetty rikoslaissa rikoksen seu-
raamukseksi. Luvussa on myös muun muassa yhteisösakon määrää (5 §- 971/2001) ja mittaamisperustei-
ta (6 §) sekä yhteisösakon tuomitsematta jättämistä (4 §-61/2002) ja rangaistusvaatimuksen tekemättä
jättämistä koskevat säännökset (7 §-61/2003).

5 Nuorisorangaistusta koskevat laki ja asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (1058/1996 ja 1066/
1996). Nuorisorangaistusta, joka koostuu nuorisopalvelusta ja valvonnasta, kokeillaan rajatulla alueella
lähinnä eräissä suurissa kaupungeissa. Lain 3 §:n mukaan alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan
tuomita nuorisorangaistukseen, jos 1) sakkoa on rikoksen vakavuus ja tekoon liittyvät olosuhteet huomi-
oon ottaen pidettävä riittämättömänä rangaistuksena eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman vankeus-
rangaistuksen tuomitsemista ja 2) nuorisorangaistuksen tuomitsemista on pidettävä perusteltuna uusien
rikosten ehkäisemiseksi ja tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi (307/1999). Nuorisorikostoi-
mikunta ehdotti keväällä 2003 laajassa mietinnössään (Komiteamietintö 2003:2) nuorisorangaistuksen
ottamista vakinaiseksi osaksi seuraamusjärjestelmää. Mietintöön sisältyi useita nuorten rikoksentekijöi-
den asioiden käsittelyä ja seuraamusjärjestelmää koskevia lainsäädäntöehdotuksia. Nuorisorangaistus
voisi toimikunnan mietinnöstä päätellen olla hyvinkin yksilöllinen ja monimuotoinen, jolloin lajivalinta-
ja yhdenvertaisuusongelmat eräällä tavalla siirtyisivät yhden rangaistuslajin “sisään”. Oikeusministeriö
on 10.10.2003 asettanut työryhmän valmistelemaan toimikunnan ehdotusten ja niistä saatujen lausunto-
jen pohjalta nuorten seuraamusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamista. Työryhmän on tehtä-
vä ehdotuksensa 30.8.2004 mennessä. Samalla on jo päätetty nuorisorangaistuksen vakinaistamisesta ja
laajentamisesta koko maahan 1.1.2005 lukien.

6 Eduskunnan lakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota eräisiin yhdyskuntapalvelun yhdenvertai-
suusongelmiin, jotka sivuavat myös rangaistuslajin valintaa (s. 7 ss.). Lakivaliokunnan mietinnön LaVM
28/2002 vp mukaan yhdyskuntapalveluun tuomitseminen edellyttää, että rikoksentekijän voidaan olettaa
suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta. Yhdyskuntapalveluun tuomittavien sosiaalinen asema on mietinnön
mukaan useimmiten ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittuja parempi ja vakavasti päihderiippu-
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kesakko ja otettiin 1990-luvulla käyttöön ehdottoman vankeusrangaistuksen
korvaava yhdyskuntapalvelu sekä aloitettiin nuoriin sovellettavan yhdyskunta-
palvelun kokeilu. HE:n mukaan myös 1940-luvulla luotu mahdollisuus tuomit-
sematta jättämiseen voidaan lukea rangaistuslajeihin laajassa mielessä ja sitä
koskevat säännökset uudistettiin 1990-luvulla.

Rangaistuslajin valintaa koskevat säännökset olivat ennen URL:n säätämis-
tä asianomaisia rangaistuslajeja koskevissa rikoslain luvuissa tai muissa laissa.
Säätelyn hajanaisuus vaikeutti HE:n mukaan rikosoikeudellisen seuraamusjär-
jestelmän kokonaiskuvan hahmottamista ja yksi rikoslain kokonaisuudistuksen
viime vaiheen keskeisiä tavoitteita olikin seuraamusjärjestelmää ja seuraamus-
ten käyttöä koskevien säännösten kokoaminen johdonmukaiseksi kokonaisuu-
deksi. HE:n mukaan URL 6 lukuun on ollut tarkoitus sijoittaa kaikki rangais-
tuksen määräämistä koskevat säännökset, mukaan lukien rangaistuksen mittaa-
minen, asteikon vahvistaminen, valinta eri rangaistuslajien välillä sekä tuomi-
tusta rangaistuksesta tehtävät vähennykset.

Rangaistukseen tuomittavalle keskeinen ratkaisu rangaistuksen määräämi-
sessä on usein päätös sovellettavasta rangaistuslajista (HE s. 11 ss.). Uusien
rangaistuslajien käyttöönoton myötä lajivalintaa koskevien säännösten määrä
on kasvanut. Eräs URL:ää edeltäneen ajan ongelma olikin, että nuo säännökset

vaiset tuomitaan muita useammin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, koska heidän ei katsota soveltu-
van yhdyskuntapalveluun. Lakivaliokunnan mukaan tällainen tuomitsemiskäytäntö on tuomittujen eriar-
voista kohtelua, koska yhdyskuntapalvelu on tosiasiallisesti ehdotonta vankeusrangaistusta lievempi ran-
gaistus. Lakivaliokunta on jo aiemmin huomauttanut yhdenvertaisuusongelmasta ja todennut, että nykyi-
sestä seuraamusjärjestelmästä puuttuu vankeusrangaistuksen vaihtoehto, joka sopisi  esimerkiksi päihde-
riippuvaisuuden vuoksi yhdyskuntapalveluun soveltumattomalle rikoksentekijälle. Oikeusministeriössä
on tähän liittyen vuonna 2002 valmistunut nk. sopimushoitoa koskeva toimikuntamietintö. Lakivalio-
kunnan mielestä sopimushoidon kokeilemiseen on syytä ryhtyä mahdollisimman joutuisasti. Sopimus-
hoitoa selvittäneen oikeusministeriön asettaman toimikunnan mietintöön (Laki sopimushoidon kokeile-
misesta. Sopimushoitotoimikunnan mietintö 22.3.2002. Komiteamietintö 2002:3) sisältyneen lakiehdo-
tuksen 2 §:n mukaan “Sopimushoito on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus.
Se käsittää päihdehuoltolaissa (41/1986) tarkoitettua päihdehuoltoa kriminaalihuoltolaitoksen valvon-
nassa vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta.” Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan “Rikoksenteki-
jä, joka tuomitaan pituudeltaan määrättyyn, enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen, voidaan tuomita sen sijasta 8 §:ssä tarkoitetun toimeenpanosuunnitelman mukaiseen sopi-
mushoitoon.” (1. mom.) “Sopimushoitoon ei saa tuomita, jos yhdyskuntapalveluun tuomitseminen on
mahdollista.” (2. mom.) Näin ollen sopimushoitoon tuomitseminen olisi eräänlainen ehdottoman van-
keusrangaistuksen vaihtoehto siinä tapauksessa, että yhdyskuntapalvelu ei tule kysymykseen.  Oikeus-
ministeriö on sittemmin vuoden 2003 alussa asettanut työryhmän laatimaan sopimushoitoa koskevan
lakiesityksen ja työryhmä on jättänyt mietintönsä toukokuussa 2003 (Oikeusministeriön selvityksiä
2003:16). Työryhmän mukaan sopimushoito olisi päihdehoitoa, joka olisi tarkoitettu niille, joita ei päih-
deongelmien vuoksi voida tuomita yhdyskuntapalveluun. Koska sopimushoito olisi ehdottoman van-
keusrangaistuksen vaihtoehto, siihen tulee työryhmän mukaan sisältyä hoitojakso laitoksessa, ellei tämä
ole ilmeisen tarpeetonta. Sopimushoidon pituus olisi kaksi kertaa sen ehdottoman vankeusrangaistuksen
pituus, jonka sijasta sopimushoitoon tuomitaan. Tiedossa olevien suunnitelmien mukaan sopimushoitoa
koskeva hallituksen esitys olisi tarkoitus antaa keväällä 2004 ja sopimushoidon kokeileminen alueelli-
sesti rajoitettuna voitaisiin käynnistää aikaisintaan 1.1.2005. Rangaistuslajin valintaa sivuaa myös laki-
valiokunnan mietinnön sovittelun yhdenvertaisuusongelmia koskeva jakso (LaVM 28/2002 s.7). Sovit-
telu on URL 6 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu uusi rangaistuksen lieventämisperuste. URL 6 luvun
12 §:n 4 momentin  ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan
sovittelu otetaan huomioon harkittaessa rangaistuksen tuomitsematta jättämistä ja syyttämättä jättämistä.
Lakivaliokunnan mukaan sovintoon, joka vaikuttaa syyttämättä ja tuomitsematta jättämiseen, liittyy yh-
denvertaisuusongelmia. Valiokunta viittaa hallituksen esityksen perusteluihin, joissa korostetaan valio-
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sijaitsivat asianomaisissa rikoslain luvuissa tai muissa laeissa, mitä vaikeutti
kokonaiskuvan muodostamista käytössä olevista lajeista ja niiden käyttösään-
nöistä. Sääntelyn hajanaisuuden seurauksena myös rangaistuslajin valinnan ja
rangaistuksen ankaruudesta päättämisen (rangaistuksen mittaamisen) suhde,
kuten se, missä määrin rangaistuksen mittaamista koskevat säännökset tulevat
sovellettaviksi myös valinnassa eri rangaistuslajien välillä, oli HE:n mukaan
jossain määrin epäselvä.

Rangaistuksen määräämiseen vaikuttavien seikkojen tyhjentävä ja yksiselit-
teinen luetteloiminen on HE:n mukaan (s. 11 ss.) mahdotonta. Tämä ei kuiten-
kaan estä sellaisen normiston kehittämistä, jossa tuodaan esille keskeiset rat-
kaisua ohjaavat periaatteet ja perusteet. HE:n mukaan harkinnan ohjauksella on
mahdollista antaa lainkäyttäjälle välineet, joiden avulla hän kykenee ottamaan
perustellun ja rikoslain tavoitteiden kannalta johdonmukaisen kannan sellaisiin
erityistilanteisiin, joista ei ole mahdollista ottaa lakiin nimenomaista säännöstä.
Mainitut seikatkin huomioon ottaen rangaistuksen mittaaminen on HE:n mu-
kaan ollut lainsäätäjän kasvavan kiinnostuksen kohteena eri puolilla maailmaa
ja Suomen mittaamisuudistus vuonna 1976 oli ensimmäisiä yrityksiä tähän suun-
taan. Vain yhteen rangaistuksen määräämisen osavaiheeseen, rangaistuksen
mittaamiseen asteikon rajoissa, keskittyneenä tuo uudistus jäi HE:n mukaan
kuitenkin tavallaan puolitiehen.

Rangaistuksen määräämistä koskevan normiston uudistamisen keskeisenä
tavoitteena on HE:n mukaan jo edellä mainitulla tavalla koota rangaistuksen
määrään ja laatuun vaikuttavista periaatteista ja perusteista rikoslakiin johdon-
mukainen kokonaisuus ja luoda siten nykyistä paremmat edellytykset yhden-
mukaiselle rangaistuskäytännölle. Kysymys ei kuitenkaan ole - kuten vuonna
1976 oli tavoitteena - mittaamisharkinnan kriminaalipoliittisesta uudelleen suun-
taamisesta. Muutosehdotukset rangaistusten nykyisiin käyttösääntöihin ovat
HE:n mukaan luonteeltaan lähinnä selventäviä, eikä uudistuksen tavoitteena
ole myöskään muutosten tekeminen yleiseen rangaistustasoon, sen enempää
kuin rikoksista tuomittavien rangaistusten keskinäisiin suhteisiin.7

Yksittäisen seuraamuksen käyttöala ja soveltamisperiaatteet ovat HE:n mu-
kaan tulleet pohdituiksi kyseistä seuraamusta koskevaa perusnormistoa uudis-
tettaessa. Eri rangaistuslajien käyttöä koskevat normit saavat sisältönsä suurel-
ta osin niistä ratkaisuista, joihin perusnormistoa uudistettaessa on päädytty, eikä
rangaistuksen mittaamisnormistosta päätettäessä ole HE:n mukaan tarkoituk-
senmukaista lähteä muovaamaan uudelleen jo olemassa olevien seuraamusten
periaatteellisia käyttösääntöjä. Mittaamisnormiston tehtävänä on HE:n mukaan

kunnan mielestä aiheellisesti sitä, että säännöksiä on sovellettava siten, ettei rikoksentekijöitä aseteta eri
asemaan esimerkiksi maksukyvyn tai asianomistajan sovintohalukkuuden johdosta. Siten rikoksenteki-
jän halukkuus sovintoon ja muuhun tekonsa seurausten poistamiseen ja vähentämiseen on valiokunnan
mukaan otettava huomioon. Lakivaliokunta pitää mietinnössään aiheellisena myös sitä, että asianosais-
ten yhdenvertaisuutta edistetään sovintomenettelyä koskevilla säännöksillä ja ulottamalla sovittelu jo-
kaiseen kuntaan.

7 HE:n mukaan (s. 11) päätökset eri rikosten rangaistusarvosta ja rangaistusten tasosta tehdään uudistetta-
essa asianomaisten rikosten tunnusmerkistöjä. Yleiset rangaistuksen määräämissäännökset koskevat kaik-
kia rikoksia, eikä niillä oteta nimenomaista kantaa yksittäisten rikosten törkeyssuhteisiin.
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pikemmin näiden käyttösääntöjen keskinäisten suhteiden täsmentäminen sekä
hajallaan olevien lajinvalintanormien saattaminen johdonmukaiseksi kokonai-
suudeksi (s. 12).

HE:n mukaan on myös selvää, ettei uudistuksella mitenkään puututa tuo-
mioistuinten puolueettomuuteen. “Tuomioistuinta sitovat mittaamisessa aino-
astaan laki ja tunnustetut oikeuslähteet.” (s. 11).

3.1.2. Terminologisia kysymyksiä

HE:n mukaan ehdotetut muutokset johtavat myös eräisiin terminologisiin muu-
toksiin ja täsmennyksiin (s. 12 ss.). Termi rangaistuksen mittaaminen on oike-
ustieteellisessä keskustelussa voitu ymmärtää laajassa tai suppeassa merkityk-
sessä. Suppeimmillaan termi viittaa rangaistuksen määräämiseen vahvistetta-
van asteikon ja rangaistuslajin sisällä. Tätä hieman laveampi merkitys kattaa
myös asteikon vahvistamista koskevan päätöksen. Laajimmillaan rangaistuk-
sen mittaaminen sisältää tässä keskustelussa sekä määrää että laatua (sovellet-
tavaa rangaistuslajia) koskevan ratkaisun. Toisaalta laatua koskeva päätös voi
sisältää myös muunlaista kuin määrään liittyvää harkintaa, mihin termi mittaa-
misen kielellisesti viittaa.

Tämän laatuun (rangaistuslajiin) liittyvän ulottuvuuden esiin tuomiseksi on
HE:n mukaan tarpeen erottaa mittaamisen ohella myös lajinvalintaa koskeva
ratkaisu. Mittaamisen ja lajinvalinnan välistä suhdetta hämärtää etenkin se, että
rangaistuslajit edustavat myös ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia ratkaisuja
ja lajinvalinta on tässä mielessä aina osaksi myös mittaamista. Eritoten valinta
sakon ja vankeuden välillä, vaikka onkin muodollisessa merkityksessä lajinva-
lintaa koskeva päätös, on HE:n mukaan ratkaisun sisällön ja vaikutusten kan-
nalta nimenomaan rangaistuksen määrällistä vahvistamista (mittaamista) kos-
keva ratkaisu.

Terminologia jää HE:n mukaan eri ratkaisujen osittaisen yhteneväisyyden
vuoksi jossain määrin monimerkitykselliseksi. Hallituksen esityksessä termi
rangaistuksen määrääminen8 kattaa kaikki rangaistuksen määräämisen osa-
ratkaisut, näiden mukana myös päätöksen rangaistuksen määrästä ja lajista.
Rangaistuksen mittaaminen viittaa HE:ssä kaikkiin ratkaisuihin, joissa on
kysymys rangaistuksen ankaruudesta päättämisestä, koski tuo ratkaisu sitten
suoraan kvantitatiivisesti mitattavia suureita (päiväsakkojen lukumääriä tai van-
keusrangaistuksen pituutta) tai ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia lajeja (esi-
merkiksi sakko vai vankeus, ehdollinen vai ehdoton vankeus). Rangaistuslajin
valinta määritellään HE:ssä muodollisin perustein, jolloin on kyse valinnasta
lain tuntemien rangaistuslajien välillä.

Kaikki valintaratkaisut eri rangaistuslajien välillä ovat HE:n mukaan lajin-
valintaa koskevia päätöksiä; myös valinnat yksinomaan ankaruudeltaan toisis-
taan eroavien vaihtoehtojen välillä. Näissä viimeksi mainituissa tapauksissa
mittaaminen ja lajinvalinta tarkoittavat HE:n mukaan samaa asiaa. Mutta lajin-

8 Tekstissä olevat lihavoinnit ja kursivoinnit ovat kirjoittajan tekemiä, jollei asiayhteydestä muuta ilmene.
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valintaan kuuluvat HE:n mukaan myös päätökset, joissa harkintaa ohjaavat laa-
dulliset perusteet. “Näissä tilanteissa lajinvalinta on usein osaksi mittaamista,
mutta samalla jotain muuta.” (s. 12) Jossain verraten harvinaisissa tilanteissa
lajinvalinnassa on HE:n mukaan kysymys pelkästään laadullisesta ulottuvuu-
desta (rangaistuksen sopivuutta tai vaikutuksia koskevasta harkinnasta), kuten
tehtäessä jossain tapauksessa valintaa nuorisorangaistuksen ja ehdollisen van-
keuden välillä.

3.2. Rangaistuksen määräämistä koskevan uudistuksen
yksityiskohtaisemmista perusteluista

3.2.1. Tilanne ennen 1.1.2004

Hallituksen esityksessä (s. 165 ss.) pidetään rangaistuksen määräämisen osarat-
kaisuina asteikon vahvistamista, lajinvalintaa ja rangaistuksen mittaamista.9

Rangaistuksen mittaamisen nykytilaa käsiteltäessä HE:ssä muun muassa to-
detaan, että vuonna 1976 rikoslain 6 luvun 1 §:ään saatiin rangaistuksen mittaa-
misesta yleissäännös, jonka mukaan “rangaistusta mitattaessa on otettava huo-
mioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perus-
teet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys”. Rangaistus on säännöksen mukaan
mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingolli-
suuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. HE:n
mukaan säännös vahvistaa mittaamisen johtaviksi periaatteiksi yhdenvertai-
suuden ja suhteellisuusperiaatteen. Törkeysarvostelun keskeisiksi perusteik-
si vahvistetaan teon seuraukset, vahinko ja vaara, sekä teosta ilmenevä tekijän
syyllisyys.

Oikeuskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi rikoslain 6 luvun vuoden 1976
uudistuksen esitöiden pohjalta kiteytettiin mittaamisharkinnan ohjeeksi HE:n
mukaan niin sanotun normaalirangaistusajattelun nimellä tunnettu päätök-
sentekomalli. “Tämän mukaisesti normaalirikoksesta olisi tuomittava normaa-
lirangaistus, jollei ole syytä poiketa tuosta rangaistuksesta suuntaan tai toiseen.”
Normaalirangaistusajattelulla pyritään HE:n mukaan tarjoamaan mittaamiselle
lähtökohta ja kiintopiste, joka haettaisiin oikeuskäytännöstä. Tuomioistuimen
tulisi normaalirangaistusajattelun mukaan pitäytyä käytännön vakiinnuttamilla
keskimääräisillä linjoilla, jollei jokin tapaukseen liittyvä erityispiirre oikeuttai-
si tuosta linjasta poikkeamiseen.

Rangaistuslajin valintaratkaisuja olivat HE:n mukaan jo ennen 1.1.2004 pää-
tös tuomitsematta jättämisestä, valinta sakon ja vankeusrangaistuksen välillä,
valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä sekä ratkaisut yhdyskunta-
palvelun ja nuorisorangaistuksen käytöstä.

Tuomitsemattajättämisperusteet ovat vähäisyys-, poikkeuksellisuus-, kohtuus-
ja konkurrenssiperusteet sekä niin sanottu nuoruusperuste.

9 Koska URL rakentuu monilta osin nykyisen lain pohjalle, käydään tässä yhteydessä lyhyesti läpi nykyi-
siä lajinvalintasäännöksiä.
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Sakon ja vankeuden ero perustuu HE:n mukaan sanktioankaruuteen: van-
keus on aina sakkoa ankarampi rangaistus. “Jos asteikko antaa mahdollisuuden
valita näiden kahden välillä, valinta perustuu rikoksen moitittavuuden ja ran-
gaistuksen ankaruuden väliseen vertailuun. Kysymys on toisin sanoen puhtaas-
ta mittaamisratkaisusta. Tuo ratkaisu tehdään (rikoslain) 6 luvun normien ja
tunnusmerkistöstä ilmenevien erityisten mittaamisperusteiden ohjaamana. Eril-
listen lajivalintanormien antamiseen ei siten ole ollut tarvetta. Sakon määrää-
mistä ohjaavat lisäksi päiväsakon rahamäärän vahvistamista koskevat ohjeet.”
(s. 169)

Ehdollisen ja ehdottoman vankeuden valintaa koskeva säännös oli ennen
1.1.2004 RL 2b luvun 1 §:ssä, jonka mukaan määräaikainen, enintään kahden
vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vaka-
vuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus
edellytä vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Alle 18-vuotiaana
tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Jos ehdollista vankeusrangaistusta yksi-
nään on pidettävä riittämättömänä seuraamuksena rikoksesta, voidaan rikok-
sentekijälle ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella tuomita sakkorangaistus tai,
jos ehdollinen vankeus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja enintään 90 tuntia
yhdyskuntapalvelua.

Jos tuomioistuin päätyy arviossaan enintään kahdeksan kuukauden mittai-
seen ehdottomaan vankeusrangaistukseen, oli HE:n mukaan ennen 1.1.2004 vielä
tehtävä päätös yhdyskuntapalvelun käytöstä. Yhdyskuntapalvelusta annetussa
laissa oli vahvistettu tätä ratkaisua ohjaavat omat lajinvalintaperusteet. Lain 3
§:n mukaan rikoksentekijä, 1) joka tuomitaan vankeuteen, 2) jolle määrätään
yhteinen vankeusrangaistus tai 3) jonka ehdollinen vankeusrangaistus määrä-
tään pantavaksi kokonaan tai osaksi täytäntöön, tuomitaan pituudeltaan määrä-
tyn, enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta
yhdyskuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yh-
dyskuntapalvelurangaistusten tai muiden painavien syiden ole katsottava ole-
van esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Lain ennen 1.1.2004 voi-
massa olleen 4 §:n mukaan yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä
oli, että rikoksentekijä on antanut suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemi-
seen yhdyskuntapalveluna ja että hänen voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskun-
tapalvelusta.

Jos nuorelle henkilölle määrättävä rangaistus sijoittuu sakon ja ehdottoman
vankeusrangaistuksen väliin, voi HE:ssä selostetulla tavalla tulla kyseeseen edellä
alaviitteessä 3 mainittu nykyisin vielä rajatulla alueella kokeiltavana oleva nuo-
risorangaistus. HE:n mukaan nuorisorangaistus sijoittuu seuraamusten anka-
ruusportaikolla ehdollisen rangaistuksen tasolle. Sen käyttöä määräävät HE:n
mukaan kuitenkin osaksi muutkin kuin seuraamuksen ankaruuteen liittyvät nä-
kökohdat, koska harkinnassa on kiinnitettävä huomio myös tekijän tulevan so-
siaalisen selviytymisen mahdollisuuksiin sekä uusien rikosten ehkäisyn tavoit-
teeseen.
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3.2.2. Ennen 1.1.2004 vallinneen tilanteen ongelmista ja HE:n lähtökohdista

HE:ssä todetaan (s. 177 ss.), että rangaistuksen mittaamisnormisto sääntelee
sekä mittaamisessa vaikuttavia yleisperiaatteita että mittaamisharkinnassa huo-
mioon otettavia yksittäisiä lajinvalinta- ja mittaamisperusteita. Tämän vuoksi
on sääntelyn toimivuutta arvioitaessa tarpeen erottaa periaatetason ratkaisut to-
teutuksen yksityiskohdista.

Periaatteellisena lähtökohtana HE:ssä todetaan, että mittaamisnormistoa
uudistettaessa joudutaan väistämättä ottamaan kantaa laajempiin rangaistuksen
tavoitteita ja toimintaa koskeviin kysymyksiin, ennen kaikkea siihen, mikä on
rangaistuksen tavoitteiden osuus tuomarin mittaamisharkinnassa.

HE:n mukaan vuoden 1976 mittaamisuudistus oli asiassa varsin selväsanai-
nen. “ Tuossa uudistuksessa tavallaan kiteytyivät niin sanotun uusklassisen seu-
raamuspolitiikan keskeiset piirteet eli oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja suh-
teellisuusperiaatteen tavoitteet. Rangaistusta määräävän tuomarin ensisijaisena
tehtävänä oli suhteellisuusperiaatteen, niin sanotun uusklassisen sovitusajatuk-
sen, vaatimusten toteuttaminen, ei erisuuntaisten hyötyvaikutusten yksittäista-
pauksellinen tavoittelu. Tämä ei ole ristiriidassa rikosoikeuden viimekätisen
yhteiskuntahyödyllisyyttä ja yleisestävyyttä korostavan perustelun kanssa. Kyse
on järkevästä ja perustellusta tehtävänjaosta rikoslailla edistettävien arvojen ja
tavoitteiden sekä rikosoikeusjärjestelmän eri toimintatasojen välillä. Yleisestä-
vyyden vaatimukset tulevat otetuiksi huomioon ennen kaikkea rangaistusastei-
kosta päätettäessä sekä vahvistettaessa yksittäisiä mittaamisperusteita. Sen si-
jaan yleisestävyys ei ole tuomioistuintason argumentti siinä merkityksessä, että
tuomarin tulisi jokaisessa yksittäistapauksessa pohtia tehtävän ratkaisun yleis-
preventiivisiä vaikutuksia.” (s. 177)

HE:n mukaan tuomarin edellisessä kappaleessa selostettu perustehtävä - oi-
keudenmukaisuuden toteuttamien ja oikeusturvan antaminen - ei sulje kuiten-
kaan kokonaan pois mahdollisuutta yksittäistapaukselliseen tarkoituksenmukai-
suusharkintaan. Osa lainsäädäntöön kirjatuista mittaamisperusteista edustaa HE:n
mukaan tämänkaltaisia reaalisia argumentteja. Yksityistapauksissa myös niin
sanotuilla erityisestävillä näkökohdilla on merkitystä etenkin lajinvalinnassa.
HE:n mukaan niiden pääasiallinen merkitys Suomessa on kuitenkin seuraamusten
täytäntöönpanossa. Rangaistuksen tavoitteita koskevien erisuuntaisten näkökoh-
tien välillä sekä rikosoikeusjärjestelmän eri portaiden välillä on siis toteutettu
työnjako. “Yleisestävät näkökohdat ohjaavat yhdessa muiden asiassa vaikutta-
vien näkökohtien kanssa ennen kaikkea päätöksiä, jotka koskevat yleistä ran-
gaistustasoa sekä rangaistusasteikkojen laatimista. Sovitusajatuksen ja suhteel-
lisuusperiaatteen vaatimukset ohjaavat vuorostaan rangaistusta määräävän tuo-
marin toimintaa. Erityisestävien näkökohtien merkitys on taas ennen kaikkea
rangaistuksen täytäntöönpanotasolla. Tähän perustyönjakoon ei viime aikojen
kriminaalipoliittinen kehitys ole tuonut olennaisia muutoksia. Yksityiskohdissa
on sen sijaan tapahtunut painotusten muutoksia. Tärkein niistä on erityisestä-
vien näkökohtien esiintulo osaksi eräiden yksittäisten seuraamusten, lähinnä
yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistuksen käyttösääntöjä. Rangaistuksen
määräämiseen sisältyy siten muunlaistakin kuin yksinomaan seuraamusten an-



287

karuuteen liittyvää harkintaa. ” (s. 178)
HE:ssä (s. 178 ss.) arvioidaan myös normaalirangaistusajattelun ongelmia ja

todetaan, että samalla kun tuon ajattelun kaltaisesta mittaamistoiminnan ajatuk-
sellisen jäsentelyn mallista (eli tuomittavana olevaa tapausta verrataan rikok-
sen tavallisiin ilmenemismuotoihin ja tuomitaan teosta rangaistus, joka vastaa
joko teosta tyypillisesti tuomittavia rangaistuksia tai poikkeaa näistä sen mu-
kaan, miten tapaus poikkeaa keskimääräisrikoksesta törkeämpään tai lievem-
pään suuntaan) on edelleen syytä pitää kiinni, on korostettava, ettei mallia tule
ymmärtää liian mekaanisesti. Normaalirangaistusajattelun mukainen mittaa-
misprosessin hahmotustapa ei HE:n mukaan saa myöskään rajata niiden seik-
kojen alaa, jotka otetaan huomioon rangaistuksen laadusta ja määrästä päätettä-
essä; mittaamisessa on mahdollista ottaa huomioon myös tekijään liittyvät pe-
rusteet sekä teon ulkopuoliset kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuussyyt. HE:ssä
tuodaan ongelmana esille myös vaara rangaistusten keskittymisestä liian kape-
alle alueelle ilman, että tekojen erityispiirteet otetaan huomioon. Koska käytän-
nössä rikoksen lieviä tekomuotoja on HE:n mukaan enemmän kuin törkeitä,
myös valtaosa rangaistuksista sijoittuu asteikkojen alapäähän.

HE:n mukaan rangaistuksen määräämisen ideologisiin ja periaatteellisiin
lähtökohtiin ei ole tullut olennaisia muutoksia. Oikeudellisen sääntelyn nykyi-
set rangaistuksen määräämiseen liittyvät ongelmat ovatkin HE:n mukaan toi-
sentyyppisiä: osa niistä liittyy sääntelytekniikkaan, osa sääntelyn yksityiskoh-
tiin ja erilaisiin käytännön syihin.

HE:ssä puututaan sääntelytekniikkaan liittyen muun muassa sääntelyn haja-
naisuuteen (s. 179 ss.). Rikoslain alkuperäistä seuraamusvalikoimaa on vähä
vähältä täydennetty uusilla rangaistusmuodoilla. Koska näistä on yleensä an-
nettu omat erillislakinsa, seurauksen on ollut, että kaikki lajinvalintaa ohjaavat
normit eivät sisälly rikoslakiin. HE:n mukaan tämä - kuten jo edellä on todettu
- vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista eri seuraamusten käyttösäännöistä.
HE:ssä ratkaisu tähän ongelmaan on sijoittaa kaikkia rangaistuslajeja koskevat
perusnormit rikoslakiin ja näiden seuraamusten valintaa koskevat normit omaan
rangaistuslajin valintaa koskevaan rikoslain lukuun.10

Rangaistuksen lajia ja määrää koskevien ratkaisujen järjestyksen osalta
HE:ssä (s. 180 ss.) todetaan, että rangaistuksen määrääminen sisältää yleensä
päätöksen sekä lajista että määrästä. Vain kaikkein lievimpien ja kaikkein tör-
keimpien rikosten yhteydessä riittää, että tehdään yksi ratkaisu, lievimmissä
tapauksissa päätös toimenpiteistä luopumisesta ja törkeimmissä tapauksissa
päätös ehdottoman vankeusrangaistuksen pituudesta. Kun kyse on kahdesta rat-
kaisusta, joudutaan HE:n mukaan ottamaan kantaa näiden ratkaisujen tekojär-
jestykseen.

HE:n mukaan peruslähtökohtana voi pitää, että tärkeimmät ratkaisut tuli-
si tehdä ensin ja hienosäätö vasta myöhemmin. Näin tapahtuu HE:n mukaan

10 Koska nuorisorangaistuksesta on säädetty vasta kokeilulaki, sitä koskevia lajinvalintanormeja ei HE:ssä
ehdoteta otettaviksi URL 6 lukuun. HE:n mukaan kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa myös se, että
on käytössä lähinnä historiallisista tekijöistä johtuen erilliset mittaamisperusteiden (6 luku) ja yleisten
vähentämisperusteiden (3-5 luku) ryhmät. Vähentämisperusteiden todellisen merkityksen osoittamiseksi
niistä tulisikin säätää samassa yhteydessä muiden mittaamissääntöjen kanssa (HE s. 179).
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luonnollisesti tehtäessä valintaa sakon ja vankeuden välillä. “Ensin päätetään
rangaistuksen lajista ja vasta sitten lajin mukaisesta määrästä (vankeuden pi-
tuudesta tai päiväsakkojen luku- ja rahamääristä). Yhdyskuntapalveluun tuo-
mittaessa ratkaisua edeltävät sekä lajia että määrää koskevat päätökset sikäli,
että tuomioistuimen tulee ensin päätyä määrätyn mittaiseen ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Tämän jälkeen tulee mietittäväksi tuon rangaistuksen muun-
taminen yhdyskuntapalveluksi. Tässä vaiheessa tulee periaatteessa harkittavak-
si myös yhdyskuntapalvelun tuntimäärä, joskin lain esitöihin kirjattu muunto-
suhde antaa asiassa varsin vahvan ohjauksen.” (s. 180)

HE:n mukaan ei sen sijaan löydy yksiselitteistä vastausta siihen, kumpi tulee
tehtäväksi ensin, valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä vai päätös
vankeuden pituudesta. Lajia koskeva ratkaisuhan on tässä sidottu määrää kos-
kevaan harkintaan siinä, että valinta ehdottoman ja ehdollisen rangaistuksen
välillä tulee ajankohtaiseksi vain, jos vankeuden pituus on enintään kaksi vuot-
ta. Tässä suhteessa vankeuden pituudesta päättäminen HE:nkin mukaan edeltää
lajinvalintaa. Kun toisaalta päätös vankeuden lajista on seuraamuksen ankaruu-
den kannalta mitä ratkaisevin, olisi HE:n mukaan lähtökohtaisesti asianmukais-
ta, että tätä koskeva ratkaisu olisi tiedossa, ennen kuin suoritetaan rangaistuk-
sen määrää koskeva koskeva hienosäätö.

Ongelma tulee HE:n mukaan esiin muun muassa tilanteissa, joissa vankeu-
den laji vaihtuu muutoksenhaun vuoksi toiseksi. Tällöin saattaisi olla perusteita
lyhentää rangaistuksen kestoa, jos ehdollinen rangaistus muutetaan ehdottomaksi.
Tämä edellyttäisi HE:n mukaan, että lajia ja määrää koskevaa ratkaisua tarkas-
teltaisiin kokonaisuutena. “Lajista päätettäessä otetaan huomioon tuomion pi-
tuus, toisaalta myös tuomion pituutta harkittaessa olisi mielessä jo jonkinlainen
ennakkokuva vankeuden lajista. Ilmeistä onkin, ettei tämän kysymyksen suh-
teen voida esittää sitovaa ja ehdotonta sääntöä sovellettavasta taikka suositelta-
vasta päätöksentekojärjestyksestä.” (s. 180) HE:n mukaan on luultavaa, että
ratkaisut tehdään usein enemmän tai vähemmän samanaikaisesti osana tuomi-
on kokonaisharkintaa. Tällaisen kokonaisharkinnan puolesta puhuu HE:n
mukaan myös se, että lajinvalinta ja mittaaminen perustuvat suureksi osaksi
samoihin seikkoihin.

HE käsittelee esityksen lähtökohtia myös mittaamisperusteiden uudistami-
sen (s. 180 ss.) ja lajinvalintaperusteiden (s. 182 ss.) osalta. HE:n mukaan lajin-
valintaa koskevien säännösten vakavimmat puutteet liittyvät sääntelyn tekniik-
kaan. Useimpia rangaistuslajeja koskevat käyttösäännöt ovat HE:n mukaan tul-
leet uudistetuiksi, joten sisällöllisessä suhteessa niihin ei ole juuri tarvetta tehdä
muutoksia.

Nykyisiä rangaistuslajeja koskevista valintaperusteista keskustelua on HE:n
mukaan herättänyt lähinnä yhdyskuntapalvelun tuomitsemisen yhteydessä omak-
suttu järjestely: tuomioistuimen tulee ensin päätyä ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen, jonka se sitten voi muuntaa yhdyskuntapalveluksi, mikäli lakiin
kirjatut edellytykset tulevat täytetyiksi. Järjestelyn käyttöönoton pääasiallinen
tavoite oli HE:n mukaan taata se, että yhdyskuntapalvelu todella tuli sovelletta-
vaksi ehdottoman vankeuden sijasta, kuten tarkoitus oli, eikä esimerkiksi kor-
vaisi aikaisempia sakkorangaistuksia tai ehdollisia vankeusrangaistuksia.
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HE:n mukaan yhdyskuntapalvelun kaksivaiheinen määräämistapa ei ole kui-
tenkaan johtanut sen suurempiin ongelmiin. Vaikka järjestelmä vaikuttaa epä-
johdonmukaiselta, näyttää HE:n mukaan siltä, että uusia rangaistuslajeja käyt-
töön otettaessa on aiemminkin koettu tarpeelliseksi määrittää uuden seuraamuk-
sen käyttöala aikaisemmin käytössä olleiden seuraamusten kautta. Uuden seu-
raamuksen käyttöalan sitten vakiintuessa tätä apuvälinettä ei enää tarvita ja seu-
raamus saa HE:n mukaan itsenäisemmän aseman osana rikosten seuraamusjär-
jestelmää.11

HE pitää oikeuskäytännön suurimpana ongelmana käytännön  epäyhtenäi-
syyttä (s.183 ss.). Sekä rangaistuksen mittaamisessa että lajinvalinnassa on HE:n
mukaan havaittavissa suuriakin paikkakuntakohtaisia eroja.12 Vaikka mittaaa-
mis- ja lajinvalintanormit omalta osaltaan korjaavat tätä epäkohtaa, ovat ne HE:n
mukaan yksin riittämätön väline käytännön yhtenäisyyden takaamiseksi. Tä-
män ohella tarvitaan HE:n mukaan jatkuvaa ja ajan tasalla olevaa tietoa eri ri-
kosten rangaistuskäytännöstä. HE:n mukaan on myös syytä korostaa muutok-
senhakukontrollin sekä ylempien oikeusasteiden antamien ennakkopäätösten
merkitystä sekä seminaarien ja keskustelutilaisuuksien muodossa annettavan
muun ohjauksen käytäntöä yhtenäistävää vaikutusta. HE:ssä pidetään ongel-
mana myös mittaamisratkaisujen perustelemattomuutta tai perustelujen vaja-
vaisuutta ja muodollisuutta.

Ehdotuksen pääsisältöä ja URL 6 luvun rakennetta perustellessaan HE palaa
vielä jo edellä käsiteltyihin ongelmiin (s. 184): Rangaistuksen määräämistä
koskeva ratkaisu sisältää useita toisiinsa sidoksissa olevia osaratkaisuja. Ran-
gaistuksen ankaruudesta ja sen määrästä päättäminen osuu usein yksiin ran-
gaistuksen lajista päättämisen kanssa. Osassa tapauksista rangaistuslajin valin-
ta on HE:n mukaan kuitenkin muutakin kuin päättämistä rangaistuksen anka-
ruudesta. HE:n mukaan vaikeutena on, että ratkaisut ja ratkaisuperusteet lomit-
tuvat tavalla, joka tekee mahdottomaksi nimetä osaa perusteista pelkästään la-
jinvalintaperusteiksi ja osaa yksinomaan mittaamisessa vaikuttaviksi perusteiksi.
Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on HE:n mukaan välttämätöntä jakaa perus-
teet eri ryhmiin. Samalla on tarpeen säilyttää eri ratkaisujen ja perusteryhmien
välinen yhteys. HE:ssä tämä on toteutettu ottamalla rangaistuksen laatuun ja
määrään vaikuttavat perusteet samaan lukuun. Luvun otsikko “Rangaistuksen
määräämisestä” on HE:ssä käytetty yleistermi, joka kattaa sekä rangaistuksen
mittaamisen että lajivalinnan.

Rangaistuksen määräämistä koskeva URL 6 luku jakaantuu jo edellä selos-
tetulla tavalla neljään alaosastoon, joista ensimmäinen (1-3 §) kattaa yleisperi-

11 HE:ssä viitataan ehdollisen rangaistuksen käyttöönottoon ja tuomitsematta jättämiseen. HE:n mukaan
molemmat seuraamukset ovat sittemmin vakiinnuttaneet paikkansa niin, että on ollut mahdollista säätää
niiden käyttöedellytyksistä itsenäisesti ja muista seuraamuksista riippumatta. Kehitys vei HE:n mukaan
kuitenkin vuosikymmeniä. HE:n mukaan on oletettavaa, että samoin tulee käymään yhdyskuntapalvelul-
le, mutta tässä vaiheessa uuden rangaistuksen käyttöala ja tuomitsemisen edellytykset ovat HE:n mukaan
sillä tavoin vakiintumattomat, että oikeusvarmuuden kannalta on syytä edelleen pitäytyä lainsäätäjän
alun alkaen valitsemaan kaksivaiheiseen menettelyyn. (HE s. 183).

12 Poikkeuksena HE:ssä mainitaan vuoden 1976 liikennejuopumusuudistuksen ja tuon rikoksen yhteydessä
käyttöönotettujen puolivirallisten normaalirangaistusvyöhykkeiden ansiosta tasoittuneet erot ehdollisen
ja ehdottoman vankeuden välillä (HE s. 183).
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aatteet/yleiset säännökset, joita sovelletaan sekä mittaamisessa että lajinvalin-
nassa. Toinen alaosasto (4-8 §) koskee rangaistuksen mittaamista eli perusteita,
joita noudatetaan päätettäessä rangaistuksen ankaruudesta eli määrästä. Siltä
osin kuin rangaistuslajit edustavat ankaruudessaan toisistaan poikkeavia vaih-
toehtoja, nämä perusteen soveltuvat HE:n mukaan myös lajinvalintaan.  Kol-
mas alaosasto (9-12 §) sisältää yksittäisiä rangaistuslajeja koskevat valintasään-
nöt. Loppuun (13-16 §) on koottu vielä säännökset, jotka koskevat tuomitusta
rangaistuksesta tehtäviä vähennyksiä.13

Ehdotetuista muutoksista otetaan HE:n pääsisältöä käsiteltäessä esille vielä
URL 6 luvun 3 §:ään tehtävä lisäys, jonka mukaan mittaamisen yleissäännök-
seen ehdotetaan teon vaikuttumien lisäämistä rikoksen moitearvostelun yleisiin
lähtökohtiin. Rangaistuksen mittaamista koskevaan alaosastoon HE:ssä ehdo-
tetaan sijoitettavaksi myös nykyiset asteikosta poikkeamista ja yleisiä vähentä-
misperusteita koskevat säännökset. HE:ssä ehdotetaan eräitä muutoksia nykyi-
sen lain tuntemiin koventamis- ja vähentämisperusteisiin: uutena koventamis-
perusteena mainittaisiin rikoksen kohdistuminen kansalliseen, rodulliseen, et-
niseen tai muuhun sellaiseen kansaryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryh-
mään kuulumisen perusteella. Lieventämisperusteissa mainittaisiin tekijän ja
uhrin välinen sovinto ja kohtuullistamisperusteet erotettaisiin omaksi ryhmäk-
si. Vähentämisperusteista säädettäisiin yleisessä rangaistuslajista ja rangaistus-
asteikosta poikkeamista koskevassa säännöksessä.

Jo edellä selostetulla tavalla rangaistuslajin valintaa koskevassa osastossa
säädettäisiin HE:n mukaan valinnasta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden vä-
lillä, ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista, yhdyskuntapalvelun käytöstä
ja tuomitsematta jättämisestä. Koska näitä kaikkia koskevat säännökset ovat
varsin uusia, lajinvalintaa koskevat säännökset eivät HE:n mukaan juuri
tuo muutosta nykyiseen tilaan. Sen sijaan säännösten kokoaminen samaan
lukuun antaa HE:n mukaan nykyistä olennaisesti selvemmän kokonaiskuvan
rikoslain seuraamusten nykyisistä käyttösäännöistä.

3.2.3. Eräiden URL 6 luvun säännösten perusteluista

HE:n säännöskohtaisiin perusteluihin kiinnitetään tässä kirjoituksessa huomio-
ta vain niiltä osin, kuin perustelut sisältävät rangaistuksen määräämistä ja eri-
tyisesti lajinvalintaa koskevia näkökohtia. Kirjoituksessa on vain hajanaisia
kannanottoja, jotka liittyvät rangaistuksen koventamis- ja lieventämisperustei-
siin sekä kohtuullistamisperusteisiin ja rangaistusasteikon lieventämiseen.

URL 6:1 §: Rangaistuslajit.14 HE:n mukaan (s. 185 ss.) Suomen seuraamus-
järjestelmä perustuu ajatukseen asteittain ankaroituvasta rangaistusjärjestelmästä,
jonka mukaan rikoslain tuntemat rangaistuslajit ovat määrätyssä ankaruussuh-

13 HE:n mukaan rangaistuksen määräämiseen läheisesti liittyvistä aikaisempia tuomioita koskevista täytän-
töönpanoratkaisuista ehdotetaan edelleen säädettäväksi asianomaisia rangaistuslajeja koskevien muiden
säännösten yhteydessä (HE s. 184).

14 Käytän tässä eduskunnan hyväksymän lain mukaisia pykäläotsikkoja.
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teessa keskenään. Vankeus on sakkoa ankarampi seuraamus ja rikesakko vas-
taavasti lievempi. Ehdollisen ja ehdottoman vankeuden ankaruusjärjestyksestä
ei myöskään ole epäselvyyttä.

Sen sijaan uusien yhdyskuntaseuraamusten, yhdyskuntapalvelun ja nuoriso-
rangaistuksen, sijoittaminen tälle seuraamusten ankaruusasteikolle on osoittau-
tunut HE:n mukaan pulmalliseksi. Yhdyskuntapalvelu tulee tuomittavaksi vas-
ta kun tuomioistuin on arviossaan päätynyt ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen ja tässä mielessä yhdyskuntapalvelu on rinnastettu ankaruudeltaan ehdot-
tomaan vankeuteen. Toisaalta mahdollisuus tulla tuomituksi ehdottoman van-
keuden sijasta yhdyskuntapalveluun ymmärretään HE:n mukaan selvästi teki-
jälle eduksi, josta hän voi päästä määräehdoin osalliseksi ja tässä mielessä yh-
dyskuntapalvelu edustaa vankeutta lievempää vaihtoehtoa. Myöskään nuoriso-
rangaistuksen ankaruussuhteeseen ei oteta suoraan kantaa, mutta käyttöedelly-
tysten perusteella se kuitenkin sijoittuu ehdollisen vankeuden tasolle.

HE:n mukaan ei ole kuitenkaan syytä pyrkiä kovin kiinteisiin ankaruus-
suhteiden määrittelyihin. Näin siksi, että tuo ankaruussuhde on määriteltävis-
sä vain verraten väljin termein, joiden mukaan seuraamuksen määrää ja lajia
ankaroitetaan asteittain rikoksen vakavuusasteen ja uusimisen mukaan. Kiin-
teiden ankaruussuhteiden määrittämistä vaikeuttaa HE:n mukaan myös se, että
rangaistuksen ankaruuteen vaikuttaa lajin ohella myös määrä. Peruslähtökohta-
na voi HE:n mukaan kuitenkin pitää, että rangaistukset asettuvat URL 6 luvun 1
§:n 1 momentista ilmenevään ankaruusjärjestykseen (rikesakko, sakko, ehdolli-
nen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus).

URL 6:3 § Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat. Pykälä sisältää HE:n
mukaan (s. 186 ss.) rangaistuksen määräämisen yleisperiaatteet. Säännöksen 1
momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon  kaikki lain
mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistus-
käytännön yhtenäisyys. Säännöksen alkuosa vahvistaa HE:n mukaan luvussa
käytetyn terminologian. “Rangaistuksen määrääminen on yläkäsite, joka
kattaa lajinvalinnan ja rangaistuksen mittaamisen. Myös tässä säännök-
sessä kiteytetyt yleisperiaatteet pätevät molempiin osaratkaisuihin.”

Säännöksen 3 momentin mukaan päätettäessä rangaistuksen lajista nouda-
tettaisiin rangaistuksen mittaamisessa vaikuttavien perusteiden ohella mitä sa-
man luvun rangaistuslajin valintaa koskevissa 9-12 §:ssä säädetään. Rangais-
tuslajin valinta ja rangaistuksen mittaaminen perustuvat osaksi samoihin syihin
ja siltä osin kuin lajinvalinta on valintaa ankaruudeltaan toisistaan poikkeavien
lajien välillä, tulevat siinä noudatettavaksi URL 6 luvun 4-8 §:n yleiset rangais-
tuksen mittaamisperusteet. Tämän ohella lajinvalinnassa tulevat jo edellä selos-
tetulla tavalla HE:n mukaan sovellettavaksi kutakin rangaistuslajia koskevat
erityiset lajinvalintaperusteet.

Lisäksi on tärkeä huomata, että URL 6 luvun 3 §:n 2 momentin mukaiset
“muualla laissa säädetyt” rangaistuksen määrään vaikuttavat syyt tarkoittavat
ennen kaikkea yksittäisistä tunnusmerkistöistä ilmeneviä rikosten törkeysarvos-
telussa vaikuttavia seikkoja. Keskeiset rikoskohtaiset törkeysarvostelun perus-
teet, niin sanotut erityiset mittaamisperusteet, löytyvätkin HE:n mukaan tun-



292

nusmerkistöjä sekä rikoksen kvalifiointi- ja privilegiointiperusteita tulkitsemal-
la.15

Oikeuskäytännön yhtenäisyyden osalta HE:n perusteluissa viitataan edellä
selostettuun normaalirangaistusajatteluun (s. 187). Luonnehdinta “normaaliri-
kos” on HE:n mukaan rangaistuksen mittaamisprosessin kuvauksena vain yk-
sinkertaistus. Vaikka yksittäisten rikosten keskuudesta ei ole löydettävissä sel-
värajaisesti määriteltävää tai kuvattavissa olevaa normaalirikosta tai sitä vas-
taavaa normaalirangaistusta, eri rikosten piirissä on kuitenkin erotettavissa joukko
tyyppitilanteita, joita vastaavat tyyppirangaistusvyöhykkeet voidaan kuvata ti-
lastollisesti. Tällainen tieto auttaa HE:n mukaan myös tuomioistuimia suuntaa-
maan käytäntöään tavalla, joka estää suuret yksittäispoikkeamat.

URL 6:5 §: Koventamisperusteet. URL 6 luvun 5 §:n 5 kohdan mukaan myös
uusiminen (tekijän aikaisempi rikollisuus) on edelleen rangaistuksen koventa-
misperuste. Rangaistuslajin valintaan liittyen HE:ssä (s. 194) todetaan näiltä
osin, että seuraamusjärjestelmän uskottavuuteen perustuva uusimisesta seuraa-
va ankaroituminen edellyttää vaiheittaista siirtymistä lievemmistä rangaistusla-
jeista ankarampiin kuten myös rangaistuksen varoitusvaikutus. Sen jälkeen kun
lajivalikoima on käytetty loppuun ja päädytty ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen, tilanne käy HE:n mukaan kuitenkin rangaistuksen varoitusvaikutuksen
kannalta ongelmalliseksi: vankilan pelotusvaikutus heikkenee ensimmäisten
vankilakokemusten jälkeen.

URL 6:7 §. Kohtuullistamisperusteet. HE:ssä (s. 200) todetaan erikseen URL
6 luvun 7 §:n 2 kohdan  kohtuullistamisperusteen (tekijän korkea ikä, heikko
terveydentila tai muut henkilökohtaiset olot) osalta, että kysymyksessä olevat
perusteet koskevat ensisijassa valintaa ehdollisen ja ehdottoman vankeuden
välillä, mutta niillä on merkitystä myös ehdottoman vankeuden pituudesta pää-
tettäessä.

URL 6:8 §. Rangaistusasteikon lieventäminen. HE:n mukaisesti (s. 201 ss.)
säännöksen nojalla olisi mahdollista tuomita laissa säädettyä lievemmänlaji-
seen rangaistukseen tai alittaa teosta säädetyn vähimmäisrangaistuksen. Pykä-
lässä säädettäisiin myös sovellettavan asteikon enimmäisrangaistuksesta.

URL 6:9-12 §. Rangaistuslajin valinta. Jo edellä selostetulla tavalla HE:ssä
(s. 205 ss.) toistetaan, että rangaistuksen lajinvalinnassa on suureksi osaksi ky-
symys rangaistuksen ankaruudesta päättämisestä. Siltä osin kuin eri rangaistus-
lajit edustavat ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia ratkaisuja, lajinvalintaan
pätevät HE:n mukaan samat säännöt ja periaatteet kuin rangaistuksen mittaami-
seen. Tämä lähtökohta on HE:n mukaan kirjattu URL 6 luvun 3 §:n yleissään-
nöksen 3 momenttiin. Tämä pätee HE:n mukaan sekä moitittavuusarvioinnissa
vaikuttaviin perusteisiin että moitearvosteluun kuulumattomiin kohtuus- ja tar-
koituksenmukaisuusperusteisiin.

15 HE:ssä todetaankin jo edellä selostetulla tavalla, että rangaistuksen mittaamisperusteiden tyhjentävä lu-
etteleminen on mahdotonta. Tunnusmerkistöstä ilmenevien seikkojen sekä rangaistuksen mittaamisnor-
meihin kirjattujen perusteiden ohella moitearvostelussa tulevat pohdittaviksi itse asiassa kaikki ne perus-
teet, joiden nojalla tehdään ero rangaistavan ja rankaisemattoman käyttäytymisen välillä. Näiden tulkinta
ja perusteleminen jää HE:n mukaan viime kädessä oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa tehtäväksi.
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Rangaistuslajien käyttöön liittyy HE:n mukaan kuitenkin paitsi määrällinen
myös laadullinen ulottuvuus. Näin siksi, että rangaistukset eivät eroa toisistaan
vain siinä, että toinen on lajiltaan toista ankarampi. Eri rangaistuksilla on myös
muita toisistaan poikkeavia ominaisuuksia, joiden vuoksi toiset rangaistukset
ovat HE:n mukaan toisissa tilanteissa sopivampia taikka toimivampia kuin toi-
set. Myös eri mittaamisperusteilla voi olla erilainen rooli määrätyissä lajinva-
lintaratkaisuissa. Tämän vuoksi mittaamisnormisto yksin on HE:n mukaan riit-
tämätön väline ohjaamaan valintaa rangaistuslajien välillä. Tämän vuoksi HE:n
mukaan tarvitaan eri rangaistusten käyttöedellytyksiä tarkemmin määrittävät
URL 6 luvun 9-12 §:n lajinvalintanormit.

HE:ssä todetaan URL 6 luvun 9 §:n (Valinta ehdollisen ja ehdottoman van-
keuden välillä) osalta yleisesti (s. 205 ss.), että koska laki asettaa kahden vuo-
den ylärajan ehdollisen vankeuden käytölle, tämä merkitsee myös sitä, että mitä
pitempi tuomittava rangaistus on, sitä vähäisemmät ovat mahdollisuudet ehdol-
lisen vankeusrangaistuksen käytölle.  HE:n mukaan kahden vuoden ylärajaa
lähestyvissä rangaistuksissa täytyy löytyä erityisiä syitä ehdollisen vankeusran-
gaistuksen tueksi. Rikossarjasta HE:ssä todetaan muun muassa, että jos rikos-
sarja koostuu suuresta määrästä rikoksia, tuomitun rikollisuus saattaa tällöin
olla niin vakavaa, että hänet on myöhemmässä oikeudenkäynnissä tuomittava
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, vaikka hänet olisi ensimmäisessä oikeu-
denkäynnissä tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lopputuloksena on
HE:n mukaan tällöin tosiasiallisesti eräänlainen yhdistelmärangaistus, joka koos-
tuu sekä ehdollisesta että ehdottomasta osasta.

HE:n mukaan ei voida antaa myöskään yksiselitteistä tulkintaohjetta siihen
kysymykseen, miten monta ehdollista vankeusrangaistusta rikoksentekijälle
voidaan tuomita peräkkäin. Näin siksi, että kysymyksessä on kokonaisharkinta,
jossa otetaan huomioon myös tuomittavana olevan rikoksen törkeys ja tekijän
syyllisyys, ja johon vaikuttavat myös rikosten määrä ja törkeys sekä uusimisno-
peus. Lainkohdassa olevan aikaisempaa rikollisuutta koskevalla maininnan tar-
koitus on kuitenkin vähentää mahdollisuutta tuomita peräkkäin useita ehdolli-
sia vankeusrangaistuksia. Säännöksen 2 momentin mukaan alle 18-vuotiaana
tehdystä rikoksesta ei saisi tuomita ehdotonta vankeutta, elleivät painavat syyt
sitä vaadi.

Tehtäessä valintaa ehdottoman ja ehdollisen vankeusrangaistuksen välillä
tulevat URL 6 luvun 9 §:n ohella sovellettavaksi myös 6 luvun 4-8 §:n mittaa-
misperusteet. HE:n mukaan lajinvalinnassa vaikuttavat ennen kaikkea 6 ja 7
§:ssä säädetyt kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteet, joista useat sivua-
vat seikkoja, joilla on erityistä merkitystä pohdittaessa vapaudenmenetykseen
sisältyvää sanktiokärsimystä ja vankeusrangaistuksen merkitystä tuomittavan
senhetkisessä elämäntilanteessa. “Niissä tarkoitetuista seikoista esimerkiksi pitkä
esitutkintavankeusaika tai syytetyn vakava sairaus voivat puhua ehdottoman
vankeusrangaistuksen tuomitsemista vastaan. Samoin muuttuneessa elämänti-
lanteessa, jossa rikoksentekijä on pitkään pysytellyt irti rikoksista, vankilaan
palauttaminen voi katkaista myönteisen kehityksen.” (s.206)

URL 6:10 §:n (Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset) osalta HE:ssä (s.
206 ss.)  todetaan, että ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamukset (oheissak-
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ko ja yhdyskuntapalvelu) on tarkoitettu käytettäväksi tapauksissa, joissa tuomi-
oistuin katsoo pelkän vankeusuhan olevan riittämätön seuraamus tapahtuneesta
rikoksesta. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehnyt voitaisiin myös tuomita ehdolli-
sen vankeuden lisäksi valvontaan.

HE:ssä todetaan, että oheissakko on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja
etenkin rattijuopumusrikoksissa usein käytetyksi seuraamukseksi. Oheissakko
on mahdollinen ehdollisen rangaistuksen pituudesta riippumatta ja HE:n mu-
kaan tuomioistuimella säilyisi laaja harkintavalta sen suhteen, milloin sakon
tuomitsemista pidettäisiin tarpeellisena; sakko tuomittaisiin, jos ehdollista ran-
gaistusta yksinään on pidettävä riittämättömänä.

Yhdyskuntapalvelu sakkoa ankarampana rikoksentekijän suostumuksella
tuomittavana oheisrangaistuksena (vähintään 20 ja enintään 90 tuntia) voisi liit-
tyä yli yhden vuoden ehdolliseen vankeuteen eli tapauksiin, joissa HE:n mu-
kaan on kyse suhteellisen vakavasta rikoksesta. Yhdyskuntapalvelutuntien määrä
mitattaisiin kuten rangaistukset yleensä eli rikoksen vakavuuden ja tekijän syyl-
lisyyden mukaan. Kysymyksessä olevan säännöksen tarkoittamissa tilanteissa
yhdyskuntapalvelua ei tuomittaisi ehdottoman vankeuden sijasta, vaikka yh-
dyskuntapalvelu ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamuksena saattaakin es-
tää ehdottoman vankeuden käytön. Tämän vuoksi tarvitaan erillinen säännös
siitä, että yhdyskuntapalvelu voidaan muuntaa vähintään neljän ja enintään 90
päivän vankeudeksi.16

URL 6:11 §:n (Yhdyskuntapalvelu) osalta HE:ssä (s. 208 ss.) todetaan, että
yhdyskuntapalveluun tuomitseminen olisi - kuten nykyisinkin - pääsääntö sil-
loin, kun muodolliset edellytykset tuomitsemiselle täyttyvät. Tuomioistuinhar-
kinnan kannalta muodollisilla edellytyksillä tarkoitetaan HE:n mukaan rangais-
tuksen lajia ja ankaruutta sekä tuomitun suostumusta ja soveltuvuutta. Varsinai-
nen lajinvalintaa koskeva harkinta liittyy HE:n mukaan perusteisiin, joiden no-
jalla katsotaan, että yhdyskuntapalvelun muodolliset edellytykset täyttävän ta-
pauksen tulisikin johtaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Yhdyskuntapal-
velun aineellisia harkintakriteereitä (esteitä) ovat ehdottomat vankeusrangais-
tukset, aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset tai muut painavat syyt.

Yhdyskuntapalvelun esteet vastaavat voimassa olevaa lakia. Harkittaessa
estääkö ehdoton vankeusrangaistus yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen, huo-
miota olisi HE:n mukaan syytä kiinnittää muun muassa tuomittavana olevan
rangaistuksen ankaruuteen. “Mitä lähempänä se on laissa säädettyä kahdeksan
kuukauden rajaa, sitä enemmän painoa tulisi antaa perusteille, jotka voivat es-
tää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen.” (s. 209) Aiemmat yhdyskuntapalve-
lutuomiot uuden vastaavan tuomion esteenä toimisivat puolestaan vastaavan-
laisena varoituksena vankilaan joutumisesta kuin ehdollinen rangaistus on toi-
minut. Säännöksen sanamuodon mukaisesti yksi aiempi yhdyskuntapalveluran-
gaistus ei yleensä voisi estää uuden tuomitsemista, mutta kaksi aiempaa voisi-

16 HE:n mukaan yhdyskuntapalvelussa käytettävän ohjeellisen muuntotaulukon mukaan 90 tuntia yhdys-
kuntapalvelua vastaa 90 päivää vankeutta. Tuomioistuimen tulee HE:n mukaan muuntaessaan yhdyskun-
tapalvelun vankeudeksi ottaa lähtökohdaksi suorittamatta jääneet yhdyskuntapalvelutunnit ja tuomita
vankeutta niitä vastaava määrä, ei kuitenkaan vähemmän kuin neljä päivää. (HE s. 207).
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vat. Kolmantena esteperusteina mainittuja muita painavia syitä tulisi HE:n mu-
kaan tulkita suppeasti.

Yhdyskuntapalvelun muuntosuhdetta - kuinka pitkä vankeus vastaa tiettyä
tuntimäärää yhdyskuntapalvelua - ei ole vahvistettu laissa, mutta se on HE:n
mukaan pääteltävissä sovellettavista asteikoista. Pääsäännön mukaan yksi päi-
vä vankeutta vastaa yhtä työtuntia. HE:ssä todetaan kuitenkin, että käytännössä
vaihtosuhde ei ole yhdyskuntapalvelua suorittavalle näin edullinen, koska van-
ki vapautuu vankilasta ehdollisesti suoritettuaan rangaistuksesta joko puolet tai
kaksi kolmannesta.

Koska yhdyskuntapalveluun tuomitseminen edellyttää suostumuksen ohel-
la, että tuomittavan voidaan edellyttää suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta, käy-
tännössä on muodostunut ongelmaksi tilanne, jossa tutkittavan päihdeongelma
muodostaa riskitekijän yhdyskuntapalvelusta selviytymiselle. Hoitoa vaativa
päihderiippuvuus voi tällöin johtaa laitosrangaistuksen käyttöön ja soveltuvuu-
teen  seuraamuksen käyttöperusteena liittyy näissä tapauksissa vaara sosiaali-
sesta syrjinnästä. Näitä riskejä on HE:n mukaan pyritty pienentämään yhdistä-
mällä seuraamuksen toimeenpanoon sosiaalisia tukitoimia.17

URL 6:12 §:n (Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen) osalta HE:n sään-
nöskohtaiset perustelut (s. 210 ss.) jätetään tämän kirjoituksen alussa mainituis-
ta syistä edellä olevien yleisten mainintojen varaan, vaikka tuomitsematta jättä-
miseen liittyy HE:n mukaisesti aina moitteen osoitus ja tekijän syyllisyyden
vahvistaminen ja vaikka tuomitsematta jättämistä koskeva säännös on tämän
vuoksi johdonmukaista sijoittaa rangaistuslajien valintaa koskevaan alaosas-
toon.18

URL 6:13-16 §:ssä on säännökset tuomitusta rangaistuksesta tehtävistä vä-
hennyksistä, joista käytännössä merkittävin on entistä rikoslain 3 luvun 11 §:ää
vastaava URL 6 luvun 13 § (Vapaudenmenetysajan vähentäminen). Tässä kir-
joituksessa ei käsitellä näitä kirjoituksen alussakin mainittuja säännöksiä.

4. Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 28/2002 vp)
esitetyt rangaistuksen määräämistä koskevat kannanotot

Eduskunnan lakivaliokunta kiinnitti kannanottojensa yleisperusteluissa edellä
alaviitteissä 4 ja 6 selostetulla tavalla huomiota rikesakkosäännösten uudista-
miseen sekä yhdyskuntapalvelun ja sovittelun yhdenvertaisuusongelmiin. Kan-
nanottojensa yksityiskohtaisissa perusteluissa valiokunta toteaa (s. 11), että kes-
keisimmiltä osiltaan mittaamis- ja vähentämisperusteet säilyvät muuttu-
mattomina ja että niitä koskevien säännösten uuteen systematisointiin on
pääsääntöisesti suhtauduttu myönteisesti. Valiokunta ehdotti vain säännös-

17 Ks. edellä alaviite 6:ssa selostettu eduskunnan lakivaliokunnan lausunto.
18 Tästä näkökulmasta syyttäjän mahdollisuus jättää syyte oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1

luvun 7 ja 8 §:n nojalla nostamatta ja poliisin mahdollisuus jättää esitutkinta esitutkintalain 4 §:n 1 mo-
mentin (645/2003) nojalla toimittamatta rikoksen vähäisyyden vuoksi, ovat käytännössä
merkittäviä”lajinvalintasäännöksiä”.
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ten keskinäisen sijoitteluun vähäisiä muutoksia ja pykälien otsikoinnin tarkas-
tamista.

5. Eräitä rangaistuksen määräämisestä ja rangaistuslajin
valinnasta uudistuksen yhteydessä esitettyjä kannanottoja

Seuraavassa käyn läpi eräitä satunnaisia rikosoikeuden yleisten oppien uudis-
tuksesta rangaistuksen määräämisen ja rangaistuslajin valinnan osalta esitettyjä
kannanottoja. Pyrkimyksenä on luoda jonkinlainen - tosin melko hatara - viite-
kehys, jonka puitteissa uudistusta ja siihen liittyviä ongelmia voidaan arvioida.
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista ryhtyä pohtimaan rangaistuksen määrää-
mistä “rangaistuksen tarkoituksesta ja oikeutuksesta” lähtien eikä myöskään
paneutua uusklassiseen kriminaalipolitiikkaan, jonka ilmentymänä nykyistä
seuraamusjärjestelmää keskeisiltä osiltaan pidetään.19

Rikosoikeuden yleisten oppien uudistus on osa rikoslain kokonaisuudistus-
ta. Raimo Lahti  on vuonna 1996 julkaistussa artikkelissaan arvioinut kriittisesti
erityisesti seuraamusjärjestelmän uudistamislinjoja.20 Lahti katsoo, että seuraa-
musjärjestelmän uudistaminen on valmisteltu liian monissa erillisryhmissä, il-
man että niiden tuloksia olisi riittävästi analysoitu. Konkreettisen epäkohta hän
on pitänyt, että nuoria rikoksentekijöitä ja ehdollista rangaistusta koskevat eh-
dotukset on käsitelty liian paljon erillään muista uudistushankkeista. Rangais-
tuksen määräämistä ja rangaistuslajin valintaa koskevien säännösten sisältö oli-
si hänen mukaansa tullut määrittää samanaikaisesti yksittäisten rangaistuslajien
valmistelun kanssa. Näin siksi, että seuraamusjärjestelmän kokonaisuutta jä-
sennettäessä on kyettävä selkeästi määrittelemään erilaisten rikosseuraamusten
lajien keskinäinen ankaruusjärjestys ja niiden pääasialliset määräytymisperus-
teet. Sanotulta kohdin saavutettava selväpiirteisyys vähentäisi Lahden mielestä
tarvetta päästä seuraamuslajien suppeudessa järjestelmän yksinkertaisuuteen.

Rangaistuslajin valinnan peruskysymyksiin kuuluu Lahden mukaan missä
määrin seuraamusjärjestelmä rakentuu sellaisen ajattelumallin varaan, että sank-
tiointi ankaroituu asteittaisesti lähinnä rikoksen vakavuusasteen ja rikoksente-
kijän uusimisen mukaa.  Mallin rakentamiseen vaikuttaa olennaisesti se, vah-
vistetaanko entistä selvemmin sen rakentamisen lähtökohdaksi ajatus, että suh-
teellisuusperiaatteen hengessä olisi valittava aina lievin mahdollinen perustel-
tavissa oleva seuraamusvaihtoehto. Omassa luonnoksessaan seuraamusjärjes-
telmän kokonaisuudeksi Lahti turvautui vuonna 1996 nykyistä enemmän eh-
dollisen rangaistuksen oheisseuraamuksiin.

19 Perusteelliset selvitykset eri rangaistuksista ja rangaistuksen mittaamisesta sisältyvät mm. Oikeuden pe-
rusteokset sarjaan kuuluvaan Rikosoikeus-kirjaan sekä Tapio Lappi-Seppälän kirjaan Rikosten seuraa-
mukset ja Dan Fränden kirjaan Allmän straffrätt. Koska tämän kirjoituksen luonne on lähinnä käydä läpi
HE:een sisältyvät rangaistuksen määräämistä - erityisesti rangaistuslajin valintaa - koskevat säännökset
ja niiden perustelut tarkoituksin selvittää “mitä ehdotetaan säädettäväksi ja mikä muuttuu”, kirjoitukseen
ei sisälly juuri nimeksikään kattavaa selvitystä eri rangaistuksista ja rangaistuksen määräämisestä.

20 Raimo Lahti: Rikoslain kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittämislinja. Teoksessa kohti rati-
onaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Helsinki 1996.
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Korkein oikeus antoi 5.3.2001 lausunnon hallituksen esityksen luonnokses-
ta.21  Lausunnossaan korkein oikeus piti tärkeänä, että rangaistusta määrättäes-
sä otetaan huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyys. KKO:n mukaan yhte-
näisrangaistusjärjestelmä on kuitenkin vaikuttanut eri rikoksista tuomittavien
rangaistusten tilastointiin ja vaikeuttanut rangaistuskäytännön seurantaa. Voi-
massa oleva RL 7 luvun 6 §, joka koskee aikaisemmin tuomitun vankeusran-
gaistuksen huomioon ottamista, on monitulkinnallisuudessaan vähentänyt
KKO:n mukaan rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä. Säännöksen yllättävät tul-
kinnat ja epäyhtenäinen soveltaminen ovat aiheuttaneet yhdenvertaisuuden kan-
nalta ongelmallisia tilanteita ja tilanteeseen puuttumista lainsäädäntötoimin oli-
si KKO:n mukaan harkittava. Samoin KKO ehdotti harkittavaksi yhdyskunta-
palvelun muuntosuhdetta koskevan säännöksen ottamista lakiin, koska muun-
tosuhteessa on kysymys sellaisesta rangaistuksen määrään vaikuttavasta sei-
kasta, jonka laillisuusperiaatteen vaatimusten mukaisesti tulisi ilmetä laista.
Muutoin KKO kiinnitti huomiota lähinnä yksittäisiin koventamis- ja lieventä-
misperusteisiin.

Myös Helsingin hovioikeus kiinnitti 19.10.2000 päivätyssä lausunnossaan
huomiota vastaaviin yhtenäisrangaistusjärjestelmästä johtuviin ongelmiin kuin
korkein oikeus22. Lausunnon mukaan on pelättävissä, että tilastoaineiston saa-
tavuuden vaikeutumisen vuoksi normaalirangaistuksen määrääminen perustuu
enenevässä määrin “tuomarin henkilökohtaiseen käsitykseen.” Samoin ehdo-
tukseen sisältyvät lukuisat normaalirangaistuksesta poikkeamista koskevat sään-
nökset vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Ehdollisen rangaistuksen osalta hovioikeuden lausunnossa todetaan, että
voimassa olevaa lakia ei liene sovellettu niin, että pitkien ehdollisten rangais-
tusten osalta tulisi lisäksi löytyä “erityisiä syitä” ehdollisen vankeusrangaistuk-
sen tueksi. Samoin kritisoidaan lopullisenkin hallituksen esityksen perustelui-
hin jäänyttä mainintaa siitä, että jos ehdolliseen rangaistukseen tuomittu ei anna
suostumustaan oheisseuraamuksena tuomittavaan yhdyskuntapalveluun, hänet
voitaisiin tuomita oheissakkoon. Tällöinhän yhdyskuntapalvelu rinnastuisi sak-
koon. Lausunnossa kysytään myös miksi yhdyskuntapalvelua koskevaa lakia
säädettäessä eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön sisältyvää kannanottoa
siitä, että pelkkä kokonaisrikollisuus estäisi yhdyskuntapalveluun tuomitsemi-
sen, ei ole kirjattu uutta URL 6 lukua koskevan HE:n perusteluihin.

Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisussa Rikosoikeudellisia Kirjoituk-
sia VII on useita rikosoikeuden yleisiä oppeja ja rangaistuksen määräämistä
sivuavia kirjoituksia:23

Olavi Heinonen  toteaa mainittuun teokseen sisältyvässä kirjoituksessaan
“Tuomioistuimet ja kriminaalipolitiikan punainen lanka” (s. 63 ss.), että tuo-
mioistuimilla ei ole varsinaisia kriminaalipoliittisia tavoitteita, joita ne johdon-

21 Korkeimman oikeuden 5.3.2001 päivätty lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikosoikeuden
yleisiä oppeja koskeviksi säännöksiksi.

22 Helsingin hovioikeuden 19.10.2000 päivätty Lausunto rikoslakiprojektin ehdotuksesta “Rikosoikeuden
yleisiä oppeja koskevat säännökset”.

23 Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII. Pekka Koskiselle omistettu 1.1.2003. Suomalaisen lakimiesyhdis-
tyksen julkaisuja  A-sarja N:o 237. Vammala 2003.
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mukaisesti tavoittelisivat päätöksenteossaan. Tuomareiden asema kriminaali-
poliittisina päätöksentekijöinä näyttää kuitenkin vahvistuneen, koska lainkäyt-
täjät ovat saaneet viimeisten vuosikymmenten aikana olennaisesti lisää loppu-
tulokseen, tuomioon vaikuttavaa kriminaalipoliittista harkintavaltaa.

Käsitellessään 1970-luvulla kriminaalipoliittisessa käytännössä itsensä läpi
lyönyttä uusklassista ajattelua Heinonen toteaa, että 1970-luvun ajattelua on
jouduttu tarkistamaan ja uusklassisesta ajattelusta osittain luopumaan. Esimer-
kiksi perus- ja ihmisoikeusajattelu on tuonut rikosoikeuteen ja kriminaalipoli-
tiikkaan uusia ulottuvuuksia. Heinosen mukaan 1960-luvulla alkunsa saanutta
valtavirtaa on kuitenkin jatkuvasti seurattu. Heinonen arvioi rangaistuskäytän-
nön yhtenäisyyden kehittyneen myönteisesti ja pitää eräänä syynä tuomarikun-
nan hyvää kriminaalipoliittista kokonaisnäkemystä ja rangaistuskäytännöstä
käytettävissä olevan tiedon lisääntymistä. Tuomioistuinten “normaalirangais-
tuskäytäntö” on Heinosen mukaan vähintäänkin tyydyttävässä tilassa. Toisaalta
lainsäätäjä on esimerkiksi raiskaus-rikosten ja törkeiden pahoinpitelyiden osal-
ta puuttunut rangaistuskäytännön linjassa oleviin ongelmiin. Perusteltu poik-
keaminen normaalirangaistuksesta on käytettävän tunnusmerkistön ja rangais-
tusasteikon osoittamissa rajoissa tuomioistuimen harkinnassa.

Raimo Lahti toteaa teokseen sisältyvässä kirjoituksessaan (Rikosoikeuden
yleisten oppien uudistamisesityksen arviointia s. 137 ss.), että HE 44/2002 vp
olennaisilta osin vain kirjaa aikaisempien seuraamusjärjestelmää eli rangais-
tuksen mittaamista ja rangaistuslajin valintaa koskevien osittaisuudistusten si-
sällön. Lahti palaa edellä mainittuun kirjoitukseensa vuodelta 1996 todeten seu-
raamusjärjestelmän kehittämislinjaa arvostellessaan peräänkuuluttaneensa tär-
keyttä yhtenäisesti arvioida niin hyvin rangaistuksen mittaamisen kuin eri seu-
raamuslajien valinnan perusteita ja niiden keskinäisen sääntelyn suhteita. Ke-
hittämislinjan arvostelussa Lahti on pitänyt ongelmallisena, ettei esityksen poh-
jana ole uudelleen arvioitua, mahdollisimman johdonmukaista ja yhtenäistä aja-
tusrakennelmaa, sen jälkeen kun Suomessa on otettu käyttöön yhdyskuntapal-
velu ja (rajoitetussa määrin) sovittelujärjestelmä sekä kokeiluluontoisesti nuo-
risorangaistus ja ehdolla on sopimushoitoseuraamuksen käyttöönotto.

Lahti kysyy (edelleen) missä määrin seuraamusjärjestelmämme halutaan
edelleen rakentaa asteittain ankaroituvaksi, toisaalta rikoksen vakavuusasteen
ja toisaalta rikoksentekijän uusimisen mukaan, ja missä määrin asteittaisuudes-
ta poiketaan lievempään suuntaan henkilöön liittyvistä kohtuusyistä tai tuomi-
tun yhteiskuntaan takaisinsijoittamisen ja sopeuttamisen helpottamiseksi. “Mi-
ten vahvasti tässä harkinnassa edellytetään nojauduttavan tekosyyllisyys- ja
suhteellisuusperiaatteisiin ns. uusklassisen rikosoikeussuuntauksen mukaises-
ti?” Ja “Onko varmistettu riittävän yhdenvertaisuuden toteutuminen rikosseu-
raamuksia määrättäessä vai voiko esimerkiksi muuten samanlaisissa tapauksis-
sa toinen rikoksentekijä tuomituksi yhdyskuntapalveluun ja toinen ehdottomaan
vankeuteen vain palvelutehtävään sopeutumisessa olevan esteen vuoksi? Missä
määrin tässä arvioinnissa annetaan oikeudenhoitoelimille, ennen kaikkea tuo-
mioistuimille, mutta myös viralliselle syyttäjälle, harkintavaltaa?” Lahti katsoo
HE:ssä olevan  epäsuhtaa siinä, että tuomioistuimilla olevaa rikosoikeudellisen
seuraamuksen määräämisharkintaa ennen kaikkea seuraamuslajin valinnassa
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rajataan nykyiseen tapaan hyvinkin tarkoin, kun taas rikosoikeudellisten vas-
tuuvapausperusteiden säännöksillä ja niihin läheisesti liittyvillä rangaistusvas-
tuun lievennyssäännöksillä olennaisesti lisätään tuomioistuimen harkintavaltaa
nykyisestä.

Tapio Lappi-Seppälä katsoo edellä mainitussa teoksessa olevassa artikkelis-
saan (Muuttuuko kriminaalipolitiikka - ja mihin suuntaan? s. 155 ss.), että kri-
minaalipolitiikan keskustelun kaksinapaistaminen - “70-luvun kriminaalipoli-
tiikkaa” vaiko “jotain aivan muuta” - on omiaan synnyttämään harhan, ettei
kriminaalipolitiikassa olisi mikään muuttunut 30 vuoteen. Lappi-Seppälä ottaa
esille muun muassa rikoksentorjunnan kehittymisen, seuraamusjärjestelmän mo-
nipuolistumisen ja siihen liittyvien kuntouttavien elementtien luomisen, vanki-
en sosiaalista toimintakykyä tukevien vankeinhoidon menetelmien kehittämi-
sen, sovittelujärjestelmän käyttöönottamisen sekä kriminaalipolitiikan perustu-
misen tutkittuun tietoon.

Kimmo Nuotio toteaa artikkelissaan (Lainsäätäjä rikosoikeuden yleisten op-
pien parissa s. 243 ss.), että HE:ssä olevat rangaistuksen määräämistä koskevat
ehdotukset ovat sinällään harkittuja ja hyvää työtä. Nuotion mukaan tarkoitus
on jatkaa sillä linjalla, jota seuraamusjärjestelmän uudistuksissa on seurattu jo
1970-luvulla. Monilta osin ehdotuksissa on kyse jo tapahtuneen kehityksen kir-
jaamisesta rikoslain yleisen osan säännöksiin. Nuotio kysyy myös, että jos ni-
menomaisia lajinvalintasäännöksiä annetaan, eikö niitä pitäisi antaa
kattavasti.‘“Eikö lainsäätäjän tulisi selkeämmin määritellä ne periaatteet, joi-
den varassa eri seuraamusten ankaruusvertailu suoritetaan? Uusklassisen ran-
gaistusarvoajattelun murtuminen ja uudenlaisia tavoitteita palvelevien rangais-
tuslajien käyttöönotto olisivat luoneet tarvetta tarkentaa näkemyksiä.” Nuotion
mukaan toisaalta voi toki ajatella, että juuri luova kaaos jättää tilaa rangaistus-
lajeille eriytyä, ja estää rangaistuksen määräämisen kangistumisen tiukkoihin
kaavoihin. Nuotio viittaa myös kansainvälistyvän rikosoikeuden asettamiin
uusiin haasteisiin.

Ari-Matti Nuutila on käsitellyt rangaistuksen mittaamista Helsingin hovioi-
keuspiirin tuomaripäivillä syksyllä 2003.24 Nuutila toteaa vuonna 1976 sääde-
tyn rangaistuksen mittaamista koskevan RL 6 luvun perustuneen sille todelli-
suutta vastaamattomalle oletukselle, että tuomari ensin valitsisi rangaistuslajin,
sen jälkeen tekisi mittaamisratkaisun, kolmannessa vaiheessa ratkaisisi vankeu-
den ehdollisuuden tai ehdottomuuden, ja päätyessään ehdottomaan vankeuteen
neljännessä vaiheessa ratkaisisi yhdyskuntapalvelun käyttämisen mahdollisuu-
den. “Näinhän seuraamusta ei tosiasiassa määrätä - mittaamisratkaisuun vai-
kuttaa olennaisesti se, mitä mittaamisratkaisusta seuraa vankeuden ehdollisuu-
den ja yhdyskuntapalvelun käytön kannalta.” “On helpompi tuomita ehdotonta
vankeutta, kun tuomari tietää voivansa tuomita sen yhdyskuntapalveluna.”

Nuutila kiinnittää huomiota myös niihin normaalirangaistusta koskeviin
ongelmiin, jotka liittyvät RL 7 luvun 6 §:n soveltamiseen ja joihin edellä maini-
tulla tavalla kiinnittivät lausunnoissaan huomiota myös korkein oikeus ja Hel-
singin hovioikeus. Nuutilan mukaan uudessa tilanteessa voitaisiin pyrkiä nor-

24 Helsingin hovioikeuspiirin X tuomaripäivä. 26.9.2003 Helsingin hovioikeus. Pöytäkirja s. 60 ss.
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maalirangaistusajatteluun esimerkiksi kehittämällä yhdysvaltalaiseen tapaan
oikeusministeriön, tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien yhteistyönä  “rangais-
tusmittapuita” (Sentencing Guidelines). Toinen vaihtoehto on Nuutilan mukaan
luottaa oikeustieteelliseen tutkimukseen normaalirangaistuksista ja kolmas vaih-
toehto on edetä alueellisesti, josta esimerkkinä Nuutila mainitsee Rovaniemen
hovioikeuspiirin laatuhankkeen. Neljäntenä vaihtoehtona Nuutila mainitsee
Turun hovioikeuspiirissä vireillä olevan laatutyö, jonka puitteissa Rovaniemen
mallista poikkeavalla tavalla pyritään hahmottamaan rangaistuskäytäntöä eri-
tyisesti tavallisissa tapauksissa. Viidentenä vaihtoehtona Nuutila tuo esiin puh-
taasti määrällisiin kriteereihin perustuvat rangaistustaulukot esimerkiksi ratti-
juopumus- ja huumausainerikoksissa. Nuutila viittaa myös valtakunnansyyttä-
jän ohjeeseen seuraamuksen määräämisestä huumausaineen käyttörikoksesta
(VKS:2002:3) sekä niin sanottuun sakkokäsikirjaan (sisäasiainministeriön ohje
poliisille rangaistusmääräysmenettelyä varten).

Normaalirangaistuksella pyritään Nuutilan mukaan ainoastaan tarjoamaan
tuomarille konkreettinen lähtökohta - kiintopiste - rangaistuksen määräämises-
sä. Mitä enemmän normaalirangaistuksesta poiketaan, sitä selvemmin tuomio-
istuimella on perusteluvelvollisuus. Koska esim. uusimisperuste, sovinto ja muut
mittaamisperusteet vaikuttavat Nuutilan mukaan‘expressis verbis (URL 6:3 §
2-3 mom.) paitsi rangaistuksen määräämiseen, myös lajinvalintaan, jatkossa
saattaakin olla entistä tarpeellisempaa perustella myös lajinvalintaa koskeva
ratkaisu URL 6 luvun 4-8 §:iin kirjatuilla perusteilla.

Yhteenvetona Nuutila vielä toteaa, että rangaistuksen lajivalinnassa ja mit-
taamisessa on kyse yhtäältä oikeudenmukaisuusperiaatteista, eli ennen kaikkea
suhteellisuusperiaatteesta, yhdenvertaisuudesta, normaalirangaistustavoittees-
ta ja kohtuusnäkökohdista. Toisaalta on kyse tarkoituksenmukaisuudesta eli
seuraamuksen yleis- ja erityisestävistä vaikutuksista. Rikoslain 6 luvun (uudet)
rangaistuksen mittaamisperusteet ovat luettavissa näiden kuuden kriteerin il-
mauksina. Nuutilan mukaan on kuitenkin varottava keskustelua “absoluuttises-
ti” oikeasta rangaistustasosta tietystä rikoksesta tietylle rikoksentekijälle, vaan
on tyydyttävä relatiiviseen rangaistusarvokeskusteluun. “Emme ole nollatilan-
teessa, jossa voisimme puhtaalta pöydältä ottaa ratkaistavaksemme kysymyk-
sen, mikä olisi oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen rangaistustaso tai
konkreettinen rangaistus. Jokaisessa oikeuskulttuurissa on tehty historian saa-
tossa joukko kriminaalipoliittisia ratkaisuja niin eduskunnassa kuin tuomiois-
tuimissa. Noudatettavasta rangaistustasosta (rangaistuksen lajista ja mittaami-
sesta) päättäminen on mielekästä ymmärtää jatkuvaksi prosessiksi, jossa eri ri-
koksia suhteutetaan toisiinsa ja jossa tuomittuja rangaistuksia suhteutetaan eri
rikoksiin. Näin ymmärrettynä rangaistuksen määrääminen edellyttää kahta asi-
aa: tietoa todellisuudesta ja keskustelua toivottavasta asiantilasta. Kumpaakin
edistää punnittu hovioikeuspiirien tuomioistuinten laatutyöskentely tavalla, jota
ei voi korvata parhaallakaan lainsäätäjän tai tutkijan työllä.”
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6. Eräitä loppupäätelmiä

Hallituksen esityksen perusteluista ja edellä selostetuista kannanotoista ilmene-
vällä tavalla rikosoikeuden yleisten oppien uudistus on rangaistuksen määrää-
misen ja siihen sisältyvän rangaistuslajin valinnan osalta pitkälti jo aikaisem-
min toteutettujen uudistusten systematisointia ja kirjaamista uuteen URL 6 lu-
kuun. Näin ollen näyttää siltä, että tuomioistuimet eivät välittömästi uudistuk-
sen johdosta joudu rangaistusta määrätessään täysin uuteen tilanteeseen.

Lähtökohtaisesti säännösten sijoittaminen yhteen lukuun on kiistatta positii-
vista. Selvää kuitenkin on, että erityisesti uusien rangaistuslajien käyttöönoton
myötä rangaistuksen määrääminen on muuttunut aikaisempaa vaativammaksi
ja “kokonaiskentän” hallinta aikaisempaa vaikeammaksi.  Tämän vuoksi URL
6 luvun uusiin säännöksiin voidaan perustellusti kohdistaa esimerkiksi edelli-
sessä jaksossa käsitellyissä kannanotoissa selostettua kritiikkiä. Rangaistuksen
määrääminen on varmaankin sellaista tuomarin “kokonaisharkintaa”, jota uu-
distus ei kaikilta osin pysty tavoittamaan ja säätelemään riittävän täsmällisellä
tavalla.

Muutosten huomattavalta osin teknisestä luonteesta toisaalta johtuu, että
korkeimman oikeuden rangaistuksen määräämistä - rangaistuksen mittaamista
ja eri rangaistuslajien käyttöä  - koskeva aikaisempi oikeuskäytäntö säilyttänee
edelleen tärkeän merkityksensä.25 Hallituksen esitykseen ei valitettavasti sisäl-
ly riittävästi tätä käytäntöä koskevaa aineistoa ja sen analyysia. Tällainen ana-
lyysi olisi voinut syventää hallituksen esityksen rangaistuksen mittaamista ja
rangaistuslajin valintaa koskevia perusteluja.

Koska rangaistuskäytännön yhtenäisyys on keskeinen rangaistuksen mää-
räämiseen vaikuttava tekijä, on korkeimman oikeuden käytännön ohella myös
niillä erilaisilla taulukoilla, joita tuomioistuinlaitoksen piirissä on laadittu so-
vellettavasta “normaalirangaistuksesta”, edelleen erittäin tärkeä merkitys.26

Jo aikaisemmin mainitulla tavalla Rovaniemen hovioikeuspiirissä on jo use-
amman vuoden ajan ollut käynnissä Laatuhanke, jonka puitteissa koko hovioi-

 25 Tämän kirjoituksen tekijällä ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä KKO:n käytännön selvittämiseen, vaikka
tämä olisi varmaan voinut mielenkiintoisella tavalla valottaa rangaistuslajin valinnassa olevia ongelmia
ja oikeuskäytännön niihin kehittämiä vastauksia. Esim. aivan vuoden 2003 lopulla korkein oikeus antoi
mielenkiintoisen rangaistuksen mittaamista, ehdollista vankeutta ja siihen liittyvää yhdyskuntapalvelua
koskevan ratkaisun KKO 2003:134. Korkein oikeus mm. katsoi, että mahdollisuus tuomita ehdollisen
vankeusrangaistuksen ohella yhdyskuntapalvelua on uusi rangaistusvaihtoehto, joka sijoittuu ankaruu-
deltaan ehdottoman ja ehdollisen rangaistuksen väliin. Rangaistuskäytännön osalta tyydyn näin ollen
viittaamaan muihin kirjoituksiin sisältyviin rangaistuskäytäntöä selvittäviin jaksoihin, joissa käsitellään
myös tämän kirjoituksen kannalta relevantteja ongelmia. Viittaan myös alaviitteessä 28 mainittavaan
selvitykseen ja siihen sisältyvään systemaattiseen luetteloon korkeimman oikeuden ratkaisuista.

26 Pääkaupunkiseudulla laadittiin jo 1970-luvulla taulukko liikennejuopumusrikoksista tuomittavista ran-
gaistuksista ja taulukkoa on “päivitetty” tunnusmerkistöjen ja rangaistusasteikkojen muuttuessa 1990-
luvulla. Helsingin käräjäoikeudessa on laadittu myös huumausainerikoksia koskeva “rangaistustauluk-
ko”, jota on vuosien kuluessa muutettu vastaamaan paremmin kulloistakin huumausainerikostilannetta ja
erilaisten huumausaineiden vaarallisuutta. Viimeisin taulukko ja siihen liittyvä muistio ovat vuodelta
1999.  Nämä taulukot kuten myös Rovaniemen hovioikeuden viimeksi vuonna 2003 päivitetty taulukko
rangaistuksen mittaamisesta liikennejuopumustapauksissa ovat mm. Helsingin hovioikeuden jatkuvasti
päivitettävän käsikirjan liitteinä.
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keuspiirin tuomareiden (ja myös sidosryhmien) työskentelyn ja yhteisen kes-
kustelun tuloksena on laadittu muun muassa rangaistustaulukot liikennejuopu-
mus-, pahoinpitely-, huumausaine- ja eräiden anastusrikosten osalta.27 Tuomit-
semistoiminnan laatu on ollut eräs laatuhankkeen keskeinen kehittämistyön
kohde ja myös rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä on pyritty kehittämään. Vuo-
delle 2003 erääksi kehittämisaiheeksi ko. laatuhankkeessa valittiin nimenomaan
rangaistuslajin valinnan ja ehdollisen rangaistuksen täytäntöönpanon yhdenmu-
kaistaminen.28

Myös Turun hovioikeuspiirissä on käynnissä Nuutilankin mainitsema laatu-
hanke, joka koskee rangaistuskäytäntöä ainakin talous- ja pahoinpitelyrikoksis-
sa. Oikeusministeriön järjestämillä “Uudistuva rikosoikeus”-kursseilla on käsi-
telty säännönmukaisesti rangaistuslajin valintaa. Esimerkiksi syksyllä 2003 Tapio
Lappi-Seppälä piti kurssilla asiaa koskevan luennon, jonka aiheena oli erityi-
sesti rangaistuskäytäntö29. Myös edellä alaviitteessä 19 mainittuihin Rikosoi-
keus-kirjaan ja Tapio Lappi-Seppälän teokseen sisältyvät rangaistuskäytäntöä
koskevat jaksot. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos seuraa jatkuvasti rangaistus-
käytäntöä ja tuomituista rangaistuksista julkaistaan virallisia tilastoja. Rangais-
tuskäytännön selvittäminen onkin - HE:ssäkin edellytetyllä tavalla -  välttämä-
töntä normaalirangaistusajattelun mukaiselle rangaistuksen määräämiselle. Näin
siitä huolimatta, että normaalirangaistusajattelua ”uhkaavat” muun muassa edellä
mainitut tilastoinnin vaikeutumisesta ja rangaistusvaihtoehtojen lisääntymises-
tä aiheutuneet ongelmat.

Nuutila esitti edellä useampia toimintavaihtoehtoja rangaistuskäytännön
yhtenäisyyden parantamiseksi ja takaamiseksi.  Vallitsevan - ja rangaistuskäy-
tännön yhtenäisyyttä ainakin jossain määrin vaarantavan - tilanteen hallitsemi-
seksi näyttäisikin aivan välttämättömältä käynnistää myös Helsingin hovioike-
uspiirissä rangaistuksen määräämiseen keskittyvä hovioikeuden tuomareiden
“laatuhanke”. Näin voitaisiin myös paremmin  “sisäistää” uuden URL 6 luvun
rangaistuksen määräämistä koskevat säännökset ja hallita jatkuvasti muuttuva
tilanne.

 27 Ks. mm. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten Laatu hankkeen työryhmäraportteja I-II, Saari-
järvi 2003 ja Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten Laatu hankkeen työryhmäraportteja III esi-
puheineen. Saarijärvi 2002.

28 Syksyllä 2003 pidetyillä Rovaniemen hovioikeuden laatupäivillä käytäntöjen yhtenäistämistä rangais-
tuslajin valinnassa selvittänyt työryhmä on raportissaan seikkaperäisesti arvioinut rangaistuslajin valin-
taa. Raportissa käydään eri rikosryhmien osalta läpi valinta sakkorangaistuksen ja vankeusrangaistuk-
sen, ehdollisen ja ehdottoman vankeuden, ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamusten, yhteisen ran-
gaistuksen määräämisen ja yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen osalta ja esitetään kunkin alakohdan
osalta työryhmän suositus ja viitataan kussakin alakohdassa lajinvalintaa koskeviin KKO:n ratkaisuihin.
Työryhmän raporttiin sisältyy myös tiivistelmä ja luettelo asiaa koskevista KKO:n ratkaisuista. Käytän-
töjen yhtenäistäminen rangaistuslajin valinnassa. Työryhmän 2/2003 raportti.

 29 Ks. oikeusministeriön 6-8.10.2003 järjestämän Uudistuva rikosoikeus -kurssin aineisto
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Sanna Repo

TEKIJÄKUMPPANUUS JA AVUNANTO

1. Johdanto

Tarkoituksenani on luoda katsaus tekijäkumppanuutta ja avunantoa koskeviin
edellytyksiin. Aluksi otan esille osallisuusateoriat ja niiden soveltamisen suo-
malaisessa oikeusjärjestelmässä. Käsittelen myös tekijävastuun ja avunannon
erotteluun kehitettyjä kriteerejä sekä niiden soveltamista oikeuskäytännössä lä-
hinnä omaisuus- ja väkivaltarikosten osalta. Otan lisäksi esille näkökulmia osal-
lisuuden merkityksestä syytesidonnaisuuden kannalta tuomioistuimissa. Lopuksi
tarkastelen osallisuuden merkitystä rangaistuksen määräämisen näkökulmasta.

2. Osallisuusteoriat

2.1. Teoriat

Useamman henkilön osallistuessa rikoksen toteuttamiseen on ratkaistava, kuin-
ka vastuu jaetaan eri osallisten kesken. Vastuunjako voidaan toteuttaa joko niin
sanotulla yhtenäisvastuuperiaatteella tai osallisten erillisvastuun perusteella.
Yhtenäisvastuulle pohjautuvissa järjestelmissä jokainen rikokseen myötävai-
kuttanut tuomitaan tekijänä, jolloin erot osallisten toiminnassa huomioidaan
rangaistuksen mittaamisessa. Tämänkaltaisia järjestelyjä on muun muassa Nor-
jassa ja Itävallassa. Erillisvastuulle rakentuvissa järjestelmissä, kuten Suomes-
sa, tehdään ero tekijävastuun ja niin sanotun varsinaisen osallisuuden eli ylly-
tyksen ja avunannon välillä. Tällainen järjestelmä on myös Saksassa ja Ruotsis-
sa sekä Tanskassa, joskin viimeksi mainituissa Pohjoismaissa osallisuusmuoto-
jen erottelua ei ole toteutettu yhtä tarkkarajaisesti kuin Suomessa.

Erillisvastuulle perustuvissa järjestelmissä on vahvistettava ne perusteet, joilla
erotellaan osallisuusmuodot toisistaan. Ero perustuu joko objektiivisiin tai sub-
jektiivisiin seikkoihin tai näiden yhdistelmiin. Subjektiivisen osallisuusteorian
mukaan ratkaisevaa on suhtautuminen, asennoituminen ja tarkoitukset. Objek-
tiivisiin puoliin huomion kiinnittävä teoria puolestaan erottelee osallisuuden
ulkoisten seikkojen perusteella. Muodollis-objektiivinen teoria rakentuu kirjai-
mellisesti tulkittuun ulkoiseen teonkuvaukseen: tekijänä voi olla vain se, joka
täyttää kaikki teonkuvauksen olennaiset tunnusmerkit. Tämä rajaisi kuitenkin
käytännössä tekijävastuun huomattavan kapeaksi. Aineellis-objektiiviset teori-
at ovatkin tietynlainen välimuoto muodollisobjektiivisten ja subjektiivisten teo-
rioiden välillä. Yhteistä näille teorioille on vaatimus yhteisestä tekopäätöksestä
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tai vastaavasta subjektiivisväritteisestä edellytyksestä. Objektiivisessa suhtees-
sa edellytetään lisäksi yleensä, että eri osallisten tekojen merkitystä painotetaan
ja punnitaan myös aineelliselta kannalta; jokin käyttäytyminen voi olla ratkai-
sevampaa kuin toinen - se, kuinka tämä punninta tehdään ja millä kriteereillä,
vaihtelee.1

Suomessa tekijävastuu kattaa välittömän varsinaisen yksin tekemisen, rikos-
kumppanuuden sekä välillisen tekemisen. Tämän lisäksi varsinainen osallisuus
sisältää yllytyksen ja avunannon. Jatkossa tulen keskittymään otsikon mukai-
sesti tekijävastuun ja avunannon edellytyksiin sekä niiden erotteluun.

2.2. Teorioiden merkitys

Suomessa käytössä oleva osallisten toimien erilliselle arvostelulle perustuva
järjestelmä synnyttää lukuisia rajanveto-ongelmia. Yhtenäisvastuujärjestelmässä
nämä ongelmat voidaan välttää, mutta toisaalta tällöin vastuuperusteet ovat epä-
määräisemmät kuin erillisvastuulle rakentuvassa järjestelmässä. Osallisten eril-
lisarvostelun mukaan määräytyvässä järjestelmässä on mahdollisuus tarkem-
paan vastuun kohdentamiseen. Oikeushyviä voidaan suojella oikeusturvan edel-
lyttämissä rajoissa mahdollisimman tehokkaasti, kun tekijäkumppanuuden li-
säksi muut osallisuusmuodot on laissa säännelty. Myös moraaliset näkökohdat
puoltavat sitä, että tekijäkumppanuuden lisäksi muunkinlainen osallistuminen
rikoksen toteuttamiseen on rangaistavaa: yleisestävyys edellyttää, että pelkäs-
tään muodollisten sanamuotojen perusteella ei voi vapautua rikosoikeudellises-
ta vastuusta2.

Tekijäkumppanuus ja avunanto on viimeaikaisessa oikeuskäytännössä ero-
teltu aineellis-objektiivisten perusteiden avulla. Myös rikoslain yleisten oppien
uudistamistyössä on lähdetty siitä, että vallitseva järjestelmä on toimiva; rikos-
kumppanuuden ja avunannon erottelun tulisi perustua siihen, miten olennaista
myötävaikuttava toiminta on ollut rikoksen toteuttamiselle.3 Näin ollen myös jo
muodostunut oikeuskäytäntö on edelleen uusien säännöstenkin valossa laintul-
kinnassa apuvälineenä.

3. Tekijäkumppanuuden ja avunannon erottelu

3.1. Yleistä

Vuoden 2004 alkuun saakka voimassa olleen rikoslain 5 luvun 1  §:n mukaan
jos “kaksi tahi useammat ovat yhdessä tehneet rikoksen; rangaistakoon itseku-
kin rikoksen tekijänä”. Saman lain 5 luvun 3  §:n 1 momentin mukaan avunan-
nosta rikokseen rangaistaan sitä, joka “toisen rikosta tehdessä taikka sitä en-

1 HE n:o 44/2002 s. 146.
2 Frände 2001 s. 268 -269.
3 Rikosoikeuskomitean mietintö 1972 s. 118.
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nen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt”.  Myös
vuoden 2004 alusta voimaan tulleet uuden rikoslain (URL) 5 luvun 3  §:n ja 6
§:n säännökset vastaavat vanhoja säännöksiä.  Uuden 3  §:n mukaan rikoskump-
panuus syntyy, “jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikok-
sen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä”. Selvyyden vuoksi lakiin lisätään
maininta tahallisesta rikoksesta. Edelleen 6  §:n mukaan “joka ennen rikosta tai
sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen
rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta...”.
Yhdessä tekeminen perustaa siten tekijävastuun. Tarkempi vastuuedellytysten
erittely on jätetty oikeustieteen ja oikeuskäytännön tehtäväksi. Käytännössä te-
kijävastuun alaraja määräytyy edelleen avunantovastuun perusteella. Periaat-
teet, joilla erotellaan tekijäkumppanuus ja avunantajuus, määräävät tekijävas-
tuun alan.4

Vanhemman oikeuskirjallisuuden ja -käytännönkin edustaman kannan mu-
kaan ero osallisuusmuotojen välillä tulisi tehdä tekojen muodollisen laadun pe-
rusteella. Tekemistä olisi siten täytäntöönpanotoimen suorittaminen tai ainakin
siihen osallistuminen. Avunantoa olisivat puolestaan toimet, joilla mahdolliste-
taan täytäntöönpanotoimi tai edistetään sitä.  Tekijäksi on voitu katsoa vain hen-
kilö, joka on ainakin osaksi toteuttanut rikoksen täytäntöönpanotoimen.5  Erot-
telu ei kuitenkaan ratkaise todellista ongelmaa, vaan siirtää sitä vain eteenpäin:
seuraavaksi olisi ratkaistava, kuinka täytäntöönpanotoimi määritellään. Täytän-
töönpanotoimen määrittely ei olekaan käytännössä onnistunut. Oikeuskäytän-
nössä onkin siirrytty painottamaan aineellis-objektiivisia seikkoja 1970-luvulta
lähtien.6

Linjanmuutos on vaikuttanut siihen, että muodollis-objektiivisen linjan mu-
kaan vain avunantajina arvioidut osallisuustavat tulevat entistä useammin ran-
gaistaviksi aineellis-objektiivisen teorian mukaan tekijöinä, kun otetaan täytän-
töönpanotoimen sijasta arvioitavaksi erityisesti kunkin mukana olleen teko-osuus
kokonaisvaltaisesti arvioituna.7 Tämä laajennettu tekijäkumppanuus mahdol-
listaa sen, että tekijäkumppanuuskäsitettä ja “yhdessä ja yksissä tuumin” -konst-
ruktiota käytetään tietyissä epäselvissä näyttötilanteissa, kun ei tiedetä, kuka
epäillyistä lopulta teki mitäkin. Eräs peruskysymyksistä onkin, kuinka pitkälle
tämä on mahdollista, kun oikeusjärjestyksemme perusperiaatteita on, että vas-
tuu perustuu tekoon eikä rikolliseen ajatteluun.8

4 Muun muassa Lahti 1989 s. 113 on peräänkuuluttanut, että uusien lain osallisuussäännösten tulisi sana-
muodoltaan vastata entisiä paremmin kehittynyttä oikeuskäytäntöä, joka on erkaantunut   sanamuodoista
“tekeminen ”.

5 Esim. Honkasalo 1967 s. 211. Samoin myös Jaakko Forsman ja Bruno A. Sundström-Salmiala.
6 Koskinen 2002 s. 122 ja HE n:o 44/2002 vp. s. 147. Ks. myös Lahti 1989 s. 112, jossa Lahti esittelee

saksalaisten Roxinin ja Schmidhäuserin aineellis-objektiivisen teorian mukaisia rajanvetokriteerejä. Sak-
salaiset perustelevat tekijävastuuta työnjaolla ja teko-olosuhteiden kokonaisarvostelulla. Samat kriteerit
toistuvat myös suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä.

7 Nuutila 1997 s. 357 ja HE n:o 44/2002 s. 147.
8 Ks. myös Wennberg 2003 b) s. 618.
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3.2. Tekijävastuu

Tekijävastuu edellyttää yhdessä tekemistä. Tällä viitataan sekä subjektiivisiin
että objektiivisiin seikkoihin. Ensiksi yhdessä tekeminen merkitsee vaatimusta
yhteisymmärryksestä. Yhteisymmärrys tarkoittaa tietoisuutta siitä, että oma toi-
minta yhdessä muiden toiminnan kanssa toteuttaa tunnusmerkistön. Tällöin te-
kijäkumppani vastaa paitsi oman toimintansa seurauksista, myös teosta siihen
saakka, mihin yhteisymmärrys ulottuu. Näin ollen yhteisymmärrys sekä perus-
taa että rajaa tekijävastuuta. Tekijäkumppanuutta ei perusta se, että joku antaa
jälkikäteisen hyväksyntänsä toisen teolle tai käyttää sitä jälkikäteen hyväkseen9.
Käytännössä tekijäkumppanuuteen liittyvää yhteistä tahdonmuodostusta on usein
vaikeaa näyttää toteen, mikäli ei ole selvitystä rikoksen suunnitelmallisuudesta.
Usein voisi olla oletettavaa, että rikoksentekotilanteessa tilanne voi riistäytyä
käsistä ja joku tekijöistä alkaa toimia omin päin. Yhteisymmärrysvaatimuksen
osoittaminen voi usein olla vaikeaa: Luonnollista on, että osallinen, joka edis-
tää toisen rikosta, tietyssä mielessä voi tuntea sympatiaa rikosta kohtaan, mutta
tämä ei vielä tee hänestä tekijäkumppania, vaan vain avunantajan 10. Yhteisym-
märrysvaatimus edellyttääkin tahallisuutta. Käytännössä tätä tahallisuusvaati-
musta ei kokemukseni mukaan ole kuitenkaan edellytetty kovinkaan yksityis-
kohtaisesti näytettäväksi.

Yhteisymmärrysvaatimuksen  lisäksi edellytetään jonkinlaista osallistumis-
ta itse rikoksen toteuttamiseen (tekemiseen). Tarkempi määrittely onkin jäänyt
oikeuskäytännössä ratkaistavaksi. Joka tapauksessa vaaditaan, että osallisen
työnjaon mukainen osuus on olennainen ja että hänen osuutensa täyttämistä on
pidettävä kokonaisuuden kannalta merkityksellisenä. Ratkaisu erottelusta teki-
jäkumppanuuden ja avunannon välillä voidaan tehdä vain tarkastelemalla ta-
pahtumien sarjaa kokonaisuutena kaikkine yksityiskohtineen. Tekijävastuu pe-
rustuu siihen, että henkilö suorittaa rikoksen täytäntöönpanotoimen, osallistuu
siihen tai ainakin hänen kokonaispanoksensa rikossuunnitelman toteuttamises-
sa on riittävän suuri11. Minimivaatimuksena tekijävastuulle on esitetty myös,
että osallisen on näytetty ainakin edistäneen tekoa ja hänellä on ollut merkittävä
rooli rikoksen toteutumiselle.12 Tästäkin määrittelystä voidaan todeta, että raja
tekijäkumppanuuden ja avunannon välillä on lopultakin hyvin liukuva ja tul-
kinnanvarainen. Ratkaisevaa tekijävastuulle onkin, että vasta kumppaneiden
suorittamista osista muodostuu kokonaisuus.13 Tämä havainnollistuu erityisesti
yhdistetyissä rikoksissa, joiden tunnusmerkistöissä on elementtejä useasta ri-
koksesta, kuten ryöstössä tai raiskauksessa. Jos esimerkiksi ryöstö toteutetaan
toisen uhatessa väkivallalla ja toisen anastaessa esineen, vastuu olisi mahdoton
ilman kumppanuussääntöä. Samoin raiskausrikoksessa sekä kiinni pitävä A että
varsinaisen raiskauksen suorittava B voidaan tuomita tekijöinä, jos heillä on
ollut yhteinen päätös, vaikka muutoin A:n teko tulisi arvioitavaksi vain pahoin-

9 Nuutila 1997 s. 341.
10 Wennberg 2003 b) s. 631.
11 Nuutila 1997 s. 339.
12 Wennberg 2003 b) s. 618.
13 Frände 2001 s. 274.
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pitelynä.14 Palaan myöhemmin esimerkein osallisuuden arviointiin erityyppi-
sissä rikoksissa kohdassa 4.

3.3. Avunantovastuu

Avunanto voi olla fyysistä tai psyykkistä. Voimassa olevan lain säännöksistä
neuvot ja toimet kuvaavat fyysistä apua, kuten rikosvälineen hankkimista, te-
kopaikalle kuljettamista tai vartiointia teon rauhallisen suorittamisen turvaami-
seksi. Psyykkistä avunantoa, josta laissa käytetään termiä kehotukset, on puo-
lestaan esimerkiksi lupaus avusta rikoksen salaamisessa.15

Mikäli osallisen osuus on ollut kokonaisuuden kannalta vähäinen, hänen
osuuttaan arvioidaan aineellis-objektiivisen teorian mukaisesti avunantona.
Riittävää on myötävaikuttava syy-yhteys: avunantaja ei ole vastuusta vapaa
pelkästään sillä perusteella, että päätekijä olisi tehnyt rikoksen myös ilman
avunantoa. Riittää, että avunanto on lisännyt, edistänyt tai helpottanut rikoksen
tekemisen mahdollisuutta16. Avunantoa onkin kaikki myötävaikuttaminen toi-
sen tekijänä tekemään tekoon, jota ei ole katsottava rikoskumppanuudeksi tai
yllytykseksi.17 Joissakin tapauksissa tulee arvioitavaksi myös se, mikä on ran-
gaistavan avunannon alaraja. Laissa asiasta ei ole erillistä mainintaa.  Edellyte-
tään vain, että avunanto on edistänyt rikosta. Selvää ei aina ole, kuinka paljon
rikoksen toteuttamisen todennäköisyyden tulisi kasvaa. Erityisesti psyykkisen
avunannon osalta tilanne on arvostuksenvarainen.18 Vähäpätöinen avunanto saat-
taisi olla rankaisematonta, ja tästä on myös ollut jonkinlaisia viitteitä oikeus-
käytännössä19.

Avunannon kohteena voi olla vain tahallinen rikos tai sen rangaistava yritys.
Mikäli rikoksen päätekijältä puuttuu jokin rikosvastuun yleisistä edellytyksistä,
ei kyseessä ole rangaistava avunanto. Toisen tuottamuksellisen rikoksen tahal-
linen edistäminen ei ole avunantoa, vaan tulee ankarammin arvosteltavaksi vä-
lillisenä tekemisenä.20

Myös avunantajan rangaistava toiminta edellyttää tahallisuutta. Avunanta-
jan tulee olla tietoinen tekijän teosta, omasta toiminnastaan ja sen päätekoa edis-
tävästä merkityksestä. Sen sijaan avunannosta rankaiseminen ei edellytä, että
tekijä olisi tietoinen avunantajan toiminnasta. Tältä osin subjektiiviset ehdot
eroavat tekijäkumppanuudesta, jossa yhteisymmärryksen tulee olla molemmin-
puolista. Tilanteissa, joissa avunantajan tuottamuksellisen toiminnan vaikutuk-
sesta päätekijä tekee tahallisen rikoksen, arvioidaan avunantajan tekoa itsenäi-
senä tuottamuksellisena rikoksena. Avunantovastuu ei myöskään edellytä, että
avunantaja olisi itse pyrkinyt hyötymään rikoksesta. Yritetty avunanto ei ole
rangaistavaa.

14 Ks. myös Wennberg 2003 a) s. 283.
15  Koskinen 2002 s. 121.
16  Nuutila 1997 s. 356 .
17  Myös Honkasalo 1967 s. 229 .
18  HE n:o 44/2002 vp s. 157 ja Frände s. 288.
19  Ks. esim. Nuutila 1997 s. 355 viittaus tapaukseen KKO 1995:156. Jäljempänä kohdassa 4.1.
20  Ks. tarkemmin HE n:o 44/2002 s. 156.
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Avunannon tulee tapahtua ennen rikosta tai sen aikana. Myös liittyminen
kesken rikoksen on mahdollista ja käytännössä myös melko tavallista. Avunan-
to voi tällöin jatkua, vaikka rikoksen täyttyminen on jo saavutettu tai toisaalta
päätekijä on jo tehnyt tarvittavan, mutta luonnonkausaalisuus ei ole vielä seu-
rausta toteuttanut21. Rikoksen jälkeen tapahtuva tekijän paon edistäminen tai
todisteiden hävittäminen ei ole enää avunantoa itse päärikokseen. Se voi kui-
tenkin tulla rangaistavaksi rikoslain 15 luvun 11  §:n mukaisena rikoksenteki-
jän suojelemisena tai rikoslain 32 luvun 1  §:n  kätkemisrikoksena. Vain niissä
tapauksissa, joissa tästä avusta on sovittu jo etukäteen, apu tulee arvioitavaksi
avunantona päätekoon.

4. Tekijäkumppanuuden ja avunannon erottelu
oikeuskäytännössä

4.1. Omaisuusrikokset

KKO on antanut joukon ennakkopäätöksiä, joiden perusteella osallisuuden laista
ilmeneviä kriteerejä on täsmennetty.22 1970-luvun ratkaisuissa KKO 1974-II-
82 ja  KKO 1975-II-40 on perusteltu tekijävastuuta omaisuusrikoksissa. Van-
hemmassa tapauksessa tekijävastuuta varkauteen perusteltiin sillä, että X oli
hankkinut rakennuksen ulko-oven avaimen, suunnitellut yhdessä kahden muun
kanssa anastuksen suorittamisen, kuljettanut nämä muut autolla anastuspaikal-
le, odottanut heitä autossa ja kuljettanut pois sekä saanut lisäksi osan anaste-
tuista rahoista. Jälkimmäisessä ryöstöstä tuomittiin tekijänä henkilö, joka oli
suunnitellut ryöstön yhdessä kahden muun kanssa, käyttänyt sen toteuttamises-
sa luvattomasti käyttöön otettua autoa, odottanut autossa nopean paon varmis-
tamiseksi ja saanut osan rahoista. Molemmat ratkaisut edustavat edellä mainit-
tua aineellis-objektiivista tulkintalinjaa, jossa tekijävastuulta ei edellytetä itse
täytäntöönpanotoimeen osallistumista. Ratkaisut vastaavat nykyhetken oikeus-
käytäntöä. Niitä on myös pidettävä oikeina ja perusteltuina.

Tapauksessa KKO 1995:156 syyttäjä on vaatinut käräjäoikeudessa A:lle ran-
gaistusta törkeästä ryöstöstä. Syytteen mukaan A ja kyseisestä rikoksesta jo ai-
kaisemmin tuomittu B ovat yhdessä lähteneet B:n kotipaikkakunnalle junalla
pankkiryöstön tekemistä varten. Ennen matkaa A oli luovuttanut B:lle puukon
ja kassin, joita B oli myöhemmin käyttänyt mennessään pankkiin ja suorittaes-
saan anastusteon. Syytteen mukaan A oli luovuttanut omaisuuden rikoksen to-
teuttamista varten. Edelleen syyttäjä on katsonut, että A ja B ovat yhdessä tutus-

21 Esimerkiksi surmaamistarkoituksessa haavoitetulle lääkärinavun tilaamisessa tahallaan viivyttely.
22  KKO on antanut eräitä muitakin osallisuutta koskevia ratkaisuja muuntyyppisissä rikoksissa. KKO 1983-

II-4 koski C:n osuutta väärän asiakirjan valmistamiseen tilanteessa, jossa A soitti apteekkiin esiintyen
lääkärinä ja näin erehdyttänyt apteekin työntekijää kirjoittamaan puhelinreseptin. C oli yhdessä A:n ja
B:n kanssa suunnitellut teon, ottanut selville lääkärin nimen ja reseptiin merkittävän SV-numeron ja
antanut rahaa lääkettä varten. C katsottiin tekijäkumppaniksi, koska hän oli merkittävällä tavalla va ikut-
tanut rikoksen toteuttamiseen. Perustelutapa vastaa jäljempänä selvitettäviä omaisuus- ja väkivaltarikos-
ten perusteluja. Monissa tapauksissa osallisuus ei kuitenkaan ole ollut varsinainen korkeimmassa oikeu-
dessa arvioitavana ollut ongelma, joten näitä tapauksia en tule käsittelemään tarkemmin.
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tuneet tekopaikkaan ja ostaneet paluuliput junaan yhdessä. A ja B ovatkin myö-
hemmin tavanneet junassa ryöstön tapahduttua ja A on saanut osan anastetuista
rahoista. A on kiistänyt syytteen ja katsonut syyllistyneensä vain kätkemiseen
ottaessaan rahat vastaan. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä ryöstöstä ja
tuomitsi A:n kätkemisrikoksesta.

Hovioikeuden vähemmistö kannatti käräjäoikeuden ratkaisua. Perusteluina
on ollut, että A:n ei ole edes väitetty osallistuneen itse ryöstön suorittamiseen
pankissa eikä väitettä vartioinnista ulkopuolella ole näytetty toteen. Hänen osuu-
dekseen jäisivät siten enintään suunnittelu, avunanto antamalla puukko ja kassi
sekä rahojen kätkeminen. Vähemmistö katsoi, ettei mikään yksittäinen seikka
tai kertomus kokonaisuudessaan osoita hänen osallistuneen suunnitteluun, to-
teuttamiseen tai edes edistäneen tekoa. Enemmistö puolestaan katsoi, että A:n
ja B:n tutustuminen vankilassa, jossa on ollut puhetta “keikan tekemisestä”, ja
se, että tapaus on tapahtunut vain kolme päivää B:n vapautumisen jälkeen, omai-
suuden luovuttaminen sekä ennen ryöstöä tapahtunut pankin ohi käveleminen
ja rahojen vastaanottaminen riittivät tekijävastuuseen ja tuomitsi myös B:n tör-
keästä ryöstöstä tekijänä.

Korkein oikeus palasi alioikeuden linjoille ja katsoi, ettei A:n menettely osoita
hänen osallistuneen ryöstön suunnitteluun eikä pelkästään se, että A on luovut-
tanut omaisuutta, jota sittemmin on käytetty ryöstössä, osoita, että tarkoitus oli-
si ollut luovuttaa se rikosta varten. Myöskään liikkuminen tapahtumapäivänä
yhdessä B:n kanssa ja rahojen vastaanottaminen eivät tee A:sta tekijää tai avun-
antajaa.

Tapaus osoittaa tekijävastuun ja avunantovastuun liukuvuutta ja tulkinnan-
varaisuutta. On selvää, että A:n menettely ei vastaa tekijävastuun edellyttämää
huomattavaa merkitystä rikoksen toteuttamiselle. Sitä vastoin avunantovastuun
toteutuminen lienee ollut lähellä, mikäli omaisuuden luovutus ja rikoksen suun-
nittelu olisi katsottu näytetyiksi.

KKO 1996:94 on puolestaan C tuomittu tekijänä törkeään ryöstöön, kun hän
oli yhdessä A:n ja B:n kanssa suunnitellut ryöstön, jonka A ja B toteuttivat.
Ryöstön jälkeen C yhteisen suunnitelman mukaisesti odotti auton kanssa ja he
pakenivat yhdessä autolla. C myös osallistui saaliin jakoon. Tätä ratkaisua voi-
daan pitää samansuuntaisena kuin edellä kuvattua kahta varkausrikoksen teki-
jäkumppanuuden arviointia. Tapauksen KKO 1995:156 perustelut  asettuvatkin
tässä suhteessa edustamaan enemmänkin arvioita näytön riittävyydestä kuin uusia
kannanottoja tekijäkumppanuuden ja avunannon rajanvedosta.

4.2. Henkirikokset

Eräissä tapauksissa tekijävastuu on tulkinnalla ulotettu hyvin laajalle. Kiistan-
alaisimpia osallisuutta koskevia korkeimman oikeuden ratkaisuja on ollut KKO
1988:42,  niin sanottu Imatran taksisurma, joka koski osallisuutta ryöstöön ja
murhaan. Kihlakunnanoikeuden tuomiossa todettiin, että A ja B olivat yhdessä
päättäneet tilata taksin, surmata sen kuljettajan ja anastaa auton sekä kuljettajan
rahat. A olikin ampunut taksinkuljettajaa kaksi kertaa, minkä jälkeen B ryhtyi
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kuljettamaan autoa. Alioikeus totesi, että kuljettaja C:n surmaaminen tapahtui
A:n ja B:n ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. B ei kuitenkaan tekijänä
osallistunut itse surmaamistekoon, joten hänet tuomittiin suunnittelu ja anastus
huomioon ottaen B:n rikoksen edistämisestä avunantajana murhaan ja törkeään
ryöstöön.

Hovioikeuden tuomiossa katsottiin, että B oli yhdessä A:n kanssa suunnitel-
lut taksin tilaamisen, kuljettajan surmaamisen ja auton sekä rahojen anastami-
sen. C oli surmattu tuon ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti ja yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi. Näin ollen hovioikeus katsoi B:n tekijäkumppa-
niksi. Huomionarvoista ratkaisussa on, että rangaistusta harkittaessa on perus-
telujen mukaan otettu huomioon, että B:n osuus tekoon on ollut A:han verrattu-
na vähäinen ja tosiasialliselta luonteeltaan sellainen, että B:n syyllisyyden aste
lähenee avunantajan syyllisyyttä23. Tämän vuoksi hovioikeus tuomitsi B:n vä-
himmäisrangaistusta lyhyempään rangaistukseen. KKO ei muuttanut hovioi-
keuden ratkaisua. Eri mieltä ollut jäsen on todennut, että ei ole esitetty näyttöä
siitä, että A ja B olisivat yhteisymmärryksessä surmanneet C:n. Joka tapaukses-
sa yhteisymmärrys on ulottunut enintään ryöstöön. Pelkästään A:n aloitteesta
käyty puhe kuljettajan surmaamisesta ei voi tehdä B:stä tekijäkumppania, kun
hän ei ole millään tavalla osallistunut itse surmaamistekoon. B on käyttäytymi-
sellään rohkaissut A:ta, ja hänet olisi pitänyt eri mieltä olleen jäsenen mukaan
tuomita avunantajana.

On selvää, että tapaus on tekijäkumppanuutta ja avunantoa arvioitaessa raja-
tapaus, mitä osoittaa myös hovioikeuden rangaistuksen mittaamista koskeva
suhteellisen poikkeuksellinen perustelu asteikon alittamiseksi. Käytännössä
hovioikeuden rangaistuksen mittaamista vastaavia ratkaisuja on tehty myös joi-
takin muita, minkä voidaan olettaa aiheutuneen juuri entistä laajemmaksi käy-
neestä tekijävastuun tulkinnasta.24 Mikäli tekijävastuun edellytyksenä on paitsi
yhteinen suunnitelma, myös yhdessä toimiminen, niin ratkaisu on kiistanalai-
nen. Pelkkä yhteisen suunnitelman edellytys kaventaisi avunantovastuun lähes
olemattomaksi, eikä tätä voi pitää kriminaalipoliittisesti perusteltuna. Lisäksi
oikeusturvanäkökohdat puoltavat vahvasti sitä, että rajanvetoa tekijäkumppa-
nuuden ja avunannon välillä ei tehdä pelkästään subjektiivisten kriteerien pe-
rusteella.25 Kyseisessä tapauksessa on lisäksi esitetty erilaisia mielipiteitä siitä,
oliko yhteistä suunnitelmaa edes näytetty.26 Mielestäni alioikeuden ja korkeim-
man oikeuden eri mieltä olleen jäsenen lausunto avunantovastuusta vastaisi
paremmin tekijävastuulle perustellusti asetettavia edellytyksiä.

Korkein oikeus onkin ratkaisussaan KKO 1995:119 täsmentänyt perustelu-
jaan murhan tekijävastuun syntymisestä: B oli lupautunut osallistumaan palk-
kiota vastaan X:n surmaamiseen, ja hän oli yhdessä A:n kanssa käynyt kahdesti
X:n asunnolla tutustumassa X:n asuinoloihin sekä valmistanut surma-aseessa

23 Tapauksessa mainittiin erityisinä syinä B:n ikä, A:n aseen hallitseminen ja muutoinkin hallitseva asema
B:hen nähden.

24 Ks. myös jäljempänä kohta 6.
25 Ks. myös Lahti 2003 s. 295, jossa hän kyseenalaistaa, oliko tapauksessa ylipäätään osoitettu yhteisym-

märrystä osallisten välillä.
26 Lahti 1989 s. 114.
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käytettävät patruunat. Tekoyönä he olivat katkaisseet X:n puhelinjohdon ja B
oli odottanut autossa lähellä X:n taloa A:ta, joka oli yksin käynyt ampumassa
X:n. B oli toiminut pakoauton kuljettajana ja osallistunut rikoksen tekemisessä
käytettyjen välineiden hävittämiseen. Tätä ratkaisua voi pitää huomattavasti
tarkemmin perusteltuna, ja se vastaa edellä todettua omaisuusrikoksissa vakiin-
tunutta osallisen osuuden merkittävyyttä korostavaa linjaa. KKO on erityisesti
korostanut, että tässä tapauksessa A:n ja B:n välinen työnjako on ollut tekota-
paan ja olosuhteisiin nähden luonnollinen ja tarkoituksenmukainen sekä B:n
osuus suunnitelman toteuttamisessa huomattava.27

Ruotsissa keskustelua on herättänyt tapaus NJA 1992 s. 474, jossa A ja B
ovat olleet vastaajina X:ään kohdistuneesta veitseniskulla tapahtuneesta mur-
hasta. A ja B ovat olleet ainoat henkilöt tapahtumapaikalla. A on tunnustanut
oikeudessa, että hän on iskenyt X:ää veitsellä useita kertoja, mutta hän on to-
dennut, että ei ole lyönyt sydämeen osunutta, X:n kuolemaan johtanutta iskua,
jonka on hänen kertomansa mukaan iskenyt B. B puolestaan kiistää käyttäneen-
sä veistä lainkaan, vaan hän on kertomansa mukaan vain kerran lyönyt X:ää
tuolilla. Tapauksessa ei siis selvinnyt, kumpi on lyönyt kuolettavan veitsenis-
kun. Molemmat tuomittiin tekijöinä, vaikka ei ollut näytetty, että väkivaltaa
olisi käytetty yhteisymmärryksessä. A:n osalta voidaan katsoa, että kyse on ol-
lut lähinnä sattumasta niin, että mikä tahansa hänen iskuistaan olisi voinut olla
tappava. B:n osalta puolestaan ei ole esitetty mitään seikkaa, että hänen olisi
pitänyt väkivaltaa käyttäessään ymmärtää tilanteen johtavan X:n kuolemaan.
Tuomiota on kommentoitu siten, että ratkaisussa voitiin ohittaa näyttöongelma
kuolettavan veitseniskun tekijästä.28

5. Osallisuus  ja syytesidonnaisuus

5.1. Syytesidonnaisuus

Osallisuus tulee tuomioistuimessa usein käytännössä arvioitavaksi syytesidon-
naisuuden ja syytteen tarkistamisen kannalta. Laissa oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa 11 luvun 3  §:ssä säädetään, että “tuomioistuin saa tuomita vain siitä
teosta, josta rangaistusta on vaadittu tai josta tuomioistuin voi omasta aloittees-
taan lain mukaan määrätä rangaistuksen. Tuomioistuin ei ole sidottu rikosni-
mikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu”. Syytesi-
donnaisuudelle annettava sisältö riippuu siitä, mitä tarkoitetaan sanalla “teko”.
Ensinnäkin voidaan tulkita, että tuomioistuin voi tutkia syytteessä tarkoitetun
teon kokonaisuudessaan oikeudenkäynnissä selvitettyine seikkoineen siitä riip-

27 Ratkaisussa KKO 1986-II-70 A ja B olivat menneet C:n luo saadakseen tältä rahaa. A oli lyönyt C:tä ja
potkaissut C:tä päähän tämän kaaduttua. B on ryhtynyt kuristamaan C:tä kurkusta A:n siirryttyä etsimään
anastettavaa omaisuutta. A oli havainnot hakiessaan avaimia B:n edelleen kuristavan C:tä. B:n kuristami-
sen johdosta C on kuollut. Kun A ei ole voinut olla havaitsematta, että hänen yhdessä B:n kanssa aloitta-
mansa rikos saattaisi johtaa C:n kuolemaan, ja oli tästä huolimatta osaltaan jatkanut rikosta ja si ten
suhtautunut ainakin välinpitämättömästi C:n kuoleman mahdollisuuteen, A:n katsottiin yhteistuumin B:n
kanssa surmanneen C:n. Uusin osallisuutta henkirikoksessa sivuava ratkaisu on KKO 2003:53.

28 Wennberg 2003 b s. 620 - 621.
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pumatta, onko syyttäjä näihin seikkoihin vedonnut. Toisaalta voidaan ajatella
huomattavasti suppeammin siten, että tuomioistuimen tutkinta saa ulottua ai-
noastaan niihin tosiseikkoihin, joihin syyttäjä on vedonnut syytteensä teonku-
vauksessa.29 Sekä viimeaikaisessa oikeustieteessä että -käytännössä on käsite
ymmärretty suppeasti eli teolla tarkoitetaan niitä tosiseikkoja, joihin syyttäjä on
syytteensä teonkuvauksessa vedonnut.  Syytteen muuttamisena ei pidetä sitä,
että syyttäjä rajoittaa syytettään tai ilmoittaa toisen lainkohdan kuin haasteha-
kemuksessa taikka vetoaa uuteen seikkaan syytteen tueksi (ROL 5:17,2).  Nämä
uudet seikat voivat olla teon ulkoisia tapahtumainkuvausta koskevia poikkea-
mia, lisäyksiä tekomomenttiin tai vaihtoehtoisia tapahtumakulun rekonstrukti-
oita.30

5.2. Osallisuus ja syytesidonnaisuus oikeuskäytännössä

Korkein oikeus on muun muassa ratkaisuissaan 1994:64 ja KKO 1996:16 arvi-
oinut syytesidonnaisuuden tulkintatapoja osallisuuden kannalta. Tapauksessa
KKO 1994:64 syyttäjä on alioikeudessa vaatinut  vastaajalle rangaistusta törke-
ästä huumausainerikoksesta. Syytteen mukaan A oli tiettynä ajankohtana yh-
dessä toisen kanssa pitänyt hallussaan huumausainetta. Jatkokäsittelyssä A ei
enää ollut henkilökohtaisesti paikalla oikeudessa. Syyttäjä vaati tällöin toissi-
jaisesti A:lle rangaistusta avunannosta törkeään huumausainerikokseen sillä
perusteella, että A oli huumausainekätköllä pitänyt vahtia toisen henkilön käsi-
tellessä huumetta. Alioikeus tuomitsikin toissijaisen syytteen mukaisesti, min-
kä syyksilukemisen hovioikeus myös pääosin pysytti.

Korkein oikeus on todennut toissijaisen syytteen osalta, että tämä on koske-
nut aikaan, paikkaan ja muihin teko-olosuhteisiin nähden samaa tapahtumaa
kuin vastaajan paikalla ollessa esitetty rangaistusvaatimus. Kysymys oli siten
syytteenalaisen teon uudesta rikosoikeudellisesta luonnehdinnasta. Perustelu-
jen mukaan vastaajalla on ollut mahdollisuus ja syytäkin jo ensisijaisen syyt-
teen perusteella lausua myös mahdollisesta syyllistymisestä avunantoon. Eri
mieltä ollut esittelijä ja jäsen sitä vastoin ovat todenneet, että alkuperäisen syyt-
teen ylimalkaiseen teonkuvaukseen ei voida tulkinnallakaan sisällyttää väittä-
mää avunannon tunnusmerkistötekijöistä ja tämän vuoksi alioikeuden olisi pi-
tänyt varata vastaajalle tilaisuus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi toissijaisesta
syytteestä ja he olisivat palauttaneet jutun käräjäoikeuteen. Toisen eri mieltä
olleen jäsenen mukaan vastaajalla ei ole ollut alkuperäisen syytteen perusteella
syytä perustella mahdollista avunantoarviointia, ja hän olisi kumonnut ratkai-
sun. Näin ollen enemmistön mukaan tilanteessa oli kyse alkuperäisen syytteen
teonkuvauksen sisältämästä ja siten vain tuomioistuimen oikeudelliseen arvi-
ointiin liittyvästä teon muokkaamisesta. Vähemmistöön jääneet puolestaan tul-
kitsivat, että tilanteessa on syytesidonnaisuuden kannalta eri teot. Enemmistön
kanta siitä, että tuomioistuin voisi muuttaa oikeudellista arviointiaan kuulemat-

29 Ks. tarkemmin esim. Virolainen 1988 s. 401 - 402 ja Koponen 1997 s. 274 - 275.
30 Jokela 1997 s. 217.
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ta asiasta vastaajaa vaikuttaa tiukentuneen syytesidonnaisuus- ja vastaajan puo-
lustautumismahdollisuuskäsitysten aikana tällä hetkellä epäonnistuneelta.31 Sitä
vastoin syytesidonnaisuuden kannalta enemmistön arvio siitä, että kyseessä on
sama teko, on oikeana pidettävä ja perusteltu.

Ratkaisussa KKO 1996:16 on puolestaan ollut alioikeudessa syyte ensisijai-
sesti törkeästä petoksesta ja toissijaisesti törkeästä kätkemisrikoksesta. Petos-
syyte lähti siitä ajatuksesta, että A oli yhdessä muiden kanssa erehdyttänyt auto-
liikettä luovuttamaan heille matkailuauton. Kätkemisen teonkuvauksessa mai-
nittiin puolestaan petosrikoksella saadun auton käyttäminen. Käräjäoikeus tuo-
mitsi A:n törkeästä petoksesta. Hovioikeus puolestaan katsoi, että tekijäkump-
panuus on jäänyt näyttämättä, mutta tuomitsi A:n avunannosta törkeään petok-
seen, kun tämä oli antanut muiden syytettyjen käyttää autoaan matkalla tietoi-
sena aikomuksesta vuokrata auto rikollisella tavalla. KKO katsoi, ettei hovioi-
keuden syyksilukema teonkuvaus sisälly syyttäjän syytteisiin eikä tästä siten
ole vaadittu rangaistusta, ja korkein oikeus poisti hovioikeuden tuomion.32

Jälkimmäinen tapaus ei välttämättä osoita erilaista kannanottoa kuin vuoden
1994 tapaus, koska tapauskohtaisesti olosuhteet ovat merkittävästi erilaiset ja
jälkimmäisessä ratkaisussa teonkuvaus on muuttunut olennaisesti enemmän.33

Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat kuitenkin osoitus siitä, että syytesidon-
naisuuden tulkintatapa on jatkuvasti tiukentunut, ja tämä asettaa syyttäjälle vel-
vollisuuden esittää pääkäsittelyssä tai usein vielä hovioikeudessakin näytön
edellyttämiä toissijaisia syytteitä. Avunantovastuun edellytykset eivät välttä-
mättä täyty tekijävastuuta kuvaavassa ensisijaisen syytteen teonkuvauksessa,
jolloin toissijaisen syytteen esittäminen voi olla välttämätön rikosvastuun to-
teuttamiseksi.34

6. Osallisuus ja rangaistuksen määrääminen

Rikoslain uudistuneiden yleisten oppien yhteydessä lakiin säädettiin myös uu-
det rangaistuksen määräämistä koskevat säännökset. Avunanto on perinteisesti
ollut rangaistuksen vähentämisperuste. Nyt URL:n mukaan 6 luvun 8  §:ssä
säädetään rangaistusasteikon lieventämisestä siten, että avunantajalle saa tuo-
mita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkorangais-
tuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vä-
himmäismäärän. Lisäksi 5 luvun 6  §:ssä säädetyn, edellä käsitellyn avunan-
non, lisäksi rangaistusasteikkoa voidaan lieventää, jos “osallisuus rikokseen on

31 Ks. myös esimerkiksi Virolainen 1988 s. 401 - 402.
32 KKO:n kanta on vahvistettu myös ratkaisussa KKO 2001:43, jossa törkeästä pahoinpitelystä ja kuole-

mantuottamuksesta ei voinut tuomita tekijäkumppanina, kun teonkuvauksessa ei ollut mainintaa yhteis-
ymmärryksestä. X tuomittiin vain siitä pahoinpitelystä, johon hänen katsottiin itse syyllistyneen.

33 Ks. myös Koponen 1997 s. 282.
34 Ks. myös Wennberg 2003 a) s. 298 - 299, jossa Wennberg kuvaa Ruotsin syytesidonnaisuustilannetta.

Hän toteaa, että osallisuutta koskevat teonkuvaukset tulisi nähdä vastaajan oikeusturvan näkökulmasta
niin, että syyttäjän tulisi teonkuvauksessaan entistä yksilöidymmin kuvata osallisten osuus.
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muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi”. Tämä säännöksen loppuosa,
joka on liitetty lakiin vasta lainvalmistelun loppuvaiheessa35, ilmentää liukuvan
ja laajentuneen tekijävastuun aiheuttamia kysymyksiä. Vastapainona laajentu-
valle tekijävastuulle on laadittu rangaistuksen määräämiseen eräänlainen vara-
venttiili, jolla voidaan välttyä kohtuuttomilta tuntuvilta ratkaisuilta rangaistuk-
sen mittaamisessa. Lain perustelujen mukaan avunantajan rangaistusta mitatta-
essa lähtökohtana on avunantajan toimien merkitys osana kokonaistulosta. Mitä
vähäisempi merkitys avunantajan toimilla on ollut, sitä lievempi on myös vas-
tuu. Mitä lähempänä tekijävastuuta liikutaan, sitä ankarampi on avunantajan
vastuu.

Lain perusteluissa korostetaan sitä, että rajanveto avunantajan ja tekijän vä-
lillä on usein keinotekoinen tapa ryhmittää osalliset kahteen rangaistavuuskate-
goriaan tilanteissa, joissa moitittavuuserot tosiasiassa vaihtelevat jatkumona.36

Pykälän tarkoituksena onkin antaa yleisohje tekijävastuun jyvittämisestä tilan-
teissa, joissa useammat tuomitaan tekijöinä, mutta heidän osallistumisensa ri-
kokseen on tästä huolimatta kovin eriasteinen. Erot voidaan huomioida myös
rangaistusasteikon alittamisena.

Lakiin lisätty uusi rangaistusasteikon lieventämisperuste todistaa sitä vaike-
utta, jonka on koettu syntyneen täytäntöönpanotoimesta irrottautuneen tekijä-
vastuun vuoksi; yhä useampi tuomitaan tekijänä ja tällöin joudutaan pohtimaan
heidän menettelynsä todellista moitittavuutta. Uuden lainsäännöksen kaltainen
perusteluhan oli havaittavissa edellä mainitussa niin sanotussa Imatran taksi-
surmassa, jossa hovioikeus perusteli tekijävastuusta huolimatta toiselle, vähem-
män osallistuneelle, rangaistusasteikon alittamista rangaistusta määrättäessä.37

Uuden säännöksen mukana Suomen osallisuusopit lähenevät yhtenäisvas-
tuujärjestelmiä, joissa kunkin osallisen toiminnan moitittavuus huomioidaan
nimenomaan rangaistusta mitattaessa.38 On mielenkiintoista seurata, kuinka uutta
lainsäännöstä oikeuskäytännössä ryhdytään soveltamaan. Onko kyseessä uusi,
lähes jokaiseen useamman osallisen rikokseen liittyvä rangaistuksen jyvittämi-
nen, vai jääkö säännös sovellettavaksi vain äärimmäisiin poikkeustapauksiin?
Käsitykseni mukaan tarkoituksena ei ole ollut muuttaa vallitsevaa rangaistuk-
sen mittaamistapaa, vaan vain mahdollistaa kohtuuttomilta vaikuttavat ratkai-
sut poikkeustapauksissa. Eri asia on, olisiko kriminaalipoliittisesti ja oikeustur-
van kannalta parempi, että tekijävastuuta ei laajennettaisi ja avunantosäännök-
siä ryhdyttäisiin soveltamaan entistä useammin, jolloin kysymyksellä ei olisi
yhtä suurta merkitystä. Itse pitäisin harkinnanarvoisena tulkinnan muuttumista
nimenomaan kohti avunantosäännösten laajempaa soveltamista.

35 Esimerkiksi Rikosoikeuskomitean mietinnössä 1972 esitettiin rikoskumppaneille yhtäläistä vastuuta
s. 118.

36 HE n:o 44/2002 vp s. 203.
37 Ks. edellä 4.2.
38 Vrt. tapauksessa KKO 1973-II-73 kahdelle rikoskumppanille samassa jutussa tuomitut rangaistukset oli-

vat ilmeisessä epäsuhteessa keskenään. Rangaistusten mittaaminen, joka loukkasi yhdenvertaisuusperi-
aatetta, katsottiin virkavirheeksi.
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7.  Lopuksi

Muodollis- ja aineellis-objektiivista tarkastelutapaa ei välttämättä tarvitse näh-
dä kovinkaan dramaattisesti täysin vastakkaisina tulkintatapoina. Normaalisti
juuri täytäntöönpanotoimeen ryhtyminen on aineellisestikin arvostellen niin
painava seikka, että tekijävastuu on perusteltua kytkeä juuri siihen. Jotta joku
muukin voisi tulla tekijänä tuomittavaksi, kaivataan erityisperusteluja hänen
panoksensa painavuudesta tapauksen kokonaisarvostelussa.

Erityisesti tahallisissa henkirikoksissa itse täytäntöönpanotoimeen ryhtymi-
sen kynnys on tavallista korkeampi, ja voisi ajatella, että vaadittaisiin erityisiä
perusteluja tuomita tekijänä henkilö, joka ei ole osallistunut itse täytäntöönpa-
notoimeen39. Tältä osin voidaan todeta, että korkeimman oikeuden ratkaisu KKO
1988:42 tekijäkumppanuudesta murhaan on epäonnistuneempi kuin KKO
1995:119:n perustelut. Korkeimmalta oikeudelta olisi tarpeen saada jatkossa
ratkaisuja myös muunlaista rikostyypeistä kuin omaisuus- ja väkivaltarikoksis-
ta, esimerkiksi huumausaine- tai talousrikosten osallisuuskysymyksistä.

Oikeusturvanäkökohdat, erityisesti ennustettavuus, puoltavat vahvasti sitä,
että rajanvetoa tekijäkumppanuuden ja avunannon välillä ei tehdä pelkästään
subjektiivisilla kriteereillä.40 Joka tapauksessa vastaajan oikeusturvan kannalta
on olennaista tuomioistuinten ratkaisujen perustelut: niihin on koottava ne sei-
kat, joiden perusteella osallisen kokonaispanoksen rikoksen toteuttamiseksi
voidaan todeta olleen juuri kyseisessa tapauksessa huomattava tekijäkumppa-
nuuden täyttymiseksi.
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Pauliina Hermunen

YRITYSOPISTA

Erityisesti oikeuskäytännön ja uusien rikoslain säännösten valossa

1. Johdanto

Vuoden 2004 alussa tulivat voimaan rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat uu-
distetut lait. Tässä lainuudistuksessa on kirjattu lakiin nykyaikaisten oikeustur-
vavaatimusten1  mukaisesti myös vastuuopin säännökset mukaan lukien yritys-
tä, yrityksestä luopumista ja tehokasta katumista koskevat pykälät. Aiemmin
voimassa ollut yrityksen rangaistavuuden perussäännös (4 luvun 1 §) koski ai-
noastaan rangaistuksen määrää2.  Käytännön lainsoveltamistyössä tai oikeus-
käytännössä yritysoppia koskevat uudet säännökset eivät kuitenkaan tuone
muutoksia. Oikeuskäytäntö on jokseenkin vakiintunut yritysoppia koskevissa
kysymyksissä.3 Kuten tässäkin työssä mainituista oikeustapauksista ilmenee,
on lainsäätäjä uudistuksessa kauniisti kerännyt pykäliin nämä lainsoveltajien ja
rikosoikeustieteen huolella kasvattamat hedelmät.

Tarkoituksenani on tässä kirjoituksessa käsitellä yritysoppiin liittyviä kysy-
myksiä erityisesti oikeuskäytännön ja vähän myös uusien rikoslain säännösten
valossa. Leipätekstin olen kelluttanut käytännön tarpeita silmällä pitäen vakaasti
pinnalla, ainoastaan joskus satunnaisesti olen saattanut sukeltaa hieman pintaa
syvemmälle.

1 Syytetyn oikeusturvan voidaan katsoa edellyttävän myös lainsoveltajalle osoitettuja yksilöidympiä mää-
räyksiä. Tällaisen sääntelyn uupuminen ei olisi perustuslakiin - ja nyt myös rikoslakiin - kirjatun lailli-
suusperiaatteen hengen mukaista, mikä seikka esiintuotiin myös lain esitöissä, ks. OLJ 5/2000 s. 2 ja HE
44/2002 vp s. 8.

2 RL 4 luvun 1 §:n 1 momentti: Kun yritys lain mukaan on rangaistava, eikä erityistä rangaistusta ole siitä
määrätty; tuomittakoon rangaistus sen lainpaikan mukaan, joka säätää rangaistuksen täytetystä rikokses-
ta, kuitenkin vähentämällä yleistä lajia olevan rangaistuksen niin, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähenne-
tään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Vuosien 1875 ja 1884 rikoslakieh-
dotuksissa (1875 § 76) sen sijaan oli määritelty yrityksen rangaistavuuden edellytykset, mutta nämä
määrittelysäännökset jätettiin kuitenkin pois loppuvaiheessa, jolloin päädyttiin ottamaan pidättyväinen
linja teoreettisten kysymysten sääntelyyn lailla.

3 Rajankäyntiä on mm. käyty yrityksen alkupistettä, esim. KKO 1985 II 8 ja KKO 1988:54, sekä rangais-
tavan ja kelvottoman yrityksen välillä, esim. KKO 1988:109 ja KKO 1993:103.
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2. Yrityksen käsitteestä  ja rangaistavuudesta

Rikos on toteutunut, kun sen tunnusmerkistö on kokonaisuudessaan toteutunut.
Yleisellä tasolla yrityskäsite voidaankin määritellä negatiivisesti: kysymykses-
sä on inhimillinen teko, joka ei täytä rikoksen kaikkia tunnusmerkistötekijöitä.4

Yhtenäistä, yleistä yrityksen käsitettä ei ole olemassa. Eri oikeusjärjestel-
missä olevat yrityksen käsitteet (yritys, försök, Versuch, attempt) saavat sisäl-
tönsä olemassa olevista teorioista, jotka luovat perustan yrityksen rangaista-
vuudelle. Pääteorioita, joista on useita erilaisia kiehtovia ja toisiaan osittain
nokittavia muunnelmia, on kaksi5.

Subjektiivisen yritysopin teorian mukaan yrityksen käsite kattaa kaikki ne
teot, joiden tarkoituksena on tahallisesti aiheuttaa rikos, mutta jotka eivät kui-
tenkaan johda siihen. Ulkonaisen teolle ei aseteta muita vaatimuksia kuin että
siitä ilmenee tekijän seurauksen välittömään aikaansaamiseen suuntautuva tah-
to. Jokainen teko, josta mainitunlainen tahto käy ilmi, toteuttaa tämän teorian
mukaan yrityksen objektiivisen olemuksen6. Toisin sanoen subjektiivinen teo-
ria kytkee teon rangaistavuuden tekijän syyllisyyteen ja rikolliseen tahtoon: yri-
tykseen syyllistynyt osoittaa samaa moitittavaa mielenlaatua kuin rikoksen teh-
nyt.7

Objektiivinen yritysteoria puolestaan painottaa objektiivisia seikkoja: rikok-
sen seurauksiin ja aiheutettuun vaaraan. Aineellis-objektiivisen yritysteorian on
sanottu sulkevan yrityksen käsitteen sisään kaikki ne teot, jotka on tehty rikok-
sen täyttämiseksi ja jotka objektiivisesti arvioiden aiheuttavat vaaran rikoksen
täyttymisestä, vaikka sitä ei lopullisesti kuitenkaan tavoiteta.8 Yrityksen rankai-
semisen perusteena objektiivisesti painotetuissa teorioissa on menettelyn tuot-
tama vaara oikeusjärjestyksen suojaamille eduille. Yrityksen täyttyminen edel-
lyttää määrätyn vaarakynnyksen ylittämistä.9 Myös objektiivisesti painotetuis-
sa teorioissa on subjektiivisia ainesosia, mutta objektiiviset ainesosat ovat sub-
jektiivisia ainesosia korostetummassa osassa. Objektiivinen yritysteoria on val-
litsevana niin meillä kuin muissakin Pohjoismaissa.10

Yrityksen rangaistavuus perustuu siten syyllisyys- ja vaarantamisvastuuseen.
Yritys on toisaalta osoitus tekijän syyllisyydestä ja toisaalta siihen liittyy myös
oikeudenloukkauksen vaara. Uusi yritystä koskeva rikoslain 5 luvun 1 §:n  sään-
nös  (2 mom) perustuu viimeksi mainitulle oikeudenloukkauksen vaaralle:

4 Frände 1999 s. 105.
5 Eri aikakausien ja kirjoittajien teorioissa käsitteistön ja kysymyksen asettelujen vaihtelevuus ovat ilmei-

siä sudenkuoppia, joita on vältettävä teorioita hyödynnettäessä ja verrattaessa.
6 Honkasalo 1967 s. 155.
7 HE 44/2002 vp s. 133.
8 Wennberg 1985 s. 11.
9 HE 44/2002 vp. s. 133. Vaara puolestaan voidaan jakaa konkreettiseen, abstraktiin ja presumoituun vaa-

raan.
10 Pohjoismaissa rangaistavuuden perusta on nähty nimenomaisesti siinä vaarassa, jonka yritys aiheuttaa

oikeudellisesti suojatuille eduille, kun taas saksalaisessa keskustelussa on korostettu yrityksen ilmentä-
vän tekijän syyllisyyttä samalla tavoin kuin täytetty rikos; Nuutila 1997 s. 324.
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Teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen teke-
misen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on
kysymyksessä silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran synty-
mättä jääminen on johtunut vain satunnaisesta syystä.

Kaikki yritysasteelle jääneet teot eivät  ole kuitenkaan rangaistavia. Uuden ri-
koslain 5 luvun 1 §:n mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan vain, jos yritys
on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi.

Yrityksen rangaistavuus liittyy kiinteästi oikeushyvien suojelutarpeeseen.
Lievempien oikeudenloukkausten ollessa kysymyksessä teon yritys jää rankai-
sematta. Toisaalta oikeushyvien suojelutarpeen näkökulmasta katsoen on kat-
sottu perustelluksi rankaista myös rikoksen yrityksestä, kun kysymys vakavam-
masta oikeudenloukkauksesta.11 Lakiteknisesti tämä on ratkaistu Suomessa sää-
tämällä yrityksen rangaistavuudesta rikoslain erityisessä osassa kunkin tunnus-
merkistön kohdalla erikseen.12

 3. Yritystahallisuudesta

Yritystahallisuudella tarkoitetaan täytetyn teon tahallisuutta. Subjektiivisessa
suhteessa yritys ei eroa täytetystä teosta. Täytettyyn tekoon verrattuna yrityk-
sessä teko on jäänyt vajavaiseksi ainoastaan tunnusmerkistön mukaisuuden suh-
teen. Hovioikeuden syyksiluettavuuden kannalta  mielenkiintoinen tapaus (ei
lainvoimainen) kuvaa tätä tilannetta hyvin:

HHO 4.12.2003 nro 3659: A:n mukaan hänen miesystävänsä oli nimitellyt
ja loukannut häntä useaan otteeseen. A oli ostanut kaksi päivää aiemmin
rautakaupasta Mora-puukon ja päättänyt lyödä B:tä sillä seuraavalla kerral-
la, mikäli B vielä nimittelisi häntä. Tällainen tilanne oli tullut ja  A oli odot-
tanut sopivaa tilaisuutta puukolla lyömiseen. Tällaiseksi A oli katsonut ra-
kastelutilanteen, jota silmällä pitäen A oli sijoittanut puukon jo aiemmin si-
jauspatjan alle. Ennen puukolla lyömistä A oli tunnustellut kädellään B:stä
pehmeitä paikkoja iskulle, jotta lyönti ei osuisi B:n kylkiluihin. Löydettyään
sopivan paikan A oli tuikannut puukon B:n vatsaan ja oli jäänyt itse makaa-
maan puukon päälle. Mielentilatutkimuksen mukaan A oli ollut ymmärrystä
vailla. Hovioikeus totesi, että A oli tekoaan suunnitellessaan ja suorittaes-
saan ollut vakavasti psyykkisesti sairas ja katsoi, ettei A:ta siten voitu katsoa
tehneen tekoaan murhan yrityksen tunnusmerkistön mukaisesti edellyttämällä
tavalla vakaasti harkiten. Sen vuoksi A:n syyksi luettiin ymmärrystä vailla
olevana tehty tapon yritys.

11  Tämän argumentin paikkansapitävyyden toteaminen erityisestä osasta ei välttämättä ole täysin selvää:
esimerkiksi vahingonteon RL 35:1 § ja maksuvälinepetoksen RL 37:8 § yritys ei ole rangaistavaa, kun
taas esimerkiksi näpistyksen RL 28:3 § ja luvattoman käytön RL 28:7 yritys on.

12 Esimerkiksi Norjassa määrätyn vakavuusasteen ylittävien tekojen yritys on säädetty yleissäännöksen
nojalla aina rangaistaviksi, HE 44/2002 vp s. 134.
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A:n tarkoituksena oli ollut tappaa B. Hänen suunnitelmansa oli ollut varsin tarkka
ja pitkällemenevä ottaen huomioon, että hän oli varannut aseen, odottanut sopi-
vaa tilaisuutta ja tunnustellessaan tällaisessa tilanteessa sopivaa lyöntikohtaa
B:ssä. Ottamatta huomioon A:n syyntakeisuutta, A:n teko ulkonaisilta tunnus-
merkeiltään näyttäisi täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön kuten kärä-
jäoikeus oli katsonut. Asiassa oli kuitenkin kysymys siitä, oliko ymmärrystä
vailla olevan henkilö voinut tehdä teon vakaasti harkiten. Kun näin ei hovioi-
keuden mukaan ollut,  yrityksen kohtalonyhteys subjektiivisessa suhteessa täy-
tettyyn tekoon aiheutti sen, että  A:n syyksi luettiin tapon yritys.

Rikoksen lukeminen tekijälle yrityksenä ei edellytä, että tekijä olisi tarkoit-
tanut nimenomaan tapahtunutta seurausta. Todennäköisyystahallisuus on eni-
ten sovellettu tahallisuusoppi ylimmän oikeusasteen oikeuskäytännössä. Jos
tekijä pitää seurausta varsin todennäköisenä, hän voi syyllistyä rangaistavaan
yritykseen, vaikka hän ei nimenomaisesti olisikaan pyrkinyt seurauksen aiheut-
tamiseen.

HHO 31.5.2000 nro 1373: A oli kuljettanut henkilöautoa Hangon tiellä käyt-
täen ainakin 80 kilometrin tuntinopeutta ja tuolloin suoralla tieosuudella ta-
hallaan ohjannut autonsa vastaan tulevien liikenteen ajokaistalle yrittäen it-
semurha-aikomuksessa törmätä autollaan vastaan tulleen auton keulaan.
Vastaan tulleen auton kuljettaja B,  joka oli ajanut sairaankuljetusta hoitavaa
ambulanssia, oli onnistunut oikealle väistämällä välttämään nokkakolarin,
mikä olisi varsin suurella todennäköisyydellä aiheuttanut ambulanssissa ol-
leille henkilöille vaikeita ruumiinvammoja tai hengenvaarallisen tilan. A:n
auto oli osunut B:n  kuljettaman ambulanssin vasempaan kylkeen. Molem-
mat autot vaurioituivat ja ambulanssissa olleet henkilöt saivat vähäisiä vam-
moja.  Hovioikeus katsoi, että A oli menettelyllään tahallaan tehnyt ruumiil-
lista väkivaltaa ambulanssissa olleille henkilöille. A:n oli yrittäessään tahal-
laan ajaa kerrotulla tavalla nokkakolarin täytynyt ymmärtää, että hänen ta-
voittelemansa nokkakolarin seurauksena vastaan tulevassa autossa oleville
henkilöille aiheutuu vaikeita ruumiinvammoja tai hengenvaarallinen tila. A:n
katsottiin siten syyllistyneen törkeän rattijuopumuksen ja törkeän liikenteen
vaarantamisen lisäksi neljään törkeän pahoinpitelyn yritykseen.

Hovioikeudessa käsillä ollut tilanne poikkeaa KKO:n ratkaisussa 1988:8 ol-
leesta tilanteesta. Tuossa tapauksessa A oli poliisin näytettyä hänelle pysähty-
mismerkkejä ja ryhdyttyä sen jälkeen ohittamaan hänen autoaan tahallaan oh-
jannut autonsa kohti poliisiautoa suistaakseen sen tieltä. Korkein oikeus katsoi,
että A:n tarkoituksena oli ollut väkivaltaa käyttäen  pakottaa poliisiautossa vi-
rantoimituksessa olleet  D ja E  lopettamaan yrityksensä pysäyttää hänen kuljet-
tamansa auto. Tuolla menettelyllään A:n katsottiin tahallaan myös rikkoneen
tieliikennelain säännöksiä siten, että hänen menettelynsä oli ollut omiaan ai-
heuttamaan vakavaa vaaraa D:n ja E:n terveydelle.  Sitä vastoin A:n tarkoituk-
sena ei katsottu olleen surmata D:tä tai E:tä eivätkä ulkonaiset olosuhteet tör-
mäyshetkellä eikä sitä ennen olleet sellaiset, että D:n ja E:n kuolema olisi ollut
törmäyksen varsin todennäköinen seuraus.
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Hovioikeuden tapauksessa tuomion perusteella A oli tavoitellut omaa kuole-
maansa nokkakolarin avulla. A:n näkökulmasta olosuhteiden on täytynyt olla
sellaiset, että tuo tapahtuma olisi varsin todennäköinen. Tällöin oletettavaa on,
että myös vastaan tulevan auton kuljettaja ja mahdolliset muut matkustajat oli-
vat vastaavassa vaarassa. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1992:92 kat-
sottiinkin, että A, joka oli tahallaan kuljettanut henkilöautoa itsemurha-aiko-
muksessa vastaan tulevan liikenteen kaistalla noin 800 metriä. Tällä matkalla A
oli törmännyt B:n kuljettamaan henkilöautoon, jolloin B oli kuollut saamiensa
vammojen johdosta. Korkein oikeus katsoi, että koska A:n oli täytynyt ymmär-
tää, että hänen kuljettaessaan autoa mainitulla tavalla tulisi törmäämään johon-
kin vastaan tulevaan ajoneuvoon ja että vastaan tulijat silloin varsin suurella
todennäköisyydellä kuolisivat. A:n katsottiin siten tahallaan surmanneen B:n.
Tämän korkeimman oikeuden tuomion valossa edellä selostetun hovioikeuden
tuomion perustelut jäävät hieman askarruttamaan.

Rikosoikeudellinen tahtominen voi ulottua seurauksiin, joiden tekijä toivoi-
si nimenomaan jäävän syntymättä, kuten esimerkiksi välttämättömiin oheis-
seurauksiin. Toisaalta taas tahalliseksi ei välttämättä lueta aina sellaisiakaan
pyrkimyksiä, joihin tekijä on pyrkinyt, jos niiden syntyminen on erittäin epäto-
dennäköistä.13 Nyt kysymyksessä oleva hovioikeuden tapaus asettunee näiden
esimerkkien väliseen maastoon.  Ilmeistä on, että A:n teosta ei ole aiheutunut
hänen käyttämä ajonopeus ja tiellä vallinneet olosuhteet huomioon ottaen hä-
nen omasta subjektiivisesta käsityksestään huolimatta konkreettista hengen
menettämisen vaaraa kenellekään kolariin osalliselle. Tällaiset seuraukset oli-
vat todennäköisesti olleet varsin epätodennäköisiä kysymyksessä olevassa ti-
lanteessa, mitä käsitystä tukee osaltaan myös se, että vastaantulleessa autossa
olleet olivat selvinneet vähäisin vammoin. Edellä selostetut seikat eivät kuiten-
kaan ilmene hovioikeuden tuomiosta perusteluista, joissa hovioikeus ei ole kat-
sonut tarpeelliseksi ottaa edes minkäänlaista kantaa mahdolliseen tapon yrityk-
seen.14

4. Yrityksestä tunnusmerkistön täyttymiseen

4.1. Yleistä

Ajallisesti rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen etenee liukuen valmistelusta
yritysvaiheeseen, yritysvaiheesta tunnusmerkistön mukaiseen toimintaan ja tun-
nusmerkistön mukaisen seurauksen ilmenemiseen.

valmistelu ---> yritysvaihe (yrityksen kelvollisuus? yrityksestä luopuminen?)

13 HE 44/2002 vp s. 71-72.
14 Todennäköisyystahallisuudesta ja pahoinpitelyn yrityksestä myös HHO:n ratkaisu 11.9.2003 nro 2677,

jossa P oli heitellyt kiviä N:n suuntaan. HO katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että P:n oli kiviä heitelles-
sään täytynyt ymmärtää kivien voivan varsin suurella todennäköisyydellä osua N:ään.
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---> tunnusmerkistön mukainen toiminta päättyy ---> tunnusmerkistön mukai-
nen seuraus

Yritysvaihe rajautuu edellä kuvatuin tavoin valmistelun ja täytetyn rikoksen
välimaastoon. Näihin raja-alueisiin liittyvät useimmat yritysopin ongelmat, joilla
on suuri käytännön merkitys, sillä kysymys saattaa olla myös teon rangaista-
vuudesta ja ainakin rangaistuksen mittaamisesta. Yrityksestä ei seuraa täyttä
rangaistusta ja valmistelu ei lainsäädäntömme mukaan pääsääntöisesti ole ran-
gaistavaa.15

4.2. Valmistelu vai yritys?

Koska valmistelu ei pääsääntöisesti ole rangaistavaa, on hyvin tärkeätä hah-
mottaa se, milloin yritys alkaa. Teko on uuden rikoslain 5 luvun 1 §:n yritystä
koskevan säännöksen mukaan edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloit-
tanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Näin
on katsottu olleen jo ennen mainitun lain säätämistä16.

Rikoksen toteuttaminen edellyttää tunnusmerkistön mukaisten täytäntöön-
panotoimien aloittamista. Henkilö on tällöin aloittanut teon, joka välittömästi
olisi johtamassa rikoksen täyttymiseen. Yrityshetken ylittyminen määräytyy
tunnusmerkistön mukaan.

KKO 2003:78:  Korkein oikeus katsoi, että A oli aloittanut petoksen tunnus-
merkistön mukaisen täytäntöönpanotoimen  neuvotellessaan puhelimitse pan-
kin edustajan kanssa 15 000 markan määräisen niin sanotun joustoluoton
myöntämisestä toisena henkilönä esiintyen. Pankissa oli neuvottelun perus-
teella täytetty luottohakemus ja luottosopimuksen sisältävä lomake, joka oli
pankin edustajan toimesta allekirjoitettu lomake, jonka pankin edustaja oli
jo valmiiksi allekirjoittanut. Korkein oikeus katsoi, että rikoksen täyttymi-
sen vaara oli ollut todellinen, koska luoton nostaminen olisi enää edellyttä-
nyt A:n pankissa käyntiä ja luottosopimuksen allekirjoittamista. A:n teon
katsottiin siten edenneen petoksen yrityksen asteelle.

Edellisessä tapauksessa petoksen tunnusmerkistön mukainen erehdyttäminen
taloudellisen hyötymisen tarkoituksessa oli aloitettu neuvottelemalla lainasta
puhelimitse esiintymällä toisena henkilönä. Petoksen tekotunnusmerkistöjen ja

 15 Valmistelutekojen ei-kriminalisointi on sopusoinnussa hyväksytyn aineellis-objektiivisen yritysopin teo-
rian kanssa. Poikkeuksen pääsäännöstä muodostavat ne tapaukset, joissa valmistelu on erikseen säädetty
rangaistavaksi. Tällaisia valmistelukriminalisointeja ovat mm. salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
RL 24:7 §, yleisvaarallisen rikoksen valmistelu RL 34:9 §, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikok-
sen valmistelu RL 34a:2 §, rahanväärennyksen valmistelu RL 37:4 §, maksuvälinepetoksen valmistelu
RL 37:9 § ja huumausainerikoksen valmistelu RL 50:3 §.

16 Ks. esim. Nuutila 1997 s. 327 ja KKO 2003:78. Vaaran käsitteen muodostuminen  keskeiseksi yrityksen
rangaistavuuden kriteeriksi lähti alun perin Serlachiuksen jo vuonna 1919 oppikirjassaan esittämästä, ks.
Lahti 1989 s. 6.
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tapauksen tosiseikkojen valossa yritystä koskeva harkinta ei ole ollut perin ki-
perä17.  Ongelmallisempia täytäntöönpanotoimen alun määrittämisessä sen si-
jaan ovat ne tilanteet, joissa tunnusmerkistössä ei ole yksilöity tekotapaa.

HHO 27.6.2003 nro 2034:  B ja O olivat tavaratalossa irrottaneet kenkäpa-
rista tuotesuojahälyttimen. Kengät olivat tässä yhteydessä rikkoutuneet, jol-
loin B ja O olivat jättäneet kengät myymälään ja poistuneet paikalta. Hovi-
oikeus katsoi, että tuotesuojahälyttimen irrottaminen kengistä oli osoitus sii-
tä, että B:llä ja O:lla oli ollut tarkoitus anastaa kengät. Teko oli hovioikeuden
mukaan edennyt rangaistavan yrityksen asteelle, kun hälytintä oli ryhdytty
irrottamaan.

B vetosi vastauksessaan muun muassa siihen, että kysymys oli ollut enintään
rankaisemattoman näpistyksen valmistelusta. Varkausrikoksen täyttymisen kan-
nalta oleellista on anastettavan omaisuuden siirtyminen tekijän haltuun. B:n
vastaus lähtenee siten ajatuksesta, että hän ei vielä ollut vielä hälyttimiä irrotta-
malla yrittänyt ottaa haltuunsa kenkiä, vaan vasta valmistellut haltuunottami-
sen yritystä. Mikäli B:n vastauksen tulkinta on oikeansuuntainen, voisi  B:n
mahdollisesti katsovan  vastauksessaan viitanneen jyrkän objektiivisiin yritys-
teorioihin, joille luonteenomaista on yrityksen käsittäminen osaksi täytettyä te-
koa.18

Nykyisin myymälät toimivat itsepalveluperiaatteella, jolloin asiakas ottaa ta-
varat haltuunsa jo ennen kuin hän niistä maksanut. Tällöin anastusrikoksen täyt-
tyminen jää riippumaan olennaisesti tekijän tarkoituksesta19. Hälyttimet on asen-
nettu tuotteisiin nimenomaisesti anastustekojen estämiseksi. Ilman niiden poista-
mista tuotteen kuljettaminen pois myymälästä huomiota herättämättä lienee käy-
tännössä mahdotonta. Hälyttimien omatoimista irrottamista voidaan pitää vah-
vana näyttönä siitä, tekijän aikomuksena oli ollut ottaa myymälästä omaisuutta
maksamatta sitä ja samalla vaara rikoksen täyttymisestä oli ollut käsillä.20

Varkausrikoksissa ja muissa sellaisissa rikoksissa, joiden tunnusmerkistössä
ei ole kuvattu yksityiskohtaisemmin rikoksen tekotapaa, on avuksi otettukin
vaaran käsite. Rikossuunnitelman toteuttaminen ei voida katsoa edenneen täy-
täntöönpanotoimen asteelle ja samalla yritysvaiheeseen ennen kuin on konk-

17 Oliko vaara rikoksen täyttymisestä kuitenkaan todennäköinen ottaen huomioon, että A:n olisi luoton
saamiseksi täytynyt henkilökohtaisesti käydä vielä pankissa ja todistaa henkilöllisyytensä? Petosrikok-
sissa tätä vaaraa koskeva kynnys on asetettu kohtuullisen matalalle. Ratkaisussa HHO 24.4.2003 nro
1228 hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiassa, jossa vastaaja vetosi siihen, että hänen
antamansa ajokortin valokuva ei ollut vastannut hänen ulkonäköään ja että teko ei siten ollut edennyt
yritysasteelle, koska vaaraa vahingon toteutumisesta ei ollut.

18 Salovaara 1948 s. 107. Saksalainen ns. Tatbestandstheorie edellytti varkausrikoksen yritysvaiheen alka-
misen osalta, että tekijä oli koskettanut varkauden kohteena ollutta objektia; ks. Wennberg 1985 s. 129-
130.

19 HE 66/1988 vp s. 35 on todettu, että otettaessa tavaraa itsepalveluliikkeen hyllystä tekijän katsotaan
anastaneen omaisuuden jos sillä hetkellä, kun hän ottaa sen haltuunsa, mikäli hänen tarkoituksenaan on
pitää omaisuus suorittamatta sen hintaa.

20 Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1988:54 henkilön katsottiin syyllistyneen varkauden yritykseen
hänen yrittäessään varastamistarkoituksessa tunkeutua liikkeeseen. Hän oli ehtinyt ennen yllätetyksi jou-
tumistaan vahingoittaa lasia lasiveitsellä siten, että se oli uusittava.
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reettinen vaara rikoksen jokseenkin välittömästä täyttymisestä.21

Henkilö on saattanut ryhtyä myös esitekoon, joka erikseen arvioituna olisi
rangaistava ja joka on  kiinteässä yhteydessä varsinaiseen täytäntöönpanotoi-
meen. Jossain tapauksissa täytäntöönpanon aloittaminen on perusteltavissa täl-
laisella esiteolla.22

Jos rikoksen tunnusmerkistö sisältää eri osatekoja, rangaistavalle yritykselle
riittää usein yhden osateon aloittaminen. Tällainen kriteeri on kuitenkin ongel-
mallinen.  Kun asunnoton henkilö menee kellariin oman kertomuksensa mu-
kaan nukkumaan ja lämmittelemään23  tai henkilön poiketessa lukitsemattomassa
ja asumattomassa talossa24 ei pelkästään sitä, että henkilö on syyllistynyt vahin-
gontekoon tai kotirauhan rikkomiseen, voida pitää niin sanottuna ennakoivana
seurauksena varkauteen. Varkauden yrityksen syyksi lukeminen tarvitsee luon-
nollisesti  muuta lihaa luittensa päälle tällaisissa tapauksissa.25

4.3. Yritys vai täytetty teko?

Yrityksen ja täytetyn teon raja määräytyy kunkin rikostunnusmerkistön mu-
kaan. Suhteessa täytettyyn tekoon yritys on määriteltävissä ainoastaan epäsuo-
rasti. Yritys on käsillä, milloin tunnusmerkistöstä jää jotain olennaista täytty-
mättä.26 Myymälävarkauksissa teko täyttyy pääsääntöisesti ohitettaessa kassa
maksamatta tavaraa. Piilotettaessa tavara, voi rikos voi täyttyä jo aiemmin:

KKO 1995:97: A oli piilottanut tavaratalon osastolta anastustarkoituksin ot-
tamansa esineet kassiinsa. Hänen katsottiin syyllistyneen varkauteen eikä
vain sen yritykseen. Merkitystä ei ollut sillä, oliko hän kiinni otettaessa ehti-
nyt poistua osastolta vai ei.27

21 Nuutila 2002 s. 117.
22 Ks. aiemmin mainittu KKO 1988:54. Vaara -kriteeristä tarkemmin kohdassa 5.1.
23 HHO 14.1.2002 nro 57. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota varkauden yritystä koskevas-

sa asiassa, jossa vastaajat kertoivat menneensä lämmittelemään kellaritiloihin, josta vartija oli heidät
yllättänyt. Vastaajien kertomuksien uskottavuutta kaiversi vallinneet sääolosuhteet, toiselta löytyneet mur-
tokalut ja kiinniottaneiden vartijoiden kertomukset kiinniottotapahtumista.

24 HHO 11.11.2003 nro 3381. Vastaaja vetosi siihen, että talo oli ollut asumaton ja  lukitsematon. Vastaajal-
la ei ollut ollut murtautumisvälineitä eikä hänellä itsensä mukaan ollut ollut anastustarkoitusta. Hovioi-
keus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota varkauden yrityksestä.

25 Samaan aihealueeseen liittyvä KKO:n ratkaisu 1985 II 8 on kritiikille altis. Vastaaja tuomittiin huumaus-
aineen levittämisen yrityksestä jo sillä perusteella, että hän huumausaineen ostajana saapui toimeksian-
non perusteella paikalle. Hakujeni ja kyselyjeni perusteella sain tietooni, että hovioikeudesta on tammi-
kuussa 2004 tulossa huumausainerikoksen yritystä koskien mielenkiintoinen tuomio, jossa ilmeisesti
liikutaan jokseenkin saman ongelman ympärillä.

26 HE 44/2002 vp s.133. Asiassa HHO 2.6.2000 nro 1310 vastaajat oli tuomittu ryöstön yrityksessä. Hovi-
oikeus katsoi, että asiassa oli jäänyt näyttämättä vastaajat olisivat suunnitelleet käyttävänsä tai käyttäneet
väkivaltaa asianomistajaa kohtaan. Asiassa katsottiin näytetyksi, että vastaajat olivat työntäneet kätensä
asianomistajan yllä olevan takin sivutaskuihin. Kun taskuissa ei ollut mitään anastettavaa omaisuutta,
teko jäi yritykseksi.

27 Ks. ko. tapauksen kommentti Eerola LM 1996 ss. 1093. Vrt. myös Nuutila 1997 s. 327: Tavarataloissa
edellytetään täytetyltä rikokselta joka tapauksessa sitä, että tekijä on selvästi etenemässä toiselle osastol-
le tavara hallussaan.
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Tunnusmerkistöt  eroavat merkittävästi toisistaan, mistä syystä yleispätevien
sääntöjä tämän rajanvetokriteerin osalta ei voi antaa.28

5. Rangaistava yritys

5.1. Vaara rikoksen täyttymisestä

Kuten jo aiemmin kohdissa 3. ja 4.2. selostettujen tapausten kohdalla on ilmen-
nyt, rangaistavaan yritykseen vaaditaan vaara rikoksen täyttymisestä. Vaaran
käsite onkin keskeisessä asemassa arvioitaessa yrityksen rangaistavuutta.

Arvioitaessa sitä, onko rikoksen täyttymisen vaara -kriteeri täyttynyt, huo-
mioon on otettava se, mikä oli ennakoitavaa teon hetkisen tiedon perusteella.
Toisaalta joskus vasta jälkikäteen voidaan havaita, että vaaraa rikoksen täytty-
miselle ei ollut.29 Perustava edellytys vaaralle on se, että on konstruoitavissa
kausaaliketju täytäntöönpanotoimen ja tunnusmerkistön mukaisen seurauksen
välillä.30

Jos rikoksen onnistuminen on tekijän ja huolellisen tarkkailijan ennakoita-
vissa teon hetkellä (ex ante), yritys on rangaistava, vaikka rikos ei syystä tai
toisesta tosiasiassa onnistu. Tällöin asetetaan kysymys siitä, voitiinko tekohet-
ken tiedon varassa varoa ja ennakoida rikoksen onnistuvan.31

Uudessa rikoslain yritysvastuuta koskevan säännöksen perustuissa on todet-
tu, että säännöksen vaaralla on viitattu konkreettiseen vaaraan32. Rikoksen täyt-
tymisen tulee olla tosiasiallisesti mahdollista ja lisäksi vaatimuksena on, että
täyttymistä saatettiin tekotilanteessa käytännössä varteenotettavana mahdolli-
suutena. Rikoksen täyttymisen on siis oltava paitsi tosiasiallisesti mahdollista,
myös käytännössä uskottava vaihtoehto.33

Rikoksen yrityksiä koskevissa hovioikeuden ratkaisuissa varsin tyypillinen
tapaus on se, onko vastaaja syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn vai tapon yri-
tykseen. Tällöin on asetettava kysymykset siitä onko tekijällä ollut tarkoitusta
tappaa (subjektiivinen puoli) ja täyttääkö teko muutoin tapon yrityksen tunnus-
merkistön (objektiivinen puoli)?34

HHO 15.10.2003 nro 3112: A oli potkinut entistä puolisoaan B:tä illan aika-
na kolmesta neljään kertaan. Uhrilta oli katkennut kylkiluita, mikä oli ai-

28  Esimerkiksi tuhotyön  yritysvaihe saattaa jäädä hyvin lyhyeksi, jos tulipalo etenee nopeasti. Teko täyttyy,
kun tulipalosta aiheutuu tunnusmerkistön mukainen vaaratilanne.

29 Nuutila 1997 s. 330.
30 Frände käyttää tältä osin ontologisesti mahdollisen kriteeriä, ks. Frände 2001 s. 255. Ks. myös esim.

Matikkala 1992 s. 62.
31 Nuutila 1997 s. 330; ks. aiemmin selostettu KKO 2003:78.
32 Abstraktista vaarassa on kysymys tietyn teon abstrahoidusta vaarallisuudesta. Abstraktissa vaarassa teko

voi olla yleisen elämänkokemuksen mukaan - mikä sinänsä on epätyydyttävä termi -  hyvinkin vaaralli-
nen, mutta uhri ei todellisuudessa tällaisessa vaarassa ole ollut.  Matikkala on katsonut, että  korkein
oikeus olisi ratkaisussaan  KKO 1991:171 mahdollisesti hyväksynyt abstraktin vaaran  tai ainakin lähes-
tynyt sitä,  Matikkala 1992 s. 64.

33 HE 44/2002 vp s. 137.
34 ks. KKO 2003:115.
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heuttanut hänelle ilmarinnan. HO katsoi, että oli selvää, että A:n oli täytynyt
mieltää potkujen vahingoittavan B:tä. Toisaalta B:llä ei ollut ollut jalkineita
eikä hän ollut käyttänyt pahoinpitelyssään mitään välineitä. Asiassa ei ollut
väitetty, että A olisi ilmoittanut haluavansa tappaa B.  HO katsoi, että A ei
voinut ennakoida kylkiluiden katkeamisen aiheuttaman ilmarinnan vaaralli-
suutta. Surmaamistarkoitusta vastaan puhuvana seikkana pidettiin, että A oli
B:n pyynnön johdosta ja estääkseen enemmälti rikoksen seurauksia soitta-
nut taksin B:lle. Asiassa ei siten voitu katsoa näytetyn, että A:n tarkoitukse-
na olisi ollut tappaa B tai että hänellä olisi ollut tahallisuuden edellyttämä
tietoisuus siitä, että potkimisen varsin todennäköisenä seurauksena olisi B:n
kuolema. A tuomittiin tapon yrityksen asemesta törkeästä pahoinpitelystä.35

Vaara alkaa siitä, kun satunnaisuus päättyy. Esimerkiksi jos henkilö löytää pank-
kiautomaattikortin ja yrittää nostaa sillä rahaa tietämättä tunnuslukua, on hänen
onnistumisensa mahdollisuus häviävän pieni. Varkausrikoksen täyttymisen huo-
mioon otettavaa vaaraa tilillä olevien rahojen suhteen ei ole. Teko täyttää kui-
tenkin lievän maksuvälinepetoksen tunnusmerkistön36.

Huomioon otettava vaara voi olla riippuvainen myös uhatun edun tärkey-
destä. Kelvollisena voidaan tällaisissa tapauksissa pitää yritystä, joka lähtökoh-
taisesti vaikuttaisi epäonnistumaan tuomitultakin.37

Täysin epäonnistumaan tuomittu yritys ei ollut kysymyksessä KKO:n rat-
kaisussa 1993:103. Syytetty A oli päättänyt surmata B:n ja C:n ja yritti ampua
nukkuvia uhrejaan. Kun ase ei lauennut, A oli uudelleen ladannut ja yrittänyt
laukaista aseen siinä edelleenkään onnistumatta. Aseessa oli ollut sellainen eri-
tyispiirre, että sillä oli ollut mahdollista tehdä lataus- ja laukaisuliikkeitä myös
aseen ollessa varmistuksessa. Ase ei ollut lauennut, koska iskuri ei ollut ulottu-
nut nalliin aseen varmistimen olleessa päällä. Varmistimen päälle jääminen oli
aiheuttanut sen, että huomioon otettavaa vaaraa rikoksen täyttymisestä ei ollut-
kaan. Tämän tyyppisissä tilanteissa pohditaan sitä, oliko teon kohde ollut vaa-
ravyöhykkeellä.38

35 HHO 28.12.2001 nro 3610 kysymys oli siitä, voitiinko todistelun ja B:n vammojen perusteella päätellä
A:n yrittäneen lyödä B:tä veitsellä ylävartaloon siten, että lyöntien osuessa B varsin todennäköisesti olisi
kuollut. Tekoa ei katsottu voitavan lukea A:n syyksi tapon yrityksenä. A:n syyksi luettiin törkeä pahoin-
pitely. Ks. myös HHO 16.5.2002 nro 1367, jossa vastaaja  oli riidan aikana esittänyt tappouhkauksia ja
pistänyt veitsellä miestään. Sekä käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että asiassa oli jäänyt  näyttämättä,
että vastaajan tarkoituksena olisi ollut tappaa asianomistaja. Tappouhkauksia ei sellaisenaan katsota osoit-
tavan lopulliseen tekoon tähtäävää tappamistarkoitusta; ks. KKO 1993:5, KKO 2003: 115. HHO 13.2.2003
nro 438 hovioikeus tuomitsi vastaajan törkeästä vammantuottamuksesta käräjäoikeuden tuomitseman
tapon yrityksen sijasta katsoen, että vastaajan toiminnasta oli puuttunut tapon yrityksen ja pahoinpitely-
rikoksen syyksilukemisen edellyttämä tahallisuus. Haaviini osuneissa monissa HO:n tapon yritystä kos-
kevissa ratkaisuissa vaikutelmaksi jäi, että  perusteluissa keskeisellä sijalla olisivat  lukuisissa tapauksis-
sa olleet ns. subjektiiviset seikat. Mielenkiintoista olisi verrata subjektiivisten ja objektiivisten seikkojen
painottumista perusteluissa yritystä ja täytettyä tekoa koskevissa tapauksissa.

36 KKO 1999:10.
37 ks. aiemmin mainittu KKO 2003:78.
38 Ks. esim. KKO 1978 II 91. Koska todellisuudessa erehdyttämisen mahdollisuutta ei ollut, syytteet petok-

sen yrityksestä hylättiin.
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5.2. Satunnaiset syyt ja niin sanottu kelvoton yritys

Jos on selvää, että rikos ei olisi voinut tulla täytetyksi tai että se olisi ollut erit-
täin epätodennäköistä, vaaraa koskeva ehto jää täyttymättä. Tällöin kysymyk-
sessä on niin sanottu kelvoton yritys.

HHO 29.11.2002 nro 3748: B oli törkeän kiristyksen yhteydessä ilmoittanut
A:lle, että jos maksua ei suoriteta, seuraava toimenpide on häijympi. B oli
sittemmin käynyt uudelleen yhdessä X:n kanssa A:lla ja kuljettanut tämän
kanssa A:n asunnolle räjähteen. B:n mukaan sittemmin kuolleen X:n tarkoi-
tuksena oli ollut kiinnittää räjähde A:n postilaatikkoon, mutta X olikin päät-
tänyt heittää sen A:n talon pihalle. Hovioikeus piti selvitettynä, että räjäh-
dettä oli yritetty sytyttää B:n ja X:n auton ulkopuolella, mutta tulilanka ei
ollut palanut kunnolla loppuun johtuen siitä, että tulilanka oli virheellisesti
katkaistu suoraan eikä viistosti.

Hovioikeus ei pitänyt mainitussa tapauksessa räjäyttämisyritystä kelvottoma-
na, koska sen katsottiin epäonnistuneen ainoastaan ulkoisen esteen takia. Sa-
tunnaisista syistä vältetyllä vaaralla tarkoitetaan tilannetta, jossa rangaistavaksi
yritykseksi katsotaan teko, jossa jälkikäteen arvioituna ei olisikaan aiheutettu
huomioon otettavaa vaaraa, jos vaara on objektiivisen jälkikäteisarvion mukaan
vältetty vain satunnaisista syistä39. Tekijään näkökulmasta ja senhetkisen tilan-
teen pohjalta rikoksen täyttyminen on tällaisessa tilanteessa ollut uskottava40:

KKO 2002:5: A ja B olivat sopineet, että C hankkii A:lle tämän lähettämillä
rahavaroilla 100 grammaa amfetamiinia. C oli ostanut amfetamiinia vain 80
grammaa ja käyttänyt aineesta osan ennen kiinni joutumistaan. A:n katsot-
tiin yrittäneen hankkia amfetamiinia 100 grammaa.

Mainitussa tapauksessa A oli sopinut C:n kanssa, että C ostaa 10 500 markalla
A:n lukuun 100 grammaa amfetamiinia tiedossaan olleelta aineen toimittajalta.
Korkein oikeus katsoi, ettei mitään epäilystä ollut siitä, etteikö tuon suuruisen
amfetamiinierän hankkiminen olisi ollut sinänsä mahdollista. A:n pyynnöstä B
oli toimittanut rahat C:n pankkitilille mainitun suuruisen amfetamiinierän hank-
kimista varten. Tarvittavat täytäntöönpanotoimet 100 gramman amfetamiini-
erän hankkimiseksi oli siten tilaajapuolen osalta suoritettu. Korkein oikeus kat-
soi, että se että C oli saanut hankituksi yhteyshenkilöltään vain 80 grammaa

39  Satunnaiset syyt (tillfälliga omständigheter) ovat tulleet Suomen oikeuskäytäntöön ja nyttemmin uuteen
yritysvastuuta koskevaan rikoslain säännökseen Ruotsista.

40  HE 44/2002 vp s. 137. Ks. myös KKO 1988:109 varkauden yritys.
41  Ks. myös Nuutila 2002 s. 1460. Ks. myös HHO 19.12.2003 nro 3864, jossa katsottiin selvitetyksi, että  A

oli ottanut yhteyttä puhelimitse B:hen tarkoituksenaan ostaa hasista ainakin kilon verran. B:llä katsottiin
olevan ko. yhden kilon määrä saatavissa ja välitettävissä. Kysymyksessä katsottiin olleen todellinen vä-
litystarkoitus. A oli ilmoittanut puhelimessa haluavansa ostaa 5 kiloa hasista. Hovioikeus katsoi, että 5
kilon erästä B:n oli täytynyt vielä neuvotella. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että  B:n menettely
olisi 1 kilon hasiserää enemmälti edennyt rangaistavan yrityksen asteelle, joten B:n katsottiin siten laitto-
masti yrittäneen levittää A:lle ainoastaan 1 kilon hasiserän.
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amfetamiinia, oli ollut A:sta riippumaton satunnainen seikka, josta ei seuran-
nut, että A:n syyksi olisi ollut luettava 100 grammaa pienemmän amfetamiini-
erän hankkimisen yritys. A:n  ja B:n tahallisuuden katsottiin näissä olosuhteissa
ulottuvan koko A:n sopiman huumausainemäärän hankkimiseen. Tapauksen
valossa  huumausaineiden hankkimisen yritys on kelvollinen, jos ostoyritys oli-
si sinänsä ollut mahdollinen, mutta epäonnistuu vain siksi, jos myyjällä ei ole
sattumalta pyydettyä ainetta. Huumeiden hankkimisen yritys voisi olla kelvo-
ton siten lähinnä vain silloin, kun huumausainetta yritetään ostaa sellaiselta hen-
kilöltä, joka ei ylipäätään myy huumeita.41

Satunnaiset syyt mainitaan nyt myös uudessa rikoslain 5 luvun 1 §:ssä. Ter-
min satunnaiset syyt etuna pidettiin termiin kelvoton yritys verrattuna sitä, että
se ei ole yhtä altis virhetulkinnoille42. Toisaalta taas vaara -käsitteen yhdistämi-
sen satunnaisiin syihin on katsottu jättävän ilmeisen väljän tilan tulkinnoille,
mistä syystä on katsottu, että tätä kriteeriä ei tulisi laajasti soveltaa.43

6. Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

Rikoksen polulle hairahtuneelle on perinteisesti jätetty takaovi, josta voi kään-
tyä vielä oikealle tielle. Yrityksestä luopumista ja tehokasta katumista koskeva
säännös ei siten ole uusi44 . Kriminaalipoliittisista syistä on katsottu aiheellisek-
si myöntää vastuuvapaus tilanteissa, joissa tekijä ennen rikoksen täyttymistä
vapaaehtoisesti poistaa  rikoksen vaikutukset ja estää vahinkojen syntymisen,
koska tällä tavoin vähennetään rikoksen aiheuttamia vahinkoja. Vastuuvapau-
den puolesta puhuvia argumentteja voidaan myös tukea syyllisyysperustein.
Tekijän muuttaessa mieltään ja luopuessaan oma-aloitteisesti rikoksestaan tai
tahtoessaan estää sen vaikutukset, osoittaa vähäisempää syyllisyyttä ja moitit-
tavuutta kuin päämääräänsä pyrkivä henkilö.45

42 HE 44/2002 vp s. 137
43 Frände 2001 s. 259, Tapani  2002 s. 703.
44 Aiemmin voimassa ollut RL 4 luvun 2 §: Jos tekijä omasta tahdostaan, eikä ulkonaisten esteiden tähden,

on luopunut rikoksen täyttämisestä, taikka ehkäissyt sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi,
jääköön yritys rankaisematta.  Jos sellainen yritys käsittää teon, joka semmoisenaan on eri rikos; tuomit-
takoon rangaistus siitä.  RL 5 luvun 2 § (515/2002): Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen. Yri-
tyksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt
tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen.  Jos rikoksessa on useita osallisia, yrityksestä
luopuminen ja tehokas katuminen vapauttaa tekijän, yllyttäjän tai avunantajan vastuusta vain, jos hän on
saanut myös muut osalliset luopumaan rikoksen täyttämisestä tai muuten kyennyt estämään tunnusmer-
kistössä  tarkoitetun seurauksen syntymisen taikka muulla tavalla poistanut oman toimintansa merkityk-
sen rikoksen toteuttamisessa.  Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, yrityksestä ei rangaista, jos
rikos jää täyttämättä tai tunnusmerkistössä tarkoitettu seuraus syntymättä tekijästä, yllyttäjästä tai avun-
antajasta riippumattomasta syystä, mutta hän vapaaehtoisesti ja vakavasti pyrkinyt estämään rikoksen
täyttämisen tai seurauksen syntymisen.  Jos 1-3 momentin perusteella rankaisematta jäänyt yritys samal-
la toteuttaa muun, täytetyn rikoksen, se rikos on rangaistava. Uuteen rikoslain 5 luvun 2 §:n on otettu
uutuutena siten myös useita osallisia koskevat erilliset momentit, joiden puuttuminen oli legaliteettiperi-
aatteen kannalta pidetty ongelmallisena, ks. HE 44/2002 vp s. 140.  Nämä momentit jätetään tässä yhtey-
dessä käsittelemättä.

45 HE 44/2002 vp s. 138.
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Yrityksestä luopuminen on mahdollista niin kauan kuin yritys ei ole päätty-
nyt. Päättymätön yritys on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun henkilö alkaa
pahoinpidellä toista ryöstääkseen tämän, mutta luopuukin jatkamasta rikostaan.
Päättynyt yritys puolestaan on käsillä silloin, kun tekijä on tehnyt kaiken sen,
mitä rikoksen toteuttaminen häneltä vaatii, mutta vahinkoseuraus ei ole vielä
ilmennyt. Kysymys on tällöin tilanteesta, jolloin tunnusmerkistön mukainen
toiminta on päättynyt, mutta vahinkoseuraus ei vielä ole. Jos yritys on päätty-
nyt, voi tekijä vapautua vain tehokkaan katumuksen avulla.

Aiemmin kohdassa 4.2  selostetussa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO
2003:78 petoksen yritys jäi  rankaisematta, koska A ei ollut saapunut pankkiin
allekirjoittamaan luottosopimusta ja nostamaan rahoja. Asiassa ei ollut käynyt
ilmi, että hän olisi ulkonaisten esteiden tähden luopunut petosrikoksen täyttä-
misestä. Näin ollen KKO katsoi, luopumisen oli katsottava tapahtuneen laissa
tarkoitetuin tavoin A:n omasta tahdosta ja että petoksen yritys jäi siten rankai-
sematta.  Samassa kohdassa selostetussa kenkävarkaustapauksessa46  käräjäoi-
keus oli hylännyt syytteet katsoen, että B ja O olivat jättäneet vapaaehtoisesti
kengät kenkäosastolle ja ettei asiassa ollut muuta väitetty. Hovioikeus sen si-
jaan katsoi, että ilmeisenä syynä siihen, että B ja O olivat jättäneet kengät ken-
käosastolle, oli pidettävä niiden rikkoutumista.  B:n ja O:n ei siten katsottu ol-
leen luopuneen anastusaikomuksestaan rikoslain 4 luvun 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetuin tavoin vapaaehtoisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1990:9 vastaajan katsottiin omasta
aloitteestaan ehkäisseen rikoksensa vaikutuksen, kun hän oli välittömästi teon
jälkeen kutsunut ambulanssin. Kohdassa 3 selostetussa Helsingin hovioikeu-
den ratkaisussa 4.12.2002 nro 3659 (ymmärrystä vailla tapon yritys) A vetosi
siihen, että hän oli välittömästi teon jälkeen soittanut poliisille ja poliisin keho-
tuksesta ambulanssin. Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että A oli tekonsa jäl-
keen soittanut poliisille ja vasta poliisin kehotuksesta ambulanssin. Hovioikeu-
den mukaan A:n ei voitu katsoa oma-aloitteisesti pyrkineen estämään teon seu-
rauksia. Hovioikeuden tuomion perusteluista ei ilmene erityisesti se, missä tar-
koituksessa A oli soittanut poliisille. Jos kysymys ei ollut teon tunnustamista
koskevasta ilmoituksesta, oletettavaa on, että A oli yrittänyt ilmoituksellaan es-
tää teon seurauksia. Toisaalta soittaminen ensisijaisesti poliisille yleisen hätä-
numeron sijaan ei ehkä kuvaa niin hyvin tekijän tahtoa ehkäistä tekonsa vaiku-
tuksia.

Jako näyttäisi viimeksi mainitun kysymyksen osalta olevan hiuksenhieno,
sillä seuraavassa hovioikeuden ratkaisussa vastaajan katsottiin luopuneen ri-
koksen täyttämisestä ja pyrkineen ehkäisemään sen vaikutuksen:

HHO 12.4.2002 nro 981: A oli lyönyt yllättäen töihin lähdössä ollutta vai-
moaan B:tä takaapäin retkikirveellä päähän muutaman kerran. Lyödessään
A oli sanonut, ettei voinut lopettaa ja oli luvannut tappaa myös itsensä. B oli
kaatunut maahan ja A oli jatkanut lyömistä. A oli lopettanut kuitenkin kir-

46 HHO 27.6.2003 nro 2034 .
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veellä lyömisen välittömästi, kun B oli sanonut “rakas”. A oli hakenut pyyh-
keitä ja oli yrittänyt tyrehdyttää verenvuodon. B:n pyynnön jälkeen A oli
hälyttänyt paikalle ambulanssin B:n annettua hätänumeron.

Hovioikeus katsoi, että vaikka lyöntien lopettamiseen ja ambulanssin hälyttä-
miseen ilmeisestikin vaikuttivat B:n pyynnöt ja ohjeistuskin, että A oli riittäväl-
lä tavalla omasta tahdostaan, kun ulkonaista estettä teon jatkamiselle ei selväs-
tikään ollut, luopunut rikoksen täyttämisestä ja ambulanssin tilaamalla sekä
muullakin tavoin pyrkinyt ehkäisemään sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen
täytetyksi. Sen vuoksi A:n ei katsottu syyllistyneen tapon yritykseen.

7. Lopuksi

Kuten alussa jo mainitsin, uudet yritysoppia koskevat säännökset eivät käytän-
nön lainsoveltamistyössä tuo juurikaan muutoksia. Uudet säännökset, jotka toki
tuovat kannanotoillaan selkeyttä järjestelmään, ovat jokseenkin vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaisia.

Tapon yritystä ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevista hovioikeuden
ratkaisuista jäi vaikutelma, että yrityksen kysymyksessä ollessa olisi peruste-
luissa painotettu enemmän subjektiivisia seikkoja verrattuna tilanteeseen, jossa
kysymys on täytetystä teosta. Vahingonvaara jäi useassa tapauksessa perustelu-
jen tasolla täysin toissijaiseen asemaan. Tämä on ainakin osittain selitettävissä
teoista itsestään: jos tekijä ei ole tappanut uhriaan, vaikka hänellä olisi ollut
siihen mahdollisuus, viittaa tämä siihen, ettei hän ole tavoitellut tätä. Tapahtu-
maa on, kuten uuden yritysvastuuta koskevan pykälän perusteluissa on todettu,
tarkasteltava legaliteettiperiaatteen hengessä ja aina jonkin tunnusmerkistön
kannalta47.  Subjektiivisten seikkojen liiallinen painottaminen aiheuttaisi selke-
än oikeusturvaongelman syytetylle.

Rikoksen yritystä koskeva kysymys tulee usein esiin tuomioistuimissa. Pää-
sääntöisesti yritystä koskevat ongelmat eivät vaikuttaisi olevan perin kiperiä.
Todellisuus on kuitenkin taruakin ihmeellisempää ja aika ajoin vastaan voi tulla
haastavampiakin pähkinöitä. Aihe tarjoaa edelleen erittäin mielenkiintoista työ-
sarkaa rikosoikeuden tutkijoille.
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Anu Juho

PAKKOTILA VASTUUVAPAUSPERUSTEENA

1. Pakkotila oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteena

1.1. Oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteen erot

Vastuuvapausperusteiden ydinryhmä muodostuu oikeudenvastaisuuden poissul-
kevista oikeuttamisperusteista ja syyllisyyden kumoavista anteeksiantoperus-
teista. Näiden perusteiden oikeusvaikutukset eroavat toisistaan. Mikäli tekoon
sovelletaan oikeuttamisperustetta, teko todetaan oikeudenmukaiseksi ja oi-
keusjärjestyksen tavoitteiden mukaiseksi. Tällaiseen tekoon jokaisella on sekä
oikeus että ainakin moraalinen velvollisuus. Tuomioistuin ei tällöin totea teki-
jän syyllistyneen rikokseen, vaan hänen katsotaan menetelleen oikein. Anteek-
siantoperusteen ollessa kyseessä tekijä taas vapautetaan vastuusta, koska hä-
neen ei voida kohdistaa syyllisyysmoitetta. Teko on tässä tilanteessa kuitenkin
oikeudenvastainen. Teko on ymmärrettävä, mutta ei välttämättä hyväksyttävä
eikä suositeltava. Mikäli pakkotila arvioidaan oikeuttamisperusteeksi, ei teki-
jälle määrätä rangaistusta eikä myöskään muuta rikosoikeudellista seuraamus-
ta, kuten menettämisseuraamusta. Pakkotila oikeuttamisperusteena sulkee ri-
kosvastuun kokonaisuudessaan pois. Mikäli tekoon soveltuva pakkotilasään-
nös katsotaan anteeksiantoperusteeksi, jää tekijä rankaisematta. Tällöin hänelle
voidaan kuitenkin tuomita menettämisseuraamus. Anteeksiantoperuste vaikut-
taa siten ainoastaan teosta tuomittavaan rangaistusseuraamukseen.1   Sen perus-
teella vastuuvapaus myönnetään rikoksentekijälle, vaikka hänen menettelynsä
on ollut yhteiskunnan kannalta negatiivinen.2 Anteeksiannettavan pakkotilan
rankaisemattomuutta voidaan perustella subjektiivisilla, toisintoimimismahdol-
lisuuksien arviointiin liittyvillä syillä.3

Oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteen välinen ero vaikuttaa myös muiden
osallisten vastuun määrittelyn sekä täysin ulkopuolisten ja pakkotilateon koh-
teen oikeuksien ja velvollisuuksien olemassaoloon. Mikäli tekijän toimeen so-
velletaan anteeksiantoperustetta, voidaan hänet tekoon yllyttänyt tuomita ta-
pahtuneesta rikoksesta, mikäli hänen kohdallaan kaikki rikosoikeudellisen vas-
tuun perustavat edellytykset ovat käsillä. Mikäli tekijän toimintaan sovelletaan
pakkotilasäännöstä oikeuttamisperusteena, vapautuvat myös muut osalliset vas-
tuusta. Päätekijähän on tällöin tehnyt oikeudenmukaisen ja toivottavan teon.

1 HE 44/2002 s. 99.
2 Lappi-Seppälä s. 295.
3 Honkasalo s. 175 - 176.
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Tällaisessa tilanteessa ulkopuoliselle syntyy oikeus ja toisinaan jopa velvolli-
suus auttaa oikeuttamisperusteen nojalla toimivaa tekijää, kuten esimerkiksi
puolustautumaan hätävarjelutilanteessa. Mikäli tekijän pakkotila tulee tulkitta-
vaksi anteeksiantoperusteena, on tekijää auttaneen toiminta mahdollisesti tule-
va arvioitavaksi osallisuussäännösten nojalla. Toisaalta jos tekijän teko tode-
taan tehdyksi oikeuttamisperusteen nojalla, ei teon kohteeksi joutuneella uhril-
la ole oikeutta vastustaa tekoa. Mikäli tekoon sovelletaan pakkotilasäännöstä
anteeksiantoperusteena, uhrilla on oikeus vastustaa tekijän toimintaa.4

1.2. Pakkotila lainsäädännössä

Aikaisemmin voimassa olleen rikoslain 3 luvun 10 §:n pakkotilasäännös kuului
seuraavasti:

Jos joku, pelastaaksensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omai-
suutta pakottavasta vaarasta, on tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pe-
lastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; tutkikoon oikeus, teon ja asianhaarain
mukaan, onko hän teostaan jääpä rankaisematta, vai onko hän siitä ansain-
nut täyden tahi 2 §:n 1 momentin mukaan vähennetyn rangaistuksen.

Rikoslain yleisten oppien uudistuksen myötä 1.1.2004 voimaan tulleella lailla
rikoslain muuttamisesta (515/2003) rikoslain pakkotilasäännös muuttui. Rikos-
lain 4 luvun 5 §:n 1 momentissa säädetään pakkotilasta oikeuttamisperusteena
ja 2 momentissa anteeksiantoperusteena:

Muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaa-
van välittömän ja pakottavaan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pak-
kotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun
otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan
laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet.

Jos oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 mo-
mentin perusteella pidettävä sallittuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta
vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautu-
mista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyk-
sellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat.

Aikaisemmin voimassa olleen lain sanamuoto ei tuonut selvyyttä siihen, millä
perusteella vastuuvapaus pakkotilasäännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa myön-
netään. Se jättää lainsoveltajan tehtäväksi ratkaista, tuomitaanko tekijä täyteen
rangaistukseen, vähennettyyn rangaistukseen vai jätetäänkö hänet kokonaan
rangaistukseen tuomitsematta. Siinä ei myöskään tehty eroa oikeuttamis- ja
anteeksiantoperusteen välillä, mutta oikeuskirjallisuudessa eron mahdollistava

4 HE 44/2002 s. 100.



233

tulkinta on katsottu mahdolliseksi. Oikeuskäytännössä ero näkyy siten, että hy-
väksyttäessä pakkotila oikeuttamisperusteena syyte on hylätty ja anteeksianto-
perusteen ollessa kyseessä tekijä on jätetty rangaistukseen tuomitsematta. Hal-
lituksen esityksessä todetaan, että uuden sääntelyn tarkoituksena on täsmentää
ja korottaa lain systematiikan tasoa vastuuvapausperusteiden osalta.5  Hallituk-
sen esityksessä voimassa olevan säännöksen ongelmaksi todetaan muun muas-
sa se, että pakkotilaoikeus on suojakelpoisten intressien osalta melko suppea.
Säännös on koettu tarpeettoman ahtaaksi silloin, kun kyse on ollut yhteisöllisis-
tä, kaikkia yhteiskunnan jäseniä yhteisesti koskevista kollektiivisista oikeushy-
vistä kuten luonnosta ja kulttuurista.6  Säännöksen soveltuvuutta tällaisiin ta-
pauksiin on käsitelty muun muassa kansalaistottelemattomuutta koskevassa kor-
keimman oikeuden ratkaisuissa 1983-II-159 ja 1967-II-15. Hallituksen esityk-
sessä pakkotilasäännöksen ongelmien on todettu keskittyneen intressivertailuun
ja siinä noudatettaviin periaatteisiin, koska laissa ei ole säädetty näiden sisäl-
löstä. Säädöstekstin “teon ja asianhaarain mukaan” on todettu varsin väljäksi,
minkä vuoksi punnintaan vaikuttavien perusteiden kirjoittaminen lakitekstiin
on katsottu tarpeelliseksi.7

2. Rikosoikeudellinen pakkotila

2.1. Pakkotilan määritelmä

Pakkotila on oikeuskirjallisuudessa määritelty tilanteeksi, jossa jonkin oikeu-
dellisesti suojatun edun pelastamiseksi pakottavasta, välittömästi uhkaavasta
vaarasta, joudutaan uhraamaan toinen oikeudellisesti suojattu etu. Pakkotila tar-
koittaa siis oikeushyvän suojaamista  toista oikeushyvää loukkaamalla.8  Lain-
muutoksen esitöissä on todettu, että pakkotilateko on mahdollinen myös lai-
minlyöntinä.9

Pakkotila muistuttaa rikoslain hätävarjelua. Molemmissa vastuuvapauspe-
rusteissa suojataan oikeushyvää pakottavalta ja välittömältä vaaralta. Hätävar-
jelutilanteessa vaara on kuitenkin aiheutunut oikeudettomasta hyökkäyksestä,
kun taas pakkotilassa vaara johtuu muusta syystä, esimerkiksi luonnonilmiöstä,
toisen henkilön toimenpiteistä, jotka eivät ole oikeudettomia hyökkäyksiä tai
vaaraan joutuneen omasta menettelystä.10  Hätävarjelussa on oikeus vääryyttä
vastassa ja pakkotilassa oikeudet ristiriidassa keskenään.11 Hätävarjelu kohdis-
tuu aina hyökkääjää vastaan. Pakkotilassa tekijä kohdistaa toimenpiteensä si-
vulliseen tai sellaiseen vaaranlähteeseen, jonka menettely ei ole oikeutettua.
Yhteistä hätävarjelulle ja pakkotilalle on se, että molemmissa sallitaan niin omien

5 HE 44/2002 s. 111.
6 HE 44/2002 s. 121.
7 HE 44/2002 s. 121.
8 Reinikka s. 229.
9 HE 44/2002 s. 121.
10 Honkasalo s. 173 - 174.
11 Anttila - Heinonen s. 120, Honkasalo s. 169.



234

kuin toistenkin etujen suojaaminen. Ne voivat esiintyä myös samassa tilantees-
sa, kuten esimerkissä, jossa A on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi yökerhossa.
A kaataa pahoinpitelijänsä seurauksin, että kymmenen muuta ihmistä kaatuu ja
saa vammoja. Tilanteessa pahoinpitelijälle ja hänen välineilleen aiheutettuja
vahinkoja arvioidaan hätävarjelusäännöksen nojalla, kun taas muille aiheutettu
vahinko tulee arvioitavaksi pakkotilana.12

Pakkotilan määrittelyssä voidaan erottaa toisistaan aggressiivinen ja defen-
siivinen pakkotila. Molemmissa tapauksissa on kyse pakottavasta ja välittömästä
vaarasta, mutta niissä vaaran aiheuttaja on erilainen. Defensiivisessä pakkoti-
lassa suojattavaa oikeushyvää uhkaava vaara on aiheutunut samasta intressita-
hosta, jota pakkotilassa on loukattu.13  Klassinen esimerkki defensiivisestä pak-
kotilasta on se, että paimen ampuu koiran, joka uhkaa vahingoittaa lammasta.
Nuutila mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa toisen koira hyökkää pyöräilijää
päin ja pyöräilijä potkaisee koiraa, minkä seurauksena koira kuolee.14 Aggres-
siivisessa pakkotilassa vaara sen sijaan on aiheutunut muusta kuin siitä tahosta,
jonka etuja uhrataan oikeushyvän suojelemiseksi. Esimerkiksi henkilö kovalla
pakkasella murtautuu toisen omistamaan kesämökkiin pelastautuakseen palel-
tumiselta. Vaara on tällöin aiheutunut luonnonvoimista, eikä kesämökin omis-
tajasta.15  Aggressiivisesta pakkotilasta on ollut kyse myös Kouvolan hovioi-
keuden ratkaisussa 11.12.2001 nro 1325 (R 01/881). Tapauksessa A:n syyksi
luettiin muun muassa törkeä vahingonteko, tapon yritys, vaaran aiheuttaminen
ja rattijuopumus. A oli valituksessaan rattijuopumuksen osalta vedonnut pakko-
tilaan. Syytteet olivat koskeneet tapahtumakokonaisuutta, jossa A oli valellut
bensiiniä vuokraamansa omakotitalon eteisen ja eteisaulan lattialle sekä sisällä
eteisaulassa olleen B:n jaloille. Tämän jälkeen A oli jäänyt ulkotuli kädessään
kuistille ulko-ovelle. Valutettu bensiini oli syttynyt leimahduksenomaisesti pa-
lamaan. A:lla ei ollut ollut puhelinta, koska se oli jäänyt sisälle asuntoon. A oli
lähtenyt autolla hälyttämään palokuntaa paikalle. Käräjäoikeus oli hylännyt
pakkotilaväitteen, koska A oli itse sytyttänyt tulen. Hovioikeus totesi A:n syyl-
listyneen rattijuopumukseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että avun saaminen
puhelimitse ei ollut ollut mahdollista, eikä avun saamisen muutoinkaan ollut
näytetty olleen mahdollista muulla tavalla kuin autoa käyttämällä. Hovioikeus
totesi A:n toimineen pakkotilassa. Se kuitenkin katsoi, että koska A oli itse ai-
heuttanut tulipalon, häntä ei voi jättää kokonaan rangaistukseen tuomitsematta.
Sen vuoksi A tuomittiin tältä osin rikoslain 3 luvun 2 §:n mukaiseen vähennet-
tyyn rangaistukseen.

2.2. Intressivertailu

Ero oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteen välillä on tehty intressivertailun avulla.
Oikeuskirjallisuudessa vertailua on pidetty joko yleisenä tai muodollisena oh-

12 Nuutila s. 305 - 306.
13 Honkasalo s. 169 - 170, Nuutila s. 310.
14 Nuutila s. 110.
15 Reinikka s. 240.
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jeena.16 Se tarkoittaa periaatteena painavamman eli arvokkaamman intressin
suojaamista. 17 Tätä periaatetta tukee käsitys siitä, että yhteiskunnan edun mu-
kaista oikeushyvien ristiriitatapauksissa on suojata niistä arvokkainta, koska
tämä johtaa arvokkaimman hyödyn maksimointiin. Oikeushyvien arvojärjes-
tykseen asettamisessa johtoa voidaan hakea siitä, miten ankarasti niiden louk-
kaus on kriminalisoitu.18  Arvioinnissa on kuitenkin huomioitava, että pelkkä
abstrakti oikeushyvin laadullinen erottelu ja niiden suhteellisten arvojen mää-
rittely suhteessa toisiinsa voi saada aikaan ristiriitaisen lopputuloksen. Tästä
esimerkkinä Reinikka esittää, että mikäli abstrakti oikeushyvien arvostelu osoit-
taa, että ihmishenki on kaikkein arvokkain intressi, johtaisi tämä siihen, että
hengen pelastaminen pakkotilassa syrjäyttäisi kaikki muut oikeushyvät. Ajatte-
lutavan mukaan ihmishengen pelastamiseksi olisi oikeutettua kajota toisen hen-
kilön ruumiilliseen koskemattomuuteen ja pakottaa hänet muun muassa luovut-
tamaan verta hengenvaarassa olevalle vastoin tahtoaan, jos se olisi ainoa pelas-
tuskeino, eikä vapaaehtoisia luovuttajia olisi saatavilla. Tällainen tilanne ei kui-
tenkaan ole hyväksyttävissä.19  Lainsäädäntö ei myöskään suoraan noudata abst-
raktia arvostelukriteeriä vähempiarvoisen oikeushyvän kustannuksella. Tästä
voi esimerkkinä mainita säännöksen, jonka mukaan kuolleelta henkilöltä ei saa
irrottaa kudoksia toisen hengen tai terveyden pelastamiseksi, mikäli on aihetta
otaksua, että tämä olisi vastoin vainajan tai hänen lähiomaisten tahtoa. Lainsää-
täjä siis asettaa vainajan tai hänen omaistensa tahdon kunnioituksen ihmishen-
keä arvokkaammaksi intressiksi.20  Tämä intressipunninnassa vaikuttava soli-
daarisuusperiaate tarkoittaa sitä, että konkreettisessa tilanteessa on osoitettava
määrättyä solidaarisuutta lakiin sisältyviä kieltoja kohtaan. Hallituksen esityk-
sessä periaatteen merkitys määritellään siten, että täytyy ylittää ylimääräinen
kynnys ennen kuin yksilöllä on oikeus ryhtyä itse arvioimaan kahden edun vä-
lisiä painoarvoja sellaisessa tilanteessa, joka johtaa lakiin sisältyvän kiellon rik-
komiseen. Kun kyse on samanarvoisista eduista, pakkotilassa toimijan tulisi
solidaarisuudesta oikeusjärjestyksen säännöksiä kohtaan pidättäytyä niitä rik-
komasta. Tämän ajatuskulun seurauksena pakkotila on oikeudenmukainen eli
oikeuttamisperuste, jos pelastettava etu on olennaisesti uhrattua suurempi.21

Ihmishenkeä voidaan pitää yleisesti ottaen tärkeimpänä suojatuista oikeus-
hyvistä. Tämä tulee ilmi Vaasan hovioikeuden tapauksessa 16.5.1989 nro 90,
jossa intressivertailussa vastakkain olivat henki, liikenneturvallisuus ja omai-
suuden suoja. Tapauksessa ambulanssin kuljettajan todettiin ajaneen liikenne-
sääntöjen vastaisesti aiheuttaen omaisuusvahingon. Käräjäoikeus hylkäsi syyt-
teen. Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja jätti ambulanssin kuljetta-
jan rikoslain 3 luvun 10 § :n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Hovioikeus
perusteli ratkaisuaan todeten kuljettajan menettelyn vallinneet olosuhteet huo-
mioon ottaen välttämättömäksi, koska kuljetettavana oli ollut vakavassa hen-

16 Anttila - Heinonen s. 121 - 122, Honkasalo s. 168 - 169, Lahti s. 1974.
17 Reinikka s. 240.
18 Anttila - Heinonen s. 121.
19  Reinikka s. 240.
20 Reinikka s. 241.
21 HE 44/2002 s. 122.
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genvaarassa oleva tajuton lapsi. Hovioikeus sovelsi pakkotilasäännöstä anteek-
siantoperusteena. Vastaavasti Helsingin hovioikeus ratkaisussa 10.8.1989 nro
1591 (R 88/127), jossa tuli arvioitavaksi vaaran pakottavuus. Tapauksessa A,
joka oli ammatiltaan sairaankuljettaja, oli ollessaan kotona niin sanotussa 15
minuutin lähtövalmiudessa saanut ilmoituksen kiireellisestä sairaankuljetuksesta.
A oli ajaessaan omalla henkilöautollaan kotoaan sairaankuljetuksen päivystys-
paikkaan, missä sairaankuljetusauto oli, menetellyt tieliikennesäännösten vas-
taisesti aiheuttaen menettelyllään muun muassa vakavaa vaaraa toisen hengelle
ja terveydelle. Koska kysymyksessä oli ollut kiireellinen hälytys hengenvaaras-
sa olevan tajuttoman lapsen kuljettamiseksi sairaalaan, hovioikeus piti A:n me-
nettelyä lapsen hengen pelastamiseksi välttämättömänä ja katsoi sen vuoksi A:n
toimineen pakkotilassa. Hovioikeus hylkäsi syytteen rikoslain 3 luvun 10 §:n
nojalla. Tapauksessa suojeltu etu väistyi selkeästi pienemmän edeltä.

Rovaniemen hovioikeuden ratkaisussa 12.4.1984 nro 65 (R 83/73) eläinlää-
käri A:n todettiin syyllistyneen liikenteen vaarantamiseen, koska hän oli henki-
löautoa kuljettaessaan laiminlyönyt noudattaa nopeusrajoituksia ja ohittanut
edellään kulkeneen perävaunullisen traktorin näkyvyyden ollessa tien kaarteen
ja mäen harjanteen takia rajoitettu. A oli kutsuttu auttamaan sairaaksi ilmoitet-
tua lehmää. Lehmällä oli ollut kouristuksellinen poikimahalvaus ja tauti oli eden-
nyt niin pitkälle, että eläin oli ollut välittömässä hengenvaarassa. Lehmä oli
ollut mahdollista pelastaa antamalla pistos sille suoraan suoneen. A:n ehtiessä
paikalle lehmä oli ollut siinä tilassa, että se olisi puolen tunnin kuluessa kuollut.
Hovioikeus totesi perusteluissaan, että A:n liikenneturvallisuudelle aiheuttama
vaara oli ollut vähäinen ottaen huomioon olosuhteisiin nähden pienehkö 20 ki-
lometrin suuruinen suurimman sallitun tuntinopeuden ylitys sekä se, että ohi-
tustilanteessa ohitettava ajoneuvo oli ollut hitaasti liikkuva. Intressivertailussa
vaaran vähäisyyteen nähden hovioikeus totesi lehmän suurehkon taloudellisen
merkityksen sekä poikimahalvauksen ja siihen mahdollisesti liittyvät jälkitau-
dit pakottavaksi vaaraksi lehmän hengelle ja terveydelle sekä päätyi katsomaan,
että A oli rikkonut tieliikenteestä annettuja määräyksiä olosuhteissa, joissa hä-
neltä eläinlääkärinä ei kohtuuden mukaan ollut voinut muuta vaatia. A jätettiin
rangaistukseen tuomitsematta.

Eläinlääkäri-tapauksessa hovioikeus kirjoitti perusteluissaan avoimesti nä-
kyviin suorittamansa intressivertailun. Pakkotila on arvioitu anteeksiantoperus-
teeksi. Siitä ilmenee myös abstraktin intressivertailun ongelmat verrattaessa lii-
kenneturvallisuutta ja varallisuusvahinkoa keskenään. Liikenneturvallisuushan
perimmältään turvaa myös toisten liikenteessä liikkujien henkeä ja terveyttä.
Hovioikeuden perusteluista käy hyvin ilmi punninnan eri tasot. Ensin hovioike-
us arvioi pakottavan vaaran olemassaolon, minkä jälkeen se suoritti intressiver-
tailun. Arvioinnissa on tultu siihen johtopäätökseen, että tässä kohdin vaaratto-
miksi katsottavissa olosuhteissa sairaan, hyötykäytössä olevan eläimen pelasta-
mista on pidetty puolustettavampana etuna kuin  liikennesääntöjen rikkomises-
ta aiheutunutta vähäistä vaaraa.22

22 Tolvanen s. 141.
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Defensiivisessä pakkotilassa loukattu etu voi olla suojattua suurempi ja teko
jäädä rankaisematta. Uudessa säännöksessä tämä on ilmaistu vaaran alkuperää
koskevalla vaatimuksella. Edellytyksenä oikeuttamisperusteeksi toteamiselle
kuitenkin on, että aiheutettu vahinko ei ole suhteettoman suuri pelastettuun etuun
verrattuna. Vastaavasti edellä mainitussa pyöräilijä-esimerkissä potkua voidaan
pitää puolustettavana huolimatta siitä, että tekoa jälkikäteen arvioitaessa koiran
aiheuttama vaara ei olisikaan ollut merkittävä. Tältä osin defensiivinen pakko-
tila muistuttaa hätävarjelua. Intressivertailussa sovelletaan sen vuoksi hätävar-
jelun arvioinnissa käytettyä suhteellisuusperiaatetta. Defensiivisessä pakkoti-
lassa tulee myös sallittavaksi laajempien voimakeinojen käyttö. Hätävarjelua
läheisesti muistuttavissa tilanteissa teko olisi mahdollista arvioida sallituksi
pakkotilateoksi, vaikka uhrattu etu olisi pelastettua etua jonkin verran suurem-
pi.23

Uudessa säännöksessä luetellaan selkeästi huomioon otettavat seikat sekä
oikeuttamis- että anteeksiantoperusteen kohdalla.  Anteeksiantoperustetta so-
vellettaessa pelastettavan edun tärkeys viittaa subjektiiviseen merkitykseen.
Tekijä on voinut syyllistyä menettelyyn syistä, jotka ovat ymmärrettäviä hänen
arvioidessa suojattavaa intressiä eri tavalla kuin oikeusjärjestys sen tekee.24

Henkilö  on esimerkiksi lemmikkiään puolustaakseen vahingoittanut naapurin
eläintä huolimatta siitä, että se olisi arvokkaampi kuin hänen omansa.25 Tunne-
arvoille on katsottu voitavan antaa jonkinasteista suojaa. Suoja kuitenkin on
lähtökohtaisesti pienempi kuin oikeusjärjestyksen yleensä tunnustamille arvoille
annettu suoja.26  Mitä läheisemmin puolustettavat edut liittyvät tekijään itseen-
sä tai hänen läheisiinsä, sitä ymmärrettävämpää menettelyn voidaan katsoa ole-
van. Mikäli tekijä uskoo pelastavansa tärkeämmän edun vähemmän tärkeän edun
kustannuksella, ei hänellä mielestään olisi ollut syytä menetellä muulla tavoin.27

Yllätyksellisyyden ja pakottavuuden vaatimus tuo esiin sen, että anteeksian-
nettavassa pakkotilassa ulkoiset seikat voivat estää etujen punninnan. Tapahtu-
ma on esimerkiksi niin nopea, ettei järkevää päättelyä ole ehtinyt tehdä.28 An-
teeksiantoperusteena tulevat arvioitavaksi myös sellaiset tilanteet, jossa hengen
pelastamiseksi joudutaan uhraamaan toinen ihmishenki. Jokaisen henki on yhtä
arvokas ja nauttii samanlaista suojaa. Sen vuoksi ihmishengen riistämistä pak-
kotilanteessa ei voi katsoa oikeuttamisperusteeksi.29

2.3. Pakottava vaara

Edellä todettu pakkotilan määritelmä edellyttää, että pakkotilassa ilmenevän
vaaran tulee olla välitöntä ja pakottavaa. Tapauskohtaisesti arvioitava välittö-

23 Nuutila s. 310, HE 44/2002 s. 122.
24 HE 44/2002 s. 122.
25 Nuutila s. 311.
26 Lappi-Seppälä s. 421.
27 HE 44/2002 s. 123.
28 HE 44/2002 s. 123.
29 Reinikka s. 245 - 246.
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myys tarkoittaa sitä, että vaaran uhka on hyvin läheinen. Mitä läheisemmästä
vaarasta on kyse, sitä perustellumpaa on vedota pakkotilaan.30  Tapahtumien
tulee olla edennyt niin pitkälle, että oikeudenmenetys uhkaa viipymättä. Mikäli
vaara uhkaa vasta jonkin ajan kuluttua, torjunnassa on käytettävissä muita kei-
noja kuin toisten oikeudellisten etujen uhraus.31  Pakottavuus merkitsee vaati-
musten asettamista myös vaaran asteelle. Pakottavasta vaarasta ei ole kyse ai-
van pienissä vaaroissa, vaan vaaditaan, että se ylittää määrätyn kynnyksen.
Vähäisten oikeudenloukkausten yhteydessä vastuuta voidaan rajoittaa muun
muassa sallitun riskin oppeja soveltamalla.32  Pakottavuus viittaa myös suojau-
tumiskeinovalikoiman laajuuteen. Mikäli vaarasta on mahdollista pelastua jol-
lakin muulla keinolla kuin toista oikeushyvää loukkaamalla, on sellaista keinoa
ensisijaisesti käytettävä.33  Pakottavana vaarana ei voida pitää vaaraa, joka on
poistettavissa esimerkiksi omaa omaisuutta uhraamalla. Mikäli vaara on vältet-
tävissä pakenemalla tilanteesta tai kutsumalla viranomaiset apuun, on tähän
mahdollisuuteen turvauduttava pakkotilasäännöksen soveltamisen asemesta.34

Tällaisesta tapauksesta oli kyse Itä-Suomen hovioikeuden tapauksessa
25.10.1988 nro 2111 (R87/931). Syytetty oli kuljettanut autoa tieliikennesään-
töjen vastaisesti pelastaakseen autossaan matkustajana olleen henkilön joutu-
masta toisen auton kuljettajan pahoinpitelemäksi. Syytetyllä ei ollut ollut muu-
ta mahdollisuutta sanotun henkilön pelastamiseksi tuosta pakottavasta vaarasta
kuin pakeneminen, joka oli onnistunut syytteessä tarkoitetulla tieliikennelain
säännösten vastaisella menettelyllä. Hovioikeus katsoi syytetyn toimineen pak-
kotilassa ja rikoslain 3 luvun 10 §:n nojalla hylkäsi syytteen.

Pakottavasta vaarasta katsottiin olevan kyse Helsingin hovioikeuden tapauk-
sessa 28.1.1992 nro 197 (R 90/2712). Ajokortiton A, joka oli ollut yksin teoin
tehdyistä törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenteen vaarantamisesta tuomitun
B:n kuljettamassa autossa matkustajana, oli auton ollessa ajautumassa tien kes-
kiviheriölle tarttunut takaistuimelta käsin auton ohjauspyörään ja näin estänyt
auton suistumisen tieltä sekä siirryttyään etuistuimelle tarttunut uudelleen oh-
jauspyörään estäen tällöin auton törmäyksen betoniesteisiin. A:n veren alkoho-
lipitoisuudeksi tapahtuman jälkeen oli todettu 3,01 promillea. Hänet tuomittiin
yksin teoin tehdyistä törkeästä rattijuopumuksesta ja ajokortitta ajosta. A oli
kuitenkin tehnyt teot pelastaakseen itsensä ja B:n pakottavasta vaarasta, josta
pelastus ilman A:n toimintaa olisi ollut mahdoton. Koska A oli ennen ajoon
lähtöä hyvin tiennyt B:n nauttiman alkoholin määrän sekä tämän tilan ja hän
siten B:n kuljettamaan autoon matkustajaksi lähtiessään oli jo etukäteen voinut
ennakoida vaaratilanteita syntyvän, A:ta ei jätetty rangaistukseen tuomitsemat-
ta, vaan rangaistus määrättiin rikoslain 3 luvun 10 §:n ja 2 §:n mukaan vähen-
nettynä. Tolvanen kritisoi ratkaisua rangaistuksen määräämisen osalta. Hänen
mukaansa on nurinkurista rangaista A:ta vain siksi, että hän oli vahingon estä-

30 Reinikka s. 246.
31 Nuutila s. 308.
32 HE 44/2002 s. 121.
33 Anttila - Heinonen s. 174 - 175, Honkasalo s. 174 - 175.
34 Nuutila s. 308.
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essään ollut juovuksissa. Tapauksessa onnettomuuden estäminen oli vähentä-
nyt vaaraa A:n että B:n kohdalla, samoin kuin myös B:n toiminnasta  ulkopuo-
listen turvallisuudelle aiheutunutta vaaraa. Arviointi on vastoin periaatetta, että
ihmisiä tulisi kannustaa estämään onnettomuuksia myös heidän ollessaan itse
juovuksissa.35

Vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien merkityksestä oli kyse Kouvolan
hovioikeuden ratkaisussa 21.8.2002 nro 914 (R 02/32). Tapauksessa A oli naut-
tinut perhejuhlissa alkoholia. Vieraana ollut B, joka oli kärsinyt psyykkisistä
ongelmista, oli saanut sairauskohtauksen, eikä hänellä ollut ollut edellä mainit-
tuihin vaivoihin määrättyjä lääkkeitä mukanaan. A oli lähtenyt autolla hake-
maan lääkkeitä B:n asuinpaikasta noin kahden kilometrin päästä. Käräjäoikeus
oli todennut A:n toimineen pakkotilassa perustellen ratkaisuaan sillä, että lääk-
keiden noutaminen oli ollut välttämätöntä. Se oli myös katsonut, että kävellen
kahden kilometrin matkaan olisi mennyt kohtalaisen pitkä aika. Käräjäoikeus
totesi tilanteen olleen pakottava. Niissä olosuhteissa A:lta ei ollut kohtuudella
voinut edellyttää, että hän olisi kävellen lähtenyt hakemaan lääkkeitä. Hovioi-
keus tuomitsi A:n rattijuopumuksesta. Se totesi perusteluissaan, että  A:n olisi
pitänyt ymmärtää vaihtoehtoisten toimintakeinojen mahdollisuus ja pidättyä
ajosta. Sen vuoksi kyse ei ollut ollut pakkotilasta. Hovioikeus kuitenkin katsoi,
että olosuhteet olivat olleet sellaiset, että ne olivat vähentäneet A:n tahallisuu-
den astetta ja näin teosta ilmenevää syyllisyyttä. Hovioikeus otti tämän seikan
rangaistuksen mittaamisessa huomioon lieventävänä perusteena. Hovioikeuden
ratkaisua voi pitää perustellumpana. A:lla oli ollut selkeästi mahdollisuus toi-
mia toisin, eikä B:n sairauskaan ollut niin äkillistä hoitoa vaativa, etteikö A:lta
olisi voinut edellyttää toisenlaista toimintaa.

Vesistön pilaantumisen aiheuttaneen jäteveden johtamisen vesistöön ei kat-
sottu tapahtuneen pakkotilassa tapauksessa KKO 1967-II-15. Siinä selluloosa-
tehtaan toimitusjohtaja A oli tuomittu rangaistukseen vesistön luvattomasta pi-
laamisesta. Tuomion jälkeen yhtiö jätti vesioikeudelle lupahakemuksen, jotta
se määräisi ehdot, joiden nojalla jäteveden johtamisen jatkaminen vesistöön
olisi sallittua. Yhtiön tuotannossa syntynyttä jätevettä oli päästetty toimitusjoh-
tajan tuomion antamisen jälkeenkin Lievestuoreenjärveen, Leppäveden Metso-
lahteen ja Koivujärveen seurauksin, että jätevesi oli kyseisissä järvissä aiheut-
tanut veden laadun vahingollista muuttumista. Itä-Suomen vesioikeus katsoi
A:n olevan vastuussa ilman vesioikeuden lupaa tapahtuneesta ja yleistä etua
loukanneesta vesistön pilaamisesta ja tuomitsi toimitusjohtajan rangaistukseen.
Vesiylioikeus sen sijaan katsoi, että yhtiö oli toiminut pakkotilassa. Kantaansa
vesiylioikeus perusteli sillä, että yhtiön olisi pitänyt pilaamisseurauksen välttä-
miseksi joko lopettaa tuotantonsa 1920-luvulta saakka toimineessa tehtaassa tai
rakentaa arviolta 2 - 3 miljoonaa markkaa maksava sulfiittijäteliemen polttolai-
tos. Näitä pidettiin liian suurina uhrauksina. Korkein oikeus kumosi vesiylioi-
keuden päätöksen perustellen ratkaisuaan sillä, että niitä seuraamuksia, jotka
ehkä aiheutuisivat vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tarvittavista toimenpi-

35 Tolvanen s. 146.
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teistä, ei ollut pidettävä rikoslain 3 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna vaarana. Kor-
keimman oikeuden perusteluista käy ilmi myös, että intressivertailulla keskeyt-
tämisestä aiheutuvien haittojen ja hyötyjen välillä ei ollut ratkaisevaa merkitys-
tä rikosasian käsittelyn kannalta. Ratkaisu perusteltiin siten pakottavan vaaran
määritelmän kautta. Työttömyyden aiheutumista ei pidetty sellaisena. Tämän
ratkaisun perusteella ei mielestäni voi tehdä sen suuntaisia johtopäätöksiä, että
pakkotilasäännös ei soveltuisi ympäristönsuojelutilanteissa tai ympäristörikok-
sissa. Ratkaisevaa on se, onko vaara niin välitön ja pakottava, että säännös tulee
sovellettavaksi. Vasta sen jälkeen on mahdollista suorittaa intressivertailu ym-
päristönsuojelunäkökohtien ja sitä vastassa olevien taloudellisten etujen ja työl-
lisyysnäkökohtien välillä. Tässä tapauksessa oli olemassa vaihtoehto, vaikka-
kin erittäin kallis sellainen. Oikeuttamisperusteesta ei sen vuoksi voinut olla
kyse. Tällaisen mahdollisuuden tai muutoin hyvin vaivalloisen toimintavaihto-
ehdon olemassaolo poistaa oikeuttamisperusteen soveltamisen. Sen sijaan teko
voisi tulla arvioitavaksi anteeksiantoperusteena, mikäli keinon käyttöä ei olisi
voinut kohtuudella vaatia36.

Helsingin hovioikeuden tapauksessa 12.10.2000 nro 2784 (R 00/1302) A oli
uuden vuoden yönä poistunut juhlista kevyesti vaatetettuna ja pyrkinyt erää-
seen asuntoon, minne häntä ei ollut päästetty. A oli mennyt pihalla kadulle viet-
tävään rinteeseen pysäköitynä olleeseen autoon ja kuljettanut autoa vapautta-
malla käsijarrun sekä ohjaamalla ohjauspyörästä. A oli katsonut toimineensa
pakkotilassa. Käräjäoikeus hylkäsi pakkotilaväitteen ja vaatimuksen rangais-
tuksen lieventämisestä sanotulla perusteella. Käräjäoikeus perusteli päätöstään
sillä, että A oli liikkunut kaupungissa tiheään asutulla alueella. Pakkasta oli ol-
lut noin 10 astetta, mutta A:lla oli kuitenkin ollut mukanaan rahaa ja matkapu-
helin. A oli ollut humalassa, mutta hän oli kuitenkin kyennyt kävelemään. Kärä-
jäoikeus totesi, ettei A ollut ollut todellisessa hengenvaarassa paleltumismah-
dollisuuden vuoksi. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputu-
losta.

Tapauksessa Helsingin hovioikeus 3.11.2000 nro 3038 (R 00/1445)  A oli
tuonut heroiinia maahan vatsaansa kapseleina nieltynä yhteensä yli 250 gram-
maa. A oli katsonut toimineensa pakkotilassa, koska hänet oli pakotettu niele-
mään kapselit aseella uhaten. Käräjäoikeus hylkäsi väitteen näytön puutteen
vuoksi todeten, ettei ollut esitetty muuta selvitystä pakottamisesta tai pakkoti-
lasta kuin A:n oma kertomus. A oli saapunut maahan yksin eikä hän ollut vapaa-
ehtoisesti ottanut yhteyttä viranomaisiin ennen kuin hänen vatsansa oli kipeyty-
nyt niin, että hänen oli ollut välttämätöntä hakeutua sairaalaan. Hovioikeus ei
muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

2.3. Suojattava oikeushyvä

Voimassaolevan pakkotilasäännöksen on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännös-
sä vakiintuneesti katsottu koskevan kaikkia oikeudellisesti suojattuja yksityisiä

36 HE 44/2002 s. 121.
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intressejä, mutta julkisista intresseistä ainoastaan julkista varallisuutta.37 Suoja-
tut intressit voivat kuulua joko pakkotilateon tekijälle tai muulle henkilölle.38

Sen sijaan 1.1.2004 voimaan tulleen uudistuksen myötä soveltamisala laajeni.
Hallituksen esityksessä nimenomaisesti todetaan, että pakkotilaoikeutta on laa-
jennettu myös muihin kuin yksityisiin etuihin ja julkiseen omaisuuteen. Tämän
laajennuksen on arveltu tuovan uusia ongelmia, koska alkuperäinen säännös on
koettu ongelmalliseksi niissä tilanteissa, joissa kyse on on ollut yhteisöllisistä,
kaikkia yhteiskunnan jäseniä koskevista kollektiivisista oikeushyvistä, kuten
luonnosta ja kulttuurista.39

Tyypillisesti suojattu oikeushyvä on ollut henki ja terveys. Pakkotilatekoina
voidaan pitää muun muassa lapsen pelastamista auringossa olevasta autosta sil-
loin, kun vanhemmat eivät ole syyllistyneet rikoslain 21 luvun 14 §:n mukai-
seen heitteillepanoon tai kun lapsi pelastetaan vihaisen koiran puremiselta. Oi-
keutettua on myös puolustaa omaa tai toisen henkeä rauhoitetun eläimen hyök-
käykseltä, esimerkiksi karhulta. Nuutila suhtautuu kuitenkin varauksellisesti
siihen, voiko pakkotilaksi katsoa koiran pelastamisen hellesäällä läkähtymästä
autosta.40  Voimassaolevan säännöksen tulkinnan kannalta ratkaisevaa on se,
miten määritellään yksityinen oikeushyvä. Onko eläin sellainen? Tässä kohdas-
sahan suojeltava oikeushyvä on eläintensuojelu, toisin sanoen eläinten suojelu
tarpeettomalta kärsimykseltä. Ottaen huomioon pakkotilasäännöksen väljyys
mielestäni koiran suojelu voidaan tulkita suojeltavaksi oikeushyväksi ja siten
puolustettavaksi myös voimassaolevan lain mukaan. Intressivertailu omaisuus-
vahingon ja eläintensuojelun välillä ratkaisisi lopputuloksen siltä osin, olisiko
kyseessä oikeuttamis- vai anteeksiantoperuste. Itä-Suomen hovioikeuden rat-
kaisussa 1.4.1980 nro 79 syytetty oli ampunut saksanpaimenkoiran, joka oli
ajanut hänen omistamansa lehmän ja vasikan piikkilanka-aidan ympäröimään
lypsytarhaan.  Tapauksessa oli uhannut pakottava vaara, että koira käy syytetyn
kotieläinten kimppuun ja raatelee niitä tai että eläimet koiraa paetessaan vahin-
goittavat itseään piikkilanka-aitaan. Vaaratilanne oli aiheutunut, koska koiran
omistaja oli laiminlyönyt valvoa koiraansa siten, ettei se olisi ryhtynyt ajamaan
karjaa. Syytetyn käsityksen mukaan hänellä ei ollut ollut muuta mahdollisuutta
eläintensä pelastamiseen kuin ampua koira. Hovioikeus katsoi syytetyllä olleen
laillinen oikeus ampua koira ja se hylkäsi sekä syytteen vahingonteosta että
asiassa esitetyt korvausvaatimukset. Tässä tapauksessa, joka koski defensiivis-
tä pakkotilaa, kyse ei ollut eläinsuojelullisesta intressistä, vaan omaisuuden suo-
jaamiselta pakottavasta vaarasta.

Julkisuudessa paljon esillä olleissa turkistarhaiskuissa on syytettyjen taholta
usein esitetty väite pakkotilasta. Vaasan hovioikeuden niin sanotussa kettutyt-
tötapauksessa 30.12.1996 nro 1974 (R 96/208) kolme tyttöä tuomittiin rangais-

37 Anttila - Heinonen s. 120, Honkasalo s. 171 - 172, Frände s. 184, Nuutila s. 306 - 307, Koskinen s. 103.
38 Honkasalo s. 172.
39 HE 44/2002 s. 121.
40 Nuutila s. 306 - 307.
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tuksiin kolmesta törkeästä vahingonteosta, vahingonteosta sekä tarpeettoman
tuskan ja kivun tuottamisesta eläimelle. Tytöt olivat neljällä eri kettutarhalla
avanneet sini- ja hopeakettujen häkkejä päästääkseen ketut karkuun. Tapahtu-
ma-aika oli ollut kettujen penikointiaikaa, minkä seurauksena emot olivat tultu-
aan häirityiksi tuhonneet tai hylänneet pentujaan. Tytöt olivat lisäksi maalan-
neet spray-maalilla turkistarhausta vastustavia iskulauseita tarhojen rakennuk-
siin. Syytetyt vetosivat tekojensa oikeuttamisperusteina siihen, että heillä oli
ollut oikeus menettelyynsä, koska ketut olivat kärsineet tarhoilla ja turkistar-
haus sen vuoksi oli ristiriidassa eläinsuojelulain periaatteiden kanssa. Sekä kä-
räjäoikeus että hovioikeus hylkäsivät väitteen. Hovioikeus perusteli ratkaisu-
aan sillä, että turkistarhaus oli ollut tekoaikana sallittu ja lainmukainen elinkei-
no. Lainsäädäntö ja määräykset Suomessa olivat sallineet tarhauksen eräisiin
länsimaihin verrattuna hieman puutteellisemmissa olosuhteissa. Hovioikeus
totesi, että turkistarhausta ei voinut katsoa harjoitetuksi eläinsuojelulain vastai-
sesti. Hovioikeus myös katsoi, että oikeutta ryhtyä syytteessä tarkoitettuihin
tekoihin ei olisi ollut edes siinä tapauksessa, että eläinsuojelulain säännösten ja
turkistarhausta koskevien säännösten välillä vallitsisi väitetty ristiriita. Niin voi-
massa olevan kuin uuden pakkotilasäännöksenkin mukaisena anteeksiantope-
rusteena pakkotilasäännös turkistarhaiskussa voisi tulla mielestäni kuitenkin so-
vellettavaksi, mikäli  tarhaus aiheuttaisi eläimille eläinsuojelulain vastaisesti
tarpeetonta tuskaa, kipua tai kärsimystä siten, että eläin olisi vaarassa menehtyä
tai sairastua vakavasti. Pakottavasta vaarasta tarhauksessa ei yleisesti ottaen
sinänsä ole kysymys, eikä hyväksyttäviä motiiveja pelkästään voi pitää oikeut-
tamisperusteena.

Niin sanotun moraalisen pakkotilan olemassaolosta on ollut kyse huumaus-
ainerikosta koskeneessa tapauksessa KKO 2002:97. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus oli kieltänyt opioidiriippuvaisten potilaiden hoitoon omistautunut-
ta lääkäriä määräämästä potilailleen huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä.
Päätöksen jälkeen lääkäri oli potilaitaan apuna käyttäen tuonut maahan huu-
mausaineeksi luokiteltavaa buprenorfiinia sisältäviä lääkevalmisteita ja luovut-
tanut niitä edelleen korvausta vastaan muille potilailleen. Lääkäri vetosi puo-
lustuksenaan siihen, että hän oli toiminut pakkotilassa. Perusteena hän esitti,
että kuntoutumisen alkuun päässeiden huumevieroituspotilaiden jättäminen vaille
hoitoa olisi hänen käsityksensä mukaan vaarantanut potilaiden hengen ja ter-
veyden. Lääkäri vetosi vielä siihen, että mikäli hän olisi jättänyt potilaansa vail-
le edellä mainittua hoitoa, hän olisi syyllistynyt rikoslaissa tarkoitettuun heit-
teillepanoon sekä epäeettiseen toimintaan, joka olisi ollut häntä lääkärinä sito-
van lääkärinvalan vastaista. Laiminlyönti olisi ollut myös hoitovirhe. Kaikki
oikeusasteet hylkäsivät väitteen. Korkein oikeus totesi perusteluissaan, että lää-
käri oli ollut velvollinen noudattamaan sanottuja lääkkeitä koskevia säännöksiä
ja sovittamaan toimintansa niiden puitteisiin. Rangaistusvastuuta ei poistanut
se, että hän oman käsityksensä mukaan oli toiminut potilaidensa parhaaksi. Pak-
kotilavaatimuksen hylkäämistä ei tuomiossa erikseen perusteltu. Sinänsä lienee
kuitenkin selvää, että huumeriippuvaisten potilaiden kohdalla ei ollut ollut kyse
rikoslain 3 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta pakottavasta, välittömästi uhkaavasta
vaarasta.
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Oikeudellisesti suojatusta edusta ei ole kyse silloin, kun henkilö rikkoo lii-
kennesääntöjä yrittäessään ennättää ajoissa kokoukseen tai muuhun tilaisuu-
teen. Tapauksessa KKO 1993:22 merivartioston komentajan virka-autoa oli
kuljetettu liikennesääntöjen vastaisesti sen vuoksi, että komentaja ehtisi ajoissa
virkansa puolesta vastaanottamaan kutsuvieraita laivalle. Mainittu virka-ajo ei
ollut sellainen kiireellinen virkatehtävä, joka välttämättä edellyttää poikkea-
mista tieliikenneasetuksen 52 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin liikenne-
säännöistä. Tapauksessa ei varsinaisesti käsitelty pakkotilaa, mutta sitä voidaan
tulkita siten, että ajoissa ehtiminen ei ole oikeusjärjestyksen suojaama oikeus-
hyvä.41   Oikeudellisesti suojattu etu ei ole kyseessä myöskään käytännössä var-
sin usein esiintyvissä tilanteissa, joissa rikosasiassa vastaaja esittää toimineen-
sa pakkotilassa paetessaan häntä kiinni ottanutta poliisia.42 Toisenlaisesta kiin-
niotettavan toiminnasta oli kyse Helsingin hovioikeuden tapauksessa 20.9.2002
nro 2799 (R 01/753). A oli tuomittu käräjäoikeudessa muun muassa rikoslain
16 luvun 2 §:n virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. A:n oli todettu po-
liisin otettua hänet kiinni ja ryhdyttyä kuljettamaan häntä käsiraudoissa poliisi-
auton takapenkillä uhanneen purra palan kiinni pitäneen poliisin jalasta ja ku-
rottautuneen samanaikaisesti lähelle poliisin reiden takaosaa. Poliisi oli joutu-
nut torjumaan A:n puremisyrityksiä kädellään, minkä seurauksena A oli yrittä-
nyt purra poliisia myös sormista. A vaati hovioikeudessa sanotun syytekohdan
hylkäämistä, koska hän oli toiminut pakkotilasssa. Poliisin suorittamat toimen-
piteet olivat olleet niin kivuliaita, että hänellä ei ollut ollut muuta vaihtoehtoa
kuin uhata puremisella. Hovioikeus katsoi, että kyseessä ei ollut pakkotila, kos-
ka A oli itse omalla toiminnallaan aiheuttanut käsirautojen käytön ja poliisin
muut toimenpiteet. Tapauksesta ilmenee se, että viranomaisten lakiin perustuva
oikeus rajoittaa kansalaisen vapautta ei tuo oikeutta vastustaa voimankäyttöä.
Perustelutapa edellä mainitussa ratkaisussa sinällään ei mielestäni ole kuiten-
kaan täysin onnistunut.

Kansalaistottelemattomuus kuuluu vaihtoehtoliikkeiden toimintatapoihin. Sen
avulla on pyritty ympäristöarvojen korostamiseen usein paikallisten ympäris-
tönsuojeluongelmien ilmetessä. Se voidaan määritellä teoksi, joka on vääryys-
tunnusmerkistönmukainen, tarkoituksellinen, julkinen ja symbolinen.43  Kor-
kein oikeus on käsitellyt kansalaistottelemattomuutta ja sen oikeutusta tapauk-
sessa KKO 1983-II-159.  Tapauksessa syytetyt olivat maansiirtotyömaalla tun-
keutuneet kaivinkoneen toimintasäteen sisäpuolelle, jolloin koneen kuljettajan
oli ollut luovuttava käyttämästä konetta, koska hän muutoin olisi saattanut ai-
heuttaa tahallansa tai tuottamuksellaan koneeseen kettingeillä kytkeytyneille ja
koneen toimintasäteen sisäpuolella olleille henkilöille ruumiinvamman ja siten
syyllistyä rikokseen. Syytetyt olivat palanneet paikalle poliisin poistuttua pai-
kalta. Syytetyt tuomittiin rangaistukseen pakottamisesta ja haitanteosta viran-
toimituksessa olevalle virkamiehelle sekä osa niskoittelusta poliisia vastaan.
Syytetyt vetosivat puolustuksenaan pakkotilaan. He olivat katsoneet toimineensa

41 Frände s. 185.
42 Nuutila s. 307.
43 Puoskari - Sipilä s. 250.



244

lintujen pesiytymispaikkana tärkeän ja luonnonsuojelun kannalta muutoinkin
merkittävän Koijärven pelastamiseksi. Asiassa oli jo laadittu ojitussuunnitelma
järven ympäristön viljelysmaiden kuivattamiseksi. Sanottu suunnitelma oli lain-
voimainen. Syytettyjen keskeyttämät kaivuutyöt olivat olleet tämän laillisen
suunnitelman täytäntöönpanoa. Korkein oikeus katsoi, että kyseessä ei ollut ran-
gaistavuuden poistava pakkotila.

Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluja voi lukea niin, että se ei hyväk-
synyt julkisia intressejä pakkotilasäännöksellä suojattavaksi oikeushyväksi. Tosin
ratkaisun perusteluissa ei varsinaisesti perusteltu säännöksen soveltamisen pois-
sulkemista. Lopputulos vaikuttaa perustuvan pelkästään siihen, että kaivuutyöt
perustuivat lainvoimaiseen suunnitelmaan ja olivat sen toteutusta. Tämä vai-
kuttaa ristiriitaiselta pakkotilan määritelmän kanssa, koska säännöksen sovelta-
minen ei edellytä vaaran oikeudenvastaisuutta. Oikeampi tapa olisi ollut mie-
lestäni lähteä perustelemaan suoraan pakkotilan määritelmän kautta.  Tällöin
olisi joko katsottu suojattavan intressin puuttuvan tai sen olevan olemassa. Joka
tapauksessa säännöksen uudistus poistaa soveltamisalaongelman ympäristön-
suojelun osalta vastaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristönsuojelu- ja
muissa kansalaistottelemattomuustapauksissa, kuten talonvaltausta ja metsäaluei-
den hakkuuta koskevissa tapauksissa pakkotilan soveltaminen anteeksiantope-
rusteena ratkeaa säännöksen muiden edellytysten arvioinnin kautta. Oikeutta-
misperusteen olemassaolon kohdalla arvioinnissa ongelmia soveltamisen suh-
teen voi aiheutua näyttöongelmina, koska ympäristövahingot eivät aiheudu het-
kessä. Lisäksi edellytyksenä tietysti on se, että kaikki mahdolliset viranomais-
keinot on käytetty. Intressivertailussa sinänsä ympäristöarvoilla on suuri paino-
arvo. Ympäristönsuojelu on tärkeää ympäristövahinkojen laajuuden ja vahin-
gon peruuttamattomuuden tai ainakin huomattavien pelastuskustannusten vuoksi.
Sen vuoksi uudistuksen myötä voi olla samaa mieltä Puoskarin ja Sipilän kans-
sa siitä, että pakkotilasäännös tarjoaa mahdollisen oikeudellisen oikeuttamis-
keinon silloin, kun kansalaistottelemattomuusteko perustuu moraalisesti hyväk-
syttäviin arvoihin.44 Eläinsuojelussa pakkotila voisi mahdollisesti tulla harkitta-
vaksi esimerkiksi pyrittäessä suojelemaan luonnonvaraisia eläimiä häiritsemäl-
lä metsästystä.45

Lainmuutoksen tuoma suojattavan oikeushyvän laajennus koskemaan jul-
kista etua tuo harkittavaksi, tuleeko pakkotilasäännös sovellettavaksi esimer-
kiksi poliisin toimintaan.  Voimassaolevan lain aikana pakkotilasäännöstä ei ole
katsottu voitavan soveltaa silloin, kun kyse on ollut pakkokeinolaissa pakko-
keinojen käytölle säädettyjen edellytysten ylittämisestä. Tärkeää rikostutkin-
nallista etua ei ole pidetty perusteena esimerkiksi telekuunteluluvan myöntämi-
selle vastoin pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:ssä säädettyjä edellytyksiä.46  Tältä
osin esitöistä ei löydy tukea sille, että olotilaa olisi ollut tarkoitus muuttaa. Lain-
säätäjä on määritellyt rajat pakkokeinojen käytölle niitä koskevassa erityislais-
sa, joten säännöksen tulkinta rajausten yli oikeuttamis- tai anteeksiantoperus-
teen avulla ei ole mahdollista.

44 Puoskari - Sipilä s. 252.
45 Streng s. 55.
46 Nuutila s. 307, Frände s. 189.
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Lainmuutoksen voimaantultua harkittavaksi tulee sen sijaan kysymys, so-
veltuuko pakkotilasäännös oikeuttamis- tai anteeksiantoperusteena silloin, kun
poliisi virkatointa suorittaessaan menettelee tavalla, joka muutoin täyttäisi jon-
kin rikoksen tunnusmerkistön. Tällaisesta tilanteesta voisi olla kyse esimerkik-
si silloin, kun poliisi tekee poliisilain 31 b §:n nojalla sanotun lain 28 §:n 5
kohdassa määritellyn valeoston ostamalla vaarallisen aseen myyjältä tarkoituk-
sin, ettei se päädy rikollisten käsiin. Lain 28 §:ssä puhutaan ostotarjouksesta,
mutta otsikossa valeostosta. Onko poliisilla oikeus ostaa ase? Pakkotilasäännös
soveltamisalansa perusteella lienee sovellettavissa silloin, kun kyse on pakotta-
vasta vaarasta eli aseella ollaan välittömästi uhkaamassa jonkun henkeä. Ottaen
huomioon kyseisen tutkintatoimenpiteen laatu toimena, joka on periaatteessa
mahdollista tulkita myös yllytykseksi rikokseen, olisi selkeä toimivaltasäännös
oikeudesta ostoon mielestäni tarpeen. Toisena esimerkkinä voi miettiä tilannet-
ta, että poliisi on suorittamassa poliisilain 31 a §:ssä säänneltyä, lain 28 §:n 4
kohdassa määriteltyä peitetoimintaa ja seuraa rikollista ajaen vastoin liikenne-
merkein osoitettua nopeusrajoitusta ylinopeutta syyllistyen rikoslain 23 luvun
1 §:ssä rangaistavaksi säädettyyn liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Voi-
ko poliisi puolustuksekseen vedota pakkotilaan ja perustella käyttämäänsä yli-
nopeutta sillä, että oli olemassa pakottava vaara rikollisen pääsemisestä kar-
kuun? Suojeltava etu on tällöin julkinen intressi. Tässä poliisin toimille on kui-
tenkin suora toimivaltasäännös siltä osin kuin on kyse peitetoiminnasta. Sen
piiriin kuuluva keinovalikoima on kuitenkin jätetty avoimeksi. Oikeutta valita
käytettäviä keinoja poliisilain sallimien toimenpiteiden suorittamiseksi on ra-
joitettu muun muassa poliisilain 2 §:n 2 momentissa ilmaistulla suhteellisuus-
periaatteella. Tämä ja pakkotilasäännöksen määritelmä huomioon ottaen poliisi
voisi tiettyyn pisteeseen saakka puolustuksenaan vedota pakkotilaan. Toisaalta
tässä kohdin lienee kysyttävä, miten tarkkaan harkintaan yksittäinen poliisi-
mies tehtävää suorittaessaan kykenee. Hänenhän tulisi vertailla mielessään oi-
keushyvien arvoa ja tilannetta kokonaisuutena samalla hetkellä kuin vastassa
on mahdollinen oma paljastuminen tapahtumien edetessä. Tehtävän rajaami-
seksi tai edes jossain määrin helpottamiseksi olisi syytä saada lakiin selkeät
suuntaviivat, miten pitkälle meneviin toimiin poliisilain säännökset antavat oi-
keuden.

3. Pakkotilaa koskeva erehdys

Tekijä voi erehtyä rangaistavuuden poistavista seikoista samalla tavalla kuin
rangaistavuuden perustavista tunnusmerkistötekijöistä. Pakkotilaa koskevan
erehdyksen eli niin sanotun putatiivipakkotilan vaikutuksesta teon rangaista-
vuuteen säädetään uudistetun rikoslain 4 luvun 3 §:ssä, jossa säädetään vas-
tuusta vapauttavaa seikkaa koskevasta erehdyksestä. Sen mukaan

Jos tekoon ei liity 4-6 §:ssä tarkoitettua vastuuvapausperustetta, mutta teko-
tilanteeseen, sellaisena kuin tekijän sen perustellusti käsitti, olisi tällainen
peruste liittynyt, häntä ei rangaista tahallisesta rikoksesta. Vastuu tuottamuk-
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sellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen rangais-
tavuutta koskevien säännösten mukaan.

Pykälän tarkoittamassa tilanteessa tekijä on erehtynyt tosiasioista ja toiminut
tämän olettamuksensa perusteella tavalla, joka olisi ollut oikeutettua ja johon
pakkotilasäännös olisi soveltunut, mikäli hänen käsityksensä asioista olisi ollut
oikea. Säännöksessä tarkoitettu vastuuvapausperuste on katsottu tarpeelliseksi
kirjata erillisenä säännöksenä lakiin yleisten erehdysoppien eli 4 luvun 1 §:n ja
2 §:n lisäksi, koska vastuuvapauden tosiasialliset edellytykset eli ne, joista teki-
jä on erehtynyt, eivät ole tunnusmerkistötekijöitä. Siten 4 luvun 1 §:n tunnus-
merkistöerehdystä koskevaa säännöstä ei tosiasiaerehdykseen olisi mahdollista
soveltaa.47  Puheena olevasta 4 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta erehdyksestä on kyse
esimerkiksi silloin, kun henkilö lähtee alkoholin vaikutuksen alaisena kuljetta-
maan autolla kiireellisen lääkärinavun tarpeessa olevaksi luulemaansa potilasta
sairaalaan ja jälkikäteen käy ilmi, ettei kyseessä ollutkaan pakottava tarve toi-
mia nopeasti tai että apu olisikin ollut saatavissa toisella tavalla. Teko jää ran-
kaisematta, koska tilanne ajoon lähteneen käsityksen mukaan oli täyttänyt pak-
kotilan tunnusmerkit. Toisaalta  tämä pakkotilateko voi tulla rangaistavaksi,
mikäli teko on säädetty rangaistavaksi tuottamuksellisena. Jos edellä mainittu
kuljettaja on erehtynyt omaa huolimattomuuttaan potilaan hoidon tarpeesta tai
avun saannista toisella tavalla, voidaan hänet tällöin tuomita rangaistukseen.48

Tekijän toimintatapoja arvioidaan jälkikäteen lähtien siitä, miten keskiver-
toihminen olisi arvioinnin suorittanut. Tekijä voidaan jättää myös rankaisemat-
ta, mikäli häneltä ei olisi kohtuudella voitu edellyttää huolellisempaa toimintaa
tässä konkreettisessa yksittäistapauksessa.49  Sen sijaan lainkohta ei tee eroa
oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteen välillä. Mikä hyvänsä erehtyminen ei
kuitenkaan vapauta tahallisuusvastuusta. Hallituksen esityksessä todetaan, että
perustellusti-kriteerillä on tarkoitus torjua vastuuvapaus tapauksissa, joissa te-
kijän virhekäsityksille ei löydy minkäänlaista järkevää selitystä tai puolustus-
ta.50

Tosiasiaerehdyksen lisäksi erehdys vastuuvapausperusteen soveltuvuudesta
voi tulla kyseeseen silloin, kun tekijä on erehtynyt perusteen olemassaolosta tai
perusteen oikeudellisista rajoista. Nämä erehdyslajit kuuluvat kieltoerehdyk-
sen piiriin, eikä niiden osalta ole katsottu tarvittavan erillistä säännöstä.51 Nii-
den osalta tulee sovellettavaksi kieltoerehdyksen yleismääritelmä 4 luvun 2 §:n
mukaisesti. Tällöin tekijä voi vapautua vastuusta, mikäli erehtyminen oli ollut
ilmeisen anteeksiannettavaa. Kieltoerehdyksestä on kyse esimerkiksi silloin, kun
tekijä luulee pakkotilasäännöksen tulevan sovellettavaksi, vaikka todellisuu-
dessa näin ei olekaan. Esimerkkinä tällaisesta erehdyksestä voi mainita aikai-
semmin mainitun tapauksen KKO 1995:203, jossa todettiin, ettei poliisin vää-

47 HE 44/2002 s. 108.
48 Tolvanen s. 146.
49 Frände s. 186, Tolvanen s. 146.
50 HE 44/2002 s.110.
51 HE 44/2002 s. 109.
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rää luuloa siitä, että ministerin kiire kokoukseen olisi laissa tarkoitettu pakkoti-
la, ollut arvioitava anteeksiantoperusteena.52

4. Vaikutus rangaistuksen tuomitsemiseen

Aikaisemmin voimassa ollut pakkotilasäännös ja uusi säännös eroavat toisis-
taan sen osalta, miten rangaistusseuraamuksen määrittäminen on kirjattu lakiin.
Kumotun RL 3 luvun 10 §:n mukaan lainsoveltajalla oli mahdollisuus katsoa
pakkotila täydeksi oikeuttamisperusteeksi ja hylätä syyte, katsoa teko täysin
anteeksiannettavaksi ja tässä tilanteessa jättää rangaistukseen tuomitsematta,
tuomita täysi rangaistus tai RL 3 luvun 2 §:n mukainen vähennetty rangaistus.
Uudistuksen myötä 4 luvun 5 §:ssä (515/2003) säädöstekstissä lähdetään siitä,
että pakkotilan tullessa sovellettavaksi sekä oikeuttamis- että anteeksiantope-
rusteen kohdalla seurauksena on täysi vastuuvapaus. Rangaistuksen asteikolli-
suuden säilyminen on toteutettu siten, että lain 6 luvun 1 momentin 4 kohdassa
säädetään, että rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteik-
koa, jos rikos on tehty olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapaus-
perusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Hallituksen esityksessä tode-
taan sääntelyn vastaavan pääsääntöisesti nykyistä.53 Tämä tarkoittanee sitä, että
rangaistuksen määräämisen osalta sen lakitekninen toteutus on tehty toisella
tavalla aikaisempaan verrattuna. Sen osalta, miten tulee menetellä oikeuttamis-
perusteen kohdalla, esitöistä ei löydy ratkaisua. Koska 4 luvun 5 §:n 1 momen-
tin mukaisissa teoissa on kyse oikeudenmukaisista teoista, syyte edelleen hylät-
täneen aikaisemman oikeuskäytännön mukaisesti. Esitöistä tämän kysymyksen
ratkaisemiseksi ei kuitenkaan löydy tukea.

5. Lopuksi

Pakkotilasäännöksen muutos on selkiyttänyt säännöksen systematiikkaa. Siitä
käy selvästi ilmi oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteen ero sekä niiden sovelta-
misessa ja intressivertailussa huomioon otettavat seikat. Termeillä “muut olo-
suhteet” ja “muut seikat” on säilytetty säännöksen avoimuus myös muille, la-
kiin kirjaamattomille perusteille. Säännös mahdollistaa myös laveamman tul-
kinnan ja poistaa epäselvyyden sen osalta, onko muita julkisia intressejä kuin
pelkästään varallisuusoikeuksia mahdollista suojella pakkotilasäännöksen tur-
vin. Uudistuksen jälkeen on selvää, että säännös tulee sovellettavaksi myös
ympäristönsuojelua koskevien intressien suojelussa. Tämä muutos laventanee
säännöksen soveltamisalaa. Selvää edelleen on, että pakkotilan olemassaolo
vastuuvapausperusteena joko oikeuttamis- tai anteeksiantoperusteena ratkeaa
tapauskohtaisen harkinnan ja olosuhteiden kokonaisarvostelun perusteella. En-

52 Tolvanen s. 147.
53 HE 44/2002 s. 204.
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nen lainmuutosta ilmestynyt oikeuskirjallisuus sekä oikeuskäytäntö on hyvä
lähtökohta säännöksen tulkinnassa.
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Timo Kerttula

JOKAMIEHEN KIINNIOTTO-OIKEUDESTA

1. Johdanto

Jokamiehen kiinniotto-oikeutta koskeva perussäännös on pakkokeinolain (PKL)
1:1, jonka mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun
rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pa-
hoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulku-
neuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Lisäksi kiinniotto-
oikeus ulottuu myös henkilöön, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen
mukaan on pidätettävä tai vangittava. Rikoslain yleisten oppien uudistuksen
yhteydessä kiinniotto-oikeuden edellytyksiä koskevaa säännöstä ei ole muutet-
tu. Sen sijaan voimakeinojen käyttöoikeus kiinniotto-oikeuden yhteydessä laa-
jeni, kun voimakeinojen käyttö on ennen vuoden 2004 alkua edellyttänyt aina
vastarinnan kohtaamista, PKL 1 luvun 1 §:n uuden 4 momentin mukaan myös
pakeneminen oikeuttaa tietyin edellytyksin voimakeinojen käyttöön.

Ennen pakkokeinolain säätämistä kiinniotto-oikeus perustui RVA 23 §:ään,
jossa kiinniotto-oikeus oli rajoitettu sellaisiin rikoksiin, joista saattoi seurata
vankeutta. Tämän vuoksi esimerkiksi oikeus ottaa kiinni näpistyksestä tavattu
henkilö perustui tavanomaiseen oikeuteen. Pakkokeinolain perusteluissa kiin-
niotto-oikeuden ulottamista tiettyihin sakkorikoksiin perusteltiin sillä, että nii-
den perustyyppinä on rikos, josta voi seurata vankeutta. Koska teon törkeysas-
teen arviointi kiinniottohetkellä on usein vaikeaa, kiinniotto-oikeuden laajenta-
mista tältä osin pidettiin perusteltuna.1

Jokamiehen kiinniotto-oikeutta vastaava kiinniotto-oikeus on yksityisistä
turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n 2 momentin mukaan myös vartijal-
la.2  Tätä laajempi kiinniotto-oikeus on yksityishenkilöllä silloin, kun hän toi-
mii järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojalain 7 §:n 2 momentin mukaan
järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni, jos hänen paikalta poista-
misensa on ilmeisesti riittämätön toimenpide, henkilön aiheuttamaa häiriötä tai
vaaraa ei voida muuten poistaa ja kiinniottaminen on välttämätöntä muille hen-
kilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran vuoksi. Järjestyksenvalvo-
jalla voi siis olla kiinniotto-oikeus tietyissä tilanteissa silloinkin, kun henkilö ei
ole syyllistynyt mihinkään rikokseen.

1 HE 19/85, s. 46-47.
2 Vartijan kiinniotto-oikeudesta oli tarpeen säätää erikseen, koska perustuslakivaliokunta piti perusoikeuk-

sien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta riittämättömänä pelkkää viittausta PKL 1:1:n mukaiseen
oikeuteen. Kts. tarkemmin PeVL 28/2001 vp, s. 3.
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Aiemmin jokaisella yksityishenkilölläkin oli oikeus ottaa poliisilain 20 §:n 4
momentin mukaan tietyin edellytyksin kiinni myös päihtynyt, joka väkivaltai-
sella, uhkaavalla tai meluavalla käyttäytymisellään häiritsi yleistä tai yksityistä
rauhaa tai vaaransi turvallisuutta. Säännös kuitenkin kumottiin vuonna 1995.

2. Mitä kiinniottamisella tarkoitetaan?

Kiinniottamisen käsitteen määrittelyllä on merkitystä kiinniottamisen laillisuu-
den suhteen. Jos käsillä ei ole ensinkään kiinniotto vaan jokin muu toimi, kiin-
niottamisen lailliset edellytykset eivät tietenkään tule arvioitaviksi. Onhan esi-
merkiksi mahdollista, että tilanne, jonka henkilö mieltää ainoastaan vapaamuo-
toiseksi keskusteluksi, onkin toimenpiteen kohteen mielestä henkilön suoritta-
ma kiinniotto. Mikäli kiinniottamisen edellytykset eivät tällöin ole täyttyneet,
RL 25:6:n mukaisen tuottamuksellisen vapaudenriiston tunnusmerkistö saattaa
täyttyä.

Kiinniottamisella katsotaan normaalisti tarkoitettavan itsenäistä pakkokei-
noa, joka sisältää vapaudenmenetyksen. Helminen, Lehtola ja Virolainen ovat
katsoneet kiinniottamisen poliisioikeudellisesta näkökulmasta käsittävän hen-
kilön tosiasiallisen valtaanottamisen, kuljetuksen poliisiasemalle tai muuhun
esitutkinnan suorittamispaikkaan, henkilöllisyyden selvittämisen, kuulustelun
sekä muun henkilöön mahdollisesti kohdistuvan esitutkintatoimenpiteen suo-
rittamisen.3 Jokamiehen kiinniotto-oikeuden näkökulmasta ratkaisevaa on se,
mitä tarkoitetaan henkilön “tosiasiallisella valtaanottamisella”. Helminen, Leh-
tola ja Virolainen eivät tätä tarkemmin määrittele. Nähdäkseni juuri tämän ter-
min määrittelystä riippuu kuitenkin se, missä tilanteissa ylipäänsä voidaan kat-
soa olevan kyse kiinniottamisesta. Käytännössä kiinniottaminen lienee kysees-
sä esimerkiksi silloinkin, kun kauppaliikkeen myyjä pyytää näpistyksestä epäi-
lemäänsä henkilöä mukaansa liikkeen takahuoneeseen selvittämään asiaa ja
henkilö seuraa mukana ainakin näennäisen vapaaehtoisesti, kun hän tosiasiassa
ei näe tilanteessa muuta mahdollisuutta kuin myyjän seuraamisen. Mikäli PKL
1:1:n edellytykset eivät tilanteessa täyty, paikallejääminen voi perustua ainoas-
taan henkilön vapaaehtoisuuteen eli henkilölle on tehtävä riittävän selväksi se,
ettei hänellä ole oikeudellista velvollisuutta jäädä paikalle selvittämään tilan-
netta. Kouvolan hovioikeuden 16.9.1999 antamassa tuomiossa Dnro 99/448
tuomioistuin arvioi vapaaehtoisuuden merkitystä kauppaliikkeen asiakkaalle
suoritetussa henkilöntarkastuksessa:

Tapauksessa oli kyse siitä, että kauppaliikkeen vartija A ja myyjä B olivat
suorittaneet asiakas C:lle henkilöntarkastuksen siten, että A oli pyytänyt C:n
vahtimestarien huoneeseen, kehottanut C:tä tyhjentämään laukkunsa ja taskun-
sa ja kehottanut B:tä tarkastamaan C:n yllä olleet vaatteet anastetuksi epäile-
mänsä omaisuuden löytämiseksi. B puolestaan oli A:n kehotuksesta käskenyt
C:n riisumaan yllään olleen takin ja nostamaan puseron helman ylös. Tuomiois-

3 Helminen - Lehtola - Virolainen 2002, s. 559-562.
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tuin katsoi A:n ja B:n syyllistyneen virkavallan anastukseen, vaikka C ei ollut
vastustellut tarkastusta vaan oli toiminut pyydetyllä tavalla, koska he eivät ol-
leet tehneet C:lle nimenomaisesti selkoa tämän oikeudesta kieltäytyä tarkastuk-
sesta. Vaikenemalla tästä kieltäytymisoikeudesta A ja B olivat antaneet ymmär-
tää olevansa asemansa puolesta oikeutettuja tekemään henkilöntarkastuksen. A
ja B jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta.4

Koska tapauksessa oli kysymys nimenomaan siitä, olivatko vastaajat syyl-
listyneet virkavallan anastukseen, siitä ei välttämättä voida tehdä suoria johto-
päätöksiä sen suhteen, kuinka tarkasti kiinniotettavalle on tehtävä selkoa pai-
kallejäämisen perustumisesta vapaaehtoisuuteen niissä tilanteissa, joissa on kiin-
niottajan tieten on epäselvää, onko henkilö syyllistynyt rikokseen. Nähdäkseni
on kuitenkin selvää, että vapaaehtoisuudesta olisi näissäkin tilanteissa nimen-
omaisesti mainittava.

Majanen on katsonut kiinniottamisen yleensä edellyttävän myös fyysistä
valtaanottamista, ellei kiinniotettava vapaaehtoisesti antaudu. Majanen toteaa
edelleen, että henkilöä ei voi pitää kiinniotettuna pelkän ilmoituksen perusteel-
la, ellei kiinniottajalla ole tosiasiallista mahdollisuutta määrätä kiinniotettavan
vapaudesta.5

Itse olisin taipuvainen määrittelemään kiinniottamisen käsitteen suhteelli-
sen laajasti: kiinniottamisella tarkoitetaan jokaista sellaista laillisessa tarkoi-
tuksessa toimeenpantua vapaudenriistoa, jossa toimenpiteen kohteelle on taval-
la tai toisella tullut selväksi, että toimenpiteen suorittaja ainakin yrittäisi estää
hänen mahdollisen paikalta poistumisensa. Kiinniottaminen voi siis olla ky-
seessä myös silloin, kun “valtaanottaminen” ei ole fyysinen tai kun henkilölle
ei ole nimenomaisesti kerrottu, että kyseessä on kiinniottaminen. Mikäli toi-
menpiteen suorittaja ei ole varma siitä, että kiinniottamisen edellytykset ovat
olemassa, kohdehenkilölle tulisikin ilmoittaa siitä, että tämän paikallejääminen
perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällöin loukatun suostumus voisi toimia teon oi-
keuttamisperusteena.

3. Milloin on tapahtunut rikos?

Käytännössä kiinniottamistilanteessa suurin ongelma ei ole se, onko kyseessä
PKL 1:1:ssä mainittu rikos vaan se, onko tilanteessa ensinkään tapahtunut ri-
kosta. Kiinniottamista harkitsevan henkilön arvioitavaksi voi tulla tilanne, jos-
sa on mahdollista tai jopa todennäköistä, että henkilö on syyllistynyt rikokseen,
mutta se ei kuitenkaan ole varmaa. Esimerkkinä tällaisista tilanteista voidaan
mainita tavaratalojen tuotesuojaporttien hälytykset, joista valtaosa on vikahäly-
tyksiä. Välttämättä ei ole siis ole selvyyttä edes rikostunnusmerkistön objektii-
visen puolen täyttymisestä. Toisaalta myös rikoksentekijän teon subjektiivisen

4 Tapauksessa on erikoista se, että syyttäjä ei ollut vaatinut A:lle erikseen rangaistusta vapaudenriistosta,
vaikka tämän rikosepäily oli perustunut siihen, että hän oli nähnyt asianomistajan panevan käden omaan
laukkuunsa.

5 Majanen 1979, s. 163.
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puolen tulisi täyttyä. Kuinka suurella todennäköisyydellä käsillä on oltava ri-
kos, jotta kiinniottamiseen voidaan ryhtyä?

Suomalaisessa oikeustieteessä kysymystä on kiinniottamisen edellytysten
osalta käsitelty melko vähän. Perinteisesti on kuitenkin lähdetty muodollisesta
rikoksen määritelmästä. Kun kiinniotto-oikeuden käyttäminen edellyttää aina
rikoksentekijän tapaamista, käsillä on oltava rikos, joka puolestaan on yleensä
määritelty tunnusmerkistön mukaiseksi, oikeudenvastaiseksi ja tekijässään syyl-
lisyyttä osoittavaksi inhimilliseksi teoksi. Vaatimus tunnusmerkistön mukaisuu-
desta liittyy lähinnä rikoksen objektiiviseen puoleen ja vaatimus tekijän syylli-
syydestä sen subjektiiviseen puoleen. Kysymys teon oikeudenvastaisuudesta
voi tulla esille puolestaan arvioitaessa mahdollisen oikeuttamisperusteen ole-
massaoloa. Käytännössä ongelmat kiinniottamisen edellytyksissä voivat ilmetä
siten seuraavissa tapauksissa:

1) Riittävää näyttöä ei saada siitä, että ylipäätään jonkin rikoksen objektiivi-
nen tunnusmerkistö olisi täyttynyt. Kysymys voi olla esimerkiksi edellä jo
mainitusta tilanteesta, jossa kauppaliikkeen tuotesuojaportin hälytys ei vielä
sinänsä osoita sitä, että varmuudella olisi tapahtunut rikos.
2) Vaatimus teon oikeudenvastaisuudesta ei täyty, koska ei ole saatavissa
riittävää varmuutta siitä, ettei henkilöllä ole tekoonsa oikeuttamisperustetta.
Esimerkkinä voidaan mainita Nuutilankin esittämä tilanne, jossa “sivullinen
ottaa kiinni epäselvän tappelun osapuolet, vaikka ei ole selvää, kuka on käyt-
tänyt hätävarjelua ja kuka on syyllistynyt pahoinpitelyyn”.6

3) Vaatimus tekijän syyllisyydestä ei täyty, koska tämä on syyntakeeton tai
alle 15-vuotias.

Laista ei ole saatavissa vastausta siihen, kuinka suurella todennäköisyydellä
käsillä on oltava rikos, jotta kiinniottamiseen voitaisiin ryhtyä. Kun esimerkiksi
PKL 1:3:n pidättämisen edellytyksiä koskevassa säännöksessä pidättämisen
edellytyksenä on joko se, että henkilön voidaan todennäköisin syin epäillä syyl-
listyneen rikokseen tai lisäedellytysten täyttyessä ainakin se, että henkilöä on
syytä epäillä rikoksesta, PKL 1:1:ssä ei ole vastaavaa edellytystä, vaan sään-
nöksessä puhutaan vain “rikoksentekijästä”. Lain perusteluistakaan ei ole saa-
tavissa vastausta siihen, kuinka todennäköisiä syitä epäilyn tueksi tulee olla.
Toisaalta PKL:n perusteluissa on kyllä todettu, että kun kiinniotettu on lain
mukaan viipymättä luovutettava poliisille, poliisin toimenpiteet määräytyvät
sen mukaan, onko pidättämiselle edellytyksiä vai ei.7 Kun poliisi voi siis myös
vapauttaa kiinniotetun henkilön, tämä viittaisi siihen, että jokamiehen kiinniot-
to-oikeuden käyttäminen ei välttämättä edellyttäisi epäilyn todennäköisyydeltä
samaa kuin pidättäminen. Vaikka PKL 1:1:n sanamuodosta voitaisiin tehdä joh-
topäätös, jonka mukaan kiinniotettavan syyllisyyden olisi oltava varma, tämä
saattaisi johtaa käytännössä - siitä huolimatta, että kiinniottamisella puututaan
erääseen keskeisistä perusoikeuksista - kohtuuttomaan lopputulokseen; tuskin

6 Nuutila 1997, s. 297.
7 HE 19/85, s. 47.



220

voitaisiin kovin herkästi ajatella, että henkilö syyllistyisi edes tuottamukselli-
seen vapaudenriistoon ottaessaan kiinni henkilön, jonka osalta syyttäjä katsoisi
syyttämiskynnyksen ylittyneen, mutta jonka tuomioistuin vapauttaisi näytön
puutteellisuuden vuoksi.

Joitakin kantoja kiinniottamisessa vaadittavan varmuuden asteesta on oikeus-
kirjallisuudessa esitetty. Majasen kannan mukaan kiinniottamisen edellytyksiä
arvioitaessa ei voida asettaa kovin suuria vaatimuksia sen selvittämiseksi, että
teko täyttää kaikki rikokselle asetettavat vaatimukset. Kuitenkin hän pitää läh-
tökohtana sitä, että sekä tunnusmerkistön objektiivinen että subjektiivinen puo-
li on otettava huomioon, mistä seuraa esimerkiksi se, että kiinniottajan olisi
pyrittävä selvittämään, onko teon tehnyt alle 15-vuotias vai ei. Tunnusmerkis-
tön objektiivisen puolen suhteen Majanen viittaa myös Dillenin aikanaan voi-
massaollutta Ruotsin jokamiehen kiinniotto-oikeussäännöstä koskeneeseen tul-
kintaan, jonka mukaan yleensä oli pidettävä riittävänä, että ulkoinen tilanne on
sellainen, että se antaa aiheen otaksua käsillä olevan rikoksen.8 Toisaalta aiem-
min Jotuni on katsonut, että erehdysten välttämiseksi  yksityishenkilön kiinni-
otto-oikeus on rajoitettu sellaisiin tapauksiin, joissa kiinniotettavan syyllisyys
on varma eikä sen toteaminen vaadi harkintaa.9

Kysymystä on pohtinut myös Nuutila, joka myös näyttää lähteneen siitä,
että tunnusmerkistön subjektiivinenkin puoli on otettava huomioon, koska hän
toteaa yleisesti katsottavan, että alle 15-vuotiasta ei saisi ottaa kiinni jokamie-
hen kiinniotto-oikeuden perusteella. Objektiivisen puolen suhteen Nuutila on
pohtinut esimerkiksi sitä, voiko kiinniottoon ryhtyä epäselvässä tappelutilan-
teessa, jossa ei ole selvyyttä siitä, onko toinen osallisista toiminut oikeuttamis-
perusteen vallitessa. Selvää vastausta Nuutila ei esittämäänsä kysymykseen anna,
mutta toteaa sinänsä aiheellisesti, että silloinkin, kun kiinniottoon ei ole ollut
laillisia edellytyksiä, mutta kiinniottajalta puuttuu tahallisuus, tuottamukselli-
sen vapaudenriiston tunnusmerkistö täyttyy vasta, jos aiheutettu haitta tai va-
hinko ei ole vähäinen.10

Itse olisin taipuvainen katsomaan, että kiinniottamiseen voidaan objektiivi-
sen tunnusmerkistön puolesta ryhtyä, kun ulkoiset olosuhteet ovat sellaiset, että
niistä voidaan perustellusti päätellä kiinniotettavan hetkeä aiemmin syyllisty-
neen PKL 1:1:ssä mainittuun rikokseen. Näin esimerkiksi kauppaliikkeiden tuo-
tesuojaportin hälyttäminen ei vikahälytyksen suuren todennäköisyyden vuoksi
vielä sinällään oikeuttaisi kiinniottamiseen vaan epäilyn tueksi vaadittaisiin
muutakin näyttöä. Täyttä varmuutta rikokseen syyllistymisestä ei kuitenkaan
vaadittane.

KKO:n käytännössä kysymys ei ole noussut esille. Sen sijaan jonkinlaista
tukea edellä mainitulle kannalle voitaneen saada ratkaisusta KKO 1991:88, jos-
sa oli osaltaan kysymys siitä, oliko avoimen yhtiön yhtiömiehellä ollut oikeus
ottaa verekseltä tapaamiensa rikoksentekijöiden autossa ehkä ollut anastettu

8 Majanen 1979, ss. 174 - 175. Vaikka Majasen kanta koskeekin RVA 23,1 §:n kiinniotto-oikeutta, tulkinta
ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan, koska epäilyn todennäköisyysvaatimuksesta ei myöhemminkään
ole säädetty mitään.

9 Jotuni 1945, s. 872.
10 Nuutila 1997, s. 297.
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yhtiölle kuuluva omaisuus takaisin RVA 12 §:n perusteella. Tapauksessa yhtiö-
mies A oli ravintolayhtiöön aiemmin kohdistuneiden murtojen vuoksi jäänyt
eräänä yönä seuraamaan tapahtumia ravintolan läheisyydessä. Havaittuaan ra-
vintolan eteen saapuneen henkilöauton, josta poistuneet henkilöt olivat  mur-
tautuneet ravintolaan, A oli ajanut autollaan ravintolan edustalle, ryhtynyt varti-
oimaan ravintolan ovea estääkseen tekijöitä pakenemasta ja päättänyt tarkistaa,
mitä autossa oli. Auton lähdettyä yllättäen liikkeelle A oli auton vastaisen tun-
nistamisen helpottamiseksi ampunut laukauksen kohti autoa. Vaikka KKO myö-
hemmin selostettavista syistä totesi, ettei A:lla ollut oikeutta käyttää tilanteessa
voimakeinoja, se katsoi kuitenkin, että A:lla oli ollut perusteltu aihe luulla, että
autossa saattoi olla varastettua omaisuutta. Kun tapausselostuksesta ilmenee,
etteivät ravintolan sisällä olleet henkilöt olleet missään vaiheessa voineet aina-
kaan sillä kertaa ehtiä viedä autoon ravintolasta anastettua omaisuutta, A:n oi-
keus toimia RVA 12 §:n perusteella on ollut varsin kyseenalaisella perustalla.
KKO on mahdollisesti katsonut, että A:lla on ollut oikeus olettaa, että tekijät
ovat olleet samoja kuin aiemmilla kerroilla ja autossa on ollut aiemmilla ker-
roilla anastettua omaisuutta. Lahti on tapausta koskevassa tapauskommentaa-
rissaan katsonut itseavun käytön olleen putatiivista, koska jutussa ei ollut näy-
tetty, että pakoon lähtenyt olisi ehtinyt saada mukaansa anastettua omaisuutta .
Lahden mukaan tilanteessa, jossa henkilö luulee ottavansa takaisin anastettua
omaisuuttaan, hänellä ei ole tahallisuutta itseavun mahdollisesti toteuttavaan
rangaistavaan tekoon.11

Vaikka RVA 12 §:n rikosepäilyn todennäköisyysasteesta ei voikaan suoraan
tehdä johtopäätöksiä PKL 1:1:n mukaisen kiinniottamisen suhteen, on huomat-
tava, että molemmissa säännöksissä edellytetään rikosta ilman, että kummassa-
kaan otettaisiin tarkemmin kantaa siihen, kuinka perusteltu epäilyksen tulee olla.

Epäsuorasti korkein oikeus on pohtinut kiinniottamisen edellytyksiä myös
ratkaisussa KKO 1982-II-159:

Vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vastaajat olivat eräässä valintamyy-
mälässä epäillen, että asianomistajat olisivat tehneet anastusrikoksen, liik-
keen ulko-ovella tiedustelleet asianomistajilta “tuliko kaikki tavarat makset-
tua” sekä tarttuneet heidän ostoksiaan sisältäneisiin kärryihin kiinni ja tar-
kastaneet asianomistajien ostokset todeten ne maksetuiksi. Vaikkei vastaa-
jilla ollut lakiin perustuvaa oikeutta tarttua kiinni asianomistajien ostoskär-
ryistä eikä tarkastaa näiden ostoksia, vastaajien ei voitu katsoa syyllistyneen
solvauksen, koska he huomioon ottaen heidän tehtävissään saamiensa ohjei-
den puutteellisuus ja että he olivat juuri ennen tapahtumaa saaneet ilmoituk-
sen liikkeessä tehdystä anastuksesta, jonka tekijän tuntomerkit sopivat toi-
seen asianomistajaan, eivät olleet mieltäneet tekonsa loukkaavaa ominai-
suutta.

11 Lahti 1992, s. 100. Itse olen eri mieltä sen suhteen, voidaanko A:n tahallisuuden katsoa puuttuneen.
Tapausselostuksesta käy ilmi, että A oli halunnut tarkastaa, mitä autossa on ja päätöksessä puhutaan
autossa ehkä olleesta omaisuudesta. Tällä perusteella voitaisiin ajatella, että A:n on täytynyt pitää hyvin
todennäköisenä, että autossa tosiasiassa ei kuitenkaan ole häneltä anastettua omaisuutta.
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Tapauksessa virallinen syyttäjä oli jostakin syystä vaatinut vartijoille rangais-
tusta solvauksesta. KKO ei muuttanut Turun HO:n päätöstä, jossa vartijoiden ei
katsottu syyllistyneen rikokseen, koska he olivat erehtyneet tekonsa loukkaa-
van ominaisuuden suhteen päätöksen otsikkotekstissä mainituilla perusteilla.
Lienee melko mahdotonta arvioida sitä, mihin lopputulokseen KKO olisi pää-
tynyt, mikäli vartijoille olisi vaadittu rangaistusta vapaudenriistorikoksesta.12

Suomalaisessa oikeustieteessä on melko tiukasti pitäydytty muodollisjuridi-
sessa rikoksen käsitteessä. Tämän vuoksi  - jotta teko voisi olla rikos - teon
tulee osoittaa tekijässään syyllisyyttä. Kun PKL 1:1 oikeuttaa ottamaan kiinni
ainoastaan rikoksentekijöitä, kiinniotettavan tulisi olla vähintään 15-vuotias ja
syyntakeinen.13

Käytännössä henkilön ikä saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia arvioitaes-
sa rikokseen puuttumisen mahdollisuuksia. Mikäli kiinniottaja on selvillä siitä,
että toimenpiteen kohde on alle 15-vuotias, kiinniotosta tulisi tämän mukaisesti
pidättäytyä. Toisaalta on kyseenalaista, voidaanko selvästi alle 15-vuotiaalta
ottaa edes anastettua omaisuutta pois. PKL 2a §:n uuden itseapua koskevan
säännöksen 1 momentin 1-kohdassa edellytetään näet nimenomaan sitä, että
omaisuus on rikoksen kautta menetetty. Toisaalta 1 momentin 2-kohta kattaa
tilanteet, joissa menetetty tai kadonnut omaisuus “muissa tapauksissa” otetaan
takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan. Vaikka lain peruste-
luissa ei suoraan mainitakaan 2-kohdan tarkoittamista tilanteista esimerkkinä
tilannetta, jossa tekijä on alle 15-vuotias, 2-kohtaan voinee turvautua myös sel-
laisissa tapauksissa, joissa varsinainen kiinniotto estyy edellä mainitusta syys-
tä. Tosiasiassa anastetun omaisuuden poisottaminen edellyttänee aina jonkin-
laista fyysistä valtaanottamista eli kiinniottamista.

Mikäli kiinniottaja ei ole selvillä siitä, että teon tekijä on alle 15-vuotias,
vapaudenriiston tunnusmerkistö ei puuttuvan tahallisuuden vuoksi täyty, jol-
loin vain tuottamuksellinen vapaudenriisto voi tulla kyseeseen. Kovin laajaa
ikää koskevaa selonottovelvollisuutta kiinniottajalle ei voitane asettaa, koska
selonottovelvollisuuden perinpohjainen täyttäminen olisi tuskin mahdollista il-
man tosiasiallista kiinniottamista.

Tekijän syyllisyyden poistava syyntakeettomuus estää sinänsä myös joka-
miehen kiinniotto-oikeuden käyttämisen, mutta siihen ei käytännössä liity vas-
taavia ongelmia kuin tekijän ikään. Kuten Majanenkin on todennut, rikoksente-
kijän syyntakeisuuden selvittäminen on kiinniottotilanteessa lähes mahdotonta.
Majanen on käyttänyt esimerkkinä kiinniottamisen kiellettyisyydestä tilannet-
ta, jossa teon tekijänä on mielisairaalan potilas ja kiinniottoa harkitseva tekijä
tietää tämän.14 Kiinniottaja voi näin käytännössä lähteä aina siitä, että rikoksen
tekijä on teon tehdessään ollut syyntakeinen.

Kun henkilön ikä saattaa tosiasiassa aiheuttaa merkittäviä ongelmia kiinni-

12 Mielenkiintoista tapauksessa on se, että vartijoiden saamien ohjeiden puutteellisuuden on katsottu vai-
kuttaneen heidän tekonsa rikosluonteen arviointiin.

13 Ruotsissa taas on katsottu, että 15-vuotias ja syyntakeeton voivat kyllä muodollisesti ottaen syyllistyä
rikokseen, mutta heitä ei voida tästä rikoksesta tuomita rangaistukseen. Kts. tästä esim. Jareborg 2001,
s.37.
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ottamisen edellytyksiä arvioitaessa, olisi ehkä syytä pohtia sitä, tulisiko PKL
1:1:ssä turvautua vastaavanlaiseen sääntelyyn kuin mihin on turvauduttu RL
10:1:n menettämisseuraamuksen yleisiä edellytyksiä koskevassa säännöksessä.
Säännöksen 2 momentissa on nimenomaisesti todettu, että menettämisseuraa-
mus voi perustua myös rangaistavaksi säädettyyn tekoon, jonka tekijä ei teon
hetkellä ole täyttänyt viittätoista vuotta tai on syyntakeeton. Kun tosiasiassa
turvautuminen jokamiehen kiinniotto-oikeuteen on monesti ainoa mahdollisuus
saattaa tekijän henkilöllisyys viranomaisten tietoon mahdollisia jatkotoimia
varten, PKL 1:1:n muuttaminen saattaisi tältä osin olla perusteltua. Muutos oli-
si perusteltu myös sen vuoksi, että lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen
37 artiklan b-kohdassa sopimusvaltiot takaavat, ettei lapselta saa riistää vapaut-
ta laittomasti ja että lapseen kohdistuvassa vapaudenriistossa on noudatettava
lakia.

Nuorisorikostoimikunta on mietinnössään esittänyt, että pakkokeinolakiin
kirjattaisiin uusi 2b §, jossa säädettäisiin, että poliisi saisi ottaa kiinni rikollises-
ta teosta epäillyn alle 15-vuotiaan pääsääntöisesti enintään kolmen tunnin ajak-
si. Vaikka toimikunta toteaakin käytännössä katsotun, että poliisimies voi ottaa
jo nyt kiinni alle 15-vuotiaan, se pitää perusteltuna sitä, että kun kiinniottami-
sella puututaan voimakkaasti kiinniotettavan henkilön oikeusasemaan, siitä tu-
lee säätää lailla.15

Vaikka lastensuojelulain 40 §:n mukaan ilmoituksen lastensuojeluviranomai-
sille lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta voi tehdä kuka tahansa, vapau-
denriistoa ei voida pitää tuon ilmoitusvelvollisuuden täyttämisenä, siinäkään
tapauksessa, että kiinniottamiseen johtaneen teon katsottaisiin osoittavan lap-
sen olevan lastensuojelun tarpeessa.

4. Verekseltä tai pakenemasta tavattu rikoksentekijä

Jokamiehen kiinniotto-oikeus käsittää vain ne tilanteet, joissa rikoksentekijä on
tavattu verekseltä tai pakosalta. Helmisen, Lehtolan ja Virolaisen mukaan ter-
meillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ei ole henkilöerehdyksen vaaraa. He täs-
mentävät käsitystään siten, että he katsovat rikoksentekijän olevan verekseltä
tavattu silloin, jos hänet tavoitetaan rikosta tekemästä tai heti teon jälkeen ri-
kospaikalta tai sen välittömästä läheisyydestä taikka jos keskeytymätön takaa-
ajo on heti teon jälkeen aloitettu. Pakenemisesta taas on kyse silloin, kun tekijää
ei ole tavattu aivan verekseltä, mutta olosuhteet osoittavat henkilön hetkeä ai-
emmin tehneen rikoksen. He katsovat jopa, että yksityishenkilö voisi suorittaa
kiinnioton silloinkin, kun hän tapaa rikoksentekijän pakenemasta havaittuaan
tekijän aiemmin verekseltä tai saatuaan tekijän henkilöllisyyden tietoonsa. Täl-
löin kiinniottamisen edellytyksenä on kuitenkin, että rikoksesta on kulunut vain
tunteja eikä vuorokausia.16

14 Majanen 1979, s. 175. Itse olisin taipuvainen toteamaan, etteivät kaikki mielisairaalankaan potilaat ole
syyntakeettomia.

15 KM 2003:2, s. 72.
16 Helminen-Lehtola-Virolainen 2002, s. 564-565 .
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Majanen on puolestaan katsonut, että kiinniotettava on tavattu pakenemasta,
jos on olemassa riittävä varmuus siitä, että juuri pakeneva henkilö on vähän
aikaisemmin tehnyt rikoksen. Esimerkkinä tästä Majanen esittää tilanteen, jos-
sa verekseltä tavattu rikoksentekijä pääsee pakenemaan ja kolmas henkilö saa
tästä pakenemisesta tiedon ryhtyen kiinniottotoimenpiteisiin.17

 5. Rikoksen laatua koskevat edellytykset

Kiinniottamiseen ryhtyminen edellyttää, että rikoksesta voi seurata vankeutta.
Myös laissa erikseen mainitut sakkorikokset oikeuttavat kiinniottoon; tällaisia
rikoksia ovat lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö,
lievä moottoriajoneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko ja lievä petos.

Kiinniottamiseen siis riittää aina, että rikoksesta saattaa tulla vankeutta.
Merkitystä ei ole sillä, että käytännössä rikoksesta seuraisi vain sakkoa. Riittä-
vää siis on, että vankeus on säädetty rikoksesta vaihtoehtoiseksi rangaistusla-
jiksi. Sen sijaan tieto siitä, että henkilö todennäköisesti tulee suorittamaan teos-
ta saamansa rangaistuksen sakon muuntorangaistuksena, ei ole vielä riittävä
peruste kiinniottamisen toimittamiseksi.18

Edellä mainituista sakkorikoksista ainoastaan näpistyksen yritys on rangais-
tava teko. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että henkilöä, joka on
ryhtymässä töhrimään luvatta rakennuksen seinää, ei voida ottaa ennen töhry-
jäljen ilmestymistä kiinni, joskin hätävarjelutoimet ovat tietysti mahdollisia
välittömästi odotettavissa olevan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi.
Oikeuttaako sitten näpistyksen yritys kiinniottamiseen? Lain sanamuodon mu-
kaan vain täytetty teko voisi tulla kyseeseen. Toisaalta taas niiden rikosten yri-
tys, joista on rangaistukseksi säädetty vankeutta, oikeuttavat kiinniottamiseen.
Mistään ei myöskään ole saatavissa tukea sille näkemykselle, että näpistyksen
yritys olisi täytettyä tekoa niin paljon vähemmän moitittava, että kiinniotto-
oikeus ei ulottuisi siihen. Lisäksi näpistyksen yrityksen rajaaminen kiinniotto-
oikeuden ulkopuolelle voisi johtaa myös käytännön vaikeuksiin, koska tavalli-
sen yksityishenkilön saattaa olla huomattavan vaikea arvioida sitä, milloin jon-
kin teon tunnusmerkistö on kokonaisuudessaan täytetty. Voidaan tietysti myös
ajatella, että kun kiinniottamisella puututaan henkilön oikeusasemaan melko
voimakkaasti, PKL 1:1:n sanamuotoa olisi tästä syystä tulkittava suppeasti.

6. Etsintäkuulutetun kiinniottaminen

Jokamiehen kiinniotto-oikeus käsittää myös tilanteet, joissa henkilö on viran-
omaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan pidätettävä tai vangittava. Polii-
silain 12 §:ssä etsintäkuulutetut on jaettu niihin, jotka on viranomaisen antaman
kuulutuksen mukaan vangittava tai otettava säilöön sekä muihin etsintäkuulu-

17 Majanen 1979, s. 187.
18 Majanen 1979, s. 177.
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tettuihin. Jokamiehen kiinniotto-oikeus rajoittuu siten ensin mainittuun ryhmään
eikä kata tätäkään ryhmää kokonaisuudessaan, koska henkilö voidaan määrätä
otettavaksi säilöön muulloinkin kuin silloin, kun hänet on pidätettävä tai van-
gittava. Yksityishenkilölle ei käytännössä voine tulla tulkintaongelmia sen suh-
teen, kuuluuko kiinniotettavan etsintäkuulutus siihen ryhmään, johon kuuluvan
voi PKL 1:1:n mukaisella oikeudella ottaa kiinni. Yksityishenkilö voi normaa-
listi saada etsintäkuulutukseen liittyviä tietoja vain poliisin välityksellä ja hän
voinee näin luottaa viranomaisen ilmoituksen oikeellisuuteen.

7. Kiinniotetun luovuttaminen poliisille

PKL 1:1,3:n mukaan kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.
Lain sanamuoto on selvä eikä yksityishenkilölle ole annettu mitään tulkintava-
pauksia sen suhteen, luovutetaanko kiinniotettu poliisimiehelle vai ei. Pakko-
keinolain perustelujen mukaan poliisin toimenpiteet sen jälkeen, kun kiinni-
otettu on luovutettu poliisimiehelle, määräytyvät sen mukaan, onko pidättämi-
selle edellytyksiä vai ei.19  Kiinniottamisen tarkoituksena on siis saattaa tekijä
poliisin haltuun, jotta poliisi voi arvioida sitä, minkälaisia jatkotoimenpiteitä
henkilön epäilty teko mahdollisesti aiheuttaa. Samalla poliisiviranomainen voi
tietysti arvioida myös yksityishenkilön kiinniottotoimien lainmukaisuutta. Mi-
käli rikoksentekijä otetaan kiinni mutta jätetään luovuttamatta poliisimiehelle,
kiinnioton lainmukaisuuden arviointi jää kiinni otetun itsensä mahdollisesti
myöhemmin osoittaman aktiivisuuden varaan ja on tietysti jälkikäteen huomat-
tavasti vaikeampaa.

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että esimerkiksi kauppaliikkeen myy-
jällä ei ole mahdollisuutta jättää kiinniottamaansa henkilöä luovuttamatta polii-
sille, vaikka kauppias näin vaatisi. Honkasalo on jopa katsonut, että henkilö,
joka on ottanut toisen sinänsä laillisesti kiinni, mutta ei ole tehnyt tästä ilmoi-
tusta viranomaiselle, syyllistyy laittomaan vangitsemiseen. 20 Honkasalon kan-
ta on kuitenkin perustunut vanhaan RL 25:10:ään, jossa oli kriminalisoitu me-
nettely, jossa joku on ottanut toisen laillisesta syystä kiinni mutta menetellyt
häntä kohtaan toisella tavalla kuin laillisesta vangitsemisesta oli säädetty. Ny-
kyisissä RL 25 luvun vapaudenriistoa koskevissa säännöksissä ei tunneta vas-
taavaa tunnusmerkistöä, joten on tulkinnanvaraista, syyllistyykö henkilö, joka
jättää kiinniotetun luovuttamatta poliisille, mihinkään rikokseen.

Ongelmallisimmaksi muodostuu tilanne niissä käytännössä esiintyneissä ta-
pauksissa, joissa kiinniotetun luovuttamista muulle kuin poliisiviranomaiselle
on nimenomaisesti etukäteen sovittu. Useissa kaupungeissa on järjestetty hank-
keita, joilla on pyritty puuttumaan alle 15-vuotiaiden tekemiin omaisuusrikok-
siin. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa on toteutettu ns. Näppäri-projekti,
jossa kokeiluluontoisesti alle 15-vuotiaan jäädessä kiinni näpistyksestä kaup-
paliikkeessä vartija ottaa poliisin sijasta yhteyden Näppäri-projektin lastensuo-

19 HE 14/85, s. 47.
20 Honkasalo 1970, s. 96.
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jelutyöntekijään, joka hakee kiinnijääneen lapsen projektin toimistolle keskus-
telemaan tapahtuneesta. Kokeilusta on sovittu poliisin ja Helsingin kaupungin
sosiaalipäivystystoimiston keskinäisellä sopimuksella.21  Käsitykseni mukaan
tällaisiin kokeiluihin liittyy oikeudellisia ongelmia. Kuten edellä on todettu, on
ensinnäkin epäselvää, voiko yksityishenkilö ottaa kiinni jokamiehen kiinniot-
to-oikeudella alle 15-vuotiaita henkilöitä.22  Kun laissa toisaalta ei ole annettu
kiinniottajalle muuta mahdollisuutta kuin luovuttaa rikoksentekijä poliisimie-
helle, paikallispoliisi ja lastensuojeluviranomaiset eivät voine keskinäisellä so-
pimuksellaan kumota lain ehdotonta säännöstä siinäkään tapauksessa, että var-
tijoiden katsottaisiin sinänsä voivan ottaa kiinni alle 15-vuotiaita. Vaikka Nuo-
risorikostoimikunta onkin esitellyt näitä projekteja mietinnössään suhteellisen
laajasti, se ei kuitenkaan lausu mitään edellä mainituista ongelmista. Mielestäni
kiinniotetun henkilön jääminen paikalle edellä mainittua sosiaalipäivystystyön-
tekijälle luovuttamista varten voi perustua ainoastaan hänen omaan vapaaehtoi-
seen suostumukseensa, jonka suhteen on varsin kyseenalaista, voiko esimer-
kiksi 10-vuotias henkilö sitä pätevästi edes antaa.

8. Voimakeinojen käyttö kiinniottamisen yhteydessä

Voimakeinojen käyttäminen kiinniottamisen yhteydessä on tähän asti perustu-
nut RL 3:8 §:n 4 momenttiin, jossa kiinniottaja on oikeutettu käyttämään sellai-
sia voimakeinoja, joita kiinniottamisen toimittamiseksi voidaan pitää puolus-
tettavina. Edellytyksenä on kuitenkin ollut se, että kiinniotettava henkilö tekee
kiinniottajalle vastarintaa.

Mitä vastarinnalla tarkoitetaan? Sinisalo on poliisioikeudellisessa tutkimuk-
sessaan katsonut vastarinnan olevan inhimillistä, fyysisiä seuraamuksia aikaan-
saavaa toimintaa tai fyysisiin esteisiin liittyvää suhtautumista (mukaan lukien
passiivinen paikallaan olo), joka estää (poliisia) pääsemästä päämääräänsä. Si-
nisalo siis katsoo - kuten vakiintuneesti on yleensä katsottu - että vastarinta voi
olla luonteeltaan aktiivista tai passiivista. Esimerkkinä passiivisesta vastarin-
nasta Sinisalo esittää tilanteet, joissa henkilö oviaukossa seisten estää poliisi-
miestä pääsemästä asuntoonsa, kiinniotettava heittäytyy veltoksi tai mielenosoit-
tajat jäävät kiellosta huolimatta “valtaamaansa” rakennukseen.23 Sekä aktiivi-
nen että passiivinen vastarinta ovat siis oikeuttaneet kiinniottajan käyttämään
voimakeinoja. Selvää on, että puolustettavuusvaatimuksen vuoksi passiivinen
vastarinta ei normaalisti oikeuta yhtä kovien voimakeinojen käyttöön kuin ak-
tiivinen vastarinta, joka tavallisesti käsittää myös kiinniottajaan suunnatun hyök-
käyksen, jolloin tilanne voi tulla arvioitavaksi myös hätävarjelusäännösten pe-
rusteella.

Korkein oikeus on edellä mainitussa ratkaisussaan KKO 1991:88 ottanut
selvän kannan siihen, että pakenemista ei ole pidettävä vastarintana. Kun autos-

21  Enemmän alle 15-vuotiaisiin kohdistuneista kokeiluista KM 2003:2, s. 229 - 234.
22 Vaikka vartijan kiinniotto-oikeus perustuu yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:ään, se

vastaa asiasisällöltään täysin PKL 1:1:n mukaista oikeutta.
23 Sinisalo 1971, s. 127 -128.
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sa ollut henkilö ei ollut tehnyt vastarintaa vaan oli lähtenyt autolla ajaen pa-
koon, A:lla ei ollut oikeutta ampua autoa sen pysäyttämiseksi tai merkitäkseen
auton sen tunnistamiseksi. Raastuvanoikeus oli katsonut, että kun A ei käsillä
olleissa olosuhteissa ollut pystynyt suorittamaan kiinniottoa, hänellä oli ollut
RL 3:6:n perusteella oikeus suojellakseen omaa omaisuuttaan tehdä sinänsä ran-
gaistava teko, joka oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön. Hovioikeus puo-
lestaan oli päätynyt asiassa asiallisesti samaan lopputulokseen kuin KKO:kin.

Mielenkiintoinen alioikeusratkaisu voimakeinojen käytön edellytyksistä kiin-
niottamisen yhteydessä on Tampereen raastuvanoikeuden tuomio 7.8.1990 Dnro
90/1160:

Tapauksessa syyttäjä oli vaatinut rangaistusta vartioimisliikkeen vartija A:lle
pahoinpitelystä sillä perusteella, että tämä oli tahallaan aiheuttanut B:lle ruu-
miinvamman repimällä tätä hiuksista sekä lyömällä tätä avokämmenellä va-
semmalle korvalle. A oli yhdessä vartija C:n kanssa ollut suorittamassa val-
vontaa kauppakeskuksessa ja sen ulkoalueilla. Vartijat olivat valvonta-alu-
eellaan havainneet B:n nauttivan keskiolutta kauppakeskuksen läpi kulke-
valla kevyen liikenteen väylällä ja pyytäneet tämän vuoksi B:tä mukaansa,
mistä tämä kuitenkin oli kieltäytynyt yrittäen paeta paikalta. Tällöin vartija
A oli käyttänyt tarpeellisiksi katsomiaan voimakeinoja B:n taltuttamiseksi.
Raastuvanoikeus katsoi todistajankertomusten perusteella näyttämättä jää-
neen, että A olisi tahallaan aiheuttanut B:lle ruumiinvamman. Samoin raas-
tuvanoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A olisi tilanteessa käyttänyt enem-
män voimakeinoja kuin olisi ollut tarpeellista B:n taltuttamiseksi.

Erikoista raastuvanoikeuden päätöksessä on se, että tuomioistuin näyttää kiin-
nittäneen huomiota ainoastaan siihen, oliko tilanteessa tyydytty käyttämään sel-
laisia voimakeinoja, jotka olivat tarpeen B:n taltuttamiseksi. Sen sijaan raastu-
vanoikeudelta näyttää jääneen arvioimatta se, olisiko A:lla ollut ensinkään oi-
keutta ottaa kiinni B:tä, joka ei missään tapauksessa ollut syyllistynyt PKL 1:1:ssä
mainittuun rikokseen. Tilannetta arvioitaessa olisi käsitykseni mukaan tullut
ottaa huomioon paitsi RL 21:5:n pahoinpitelysäännös myös silloinen RL 25:10:n
laitonta vangitsemista koskeva säännös.

Hallituksen esityksessä rikoslain yleisten oppien uudistamiseksi ei alun pe-
rin ollut tarkoitus laajentaa voimakeinojen käyttöoikeutta koskemaan muita kuin
vastarintatilanteita. Lakiin ehdotettiin liitettäviksi voimakeinojen tarpeellisuut-
ta koskevat ehdot ja viittaus voimakeinojen käytön liioittelua ja rangaistusvas-
tuun lievennystä koskeviin rikoslain säännöksiin. Samalla haluttiin siirtää voi-
makeinojen käyttöä koskeva säännös rikoslaista pakkokeinolakiin. Hallituksen
esityksessä kiinniottaja oikeutettiin käyttämään sellaisia kiinniottamisen toimit-
tamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää olosuhteisiin nähden
puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäy-
tyminen ja tilanne muutenkin.24

Eduskunnan lakivaliokunta päätyi kuitenkin ehdottamaan voimakeinojen

24  HE 44/2002 vp.  s. 229 - 230.
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käyttöoikeuden laajentamista siten, että kiinniottaja saa käyttää voimakeinoja
myös pakenijan kiinniottamiseksi. Valiokunta päätyi tekemään ehdotuksensa
113 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen LA 30/2001 vp pohjalta.
Lakialoitteessa ehdotettiin lisättäväksi pakkokeinolakiin uusi 4 momentti, jon-
ka mukaan kiinniottajalla olisi ollut oikeus käyttää puolustettavia voimakeino-
ja, mikäli rikoksentekijän uhkailusta tai muusta käyttäytymisestä voidaan olet-
taa hänen jatkavan pakoaan tai muuten vastustavan kiinniottajaa. Lakialoittees-
sa viitattiin tapaukseen, jossa Vaasan hovioikeus oli tuominnut liikenteen vaa-
rantamisesta ja pakottamisesta rangaistukseen huoltamoyrittäjän, joka yritti ot-
taa huoltamolleen murtautuneet autolla pakenevat rikoksentekijät kiinni omalla
autollaan ampuen varoituslaukauksia ja todettiin, että “tällaiset tapaukset ovat
omiaan asettamaan kansalaisten oikeustajun kovalle koetukselle…”. Lisäksi
aloitteessa lähdettiin siitä, että “käytännössä tämän päivän rikoksentekijä ei vält-
tämättä hyökkää sellaisella tavalla, että se voitaisiin selvästi määritellä hyök-
käykseksi. Esimerkiksi rikoksentekijän uhkailu, suusanallinen tai muu sellai-
nen pitäisi voida käsittää hyökkäykseksi kiinniottajaa kohtaan”. 25

Mikäli lakivaliokunta olisi yhtynyt lakialoitteessa omaksuttuun kantaan, se
olisi merkinnyt paitsi hyökkäyksen käsitteen laajentamista myös käytännössä
lähes rajatonta voimakeinojen käyttöoikeutta, koska voimakeinojen käytön edel-
lytykset olisivat täyttyneet jo tilanteessa, jossa rikoksentekijän “muusta käyt-
täytymisestä” olisi voitu olettaa henkilön jatkavan pakoaan. Valiokunta päätyi
kuitenkin lievempään sanamuotoon, jonka eduskunta sitten hyväksyikin: Uu-
den PKL 1:1,4:n mukaan kiinniottaja saa käyttää sellaisia tarpeellisia voima-
keinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina ottaen
huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.
Edellytyksenä voimakeinojen käyttämiselle on vastarinta tai pakeneminen.

Lakivaliokunta korosti mietinnössään sitä, että puolustettavuusvaatimus
merkitsee voimakeinojen ja niiden käytöstä aiheutuvien haittojen välistä intres-
sivertailua. Samoin se piti lähtökohtana sitä, että pakenemisen estämiseksi käy-
tettävien voimakeinojen on oltava lievempiä kuin niiden voimakeinojen, joihin
joudutaan turvautumaan hyökkäyksen tai vastarinnan torjumiseksi. Mikäli pa-
keneva kiinniotettava on tunnistettu, kiinniottamisen toteuttamiseksi tulisi pää-
sääntöisesti turvautua viranomaisten apuun.26

Kun otetaan huomioon puolustettavuuden arvioimiseen vaikuttavat seikat,
on selvää, että pakenevan kiinniottaminen voimakeinoin tulee vastaisuudessa-
kin kyseeseen äärimmäisen harvoin. Esimerkiksi pakenevan näpistelijän py-
säyttäminen voimakeinoin ei voine olla käytännössä mahdollista pelkästään sen
vuoksi, että pakenijaa ei ole tunnistettu. Huoltamoyrittäjä, joka ajaa takaa huol-
tamolle murtautuneita ja autolla pakenevia henkilöitä  omalla autollaan ja am-
puu varoituslaukauksia ilmaan, ei välttämättä jatkossakaan välty rangaistus- ja
korvausvastuulta.

Erikseen on merkillepantava, että kun rikoslain yleisten oppien kokonaisuu-
distuksen yhteydessä myös yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain voi-

25 LA 30/2001 vp, s. 2.
26 LaVM 28/2002 vp, s. 14.
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makeinojen käyttöä koskevaa 28 §:n 4 momenttia on muutettu siten, että siihen
on lisätty puolustettavuusvaatimuksen oheen myös vaatimus voimakeinojen
käytön tarpeellisuudesta, vartijalle ei kuitenkaan ole annettu oikeutta käyttää
kiinniottamisen yhteydessä voimakeinoja muulloin kuin hänen kohdatessaan
vastarintaa. Vartijalla on siis lain sanamuodon perusteella vähäisempi oikeus
voimakeinojen käyttöön kiinniottamisessa kuin tavallisella yksityishenkilöllä.
On kyseenalaista, voiko vartija vedota PKL 1:1:n säännökseen tilanteessa, jos-
sa hän on omaa itsenäistä kiinniotto-oikeuttaan käyttäen suorittanut kiinniotta-
misen. Toisaalta ei liene tarkoituksenmukaista katsoa, että vartijalle olisi halut-
tu antaa yksityishenkilöä vähäisempi oikeus voimakeinojen käyttöön.

Mainittakoon, että kun vartijalla ja järjestyksenvalvojalla on yksityisistä tur-
vallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n 3 momentin ja järjestyksenvalvojalain
8 §:n 2 momentin perusteella oikeus tehdä kiinniotetulle turvallisuustarkastus
sen varmistamiseksi, ettei tällä ole mukanaan esineitä tai aineita, joilla tämä voi
aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille, jokamiehen kiinniotto-oikeuden käyttämi-
sen yhteydessä kiinniottaja ei voi lähtökohtaisesti tehdä turvallisuustarkastusta.
Käytännössä turvallisuustarkastus tässä tilanteessa edellyttäisi hätävarjelu- tai
pakkotilatilanteen käsilläoloa.
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Markus Terenius

HÄTÄVARJELU JA VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ

1. Johdanto

Hätävarjelu on puolustautumista oikeudetonta hyökkäystä vastaan.1 Voimakei-
nojen käyttöä voidaan puolestaan luonnehtia virkamiehen toimivallaksi käyttää
laillista virkatehtävää toteuttaessaan vastarinnan murtamiseksi tai muutoin ruu-
miin voimia tai erilaisia välineitä.

Voimakeinojen käyttö ei ole siis itsetarkoitus, vaan sen tarkoituksena on
mahdollistaa ja turvata tehtävän suorittaminen.2 Voimakeinojen käyttöä koske-
vat säännöt  (esimerkiksi kiinniottaminen).3

Hätävarjelu ja voimakeinojen käyttö ovat lain puitteissa toteutettuina oikeut-
tamisperusteita, jotka poistavat rikostunnusmerkistön mukaisilta teoilta niiden
oikeudenvastaisuuden (teko on oikeudenmukainen). Oikeuttamisperusteet viit-
taavat teon suotavuuteen, hyväksyttävyyteen tai jopa toivottavuuteen yhteis-
kunnan kannalta. Vaikka hätävarjelussa ja voimakeinojen käytössä ylitetään
sallitut rajat, voi sovellettavaksi tulla anteeksiantoperusteet, jotka puolestaan
poistavat tekijän syyllisyyden (tekijää ei voi moittia). Anteeksiantoperusteiden
katsotaan viittaavan teon ymmärrettävyyteen.4

Tässä kirjoituksessa olen pohtinut näiden kahden vastuuvapausperusteen
välistä suhdetta. Kirjoituksen ulkopuolelle jää siis mainittujen kahden vastuu-
vapausperusteen suhde muihin vastuuvapausperusteisiin, kuten pakkotilaan ja
erilaisiin erehdys-tilanteisiin. Ennen kuin voidaan pohtia säännösten välistä suh-
detta, on niiden sisältöä luonnollisesti tarkasteltava lähemmin. Tarkastelu pyri-
tään tekemään sillä tavoin, että se mahdollistaa säännösten suhteen pohdinnan
ja olennaisten erojen havaitsemisen sekä kommentoinnin.

Tutkimusta voitaneen luonnehtia normilähtöiseksi, vaikka siinä on selkeästi
myös ongelmalähtöisen tutkimuksen aineksia. Säännösten soveltamisalaan koh-
distuvan pohdinnan taustalla on kuviteltu tilanne, jossa lainmukaista voimaa

1 OLJ 5/2000 s. 14. Ks. Majanen 1979 s. 306 - 307, Frände 2001 s. 176 ja Nuutila 1997 s. 287.  Hätävarje-
luoikeus on tarkoitettu suojautumiseen hyökkäystä vastaan, vaikka suojelutarkoituksen ohella voi olla
muitakin motiiveja kuten kosto ja viha. Hätävarjelussa tai pakkotilassa tehtyä tekoa vastaan hätävarjelu
ei ole sallittua. Toisaalta henkilö voi syyllistyä hätävarjelun liioitteluna hyökkäykseen ilman suojelumo-
tiivia, jolloin hätävarjelu on oikeutettua. Yleisesti ottaen on todettava, että ihmisten välistä tasaväkistä
kamppailutilannetta ei ole syytä ruveta pilkkomaan ajallisesti hyökkäys ja puolustustekoihin, vaan hätä-
varjelusäännösten soveltaminen edellyttää selkeämpää hyökkäys/puolustusasetelmaa.

2 Ks. Majanen 1979 s. 306 - 307.
3 Helminen ym. 2002 s. 503 ja Helminen ym. 1999 s. 107.
4 KM 1976:72 s. 101 ja 103, OLJ 5/2000 s. 13, Koskinen 2002 s. 100-102, Frände 2001 s. 167 - 168.
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käyttävä henkilö joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja toisaalta hyökkäyksen pää-
tyttyä ryhtyy taas käyttämään voimakeinoja tehtävän suorittamiseksi.5

Laajuudeltaan varsin rajatussa kirjoituksessa on keskityttävä tyyppitapauk-
siin ja pohdinta on kohdistettava lähinnä sellaiseen toimintaan, joka täyttää esi-
merkiksi jonkin rikoslain 21 luvun rikoksen tunnusmerkistön.

2. Oikeudesta hätävarjeluun

2.1. Euroopan ihmisoikeussopimus

Jokaisen ihmisen oikeus elämään on suojattu Suomeakin velvoittavissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (EIOS)
2 artiklan 1 kappaleessa velvoitetaan allekirjoittajavaltiot suojaamaan jokaisen
oikeuden elämään: “Keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti...”
Erityisissä tilanteissa on jopa katsottu, että viranomaisilla on velvollisuus ryh-
tyä toimenpiteisiin yksittäiseen henkilöön kohdistuvan vaaran torjumiseksi.6

EIOS 2 artiklan 2 kappaleessa todetaan, että elämän riistäminen ei ole 2
artiklan vastaista, jos se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämä-
töntä a) kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta, b) laillisen pi-
dätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutuneen hen-
kilön paon estämiseksi tai c) mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toi-
min.7

On tärkeää huomata, että elämän riistämisen edellytyksenä on, että voiman-
käyttö on ehdottoman välttämätöntä a-c-kohdissa yksilöityjen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Tämän edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on konkreettisten
olosuhteiden lisäksi kiinnitettävä huomiota lainsäädännöllisiin ja hallinnolli-
siin puitteisiin, toimijoiden subjektiivisiin käsityksiin ja ennakkotietoihin jne.8

Myös Suomen perustuslain 7 § 1 momentti vahvistaa jokaisen ihmisen oike-
uden elämään. Saman pykälän 3 momentissa todetaan, että henkilökohtaiseen
koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä il-
man laissa säädettyä perustetta.

5 Timonen 1998 s. 21 - 22.
6 Pellonpää 2000 s. 208. Pellonpää käyttää termiä “surmaamisen kielto”.
7 Englantilaisessa oikeuskirjallisuudessa on äskettäin keskusteltu siitä, onko tekijän vapauttaminen rikos-

oikeudellisesta vastuusta sillä perusteella, että hän käsitti olevansa oikeutettu hätävarjeluun tai voiman-
käyttöön, EIOS 2 artiklan vastaista. Merkitystä on luonnollisesti sillä, onko käsitys perusteltu vai ei.
Artikkelissaan professori Smith on itse asiassa väittänyt, että itsepuolustukseksi tappaminen ei tapahdu
“tahallisesti” eikä 2 artikla siten sovellu lainkaan. Smith 2002 s. 958 - 959. Tämä väite ei  mielestäni ole
perusteltu, kun otetaan huomioon, että artiklan 2 kappale sääntelee nimenomaan itsepuolustusta. Tätä
mieltä on myös Leverick 2002 s. 965.

8 Pellonpää 2000 s. 211 - 212. “Ehdottomasta välttämättömyydestä” ks. tapaus McGann ym. (1995), jossa
terroristien surmaaminen sinällään ei rikkonut 2 artiklaa, koska terroristit surmanneilla sotilailla oli en-
nakkotietojensa perusteella syytä uskoa, että terroristit olisivat saattaneet minä hetkellä hyvänsä räjäyttää
vaarallisen pommin. Jälkikäteinen arviointi, jossa todettiin, että välitöntä pommivaaraa ei ollut, ei tehnyt
sotilaiden aseenkäyttöä 2 artiklan vastaiseksi. Operaation suunnitellussa ja valvonnassa oli sitä vastoin
puutteita, joiden vuoksi surmaaminen ei ollut “ehdottoman välttämätöntä”. Terroristit olisi voitu ottaa
kiinni jo aikaisemmin ja toisaalta tiedustelutietoihin oli suhtauduttu liian luottavaisesti. Yleisesti ottaen
Pellonpää on teoksessaan muistuttanut jälkiviisauden vaaroista. Ks. myös Frände 2001 s. 183.
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2.2. Lainsäädäntömuutos

Suomen hätävarjelusäännösten asiallinen sisältö on kopioitu Ruotsin vastaavis-
ta säännöksistä 1800-luvun puolivälissä. Vuoden 2003 loppuun voimassa ollut
rikoslain (RL) 3:6 § on kopioitu alkuperäisessä muodossa vuoden 1889 rikos-
laista.9 Osana rikoslain yleisten oppien uudistamista uudistettiin myös hätävar-
jelua koskeva säännös.10 Vuoden alusta 2004 voimaan tullut rikoslain muutta-
misesta annetun lain (URL) hätävarjelusäännös 4:4 § kuuluu seuraavasti:

“Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumi-
seksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmei-
sesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana,
kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja
hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet.”11

Säännöksen 2 momentti koskee hätävarjelun liioittelua:

“Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu),
tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellai-
set, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista,
kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä ti-
lanne muutenkin.”

URL:a säädettäessä lainsäätäjä on nähnyt vuoden 2003 loppuun voimassa ol-
leet RL:n säädökset ongelmallisiksi kahdessa suhteessa. Ensinnäkin RL oli niin
sanotun absoluuttisen hätävarjelun kannalla, jonka mukaan hätävarjelussa on
lupa käyttää kaikkia voimakeinoja, jotka ovat välttämättömiä hyökkäyksen tor-
jumiseksi.12 Oikeuskirjallisuudessa hätävarjeluoikeus on kuitenkin yksimieli-
sesti rajattu tilanteisiin, joissa hätävarjelu on kohtuus- ja suhteellisuusperiaat-
teen mukaista (relatiivinen hätävarjelu). Vakiintunut kanta on URL:n myötä siir-
retty osaksi lakitekstiä.

Toinen ongelma liittyy suojeltaviin oikeushyviin. Tämän työn kannalta suo-
jeltavien oikeushyvien kentän muutoksilla ei ole merkitystä, koska tutkimus-
teeman kannalta kiinnostavat oikeushyvät eli henki, terveys, vapaus ja ruumiil-
linen koskemattomuus sisältyvät sekä RL:n että URL:n mukaisiin suojeltavien
oikeushyvien joukkoon, vaikka suojeltavia oikeushyviä ei enää URL:ssa luette-
loida.13 URL:ssa on lähdetty siitä, että tarvittavat rajaukset voidaan perustaa

9 Majanen 2002 s. 453 - 455.
10 RL 3:6 § kuuluu seuraavasti: “Jos joku, suojellaksensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omai-

suutta aloitetulta tahi kohta päätä uhkaavalta oikeudettomalta hyökkäykseltä, on tehnyt teon, joka, vaik-
ka muuten rangaistava, oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön; älköön häntä tästä hätävarjeluksesta
rangaistukseen tuomittako.”

11 “Puolustautujan henkilö” ei sisältynyt rikoslakiprojektin (OLJ 5/2000) ehdotukseen.
12 Absoluuttinen hätävarjeluoikeus perustuu ajatukseen, että “oikeuden ei tarvitse väistyä vääryyden tiel-

tä”.
13 HE 44/2002 s. 113 - 115.
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hyökkäyksen käsitteen tulkintaan ja säännöksen edellyttämään puolustettavuus-
arviointiin.14

Vaikka tätä ei erikseen mainita, on hätävarjelun nojalla oikeus torjua myös
kolmanteen kohdistuva hyökkäys.15

2.3. Hätävarjelun edellytykset

Hätävarjelu on sallittua oikeudetonta hyökkäystä vastaan.16 Lähtökohtaisesti
hyökkäyksenä pidetään aktiivista tekoa, mutta myös toimimisvelvollinen lai-
minlyöjä voi syyllistyä hyökkäykseen.17 Normaalisti hyökkäykseen liittyy hyök-
kääjän tahallinen vahingoittamistarkoitus, mutta myös tahaton toiminta voi oi-
keuttaa hätävarjeluun, jos uhka on todellinen. Esitöiden mukaan ratkaisevaa on
se, onko puolustautuja tahattoman hyökkäyksen tilanteessa tulkinnut tilanteen
oikein.18

Vakiintuneesti on katsottu, että hyökkäyksen tulee olla oikeudeton, jotta hä-
tävarjelu olisi sallittua. Fränden mukaan oikeudettomana pidetään rikostunnus-
merkistön mukaista tekoa, johon ei liity oikeuttamisperustetta.19 Sitä vastoin ei
edellytetä, että teko olisi rangaistava, vaan hätävarjelu on oikeutettu, vaikka
hyökkääjältä puuttuisi niin sanottu syyllisyyselementti. Sallittua on siten puo-
lustautuminen syyntakeettoman henkilön hyökkäyksiä vastaan.20 Sallittua on
puolustautua myös sellaista hyökkäystä vastaan, jonka tekemiseen käytetään
eläintä.21

Oikeudettomana hyökkäyksenä ei sitä vastoin pidetä laillisia pakkokeinoja
eikä näitä vastaan voida puolustautua hätävarjelun keinoin.22 Laittomia virka-

14  OLJ 5/2000 s. 14. Ks. myös Majanen 2002 s. 459. Majanen on kritisoinut sitä, että hätävarjeluun liitetään
piirteitä, jotka kuuluvat julkisen vallan käyttöön. Hätävarjelun yleisluontoisella sääntelyllä annetaan yk-
sityisihmisille sellaisia yleisiä oikeuksia rikosten estämiseen, jotka tulisivat kuulua vain julkista valtaa
käyttäville virkavastuulla toimiville virkamiehille. Majasen mukaan laki on tarpeettoman avoin ja tulkin-
nanvarainen eikä täytä hyvän ja tarkan rikoslain ehtoja.

15  OLJ 5/2000 s. 139.
16  Frände 2001 s. 169. Frände on todennut, että hätävarjelun salliminen perustuu ihmisten sisäänrakennet-

tuun taipumukseen puolustaa itseään ja lähimmäisiään ja tällaista vaistonvaraista toimintaa vastaan oike-
usjärjestys on voimaton. Fränden mukaan hätävarjelun salliminen toimiikin eräänlaisena pelotteena po-
tentiaalisille hyökkääjille.

17  Ks. esim. Majanen 1979 s. 44. Majanen katsoo, että hyökkäyksen voisi muodostaa ns. epävarsinaiset
laiminlyöntirikokset, joissa vastuu laiminlyönnillä aiheutetusta seurauksesta rinnastetaan aktiiviseen te-
kemiseen. Sitä vastoin seurauksen estämiseen liittyviä varsinaisia laiminlyöntirikoksia vastaan hätävar-
jelu ei Majasen mukaan ole mahdollista. Ks. myös Frände 2001 s. 170 ja Nuutila 1997 s. 285. Nuutila on
käyttänyt esimerkkinä tapausta, jossa ensiapupoliklinikan lääkäri kieltäytyy hoitamasta potilasta. Tällöin
lääkäri voidaan pakottaa täyttämään hoitovelvollisuutensa, jos hän on vastuuasemassa ko. potilaan hoi-
dosta.

18  HE 44/2002 s. 115 - 116. Ks. myös Frände 2001 s. 170. Fränden mukaan esim. epileptinen kohtaus ei ole
hyökkäys.

19 Frände 2001 s. 171.
20  HE 44/2002 s. 115 - 116. Samoin OLJ 5/2000 ja Frände 2001s. 171.
21  Majanen 1979 s. 51. Silloin, kun eläin hyökkää “omin päin”, tilannetta tulee arvioida pakkotila-säännök-

sen valossa.
22  Majanen 2002 s. 460. Ks. myös Frände 2001 s. 168. Frände katsoo, että oikeuttamisperusteen vaikuttaes-

sa tehdyt teot voidaan rinnastaa tekoihin, jotka eivät ylipäätään ole rikostunnusmerkitön mukaisia.
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toimia vastaan hätävarjelu on sallittua vain, jos “virkatoimi on selvästi virka-
miehen pätevyyspiiriin kuulumaton tai jos toimessa on laiminlyöty oleelliset
muotomääräykset”.23

Puolustusteko on kohdistettava hyökkääjään. Tilanteen niin vaatiessa hätä-
varjeluteko voidaan kuitenkin kohdistaa myös kolmannelle kuuluvaan hyökkä-
ysvälineeseen, kuten autoon.24

Hätävarjelutilanteille on asetettavissa ajalliset päätepisteet. Hätävarjeluoi-
keuden alkupiste ilmenee suoraan laista. Hätävarjelu on oikeutettua aloitettua
tai välittömästi uhkaavaa hyökkäystä vastaan. Hyökkäyksen voidaan katsoa
saavuttaneen tämän tason, kun suojeltavaan oikeushyvään kohdistuu välitön
vaara. Pelkkä uhkaus ei vielä oikeuta hätävarjeluun, ellei olosuhteiden perus-
teella voida päätellä, että uhkaus on välittömästi johtamassa hyökkäykseen.25

Kuten aikaisemminkin, myös URL:n esitöiden mukaan oikeus hätävarjeluun
kestää niin kauan kuin hyökkäys tai sen välitön uhka jatkuu.26 Hyökkäys on
katsottava päättyneeksi, kun hyökkääjä on tehty vaarattomaksi, lähtenyt pakoon
tai muuten lopullisesti luopunut hyökkäyksestä.27 Hyökkäyksen on kuitenkin
katsottava jatkuvan niin kauan kuin hyökkäyksen uudistamisen tai vahingon
lisäämisen mahdollisuus on olemassa. Hyökkäyksen päätyttyä hyökkääjää vas-
taan voidaan edellytysten täyttyessä käyttää esimerkiksi pakkokeinolaissa sää-
deltyä jokamiehen kiinniotto-oikeutta.28

Vaikka hyökkäys-käsitettä ei ole sidottu rikostunnusmerkistöihin, voidaan
eräänä määrittelynä sille Majasen mukaan pitää hyökkäysteon (esim. pahoinpi-
tely, tappo, vapaudenriisto) etenemistä rikoksen yrityksen asteelle. Toisaalta ri-
koksen täyttyminen ei vielä tarkoita, että hyökkäys olisi katsottava päättyneek-
si. Poikkeuksen muodostavat henkirikokset, joissa rikoksen täyttyminen eli
kohteen kuoleminen päättää rikoksen.29 Luonnollisesti hyökkäys voi päättyä
ennen rikoksen täyttymistä. Tähänhän hätävarjelulla itse asiassa pyritään.

Jos hätävarjelu on aloitettu liian aikaisin tai sitä on jatkettu hyökkäyksen jo

23 OLJ 5/2000 s. 139 - 140. Frände 2001 s. 172 on katsonut, että puolustautuminen olisi sallittua lähinnä
niissä tilanteissa, joissa tehtävät toimenpiteet eivät kuulu lainkaan virkamiehen toimivaltaan. Vrt. Maja-
nen s. 55 - 56 ja Nuutila 1997 s. 287. Tällaisella hätävarjeluoikeuden rajoittamisella suojataan myös
puolustautujaa. Jos hätävarjelu olisi sallittua vähäisiäkin toimivallan ylityksiä vastaan, tämä johtaisi vi-
ranomaisten puolelta voimakeinojen koventamiseen ja siten puolustautujan vahinkojen suurenemise en.
Ks. myös KKO 2000:90 (haitanteko virkamiehelle, hätävarjelu, pakkokeino - etsintä): Poliisimies oli
otattanut huumausainerikoksesta epäillyltä A:lta virtsanäytteen virtsaputken kautta   katetroimalla. A oli
potkimalla vastustanut toimenpidettä. Vaikka poliisimiehellä ei ollut ilman pidättämiseen oikeutetun vir-
kamiehen määräystä oikeutta päättää toimenpiteestä, toimenpide ei kuitenkaan ollut niin selvästi poliisi-
miehen toimivaltaan kuulumaton virkatoimi, että A:lla sen vuoksi olisi ollut oikeus vastustaa sitä. A
tuomittiin haitanteosta virkamiehelle.

24 OLJ 5/2000 s. 139. Samoin Frände 2001 s. 175.
25 OLJ 5/2000 s. 138: “…uhkausta ollaan tuota pikaa panemassa toimeen”. Ks. myös Frände 2001 s. 172 -

173. Fränden mukaan hyökkäyksen todennäköisyys tulee olla merkittävä (betydande). Edelleen Frände
on katsonut, että jossain poikkeuksellisissa tapauksissa hyökkäys voi olla käsillä, vaikka teko ei sinänsä
saavuta rikoksen yrityksen astetta.

26 HE 44/2002 s. 116. Erityisiä oikeudellisia ongelmia liittyy omaisuuden takaisinoton ja varsinaisen hätä-
varjelun ajalliseen rajaukseen. Ks. Majanen 2002 s. 460 ja Frände 2001 s. 173.

27 Nuutila 1997 s. 286. Ks. myös esim. KKO 1994:2.
28 Ks. myös Frände 2001 s. 171 - 172.
29 Majanen 1979 s. 49.
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päätyttyä, on perinteisesti katsottu, että tällaista tekoa ei voida arvioida laisin-
kaan hätävarjelua (tai sen liioittelua) koskevien oikeusohjeiden mukaan.30 URL:n
hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu, että myös hätävarjelun ajalliset rajat
ylittäviä puolustustekoja tulisi arvioida hätävarjelun liioittelua koskevien nor-
mien mukaan. Hallituksen esityksessä tätä on perusteltu sillä, että samat puo-
lustautujan motivaatiotekijät, jotka tekevät liiallisista voimakeinoista anteeksi-
annettavia, tekevät anteeksiannettavia myös liian aikaisin aloitetuista tai liian
pitkään jatketuista puolustusteoista. Jotta rangaistusvastuulta vältyttäisiin, täy-
tyy puolustautumisen luonnollisesti täyttää myös anteeksiantamisen edellytyk-
siksi asetetut henkilöihin, hyökkäyksen laatuun ja yleiseen tilanteeseen liittyvät
ehdot. Muutosta on perusteltu myös sillä, että valittu kanta edustaa yleistä kie-
lenkäyttöä.31 Tähän liittyen Majanen on väitöskirjassaan todennut, että “muuta-
ma ylimääräinen isku” kuului aikaisemminkin hätävarjelun liioittelun piiriin,
mikäli suojautumisessa käytetyt teot muodostavat yhden kokonaisuuden.32

Meillä on perinteisesti tulkittu hätävarjelun aloituspistettä melko rajoitta-
vasti.33 Hätävarjelun liioittelun käsitteen laajentaminen mahdollistaa lievem-
män suhtautumisen tekoihin, jotka katsotaan yleisesti hyväksyttäviksi. Hätä-
varjelun liioittelua koskevien normien soveltaminen tilanteisiin, jotka eivät täy-
tä URL 4:4 §:n hyökkäyksen tai sen uhan määritelmää, on epäilemättä perustel-
tua niissä tilanteissa, joissa puolustautumista jatketaan liian pitkään. Tätä voita-
neen pitää ymmärrettävänä ja vaistonvaraisena itsesuojeluna.34 Anteeksianto-
perusteiden soveltaminen hyökkäystä tai sen välitöntä uhkaa edeltäviin tekoi-
hin on sitä vastoin varsin arveluttavaa. Nähdäkseni mainitun lainkohdan 2 mo-
mentin ilmaus “puolustuksessa” edellyttää ainakin 1 momentin mukaista välit-
tömästi uhkaavaa hyökkäystä. Hätävarjelun liioittelun ajallisen alkupisteen ve-
nyttäminen “mahdollisesti myöhemmin uhkaaviin hyökkäyksiin” ei ole perus-
teltua.35

Oikeuskäytännöstä voidaan mainita niin sanottua Mikkelin panttivankidraa-
maa koskenut korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1993:50, joka on tämän
työn teeman kannalta mielenkiintoinen monessakin suhteessa.

30 Ks. esim. Majanen 1985 s. 134 - 135. Samoin Nuutila 1997 s. 291 ja Koskinen 2002 s. 102.
31 HE 44/2002 s. 116. Samoin OLJ 5/2000 s. 141. Vrt. Majanen 2002 s. 460: Majanen katsoo, että kyseessä

lienee tällöin useimmiten harhakuvitelma hätävarjelutilanteen rajoista. Ks. myös OLJ 5/2000 s. 134,
jossa hätävarjelun aikaisemmasta sisällöstä todettiin, että “jos voimakeinoja käytetään liian varhaisessa
taikka liian myöhäisessä vaiheessa…, ei kyse ole sen enempää hätävarjelusta kuin sen liioittelustakaan,
vaan itsenäisestä rikoksesta”. Samoin Majanen 1979 s. 289.“

32 Majanen 1979 s. 290.
33 Nuutila 1997 s. 285.
34 Nuutila 1997 s. 287.
35 Vrt. Aro-Petman s. 78 - 79. Sotilaiden itsepuolustusoikeutta arvioitaessa on puhuttu oikeudesta ns. laa-

jaan itsepuolustukseen, joka oikeuttaisi puolustautumaan myös sellaisia toimia vastaan, joilla pyritään
väkivaltaisesti estämään sotilaita täyttämästä tehtäviään tai pyritään sotilaiden aseistariisuntaan. Tällai-
nen sotilasjoukolle annettu oikeus ennakoivaan itsepuolustukseen laajentaa väistämättä myös yksittäisen
sotilaan oikeutta itsepuolustukseen. Jotta vältyttäisiin oikeudellisilta ongelmilta suomalaisten kansainvä-
lisissä tehtävissä palvelevien sotilaiden osalta, tulisi tästä keinotekoisesta laajan itsepuolustuksen käsit-
teestä nähdäkseni luopua ja tyytyä arvioimaan tekoa sotilaallista voimakeinojen käyttöä koskevien nor-
mien pohjalta. Kansainväliset tehtävät, joissa suomalaiset tälläkin hetkellä palvelevat, ovat varsin pitkäl-
le rinnastettavissa poliisitehtäviin.
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KKO 1993:50 (virkarikos, kuolemantuottamus): T oli uhkaamalla räjäyttää
hallussaan olevan dynamiittipanoksen pakottanut pankin henkilökunnan luo-
vuttamaan hänelle rahaa ja pakoauton. Sen jälkeen T oli poistunut pankista
rahojen ja räjähteiden sekä ottamansa kolmen panttivangin kanssa. Poliisi
oli myöhemmin suluttanut auton niin, ettei T:llä ollut mahdollisuutta jatkaa
matkaa. Huolimatta siitä, että T oli uhannut räjäyttää auton, ellei matkan
jatkamista sallita, sulutusta ei ollut purettu. Kahden panttivangin paettua
autosta poliisit olivat avanneet tulen T:tä kohti. Auto oli räjähtänyt, jolloin T
ja yksi panttivanki olivat saaneet surmansa. Kysymys poliisin menettelyn
laillisuudesta. Ään.

Ratkaisussa on otettu kantaa muun muassa hätävarjelun ajallisiin puitteisiin.
Mikkelin raastuvanoikeus on päätöksessään todennut, että hätävarjelutilanne
on ollut käsillä siitä lähtien, kun ampuma-aseella ja räjähteillä varustautunut
kaappaaja oli ottanut panttivangit valtaansa. Menettelyn on katsottu alusta läh-
tien vaarantavan henkeä ja terveyttä. Korkein oikeus on arvioinut tilanteen toi-
sin. Sen ratkaisun perusteluissa todetaan, että tulen avannut poliisimies oli toi-
minut hätävarjelutilanteessa torjuakseen kaappaajan taholta tuossa vaiheessa
välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen. Ennen tulen avaamiseen
johtanutta tilanteen kiristymistä kyse oli siis voimankeinojen käytöstä. Luon-
nollisesti voidaan esittää, että hätävarjeluun oikeuttava hyökkäys on ollut pant-
tivankien laiton vapaudenriisto, joka oikeuttaa hätävarjeluun niin pitkään, kun
vapaudenmenetys kestää.

Kommentoidessaan mainittua ratkaisua Frände on katsonut, että toimintaa
johtanut poliisimies oli tilanteessa toiminnallaan aiheuttanut hätävarjelutilan-
teen ja tästä syystä hän ei voinut enää vedota hätävarjeluoikeuteen.36

Hätävarjelun ajallisista puitteista ja sallituista voimakeinoista on ollut kysy-
mys myös hieman vanhemmassa korkeimman oikeuden ratkaisussa vuodelta
1979.

KKO 1979-II-50 (hätävarjelu): Kotimatkalla toimestaan ollut poliisimies oli
yrittäessään ottaa kiinni häntä pahoinpidelleen ja pakoon lähteneen henkilön
ampunut 40-50 m:n etäisyydeltä laukauksen tarkoittaen osua maahan pake-
nijan viereen luodin kuitenkin osuessa tämän reiteen. Poliisimiehen katsot-
tiin käyttäneen ankarampaa voimakeinoa kuin kiinniotettavan tekoon näh-
den voitiin pitää puolustettavana ja varomattomuudellaan aiheuttaneen ruu-
miinvamman, mutta koskei hän olosuhteet huomioon ottaen ollut voinut
malttaa mieltään, hänet jätettiin RL 3 luvun 9 §:n 2 mom:n nojalla rangais-
tukseen tuomitsematta. MM-NS

Hyökkäyksen (pahoinpitely) päätyttyä kyseessä ei siis enää ollut hätävarjeluti-
lanne, vaan menettelyä arvioitiin voimakeinojen käyttöä koskevien normien

 36 Frände 2001 s. 183. Ks. myös Frände 2001 s. 176 - 177, jossa hän käsittelee provokaation merkitystä
hätävarjelun edellytysten arvioinnissa.
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mukaan. URL:n voimaantulon jälkeen kuvatunlaista tilannetta arvioitaessa tu-
lee huomioon otettavaksi myös hätävarjelun liioittelun laajentuminen koske-
maan puolustautujan menettelyä hyökkäyksen päätyttyä.

Oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen kannan mukaan hätävarjeluoikeus kuu-
luu jokaiselle ihmiselle.37 Erityislainsäädännön mukaisissa voimankäyttötilan-
teissa esimerkiksi poliiseilla on mahdollisuus turvautua yleisten hätävarjelu-
säännösten mukaisiin voimakeinoihin38.

Muun muassa virkamiehen oikeutta hätävarjeluun koskee Turun hovioikeu-
den tuomio 4.3.2003 nro 576 (R 01/2084), josta on myönnetty valituslupa kor-
keimpaan oikeuteen:

VL:2003-117 (virkarikos, hätävarjelu): Kolme poliisimiestä ja koira olivat
hoitoon toimittamisen tarkoituksessa ajaneet takaa metsämaastossa heitä pa-
ennutta miestä. Poliisimiesten lähestyttyä miestä tämä oli laajalla hakkuu-
aukealla kohottanut mukanaan olleen vesurin kahdesti lyöntiasentoon, jol-
loin häntä oli ammuttu. Mies oli myöhemmin kuollut saamiinsa vammoihin.
Kysymys laukaukset ampuneiden poliisimiesten menettelyn rangaistavuu-
desta. Kysymys myös surmansa saaneen miehen vanhempien oikeudesta ajaa
syytettä.

Porin käräjäoikeuden ratkaisussa, jota hovioikeus ei ole muuttanut, on katsottu,
että kyseessä on ollut hätävarjelutilanne, jossa vastaajina olleilla poliisimiehillä
oli oikeus suojella itseään tai toista oikeudettomalta hyökkäykseltä.

Myös edellä mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1993:50 käy
ilmi, että poliisilla on ollut oikeus hätävarjeluun kysymyksessä olevassa tilan-
teessa.

3. Oikeudesta voimakeinojen käyttöön

Jotkut viranomaiset voivat virkatehtävää suorittaessaan joutua käyttämää kei-
noja, jotka sinällään täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Erityisesti tämä kos-
kee virkamiehiä, jotka kohtaavat työssään fyysistä vastarintaa. Tällaisia ovat
esimerkiksi poliisi, sotilaat ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat virka-
miehet.39  Erotuksena hätävarjelusta, joka on tyypillisesti puolustuksellista toi-
mintaa, on voimakeinojen käytössä (aikaisemmin julkisoikeudellinen hätävar-
jelu) kysymys hyökkäyksellisestä toiminnasta.40 Voimakeinojen käytön on aina
liityttävä erityisen tehtävän suorittamiseen eikä voimakeinoja voida käyttää
“yleisen hyvän” toteuttamiseen.41 Tehtävät tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä toteut-

37 OLJ 5/2000 s. 132. Samoin Majanen 2002 s. 459 ja HE 44/2002 s. 130.
38 Majanen 1979 s. 103, Nuutila 1997 s. 299, OLJ 5/2000 s. 154, Helminen ym. 2002 s. 503 ja Helminen

ym. 1999 s. 277 ja Koskinen 2002 s. 104.
39 HE 44/2002 s. 19. Toimivallan ja tehtävän suhteesta ks. Wuori 1989 s. 76.
40  Majanen 1979 s. 115.
41  Helminen ym. 1999 s. 73 ja Frände 2001 s. 181.
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tamaan “hyvällä”, mutta tarvittaessa tehtävät on hoidettava “pahalla”.42

Perinteisesti on katsottu, että voimankäytön oikeudellisten perusteiden on
löydyttävä laista eikä tapaoikeudellisia perusteita voimakeinojen käytölle voi-
da oikeusvaltiossa hyväksyä.43  Oikeudesta voimakeinojen käyttöön säädetään-
kin URL 4:6 §:ssä, joka kuuluu seuraavasti (1 ja 2 momentti):44

“Oikeudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän hoitamiseksi tai muun sii-
hen rinnastettavan syyn vuoksi sekä oikeudesta avustaa järjestystä ylläpitä-
mään asetettuja henkilöitä säädetään erikseen lailla.

Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorit-
tamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena ar-
vostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireel-
lisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin.”

Liioitellusta voimakeinojen käytöstä säädetään 6 §:n 3 momentissa

“Jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt rajat, tekijä
on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita
katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautu-
mista, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtä-
vän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.”

URL:n mukaan voimakeinojen käytöstä virkatehtäviä hoidettaessa säädetään
erikseen lailla. Yleensä kyse on virkatehtävien suorittamisen edellyttämistä toi-
mivaltuuksista. Esimerkiksi poliisilain mukaan puolustettavia voimakeinoja on
lupa käyttää vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta poistamiseksi, kiinni-
ottamisen toimittamiseksi, vapautensa menettäneen pakenemisen estämiseksi,
esteen poistamiseksi taikka välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaaralli-
sen teon tai tapahtuman estämiseksi.45

4. Sallitut keinot hätävarjelussa

4.1. Tarpeellisuusvaatimus (välttämättömyysperiaate)

Rikoslakiprojektin ehdotuksessa hätävarjelu määritellään oikeuskirjallisuuden
vakiintuneen käsityksen mukaisesti “hyökkäyksen torjumiseksi tarvittavaksi,

42 Helminen ym. 1999 s. 276.
43 Nuutila 1997 s. 299.
44 RL:ssa voimakeinojen käytöstä säänneltiin lähinnä 3:8 § 1. momentissa: “Mikäli yleistä järjestystä yllä-

pitämään asetettu henkilö suorittaessaan tehtäväänsä kohtaa vastarintaa, on hänellä oikeus käyttää sellai-
sia voimakeinoja, joita tehtävän laatuun ja vastarinnan vaarallisuuteen nähden sekä tilanne muutoinkin
huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina.”

45 Poliisilaki 27 § 1. Ks. myös OLJ 5/2000 s. 152 ja Majanen 1979 s. 76 - 77: Vastarintaa on väkivallan
kohdistaminen toiseen henkilöön ja väkivallalla uhkaaminen, jos tarkoituksena on vaikuttaa toisen hen-
kilön toimintaan. Pelkkä pakeneminen tai passiivinen paikalla olo ei Majasen mukaan kuitenkaan ole
vastarintaa .
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vastahyökkäyksenä ahdistajaa vastaan tapahtuvaksi puolustukseksi.”46

Tarpeellisuusvaatimukseen sisältyy lievimmän mahdollisen väkivallan vaa-
timus. Väkivalta ei ole välttämätöntä, jos hyökkäys olisi ollut torjuttavissa vä-
hemmällä väkivallalla. Tarpeellisen väkivallan määrä arvioidaan lähtökohtai-
sesti niin sanotun keskivertoihmisen näkökulmasta.47  Välttämättömyysharkin-
ta liittyy myös edellä mainittuihin hätävarjelun aikarajoihin. Keinoja saa käyt-
tää vasta, kun niihin on tarve eikä enää sen jälkeen, kun tilanne on ohi.48

Rikosoikeuskomitea on katsonut, että hätävarjelu olisi sallittua vain silloin,
kun ei ole mahdollista turvautua virkakoneiston apuun. Komitean näkemyksen
mukaan hätävarjelusta pidättäytyminen voi vähentää tilanteen aiheuttamaa ko-
konaisvahinkoa ja joka tapauksessa kohtuuttomien tilanteiden estämiseksi on
edellytettävä suhteellisuutta hyökkäyksen kohteena olevan edun ja puolustuk-
sen aiheuttaman vahingon välillä.49 Komitean esittämään lopputulokseen voi-
daan päätyä myös hieman eri lähtökohdasta. Hyökkäyksen kohteena olevan
henkilön oma hätävarjelusäännöksen mukainen puolustusteko ei ole lain edel-
lyttämällä tavalla tarpeellinen, jos viranomaisapua on saatavilla. Toki on muis-
tettava, että viranomaistaho saattaa kohteena olevaa henkilöä suojatessaan tosi-
asiassa toimia hätävarjelusäännöksen oikeuttamana. Tehtävään koulutetulta vi-
ranomaistaholta edellytetään tällöin kuitenkin suurempaa harkintakykyä ja puo-
lustusteolla aiheutetut vahingot ovat siten yleensä vähäisempiä.

Mitä tulee velvollisuuteen välttää hyökkäys pakenemalla paikalta, Majanen
on katsonut, että voimakeino ei ole välttämätön, jos hyökkäys voidaan väistää
poistumalla paikalta. Sitä vastoin hän katsoo, että yleistä velvollisuutta juosta
pakoon hyökkääjän takaa-ajamana ei ole.50  Tähän näkemykseen on helppo yh-
tyä. Myös hyökkääjän henkilöllä voi olla merkitystä pohdittaessa puolustautu-
jan velvollisuutta perääntyä tai paeta hyökkäyksen uhatessa.51  Lisäksi on huo-
mattava, että poliisilla on poliisilain 1 §:n perusteella virkavelvollisuus estää
sellainen toiseen kohdistuva hyökkäys, jota hätävarjelusäännöksissä tarkoite-
taan.52 Tällöin pakeneminen tai väistäminen ei tule kysymykseen.

Hyökkääjän persoonalla on muutoinkin merkitystä arvioitaessa puolustuk-
sen välttämättömyyttä. Kuten Nuutilakin on todennut, hyökkääjän käytöksestä
ja luonteesta saattaa olla mahdollista päätellä, että mahdollinen hyökkäys ei ole
erityisen vaarallinen. Samoin hyökkääjän ja puolustautujan voimavarat sekä
käytetyt aseet on otettava huomioon toimenpiteen välttämättömyyttä arvioita-
essa.53

46 OLJ 5/2000 s. 132.
47 Frände 2001 s. 175.
48 OLJ 5/2000 s. 133.
49 KM 1976:72 s. 104. Samoin Nuutila 1997 s. 284. Nuutilan mukaan hätävarjeluun saa turvautua vain, jos

viranomaisapua ei ole oikea-aikaisesti saatavilla. Vrt. Majanen 1979 s. 305. Majanen ei pidä avun pyytä-
mistä voimakeinojen käytön edellytyksenä. Hänen mukaansa tätä on pidettävä liian rajoittavana kriteeri-
nä. Se voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa suhteellisuusperiaatteen toteutumista.

50 Majanen 1979 s. 305.
51  OLJ 5/2000 s. 137.
52  Helminen ym. 1999 s. 309.
53  Nuutila 1997 s. 288.
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Myös hätävarjelutilanteessa seuraus saatetaan aiheuttaa pikemminkin tapa-
turmaisesti kuin edes tuottamuksella. Tällöin on arvioitava, onko edeltänyt voi-
mankäyttö kokonaisuudessaan ollut välttämätöntä.54

4.2. Puolustettavuusvaatimus (suhteellisuusperiaate)

Teko on sallittu, jos tekoa on pidettävä kokonaisuutena arvostellen puolustetta-
vana ottaen huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujien ja
hyökkääjien henkilö, suojeltavan edun merkitys, hyökkäyksen vaarallisuus sekä
puolustuksessa käytetyn väkivallan ja sen aiheuttaminen vahinkojen suuruus.55

Hätävarjelun relatiivisuuden vaatimus on vakiintunut oikeuskirjallisuudessa ja
kirjattu nyttemmin myös URL:iin. URL:n esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa on
mainittu seikkoja, jotka saattavat olla perusteena rikosoikeudelliselle anteeksi-
annolle. Tällaisia ovat tilanteen yllätyksellisyys, vähäinen harkinta-aika ja teki-
jän subjektiiviset tuntemukset, kuten pelko, paniikki, järkytys, kauhu, hämmen-
nys, myötätunto ja ehkä jopa viha, kiukku ja väsymys.56

Suhteellisuusperiaate sallii yleensä sen, että hyökkääjän kärsimä vahinko on
jonkin verran suurempi kuin vaara, jonka puolustautuja on hätävarjelulla vält-
tänyt.57  Ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvaan hyökkäykseen voi-
daan vastata voimakkaammalla väkivallalla kuin hyökkääjän käyttämä ja aihe-
uttaa myös vakavampia vammoja kuin hyökkäys mahdollisesti aiheuttaisi.58

Hyökkääjän henkilön vaikutuksesta arvioitaessa puolustustekojen suhteelli-
suutta rikoslakiprojekti on todennut, että lapsen tai ymmärrystä vailla olevan
hyökkäystä torjuttaessa voidaan edellyttää suurempaa pidättyvyyttä ja jousta-
vuutta verrattuna täysin syyntakeisen hyökkäykseen. On todettu, että “puolus-
tuksen hyväksyttävyyttä arvioitaessa on siis kiinnitettävä huomio myös olosuh-
teisiin, jotka tekivät hyökkäyksen ymmärrettäväksi siihen katsomatta, onko sei-
kalla merkitystä arvioitaessa puolustuksen välttämättömyyttä”. Tällaisissa ti-
lanteissa hyökkäys voi subjektiivisista syistä jäädä rankaisematta.59

Puolustautujan henkilön osalta on katsottu, että myös hätävarjelutilanteessa
koulutetulta poliisilta voidaan vaatia enemmän kuin tavalliselta ihmiseltä.60

Majanen on väitöskirjassaan vuodelta 1979 käynyt laajalti läpi siihenastista
oikeuskäytäntöä. Tutkittujen oikeustapausten valossa esimerkiksi paljain käsin
tapahtuvan pahoinpitelyrikoksen tai sen yrityksen torjumisessa ei saa käyttää
asetta ainakaan, jos aseen käytöstä aiheutuu vähäistä vaikeampi vamma. Tyy-
pillisen hätävarjelu liioittelutapauksen muodostaakin sellainen itsensä tai toi-
sen puolustaminen, jossa kysymyksessä on “ilman asetta tapahtunut ruumiilli-

54  Majanen 1979 s. 301.
55  OLJ 5/2000 s. 14 ja 136 - 137. Ks. myös esim. KKO 1988:49.
56  OLJ 5/2000 s. 140 - 141 ja Majanen 1985 s. 137 - 138.
57  Nuutila 1997 s. 291. Ks. myös Frände 2001 s. 176.
58  OLJ 5/2000 s. 137.
59  OLJ 5/2000 s. 137. Vrt. KM 1976:72 s. 104, jossa todetaan, että hätävarjelun puolustettavuutta arvioita-

essa tulee ottaa huomioon myös hyökkääjän syyntakeisuus.
60  Koskinen 2002 s. 104.
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seen koskemattomuuteen kohdistunut hyökkäys, joka torjutaan jollakin hen-
genvaarallisella välineellä ja aiheutetaan samalla hyökkääjän kuolema.”61

Edellä kuvatussa Turun hovioikeuden ratkaisussa on todettu, että aseen käyt-
täminen oli käsiteltävässä tilanteessa välttämätöntä vesurilla varustautuneen
henkilön pysäyttämiseksi ja suhteellisuusperiaatteen asettamien vaatimusten ja
yleisen edun mukaista. Hovioikeuden pysyttämässä käräjäoikeuden ratkaisussa
on ansiokkaasti pohdittu myös mahdollisuutta lievempien voimakeinojen käyt-
töön ja toisaalta mahdollisuutta väistää hyökkäys. Huomioon on otettu myös se
seikka, että poliisimiehet ovat etukäteen tienneet hyökkääjän vaaralliseksi.

Hätävarjelussa sallittujen voimakeinojen rajoja on pohdittu myös ratkaisus-
sa KKO 1993:50, jossa aseen käyttö ja sillä ampuminen on katsottu oikeutetuk-
si välittömästi uhkaavan hyökkäyksen torjumiseksi. Hyökkäys ei siis ollut vielä
alkanut. Nähdäkseni Mikkelin panttivankidraama on kuitenkin yksittäistapaus,
johon liittyvistä tuomioistuinratkaisuista ei tule tehdä liian pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä.

5. Sallitut keinot voimankäytössä

Voimakeinojen käyttötilanteet ovat niin moninaisia, että niitä ei voida säännellä
enää rikoslain yleissäännöksin. URL 4:6 § 1 momentissa säädetäänkin, että oi-
keudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän hoitamiseksi säädetään aina erik-
seen lailla. Sallittujen voimakeinojen rajat määräytyvät viime kädessä asian-
omaisen hallinnonalan toimivaltasäännösten perusteella. Tilanteita ja käytetty-
jä voimakeinoja tulisi aina ensisijaisesti tarkastella asianomaisen hallinnonalan
voimankäyttösääntöjen kannalta, ei rikostunnusmerkistön ja rikoslain kannalta.
Rikoslaissa säädetään enää sallittujen voimakeinojen uloimmista rajoista, joita
ei erityislaeilla voida laajentaa, ja toisaalta siitä, kuinka menetellä, kun asian-
mukaiset toimivaltuudet on ylitetty. Erityislakien säännöksillä voidaan luon-
nollisesti rajoittaa voimakeinojen käyttöoikeutta siitä, mihin rikoslaki antaisi
valtuudet. Säänneltävien tilanteiden monimuotoisuudesta johtuen myös voima-
keinojen käytön sääntely on hajanaista ja siten jopa vaikeaselkoisia.62 Kuten
sanottua, rikoslaki asettaa kuitenkin uloimmat rajat voimankäytölle. Pääasialli-
set arviointikriteerit ovat tällöin tarpeellisuus ja puolustettavuus.

5.1. Tarpeellisuusvaatimus (välttämättömyysperiaate)

Voimakeinojen tulee olla tarpeellisia laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.
Keinojen tarpeellisuuteen vaikuttaa suoritettavan tehtävän lisäksi muutamat ylei-
set näkökohdat. Tarpeellisuusvaatimus viittaa ensisijaisesti keinojen voimak-
kuuteen. Kuten hätävarjelussakin, on käytettävä lievintä tehokasta keinoa. Voi-

61  Majanen 1979 s. 284 ja 291.
62  OLJ 5/2000 s. 16, 151 ja 153, HE 44/2002 s. 19, 127 ja 129.
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makeinoja ei saa käyttää varmuuden vuoksi, vaan vasta, jos muut keinot, kuten
käskyt ja kehotukset, eivät tehoa. Tarpeellisuusvaatimus rajaa voimankäyttöä
myös ajallisesti. Ennakollinen on voimankäyttö tarpeetonta ja siten tarpeelli-
suusvaatimuksen vastaista. Sama koskee myös liian pitkään jatkunutta voiman-
käyttöä. Voimankäyttö on lopetettava, kun vastarinta lakkaa tai tilanne muutoin
on saatu hallintaan. Rikoslakiprojektin ehdotuksessa tarpeellisuusvaatimukseen
on liitetty myös tehokkuusulottuvuus, joka edellyttää, että käytettävät voima-
keinot voivat ainakin teoriassa johtaa tavoiteltuun tulokseen. Tämä siis edellyt-
tää, että keinoista on luovuttava, jos ne eivät tuottaisi tavoiteltua tulosta.63

Majanen on katsonut, että jos vastarinnan vaarallisuus edellyttäisi äärim-
mäisiä voimakeinoja, mutta itse virkatehtävän suorittaminen ei ole tarpeellista,
ei yhteiskunnan arvovallan ylläpitäminen edellytä vastustuksen väkivaltaista
kukistamista, ja voi olla perusteltua luopua toimenpiteestä sillä hetkellä.64

5.2. Puolustettavuusvaatimus (suhteellisuusperiaate)

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että virkatoimella aiheutettujen haittojen tulee
olla järkevässä suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Virkatoimea suorittavan hen-
kilön tulee arvioida suhteellisuutta yhteiskunnassa vallitsevan yleisen mielipi-
teen mukaisesti.65

Virkatoimella tavoiteltava päämäärä ei kuitenkaan saa olla toisen surmaami-
nen.66  Esimerkiksi poliisin Karhu-ryhmän Mikkelin panttivankidraaman päät-
teeksi suorittama hyökkäys ei olisi ollut lainmukaista, ellei kyseessä olisi ollut
hätävarjelutilanne.

Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja
on luetteloitu poliisilain 27 § 2 momentissa. Sen mukaan käytettyjen voimakei-
nojen tulee olla puolustettavia ottaen huomioon tehtävän tärkeys ja kiireelli-
syys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat ja muut koko-
naisarvosteluun vaikuttavat seikat. Voimakeinojen ankaruuden, haittojen ja nii-
den sisältämän pakon tuoman intressiloukkauksen on oltava järkevässä suh-
teessa voimakeinoilla tavoiteltaviin päämääriin.67

Voimakeinojen käytön liioittelu on anteeksiantoperuste ja se tulee sovellet-
tavaksi tilanteissa, joissa voimakeinojen ylittäminen on ollut ymmärrettävää ja

63  OLJ 5/2000 s. 16, 151 ja 153. HE 44/2002 s. 128 - 130. Helminen ym. 2002 s. 505. Ks. myös Nuutila
1997 s. 299, missä todetaan, että esimerkiksi aikaisemmat kokemukset henkilöstä eivät oikeuta mitta-
vampaan tai aikaisempaan voimakeinojen käyttöön, vaan tällainen ennakkotieto tulee ottaa huomioon
tilanteeseen valmistautumisessa. Vrt. em. Turun hovioikeuden ratkaisu. Ks. myös esim. poliisilain 5 §.

64  Majanen 1979 s. 310.
65  Helminen ym. 1999 s. 74 - 75. Ks. myös Lahti 1992 s. 98. Lahti on kommentoidessaan ratkaisua KKO

1990:136 korostanut, että puolustettavuusarvioinnissa on otettava huomioon voimakeinojen käytön mah-
dollisesti aiheuttama vaara eikä niinkään myöhemmin todettavia seuraamuksia.

66  Nuutila 1997 s. 304.
67  OLJ 5/2000 s. 16, 151 ja 153, HE 44/2002 s. 128 - 130 ja Nuutila 1997 s. 302 - 304. KKO ratkaisussa

1990:136 on huomioon otettavina seikkoina mainittu myös voimakeinojen kohteen tekemät rikokset ja
hänen aiheuttamansa vaara.
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anteeksiannettavaa ottaen huomioon tekijän asema, koulutus, tiedot sekä taidot,
tehtävän tärkeys, käytettävissä ollut harkinta-aika ja tilanteen yllätyksellisyys
sekä vastarinnan määrä. Kyse on siis tilanteesta, jossa tapahtumia tarkastellaan
pelkkänä voimankäyttönä ilman hätävarjelun piirteitä. Koulutetulta viranomai-
selta edellytetään suurempaa mielenmalttia ja itsekontrollia kuin tavalliselta
kansalaiselta. Toisaalta esimerkiksi erityiskoulutetulta poliisiyksiköltä edelly-
tetään suurempaa pidättyvyyttä voimakeinojen käytössä kuin tilanteeseen va-
rautumattomalta paikallispoliisin yksiköltä. Voimakeinojen käytön liioittelun
ollessa kyseessä motiivit ovat erilaisia kuin hätävarjelun liioittelussa. Kyse ei
ole niinkään pelosta, kauhusta tai hätääntymisestä, vaan virkaintoisuudesta tai
tehtävän ylikorostamisesta.68

Sallittujen voimakeinojen rajoja on pohdittu seuraavassa korkeimman oike-
uden ratkaisussa:

KKO 1990:136 (hätävarjelu, poliisi): A oli luvattomasti käyttöönsä ottamal-
laan moottoripyörällä ajaen paennut poliisia ja poliisimiehen antamasta py-
sähtymismerkistä ja ampumasta varoituslaukauksesta huolimatta jatkanut pa-
koaan. Tässä tilanteessa poliisimies oli, pysäyttääkseen ja ottaakseen kiinni
A:n tämän tekemien rikosten ja liikenneturvallisuudelle aiheuttaman välit-
tömän vaaran vuoksi, ampunut revolverilla kolme laukausta tähtäämällä liik-
kuvan moottoripyörän takapyörään. Tällöin yksi luoti oli osunut A:n selkä-
rankaan aiheuttaen muun muassa alaraajojen pysyvän halvaantumisen. Po-
liisimiehen olisi ampuessaan tullut mieltää, että luoti saattoi osua moottori-
pyörän asemesta A:han niin että tämä voi saada surmansa tai vaikean ruu-
miinvamman. Poliisimiehen katsottiin käyttäneen ankarampaa voimakeinoa
kuin mitä tilanteessa voitiin pitää puolustettavana.

Tilannetta on ymmärtääkseni arvioitu nimenomaan voimakeinojen käytön kan-
nalta, vaikka A oli juuri ennen ampumista ajanut kohti polulla seissyttä poliisi-
miestä, joka hyppäämällä sivuun oli välttynyt jäämästä moottoripyörän alle.
Otsikko viitannee julkisoikeudelliseen hätävarjeluun.69 A:n liikennekäyttäyty-
misellään aiheuttama vaarakaan ei ole ollut sellainen, että sitä olisi voinut pitää
oikeudettomana hyökkäyksenä. Samansuuntainen on myös korkeimman oike-
uden ratkaisu vuodelta 1984:

KKO 1984-II-127 (hätävarjelu, poliisi, pidättäminen): Poliisi oli kuljettanut
kiinniottamaansa rikoksista epäiltyä, kiinnioton yhteydessä uhkaavasti käyt-
täytynyttä ehdonalaisessa vapaudessa ollutta henkilöä poliisiautoon. Polii-
sin kuljetuksen alkaessa antamasta varoituksesta huolimatta ja tietoisena sii-
tä, että poliisilla oli ampuma-ase, kiinniotettu oli huitaistuaan ensin poliisia
kassilla lähtenyt kadulla juosten pakoon. Poliisi oli ampunut tämän perään
laukauksen, joka oli hengenvaarallisen vamman aiheuttaen osunut pakeni-
jaan. Poliisin, jonka ei voitu todeta tarkoittaneen osua pakenijaan, katsottiin
käyttäneen ankarampaa voimakeinoa kuin kiinniotetun henkilön tekemien

68 OLJ 5/2000 s. 154 - 155, Nuutila 1997 s. 302.
69 Poliisimiehen todettiin syyllistyneen hätävarjelun liioitteluna tehtyyn ruumiinvamman tuottamukseen.
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rikosten laatu ja karkaamisen vaarallisuus huomioon ottaen voitiin pitää puo-
lustettavana. Koska hän ei kuitenkaan olosuhteet kokonaisuudessaan huo-
mioon ottaen ollut voinut malttaa mieltään, hänet jätettiin RL 3 luvun 9 §:n 2
momentin nojalla, sellaisena kuin tuo lainkohta oli 29.12.1967 annetussa
laissa, rangaistukseen tuomitsematta. Ään. III-jaosto.

6. Päätelmiä hätävarjelun ja voimakeinojen käytön suhteesta

6.1. Rajanvedosta

Käytännön laintulkinnan ja ratkaisutoiminnan kannalta on luonnollisesti tärke-
ää, että pystytään erottamaan toisistaan hätävarjelu- ja voimankäyttötilanteet
viranomaistoiminnassa.70  Rajanveto-ongelmat konkretisoituvat erityisesti sil-
loin, kun sallitut rajat on ylitetty.

Hyvä lähtökohta edellä mainittujen tilanteiden erottelulle saattaisi olla hyök-
käyksen tai vastarinnan rikosoikeudellinen arviointi. Jos menettely täyttää ai-
noastaan RL 16:3 §:n mukaisen haitanteko virkamiehelle -rikoksen tunnusmer-
kistön, sitä ei voitane pitää oikeudettomana hyökkäyksenä. Jos teko taas täyttää
RL 16:1 §:n mukaisen virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -rikoksen tun-
nusmerkistön, se muodostanee lähtökohtaisesti hyökkäysteon.

Subjektiivista puoltakaan ei tule unohtaa. Hätävarjelukynnyksen ylittymi-
seen vaikuttavat mielestäni myös puolustautujan henkilökohtaiset ominaisuu-
det. Erityiskoulutettu ja itsepuolustusasioissa valveutunut virkamies voi miel-
tää varsin kovankin vastarinnan poistamisen voimankäyttötilanteeksi ilman hä-
tävarjeluun liitettävää vaistonvaraista suojautumista.71

Merkitystä voi olla myös sillä seikalla, onko liiallinen voimankäyttö objek-
tiivisesti arvioiden johtunut virkaintoisuudesta tai kenties suuttumuksesta vai
pelosta tai hätäännyksestä, jotka tyypillisesti liittyvät vaistonvaraiseen itsepuo-
lustukseen.72 Johtoajatuksena voitaneen pitää, että kontrolloitua hätävarjelua ei
ole, vaan tällöin kyseessä on voimankäyttö.

6.2. Rajanvedon merkityksestä

Olennaiseksi rajanvedon hätävarjelun ja voimankäytön välillä tekee anteeksi-
antoperusteiden erilainen painotus. Voimakeinojen käytön liioittelun osalta vaa-
ditaan rangaistukseen tuomitsematta jättämiseen erittäin painavia syitä, koska
näissä tilanteissa ei toimita itsesuojeluvaiston nojalla, vaan liialliseen voima-

70 Rajanveto on nähty vaikeaksi jo lain esitöissäkin. Ks. OLJ 5/2000 s. 154. Käsitteiden erillisyyttä on
korostettu myös esim. poliisilain esitöissä (HE 57/1994 s. 55).

71 Ks. myös HE 57/1994 s. 56: “Poliisin virkatehtävää suoritettaessa voi olla tarpeen käyttää poliisivaltuuk-
sia tai menetellä tavalla, johon poliisimiehellä on oikeus poliisivaltuuksien perusteella ja yksityishenki-
löllä hätävarjelusäännösten nojalla.”

72 Ks. OLJ 5/2000 s. 154 - 155.
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keinojen käyttöön on johtanut tehtävän virheellinen painotus.73  Harkittaessa
anteeksiantoperusteen soveltuvuutta voidaan sekä hätävarjelun liioittelu että
voimakeinojen käytön liioittelu tilanteissa ottaa huomioon tekijän koulutus ja
kokemus.74

Rajanvedolla voi olla merkitystä myös sen suhteen, tulevatko virkarikos-
säännökset sovellettaviksi. Vaikka tähän kysymykseen ei voida syventyä tässä
yhteydessä, katson aiheelliseksi esittää muutamia huomioita. Väitöskirjassaan
Majanen on katsonut, että niissä voimakeinojen käyttötilanteissa, joissa on yli-
tetty rikoslain asettamat rajat, olisi kyseessä aina myös virkarikos. Sitä vastoin
niissä tilanteissa, joissa virkamies käyttää voimakeinoja, joiden käyttö ei edel-
lytä virkamiesasemaa, virkarikossäännökset eivät Majasen mukaan tulisi so-
vellettaviksi.75  Tämähän on asian laita esimerkiksi hätävarjelutilanteissa. Lain-
käytössä on mitä ilmeisimmin päädytty toisenlaiseen kantaan. Edellä kuvatussa
Turun hovioikeuden tapauksessa valtionsyyttäjä oli vaatinut rangaistusta hätä-
varjelun liioitteluna tehdyistä taposta ja pahoinpitelyrikoksista sekä lisäksi vir-
kavelvollisuuden rikkomisista. Syyttäjä on siis arvioinut, että kyseessä on ollut
hätävarjelutilanne, mutta on siitä huolimatta katsonut vastaajien toimineen vir-
kavastuulla. Syytteethän hylättiin tässä tapauksessa, joten tuomioistuimen rat-
kaisua kysymykseen ei ole. Erikoista, on että syyttäjä on virkarikosten teonku-
vauksissa viitannut poliisilain 2 §:ään. Tämä kanta on nähdäkseni ristiriitainen
esimerkiksi poliisilain 27 § 4 momentin kanssa, jossa nimenomaan todetaan,
että hätävarjelusta säädetään rikoslaissa. Tämä on todettu myös poliisin aseen-
käyttöä koskevassa sisäministeriön määräyksessä76, jossa todetaan, että “koska
hätävarjelua ja pakkotilaa koskevat säännökset sisältyvät rikoslakiin, ei aseen-
käytöstä tällaisessa tilanteessa voida antaa määräyksiä.”

Virkavastuun syntymistä pohdittaessa on merkitystä sillä, katsotaanko hätä-
varjeluoikeuden ja oikeuden voimakeinojen käyttöön olevan ajallisesti päällek-
käisiä vai peräkkäisiä. Poliisioikeuden perusteoksissa on rajanvedosta esitetty
erilaisia näkemyksiä. Yhtäältä on katsottu, että hätävarjelu ja voimakeinot saat-
tavat esiintyä virkamiesten toiminnassa rinnakkain, jolloin ensisijaisesti tulee
soveltaa hätävarjelusäännöksiä.77  Loman on kuitenkin katsonut, että poliisiteh-
tävät voivat samankin tapahtuman aikana muuttua vastarintatilanteesta hätä-
varjelutilanteeksi tai päinvastoin, mutta nämä ovat silloin ajallisesti peräkkäisiä
eikä päällekkäisiä. Joka tapauksessa poliisin voimakeinojen käyttöä ei Loma-
nin mukaan tule nähdä kaksinkertaisena oikeutena, vaikka poliisin tuleekin pyrkiä
yhtenäiseen menettelyyn.78  Poliisilain esitöissä puolestaan on todettu, että po-
liisimies saattaa joutua tilanteeseen, jossa hän hätävarjelusäännösten perusteel-
la saa toimia tavalla, johon poliisivaltuudet eivät häntä oikeuttaisi.79 Tämä to-

73 Nuutila 1997 s. 305 ja HE 44/2002 s. 130 - 131.
74 Samoin Loman 1997 s. 79 - 80.
75 Majanen 1979 s. 314 - 315. Ratkaisussa KKO 1990:136 vastaajaa ei ilmeisesti tuomittu eikä rangaistus-

takaan vaadittu virkavirheestä.
76 SM-2000-710/Tu-417 s. 4.
77 Helminen ym. 2002 s. 503 ja Helminen ym. 1999 s. 277.
78 Loman 1997 s. 77 - 78.
79 HE 57/1994 s. 56.
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teamus viittaisi siihen, että ensisijaisesti sovellettaisiin voimankäyttösäännök-
siä.

Itse olisin taipuvainen katsomaan, että lähtökohtaisesti hätävarjelu ja voima-
keinojen käyttö ovat ajallisesti peräkkäisiä eikä rikoslain edellytykset täyttä-
vässä hätävarjelutilanteessa toimivaa virkamiestä voi asettaa eri asemaan kuin
niin sanotut tavalliset kansalaiset. Hätävarjelusta säädetään ainoastaan rikos-
laissa ja hätävarjelutilanteessa käytettyjä voimakeinoja tulisi siten arvioida ai-
noastaan rikoslain hätävarjelusäännöksen perusteella. Hätävarjelun osalta ei ole
eikä voi olla olemassa erityisiä virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai
määräyksiä eikä rikoslain 40 luvun mukaista virkavastuuta voi siten lähtökoh-
taisesti syntyä.80

Virkavastuun syntymiseen ei vaikuta se, että onnistunut hätävarjelu saattaa
johtaa samaan lopputulokseen, jota voimakeinojen käytöllä tavoiteltiin.

Suhtaudun varsin kriittisesti vertailuun81, jota oikeuskirjallisuudessa on suo-
ritettu toisaalta hätävarjelussa ja toisaalta voimakeinojen käyttötilanteessa sal-
littujen voimakeinojen välillä. Toiminnan perusteet ovat eriävät ja on itsestään
selvää, että hätävarjelutilanteessa voidaan usein sallia ankarammat voimakei-
not, koska tavoiteltavat seikat ovat usein tärkeämpiä kuin voimakeinojen käyt-
tötilanteessa.82 Joka tapauksessa sallittujen voimakeinojen rajaaminen perustuu
aikaisemmin kuvatulle tarpeellisuus- ja puolustettavuusarvioinnille riippumat-
ta siitä, onko kyseessä hätävarjelu vai voimakeinojen käyttö.
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Mikko Eteläpää

TARKOITUKSELLISEN TIETÄMÄTTÖMYYDEN
TARKASTELUA

1. Johdanto

Tarkoituksellisella tietämättömyydellä tässä tarkoitetaan tilannetta, jossa var-
sinkin talousrikoksissa tavallisella bulvaanien käytöllä esimerkiksi niin sano-
tussa “saattohoidossa” tavoitellaan tosiasiallista olosuhdetta, jossa muodolli-
sessa vastuuasemassa oleva henkilö tarkoituksella pysyy ja pidetään tietämät-
tömänä velallisena olevan oikeushenkilön taloudellisesta tilanteesta.1  Tämän-
kaltaista järjestelyä saatetaan käyttää tilanteessa, jossa on tarkoituksena “tyh-
jentää” velallisyhtiö pikaisesti kaikesta taloudellisesta merkityksellisestä omai-
suudesta siirtämällä se uuden toimintaa jatkavan yhtiön nimiin muodollisesti
pätevillä oikeustoimilla.2  Toimintaa rasittavat velat jätetään alkuperäiselle yh-
tiölle. Asioista tietämätöntä muodollisessa asemassa olevaa bulvaania käyte-
tään allekirjoittamaan omaisuuden luovutuskirjat. Hän kenties ymmärtää myyn-
tien tapahtuvan alle käyvän hinnan, mutta hänellä ei ole mitään tietoa luovutta-
jayhtiön taloudellisesta tilanteesta ja siitä, mikä vaikutus omaisuuden luovutuk-
silla on luovuttajayhtiön maksuvalmiuteen ja velkojille. Muodollisen asemansa
vuoksi bulvaani saattaa joutua myös konkurssimenettelyn yhteydessä vahvista-
maan pesäluettelon.

Vento on konkurssirikoksia koskevassa väitöskirjassaan käsitellyt tuottamuk-
sellista tietämättömyyttä taloudellisesta tilanteesta. Vento on erotellut tietoisen
tuottamuksen ja tiedottoman tuottamuksen. Tietoisella tuottamuksella tarkoite-
taan sitä, että yrittäjä pitää esimerkiksi uhkaavaa maksukyvyttömyyttä tai odo-
tettavia taloudellisia vaikeuksia mahdollisena, mutta pyrkiessään toimimaan
sitten, ettei tunnusmerkistö toteutuisi, hän samalla kuitenkin toimii velvolli-
suuksiensa vastaisesti syyllisyyttä osoittavalla tavalla. Tiedoton tuottamus taas
tarkoittaa sitä, ettei yrittäjä noudata vaadittavaa huolellisuutta, jota hänen kyky-
jensä ja vallitsevien olosuhteiden perusteella olisi tullut noudattaa eikä hän sen
vuoksi tiennyt esimerkiksi uhkaavaa maksukyvyttömyyttä.3  Tässä on huomat-
tava, että velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistöä on muutettu lailla
31.1.2003/61, joka tuli voimaan 1.4.2003. Muutoksella rikoksen tunnusmerkis-
töstä poistettiin “kaksinkertainen” maksukyvyttömyysedellytys.

Tarkoituksellinen tietämättömyys ja Vennon käsittelemät tietoinen ja tiedo-

1 Koponen  s. 279 - 281.
2 Tällaista ketjuttamistapausta on kuvannut mm. Tapani 1999 s. 51.
3 Vento 1994 s. 233.
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ton tuottamus eroavat ilmeisesti siinä, että Vennon esimerkeissä yrittäjällä on
ollut jonkinlainen aavistus tunnusmerkistön mukaisista olosuhteista tai pyrki-
mys olla selvillä olosuhteista, kun taas bulvaani-tapauksissa ilmenevällä tarkoi-
tuksellisesti tietämättömällä ei ole halua eikä hänellä ole aikomustakaan olla
selvillä olosuhteista. Tosin tiedoton tuottamus ei paljoakaan poikkea siitä, min-
kälaisena tarkoituksellinen tietämättömyys ilmenee.

Tarkoituksellista tietämättömyyttä saattaa esiintyä vero- ja velallisen rikos-
ten lisäksi esimerkiksi huumausainerikoksissa (kuriirien osalta), seksuaalirikok-
sissa (kumppanin iän suhteen) tai kätkemisrikoksissa (hankittavan omaisuuden
alkuperän suhteen).

Ongelmaksi muodostuu lähinnä tällaisen bulvaanin tekojen rikosoikeudelli-
nen arviointi. Bulvaanin taustalla toimiva tosiasiallinen johtaja voidaan tuomita
tekijänä (esim. KKO 2001:86, KKO 2001:87 ja korkein oikeus 27.3.2003 nro
648 (R2001/466) tai yllyttäjänä riippuen lähinnä siitä, miten bulvaanin toiminta
tulee arvioiduksi.

Kysymykseksi muodostuu, miten tarkoituksellinen tietämättömyys suhtau-
tuu toisaalta esimerkiksi liiketoimintaan mahdollisesti liittyvään selonottovel-
vollisuuteen ja toisaalta olosuhdetahallisuuteen sekä sen yhteydessä huomioon
otettavaan tunnusmerkistöerehdykseen.

2. Tunnusmerkistöerehdys

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleessa rikoslain muutoksessa (13.6.2003/515)
on säännös tunnusmerkistöerehdyksestä. Uusi rikoslain 4 luvun 1 § kuuluu:

“Jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolos-
ta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän ereh-
tyy sellaisesta seikasta, teko ei ole tahallinen. Vastuu tuottamuksellisesta ri-
koksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen rangaistavuutta kos-
kevien säännösten mukaan.”

Vaikka “erehdys” arkikielessä tuo mieleen lähinnä tilanteen, jossa jostakin olo-
suhteesta on tietoa, mutta tuo tieto on väärä (esimerkiksi Suomen kielen perus-
sanakirjan mukaan erehdys on muun muassa väärä käsitys ja harhaluulo), niin
edellä mainittu säännös tarkoittaa myös tilannetta, jossa olosuhteesta ei ole mi-
tään tietoa.4

Voimaan tulleen 4 luvun 1 §:n näkökulmasta voidaan kysyä, kuinka tulee
suhtautua niin sanottuun tarkoitukselliseen tietämättömyyteen, kun lain mukaan
teko ei voi olla tahallinen, jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä tunnusmerkis-
tön edellyttämistä seikoista. Ilmeisesti ongelma on aina ollut olemassa; onhan
tunnusmerkistöerehdys tunnettu oikeustieteessä jo ennen tätä lakia koskevaa
hallituksen esitystä ja sitä on jossain määrin sovellettu myös oikeuskäytännös-

4 HE 44/2002 s. 111 - 112.
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sä.5  Ongelma kuitenkin mielestäni konkretisoituu aivan toisella tavalla, kun
asiasta säädetään laissa - erityisesti laillisuusperiaate huomioiden.

Tunnusmerkistöerehdyksen soveltamisessa ongelmana on, miten tarkkaan
ja varmasti olosuhde pitää tuntea, jotta teko olisi tahallinen. Yleensä olosuh-
teesta ei edellytetä varmaa tietoa. On katsottu, että riittävää saattaisi olla, että
tekijä mieltää olosuhteen olevan oletettavasti käsillä.6

Edellä kuvatun kaltaisessa “saattohoito” -järjestelyssä voidaan pitää selvä-
nä, että tekijä - muodollisessa asemassa oleva, omaisuuden luovutuksia suorit-
tanut bulvaani - ei ole selvillä esimerkiksi kaikista rikoslain 39 luvun 1 §:n
mukaisen velallisen epärehellisyys- rikoksen tunnusmerkistötekijöistä eli hän
ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikok-
sen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää. Missä määrin muodolliseen ase-
maan suostuva olosuhteista tietämätön bulvaani voi vedota tietämättömyyteen-
sä tilanteessa, jossa hänellä ei ole ollut tarkoitustakaan ottaa selvää olosuhteis-
ta? Voidaanko tällainen bulvaani tuomita rikoksesta, jonka kaikista tunnusmer-
kistötekijöistä hän ei ole ollut selvillä? Onko merkitystä sillä tosiasialla, että
tietämättömyys on ollut tarkoituksellista ja todellisuudessa tekijä on toiminut
täydellisen epätietoisuuden vallassa esimerkiksi sen suhteen, onko oikeushen-
kilöllä velallisasemaa? Voidaanko katsoa bulvaanin mieltäneen olosuhteen ole-
van oletettavasti käsillä?

Vaikka edellä kuvatun kaltaisia tilanteita on tuomioistuimissa esiintynyt, ei
oikeuskäytännössä varsinaisesti ole pohdittu sitä, mikä merkitys tarkoitukselli-
sella tietämättömyydellä on syytetyn tahallisuusarvioinnissa. Vaikuttaa siltä, että
tilanteita ei ole tarkasteltu niinkään tunnusmerkistöerehdyksen kannalta, vaan
selonottovelvollisuuden kannalta tai sitten on vaihtoehtoisesti pohdittu asiaa
näyttökysymyksenä (eli onko uskottavaa, kun syytetty väittää, ettei tiedä tun-
nusmerkistöön kuuluvista olosuhteista mitään).

3. Olosuhdetahallisuudesta

Tahallisuuden kohteena on rikoksen tunnusmerkistö. Seurausten ohella tahalli-
suuden tulee kattaa myös muut tunnusmerkistötekijät. Teko-olosuhteiksi kutsu-
tut seikat ovat sillä tavalla tekijän tahdosta riippumattomia, ettei tekijä voi aset-
taa niitä toimintansa päämääräksi. Tätä tarkoittaen puhutaan olosuhdetahalli-
suudesta. Teko-olosuhteiden osalta asian ratkaisevat tiedolliset seikat, kysymys
ei ole niinkään tahtoon liittyvästä arvioinnista.7  Koska tunnusmerkistöerehdys
käsitteenä koskee tiedollisia seikkoja, tulee tunnusmerkistöerehdys käytännös-
sä sovellettavaksi lähinnä olosuhdetahallisuuden tilanteissa. Tahtomisen osalta
on vaikea kuvitella käsitteellisesti tilannetta, jossa voitaisiin vedota erehdyk-
seen rikoksen toteutumisen edellytyksenä olevien seikkojen käsilläolosta.

Tahallisuuden on kohdistuttava peittämisperiaatteen mukaisesti kaikkiin tun-

5 Esim. Nuutila s. 241 - 242 ja Koponen s. 310 - 313.
6 Tapani 1999 s. 77.
7 HE 44/2002 s. 77.
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nusmerkistötekijöihin; seurausten lisäksi myös tunnusmerkistön edellyttämiin
olosuhteisiin.8 Esimerkiksi velallisen epärehellisyyden edellyttämään tahalli-
suuteen kuuluu tietoisuus tekoajankohtana kaikista teon tunnusmerkeistä eli
kaikista niistä olosuhteista, joita kyseessä olevan rikoksen rangaistavuus edel-
lyttää.9 Vastaavasti esimerkiksi kätkemisrikoksen edellyttämään tahallisuuteen
kuuluu tietoisuus hankittavan omaisuuden saantotavasta.

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleessa rikoslain yleisten oppien uudistuk-
sessa päädyttiin lopulta siihen, että lakiin otettu tahallisuuden määritelmä kos-
kee ainoastaan seuraustahallisuutta. Olosuhdetahallisuus jätettiin oikeuskäytän-
nössä arvioitavaksi, jolloin lakivaliokunnassa korostettiin huomioon otettavak-
si erityisesti tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös.10 Olosuhdetahallisuu-
den alarajaa arvioitaessa ei siten käsitykseni mukaan olla sidottuja todennäköi-
syystahallisuuden “varsin todennäköinen”- käsitteeseen, vaan tahallisuuden ar-
viointi voidaan suorittaa esimerkiksi tahtotahallisuuden perusteella. Esimerkiksi
Fränden mukaan olosuhteen osalta ei vaadittaisi enempää kuin oletettavuutta.11

Joka tapauksessa tahallisuuden alimpaankin asteeseen vaaditaan positiivista tah-
toteoriaa sovellettaessa jonkin asteista suhtautumista tai kannanottoa tunnus-
merkistötekijään.12

4. Selonottovelvollisuudesta

Oikeuskäytännössä on esimerkiksi oikeushenkilön muodolliseen asemaan suos-
tuvalta edellytetty varsin laajaa selonottovelvollisuutta.13

Selonottovelvollisuuden laajuus vaihtelee rikoksen laadun mukaan. Mitä
vähäisemmästä rikoksesta on kyse, sitä lievempi lienee selonottovelvollisuus.14

Velallisen rikosten osalta voidaan todeta, että oikeuskäytännössä velallisella on
katsottu olevan varsin ankara rikosoikeudellinen velvollisuus seurata tarkasti
yrityksensä taloudellista tilaa ja kehitystä.15  Toisaalta yhtiöoikeudellisesti muo-
dollisesti vastuuasemassa olevan henkilön selonottovelvollisuus yhtiön nimis-
sä tehtävistä oikeustoimista ei ole yhtä laaja kuin yksilöidyn nimenomaisen tie-
don antamisessa viranomaiselle.16

Velallisen rikosten osalta - erityisesti velallisen epärehellisyyttä arvioitaessa
- Vento on kuvaillut selonottovelvollisuutta seuraavasti: “Velallisen rikosten
tunnusmerkistöt edellyttävät, että velallinen on joka hetki jossain määrin tietoi-
nen liiketoimintansa tuloksesta ja yrityksensä taloudellisesta tilanteesta.”17

Edelleen tietoisuusedellytyksestä velallisen rikosten osalta Vento toteaa: “Se,

8 Koponen s. 272.
9 HE 66/1998 s.163.
10 LaVM 28/2002 vp s.10.
11 Nuotio 1995 s. 972.
12 Matikkala s. 963 -964.
13 Koponen s. 274 - 279.
14 Nuutila s. 244.
15 Tapani 2001a s. 48.
16 Koponen s. 278.
17 Vento 1994 s. 218.
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että yrittäjän tulee analysoida teon hetkinen taloudellinen tilanne, johtuu syylli-
syysperiaatteesta: dolus eventualis edellyttää, että tekijä on ottanut kriisin ja
oikeushyvänloukkauksen huomioon ja pitänyt siten tunnusmerkistön toteutu-
mista mahdollisena.”18  Jotta teko olisi tahallinen, velallisen tulee minimissään
mieltää, että hänen toimintaansa teonhetkisissä olosuhteissa liittyy vakuutta-
valla todennäköisyydellä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen aiheutumisris-
ki.19 Ilmeisesti ajatus on, että yrittäjällä (tai sillä, joka toimii liiketoimintaa har-
joittavan oikeushenkilön puolesta) olisi oltava joka hetki mielessään taloudelli-
sen kriisitilanteen ja maksukyvyttömyyden mahdollisuus. Oikeuskäytännön
mukaisesti tekijän on katsottu menetelleen tahallisesti, jos menettelyn on kat-
sottava osoittavan tekijän suhtautuneen välinpitämättömästi tunnusmerkistön
toteutumiseen.20 Näkemys on ilmeisesti relevantti myös 1.1.2004 voimaan tul-
leen rikoslain muutoksen kannalta, koska olosuhdetahallisuus jätettiin säänte-
lemättä ja tahallisuus- määritelmän sisältävä 3 luvun 6 § koskee vain seurausri-
koksia.

Laajaa selonottovelvollisuutta tiedon antamisessa viranomaiselle kuvastaa
muun muassa KKO 1995:64, jossa pesäluettelon vannojan katsottiin syyllisty-
neen velallisen petokseen. Kun tuomittu oli nimenomaan vannonut pesäluette-
lon tiedot oikeiksi, oli hänellä rikosoikeudellinen vastuu pesäluettelon sisällös-
tä. Vaikka pesäluettelon vannoja ei tosiasiallisesti tietäisi luetteloon sisältyvästä
virheestä, hänellä katsotaan olevan tahallisuus virheeseen; hänen tulisi ottaa
selvää pesäluettelon vastaavuudesta tosiasialliseen tilanteeseen. Tällaisessa ta-
pauksessa tarkoituksellinen tietämättömyys ja tunnusmerkistöerehdykseen ve-
toaminen ei ilmeisesti pelastaisi rikosoikeudelliselta vastuulta. Ilmeisesti tätä
tapausta voitaneen arvioida myös siten, että vannomalla pesäluettelon velalli-
nen antaa vakuutuksen siitä, että hän on varmistunut pesäluettelon oikeellisuu-
desta; kun tässä tapauksessa pesäluettelossa ei ollutkaan kaikkia kirjanpidosta
ilmeneviä varallisuuseriä, velallinen oli jättänyt varmistumatta näistä seikoista.
On mahdollista, että hän olisi välttänyt rikosoikeudellisen vastuun pesäluette-
loon tekemällään varaumalla. Tämä näkemys ilmenee Kouvolan hovioikeuden
ratkaisussa KouHO 12.2.1998 nro 215 (R 97/557) (ei valituslupaa).21

Sen sijaan muodollisessa asemassa toimineen toimitusjohtajan ei katsottu
syyllistyneen velallisen epärehellisyyteen osallisuudessa yhtiötä tosiasiallisesti
johtaneen hallituksen jäsenen ennakkonostoihin.22 Korkein oikeus perusteli syyt-
teen hylkäävää tuomiota toimitusjohtajan tietoisuutta koskevalla näytöllä lau-
sumatta mitään selonottovelvollisuudesta. Ilmeisesti tapauksessa ei katsottu ole-
van sellaista selonottovelvollisuutta, joka oli perustanut rikosoikeudellisen vas-
tuun. Vaikka lähtökohtana pidettiin toimitusjohtajan tietoisuutta, jutussa ei ol-
lut näyttöä tietoisuudesta eikä toisaalta sellaisia seikkoja, jotka olisivat realisoi-
neet selonottovelvollisuuden.23 Toisenlainen lopputulos oli Itä-suomen hovioi-

18 Vento 1994 s. 222.
19 Vento 1997 s. 4.
20 Tapani 2001b s. 267.
21 Tapausta selostanut Tapani 2001b s. 273.
22 Korkein oikeus 12.11.1999 nro 3121 ja Koponen s. 278.
23 Koponen s. 278.
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keuden tuomiossa I-SHO 4.7.1996 nro 825 (R 95/946) (lainvoimainen). Syyte-
tyt olivat väittäneet, että he eivät ymmärtäneet eivätkä olleet ymmärtäneet yhti-
ön olevan maksukyvytön. Tuomioistuin ei kuitenkaan antanut väitteille mitään
painoarvoa, koska väitteille ei voitu esittää mitään perusteita.24

Vaikka kaikissa rikoksissa tahallisuutta olisi pidettävä tunnusmerkistön mu-
kaisuuden subjektiivisena elementtinä, on havaittu, että velallisen rikoksissa
tahallisuus on objektivoitunut siten, että on muodostunut tiettyjä tyypillisiä so-
veltamistilanteita (teko-olosuhteita), joissa tahallisuus itse asiassa presumoidaan,
ja syytetyn on näytettävä toteen, ettei hän ole toiminut tahallisesti.25 Tähän on
käsitykseni mukaan johtanut juuri se näkemys, jonka mukaan velallisella kat-
sotaan olevan varsin ankara rikosoikeudellinen velvollisuus seurata tarkasti yri-
tyksensä taloudellista tilaa ja kehitystä; velallisen tulisi olla joka hetki selvillä
yrityksensä kokonaistilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Jos velallinen väit-
tää, ettei hän ole ollut tietoinen yrityksensä taloudellisesta tilanteesta, väite ei
useissa tapauksissa ole saanut vastakaikua tuomioistuimessa.  Kuten edellä on
todettu, yritystoimintaan lähtevälle henkilölle on asetettu suhteellisen ankara
velvollisuus ottaa selvää, millaisia sääntöjä liike-elämässä tulee ottaa huomi-
oon.26 Syyllisyysperiaatteen kannalta tahallisuutta koskevat presumtiot rikosoi-
keudessa ovat kuitenkin ongelmallisia.27 Voidaan kysyä, onko tässä lähennytty
jo objektiivista rikosvastuuta, jossa tekijä tulee tuomituksi tahallisuutta edellyt-
tävästä rikoksesta ilman, että hänellä on mitään tietoa tunnusmerkistön edellyt-
tämistä olosuhteista.

Tässä yhteydessä on vielä huomautettava, että bulvaaneja voi olla monenlai-
sia. Joku on ryhtynyt bulvaaniksi pienestä palkkiosta eikä hänellä ole mitään
tietoa ja kokemusta siitä, mitä ja miksi tällaiseen toimintaan ryhdytään. On myös
olemassa ammattimaisia bulvaaneja, jotka ammattimaiseen saattohoitoon liit-
tyen ovat kymmenien konkurssia kohti menevien yritysten hallituksissa. Voi-
daanko edellä kerrottuja erilaisista motiiveista johtuvaa tarkoituksellista tietä-
mättömyyttä arvioida rikosoikeudellisesti eri tavoin? Onko ammattimaisesti
bulvaanitoimintaa harjoittavalla jo kokemuksiinsa perustuen olosuhteista sel-
lainen aavistus, että Fränden kuvailema oletettavuus tulisi täytetyksi? Käytän-
nössä tämä luonnollisesti edellyttäisi tuomioistuimelle selvitystä ammattimai-
suudesta ja siitä, että bulvaanin menneisyydessä on lukuisia konkurssiin ajettu-
ja yhtiöitä. Koposen mukaan bulvaanijärjestelyjen ja saattohoitajien käytön on
katsottava olevan omiaan realisoimaan tiukan selonottovelvollisuuden.28

Tarkoituksellinen tietämättömyys ei sinänsä muodostane ongelmaa teon ri-
kosoikeudellisen arvioinnin kannalta, jos hyväksytään, että tekijällä on - tarkoi-
tuksestaan huolimatta - joka tapauksessa ollut selonottovelvollisuus niistä olo-
suhteista, joista teon rangaistavuus riippuu. Jos hyväksytään, että velvollisuu-
den laiminlyönti riittää vaadittavaan tahallisuuteen, ei periaatteessa ole eroa sil-
lä, onko tietämättömyys johtunut välinpitämättömyydestä vai tarkoituksesta.

24 Tapani 1999 s. 81.
25 Tapani 2001a s. 49.
26 Tapani 2001a s. 48.
27 Nuotio 1995 s. 973.
28 Koponen s. 281.
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Tahallisuuden katsotaan peittävän ne seikat, joista olisi pitänyt ottaa selvää.
Tällöin ollaan tilanteessa, jossa tekijä ei teon hetkellä ole ollut selvillä kaikkien
niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen
edellyttää, mutta tahallisuuden katsotaan kuitenkin ulottuvan kaikkiin tunnus-
merkistötekijöihin. On kuitenkin kysyttävä, miten tällainen tilanne suhtautuu
rikoslaissa säänneltyyn tunnusmerkistöerehdykseen ja voidaanko tunnusmer-
kistöerehdystä koskeva säännös ohittaa. Mikä jää käytännössä tunnusmerkistö-
erehdyksen soveltamisalaksi, jos tekijä voidaan joissain tapauksissa tuomita
tahallisesta rikoksesta, vaikka hän ei ole teon hetkellä ollut selvillä kaikkien
niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen
edellyttää? Ratkaiseeko rangaistavuuden se, mistä selvillä olemattomuus on
johtunut? Onko laillisuusperiaatteen kannalta hyväksyttävää, jos jää oikeuskäy-
tännön ratkaistavaksi, milloin selonottovelvollisuus on ollut niin laaja, että sen
laiminlyöminen aiheuttaa tunnusmerkistöerehdystä koskevasta säännöksestä
huolimatta tahallisuuden ulottumisen kaikkiin rikosoikeudellisesti merkityksel-
lisiin tunnusmerkistöön kuuluviin olosuhteisiin?

5. Ratkaisuvaihtoehtoja

Oikeustieteelle ja -käytännölle voidaan jättää määrittelyyn harkinnanvaraa (ku-
ten on nähdäkseni tapahtunut ennen rikoslain uudistuksen voimaantuloa) ja esi-
merkiksi asettaa rikostyypin mukaan tekijälle selvilläolo- ja jopa selonottovel-
vollisuus tietyistä olosuhteista.29  Laillisuusperiaatteen kannalta, tunnusmerkis-
töerehdyksen tultua lakiin saattaa 1.1.2004 alkaen kuitenkin olla ongelmallista
tuomita olosuhteista tietämätön bulvaani perustellen tahallisuutta oikeuskäy-
tännössä ja oikeustieteessä käytetyllä selonottovelvollisuudella. Selonottovel-
vollisuutta ei kuitenkaan ole säädetty laissa.

Tahallisuusvastuu ei, vaikka edellä esitetyin tavoin selonottovelvollisuus
esiintyykin varsin ankarana, kuitenkaan voine perustua pelkästään jälkikäteen
todettuun selonottovelvollisuuden laiminlyöntiin, koska tällöin oltaisiin pikem-
minkin tuottamuksen puolella eivätkä syyllisyysperiaatteen vaatimukset tulisi
täytetyksi.30

Edellä olevasta johtuen yhtenä ratkaisuna tarkoituksellisen tietämättömyy-
den ongelmaan bulvaanien rikosoikeudellisen aseman arviointiin saattaisi olla
tuottamuksellisten tai törkeän tuottamuksellisten tekomuotojen lisääminen eräi-
den rikosten tunnusmerkistöihin. Tällöin vältettäisiin muun muassa riski tahal-
lisuuden alarajan muodostumisesta käytännössä liian alhaiseksi. Reagoimalla
lainsäädännöllä oikeuskäytännössä esille tuleviin soveltamisongelmiin vältet-
täisiin tahallisuuden käsitteen vaarantaminen.31 Tuottamuksellista tekomuotoa

29 Lahti 2003 s. 153. Alaviitteessä 48 Lahti toteaa todennäköisyystahallisuuden käsitteen omaksuneena
esikuvamaana pidettävänä Tanskassa katsottavan tietoisen tietämättömänä pysymisen voivan joissain
tapauksissa perustaa tahallisuusvastuun.

30  Koponen s. 275.
31  Tapani 2001a s. 55.
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on käytetty esimerkiksi rikoslain 51 luvun 1 §:n mukaisessa sisäpiirintiedon
väärinkäytössä, jonka rangaistavuuden edellytyksenä on tahallisuus tai törkeä
huolimattomuus. Tuottamuksellisessa tekomuodossa tekijä on törkeän huoli-
maton sen suhteen, onko hänen käyttämänsä tieto sisäpiirintietoa.32 Tuottamus
kohdistuu siten teko-olosuhteisiin. Tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta (RL
32:4) rangaistaan sitä, joka hankkii 32:1:n 1 momentissa kerrotulla tavalla saa-
tua omaisuutta, vaikka hänellä on ollut syytä epäillä omaisuus tällä tavalla saa-
duksi. Tuottamus kohdistuu hankitun objektin luonteeseen eikä arvioitavaksi
tule se, onko tekijä tiennyt omaisuuden luonteen, riittää että hänellä katsotaan
olleen syytä epäillä omaisuuden saantoa.

Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu, että esimerkiksi velallisen epärehelli-
syyden syyksiluettavuusmuodoksi lisättäisiin myös törkeä huolimattomuus.33

Tällä tavalla voitaisiin ottaa oikealla tavalla huomioon se tuottamusta lähenevä
välinpitämättömyyselementti, joka ilmenee myös tilanteissa, joissa tarkoituk-
sellisesti pysytään tietämättöminä teon aikaisista, tunnusmerkistöön kuuluvus-
ta olosuhteista. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että erityisesti talousrikosten
osalta tahallisuusvaatimus rajoittaa mahdollisuuksia rangaistusvaatimuksen asi-
anmukaiselle kohdentamiselle ja rikoslakia uudistettaessa olisi syytä harkita,
onko syyksiluettavuusvaatimusta lievennettävä käsittämään tuottamus tai tör-
keä tuottamus.34  Tuottamuksellisen tekomuodon lisäämistä velallisen rikoksiin
on ehdottanut myös apulaisvaltakunnansyyttäjä.35 Tuottamuksen lisääminen
tunnusmerkistöihin antaisi lainsoveltajalle mahdollisuuden luontevaan perus-
telemiseen esimerkiksi tietämättömien bulvaanien kohdalla. Jos velallisen epä-
rehellisyydessä riittäisi, että tekijällä on katsottu olleen syytä epäillä rikoksen
tunnusmerkistön mukaisia olosuhteita, ei bulvaanijärjestelyjen arvioinnissa tar-
vitsisi pohtia, täyttääkö selonottovelvollisuuden laiminlyönti tahallisuuden vaa-
timukset. Olisi varsin luontevaa ajatella, että jo poikkeuksellisiin, normaalille
yritystoiminnalle vieraisiin järjestelyihin ryhtymisen johdosta bulvaanilla on
ollut syytä epäillä tunnusmerkistössä mainittuja olosuhteita. Koposen mukaan
tuottamuksellisia menettelyjä koskevien kriminalisointien etuna olisi muun
muassa se, että niihin on tahallisuutta huomattavasti ongelmattomammin liitet-
tävissä talousrikosasioissa tärkeä selonottovelvollisuus.36 URL 3:7,1:n mukaan

32  Rikosoikeus 2002 s. 1499. Hallituksen esityksessä rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikok-
sia koskevilla säännöksillä (HE 254/1998) todettiin tuottamuksellisesta tekomuodosta seuraavaa: “Ny-
kyinenkin sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskeva säännös koskee myös törkeästä huolimattomuudesta
tehtyä väärinkäyttöä. Arvopaperimarkkinoilla toimitaan usein luottamukseen perustuvin toimeksiannoin
eikä aina ole jälkikäteen helppoa tai edes mahdollista selvittää, oliko tekijä tietoinen siitä, että kysymyk-
sessä oleva tieto oli sisäpiirintietoa. Jos rangaistavuus aina edellyttäisi tahallisuuden osoittamista tältäkin
osin, monet markkinoiden luotettavuutta heikentävät ja jo sellaisinaan hylättävät teot jäisivät tosiasialli-
sesti vaille rangaistusuhkaa. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on pahimpia uhkia arvopaperimarkkinoiden
toimivuudelle, minkä vuoksi myös törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn väärinkäyttöön voidaan liittää
melko ankara seuraamus.” Voidaan perustellusti kysyä, onko rikoslaissa joitain muitakin rikoksia, jotka
ovat nykyään vain tahallisina rangaistavia, mutta joihin edellä lainatut perustelut sopisivat.

33 Tapani 2001b s. 275.
34  Lahti 1981 s. 56.
35  Lahti 1981 s. 56.
36 Koponen s. 331.
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tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja
häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä
noudattamaan. Tarkoituksellisen tietämättömyyden arviointi edellä mainitun
lainkohdan pohjalta tuntuisi ainakin useimmissa tapauksissa varsin luonnolli-
selta edellyttäen, että arvioitava rikos olisi rangaistava myös tuottamuksellise-
na.

Tuottamuksen lisäämisellä eräisiin rikostunnusmerkistöihin vältettäisiin
mahdollinen törmäyskurssi laillisuusperiaatteen kanssa. Tunnusmerkistöereh-
dystä koskevassa URL 4:1:ssä oleva lausuma tuottamuksellisesta rikoksesta voi
olla omiaan johtamaan lain soveltajaa syytteen hylkäämiseen sellaisissa tapa-
uksissa, joissa oikeuskäytännössä on tähän asti “venytetty” tahallisuuden rajaa
alaspäin teoissa, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat lähinnä tuottamuksellisilta mutta
joissa tuottamuksellista tekoa ei ole säädetty rangaistavaksi. Toisaalta myös
bulvaanien tuomitsemiseen suunnitelmallisissa talousrikoksissa lienee kriminaa-
lipoliittinen tarve.

Jossain tapauksissa tarkoituksellisen tietämättömyyden esiintyessä voitaneen
soveltaa myös välillisen tekemisen käsitettä.37 Välillisessä tekemisessä kyse voi
olla siitä, että joku käyttää tahallaan hyväkseen toisen tahallisuuden poistavaa
erehdystä. Tämänkaltainen tilanne tuli eteen esimerkiksi tapauksessa KKO
1990:133, jossa veropetoksesta tuomittiin tekijänä yhtiön pääosakas, joka ei
ollut allekirjoittanut yhtiön veroilmoitusta. Veroilmoituksen jättäjänä  “välittö-
mänä tekijänä”, jota ei rangaistu toimi yhtiön uusi, asioihin perehtymätön työn-
tekijä. Pääosakkaan katsottiin käyttäneen hyväkseen uuden työntekijän tietä-
mättömyyttä.38 Välillisen tekemisen soveltamisessa itse bulvaani jäisi vaille ri-
kosoikeudellista vastuuta, mitä ei ainakaan ammattimaisissa tapauksissa voita-
ne pitää kriminaalipoliittisesti hyväksyttävänä.

Osallisuuden soveltamisessa tarkoituksellisen tietämättömyyden tilanteissa
ollaan samankaltaisissa ongelmissa kuin tekijävastuun osalta. Vaaditaanhan
avunantajalta samanlaista peittämisperiaatteen mukaista tahallisuutta kuin teki-
jältä. Avunantajalla tulee olla tietoisuus tekijän teosta, omasta toiminnastaan ja
oman toiminnan päätekoa edistävästä merkityksestä.39 Siten bulvaanin katso-
minen avunantajaksi ja tosiasiallisen johtajan katsominen tekijäksi johtaa pää-
sääntöisesti samankaltaisiin ongelmiin kuin tekijävastuun soveltaminen bulvaa-
niin.

Tarkoituksellisen tietämättömyyden huomioimisesta lainsäädännössä voidaan
esimerkkinä mainita Israelin rikoslain yleinen osa, jossa rinnastetaan “wilful
disregard” (tahallinen huomiotta jättäminen) olosuhteen olemassaolon suhteen
tietoisuuteen sen olemassaolosta.40  Lain yleiseen osaan sisältyvän säännöksen
mukaan henkilön katsotaan olevan tietoinen olosuhteen olemassaolosta, jos hän
pitää mahdollisena sen olemassaoloa, mutta pidättäytyy selvittämästä sitä.41

37  Koponen s. 281.
38 Nuutila s. 344.
39  HE 44/2002 s. 167.
40  Koponen s. 280.
41  Israel Law Review s. 13. General Part, Chapter Two: The Mental Element of the Offence 20. c: “For the

purposes of this section: (1) a person is deemed to be aware of the existence of the circumstances if he
suspects the possibility of their existence and refrains from clarifying the matter...”
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Tämänkaltaisella ratkaisulla vältettäisiin ehkä laillisuusperiaatteen näkökulmasta
esille tulevat ongelmat, joissa varsin keinotekoisiltakin tuntuvilla perusteilla
saatetaan katsoa selvästi tuottamuksen alle kuuluvia tekoja tahallisiksi. Ongel-
mat lain soveltamisessa olisivat tämän jälkeen lähinnä näyttöongelmia; erityi-
sesti sen suhteen mitä epäillyn voidaan katsoa pitäneen mahdollisena. Sään-
nöksellä voitaneen katsoa asetetun yleisen selonottovelvollisuuden tunnusmer-
kistöjen kannalta merkityksellisistä olosuhteista.

Ruotsissa on oikeuskirjallisuudessa esiintynyt dolus Alexandersoniksi ni-
metty tahallisuusmuoto. Tämän taustalla olivat 1940-luvulla esillä olleet kaksi
oikeustapausta, joissa syytetty oli ollut sukupuoliyhteydessä alle 15-vuotiaan
kanssa. Syytetty oli halunnut pysyä täysin tietämättömänä seksikumppaninsa
iästä. Siitä huolimatta hänen katsottiin toimineen tahallisesti, sillä ratkaisuun
keskeisesti vaikuttanut oikeusneuvos (Alexanderson) oli sitä mieltä, että joka
tarkoituksellisesti laiminlyö ottaa selvää sukupuolikumppaninsa iästä, välttelee
tietäen ja tahtoen. Oppi kuitenkin hylättiin varsin pian oikeuskäytännössä ja -
tieteessä, sillä syytetyn suhtautumisen katsottiin kuvastavan lähinnä tuottamuk-
sellista menettelyä.42 Opin katsottiin soveltuvan huonosti perinteisen tahalli-
suusopin käsitesysteemiin. Oppia puolustanut Alexanderson katsoi, että sen joka
pysytteli tietämättömänä olosuhteista tarkoituksenaan välttää rangaistusvastuun,
on katsottava toimineen tahallisesti. Sen sijaan välinpitämättömyydestä tai lais-
kuudesta johtuva tietämättömyys olisi tullut arvioida tuottamuksena.43 Näiltä
osin Ruotsin rikoskaaressa tahallisuuden asettamaa tavanomaista edellytystä
tekijän tietoisuudelle kumppaninsa iästä onkin sittemmin lievennetty. Seksuaa-
lirikosten ikärajojen osalta ei vaadita tavanomaista tahallisuutta, vaan riittää,
että tekijällä oli perusteltu syy (“skälig anledning”) olettaa kumppaninsa olleen
laissa säädettyä ikärajaa nuorempi.44

Lyhyesti voidaan tarkastella, kuinka common law -järjestelmässä tarkoituk-
sellista tietämättömyyttä on käsitelty. Karkeasti jaotellen voidaan sanoa Com-
mon law - järjestelmässä tahallisena pidettävän tekoja, jotka ovat tarkoituksel-
lisia tai piittaamattomia (intention - recklessness). Sen sijaan tahallisuusasteel-
taan tämän alle jäävät teot arvioidaan tuottamuksellisiksi.45

Common law -järjestelmässä erotetaan meidän järjestelmäämme muistutta-
vasti seuraustahallisuus ja olosuhdetahallisuus. Tässä suhteessa erotetaan tie-
toisuus ja tarkoitus (“…knowledge relates to circumstances forming part of the
definition of the crime, and intention relates to the consequences specified in
the definiton of the crime”).46  Seuraustahallisuudessa käytettyä “intention”-
käsitettä vastaa olosuhdetahallisuutta arvioitaessa “knowledge”. “Knowledge”-
tahallisuutta alemmalle tasolla asettuu “reckless knowledge”.47  Kuten edellä
on todettu, tarkoituksellinen tietämättömyys kohdistuu lähinnä olosuhteisiin.

42 Tapani 2001b s. 274.
43 Jareborg s. 56.
44 Rikosoikeus s. 731.
45 Ashworth s. 180.
46 Asworth s. 187.
47 Ashworth s. 191.
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Siten tämän kirjoituksen kannalta merkityksellinen on määritelmä, joka koh-
distuu meidän olosuhdetahallisuutta tarkoittaviin tilanteisiin. Myös common law-
järjestelmää koskevassa rikosoikeustieteessä katsotaan olevan tärkeätä erottaa
tekijän tietoisuus olosuhteista siitä tarkoituksesta, joka tekijällä on ollut jonkun
lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tällaista analyysiä pidetään välttämättömänä
arvioitaessa sellaisia rikoksia, jotka eivät edellytä lopputulosta tai seurausta,
kuten jonkun kielletyn aineen hallussapito, vaan joiden arvioinnissa tietoisuus
olosuhteesta on merkityksellinen osa tunnusmerkistön kannalta.48

Tarkoituksellista tietämättömyyttä vastaa common law -järjestelmän rikos-
oikeustieteessä käsite “wilful blindness”.49  Käsitteen on selitetty tarkoittavan
tilannetta, jossa tekijä tietää, että on olemassa riski tiettyjen rikosoikeudellisesti
merkityksellisten olosuhteiden olemassaoloon, mutta pidättäytyy selvittämästä
asian todellista laitaa. Eräässä englantilaisessa oikeustapauksessa House of Lords
totesi tietoisuus olosuhteista voitavan päätellä siitä, että vastaaja oli tarkoituk-
sellisesti pysynyt tietämättömänä tietystä olosuhteesta, jonka olemassaoloa hän
epäili, taikka piti mahdollisena mutta ei halunnut epäilyilleen vahvistusta. Eräässä
oikeustapauksessa on todettu, että “wilful blindness” -tilanne tulee rinnastaa
täyteen tietoisuuteen tahallisuutta arvioitaessa.50

Kirjallisuudessa on “wilful blindness”- tilanteen arvioinnista jossain määrin
erilaisia käsityksiä. Toisaalta todetaan, että epäillyn ei pitäisi sallia vapauttaa
itseään syytöksiltä vetoamalla tietämättömyyteensä sellaisissa tilanteissa, jois-
sa jonkun olosuhteen selviäminen olisi ollut ilmeistä, mutta epäilty on tarkoi-
tuksellisesti “sulkenut silmänsä”.51  Toisaalta kirjallisuudessa on kuitenkin epäilty,
voitaisiinko “wilful blindness”- tilannetta rinnastaa “knowledge”- tahallisuu-
teen, koska tekijä ei todellisuudessa tiedä relevantteja olosuhteita. Sen vuoksi
“wilful blindness”-tilanne olisi syyksiluettava vain milloin “reckless knowled-
ge” riittää tunnusmerkistön täyttymiseen. On myös arvioitu, että “wildful blind-
ness” - tilanteen arvioiminen tahalliseksi olisi omiaan hävittämään eron tahalli-
suuden ylimmän asteen ja “recklessness”- tilanteen välillä.52 On esitetty, että
koko käsitteestä olisi parasta päästä eroon, koska käsite on sekava ja hämmen-
tävä sekä hämärtää rikosoikeudellisten käsitteiden eroja (käsitteiden “suspici-
on” ja “belief” erot tietoisuuden arvoinnissa).53

Edellä olevasta voitaneen päätellä, että ongelmat common law -järjestelmän
“wilful blindness” - käsitteen soveltamisessa ovat jossain määrin samanlaisia
kuin mitä olen edellä arvioinut tarkoituksellisen tietämättömyyden soveltuvuu-
desta meidän tahallisuusoppiin. Common law -oikeustieteessä on esitetty, ettei
käsite välttämättä luontevasti sovellu tahallisuus-käsitteeseen. Mutta joka tapa-
uksessa “wilful blindness” - käsitettä on tuomioistuimissa sovellettu ja sen on
joissain tapauksissa arvioitu riittävän tahallisesta rikoksesta tuomitsemiseen.

48 Ashworth s. 188.
49 Ashworth s. 192, Simester-Sullivan s. 147 ja Tadros s. 252.
50 Ashworth s. 192
51 Simester-Sullivan s. 148.
52 Ashworth s. 193 ja Simester-Sullivan s. 148.
53 Shute s. 198 ja Tardos s. 253.
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6. Lopuksi

Mielestäni ruotsalainen esimerkki dolus Alexandersonin hylkäämisessä osoit-
taa ongelman tarkoituksellisen tietämättömyyden rikosoikeudellisessa arvioin-
nissa tahallisuuden näkökulmasta. Myöskään common law- järjestelmässä il-
miön tarkastelu ei ole osoittautunut ongelmattomaksi.

Nuotio arvioi (arvio tosin perustuu hallituksen esitykseen, jonka mukaan
todennäköisyystahallisuutta koskeva lainkohta olisi tarkoittanut niin seuraus-
kuin olosuhdetahallisuutta) tahallisuusongelmien jatkossa kulminoituvan nii-
hin tilanteisiin, joissa vastaajalla ei ole ollut mitään selkeää käsitystä seurauk-
sen syntymisen tai olosuhteen vallitsemisen todennäköisyydestä ylimalkaan.
Nuotio kysyy, kuinka pitkälle ollaan valmiita erilaisilla presumtiosäännöillä tai
yleisillä kokemussäännöillä täyttämään tämänkaltaisia aukkoja.54

Tapani kirjoittaa tähän liittyen: “Onko siis niin, että mikään tahallisuusmalli
ei kykene vastaamaan teorian ja käytännön toiminnan asettamiin vaatimuksiin
ja haasteisiin? Joudummeko antamaan periksi näyttöongelmille, jotka liittyvät
velallisen rikoksiin ja myöntämään, että tahallisuuden asema on hyvin epäselvä
velallisen rikoksissa? Mielestäni olisi syytä vakavasti pohtia, pitäisikö esimer-
kiksi velallisen epärehellisyydessä olla syyksiluettavuusmuotona myös törkeä
huolimattomuus, jotta velallisen rikoksiin olennaisesti kuuluva välinpitämättö-
myyselementti voitaisiin ottaa oikealla tavalla huomioon. Pidän kriminaalipo-
liittisesti perustellumpana sitä, että näyttöongelmiin reagoidaan lainsäädäntöä
muuttamalla eikä siten, että tahallisuuden alaa laajennetaan keinotekoisesti ja
samalla vaarannetaan tahallisuuden käsite. On myös kriminaalipoliittisesti pe-
rusteltua, että jos esimerkiksi velallisen rikosten tunnusmerkistöihin liittyy so-
veltamisongelmia, niihin reagoidaan ensisijaisesti lainsäädäntöä muuttamalla.”55

Kun tunnusmerkistöerehdys on otettu lakiin, arvioin Tapanin lausumalla ole-
van entistä enemmän merkitystä erityisesti laillisuusperiaatteen kannalta.
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Hannu Rantalainen

EREHDYSOPPI

1. Erehdyksestä

Erehtymistä pidetään jo ikivanhan sanonnankin mukaan inhimillisenä (errare
humanum est). Oikeusjärjestys ei lähtökohtaisesti suojaa ihmisiä heidän ereh-
dyksiltään oikeusvarmuusperiaatteen vuoksi, mutta myös oikeudellisessa mie-
lessä erehtymiseen liittyy hyväksymisen ja anteeksiantamisen mahdollisuus.
Oikeusjärjestys tunnustaa sangen pitkälle periaatteen: erehdykset suvaitaan,
mutta niistä pitää oppia.1

Rikosoikeudellisesti erehdyksellä on merkitystä silloin, kun tarkasteltavana
olevan tapahtuman todellinen tapahtumienkulku eroaa rikosoikeudellisessa
mielessä siitä, mitä tekijä on kuvitellut. Tahallisuuden oleellisen ainesosan ol-
lessa tekijällä oleva tieto todellisuudesta, erehtyminen vaikuttaa nimenomai-
sesti tahallisuuteen.2 Nuutila onkin kuvannut erehdystä tai sitä koskevaa oppi-
rakennelmaa tahallisuuden kääntöpuolena. Rikosoikeudellisesti relevantit ereh-
dystyypit kuvaavat tilannetta, jossa tahallisuuden ehdot eivät kokonaan täyty.
Tahallisuusmääritelmät ja erehdysoppi eivät kuitenkaan ole toistensa täydelli-
siä peilikuvia. Jos tekijä ei ole mieltänyt seurausta varsin todennäköiseksi, ei
hän ole siitä erehtynytkään.3

Uuden 1.1.2004 voimaan tulleen rikoslain 3 luvun 6 §:n määritelmän mu-
kaan teko on tahallinen, jos rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen vastaa sitä,
mitä tekijä on teon hetkellä tarkoittanut taikka pitänyt varmana tai varsin toden-
näköisenä. Tahallisuuden edellytyksenä on siis vaatimus tekijän jonkinlaisesta
tiedosta tai tietoisuudesta. Rikosoikeudellisen vastuun määrä voi riippua tiedon
tarkkuudesta ja määrästä: tiedon ja rangaistuksen välillä on tällä tavoin yhteys.
Tiedon puute tai väärä tieto voivat olla rikosoikeudellisesti merkittäviä ereh-
dyksiä.

Tahallisuuden lisäksi tietoisuudella ja erehdyksellä on kytkentöjä tuottamuk-
seen. Tuomioistuimen pohtiessa erehdyksen vaikutusta tietyn rikoksen rangais-
tavuuteen pyritään ensin näyttämään erehdyksen olemassaolo eli selvittämään
se, onko tekijällä ollut todellisuutta vastaamaton mielikuva jostakin tekoon liit-
tyvästä seikasta. Tämän tarkastelun jälkeen on otettava huomioon olosuhteet,
joissa erehdys on syntynyt. Tällöin pyritään selvittämään sitä huolellisuutta,

1 Vrt. Aarnio 2002, 219-220.
2 Utriainen 2000, 273.
3 Nuutila 1997, 233. Nuutilan näkemys tästä liittynee tunnusmerkistöerehdykseen tai vastuusta vapautta-

vaa seikkaa koskevaan erehdykseen. Kieltoerehdyksessä kysymys ei ole vastaavalla tavalla tahallisuu-
desta (vrt. luku 2.2).
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jota tekijä on noudattanut luodessaan itselleen kuvaa teosta.4 Tällaisen konst-
ruktion kautta korkein oikeus oli tapauksessa KKO 2000:113 katsonut tekijän
olevan rangaistusvastuussa. Toiminta sellaisen erehdyksen vallitessa, joka olisi
voitu tosiasiallisesti välttää tekijästä riippuvasta syystä, voi olla tuottamusmoit-
teen perusta.

Rikoslain 4 luvussa säädetään vastuuvapausperusteista, joiden ydinryhmän
muodostavat yleiset oikeuttamisperusteet. Näihin luetaan 4 luvun 4-6 §:ssä sää-
detyt hätävarjelu, pakkotila ja voimakeinojen käyttö. Erehdysoppi eli oppi ereh-
dyksestä rikosoikeudellisena vastuuvapausperusteena muodostaa toisen 4 lu-
vussa säädetyn kokonaisuuden. Erehdysperusteet ovat rikoslaissamme oikeus-
systemaattisesti heterogeeninen ryhmä, joiden oikeusvaikutukset vaihtelevat sen
mukaan, koskeeko erehdys tosiasioita ja tunnusmerkistöä, jolloin erehdys mai-
nitulla tavalla poistaa tahallisuuden, vai teon oikeudenvastaisuutta, jolloin ereh-
dys voi tiettyjen ehtojen vallitessa poistaa tekijän syyllisyyden.5 Erehdys vas-
tuuvapausperusteena kytkeytyy ja saa oikeudellisesti relevantin merkityksensä
mainitulla tavalla sekä tahallisuutta että tuottamusta ja myös tekijän huolelli-
suutta tai selonottovelvollisuutta koskevien määritelmien kautta. Kirjoitukses-
sa on tarkasteltu tässä kontekstissa erehdystä koskevaa uutta lainsäädäntöä ja
arvioitu sen valossa aiemman oikeustilan aikaista tuomioistuinkäytäntöä.

2. Erehdystyypit

Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on esitetty sekalaisia erehdystapausten
jaotteluja. Merkittävimpänä jaotteluna on pidetty jo roomalaisesta oikeudesta
peräisin olevaa jakoa tosiasiaerehdykseen ja oikeuserehdykseen, joka on ni-
mensä mukaisesti rakentunut tosiasia- ja oikeuskysymysten erottamiselle.6 Läh-
tökohtaisesta selkeydestä huolimatta jaottelua ei ole pidetty toimivana käytän-
nön oikeuselämän kannalta, sillä rajanveto tosiasia- ja oikeuserehdyksen välillä
ei ole yksiselitteinen. Erehdys on voinut syntyä sekä puutteellisesti tiedotetuis-
ta tosiseikoista että oikeussäännöistä. Myös laissa säädetyt ja normein määritel-
lyt seikat voivat viitata tosiasioihin. Tästä syystä karkeaa jakolinjaa on tarken-
nettu jakamalla erehdystilanteet tunnusmerkistöerehdyksiin ja kieltoerehdyk-
siin.7 Jakolinja on vakiintunut ja erehdyksen rikoslakiin kodifioinnin perustana
oli osaltaan tämä erottelu.

Uudemmassa rikosoikeudellisessa tutkimuksessa erehdystyyppien jaottelusta
on esitetty pitkällekin vietyjä systematisointeja. Fletcherin mukaan erehdys-
tyyppejä on erotettavissa kuusi kategoriaa8. Tämänkin jaottelun lähtökohtana
on klassinen jako tosiasiaerehdykseen ja oikeuserehdykseen, jotka molemmat
voivat koskea sekä kohdetta tai määritelmää (definition), oikeutettavuutta (jus-

4 Vrt. Vikatmaa 1970, 96. Ks. myös luku 2.2.
5 Vrt. Lappi-Seppälä 2004, 3.
6 Ks. mm. Majanen 1976, 118.
7 Backman 1989, 586; HE 44/2002, 104.
8 Fletcher 1998, 155. Fletcherin mukaan Saksan rikosoikeuden erehdystä koskeva jaottelu perustuu paljol-

ti tähän kategorisointiin.
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tification) ja anteeksiannettavuutta (excuse). Tämän niin kuin muidenkin tyy-
pittelyjen tarkoituksena on määrittää oikeudellisesti merkityksellisen ja merki-
tyksettömän erehdyksen rajanvetoa. Tehtävä on Fletcherin mukaan yksi vai-
keimmista rikosoikeuden teoreettisista kysymyksistä9.

Rikoslain uudistuksessa lakiin otettiin omat säännökset tunnusmerkistöereh-
dyksestä, kieltoerehdyksestä ja vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevasta ereh-
dyksestä. Viimeisin näistä viittaa tilanteeseen, jossa erehtyminen on johtunut
rangaistavuuden poistavista seikoista. Jaottelu perustuu pääosiltaan klassiseen
malliin, tosin hieman modifioituna. Se ei kuitenkaan täysin vastaa viimeaikai-
sessa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitettyä jakoa tunnusmerkistöereh-
dykseen, kieltoerehdykseen, soveltamis- eli subsumptioerehdykseen ja vastuusta
vapauttavaa seikkaa koskevaan erehdykseen10.

Normatiivisiin tunnusmerkistötekijöiden liittyvät ongelmat johtavat siihen,
että ero tunnusmerkistö- ja kieltoerehdyksen välillä jää liukuvaksi. Tämän tun-
nusmerkistö- ja kieltoerehdyksen välimaastoon sijoittuvan aluetta on pyritty
hahmottamaan soveltamiserehdyksen käsitteen kautta. Soveltamiserehdykses-
sä on kysymys siitä, että tekijä tuntee tekoon liittyvät tosiasiat ja lainsäädännön
pääpiirteissään, mutta soveltaa säännöstöä yksittäistapauksessa väärin eli tekijä
erehtyy tosiasioiden oikeudellisen merkityksen arvioinnissa. Soveltamisereh-
dyksessä ei ole siten kysymys tosiasiallisesta vaan oikeudellisesta virhearvioin-
nista. Osa näistä tilanteista kuuluu tunnusmerkistö-  ja osa kieltoerehdyksen
piiriin.11

Nuutilan mukaan oikeuskirjallisuudessa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä,
millaisia vaatimuksia tulisi asettaa soveltamiserehdyksen vastuusta vapautta-
valle merkitykselle. Esimerkiksi monimutkaista ja vaikeaselkoista rikoslainsää-
däntöä on entistä enemmän ja laintulkinta voi edellyttää kansainvälisen oikeu-
den tuntemusta. Tällaisessa tilanteessa erehtyminen tosiasioiden oikeudellisen
merkityksen arvioinnissa voi muodostaa vastuuvapausperusteen. Toisaalta, jos
henkilö arvioi virheellisesti löytäneensä laista “porsaanreiän”, erehtymisellä ei
ole merkitystä. Tekijä kantaa yleensä riskin omista laintulkinnoistaan.12

Rikoslakiin ei otettu nimenomaista säädöstä soveltamiserehdyksestä. Tämä
on voinut johtua siitä, että suuri osa soveltamiserehdystapauksia voidaan sijoit-
taa kieltoerehdyksen kanssa samaan ryhmään ja erottelu näiden tyyppien välillä
on vaikeaa. Molemmissa on lähtökohtaisesti kysymys erehtymisestä teon kiel-
letystä oikeudenvastaisesta luonteesta.13 Tästä syystä soveltamiserehdystä voi-
daan pitää kieltoerehdyksen eräänä alaluokkana. Myös tulkintasuositukset nou-
dattelevat pääsääntöisesti samoja linjoja. Vaikka mainitulla tavalla yksimieli-
syyttä soveltamiserehdyksen vastuusta vapauttavasta luonteesta ei ole, lienee
selvää, että jos erehtyminen on anteeksiannettavaa ja ymmärrettävää esimer-
kiksi saatavilla olevien virallisohjeiden puutteellisuuden tai säännösten tulkin-
nanvaraisuuden vuoksi, soveltamiserehdys poistaa vastuun.14

9 Fletcher 1998, 167.
10 Ks. Nuutila 1997, 233.
11 Lappi-Seppälä 2004, 7.
12 Nuutila 1997, 243.
13 Nuutila 1997, 243.
14 Lappi-Seppälä 2004, 7.
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Soveltamiserehdyksen poisjättämistä erillisenä erehdysperusteena on kriti-
soitu aiheellisesti yhtenäisen oikeuskäytännön näkökulmasta. Kun soveltami-
serehdyksestä ei ole esitetty mainintaa lainsäädöstasolla, sitä ei ole myöskään
käsitelty hallituksen esityksen (HE 44/2002) perusteluissa15. Tämän vuoksi tämä
erityiskysymys erehdysoppien käyttöön liittyvästä argumentaatiosta on jäänyt
lain esitöiden tasolla puuttumaan, mitä on pidetty erityisesti talousrikosten kal-
taisissa tunnusmerkistöissä esiintyvien potentiaalisten ongelmatilanteiden kan-
nalta ongelmallisena. Vaikka rajanveto anteeksiannettavuutta edellyttävän so-
veltamiserehdyksen ja myös normatiivista tunnusmerkistötekijää koskevan ta-
hallisuuden poistavan tunnusmerkistöerehdyksen välillä on käytännössä vähäi-
nen, vaikutus lopputulokseen syyksilukemisessa voi olla ratkaiseva.16

Jäljempänä erehdystyyppejä on käsitelty rikoslakiin kirjatun edellä maini-
tun kolmijaon mukaisesti. Omaksutun jaottelun vuoksi rajanvedot eri erehdys-
tyyppien välillä ovat hankalasti arvioitavia osittain soveltamiserehdyksen kodi-
fioinnin poisjättämisen vuoksi. Monet esitellyt oikeustapaukset voivatkin sisäl-
tää piirteitä eri erehdystyypeistä ja myös soveltamiserehdyksestä.

2.1. Tunnusmerkistöerehdys (RL 4 luku 1 §)

“Jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolos-
ta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteuttaminen edellyttää, tai jos hän ereh-
tyy sellaisesta seikasta, teko ei ole tahallinen. Vastuu tuottamuksellisesta ri-
koksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen rangaistavuutta kos-
kevien säännösten mukaan.”

Tunnusmerkistöerehdys merkitsee siis erehtymistä jostakin tunnusmerkis-
tössä tarkoitetun tosiasian olemassaolosta tai asioiden tosiasiallisesta tilasta.
Tekijä voi erehtyä sekä tunnusmerkistössä mainitun seurauksen suhteen että
tunnusmerkistöön sisältyvien teko-olosuhteiden osalta.17 Tunnusmerkistössä
määritetään aina teko-objekti: vaarannettu tai loukattu etu tai tila sekä ne olo-
suhteet, joiden käsillä ollessa teko-objektin loukkaaminen tai vaarantaminen on
kriminalisoitu. Tunnusmerkistöerehdys voi kohdistua näistä jompaankumpaan.
Oikeudellisen arvion perusteena olevista seikoista erehtyminen voi myös saada
merkitystä tunnusmerkistöerehdyksen muodossa. Velallinen voi esimerkiksi
tehdä perusteettoman suorituksen tietylle velkojana esiintyvälle taholle uskoen
olevansa velvollinen suorituksen tekemiseen. Oikeudellisesti arvioiden suori-

15 Hallituksen esityksessä on noteerattu kotimaisen oikeuskirjallisuuden näkemys oikeuserehdyksen ja to-
siasiaerehdyksen väliin sijoittuvasta soveltamiserehdyksestä. Siinä ei ole kuitenkaan perusteltu tarkem-
min sen poisjättämistä erehdystyyppien jaottelusta. Esityksessä on ainoastaan todettu soveltamisereh-
dystä käsiteltävän oikeuserehdyksen yhteydessä ja tulkintasuositusten noudattelevan samoja linjoja. (HE
44/2002, 101).

16 Vrt. Koponen 2002, 320.
17 Ks. HE 44/2002, 105, jossa seurauksen suhteen tapahtuneesta erehdyksestä on käytetty esimerkkinä sitä,

onko kiväärin tähtäimessä ollut hirvi vai sienestäjä ja olosuhteiden osalta sitä, onko myyjän kauppaama
tavara ollut omaa vai varastettua.
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tus on perusteeton, mutta tekijällä ei ollut tietoa olennaisista tähän arviointiin
vaikuttavista syistä.18

Tunnusmerkistöerehdyksen on katsottu poistavan tahallisuuden ja tätä kaut-
ta tekijän rikosoikeudellisen vastuun teostaan. Tämä ei muuta mitenkään jo pit-
kään vallinnutta näkemystä tunnusmerkistöerehdyksen luonteesta19. Eduskun-
nan lakivaliokunta painotti mietinnössään nimenomaisesti sitä, että tunnusmer-
kistöerehdyksen vuoksi teko ei ole tahallinen20. Vaikka tunnusmerkistöerehdys
on rikoslain 4 luvun vastuuvapausperuste -otsikoinnin alla, erehdys voi lain
esitöiden mukaan myös lieventää vastuuta, milloin sen kohteena on rikoksen
kvalifiointiperuste21. Tällöin erehdys kohdentuu tahallisuuden puuttumiseen
kvalifioidusta teosta, mutta erehdys ei koske tällöin kvalifioimattoman teon tun-
nusmerkistötekijää.

Tunnusmerkistöerehdyksen ensimmäisenä edellytyksenä mainitaan laissa se,
että tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta,
joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää. Tekijä voi erehtyä koh-
teesta taikka kohdistaa tekonsa erehdyksessä muuhun kuin tarkoitettuun koh-
teeseen22. Hallituksen esityksen mukaan selvillä oleminen rinnastetaan tietämi-
seen sekä tuntemiseen [tunnusmerkistötekijöistä] ja sanamuodon valinnan tar-
koituksena on ollut kattaa paremmin aistiin perustuvien deskriptiivisten tun-
nusmerkkien lisäksi myös normatiiviset tunnusmerkistötekijät. Koponen on
katsonut, että tämä saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa tulkintavaikeuksia
kaikista tunnusmerkistön toteutumisen edellyttämistä seikoista, sillä säännös ei
voi edellyttää nimenomaista tietoa siten, että se olisi ristiriidassa tahallisuusar-
vioinnin kanssa. Useimpien tunnusmerkistötekijöiden osalta riittää tahallisuu-
den alimman asteen täyttyminen, joka ei vaadi positiivistä tietoa23. Ongelma
liittyy tältä osin rajankäyntiin siitä, mitä tekijän on tekohetkellä täytynyt ym-
märtää tunnusmerkistötekijöiden sisällöstä ja mitä ei.

Korkein oikeus on käsitellyt tunnusmerkistöerehdystä on muun muassa seu-
raavissa tapauksissa:

KKO 1982-II-159: “ Vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vastaajat olivat
eräässä valintamyymälässä epäillen, että asianomistajat olisivat tehneet anas-
tusrikoksen, liikkeen ulko-ovella tiedustelleet asianomistajilta “tuliko kaik-
ki tavarat maksettua” sekä tarttuneet heidän ostoksiaan sisältäneisiin kärryi-

18 Lappi-Seppälä 2004, 5; Koponen 2002, 311.
19 Ks. esim. Majanen 1976, 119.
20 LaVM 28/2002, 10. Lakitekstiin tehtiin myös lakivaliokunnan tahallisuussidonnaisuutta korostava lisä-

ys.
21 HE 44/2002, 105.
22 Kohdetta koskeva erehdys poistaa tahallisuuden edellyttäen, että todellinen ja tarkoitettu kohde ovat

rikosoikeudellisesti eriarvoisia. Jos henkilö on erehtynyt surmaamaan A:n sijasta B:n, erehtymisellä ei
ole rikosoikeudellisesti merkitystä, koska A ja B nauttivat samanarvoista rikosoikeudellista suojaa. Jos
taas henkilö surmaa A:n sijasta tämän koiran, kysymyksessä on lähtökohtaisesti henkirikoksen yritys ja
tuottamuksellinen vahingonteko. Vahingonteko on ainoastaan tahallisena rangaistava, joten tekijä voi-
daan tuomita vain henkirikoksen yrittämisestä, jos yritys on kelvollinen. Ks. HE 44/2002, 105; Utriainen
2000, 274 ja Nuutila 1997, 237.

23 HE 44/2002, 105; Koponen 2002, 312.
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hin kiinni ja tarkastaneet asianomistajien ostokset todeten ne maksetuiksi.
Vaikkei vastaajilla ollut lakiin perustuvaa oikeutta tarttua kiinni asianomis-
tajien ostoskärryistä eikä tarkastaa näiden ostoksia, vastaajien ei voitu kat-
soa syyllistyneen solvaukseen, koska he, huomioon ottaen heidän tehtävis-
sään saamiensa ohjeiden puutteellisuus ja että he olivat juuri ennen tapahtu-
maa saaneet ilmoituksen liikkeessä tehdystä anastuksesta, jonka tekijän tun-
nusmerkit sopivat toiseen asianomistajaan, eivät olleet mieltäneet tekonsa
loukkaavaa ominaisuutta.”

KKO 1987:132: “Syytetyt olivat tuodessaan maahan ja levittäessään epä-
siveellisinä pidettäviä filmejä erehtyneet luulemaan, että filmit eivät olleet
epäsiveellisiä. Hankinnoissaan he olivat riittävän huolellisesti pyrkineet vält-
tämään epäsiveellisiä filmejä ja antaneet filmit tullitarkastukseen erehdyttä-
mättä tullia tai salaamatta siltä jotain filmien laadusta. Tulli oli hyväksynyt
filmien maahantuonnin. Syytettyjen erehdystä pidettiin oikeutettuna. Kiel-
lettyä filmien maahantuontia ja levitystä ei sen vuoksi luettu syytettyjen syyksi
tahallisena rikoksena vaan syyte hylättiin.24”

Vaikka kummassakin tapauksessa kysymys on ollut siitä, että teon hetkellä te-
kijöillä ei ole ollut selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolo, joita rikoksen
tunnusmerkistön toteuttaminen edellytti, ne molemmat havainnollistavat sitä-
kin, miten rajanveto tunnusmerkistö- ja kieltoerehdyksen välillä on vaikea ja
tulkinnanvarainen. Ero liittyy lähtökohtaisesti siihen, että tunnusmerkistöereh-
dyksessä tekijä erehtyy niistä olosuhteista, jotka ovat edellytyksenä teon tun-
nusmerkistönmukaisuudelle kun taas kieltoerehdyksessä tekijä erehtyy tiedos-
saan olevissa olosuhteissa tehdyn teon kielletystä luonteesta.25 Edellisessä tapa-
uksessa on tekijöiden deskriptiivisen tunnusmerkkierehdyksen lisäksi kysymys
myös siitä, että he olivat saaneet puutteellista ohjeistusta vastaavien tilanteiden
varalle. Erehdys vastuuvapausperusteena voi siis sisältää samassa tapauksessa
elementtejä sekä tunnusmerkistö- että kieltoerehdyksestä. Edellisessä tapauk-
sessa on myös tiettyjä elementtejä liittyen vastuusta vapauttavaa seikkaa koske-
vaan erehtymistilanteeseen, sillä tekotilanteeseen on liittynyt epäsuorasti teki-
jöiden käsitys vastuuvapausperusteen olemassaolosta. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa taas oli kysymys siitä tekijöiden virheellisestä käsityksestä, millä tavoin
vahvoja arvoväritteitä sisältäviä säännöksiä käytännössä sovellettiin. Backman
on tähän nähden todennut, että tapaus osoittaa havainnollisesti sen, miten häily-
vä eri erehdystyyppien välinen rajankäynti on26.

Käytännön ratkaisutoiminnan tasolla tiettyä problematiikkaa liittyy myös
siihen, että tunnusmerkistöerehdyksen tilanteen arvioinnissa operoidaan tahal-
lisuutta koskevilla todennäköisyysargumenteilla ilman, että edes ehkä tunnis-

24  Helsingin hovioikeus on 6.3.2003 antamassaan päätöksessä nro 671 katsonut, että vastuusta vapauttavaa
erehdysperustetta ei ole ollut tilanteessa, jossa tekijä oli ostanut Mustamäen torilta tekijän mukaan mität-
tömän näköisen sumuttimen, jonka hän ei ollut ymmärtänyt olevan itsepuolustusvälineen. Tekijä oli tuo-
mittu ampuma-aserikkomuksesta.

25  Koponen 2002, 310.
26 Backman 1989, 591.
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tettaisiin erehdystilanteen olemassaoloa. Tästä on jonkinlaisena osoituksena
seuraava korkeimman oikeuden tapaus:

KKO 1989:125: “Suurentavien sangallisten lasien, joita voitiin käyttää nä-
kökyvyn parantamiseksi, vähittäismyyntiä oli pidettävä optikon toimen har-
joittamisesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuna optikon toimen harjoittami-
sena. Kun syytetyillä kuitenkin oli ollut perusteltua aihetta uskoa, etteivät
lasit olleet mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja silmälaseja, myyntiä ei lu-
ettu heidän syykseen tahallisena rikoksena.”

Korkein oikeus on perustellut edellä mainittua ratkaisua sillä, että syytetyillä
oli ollut laseista saamansa tiedon nojalla perusteltua aihetta uskoa, etteivät lasit
ole olleet sellaisia silmälaseja, joita tarkoitetaan optikon toimen harjoittamises-
ta annetun lain 1 §:ssä. Toisin sanoen, vaikka lasit olivat olleet nimenomaisesti
tuossa laissa tarkoitettuja tyypiltään, eli ainoastaan optikon kaupiteltavaksi tar-
koitettuja, erehtyminen tästä tunnusmerkistötekijästä oli korkeimman oikeuden
mukaan tahallisuuden poistava. Tapauksessa on ollut kysymys pääosaltaan tun-
nusmerkistöerehdystä koskevasta harkinnasta. Tapaus on myös perustellusti
esitetty esimerkkinä soveltamiserehdyksestä27: vastuuvapauden perusteena oli
ollut tekijöiden perustelluksi katsottu uskomus siitä, että lasit eivät olleet lain-
kohdassa tarkoitettuja silmälaseja, vaikka he sinällään mahdollisesti olivat ol-
leet tietoisia lain sisällöstä. Kaikesta huolimatta ratkaisua ei ollut kirjoitettu ereh-
dystilannetta koskevaksi, vaan se oli otsikkonsa mukaisesti koskenut optikon
tointa ja tahallisuutta. Tämä osoittaa osaltaan ensinnäkin tunnusmerkistöereh-
dyskäsitteenkin kytkeytymistä edellä mainitulla tavalla tahallisuuden määritel-
mään; vertaus tunnusmerkistöerehdyksestä tahallisuuden peilikuvana on siten
varsin osuva28. Toisaalta se osoittaa myös erehdystilanteen tunnistamisen ja
kategorisointiin sisältyvän huomattavan vaikeuden.

2.2. Kieltoerehdys (RL 4 luku 2 §)

“Jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta
vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana seuraavi-
en seikkojen vuoksi:

1) lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen;
2) lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus;
3) viranomaisen virheellinen neuvo; tai
4) muu näihin rinnastettava seikka.”

Kieltoerehdys merkitsee tekijän erehtymistä menettelynsä lainmukaisuudesta.
Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttava tällainen erehdys on vain, jos se on

27 Lappi-Seppälä 2004, 7.
28 Ks. Nuutila 1997, 223; Nuutila 2002, 2.
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pykälässä mainituilla perusteilla anteeksiannettava. Traditionaalisen rikoslain-
opillisen kannan mukaan oikeus- tai kieltoerehdystä ei ole pidetty tahallisuutta
poistavana tekijänä. Tämä näkemys perustui oletukseen siitä, että yhteiskunnan
jäsenet tuntevat keskeiset oikeussäännöt.29 Oikeuserehdyksen ankaraa kohtelua
on sittemmin lievennetty kaikissa oikeusjärjestyksissä perustuen paljolti sään-
telyn merkittävään lisääntymiseen ja laajentumiseen. Omasta kokemuspiiristä
poikkeavissa tilanteissa toimintaa sääntelevien säännösten tuntemista ei voida
useinkaan edellyttää.30 Kieltoerehdykselle annetaan merkitystä melko pidätty-
väisesti ja vain poikkeustapauksissa se voi olla anteeksiantoperuste. Lain esi-
töidenkin mukaan kieltoerehdyksellä on vain rajoitettu merkitys vastuusta va-
pauttavana sekä sitä lieventävänä perusteena.31

Kieltoerehdykseen vastuuvapausperusteena kohdistuneen suhtautumisen
muuttumisesta huolimatta vanhan perusnäkemyksen kieltoerehdyksen luonteesta
voitaneen katsoa näkyvän edelleenkin siinä, että kieltoerehdystä koskevassa
lainkohdassa ei viitata tahallisuuteen toisin kuin tunnusmerkistöerehdyksen
kohdalla. Toisaalta erehdystyyppi poikkeaa jo lähtökohdiltaan tahallisuuteen
kuuluvista erityistilanteista. Kieltoerehdyksessähän tekijä mieltää tilanteen si-
nänsä oikein, mutta erehtyy tekonsa kielletystä luonteesta. Tästä syystä kielto-
erehdyksen ei ole katsottu vaikuttavan tahallisuuteen tunnusmerkistöerehdyk-
sen tapaan.32

Tahallisuusarvioinnin sijasta kieltoerehdyksen tilanteen arvioinnista joudu-
taan tekemään tekijästä tietynlainen huolimattomuusarvostelu. Kieltoerehdys
on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä katsottu anteeksiannettavaksi sen pe-
rustuttua viranomaisen virheellisiin neuvoihin taikka uuteen ja erityisen vai-
keasti tulkittavaan lainsäädäntöön, jonka sisällöstä tekijä on yrittänyt hankkia
tietoa. Tekijän selonottovelvollisuus on oikeuskäytännössä asetettu varsin kor-
kealle. Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty laajempaa vastuuvapauden myön-
tämistä kuin minkä oikeuskäytäntö on hyväksynyt.33

Kieltoerehdyksen merkitystä uudehkona vastuusta vapauttavana seikkana
eksplikoi se, että vasta 1980 -luvulla se tuli korkeimman oikeuden käytännössä
verraten nopeasti syyllisyyden poistavaksi anteeksiantoperusteeksi eritoten toi-
mintojen luvanvaraisuutta koskevissa asioissa. Myöhemminkin tapaukset ovat
koskeneet lähinnä rikoslain ulkopuolisia vaikeaselkoisia kriminalisointeja.34

Seuraavat kaksi korkeimman oikeuden ratkaisua havainnollistavat hyvin kiel-
toerehdyksen kohdentumista ja soveltamisalaa:

KKO 1985 I 2: “Huoltoasemaliikettä harjoittanut A, jolla ei ollut ollut liiken-
nelupaa, oli öljy-yhtiön B:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella suo-
rittanut polttoöljyn kuljetus- ja markkinointitoimintaa toimittaen säiliöau-

29 Majanen 1976, 119; Backman 1989, 586.
30 Vrt. HE 44/2002, 105; Backman 1989, 586.
31 HE 44/2002, 106; Nuutila 1997, 234.
32 Nuutila 1997, 234, 318.
33 Koponen 2002, 313-314, ks. myös Nuutila 1997, 318.
34 Backman 1989, 587; Nuutila 1997, 318. Backmanin mukaan tosin aika ajoin jo 1970 -luvulla oli annettu

ratkaisuja, joissa anteeksiannettava tietämättömyys kohdistui oikeussäännösten sisältöön (Backman: emt.).
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toillaan suurimmaksi osaksi suoraan B:n varastolta polttoöljyä sitä hänen
huoltoasemaltaan tilanneille kuluttajille. Toimitukset olivat tapahtuneet B:n
määräämillä ehdoilla ja luottokaupoilla asiakkaiden B:lle maksettavia las-
kuja vastaan. Pääpaino A:n sanotussa toiminnassa oli ollut kuljetuksen jär-
jestämisessä. Kun toiminnan yhdistäminen huoltoasemaliikkeeseen ei anta-
nut aihetta pitää öljyn kuljettamista muuna kuin ammattimaisen moottori-
ajoneuvoliikenteen harjoittamisena, A olisi tarvinnut kuljetustoimintaansa
liikenneluvan. Oli kuitenkin ilmeistä, että A oli sanotun toiminnan järjeste-
lyssä luottanut B:n, jolla oli vastaavanlaisia kauppa-asiamiessopimuksia
muidenkin alan yrittäjien kanssa, asiantuntemukseen ja että hän oli uskonut
menettelevänsä lainmukaisesti kuljettaessaan polttoöljyä kerrotulla tavalla.
A:n virheellistä käsitystä lain sisällöstä pidettiin anteeksiannettavana ereh-
dyksenä ja syyte luvattomasta ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen
harjoittamisesta hylättiin.”

KKO 2000:113: “Työnantajayhtiön talousjohtaja ja työsuojelupäällikkö
A oli työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa anne-
tun lain 11 §:n 4 momentin ja työsopimuslain 53 §:n 2 momentin vastaisesti
irtisanonut yhtiön työsuojeluvaltuutetun B:n. Vaikka A:lla työnantajaliitosta
hankitun selvityksen perusteella oli voinut olla sellainen käsitys, ettei B:llä
ollut erityistä irtisanomissuojaa, ei A:n erehdystä, huomioon ottaen hänen
asemansa yhtiössä ja irtisanomissuojasäännösten selvä sisältö, voitu pitää
anteeksiannettavana. A tuomittiin ensin mainitun lain 26 §:n 2 momentin
(29/1987) nojalla rangaistukseen työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojan
loukkaamisesta.”

Molemmat tapaukset osoittavat osaltaan sen, että kieltoerehdykseen vetoamiset
eivät juurikaan kohdistu rikosoikeuden erityisen osan perustunnusmerkistöihin.
Tekijän on vaikea uskottavasti väittää olleensa perustellusti siinä käsityksessä,
että on sallittua esimerkiksi pahoinpidellä35. Lisäksi tapaukset osoittavat tekijän
huolellisuus- tai selonottovelvollisuuden merkitystä kieltoerehdyksen sovelta-
misen kannalta. Ongelmallista tässä mielessä on se, missä määrin maallikko
saa luottaa oikeudellisen tai muun asiantuntijan neuvoihin tilanteessa, jossa
häneltä itseltään puuttuu kapasiteetti tehdä asiantilan oikeudellista arviointia.
Lienee selvää, että yksityisen antamia neuvoja vastaavassa asemassa olevalle ei
voida hyväksyä anteeksiannettavan kieltoerehdyksen perusteeksi.

35 Kieltoerehdyspykälän 3 ja 4 kohdissa tarkoitettujen anteeksiantoperusteiden perusteella vetoamisia voi-
nee toisaalta ainakin sivuavasti tapahtua myös tällä rikosoikeuden ydinalueella. Tästä on esimerkkinä
Helsingin hovioikeuden  21.10.2003 antama tuomio nro 3179: “Syyte oli koskenut toimeentulotuen mak-
samista syytettyjen ulkomailla oleskelleille lapsille. Syytetyt vetosivat lieventämisperusteena, ei siis an-
teeksiantoperusteena, siihen, että he olivat erehtyneet osittain kielitaidottominakin lasten ulkomailla ole-
misen tiedottamisvelvollisuudesta sosiaaliviranomaisille. Kun ilmoitusvelvollisuus oli perustunut toi-
meentulolakiin ja velvollisuus oli kirjattu erikseen jokaiseen toimeentulotukipäätökseen ja kun sosiaali-
virastossa oli näytetty käydyn läpi toimeentulopäätösten tärkeimmät kohdat, erehdykseen perustunutta
lieventämisperustetta ei katsottu olleen olemassa. Vastaajat tuomittiin tahallisesta erehdyttämällä tehdys-
tä petoksesta. ” Tässäkään tapauksessa erehdys ei käytännössä ollut koskenut erehtymistä petosrikoksen
kielletystä olemuksesta vaan toimeentulolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Kieltoerehdyksen
merkitystä oli joka tapauksessa pohdittu petosrikoksen kontekstissa.
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Selonottovelvollisuuden laajuuden määrittämisen pääkriteereiksi on esitetty
seuraavat kolme tyyppitapausta36. Jos tekijällä on epäilys menettelyn oikeuden-
vastaisuudesta, tulee hänen tarkistaa asia. Jos tekijä taas toimii alalla, jonka hän
tietää olevan erityisen sääntelyn kohteena, tulee hänen varmistua velvollisuuk-
siensa sisällöstä. Jos tekijä puolestaan tietää menettelynsä vahingoittavan yksi-
tyistä tai yleistä tahoa, tulee hänen varmistua sen laillisuudesta. Selonottovel-
vollisuuden laajuutta voitaneen tarkastella näiden tyyppitapausten valossa.

Korkeimman oikeuden edellä referoidussa ratkaisussa KKO 2000:113 oli
kysymys siitä, oliko irtosanotulla työsuojeluvaltuutetulla erityinen irtisanomis-
suoja. Vastaaja oli vedonnut siihen, että hän oli varmistanut työnantajaliiton
lakimieheltä, ettei erityistä irtisanomissuojaa ollut, vaikka sellainen tosiasiassa
oli ollut. Helsingin hovioikeus oli katsonut, että vastaaja oli voinut luottaa saa-
maansa ilmoitukseen, ja kun tämä oli pyrkinyt etukäteen selvittämään irtisano-
misen laillisuuden, vastaajan ei voitu katsoa menetelleen tietoisesti vastoin työ-
suojeluvalvontalain säännöstä. Hovioikeus katsoi virheellisen ilmoituksen voi-
neen johtua oikeuskirjallisuudessa vielä tuolloin olleesta virheellisestä näke-
myksestä liittyen työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojaan (vrt. KKO 1984 I
2). Näillä perusteilla hovioikeus hylkäsi syytteen. Korkein oikeus puolestaan
asetti selonottovelvollisuuden tiukemmaksi. Syytetyn asema talousjohtajana ja
työsuojelupäällikkönä sekä sisällöltään selvä irtosanomissuojapykälä huomi-
oon ottaen erehtymistä ei voitu pitää anteeksiannettavana.

Korkeimman oikeuden asiassa tekemää ratkaisua voidaan perustellusti kriti-
soida selonottovelvollisuuden riman asettamisesta melkoisiin korkeuksiin. Ky-
symys ei kuitenkaan ollut yleisesti sovellettavasta lainsäädännöstä ja työsuoje-
luvaltuutetun irtisanomissuoja-asemasta oli esitetty oikeuskirjallisuudessa rii-
dattomasti virheellistä tietoa. Syytetty oli lisäksi pyrkinyt varmistumaan me-
nettelynsä laillisuudesta edellä mainitun kolmannen tyyppitapauksen mukai-
sesti. Vaikka syytetty oli ollut yrityksen työsuojelupäällikkö, hän oli kuitenkin
ollut maallikkoasemassa verrattuna työnantajaliiton lakimieheen, jota voidaan
varmastikin pitää oikeudellisena asiantuntijana. Kysymys on siten ollut siitä
edellä mainitusta ongelmasta, missä määrin maallikko saa luottaa oikeudellisen
asiantuntijan neuvoihin. Kieltoerehdyspykälän 4 kohdassa tarkoitetun kohtiin
1-3 rinnastettavan anteeksiantoperusteen esitöissä on todettu, että viime kädes-
sä kysytään, onko tekijältä kohtuudella voitu edellyttää, että hän olisi ottanut ja
saanut asioista selvää. Tässä arvostelussa on kiinnitettävä huomio samantyyp-
pisiin seikkoihin kuin tuottamusarvostelussa eli myös tekijän ammattiin ja ase-
maan. Jos erehdyksen vallassa rikoksen tehnyt ei ole voinut välttää erehdystä,
vaikka on huolellisesti pyrkinyt ottamaan selvää toimintaansa liittyvistä oikeus-
säännöistä, ja jos virheellisen käsityksen lähdettä voidaan vielä yleisesti pitää
asiantuntijana, erehdys poistaa rikokseen kohdistuvan syyllisyysmoitteen.37

Mainitussa tapauksessa on nähdäkseni ollut kysymys tällaisesta hallituksen esi-
tyksessä mainitusta tilanteessa. Voidaan siis kysyä, mitä vielä syytetyn olisi täy-
tynyt tehdä, jotta hänen erehdystään olisi voitu pitää anteeksiannettavana.

36 Ks. Koponen 2002, 314, jossa Koponen on Claus Roxinin malliin perustuen esittänyt tyyppitapausluoki-
tuksen.

37 HE 44/2002, 107-108.
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Kieltoerehdys vapauttaa rikosoikeudellisesta vastuusta mainitulla tavalla vain,
jos se on ilmeisen anteeksiannettavaa 1-4 kohdissa tarkoitetulla perusteella. Lain
puutteellinen tai virheellinen julkistaminen on kieltoerehdykseen liittyvänä an-
teeksiantoperusteena harvinainen. Julkistettu teksti voinee ainostaan poikkeuk-
sellisesti olla olennaisesti virheellistä38. Virallislähteissä rikosoikeudellisessa
mielessä relevantteja säädöksiä tuskin kovin usein myöskään julkaistaan puut-
teellisesti. Perusteen harvinaislaatuisuudesta huolimatta tällainen tilanne voi tulla
esille erityisesti kansainvälisiin velvoittaviin säädöksiin nähden. Myös korkeim-
massa oikeudessa on ollut esillä rikoslain 4 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
tilanne:

KKO 1995:4: “Ilmailuhallitus oli määrännyt, että vaarallisten aineiden ilma-
kuljetuksissa oli noudatettava kulloinkin voimassa olevaa kansainvälisen si-
viili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöä. Kun
syytteessä tarkoitetun ilmakuljetuksen tapahtuessa voimassa ollutta kulje-
tussäännöstöä ei ollut nimenomaisesti määrätty noudatettavaksi eikä mää-
räystä ja säännöstöä asianmukaisesti julkaistu, ilmailulain 68 §:n 1 moment-
tiin, jossa oli säädetty rangaistavaksi ilmailulain tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten rikkominen, perustuva syyte kuljetussäännöstön
määräysten rikkomisesta hylättiin.”

Vielä lain puutteellisuus- ja virheellisyysperustettakin harvemmin voinee tulla
esille 2 kohdassa tarkoitettu lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus. Kysymys
ei ole tällöin säännösten tulkinnanvaraisuudesta. Kun lainsäätäjää sitoo lailli-
suusperiaatteen epätäsmällisyyskielto, vaikeaselkoisuusedellytystä anteeksian-
toperusteena voidaan pitää hieman eriskummallisena. Eihän varsinkaan rikos-
vastuusta tarkoittava laki saa edes olla vaikeaselkoinen.39 Toisaalta olisi koh-
tuutonta rangaista sellaisen säännön rikkomisesta, jonka sisältöä on ollut enna-
kolta mahdoton selvittää. Pelkkä tulkinnanvaraisuus ei riitä, sillä laki antaa tun-
netusti mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin. Lainkohdan soveltamisen edel-
lytyksenä onkin esitetty normaalin tulkinnanvaraisuuden selvästi ylittävää epä-
selvyyttä.40

Rikosoikeudellisen vastuuvapauden kannalta selvästi merkityksellisimpiä
kieltoerehdykseen liittyviä anteeksiantoperusteita ovat pykälän 3 ja 4 kohdissa
tarkoitetut tilanteet. Tätä osoittaa selvästi aikaisempi oikeuskäytäntö. Anteeksi-
annettavia seikkoja koskeva luettelo on 4 kohdassa jätetty avoimeksi. Tämä on
varsin ymmärrettävää, sillä suurimmassa osassa kieltoerehdystä koskevista ta-
pauksista anteeksiantoperusteena on vedottu muihin kuin 1-3 kohdissa tarkoi-

38 HE 44/2002 (s. 106) mukaan annetun tiedon täytyy olla olennaisesti väärä eli sellainen, joka tekee ereh-
tymisen ymmärrettäväksi, jotta se perustaisi vastuuvapauden. Vuosittain julkaistun Suomen Laki -teok-
sen eri painoksista löytyvät painovirhetyyppiset virheet eivät ole tässä mielessä merkityksellisiä olettaen,
että säännökset on aikaisemmin julkaistu asianmukaisesti (Ks. Lappi-Seppälä 2004, 9).

39 Lain esitöissä on todettukin, että alueen, jolla lain sisällön vaikeaselkoisuus voisi olla syynä vastuusta
vapauttavaan kieltoerehdykseen, tulee käytännössä jäädä hyvin kapeaksi. Perusteella on otaksuttu ole-
van jotain merkitystä erikoisoikeuden alueella ja tilanteissa, joissa rikoslain normit saavat sisältönsä
kotimaisesta aineellisesta lainsäädännöstä tai EY-säännöksistä. Ks. HE 44/2002, 107.

40 Lappi-Seppälä 2004, 9.
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tettuihin tekijöihin, kuten oikeuskulttuurien välisiin eroihin, asiantuntijan argu-
mentoinnin luotettavuuteen ja henkilön asemaan huolellisuusarviointikonteks-
tissa. Pykälän 4 kohdassa tarkoitettu muu edellisiin [anteeksiantoperusteisiin]
rinnastettava seikka voi saada jatkossa oikeuskäytännöstä täysin uusia merki-
tyssisältöjä. Kieltoerehdystä koskeva oikeuskäytäntö on siinä määrin uutta.

2.3. Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys (RL 4 luku 3 §)

“Jos tekoon ei liity jäljempänä 4-6 §:ssä tarkoitettua vastuuvapausperustetta,
mutta tekotilanteeseen, sellaisena kuin tekijä sen perustellusti käsitti, olisi täl-
lainen peruste liittynyt, häntä ei rangaista tahallisesta rikoksesta. Vastuu tuotta-
muksellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen tuottamuksen ran-
gaistavuutta koskevien säännösten mukaan”.

Oikeuskirjallisuuden kuten myös lain esitöidenkin mukaan vastuusta vapaut-
tavaa seikkoja koskevia perustilanteita voidaan erottaa neljä kappaletta41. Vas-
tuuvapausperusteet voivat siis olla erehdyksen ja tietämättömyyden kohteena
eri tavoin.

Kysymys voi ensinnäkin olla vastuuvapausperusteen oikeudellista olemas-
saoloa koskevasta erehdyksestä. Tekijä luulee käsillä olevan sellaisen oikeutta-
mis- tai vastuuvapausperusteen, jota oikeusjärjestyksessä ei ole. Tässä yhtey-
dessä on usein viitattu vanhempien luullusta oikeudesta kurittaa fyysisesti lap-
siaan kasvatustarkoituksessa. Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1993:151
oli käsitelty nimenomaisesti tätä kysymystä. Korkein oikeus katsoi, että lapsen
huoltaja oli kasvatustarkoituksessa aiheuttanut lapselle kipua tukistamalla ja
luunappeja antamalla. Huoltaja tuomittiin rangaistukseen lievästä pahoinpite-
lystä. Lain esitöissä tätä perustilannetta on pidetty kieltoerehdyksenä, jonka rat-
kaiseminen tapahtuu tätä erehdystyyppiä koskevien sääntöjen mukaan. Eli jos
tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa,
jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana. Näkemyksen mu-
kaan asian ratkaiseminen kannalta ei siis ole merkitystä sillä, onko erehdys kos-
kenut teon sallittavuutta vai vastuuvapausperusteen oikeudellista olemassaoloa.

Toisena perustyyppinä on esitetty vastuuvapausperusteen oikeudellisia so-
veltamisrajoja koskeva erehdys. Tässä tekijä erehtyy todellisen oikeuttamispe-
rusteen rajoista ja vaikutuksista42. Kysymys on siis käytännössä soveltamis- eli
subsumptioerehdykseen rinnastuvasta tilanteesta, jossa tekijä tuntee tekoon liit-
tyvät tosiasiat ja lainsäädännön pääpiirteissään, mutta soveltaa säännöstöä yk-
sittäistapauksessa väärin. Edellä (luvun 2 alussa) mainitulla tavalla soveltami-
serehdyksen rikoslaista poisjättämistä erillisenä erehdysperusteena on jo ehdit-
ty kritisoimaan. Vaikka soveltamiserehdyksessä ei ole suoranaisesti kysymys
kieltoerehdyksestä, vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva soveltamiserehdys

41 Ks. vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevan erehdyksen tyyppiesimerkeistä esim. Nuutila 1997, 255; HE
44/2002, 108-109.

42 Nuutila on esittänyt esimerkkinä tästä tilanteen, jossa talonmies ottaa pojan kiinni tavattuaan tämän töh-
rimästä seiniä, vaikka tietää tämän olevan alle 15 -vuotias. Ks. Nuutila 1997, 256.
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on lain esitöissä luettu kieltoerehdyksen piiriin kuuluvaksi. Tätä on perusteltu
sillä, että erehtyminen vastuuvapauden perusteen rajojen oikeudellisesta tul-
kinnasta vapauttaa vastuusta vain, jos erehtyminen on ilmeisen anteeksiannet-
tavaa.43 Kieltoerehdyksen yleisluonnehdinnan on katsottu koskevan myös tätä
tilannetta. Yleensä tapaukset rinnastuvat kieltoerehdykseen ja laaja vastuuva-
paus ei tästä syystä tule kyseeseen44. Sana yleensä viittaa kuitenkin siiten, että
soveltamiserehdys voi saada vastuusta vapauttavan merkityksen myös muuna
kuin anteeksiannettavana. Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty näkemyksiä siitä,
että soveltamiserehdys voi muodostaa myös tahallisuuden poistavan tunnus-
merkistöerehdyksen eikä pelkästään erehdyksen anteeksiannettavuutta edellyt-
tävää kieltoerehdystä45.

Kolmanneksi kysymys voi olla vastuuvapausperusteen tosiasiallisten edel-
lytysten käsilläoloa koskevasta erehdyksestä. Tekijä erehtyy tosiasioista ja toi-
mii tämän virheellisen tosiasiatiedon pohjalta tavalla, joka olisi oikeutettua,
mikäli tekijän käsitys asioista olisi oikea. Tällaisessa putatiiviteoksi kutsutussa
tilanteeseen sellaisena kuin tekijä sen käsitti olisi liittynyt jokin vastuuvapaus-
peruste.46 Vastuuvapausperusteen oikeudellista olemassaoloa tai soveltamisra-
joja koskevaa erehdystä ei katsottu tarpeelliseksi kodifioida. Sen sijaan putatii-
viteon varalta erillinen säännös katsottiin tarpeelliseksi. Tunnusmerkistö- ja kiel-
toerehdysten ei ole katsottu ottavan kantaa siihen, miten menetellään tilanteis-
sa, joissa tekijä erehtyy vastuuvapausperusteiden tosiasiallisista edellytyksis-
tä.47 Tunnusmerkistöerehdyksen osalta tämä on selvää, sillä vastuuvapauden
perustavat olosuhteet eivät kuulu tunnusmerkistöön. Eikö vastuuvapausperus-
teen tosiasiallisten edellytysten käsilläoloa koskevasta erehdyksessä lähtökoh-
taisesti ole kuitenkin tilanteesta, jossa tekijä on erehtynyt pitämään tekoaan sal-
littuna? Kun kieltoerehdyksen ei ole katsottu vaikuttavan teon tahallisuusarvi-
ointiin ja kun putatiiviteossa on nimenomaisesti kysymys tästä eli tunnusmer-
kistöerehdystyyppisestä arvioinnista, vastuuvapausperusteen tosiasiallisten edel-
lytysten käsilläoloa koskevasta erehdyksen erillinen kodifiointi on ollut miele-
kästä tehdä.

Neljännessä tilanteessa tekijä erehtyy luulemaan tosiasiassa oikeudenmu-
kaista tekoaan oikeudenvastaiseksi. Koska laillisuusperiaatteen mukaan rikok-
seen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on
laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi, ei tällaisella putatiivirikokseksi sa-
notulla tilanteella ole oikeudellista merkitystä.

43 HE 44/2002, 109.
44 Nuutila 1997, 234, 256. Nuutila tunnetusti sijoittaa soveltamiserehdyksen tunnusmerkistöerehdyksen ja

kieltoerehdyksen välimaastoon.
45  Ks. Koponen 2002, 318. Koponen on viitannut tässä yhteydessä saksankieliseen oikeuskirjallisuuteen.
46 Nuutila on esittänyt putatiiviteosta esimerkkinä tilanteen, jossa naislenkkeilijä juostessaan pimeällä lenk-

kipolulla luulee hänen takanaan lujempaa kommandopipo päässä juossutta miestä raiskaajaksi ja suih-
kuttaa tätä kaasusumuttimella kasvoihin. Tosiasiassa mies on ainoastaan paremmassa juoksukunnossa
oleva ja kylmää vastaan varustautunut toinen lenkkeilijä. Erehdys poistaa Nuutilan mukaan tahallisuu-
den pahoinpitelyrikoksesta. Sen sijaan tuottamuksellisesta rikoksesta eli vammantuottamuksesta hän vastaa,
jo s katsotaan, että nainen olisi voinut ja hänen olisi pitänyt ymmärtää tilanteen todellinen luonne. Ks.
Nuutila 1997, 256-257.

47 HE 44/2002, 10..
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Rikoslain 4 luvun 3 § koskee siis ainostaan putatiivitekoa. Mikäli käsillä on
tällainen tilanne kuten luuloteltu hätätila (4 §) tai pakkotila (5 §), tekijä vapau-
tuu tahallisuusvastuusta. Sen sijaan tekijä voi pykälän mukaan tulla vastuuseen
tuottamuksen rangaistavuutta koskevien säännösten mukaan. Tuottamusarvi-
ointia koskeva lainkohta on identtinen sen kanssa, mitä tuottamusvastuusta on
tunnusmerkistöerehdyksen kohdalla säädetty. Kysymys putatiiviteon osalta ei
kuitenkaan ole siitä, etteikö tekijä ollut selvillä rikoksen tunnusmerkistöön kuu-
luvasta seikasta. Tällä ei kuitenkaan ole suurempaa merkitystä tuottamusvas-
tuun arvioinnin kannalta.

Oikeuskäytännössä vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevaan erehdykseen
on vedottu harvoin. Korkeimman oikeuden seuraavasta vanhasta tapauksesta
ilmenee kuitenkin hyvin se, miten putatiivitekoon on suhtauduttu ja on kai tar-
koitus pääpiirteiltään jatkossakin suhtautua:

KKO 1948 II 322: “Ravintolan vahtimestari meni ravintolan edustalle pois-
tamaan meluavaa väkijoukkoa. A pahoinpiteli B:tä patukalla luulleen häntä
yhdeksi meluajista. Tosiasiassa B:llä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä.
KKO katsoi, että patukan käyttö olisi pysynyt oikeissa rajoissa, jos B olisi
kuulunut paikalta poistettaviin. Koska A erehtyi kohteesta, hänet tuomittiin
vammantuottamuksesta.”

Tilannetta sivuaa myös tuoreempi ratkaisu KKO 1999:20, jossa A oli huitaissut
veitsellä kohti B:n “kinttuja” osuen B:tä reiden yläosaan. Veitsen terä oli kulke-
nut läheltä alaraajan suurta valtimoa ja laskimoa sekä aiheuttanut virtsarakon
sisäistä verenvuotoa ja reisilihaksen vahingoittumisen. A:n puolustus oli ve-
donnut siihen, että hän oli kokenut tilanteessa itsensä uhatuksi ja luuli joutuvan-
sa ryöstön uhriksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi A:n tapon yrityksestä ja kat-
soi, että A:n olisi tullut esittää jonkinlaista selvitystä erehtymisestään, jotta hä-
nen väitettään olisi voitu pitää niin uskottavana, että todistustaakka sen paik-
kaansapitämättömyydestä olisi siirtynyt syyttäjälle. Korkein oikeus piti tekoa
törkeänä pahoinpitelynä todeten vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevasta ereh-
dysväitteestä, että A:lla ei ollut perusteita luulla joutuvansa tapahtumista annet-
tu selvitys huomioon ottaen B:n oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi. Hovi-
oikeuden perusteluiden painottuessa tältä osin näytön ulottuvuudelle korkein
oikeus painotti arvioinnissaan A:n omaa näkökulmaa ja sitä, antoiko tilanne
riittävästi perusteita päätyä virhepäätelmään. KKO arvioi siis tilannetta selkeäm-
min vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevan tekijän erehtymisväitteen kautta.48

Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä pykälä oli muodossa, jos te-
koon ei liity jäljempänä 4-6 §:ssä tarkoitettua perustetta, joka tekisi teon salli-
tuksi, mutta tekotilanteeseen [...] rikoksesta.  Eduskunnan lakivaliokunta kui-
tenkin hioi pykälän nykyiseen asuunsa. Valiokunta perusteli muutosehdotus-
taan sillä, että pelkästään oikeuttamisperusteita koskeva tahallisuudesta vapau-
tumiseen johtava erehdys, eli perusteista, jotka tekevät teon sallituksi, ei ole

48  Ks. Lappi-Seppälä 2004, 13.
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riittävä. Valiokunta laajensikin pykälän koskemaan myös anteeksiantoperustei-
ta todeten tämän olleen myös ehdotuksen lähtökohta, vaikka hallituksen esityk-
sessä oli valiokunnan mukaan virheellisesti todettu, ettei ehdotus tehnyt eroa
oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteiden välillä.49 Riippumatta tästä oletetusta
lähtökohdasta valiokunnan kanta merkitsi käytännössä lainkohdan soveltami-
sen laajennusta. Vuoden 2004 alusta alkaen vastuusta vapauttavaa seikkaa kos-
keva erehdys ei ole koskenut ainoastaan teon sallittavuutta koskevaa erehdystä
vaan myös anteeksiantoperustetta koskevaa erehdystä. Soveltamisalan laajen-
nuksen merkitys käytännössä jää tulevan oikeuskäytännön valossa nähtäväksi.

 3. Lopuksi

Vastuuvapautta koskevat erehdysperusteet on nyt ensimmäistä kertaa kirjattu
rikoslakiin, vaikka jo rikoslakikomitean mietinnössä vuodelta 1875 erehdyksiä
koskevia määräyksiä oli esitetty otettavaksi rikoslain 3 lukuun, joka koski ri-
kollisuuden ja rangaistuksen määräämisen yleisiä perusteluja. Linjaukset jäivät
kirjaamatta, sillä erehdyksiin liittyvien ongelmien katsottiin kuuluvan tutkijoil-
le.50 Vaikka suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei kovin laajasti ole pohdittu
erehdykseen liittyvää problematiikkaa, ei nyt tehty kodifiointi liiemmin muut-
tane erehdysperusteiden sovellettavuutta tai niiden vastuuvapausperusteena
käyttämistä siitä, mitä tutkijat ovat esittäneet tai mikä on muodostunut vakiin-
tuneeksi oikeuskäytännöksi. Oletettavaa kuitenkin on, että erehdysperusteisiin
tullaan niiden kirjaamisen vuoksi käytännön tasolla vetoamaan enemmän kuin
aikaisemmin. Tämä voi ehkä johtaa pitkällä tähtäimellä erehdysperusteita kos-
kevan oikeuskäytännön täsmentymiseen ja selkeytymiseen.
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Piia Vottonen

Tahallisuus huumausainerikoksissa

1. Yleistä tahallisuudesta

Nimenomaisen tahallisuutta koskevan laintasoisen säännöksen puuttuessa ta-
hallisuuden sisältöä ja eri asteita on aiemmin käsitelty lähinnä oikeuskirjalli-
suudessa ja -käytännössä. Varhaisimmassa oikeuskirjallisuudessa oli lähinnä
Honkasalon vaikutuksesta omaksuttu niin sanottu positiivisen tahtoteorian mu-
kainen kanta, jonka mukaan tahallisuus edellyttää, että tekijä on suhtautunut
hyväksyen tai välinpitämättömästi mahdolliseksi miellettyyn seuraukseen.1

Tämänpäiväisessä oikeuskirjallisuudessa on tahallisuusarvostelussa katsottu
olevan kysymys siitä, mitä tekijä on teon hetkellä mieltänyt tai tahtonut. Tahal-
lisuuden kohteena on koko rikostunnusmerkistö. Peittämisperiaatteen mukai-
sesti tahallisuus kattaa tietoisuuden kaikista niistä tosiasioista, joista teon ran-
gaistavuus riippuu.2  Tahallisuuden arvostelussa on oikeuskirjallisuudessa ero-
tettu kolme eri tasoa: dolus determinatus -taso (tarkoitustahallisuus), dolus di-
rectus -taso (varmuustahallisuus) ja dolus eventualis -taso (ehdollinen tahalli-
suus). Todennäköisyysteoriassa tahallisuuden alin aste perustellaan yksinomaan
sen perusteella, kuinka todennäköiseksi tekijä on mieltänyt seurauksen.3 Oikeus-
kirjallisuudessa on keskusteltu siitä, onko tahallisuusarviointia tarpeen eriyttää
rikostyyppi- ja tunnusmerkistökohtaiseksi, kun tunnusmerkistö voi asettaa var-
sin eriasteisia vaatimuksia tekijän tahdonsuuntaukselle.4 Näyttö huumausaine-
rikosjutuissa perustuu kuitenkin usein pääosin aihetodisteisiin. Tahallisuuden
olemassaoloa perustellaan tällöin sillä, että henkilön on täytynyt käsittää, pitä-
nyt ymmärtää ja täytynyt pitää varsin todennäköisenä menettelynsä kohdistu-
van juuri huumausaineisiin.5

Rikosoikeuden yleisten oppien uudistustarve on perustunut lähinnä lailli-
suusperiaatteen esittämiin vaatimuksiin.6  Tahallisuuden määritelmästä ja sisäl-
löstä säädetään 1.1.2004 voimaan tulleessa URL 3 luvun 6 §:ssä. Säädöksen
mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan,
jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutta-

1 Honkasalo 1967, s. 88 - 90 ja HE 44/2002 vp 73/I.
2 Nuutila 1997, s. 213 ja 227. Ks. myös Frände 2001, s. 133.
3 Nuutila 1997, s. 223. Ks. myös Frände 2001, s. 143 ja 149 - 150.
4 Ks. Koponen 2004, s. 217 ja siinä mainitut kirjallisuusviitteet sekä s. 221 ja 229.
5 Vrt. talousrikoksissa voi olla muita rikoslakikoksia vaikeampi erottaa sitä, minkä tahallisuuden asteen

kanssa ollaan tekemisissä. Koponen mukaan etenkin talousrikoksissa olisi jonkinlainen tahtotahallisuu-
teen perustuva tahallisuuden alimman asteen malli tarpeellinen. Koponen 2004, s. 230 ja 301.

6 HE 44/2002 vp s. 8 ja 82-85/I sekä s. 3/II. Ks. myös Lappi-Seppälä 2003, s. 752 .
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mista varmana tai varsin todennäköisenä. Edelleen säännöksen mukaan seuraus
on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seurauk-
seen varmasti liittyvänä. Säännöksestä on erotettavissa siten kolme tahallisuu-
den muotoa: tarkoitustahallisuus, varmuustahallisuus ja todennäköisyystahalli-
suus. Teko olisi ensinnäkin tahallinen silloin, kun tekijän tarkoituksena on ri-
koksen tunnusmerkistön toteuttaminen. Toiseksi tahallisuusvaatimus täyttyy, jos
tunnusmerkistön toteutuminen vastaa sitä, mitä tekijä teon hetkellä on pitänyt
varmana (varmuustahallisuus) tai varsin todennäköisenä (todennäköisyystahal-
lisuus).7  Tahallisuusvaatimuksen täyttymisen alarajan määrittäisi se, vastaako
rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen sitä, mitä tekijä on teon hetkellä pitä-
nyt varsin todennäköisenä.8

Tahallisuuden määritelmä kuului vielä hallituksen esityksessä seuraavasti:
“Teko on tahallinen, jos rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen vastaa sitä,
mitä tekijä on teon hetkellä tarkoittanut taikka pitänyt varmana tai varsin toden-
näköisenä.” Näin ollen tahallisuusmääritelmä ulottui myös teko-olosuhteisiin.9

Lakivaliokunta katsoi puolestaan, että tahallisuutta koskevassa säännöksessä
tulisi säätää ainoastaan seuraustahallisuudesta.10   Näin ollen keskeinen ero hal-
lituksen esityksen ja lakivaliokunnan kannanoton välillä on se, että hallituksen
esityksessä ehdotettu säännös esitettiin soveltuvaksi myös olosuhdetahallisuu-
teen ja lakivaliokunta katsoi, että tahallisuuden sisältö tuli määritellä ainoas-
taan suhteessa teon seurauksiin.11  Eduskunnassa tahallisuus rajattiin koskemaan
vain seurausta ja tahallisuuden alarajaksi vahvistettiin oikeuskäytännön mukai-
nen todennäköisyystahallisuuden malli. Olosuhdetahallisuus jätettiin oikeuskäy-
tännössä arvioitavaksi, vaikkakin ratkaisu jätti kysymyksen teko-olosuhteiden
suhteen noudatettavasta tahallisuuden alimmasta asteesta avoimeksi.12

2. Yleistä huumausainerikoksista

Poliisin kirjaamien huumausainerikosten määrä oli vuonna 2002 runsas 13.800
ja kaikkiaan noin 15.000 henkilön epäiltiin vuonna 2002 syyllistyneen huu-
mausainerikoksiin. Rikoksesta epäiltyjen määrän osalta tulee kuitenkin huomi-
oida, että tilastointi on perustunut poliisin rikosilmoitusjärjestelmään, joissa sama
henkilö voi esiintyä saman vuoden aikana useamman kerran epäiltynä. Pääri-
koksena huumausainerikoksista annettiin vuonna 2001 kaikkiaan 6.118 tuomiota
ja kaikkiaan syyksi luettuja huumausainerikoksia oli yhteensä 9.372.13

7 HE 44/2002 vp s. 16/I.
8 HE 44/2002 vp s. 84/I.
9 HE 44/2002 vp s. 250/I ja Lappi-Seppälä 2003, s. 779.
10 HE 44/2002 vp s. 9-10 ja 18/II.
11 HE 44/2002 vp s. 9-10/II ja Lappi-Seppälä 2003, s. 778-782 .
12 HE 44/2002 vp s. 9-10/II ja Lappi-Seppälä 2003, s. 781.
13 Optula 200/2003, s. 131-134.
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3. Tahallisuudesta huumausainerikoksissa

Huumausainerikoksesta tuomitseminen edellyttää tekijän tahallisuutta.14 Suo-
mi on liittynyt Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehtyyn Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimukseen huumausaineiden ja psykotrooppisten ainei-
den laitonta kauppaa vastaan. Tuon sopimuksen 3 artiklan 3-kohdan mukaan
tahallisuus voidaan päätellä ulkoisista, objektiivisista tosiseikoista. Hallituksen
esityksen HE 180/1992 vp perusteluiden mukaan15 edellä mainitun 3 artiklan
velvoitteet ovat yleensä sellaisia, että nykyinenkin lainsäädäntömme sallii nii-
den huomioon ottamisen eikä uutta lainsäädäntöä tarvita. Tämän vuoksi ja otta-
en huomioon ratkaisu KKO 2001:13 tahallisuus tulee aina arvioitavaksi jälki-
käteisten tietojen valossa, minkä vuoksi tahallisuutta on arvioitava usein henki-
lön omaa kertomustaan vastaan.

Viime kädessä kyse on siten näytön arvioinnista. Voidaanko joidenkin seik-
kojen perusteella vastoin henkilön kiistämistä katsoa näytetyksi, että henkilön
on täytynyt pitää varsin todennäköisenä menettelynsä kohdistuvan huumausai-
neisiin, suureen määrään huumausaineita tai erittäin vaarallisiin huumausainei-
siin vai päädytäänkö näyttöä arvioitaessa siihen, ettei henkilön kertomusta tie-
tämättömyydestä ole miltään osin pidettävä uskottavana.

4. Oikeuskäytäntöä

4.1. Korkeimman oikeuden ratkaisuja

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on puollettu todennäköisyystahalli-
suusteorian mukaisia lopputuloksia.16 Huumausainerikosten osalta uusimmista
tahallisuutta koskevista ratkaisuista voidaan mainita ratkaisut KKO 2001:13 ja
KKO 2001:117.17 Näissä ratkaisuissa korkein oikeus on soveltanut todennäköi-
syystahallisuutta myös olosuhdetahallisuuden puolella. Oikeuskirjallisuudessa
on kuitenkin toistuvasti korostettu eri teorioiden mukaisten lopputulosten sa-
mankaltaisuutta.18

4.1.1. KKO 2001:13

Ratkaisussa KKO 2001:13 on ollut kysymys historiallisesta tapahtumaku-
lusta, jossa B oli tuonut kassin vaimonsa A:n työpaikalle tämän työhuonees-
sa säilytettäväksi. A ja B olivat sopineet järjestelystä tätä ennen puhelimes-
sa. Kassi  oli ollut lukittuna eikä sen sisältöä voinut päätellä kassin muodosta
tai muista seikoista. B oli laittanut kassin A:n työhuoneen kaappiin. A ja B
eivät tässä yhteydessä tai muutoinkaan keskustelleet kassin sisällöstä. Tulli-

14 Ks. myös Nuutila 2000b, s. 1457 ja 1459.
15 HE 180/1002 vp s. 11.
16 Nuutila 1997, s. 223 ja Koponen 2004, s. 297.
17 Ks. ratkaisujen kommentointia tarkemmin Nuutila 2001, s. 104 ja Nuutila 2002a, s. 365 sekä Frände

2001, s. 152 ja Koponen 2004, s. 256.
18 Ks. Lappi-Seppälä 2003, s. 780.



157

viranomaiset olivat toimittaneet A:n ja B:n kotona kotietsinnän. A oli tuossa
yhteydessä saanut tietää, että B:tä epäiltiin törkeistä huumausainerikoksista.
A oli ottanut yhteyttä C:hen. B ja C olivat tehneet huumausainekauppoja
useita kertoja A:n ja B:n kotona, muttei koskaan A:n nähden. Muutaman
päivän kuluttua A:n yhteydenotosta C oli hakenut A:n työpaikalle jätetyn
B:n kassin. A:n työpaikka oli ollut ostoskeskuksessa ja liikkeet olivat tuol-
loin olleet kiinni, kun kassi oli haettu. Työpaikalla ei ollut ollut muita paikal-
la. C oli kassin luovuttamisen yhteydessä ehdottanut A:lle kassin avaamista,
mutta A ei ollut siihen suostunut. C oli myöhemmin avannut kassin yksin
kotonaan. Kysymyksessä ollut huumausaine-erä oli ollut poikkeuksellisen
suuri verrattuna niihin määriin, joita B on yleensä kerralla C:lle luovuttanut.

Helsingin käräjäoikeudessa syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä huu-
mausainerikoksesta kertoen, että A oli laittomasti pitänyt hallussaan, välittä-
nyt ja levittänyt huumausaineita ottamalla vastaan ja säilyttäessään aviopuo-
lisonsa B:n hänelle toimittamaa kassia, jossa oli ollut 297 grammaa kokaii-
nia, 475 grammaa amfetamiinia ja 885 ekstaasitablettia sekä luovuttamalla
tämän kassin sisältöineen myyntitarkoitusta varten C:lle, joka oli myynyt
huumausaineita ja luovuttanut niiden myynnistä saamistaan rahoista A:lle
yhteensä 53.000 markkaa (8.913,96 euroa).

Käräjäoikeus ei antanut A:n kertomukselle tietämättömyydestään arvoa
todisteena, koska A oli kertonut tapahtumista ylimalkaisesti ja välttelevästi
sekä oikeudessa kuultaessa muuttanut esitutkinnassa antamaansa kertomus-
ta monilta osin esittämättä kertomusten muuttamiselle järkevää syytä. Kärä-
jäoikeus piti C:n kertomusta luotettavampana ottaen huomioon, että C oli
kertonut tapahtumista avoimesti ja luotettavasti sekä että C:n kertomus oli
yksityiskohtainen, johdonmukainen ja tarkka. Käräjäoikeus katsoi A:han
kohdistetun syytteen toteennäytetyksi C:n kertomuksen perusteella. A oli ollut
tietoinen B:n ja C:n huumetekemisistä tai ainakin alkanut epäillä johtuen
C:n sekavasta tilasta. Käräjäoikeus katsoi A:n olleen tietoinen kassin sisäl-
löstä muun muassa sillä perusteella, että lukollinen kassi oli ollut piilotettu-
na A:n työpaikan kaappiin. Kokaiini, amfetamiini ja ekstaasitabletit ovat erit-
täin vaarallisena pidettäviä huumausaineita ja A:n syyksi luetut määrät oli-
vat verrattain suuret. Käräjäoikeus katsoi jääneen epäselväksi, oliko A saa-
nut toimeksiannon huumeiden toimittamisesta edelleen levitettäväksi. Toi-
saalta A:n oli näytetty vastaanottaneen C:ltä huumausaineen myynnistä saa-
tuja rahoja 53.000 markkaa (8.913,96 euroa), mikä tuki käsitystä siitä, että A
oli ollut välittämässä ja levittämässä huumausaineita ottamalla yhteyttä myyn-
tiportaaseen, luovuttamalla huumausaineet ja vastaanottamalla niistä saatu-
ja rahoja. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän huumausainerikoksen.

Helsingin hovioikeus totesi ratkaisussaan, ettei sillä ollut aihetta arvioida
asiassa esitettyä näyttöä eikä syyksilukemista toisin kuin käräjäoikeus oli
tehnyt. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus katsoi A:lta vaadittavaan tahallisuuteen kuuluvan tässä
tapauksessa tiedon siitä, että kassi sisälsi huumausainetta. Jotta hänet voitai-
siin tuomita törkeästä huumausainerikoksesta, vaaditaan lisäksi muun muuas-
sa, että hän on tiennyt kassin sisältäneen suuren määrän tai erittäin vaaralli-
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sia huumausaineita tai että hän on tavoitellut rikoksellaan huomattavaa ta-
loudellista hyötyä.

Korkein oikeus katsoi A:n omienkin lausumien perusteella olevan päätel-
tävissä, että hän on jossain määrin ollut selvillä B:n ja C:n välisestä huu-
mausainekaupasta. Menettelyä, jossa puoliso antaa toiselle jonkin laukun
säilytettäväksi kodin ulkopuolella, toisen puolison työpaikalla, ilman, että
syyt menettelyyn samalla selvitetään, on pidettävä epätavallisena. Se, ettei A
ole tiedustellut kassin sisältöä, viittaa yhtäältä siihen, että hän on arvannut
asian oikean laidan, ja toisaalta siihen, ettei hän itseään suojellakseen ole
halunnut sitä kuulla. A on pyrkinyt pääsemään kassista nopeasti eroon heti
sen jälkeen, kun A:n ja B:n kotiin oli tehty huumausainerikostutkintaan liit-
tynyt kotietsintä. Hän ei ole halunnut kassin joutuvan tutkintaa suorittavien
viranomaisten haltuun. A oli luovuttanut kassin juuri C:lle, joka oli hänen
tietensä harjoittanut huumausainekauppaa B:n kanssa.

Näiden seikkojen korkein oikeus katsoi osoittavan, että A on kassia säi-
lyttäessään ja C:lle luovuttaessaan pitänyt varsin todennäköisenä, että kassi
sisälsi huumausaineita. Hänellä on siten ollut huumausainerikoksen edellyt-
tämä tahallisuus. Sen sijaan korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että
hän olisi ollut selvillä huumausaineen laadusta tai määrästä taikka tavoitel-
leen huomattavaa taloudellista hyötyä. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoi
A:n sinänsä laittomasti pitäneen hallussaan syytteessä mainittuja huumaus-
aineita ja luovuttaneen ne C:lle, mutta korkein oikeus luki A:n syyksi törke-
än huumausainerikoksen sijasta huumausainerikoksen.

Kaikki oikeusasteet soveltivat nähdäkseni asiassa ja A:n tahallisuutta arvioi-
dessaan todennäköisyystahallisuuden mallia. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden
päätyminen osittain erisisältöiseen tuomioon A:n syyksi luettavan menettelyn
kvalifiointia koskevan arvioinnin osalta on johtunut pikemminkin vain siitä,
että ne ovat arvioineet asiassa esitettyä näyttöä eri tavalla kuin korkein oikeus,
vaikkakin myös korkein oikeus on katsonut, ettei A:n kertomusta tietämättö-
myydestä ollut pidettävä uskottavana.19

Edellä selostetusta korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenee, ettei A:n väi-
tettä tietämättömyydestä ole pidetty uskottavana. Myös tahtotahallisuusmallin
mukaisena perusteena voitaneen pitää arviointia sen seikan suhteen, ettei A ol-
lut tiedustellut kassin sisältöä, minkä on katsottu viittaavan myös siihen, ettei
hän itseään suojellakseen ole halunnut sitä kuulla. Voidaanko siis A:n katsoa
suhtautuneen asiaan hyväksyvästi ja välinpitämättömästi tahtotahallisuusmal-
lin mukaisesti? A:n säilyttämän huumausaine-erän taloudellinen arvo katukau-
passa on ollut huomattava. Menettelyä, jossa puoliso antaa toiselle jonkin lau-
kun säilytettäväksi kodin ulkopuolella, toisen puolison työpaikalla, ilman, että
syyt menettelyyn samalla selvitetään, on pidettävä epätavallisena. Tähän näh-
den ei ole pidettävä uskottavana, että kukaan antaisi näin arvokasta huumausai-
ne-erää kenenkään toisen henkilön haltuun ilman minkäänlaista yhteisymmär-

19 Ks. ratkaisun kommentointia Nuutila 2001, s. 104 sekä siinä mainitut kirjallisuusviitteet kvalifiointia
koskevan arvioinnin osalta Nuutila 1997, s. 219-227 ja 229-230 sekä Nuutila 2002b, s. 1457.
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rystä siitä, millaisen huumausaine-erän kanssa tämä on tekemisissä. Näillä pe-
rusteilla olisi voitu perustellusti päätyä siihenkin, että A:n olisi täytynyt tietää
saavansa haltuunsa suuren määrän erittäin vaarallista huumausainetta. Hänen
on myös täytynyt käsittää, että näin suuri määrä erittäin vaarallista huumausai-
netta on tarkoitettu levitettäväksi ja että sillä tavoitellaan siten huomattavaa ta-
loudellista hyötyä.

Edellä mainittua korkeimman oikeuden ratkaisua voitaneen arvioida myös
toisella perusteella. Julkaistusta oikeustapauksesta ei yksiselitteisesti ilmene
kassin paino. Kassissa olleet huumausaineet lienevät kuitenkin painaneet yli
kilon. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu jo yhden hasiskilon olevan
suuri määrä huumausainetta. Näillä perusteilla olisi voitu perustellusti päätyä
myös siihen lopputulokseen, että A:n on kassin painon perusteella täytynyt pi-
tää myös varsin todennäköisenä, että kassi sisältää suuren määrän huumausai-
neita sekä että ne on suunnattu myyntiä varten ja tarkoitettu nimenomaan levi-
tettäväksi edelleen tarkoituksena tavoitella huomattavaa taloudellista hyötyä,
vaikkakaan A ei olisi mahdollisesti itse tavoitellut huomattavaa taloudellista
hyötyä.

4.1.2. KKO 2001:117

Tässä ratkaisussa on ollut kysymys sellaisesta historiallisesta tapahtuman-
kulusta, jossa A oli luvannut korvata B:n matkasta aiheutuneet kulut ja mak-
saa matkan jälkeen 1.000 Viron kruunun rahapalkkion. A oli pyytänyt B:tä
ottamaan mukaansa myös pieni lapsensa, mikä ei kuitenkaan ollut ollut pas-
sin puuttumisen vuoksi mahdollista. B:tä oli asia epäilyttänyt ja hän oli tie-
dustellut, liittyikö matkaan laitonta. Saatuaan kieltävän vastauksen B oli A:n
pyynnöstä matkalla mukana matkustajana siten, että he näyttivät pariskun-
nalta. Matkaan oli lähdetty tuolloin työttömänä olleen A:n tätä matkaa var-
ten hankkimalla uudehkolla vuokra-autolla. Noin kuukautta ennen nyt ky-
seessä ollutta matkaa B oli matkustanut samalla tavalla A:n kanssa Suomeen.
Tuon matkan aikana A oli Suomessa luovuttanut jollekin miehelle auton yh-
den renkaan, jonka tämä oli myöhemmin palauttanut. Nyt kysymyksessä
olevan matkan osalta A:n kuljettaman auton, jossa B oli ollut matkustajana,
renkaista oli tullitarkastuksessa löytynyt 3.664 grammaa amfetamiinia, 65
ekstaasitablettia ja 2,2 grammaa hasista.

Helsingin käräjäoikeus katsoi, että B:n oli täytynyt tietää, ottaen huomi-
oon A:n henkilökohtaiset olosuhteet, matkavalmistelut ja matkan jälkeen
luvattu palkkio, että matkan tarkoituksena oli tuoda huumausaineita Suo-
meen. B:n mukanaolo A:n matkakumppanina autossa oli tarkoitettu vähen-
tämään tarkastusriskiä tullissa antamalla vaikutelman, että kyseessä oli lo-
mamatkalle Suomeen tuleva pariskunta ja B oli siten edistänyt A:n rikosta
tulemalla mukaan henkilöautolla Suomeen. B:llä oli näin ollen ollut sellai-
nen tietoisuus huumeista ja matkan tarkoituksesta, että hän oli avunantajana
osallistunut A:n tekoon. Käräjäoikeus tuomitsi B:n avunannosta törkeään
huumausainerikokseen.

Helsingin hovioikeus katsoi, että B:n oli täytynyt mieltää matkan rikolli-
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nen tarkoitus ja hänen oman toimintansa rikosta edistävä merkitys ottaen
huomioon luvatun palkkion suuruus, sen maksaminen vasta matkan jälkeen
sekä B:n oma epäilys matkan tarkoituksesta. B oli suhtautunut näihin seik-
koihin hyväksyvästi tai ainakin välinpitämättömästi. B:llä oli siten ollut ta-
hallisuuden edellyttämä tietoisuus rikokseen liittyvistä seikoista. Edelleen
hovioikeus oli katsonut B:n suhtautuneen hyväksyvästi tai ainakin välinpitä-
mättömästi huumausaineiden määrään ja laatuun. Hovioikeus katsoi B:n
syyllistyneen avunantoon törkeään huumausainerikokseen riippumatta siitä,
oliko hänellä ollut tarkka tieto rikoksen yksityiskohdista. Hovioikeus ei
muuttanut B:n osalta syyksilukemista. Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi lu-
kenut B:n syyksi vain avunannon huumausainerikokseen, koska asiassa ei
ollut näytetty B:n tienneen auton renkaisiin kätkettyinä olleiden huumausai-
neiden laatua ja määrää.

Korkein oikeus katsoi B:n mukanaolon vähentäneen A:n riskiä joutua tul-
litarkastukseen ja kiinni huumausainerikoksesta ja että B:n toiminta saattoi
siten tulla rangaistavaksi avunantona. Ratkaisevaa oli kuitenkin se, voitiin-
ko B:n katsoa tienneen taikka pitäneen varsin todennäköisenä, että A oli sa-
lakuljettamassa huumausaineita ja voitiinko teko siten lukea B:n syyksi ta-
hallisena. Korkeimman oikeuden ratkaisu on annettu äänestyksen jälkeen.
Enemmistön mukaan B:n oli täytynyt todennäköisesti epäillä, että A yrittää
tuoda Suomeen jotain laitonta tavaraa tai että A:n matkaan liittyy ainakin
jotain lainvastaisuutta. Enemmistön mukaan ei ollut kuitenkaan esitetty seik-
koja, joiden perusteella voitaisiin päätellä B:n arvelleen, että kysymyksessä
olisivat juuri huumausaineet ja että B:n mahdolliset rikosepäilyt olivat jää-
neet epämääräisiksi. Enemmistö katsoi jääneen näyttämättä, että B:n olisi
täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että A oli salakuljettamassa Suomeen
huumeita ja hylkäsi B:tä vastaan ajetun syytteen.

Esittelijän mietinnön ja yhden vähemmistöön jääneen oikeusneuvoksen
mukaan B oli pyydetty mukaan matkalle Suomeen melko uudella autolla,
jonka vuokraamiseen työttömäksi tietämällään A:lla ei voinut olla varoja.
B:lle oli myös luvattu matkasta kulujen korvaamisen ohella rahapalkkio, joka
olisi kuitenkin maksettu vasta matkan jälkeen. Näistä seikoista B:n oli täyty-
nyt ymmärtää, että A:n matkalla oli rikollinen tarkoitus ja että B:n mukaan-
tulon merkitys oli luoda kuva matkalla olevasta perheestä maahantulon hel-
pottamiseksi. Vaikka B ei ollut nähnyt auton renkaisiin piilotettuja huumei-
ta, B:n on täytynyt järjestelyiden perusteella ymmärtää, että A oli tavoitellut
huomattavan suuren huumausainemäärän maahantuontia. Suhtautuessaan
näin hyväksyvästi tai välinpitämättömästi A:n rikokseen B oli syyllistynyt
avunantoon törkeään huumausainerikokseen. Toisen vähemmistöön jääneen
oikeusneuvoksen mukaan B:n oli kerrotuissa olosuhteissa täytynyt tietää,
että A tuo maahan jotain laitonta ja että B:n on matkan järjestelyiden ja kus-
tannusten sekä luvatun palkkion perusteella täytynyt pitää varsin todennä-
köisenä, että A on salakuljettamassa Suomeen huumausaineita sekä että ky-
symyksessä ei voinut olla muu kuin suuri määrä huumausaineita.

KKO:n enemmistö ja yksi vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos arvioivat
edellä selostetussa ratkaisussa tahallisuutta nimenomaan ns. todennäköisyys-
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tahallisuuden mallin mukaisesti. Enemmistö katsoi kuitenkin, ettei asiassa
ollut kuitenkaan esitetty seikkoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä B:n
arvelleen, että kysymyksessä olisivat juuri nimenomaan huumausaineet.20

Tältä osin voidaan kysyä, miten ja millaisilla seikoilla olisi tässä tapaukses-
sa voitu näyttää, että B:n olisi pitänyt arvella kysymyksen olleen juuri huu-
mausaineista? Näin ollen tämänkin tapauksen osalta asian voidaan katsoa
kulminoituvan näytön arviointiin. Syyllisyys huumausainerikokseen myön-
netään harvemmin. Useamman henkilön jäädessä kiinni samasta huumaus-
aine-erästä yksi epäilty saattaa myöntää rikosepäilyn oikeaksi kiistäen kui-
tenkin muiden osallisten osuuden asiaan. Huomion arvoista on myös, ettei
korkein oikeus kuitenkaan järjestänyt asiassa pääkäsittelyä, vaikka edellä
mainitussa tapauksessa on ollut kysymys B:n kertomuksen uskottavuudesta
siltä osin, kun hän on kiistänyt tietoisuuden auton renkaista sittemmin tava-
tuista huumausaineista.

4.2. Eräitä Helsingin hovioikeuden ratkaisuja

Tässä kirjoituksessa esitellään myös eräitä Helsingin hovioikeuden huumausai-
nerikosjutuissa antamia ratkaisuja. Sattumanvaraisesti valittuja ratkaisuja esi-
teltäessä on keskitytty vain tahallisuutta koskeviin arviointeihin. Useamman
vastaajan jutussa ei ole tarkastelun kohteeksi otettu kaikkien tuohon juttuun
liittyvien vastaajien tahallisuuden arviointia. Tästä kirjoituksesta on käräjäoi-
keuden ja hovioikeuden ratkaisuja esiteltäessä jätetty pois tuomittujen rangais-
tuksien pituuksien mahdolliset  muuttumiset.

4.2.1. Helsingin hovioikeuden tuomio 10.7.2003 nro 2150 (R 02/3722)

A oli ollut tulossa Suomeen, kun hänen luokseen oli Tallinnan satamassa tullut
mies pyytäen palvelusta. A pitäisi kuljettaa Helsingissä sataman lähellä olevalla
pysäköintipaikalla ollut auto korjaamoon korjattavaksi ja tämän jälkeen palaut-
taa auto takaisin samalle pysäköintipaikalle sekä jättää auton avaimet hansi-
kaslokeroon. A:lle oli annettu ohjeet puhelinkortin ostamiseksi Helsingistä yh-
teydenpitoa varten ja A:lle oli luovutettu myös matkapuhelin, auton avaimet
sekä 400 euroa rahaa korvaukseksi aiheutuneista kuluista. A oli kuljettanut au-
ton B:n autokorjaamoon. B:n saapuessa työpaikalleen autokorjaamoon A oli
samanaikaisesti saapunut korjaamolle kuljettamallaan tila-autolla, joka oli heti
ajettu B:n hallitsemaan korjaamohalliin. Poliisi oli takavarikoinut A:n kuljetta-
man ja B:n autokorjaamoon tuodun 30.000 euron arvoisen matkailuauton polt-
toainesäiliöstä 29,35 kiloa hasista.

Käräjäoikeus oli katsonut, ettei A:n kertomusta tapahtumienkulusta voitu
pitää uskottavana. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, että kukaan luovuttaisi

20  Ks. ratkaisun kommentointia Nuutila 2002a, s. 365.
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arvokasta, uudehkoa ja hyvin varusteltua tila-autoa avaimineen ja matkapuheli-
men yhteydenpitoa varten tuntemattoman, satamassa sattumalta tapaamansa
henkilön hallintaan varsinkin, kun auton sisään on ollut kätkettynä erittäin ar-
vokas huumausaine-erä. A:n saapuminen Suomeen varustautuneena saamallaan
puhelimella ja siihen erikseen ostamallaan puhelinkortilla viittaa siihen, että
A:n yhteydenpito toimeksiantajaansa haluttiin salata mahdollisimman tehok-
kaasti. Toisaalta menettelyllä oli haluttu varmistaa, että toimeksiantaja oli voi-
nut pitää yhteyttä A:han ja tämä toimeksiantajaansa. A:n  saamaa korvausta
kuluista oli pidettävä varsin suurena summana verrattuna keskimääräiseen an-
siotasoon Virossa. Myöskään menettelyä, jossa varsin arvokas uusi tila-auto oli
tarkoitus jättää keskeiselle ja vilkkaasti liikennöidylle paikalle Helsingin kes-
kustassa auton ovet lukitsematta, ei voida pitää normaalina. A oli täytynyt tietää
tai ainakin hänen olisi tullut ymmärtää, että auton siirto Helsingin keskustasta
korjaamolle liittyy autoon kätkettyjen huumausaineiden hallussapitoon. B:n
osalta käräjäoikeus totesi, että jos B ei olisi ollut mukana muiden kanssavastaa-
jien kanssa huumausainerikoksen toteuttamisessa, eikä tietoinen autoon kätke-
tyistä huumausaineista olisi tämä merkinnyt sitä, että A:n ajaessa auton B:n
korjaamohalliin, olisi huumausaineen haltijataho menettänyt käytännössä huu-
mausaine-erän hallinnan eli kyvyn kontrolloida, mitä auton ja huumausaineen
suhteen tapahtuu. Erittäin arvokkaan huumausaine-erän jättäminen B:n haltuun
olisi sisältänyt riskin siitä, että B tai joku hänen toimeksiannostaan tutkii autoa
tavalla, joka johtaa huumausaineiden löytämiseen ja ilmoittaa asiasta poliisille.
Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana tällaisen riskin ottamista. Jos B ei olisi ol-
lut mukana huumausainerikoksen toteuttamisessa olisi riski huumausaine-erän
menettämisestä vain kasvanut huomattavasti auton toimittamisella B:n korjaa-
mohalliin. Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut järkevää syytä epäillä B:n
olleen tietoinen huumausaineista.  Koska huumausaineet oli kätketty tila-au-
toon ja niiden esille ottamiseen tarvittiin rauhallinen paikka, A:n ja B:n oli täy-
tynyt lisäksi ymmärtää, että kyseessä oli suuri määrä huumausaineita, jotka on
pidetty hallussa edelleenlevittämistarkoituksessa ja suuren taloudellisen hyö-
dyn saamiseksi. Näillä perusteilla käräjäoikeus luki A:n ja B:n syyksi törkeän
huumausainerikoksen.

Helsingin hovioikeus ei pitänyt uskottavana B:n kertomusta siitä, ettei hän
olisi ollut tietoinen, että autossa oli huumausainetta ja että tarkoituksena oli
huumausaineen poistaminen autosta. Huomioon ottaen vastaajien ristiriitaiset
kertomukset auton väitetystä viasta ja se tosiseikka, ettei autossa sittemmin ol-
lut todettu mitään normaalista poikkeavaa, asiassa ei oltu näytetty, että autossa
olisi ollut sellainen vika, joka olisi vaatinut auton korjaamista korjaamolla. B
oli kuitenkin ilman selvää korjaustoimeksiantoa luovuttanut korjaamonsa tilat
autolle tehtäviä toimenpiteitä varten. B oli sallinut sen, että huumausaine-erä
tuodaan korjaamolle purettavaksi. Hovioikeus katsoi kuitenkin, ettei ollut luo-
tettavasti näytetty, että huumausaine-erä olisi ollut B:n hallussa levittämistar-
koituksessa tai myytäväksi. Asiassa ei ollut myöskään, vastoin B:n kiistämistä,
ollut näytetty B:n olleen tietoinen huumausaineen tarkemmasta määrästä tai
laadusta. Koska huumausaine-erä oli kätketty tila-autoon, B:n oli kuitenkin olo-
suhteista johtuen täytynyt ymmärtää, että kyse oli ollut suuresta määrästä huu-
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mausainetta. Näillä perusteilla ja koska tekoa myös kokonaisuutena arvostellen
on pidettävä törkeänä, B oli syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen. Ho-
vioikeus ei muuttanut myöskään A:n osalta käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus ei myöntänyt 27.11.2003 tekemällään päätöksellä asiassa
valituslupaa.

4.2.2. Helsingin hovioikeuden tuomio 6.11.2002 Nro 3438 (R 02/2500)

A oli saanut eräältä toiselta henkilöltä rautatieaseman säilytyslokeron avaimen
noutaakseen sieltä kassin. Säilytyslokerossa oli ollut kaksi päällekkäistä, sel-
västi käytettyä ja tahraista muovipussia, joista sisemmän muovipussin sisällä
oli ollut päältä tahriintunut, ilman suutinkappaletta ollut ja selvästi käytetty sau-
mausainetuubi. A:n avattua säilytyslokeron ja otettua sieltä kassin A oli poliisi-
en toimesta otettu kiinni. Kokaiinierä, joka oli painanut yhteensä 101 grammaa,
oli takavarikoitu ennen kuin se oli joutunut A:n haltuun.

Käräjäoikeus totesi, ettei A ollut yhdessäkään kuulustelussa, jotka oli suoritet-
tu yli kuukauden pituisena aikana, ollut suostunut kertomaan mitään tapahtumis-
ta. A ei ole vastannut esitettyihin kysymyksiin. A oli tarkemmin vasta käräjäoi-
keuden pääkäsittelyssä kertonut tapahtumista ilmoittaen, että hänet oli lähetetty
noutamaan nimenomaan kassia. Käräjäoikeus ei pitänyt A:n pääkäsittelyssä esit-
tämää kertomusta uskottavana ottaen huomioon A:n esitutkinnassa antamat vas-
taukset. Käräjäoikeus ei pitänyt yleisen elämänkokemuksen perusteella uskotta-
vana, että kukaan henkilö lähettäisi asian oikeasta tilasta tietämättömän henkilön
noutamaan arvokasta huumausaine-erää, joka on pakattu siten, että se ulkonai-
sesti näyttää täysin arvottomalta roskalta, eikä vastaa sitä esinettä eli kassia, joka
piti noutaa. A ei ollut kertonut sen henkilön nimeä, jolta oli saanut tehtävän kas-
sin noutamisesta. A ei ollut esitutkinnassa halunnut selvittää, mihin liittyivät pu-
helut, joita hän olisi soittanut tiettyyn numeroon 12 kappaletta ennen kiinnijää-
mistään taikka puhelut, joita A:lle oli soitettu tuosta samasta numerosta neljä
kappaletta heti A:n kiinnijäämisen jälkeen. Käräjäoikeus katsoi A:n olleen saa-
puessaan asemalle  tietoinen siitä, että hänen noudettavakseen määrätyssä pake-
tissa on ollut erittäin vaarallista huumausainetta. Kyseessä on ollut suuri määrä
vaarallista huumausainetta, joka määrän perusteella arvioiden on hankittu edel-
leen levittämistä varten tarkoituksena huomattavan taloudellisen voiton saami-
nen. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän huumausainerikoksen.

Helsingin hovioikeus totesi ratkaisussaan, ettei sillä ollut aihetta arvioida
asiaa toisin kuin käräjäoikeus oli tehnyt.

Korkein oikeus ei myöntänyt 19.6.2003 tekemällään päätöksellä asiassa va-
lituslupaa.

4.2.3. Helsingin hovioikeuden tuomio 25.10.2002 nro 3251 (R 02/2612)

A, joka oli ammatiltaan turvamies, oli tavannut ollessaan kävelyllä kaksi mies-
henkilöä, jotka olivat kertoneet voivansa auttaa A:ta ansaitsemaan rahaa. Nämä
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miehet olivat sopineet tulevansa seuraavana aamuna tapaamaan A:ta. Tultuaan
seuraavana aamuna A:n luokse miehet olivat kysyneet A:lta, suostuuko tämä
matkustamaan Suomeen siten, että he antaisivat A:n mukaan jotakin.  A:n kysy-
essä, mitä Suomeen piti viedä hänelle oli sanottu, ettei se kuulunut A:lle. A oli
mennyt toiseen huoneeseen sillä aikaa, kun miehet olivat “touhunneet” vierei-
sessä huoneessa.  Tämän jälkeen miehet olivat teipanneet A:n selkään kaksi
pakettia. A:lle oli ilmoitettu, millä laivalla tämän piti lähteä Helsinkiin ja anta-
neet puhelinnumeron, johon A:n piti soittaa Helsingissä ja nimen, jonka henki-
lön luo A:n piti mennä. Toinen mieshenkilöistä ilmoitti tulevansa mukaan Hel-
sinkiin tarkkailemaan ja A:lle oli annettu ohjeet olla matkan aikana tuntematta
tätä. A:lle oli annettu rahat laivalippuun ja puhelinkortin ostamiseen Helsingis-
sä. Tullitarkastuksessa A:n vartaloon teipatuista paketeista tavattiin yhteensä
12.506 kpl ekstaasitabletteja.

Käräjäoikeus ei pitänyt A:n väitettä siitä, ettei tämä olisi tiennyt paketeissa
olevan huumausainetta, uskottavana. A oli saanut toimeksiannon tehtävänään
tuoda paketit Suomeen kahdelta tuntemattomalta mieheltä edellisenä päivänä.
A:lle oli luvattu tai ainakin hän oli kuullut puhuttavan huomattavasta, 5.000
Viron kruunun palkkiosta. Miehet olivat maksaneet A:n matkan Helsinkiin. A
oli nähnyt miesten tuovan asunnolleen kassin, jossa on ollut pakkaukseen käy-
tettävää muovia, ilmastointiteippiä ja kahvia. Miehet olivat kiinnittäneet pake-
tit A:n vartaloon. A oli tuntenut pakettien sisältävän tabletteja. A oli saanut yk-
sityiskohtaiset toimintaohjeet sekä yhteystiedot matkaa varten sekä ohjeet mat-
kan syyksi annettavasta selityksestä. Käräjäoikeus katsoi, että A:n oli täytynyt
käsittää pakettien sisältävän laittomia huumausaineita. Tabletit olivat painaneet
lähes kolme kiloa. A:n oli vartaloonsa teipattujen pakettien painon perusteella
tullut tietoiseksi siitä, että huumausainetta on huomattava määrä. A:n oli täyty-
nyt käsittää, että noin huomattava määrä huumausainetta tuodaan maahan edel-
leenlevittämistarkoituksessa tarkoituksena tavoitella huomattavaa taloudellista
hyötyä. Käräjäoikeus katsoi A:n toiminnan täyttäneen törkeän huumausaineri-
koksen tunnusmerkistön.

Helsingin hovioikeus totesi ratkaisussaan, ettei sillä ollut aihetta arvioida
asiaa toisin kuin käräjäoikeus oli tehnyt.

Korkein oikeus ei myöntänyt 27.5.2003 tekemällään päätöksellä asiassa va-
lituslupaa.

4.2.4. Helsingin hovioikeuden tuomio 8.8.2002 nro 2539 (R 01/3815)

A:n työnantaja oli ilmoittanut A:lle puhelimitse, että joku henkilö tuo tälle Tuk-
holman satamassa kasseja, jotka A:n tulee antaa Helsingissä häntä vastaan tule-
valle henkilölle. Saatuaan kyseiset painavat kassit A oli asettanut ne autonsa
takapenkin jalkatilaan. A oli saanut ohjeet olla jättämättä niitä valvomatta. A oli
tuonut kassit Ruotsista Suomeen ja saatuaan eräältä henkilöltä hotellihuoneen
avaimen piilottanut kassit hotellihuoneen sängyn alle. Poliisi oli sittemmin ta-
kavarikoinut kasseista hasista yhteensä 24,58 kiloa.

Käräjäoikeus totesi A:n kertomuksen sisältävän liian paljon epämääräisiä ja
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hataria tietoja, jotta sitä voitaisiin pitää kokonaisuudessaan luotettavana. A ei
ollut kyennyt luotettavasti kertomaan mistään seikoista, jotka liittyvät hänen
työmatkoihinsa Ruotsissa. Se, että saatuaan kassit haltuunsa A ei ollut tiedustel-
lut kassien sisältöä, viittasi yhtäältä siihen, että A oli arvannut kassien sisällön
ja toisaalta siihen, ettei A ollut itseään suojellakseen halunnut tietääkään tar-
kemmin kassin sisällöstä. A ei ollut myöskään kyennyt nimeämään työnantaja-
ansa saati tämän yhteystietoja, mikä sellaisenaan tuntuu epäuskottavalta. Kas-
seja kuljettaessaan A on varsin todennäköisesti tiennyt kassien sisällöstä ja lauk-
kujen paino huomioon ottaen A:n on täytynyt pitää mahdollisena, että se sisälsi
suurehkon määrän huumausainetta. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin jääneen näyt-
tämättä, että A olisi ollut selvillä kassien sisältämän huumausaineen laadusta ja
määrästä, painoa lukuunottamatta, koska kassien sisältö on ollut tiukasti teipillä
pakattuna taikka että A olisi teollaan tavoitellut huomattavaa taloudellista hyö-
tyä. Käräjäoikeus katsoi A:n menettelyllään syyllistyneen huumausainerikok-
seen.

Helsingin hovioikeus piti A:n kertomusta tapahtumista epäuskottavana. Kä-
räjäoikeuden tuomiossa kerrotuissa olosuhteissa, jossa A oli saanut kassit kulje-
tettavakseen, tuonut ne Helsinkiin ja jättänyt ne erään toisen henkilön hotelli-
huoneeseen poistuen sen jälkeen itse Suomesta Viroon, A:n oli täytynyt tietää,
että hänen maahantuomissaan kasseissa oli ollut suuri määrä huumausainetta.
Hovioikeus ei pitänyt uskottavana, että A:n kuljetettavaksi olisi uskottu huo-
mattavan arvokas huumausaine-erä ilman, että A olisi ollut siitä tietoinen. Kos-
ka A oli tuonut maahan suuren määrän huumausainetta ja rikos oli myös koko-
naisuutena arvostellen törkeä, hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen huumausai-
nerikoksen sijasta törkeään huumausainerikokseen.

Korkein oikeus ei myöntänyt 12.11.2002 tekemällään päätöksellä asiassa
valituslupaa.

4.2.5. Helsingin hovioikeuden tuomio 29.5.2002 nro 1693 (R 01/2444)

B oli seurustellut A:n kanssa kolme ja puoli vuotta. Tänä aikana B oli matkus-
tellut A:n kanssa eri maissa Euroopassa. B:n ei ole tarvinnut osallistua A:n kanssa
tehtyjen matkojen kustannuksiin. Ensimmäisen matkan aikana A oli ilmoittanut
B:lle, että eräs paketti pitäisi toimittaa perille. Saavuttuaan erään kylpylän py-
säköintipaikalle A oli ajanut erään toisen auton viereen ja nostanut auton istui-
men takaa muovipussin ja antanut sen B:lle ilmoittaen, että se oli paketti, joka
piti toimittaa. A oli ilmoittanut tuon toisen auton kuljettajanpuoleisen ikkunan
olevan osittain auki ja että paketti pitäisi laittaa kuljettajan istuimelle. B oli
toiminut A:n pyytämällä tavalla. Tämän jälkeen he olivat poistuneet paikalta.
Ensimmäisellä kerralla A oli tuonut Suomeen yhteensä noin 10.000 kpl ekstaa-
sitabletteja, jotka olivat painaneet yhteensä 3.140 grammaa. Toisella kerralla A
oli tuonut Espanjasta Suomeen hasista yhteensä 45.111,3 grammaa, mikä huu-
mausaine-erä oli ollut piilotettuna auton polttoainetankin sisään rakennettuun
erilliseen säiliöön. B oli ollut A:n molemmilla matkoilla mukana. Ennen jäl-
kimmäiselle matkalle lähtöä A oli ilmoittanut B:lle, että A maksaisi B:n matkan
ja muut kustannukset sekä että B:n piti ottaa mukaan vain omaa käyttörahaa.
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Ennen matkalle lähtöä A oli myös pannut B:n tilille rahaa. B:llä oli ollut käytös-
sään luottokortti, jolla hän oli maksanut hotellilaskuja Espanjassa ja nostanut
käteistä valuuttaa.

Käräjäoikeus katsoi B:n kertomuksen uskottavuutta siitä, ettei hän olisi tien-
nyt Suomeen suuntautuneella matkalla kuljetettavan huumausaineita heikentä-
vän se, että B oli aluksi jättänyt esitutkinnassa systemaattisesti kertomatta mat-
kasta tietyiltä osin. B:n selitystä siitä, että muistamattomuus oli johtunut per-
heen koiran kuolemasta Virossa, ei pidetty uskottavana. Huumausaineet sisältä-
nyt muovikassi oli ollut autossa avoimesti esillä kuljettajan takana olevassa ti-
lassa istuimen takana. B oli kertonut nukkuneensa matkan aikana auton takana
olevassa tilassa. Käräjäoikeus katsoi, että B:n oli täytynyt tavalla tai toisella
huomoida paketin olemassaolo. Kylpylän pysäköintipaikalla B oli ihmetellyt
paketin vastaanottajaa ja sen tavallisuudesta poikkeavaa toimittamistapaa. Kä-
räjäoikeus katsoi, että B:n oli viimeistään tällöin täytynyt epätavalliset olosuh-
teet paketin toimittamistavassa ja paketin koko huomioon ottaen tietää, että
kysymyksessä on suuren huumausaine-erän tuominen maahan edelleen levittä-
mistä varten. B oli ollut tietoinen omasta ja A:n taloudellisesta asemasta. A:n
yhtiöt olivat A:n kertoman mukaan menneet konkurssiin ja A on ollut taloudel-
lisessa ahdingossa. B:n oli täytynyt tietää, että rahat matkusteluun, lomailuun ja
ostoksiin tulevat jostakin muualta. Lisäksi B oli lähtenyt pian ensimmäisen
matkan jälkeen uudelleen A:n kanssa matkalle eri Euroopan maihin A:n luva-
tessa huolehtia matkan kustannuksista. Ristiriita B:n ja A:n elämäntapojen ja
varallisuusasemien välillä oli  ilmeinen. B:n oli täytynyt tietää, millä tavoin A
oli hankkinut varoja. Paluumatkalla heidän oli täytynyt tankata tavallista use-
ammin. Heidän käytössään oli ollut sama auto kuin aikaisemmallakin Suomen
matkalla. A oli kieltänyt B:tä kertomasta Marbellassa käynnistä tultaessa laival-
la Suomeen. A:lla ja B:llä oli Espanjassa olleessaan ollut käytössään paikalli-
nen puhelinkortti.  Myös tämän jälkimmäisen matkan osalta B:n oli täytynyt
olla tietoinen siitä, että A oli ollut hakemassa suurta huumausaine-erää Espan-
jasta. Molempien matkojen osalta käräjäoikeus katsoi, että B:n asema A:n mat-
kakumppanina oli herättänyt vähemmän huomiota kuin A:n matkustaminen yksin
erikoisautolla. Käräjäoikeus katsoi B:n menettelyillään edistäneen A:n tahalli-
sia rikoksia ja syyllistyneen kahteen avunantoon törkeään huumausainerikok-
seen.

Helsingin hovioikeus katsoi käräjäoikeuden lausumin tavoin, että B:n oli
viimeistään kylpylän pysäköintipaikalla täytynyt paketin epätavallisesta toimit-
tamistavasta johtuen mieltää, että paketti sisälsi huumausainetta, ja tulla tietoi-
seksi heittäessään paketin toisen auton ikkunasta sisään ja sen 3-4 kilon painon
tuntiessaan huomata, että kysymyksessä on suuri määrä. Kysymyksessä oli si-
ten törkeä huumausainerikos, jossa B:n toiminta toteutti avunannon. Toisen
matkan osalta hovioikeus katsoi, että huomioon ottaen se, että lähtiessään A:n
kanssa Espanjaan B oli jo aikaisemmin ollut A:n mukana, kun A oli tuonut
huumeita Suomeen ja että Espanjan matkallakaan ei varsinaisesti lomailtu, B:n
oli täytynyt tietää, että matkan tarkoitus oli ollut huumeiden hankkiminen ja
niiden toimittaminen edelleen. B:n oli täytynyt myös ymmärtää, että kysymyk-
sessä oleva huumausaineen määrä ei voinut  olla vähäinen matkan pituus, kesto
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ja matkustamistapa huomioon ottaen. Näillä perusteilla hovioikeus ei muutta-
nut B:n osalta syyksilukemista.

Korkein oikeus ei myöntänyt 8.4.2003 tekemällään päätöksellä asiassa vali-
tuslupaa.

5. Loppupäätelmä

Korkein oikeus ja Helsingin hovioikeus ovat edellä selostetuissa huumaus-
ainerikoksia koskevissa ratkaisuissaan soveltaneet tahallisuutta arvioidessaan
todennäköisyystahallisuuden mallia. Eri oikeusasteiden päätyminen erisisältöi-
siin tuomioihin on johtunut pikemminkin vain siitä, että asiassa esitettyä näyt-
töä on arvioitu eri tavalla.

Hallituksen esityksessä on useissa kohdin todettu, että siltä osin kuin ehdo-
tetut säännökset ovat kokonaan uusia, ne perustuvat kuitenkin oikeuskirjalli-
suudessa ja -käytännössä vakiintuneisiin periaatteisiin.21 Myös rikosoikeuden
yleisiä oppeja koskevissa kommentaareissa on todettu, että uudistus merkitsee
lähinnä yleisten oppien laajamittaista kodifiointia ja varsinaiset sisältömuutok-
set jäävät vähäisiksi sekä että uudet säännökset rakentuvat olennaisin osin ai-
kaisemman oikeuskirjallisuuden ja -käytännön varaan.22

Näin ollen mielestäni 1.1.2004 voimaan tulleen tahallisuutta koskevan URL
3:6 §:n säännöksen ei pitäisi nostaa näyttö-, eikä tahallisuuskynnystä huumaus-
ainerikosjutuissa arvioitaessa tahallisuuden alarajaa, eikä supistaa rangaistus-
vastuuta huumausainerikosten puolella.23
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Ari-Pekka Koivisto

TAHALLISUUDESTA TALOUSRIKOKSISSA

Helsingin hovioikeuden vuosina 2000-2003 antamat neljä lainvoimaista tuo-
miota

1. Tahallisuudesta

Tahallisuus on keskeinen rikosoikeudellisen vastuun edellytys. Tahallisuus on
juridinen käsite, jonka voidaan katsoa muodostuvan normatiivisista ja empiiri-
sistä elementeistä. Tahallisuus ymmärretään myös siten, että tekijällä tulee te-
koon liittyen olla sekä tieto että tahto.1 Näin ollen tahallisuus sisältää sekä kog-
nitiivisen eli tiedollisen puolen, joka esiintyy kaikissa tahallisuuden asteissa
että voluntatiivisen (volitiivisen) puolen eli tahallisuuden tahtomomentin, joka
esiintyy tarkoitustahallisuudessa (dolus determinatus) ja eräissä tahallisuuden
ja tuottamuksen välisen rajanvedon malleissa.2 Tekijän tahallisuuden on peitet-
tävä niin sanotun peittämisperiaatteen mukaisesti koko oikeudenvastainen teko:
tahallisuuden tulee kattaa tunnusmerkistön edellyttämät tekohetken olosuhteet
ja teon seuraukset.

Tahallisuus on meillä jaettu tarkoitustahallisuuteen, varmuustahallisuuteen
sekä ehdolliseen tahallisuuteen. Tarkoitustahallisuudessa tekijän tarkoituksena
on aiheuttaa tunnusmerkistön mukainen seuraus. Varmuustahallisuudessa (do-
lus directus) tekijä pitää seurausta tavoittelemansa “pääseurauksen varmana
oheistuotoksena”, vaikkei edes suoranaisesti tavoittele sitä. Ehdollisessa tahal-
lisuudessa (dolus eventualis) tekijä pitää seurausta enemmän  tai  vähemmän
todennäköisenä. Keskeisimmät meillä oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä so-
velletut ehdollisen tahallisuuden opit ovat olleet todennäköisyysteoria ja posi-
tiivinen tahtoteoria.3 Ensin mainitussa tekijä on pitänyt seurauksen syntymistä
varsin todennäköisenä ja jälkimmäisessä tekijä on pitänyt seurauksen sattumis-
ta vakavasti otettavana mahdollisuutena, mutta on toimintaansa jatkaen osoitta-
nut hyväksyvänsä tunnusmerkistön toteutumisen. Muiden tunnusmerkkien (teko-
olosuhteet) kuin seurauksen osalta tahallisuuden vaadittava taso voi olla vain
varmuustahallisuutta tai ehdollista tahallisuutta, koska teko-olosuhteiksi kat-
sottavat seikat eivät voine olla tekijän toiminnan päämääriä.

1 Koponen 2002 s. 346.
2 Esim. Tapani 2001 s. 261.
3 Esim. Koponen 2002 s. 248, Tapani 2001 s. 263.
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2. Yleistä valituista tuomioista

Käsittelen työssäni Helsingin hovioikeuden neljän talousrikostuomion peruste-
luja tahallisuudesta. Tuomiot on valittu toisaalta laajuutensa vuoksi; jokaiseen
rikosasiaan liittyy huomattava joukko erilaisissa historiallisissa tapahtumain-
kuluissa sovellettavia rikossäännöksiä ja siten todennäköisesti erilaisia tahalli-
suuden määrittämisen kriteerejä. Toisaalta tuomiot on valittu rikoksentekijöi-
den mielenkiintoisten persoonien vuoksi - ja tahallisuus jos mikä löytyy kuiten-
kin aina persoonasta.

Jokaiselle tuomioille on tyypillistä laajahko langettavan näytön selostami-
nen ja tämän jälkeen enemmän tai vähemmän pakottavalla päättelyllä tehty lan-
gettava tahallisuusarviointi. Lisäksi hovioikeuden tuomioiden “oma” eli kärä-
jäoikeuden tuomioista eroava tai sitä täydentävä tahallisuusperustelu on hyvin
vähäistä; pääasiassa esitetyt syytteet ovat menestyneet jo käräjäoikeudessa, jo-
ten hovioikeus on yleensä vain viitannut käräjäoikeuden perusteluihin ja hy-
väksynyt ne sellaisenaan. Toisaalta hovioikeuden hyväksymät käräjäoikeuden
perustelut muuttuvat hovioikeudenkin perusteluiksi jopa lyhyehköllä hyväksy-
mismaininnalla.

Olen toiminut virallisena syyttäjänä jokaisessa nyt käsiteltävässä rikosasias-
sa.

3. Helsingin hovioikeuden tuomio 26.10.2000 nro 2914

Rikostapauksessa on ollut kyse pääkaupunkiseudulla korjausrakentamista har-
joittaneen yrityksen vuosien 1991-1997 aikana toiminnassaan maksamista pi-
meistä palkoista, arvonlisäveron pidättämisestä, peitellyn osingon tai muun an-
siotulon jakamisesta omistajajohtajalle, “kuittikaupasta,” kirjanpitorikoksesta,
omaisuuden salaamisesta konkurssimenettelyssä sekä rekisterimerkintärikok-
sesta. Rikosvastuuta teoista on kantanut yhtiön toimitusjohtaja, joka on ollut
myös yhtiön omistaja ja tosiasiallinen johtaja.

Vantaan käräjäoikeus on 5.11.1999 tuomiolla nro 10003 tuominnut toimi-
tusjohtajan kolmesta törkeästä veropetoksesta, kirjanpitorikoksesta, törkeästä
velallisen petoksesta ja kahdesta rekisterimerkintärikoksesta ehdottomaan van-
keuteen. Helsingin hovioikeus on yllä mainitulla tuomiolla hyläten yhden re-
kisterimerkintärikoksen hyväksynyt käräjäoikeuden tuomion ja tuomion perus-
telut.

3.1. Tahallisuudesta rikoksissa

Lehtosen mukaan tahallisuudella veropetoksessa on tarkoitettu seuraustahalli-
suuden osalta, että rikoksentekijä on pitänyt verorasituksensa lainvastaista pie-
nenemistä menettelynsä varmana tai ainakin varsin todennäköisenä seuraukse-
na. Käytännössä väärän tiedon antamisen tapauksissa on edellytetty, että vero-
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velvollinen tai hänen edustajansa on ollut tietoinen veroilmoituksen tai muun
tiedon virheellisyydestä taikka hän on pitänyt varsin todennäköisenä ilmoituk-
sen tai tiedon virheellisyyttä sekä että hän on ymmärtänyt tämän seikan voivan
vaikuttaa veron määräämiseen veronsaajia vahingoittavalla tavalla eli voivan
johtaa veron välttämiseen.4

Törkeä veropetos ja törkeä velallisen petos edellyttävät huomattavan talou-
dellisen hyödyn tavoittelua sekä kokonaisarvostelultaan törkeää tekoa. Edelli-
sen rikoksen kvalifiontiperusteena voi olla myös teon suunnitelmallisuus ja jäl-
kimmäisen rikoksen osalta väärän ja harhaanjohtavan tiedon vahvistaminen tuo-
mioistuimessa oikeaksi. Kummankin rikoksen osalta tahallisuusvaatimus on siten
selkeästi enemmän kuin alimman asteinen tahallisuuden taso. Tekijän tahalli-
suuden tulee peittämisperiaatteen mukaisesti kattaa kaikki rikoksen tunnusmer-
kistötekijät. Edellä mainittua hyötymistarkoitusta voitaneen pitää tekijän tar-
koitusta koskevana erillisenä edellytyksenä luokittelematta sitä välttämättä suo-
raan tarkoitustahallisuudeksi.5 Ottaen huomioon tuomiossa käsitellyt rikokset
ja niihin liittyvät tahallisuusvaatimukset olisi ollut toivottavaa, että tuomiosta
olisi löytynyt selkeästi auki kirjoitetut perustelut myös tahallisuuskysymyksiin.

Tahallisuuden ja tunnusmerkistöjen subjektiivisen puolen näyttöarviointi
poikkeaa lähes aina muusta näyttöharkinnasta. Tekijän subjektiivisista tarkoi-
tuksista, mieltämisistä ja mielenliikkeistä ei voida saada suoranaista näyttöä ja
pääsääntöisesti arvioinnissa ollaan indisiotodistelun ja kokemussääntöjen va-
rassa.6 Tahallisuuskysymysten arviointi on tapahtunut tässä asiassa (niinkuin
talousrikoksissa on tavanomaista) konkreettisten, mutta objektiivisesti tarkas-
teltavien ja ulkoisesti havaittavien seikkojen avulla. Tuomiossa ei ole käytetty
tahallisuuden perustelemisessa mitään nimenomaista tahallisuusoppia tai tahal-
lisuuden eri tasoja vaan tahallisuus on päätelty tuomion perusteluissa maini-
tuista todistustosiseikoista, aputosiseikoista sekä kokemussäännöistä. Lisäksi
toimitusjohtajan menettelyjen poikkeuksellisuus, ainutlaatuisuus sekä lukuisuus
ovat osaltaan vahvistaneet vaadittavan tahallisuuden löytymistä.

Salminen on Lehtoseen viitaten käsitellyt tahallisuuden arviointia verorikok-
sissa ja velallisen rikoksissa tiettyjen tosiseikkojen pohjalta.7 Hovioikeuden tuo-
mion perusteluista on löydettävissä tahallisuuden puolesta veropetoksissa ja
kirjanpitorikoksessa puhuvia seikkoja kuten epämääräisten aliurakoitsijoiden
ylimalkaisen laskutuksen suuruus, laskutuksen pitkä kesto ja laskutukseen liit-
tyvä huomattava taloudellinen intressi. Lisäksi toimitusjohtaja on ollut kokenut
rakennusyrittäjä. Hän on ollut myös ainoa edunsaaja yrityksensä voitollisesta
toiminnasta. Hovioikeuden mukaan tahallisuuden puolesta velallisen petokses-
sa puhuvia seikkoja ovat olleet poikkeuksellinen yhtiön käyttöomaisuuden
myynti toimitusjohtajan hallinnoimalle veroparatiisiyhtiölle sekä monimutkai-
nen ja välikäsiä sisältävä menettelytapa käyttöomaisuuden palaamiseksi toimi-
tusjohtajan uudelle yritykselle.

4 Lehtonen 1999 s. 35.
5 Koponen 2002 s. 257.
6 Koponen 2002 s. 307.
7 Salminen 1998 s. 82-83.
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Tuomion perusteluista on havaittavissa, että langettavan näytön ollessa to-
distusarvoltaan huomattavaa ja “yksisuuntaista”, ei tahallisuusarvioinnissa ole
tarpeen pohtia tahallisuuden alinta astetta. Toimitusjohtajan tahallisuutta onkin
osin aukikirjoitettu tahtomisen, tietämisen ja pyrkimisen termein.

4. Helsingin hovioikeuden tuomio 14.11.2001 nro 3049

Rikostapauksessa on ollut kyse pääkaupunkiseudulla, Kotkassa,  Porvoossa ja
Turussa laivojen korjausrakentamista harjoittaneiden yritysten vuosien 1990-
1997 aikana toiminnassaan maksamista pimeistä palkoista, “kuittikaupasta” ja
kirjanpitorikoksista. Rikosvastuuta teoista ovat kantaneet kolmen yhtiön kaksi
toimitusjohtajaa, jotka ovat olleet myös yhtiöiden omistajia ja tosiasiallisia joh-
tajia sekä kaksi muuta yhtiöiden johtoon kuulunutta henkilöä sekä viisi näen-
näistä aliurakkatoimintaa yrityksillään harjoittanutta henkilöä.

Porvoon käräjäoikeus on 28.09.1999 tuomiolla nro 443 tuominnut toimitus-
johtajat törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista ehdottomaan vankeu-
teen, toisen yhtiöiden johtoon kuuluvan samoista rikoksista ehdolliseen van-
keuteen sekä hylännyt toisen osalta kaikki syytteet. Kymmenen näennäistä ali-
urakointia suorittanutta henkilöä on tuomittu avunannosta törkeään veropetok-
seen ja kirjanpitorikokseen erilaisiin vankeusrangaistuksiin.

Tuomittujen päätekijöiden osalta tahallisuusperustelut ovat olleet hyvin vas-
taavankaltaiset kuin tapauksessa 2. Näin ollen päätekijöiden tarkoitukset ja ta-
voitteet ovat olleet kiistattoman selvät ja siten käsiteltävän aiheen kannalta vailla
mielenkiintoa.

4.1. Yhtiön johtoon muodollisesti kuuluvan perheenjäsenen
tahallisuus

Jutun pääsyytetyn vaimo on vuosina 1992-1996 toiminut osakeyhtiön hallituk-
sen varsinaisena jäsenenä. Hänen tehtäviinsä yhtiössä on kuulunut muun ohella
kassa- ja palkkakirjanpidon pitäminen, palkanlaskenta, kuukausi- ja vuosi-il-
moitusten tekeminen veroviranomaisille sekä  kirjanpitoon  liitettävien  tosittei-
den järjestäminen ja toimittaminen kuukausittain tilitoimistolle. Hän on lisäksi
suorittanut yhtiön palkanmaksuja ja hoitanut osto- ja myyntilaskutusta. Hänen
asemaansa on perustellusti voitu pitää  huomattavan “alisteisena”  mieheensä
nähden eikä häntä ole yhtiön muun johdon tai työntekijöiden taholta mielletty
yhdeksi johtajista. Hän on hovioikeudessa vedonnut muodolliseen asemaansa
yhtiön hallinnossa, tietämättömyyteensä sekä alisteiseen asemaansa. Hänet on
tekijänä tuomittu pimeään palkanmaksuun ja kuittikauppaan liittyvistä törkeäs-
tä veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta.

Hovioikeus ei hänenkään osalta mitenkään erittele tahallisuuden asteita tai
sovella erilaisia tahallisuusteorioita. Pyrin hovioikeuden pääkäsittelyssä koros-
tamaan vaimon selonottovelvollisuuden laajuutta eli pyrin kehittelemään tahal-
lisuuden alimman asteen hänen yhtiöoikeudellisen vastuuasemansa ja siihen
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lakisääteisenä kuuluvan toimimis-, valvomis- ja selonottovelvollisuuden kaut-
ta.

Vaimo oli vuosien aikana riidattomasti havainnut oman yhtiön aliurakoitsi-
joina toimivien yritysten näennäisluonteen, epämääräiset aliurakkatositteet,
kassakirjan jatkuvan “pulleuden” tai huomattavan hetkellisen miinussaldoisuu-
den sekä oman yhtiön palkanmaksun myös aliurakoitsijoiden työntekijöille. Tässä
kokonaistilanteessa vaimolla on ollut selkeä velvollisuus varmistua niin verot-
tajalle kuin tilitoimistolle antamistaan tiedoista.

Hovioikeus ei ole kuitenkaan pohtinut lainkaan tahallisuutta selonottovel-
vollisuuden tai tahtotahallisuuden termein vaan on lueteltuaan kaikki ne langet-
tavat todistustosiseikat, joista vaimon on katsottu olleen tietoinen, todennut hä-
nen tekijänä tietoisesti osallistuneen väärän  kirjanpidon  tekemiseen  ja  vir-
heellisten tietojen antamiseen veroviranomaisille veron välttämisen tarkoituk-
sessa.8 Näin ollen tuomiossa on selkeästi ylitetty syyttäjän väitteillä ja näytöllä
kehittelemä tahallisuuden alin aste.

4.2. Yhtiön johtoon tosiasiallisesti kuuluvan ammattimiehen
tahallisuus

Porvoon käräjäoikeus oli edellä mainitulla tuomiollaan hylännyt näytön puut-
tumisen vuoksi miehen syytteet törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitorikokses-
ta. Olen valittanut asiasta hovioikeuteen ja uudistanut rangaistusvaatimukseni,
mutta olen myös samalla esittänyt vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen avun-
annosta kyseisiin rikoksiin.

Mies ei ole toiminut osakeyhtiön hallituksessa eikä hän ole omistanut sen
osakkeita. Miehen poika on ostanut 50 % yhtiön osakkeista ja hänet on valittu
yhtiön hallitukseen. Miehellä on ollut huomattava kokemus laivojen korjausra-
kentamisesta niin työnjohtajana kuin yrittäjänä. Mies on vuosina 1992-1995
tosiasiallisesti johtanut yhtiön toimintaa Kotkan korjaustelakalla, muiden tela-
koiden johtamisen jäädessä pääjohtajalle. Hovioikeus on todennut, ettei mies
ole lainkaan osallistunut yhtiön hallintoon, varainkäyttöön, palkanmaksuun tai
vero- ja muille viranomaisille annettujen ilmoitusten laatimiseen.  Hovioikeus
on katsonut, ettei miehellä ole ollut sellaista asemaa, että hän olisi tekijänä ri-
kosoikeudellisessa vastuussa yhtiön toiminnassa tehdyistä rikoksista.

Vastaavalla tavalla kuin edellä vaimon tapauksessa olen pyrkinyt selonotto-
velvollisuuden ja myös tahtotahallisuuden termein kehittelemään miehen tahal-
lisuuden alinta astetta. Hänellä on tosiasiallisena johtajana ollut huomattava
selonottovelvollisuus yhtiön työntekijöiden, palkanmaksun, aliurakoitsijoiden
ja aliurakkamaksujen luonteesta. Toisaalta hän on pitänyt veropetos- ja kirjan-
pitorikostunnusmerkistön täyttymistä mahdollisena ja suhtautunut tähän aina-
kin välinpitämättömästi. Olen hovioikeudessa panostanut selkeästi enemmän
tekijävastuun näyttämiseen, joten avunantovastuun “ainekset ovat tulleet esille
siinä sivussa.”

8 HHO 2001 nro 3049 s. 38.
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Hovioikeus on todennut miehen avunantotahallisuudesta muun muassa seu-
raavaa:

Yrittäjänä telakka-alalla toimineelle miehelle on täytynyt paljastua pimeän
palkan maksaminen ja sen toteuttamistavat. Hänen on täytynyt tietää, keiden
palveluksessa töitä tehneet henkilöt ovat sekä heille maksetun palkan määrä
ja aliurakoitsijoille suoritetun korvauksen suuruus. Miehen on tullut tuntive-
loituksen riittämättömyydestä havaita, milloin kyseessä on ollut läpilasku-
tusta harjoittanut yritys. Mies on ollut tietoinen kuittikaupasta, läpilaskutuk-
sesta sekä sitä harjoittavista henkilöistä ja yrityksistä. Hän on tilannut ja käyt-
tänyt työkohteissaan henkilöitä, joiden palkan hän on tiennyt maksettavan
pimeänä.9 Näin ollen mies on tahallaan edistänyt päätekijän törkeää verope-
tosta ja kirjanpitorikosta.

Hovioikeus on käyttänyt hieman erilaista tahallisuuden perustelutapaa kuin vai-
mon tapauksessa. Tuomiossa on lueteltu erinäisiä oikeustosiseikkoja ja todis-
tustosiseikkoja, joista miehen on katsottu pakottavalla päättelyllä olleen tietoi-
nen. Salmisen ja Lehtosen rakentamien taulukoiden perusteella miehen tahalli-
suuden puolesta ovat puhuneet hänen asiantuntemuksensa niin yrittäjänä kuin
telakkatyöntekijänä sekä toiminnan laajuus ja huomattava taloudellinen intres-
si. Tässäkin tapauksessa on erityisen vaikea todeta, että miehen tahallisuus olisi
määritelty jonkin tahallisuusteorian alimman asteen mukaisesti.

5. Helsingin hovioikeuden tuomio 15.03.2002 nro 734

Rikostapauksessa on ollut kyse keväällä 1992 tapahtuneesta emoyhtiön ja sen
neljän tytäryhtiön näennäisestä kaupasta (konsernikauppa) varattomalle yhtiöl-
le.

Konsernin eri yhtiöiden tileillä on ollut noin 10 miljoonaa markkaa rahaa.
Konsernin erääntyneet ja lähitulevaisuudessa erääntyvät kokonaisvelat ovat ol-
leet noin 40 miljoonaa markkaa. Konsernin liiketaloudellinen tulevaisuus on
perustunut tiettyyn sopimukseen, joka keväällä 1992 on ollut huomattavan rii-
tainen vaikkakin se oikeuskäsittelyn aikana vuonna 1998 on arvioitu ainakin 50
miljoonan markan arvoiseksi. Konserni on myyty siten, että varaton ostajayri-
tys on saanut noin yhdeksän miljoonan markan vakuudettoman päiväluoton tie-
tystä pankista. Luotolla on maksettu myyjien pyytämä konsernin kauppahinta.
Kaupan yhteydessä uudeksi konsernin emoyhtiöksi muuttunut ostajayhtiö on
saanut vakuudettoman 7.5 miljoonan markan lainan entiseltä emoyhtiöltä. Uusi
hallinto on sitten nostanut vanhan konsernin tileillä olleet 10 miljoonaa ja mak-
saneet pankille sen antaman luoton ja ottaneet itselleen noin miljoona markkaa.
Tämän jälkeen koko konsernin liiketoiminta on loppunut.

Tuusulan käräjäoikeus on 31.12.1998 tuomiolla nro 1452 katsonut, että ky-
seessä ei ole ollut todellinen kauppa vaan toteutetun järjestelyn tarkoituksena

9 HHO 2001 nro 3049 s. 36.
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on ollut osakeyhtiöiden varojen siirto osakkaille kauppahinnan muodossa. Ho-
vioikeus on ollut asiasta samaa mieltä.10 Hovioikeus on samoin kuten käräjäoi-
keus tuominnut järjestelyyn osallistuneet kaksi henkilöä muun muassa velalli-
sen epärehellisyydestä ehdottomaan vankeuteen.

Asiakokonaisuudessa on ollut myös kyse neljän osakeyhtiön kirjanpitoai-
neiston hävittämisestä ja tähän liittyvästä tahallisuudesta. Hovioikeus on hy-
väksynyt käräjäoikeuden kirjanpitorikoksiin liittyvät tuomiot ilman muutoksia.

5.1. Tahallisuus kirjanpitoaineiston hävittämisessä

Olen syyttäjänä väittänyt, että mies on neljän osakeyhtiön hallituksen ainoana
varsinaisena jäsenenä 1990-1995 välisenä aikana kirjanpitorikoksen viimeise-
nä “osatekona” hävittänyt yhtiöiden kirjanpitoaineiston. Käräjäoikeus on hy-
väksynyt tämän väitteen kolmen yhtiön osalta.

Kirjanpitomateriaalin hävittäminen voi tulla rangaistavaksi sekä tahallisena
kirjanpitorikoksena tai törkeää huolimattomuutta edellyttävänä tuottamukselli-
sena kirjanpitorikoksena. Mies on käräjäoikeudessa myöntänyt olleensa “hie-
man leväperäinen” kirjanpitoaineiston säilyttämisessä,  mutta hän on  ehdotto-
masti  kiistänyt hävittämisen. Aineisto on kuitenkin ollut kateissa.

Käräjäoikeus on todennut tahallisuudesta seuraavaa:

Tekijän katsotaan menetelleen tahallisesti, jos hänen tahtonsa on suhtautu-
nut miellettyyn seuraukseen hyväksyvästi tai välinpitämättömästi. Sen si-
jaan torjuva suhtautuminen katsotaan kuuluvan tuottamuksen piiriin. Toi-
saalta tekijän tahallisuuteen kuuluvan tietoisuuden tulee ulottua myös olen-
naisuuden toteuttaviin tosiseikkoihin. Tekijän menettelyn on katsottu osoit-
tavan vähintään törkeää huolimattomuutta, jos tekijä on pitänyt hyvin toden-
näköisenä aineiston häviämisen mahdollisuutta, mutta on jättänyt tarpeelli-
set varmistustoimet riskin eliminoimiseksi suorittamatta.11

Käräjäoikeus on todennut, että mies on kokeneena yrittäjänä tiennyt kir-
janpitoaineiston säilyttämisen merkityksen. Käräjäoikeus on päätellyt mie-
hen lausumista ilmeisen välinpitämättömyyden hänelle kuuluvaa kirjanpito-
aineiston säilytysvelvollisuutta kohtaan. Näin ollen mies on tahallaan hävit-
tänyt kirjanpitoaineiston.

Käräjäoikeuden tuomio on siten merkityksellinen, että hävittäminen yleensä
tarkoittaa jonkin konkreettisen esineen nimenomaista tuhoamista eli aktiivista
tekemistä. Pääkäsittelyn aikana on jäänyt näyttämättä,  että mies olisi todelli-
suudessa hävittänyt osaakaan aineistosta. Sen sijaan on näytetty, että  hän oli
ainoana hallituksen jäsenenä laiminlyönyt lakisääteisen velvollisuutensa säilyt-
tää yhtiön kirjanpitoaineistoa määräajan. Toisaalta käyttämällä tahallisuuden
määrittämisessä selonottovelvollisuuden kriteerejä olisi voitu helpostikin tode-

10 HHO 2002 nro 734 s. 13.
11 Tuusulan käräjäoikeus 1998 nro 1452 s. 9
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ta, että miehellä on ollut asemassaan ja menettelyissään oikeudellinen velvolli-
suus omien menettelyjensä oikeellisuuden varmistamiseen.12 Tahallisuus olisi
tässä tilanteessa voinut syntyä kirjanpitolain ja osakeyhtiölain asettamien vel-
vollisuuksien tietoisesta rikkomisesta.

5.2. Tahallisuus velallisen epärehellisyydessä

Hovioikeus on tekemällä muutamia täsmennyksiä ja tarkennuksia perusteluihin
hyväksynyt käräjäoikeuden tuomion velallisen epärehellisyydessä. Toisaalta
toinen käräjäoikeudessa tuomituista päätekijöistä on valittanut vain rangaistuk-
sen määräämisen osalta.

Käräjäoikeus on todennut tahallisuudesta seuraavaa:

Tahallisuus edellyttää, että velallinen on tekoajankohtana tietoinen kaikista
tekonsa tunnusmerkeistä. Dolus eventualis -tahallisuus ilmenee silloin, kun
tekijä on ottanut kriisitilan ja velkojien etujen loukkauksen huomioon ja pi-
tänyt siten tunnusmerkistön toteutumista mahdollisena tai suhtautunut sii-
hen hyväksyvästi tai välinpitämättömästi. Jos taas velallinen on voinut kes-
kipitkän aikavälin taloussuunnitelman perusteella luotettavasti olettaa, että
maksukyvyttömyys on ollut vain tilapäinen vaihe ja velallisen toiminta lii-
ketaloudellisesti perustellulla tavalla on tähdännyt maksuvaikeuksien pois-
tamiseen, teon ei voida katsoa täyttävän velallisen epärehellisyysrikosta.13

Näin ollen käräjäoikeus on määritellyt tutkimaansa rikokseen tahallisuuden ala-
rajan. Tästä huolimatta käräjäoikeus on kuitenkin perustelujensa lopussa toden-
nut, että vastaajat ovat yksissä tuumin ryhtyneet osakekannan kauppaan tarkoi-
tuksenaan luovuttaa konserniyhtiöiden rahavarat (itselleen; oma lisäys) velko-
jien etua vahingoittaen.

Perusteltu kysymys kuuluu: mihin tuomioistuin on tarvinnut tahallisuuden
alarajan määrittämistä? Kuitenkin tuomiossa mainittu tahallisuus kuvastaa te-
kijöiden kristallinkirkasta ja suunnitelmallista tarkoitusta tehdä huomattavaa
hyötyä tuottava talousrikos.

Hovioikeus on käsitellyt valittaneen päätekijän tahallisuutta lyhyesti totea-
malla, että tekijä on ollut tietoinen koko järjestelystä ja osallistunut tekijänä
yksituumaisesti velallisen epärehellisyysrikokseen.14 Näin ollen myöskään ho-
vioikeus ei ole pohtinut tahallisuutta alimman asteen kriteerein.

Tapani on todennut, että velallisen epärehellisyysrikoksen tahallisuuden sel-
vittämisessä on olennaista, että käytännössä yritystoimintaa harjoittavalle ase-
tetaan melko ankara velvollisuus olla jatkuvasti perillä yhtiön taloudellisesta
tilasta ja sen tulevaisuudesta.15 Käytännössä tahallisuusarviointi tapahtuu siten,
että tuomioistuin tekee todisteiden perusteella kokonaisvaltaisen arvioinnin sii-

12 Koponen 2002 s. 274.
13 Tuusulan käräjäoikeus 1998 nro 1452 s. 26.
14 HHO 2002 nro 734 s. 14-15.
15 Tapani 1999 s. 66.



148

tä, mitä tekijän on täytynyt tietää tai mieltää tekohetkellä.16 Voisiko tällöin tuo-
mioistuin päätellä tahallisuuden suoraan teosta eli siitä, että teolla on tietty tar-
koitus, merkitys ja lopputulema? Tapani on todennut, että varsinkin velallisen
epärehellisyystapauksissa tahallisuusarviointi on objektivisoitunut eli se on si-
ten “kuivettunut”, että rikoksen tunnusmerkistön voidaan katsoa ikään kuin
imaisevan sisäänsä subjektiivisen elementin eli tahallisuuden.17 Näyttämällä
velallisen taloudellisessa kriisitilanteessa tehneen teon, jonka seurauksena on
ollut maksukyvyttömyys, syntyisi rangaistusvastuu suoraan tämän toimintavää-
ryyden kautta.

Kyseisessä tapauksessa taloudellinen intressi on ollut huomattavan suuri,
tekijät ovat olleet kirjanpidon asiantuntijoita ja kokeneita yrittäjiä, teko on ollut
liiketaloudellisesti poikkeuksellinen, kauppajärjestelyt ovat olleet monimutkai-
set, kirjallinen dokumentaatio on ollut puutteellinen sekä yritysten liiketoimin-
ta on loppunut kauppaan. Tuomioiden perusteluista ei ole nähtävissä, että ky-
seisessä tapauksessa tahallisuus olisi jollain tavalla presumoitu tapauksen olo-
suhteisiin. Tekijöiden tarkoitustahallisuus on päätelty langettavan näytön koko-
naisarvionnilla.

6. Helsingin hovioikeuden tuomio 6.2.2003 nro 333 -
ns. Sopupelijuttu

Hovioikeus on tuomiossaan todennut, että 11. ja 13.08.1998 superpesiksen kier-
roksella 33 on pelattu viisi niin sanottua sopuottelua. Otteluiden sopijat, sopi-
misesta tietoiset joukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt sekä kolmannet ovat pe-
toksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla hyväksikäyttäneet sopuottelutietoutta
Oy Veikkaus Ab:n järjestämässä pitkävedossa. 20 henkilöä on tuomittu törkeis-
tä petoksista, petoksista sekä niiden edistämisestä.

Pitkävetopelaamiselle on tunnusomaista, että pelin järjestäjä eli Oy Veikka-
us Ab ja veikkaaja kilpailevat keskenään sattumanvaraisten kilpailutulosten ar-
vaamisen oikeellisuudesta. Kyseessä on taitopeli, jossa osapuolten kilpailutu-
loksiin liittyvät tiedot, vihjeet ja huhut ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Pää-
sääntönä voidaan pitää,  että  pitkävetosopimuksen osapuolilla on oikeus hyö-
dyntää kaikkea hankkimaansa tietoa ennen vetojen pelaamista. Toisaalta hovi-
oikeus on tuomiossa todennut yksiselitteisesti, että mikäli pitkävetopelaaja saa
tietää, että kilpailun lopputulos on varmasti  tai  varsin  suurella  todennäköisyy-
dellä  sovittu, kysymys ei ole enää kilpailun lopputuloksen arvaamisesta.18 Pit-
kävetopelaamisen yhtenä tärkeimmistä säännöistä voidaankin pitää sitä, että
kohdeottelun lopputuloksesta ei saa häivyttää sattumanvaraisuutta.

16 Tapani 2001 s. 268.
17  Tapani 2001 s. 270.
18 HHO 2003 nro 333 s. 63.
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6.1. Tahallisuus petoksessa

Hovioikeus on tuomiossaan käsitellyt petoksen perustunnusmerkistötekijöiden
täyttymistä asiakokonaisuudessa. Tahallisuuskysymysten osalta hovioikeus on
pääasiassa vain viitannut ja hyväksynyt Vantaan käräjäoikeuden tuomion tahal-
lisuutta koskevat perustelut.

Käräjäoikeus on petosrikoksen tahallisuusarvioinnissa lähtenyt liikkeelle siitä
peruskysymyksestä, kuinka todennäköiseksi tekijä on mieltänyt tekonsa seu-
rauksen. Tähän kysymykseen käräjäoikeus on vastannut toteamalla noudatta-
vansa oikeuskäytännössä vakiintunutta tahallisuuden alarajaa: tekijä on toimi-
nut tahallaan, mikäli hän on mieltänyt aiheuttavansa rikostunnusmerkistön seu-
rauksen varsin todennäköisesti.19

Toisaalta käräjäoikeus on pohtinut myös tietyn “olosuhteen tahallisuutta” eli
tekijöiden tiedon tasoa otteluiden sopimisesta. Olosuhdetahallisuudella viita-
taan muihin tunnusmerkistötekijöihin tai tunnusmerkistötekijän kaltaisiin “ri-
koksen ratkaiseviin elementteihin.” Olosuhteella tarkoitetaan tällöin kaikkia niitä
tosiasiallisia tai oikeudellisia seikkoja, joiden tulee täyttyä, jotta tunnusmerkis-
tön objektiivinen puoli toteutuisi. Tietoisuus sopuottelusta on tapauksessa eh-
doton olosuhde erehdystunnusmerkin täyttymiseksi. Olen syyttäjänä väittänyt,
että tekijät ovat tienneet varmuudella tai varsin suurella todennäköisyydellä ot-
teluiden sopimisesta ja käyttämällä tätä tietoa he ovat mieltäneet ja ymmärtä-
neet erehdyttävänsä Veikkausta  ja  aiheuttavansa sille ainakin varsin suurella
todennäköisyydellä taloudellisen vahingon. Asiassa on siten käsitelty ainakin
kahta tahallisuuden kannalta mielenkiintoista todennäköisyyttä.

Käräjäoikeus on aivan oikein todennut, että petoksen täyttymisen kannalta
on ratkaisevaa se tieto, mikä vetopelaajalla on ollut pelaamisen hetkellä. Se
seikka, että hän vetopelaamisen jälkeen olisi saanut tiedon yhdestä tai useam-
masta sopuottelusta, on vailla merkitystä. Näin ollen tahallisuus ei voisi enää
täydentyä tai täyttyä vetopelaamisen jälkeen. Dolus subsequens on siten rikos-
oikeudellisesti irrelevantti.

On myös todettava, että petosrikoksen täyttymisen ja tahallisuuden kannalta
varma tai varsin todennäköinen tieto sopuottelusta (ja että sopimuksessa pysy-
tään), on ehdoton vaatimus. Ilman kyseistä tahallisuutta ei voine olla olemassa
erehdyttämistä, oikeudettoman hyödyn tavoittelemista tai rikosseuraamusta.

Mitä sitten tarkoittaa “varma tai varsin todennäköinen tieto otteluiden lop-
putuloksista?” Professori Ari-Matti Nuutila on asiantuntijamuistiossaan
13.10.1999 todennut aiheesta, että ... veikkaajan tulee mieltää ottelujen loppu-
tulokset varsin todennäköisesti sovituiksi ja että ... veikkaaja mieltää sopupe-
laamisen todennäköisemmäksi kuin sen, että superpesisottelun lopputulos mää-
räytyisi normaaliin tapaan aidossa ottelussa. Lisäksi Nuutila on edellyttänyt,
että ... veikkaajalla on ollut varsin luotettavana pitämänsä tieto sovituista lop-
putuloksista ja että ... veikkaajan on miellettävä, että kohdeottelun lopputulosta
tarkoittavassa sopimuksessa pysytään.20 Nuutilakin on nähnyt, että petoksen

19 Vantaan käräjäoikeus 2001 nro 10016 s. 84.
20  Nuutila 1999 s. 17-19.
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tunnusmerkistön seuraus eli hyötyminen ei tässä tapauksessa ole tahallisuuden
ongelmallisin alue, sillä veikkaamiseen - niin rehelliseen kuin epärehelliseen-
kin - liittyy aina voittamistarkoitus. Vantaan käräjäoikeus on tuomiossaan sitee-
rannut (yllättävänkin avoimesti) edellä mainittuja Nuutilan käsityksiä ja yhty-
nyt niihin.

Pähkinänkuoressa pitkävetopetoksen tahallisuuden tärkein kysymys on siis
olosuhdekysymys eli varma tai varsin todennäköinen tieto yhden tai useamman
pesäpallo-ottelun sovitusta lopputuloksesta. Tämän tiedon hyväksikäyttäminen
vetopelaamisessa täyttää luonnonlain varmuudella petoksen muut tunnusmer-
kistötekijät ja myös tahallisuuden vaatimukset.

Nuutilan käyttämä olosuhdetahallisuuden alaraja eli varsin todennäköinen
tieto sopuottelusta on ongelmallinen, koska lausunnosta ei selviä riittääkö 51
%:n todennäköisyys täyttämään varsin todennäköisen tiedon vaatimuksen. Vuo-
den 2004 alusta voimaan tulleessa rikoslain yleisten oppien uudistuksessa ta-
hallisuussäännös säädettiin käsittämään vain seuraustahallisuutta. Olosuhdeta-
hallisuus jätettiin oikeuskäytännössä arvioitavaksi. Muun muassa Nuotio on
analysoinut Fränden tahallisuusoppia todeten Fränden jaottelevan tahallisuus-
vaatimuksen tiukemmaksi seurauksen synnyn kuin jonkin olosuhteen vallitse-
misen osalta. Nuotio on itsekin sitä mieltä, että olosuhteeseen liittyvä “oletetta-
vuustahallisuus” saisi todennäköisyydeltään jäädä alemmaksi kuin seurausta-
hallisuuden taso.21 Frände katsoo välinpitämättömyystahallisuuteen olosuhtei-
den osalta riittäväksi oletettavuuden: olosuhde ei ole täysin epätodennäköinen
vaan huomioon otettava mahdollisuus.22 Fränden omaksuma oletettavuustahal-
lisuus olisi kuitenkin ollut hyvin ongelmallinen pitkävetopelaamiseen liittyväs-
sä petosasiassa, koska pitkävedon idea perustuu pelinjärjestäjän ja pelaajan jat-
kuvaan kamppailuun pelikohteisiin liittyvistä tiedoista ja vihjeistä. Epämääräi-
sestä lähteestä tuleva ja vihjeen kaltainen sopuottelutieto täytyy pitkävedon peli-
idean mukaisesti olla hyödynnettävissä ilman rikokseen syyllistymisen pelkoa.

Käräjäoikeus on ensin määrittänyt niin seuraus- kuin edellä mainitun olo-
suhdetahallisuuden alarajan todennäköisyystahallisuuden mukaisesti. Hovioi-
keuden hyväksymissä käräjäoikeuden tahallisuuden perusteluissa on kuitenkin
nähtävissä, että vain tietylle olosuhteelle on asetettu varma tai varsin todennä-
köinen olemassaolon vaatimus, mutta varsinainen tekijöiden tahallisuus onkin
dolus determinatusta eli tarkoitustahallisuutta: ottelut sovittiin, tietoa levitet-
tiin, pitkävedot ja ottelut pelattiin sovitun mukaisesti laittomien pitkävetovoit-
tojen saamiseksi. Tunnusmerkistön mukaisen seurauksen eli oikeudettoman ta-
loudellisen hyödyn tavoittelu ei suinkaan ole ollut näiden tekojen jälkeen enää
enemmän tai vähemmän todennäköistä vaan pikemminkin varmaa ja tavoitel-
tua.

21 Nuotio 1995 s. 974.
22 Frände 2001 s. 152.
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6.2. Tahallisuus avunannoissa

Avunanto on rangaistavaa vain tahallisena. Tahallisuuden sisältöön kuuluu suur-
piirteinen tietoisuus pääteosta ja tekijästä sekä oman toiminnan päätekoa edis-
tävästä luonteesta. Nuutila on muistiossaan todennut avunantovastuusta seu-
raavaa: ... myötävaikuttajalla oli edes pääpiirteinen käsitys siitä, keillä kaikilla
oli tieto lopputuloksen sopimisesta ja sen mukaisesta veikkaamisesta. Ja toi-
saalta: ... missä laajuudessa tapahtunutta veikkaamista superpesisjoukkueen
jäsen piti varsin todennäköisenä.23

Vantaan käräjäoikeus on yhtynyt näihin Nuutilan käsityksiin ja lisäksi to-
dennut, että henkilö on tahallaan edistänyt toisen petosta, mikäli edistäjä on
ollut yhteydessä pääteon tekijään ja tiennyt, että tämä tulee pelaamaan pitkäve-
toa. Toisaalta käräjäoikeus on katsonut, että sopuotteluun osallistuva pelaaja on
aina tahallaan edistänyt ottelun sopijoiden petoksia vaikka ei olisi lainkaan ol-
lut yhteydessä kyseiseen henkilöön. Käräjäoikeus on myös käsitellyt objektii-
visesti arvioiden vähäpätöisen avunannon rankaisemattomuutta, mutta on jättä-
nyt soveltamatta tuomiossa kyseistä “periaatetta.”

Hovioikeus on pääosin hyväksynyt käräjäoikeuden avunannon tahallisuutta
koskevat perustelut, mutta on samalla kiteyttänyt avunannon tahallisuuden alim-
man asteen perinteiselle todennäköisyystahallisuuden tasolle. Hovioikeus on
todennut, että petoksen edistämiseen voi syyllistyä se, joka on ollut sopimassa
ottelun lopputulosta, levittänyt tietoa ottelun sopimisesta tai osallistunut pelaa-
jana tai pelinjohtajana sovituksi tietämäänsä otteluun samalla tietäen päärikok-
sen tekijän varmasti tai varsin suurella todennäköisyydellä tietävän sekä ottelun
sopimisesta että pelaavan pitkävedossa kysymyksessä olevaa pelikohdetta.24

Toisaalta hovioikeus on hylännyt käräjäoikeuden “presumoidun” tahallisuus-
mallin ottelun sopijoiden petosten edistämisestä. Hovioikeus onkin hylännyt
useita avunantosyytteitä sillä perusteella, että vastaajien ei ole näytetty tien-
neen tiettyjen henkilöiden pelaavan varmasti tai varsin suurella todennäköisyy-
dellä pitkävetoa.

7. Lopuksi

Jokainen tuomioissa käsitelty kokonaisuus on ollut voimakkaan poliisin ja syyt-
täjän esitutkintayhteistyön tulos. Verorikosasioissa esitutkinnan aikaiseen yh-
teistoimintaan on osallistunut useita verotarkastajia sekä asiaan sitoutunut asi-
anvalvoja. Kysymys kuuluukin, olisiko tuomioistuinten tahallisuuspohdinnat
olleet toisen kaltaisia tai tahallisuusteorioiden alimpia asteita luotaavia, mikäli
esitutkintayhteistyö olisi ollut vähäisempää tai leväperäistä. Eri sidosryhmien
yhteistyön tuloksena aikaansaatu esitutkinta ja sitä seuraava rikosvastuun to-
teuttaminen pääkäsittelyssä ei yleensä kaipaa “takuumiehekseen” alimman as-
teen tahallisuusmääritelmää. Oikeuskäytäntö on pikemminkin osoittanut, että

23 Nuutila 1999 s. 19.
24 HHO 2003 nro 333 s. 65.
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näissä tapauksissa on kyse tosiseikkojen esittämisestä ja niihin vetoamisesta -
tahallisuuden täyttyminen onkin sitten vain pakottavaa päättelyä.

Mutta riittääkö pelkkä historiallisen tapahtumainkulun ja tosiseikkojen esit-
täminen täyttämään hyvän tuomion kriteerit tahallisuutta perusteltaessa? Mikä-
li langettavan tuomion on tarkoitus olla informatiivinen, läpinäkyvä, toisintoi-
mimisen mahdollisuuden paljastava ja moraalista paheksumista osoittava, niin
kaiketi tuomiolta voisi odottaa tekijän tietoon ja tahtoon pureutuvaa analyysia.

Talousrikoksissa tahallisuuden osalta voidaan puhua rikostyyppikohtaisesta
ja jopa normatiivisesta tahallisuudesta, missä rikostunnusmerkistö ja henkilön
vastuuasema synnyttävät samankin rikostapahtuman sisällä eri muunnelmia
vaadittavasta tahallisuudesta. On erityisen vaikea puhua samasta tahallisuuden
asteesta, lajista tai muodosta osakeyhtiön tosiasiallisen johtajan ja ammattimai-
sen  saattohoitajan  tapauksessa,  jossa  toinen  tietää,  osaa  ja  hoitaa  kaiken ja
toinen ei haluakaan mitään tietää. Kuitenkin heidät on mahdollista tuomita jopa
tekijäkumppaneina muun muassa veropetoksista ja kirjanpitorikoksesta. Mikä-
li kyseisen asian tuomiossa tahallisuuden määritteleminen jää vain tosiseikko-
jen kuvaamisen tasolle ja pakottavalla päättelyllä todetaan tekijöiden “täyty-
neen jotain asioista tietää”, niin olemme menettäneet kyseisessä tuomiomallis-
sa; huolimatta sen lopputuloksen todennäköisestä oikeellisuudesta, huomatta-
van osan kyseisen rikosasian vaikeimmasta ja mielenkiintoisimmasta ytimestä.
Miksi tahallisuudesta kirjoitetaan niin vähän? Onko kyseessä arkuus vai osaa-
mattomuus? Nähdäänkö tahallisuus sittenkin vain reaalisten tapahtumien ja seik-
kojen kuvajaisena?

Tahallisuusteoriat ja erilaiset tahallisuusasteet kytkeytyvät yhteen prosessi-
oikeudellisten periaatteiden kanssa. Tunnusmerkistön subjektiivisen puolen ja
tekijän syyllisyyden korostaminen ei saa johtaa todellisuudelle vieraaseen ja
käytännön näyttömahdollisuudet ylittävään tahallisuusmalliin.25 Tahallisuuden
alimman asteen pitää olla järkevässä suhteessa siihen, mitä subjektiivisen puo-
len näyttöä voidaan esitutkintamenetelmillä löytää tai mitä kokemussääntöjen
perusteella voidaan päätellä. Monet oikeustieteilijät ovat esittäneet, että varsin-
kin talousrikoksissa mikään tahallisuusmalli ei tyhjentävästi kykene vastaamaan
reaalimaailman tarpeisiin. Tästä syystä on usein esitetty, että törkeä huolimatto-
muus enenevässä määrin hyväksyttäisiin alimmaksi syyksiluettavuuden muo-
doksi. Henkilökohtaisesti vastustan tätä ajatusta, koska viimeaikainen oikeus-
käytäntö talousrikoksissa on osoittanut, että rikosvastuu toteutuu myös vallitse-
van; joskin hajanaisen tahallisuusteorian tai -teorioiden puitteissa. Rikoslain
voimaan astunut tahallisuusmääritelmä ei ole poistanut tätä hajanaisuutta. Toi-
saalta hajanaisuus on rikkaus  ja  väline,  kuten  edellisessä  kappaleessa  totesin
“herran ja narrin “ tapauksessa. Yhden tahallisuusteorian omaksuminen sekä
sen mukaisen alimman tahallisuuden asteen määritteleminen olisi kuitenkin to-
dellisuuden käärmemäistä pakottamista siihen surullisenkuuluisaan pyssyyn.

25 Koponen 2002 s. 305.
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Tiina Nurmimäki

EPÄVARSINAINEN LAIMINLYÖNTIRIKOS

1. Yleisesti laiminlyöntirikoksista

Rikosoikeudellinen vastuu voi perustua tekoon tai tekemättä jättämiseen eli lai-
minlyöntiin. Rikoslain yleisiä oppeja koskevassa uudistuksessa on omaksuttu
rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa esiintynyt käytäntö, että teolla tarkoitetaan
myös laiminlyöntiä, jollei muuta ilmene.1 Suomalaisessa oikeuskäytännössä on
lapsen surmaaminen pitämällä hänen päätään veden alla yhtä lailla rangaista-
vaa kuin katsoa vierestä lapsen hukkumista tietoisena siitä, että pystyisi tämän
pelastamaan.2 Laiminlyönnin on perinteisesti ymmärretty tarkoittavan aktiivi-
sen tekemisen vastakohtaa, kuten sanan yleiskielinen merkityskin on. Rikos-
vastuun syntymisen kannalta epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa3 tunnus-
merkistön mukaisen seuraamuksen syntymistä on pidettävä samanarvoisena kuin
sen aiheuttamista toiminnalla, vaikka tätä ei kirjattukaan rikoslain uudistettui-
hin yleisiin oppeihin.4 Laiminlyönnin rangaistavuus tarkoittaa perinteistä, var-
sinaisia tekoja sanktioivaa rikosoikeutta pidemmälle vietyä solidaarista vastuu-
ta muista ihmisistä. Elämisen järjestäminen on käytännöllisempää ja mukavam-
paa, kun ihmiset voivat luottaa määrätyssä asemassa olevien ihmisten toimivan
tietyllä tavalla.5 Pääasiallisesti kysymys on velvollisuudesta estää kuoleman tai
ruumiinvamman aiheutuminen.6

Oikeusjärjestys asettaa henkilölle käyttäytymisvaatimuksia sellaisissa tilan-
teissa, joissa hän on havainnut (tahallisuus) tai velvollisuutensa mukaisesti hän
olisi voinut havaita (tuottamus) kielteisen tapahtumankulun todennäköisyyden.
Vastuu edellyttää, että henkilön aktiivisella puuttumisella tapahtumien kulkuun
kielteinen riski olisi jäänyt toteutumatta. Ketään ei voida kuitenkaan asettaa
vastuuseen mistä tahansa teosta, vaan vastuun tulee olla laillisuusperiaatteen
edellyttämällä tavalla rajattua. Rikosvastuun edellytyksenä on, että oikeusjär-
jestys on asettanut velvollisuuden toimia määrätyllä tavalla. Toimintavelvolli-
suus voi perustua lainsäännöksiin tai henkilön oikeudelliseen asemaan. Tulkin-
nanvaraista on voiko toimintavelvollisuus perustua myös tapaoikeuteen tai esi-

1 HE 44/2002, s. 10.
2 Common law -maissa sivustakatsojan rikosoikeudellinen vastuu on kyseenalaisempi, ks. Ashworth 1989,

s. 425 ja Fletcher 1998, s. 45. Ks. myös Jareborg 2002, s. 181 ja 187.
3 Ks. jäljempänä otsikko varsinaiset ja epävarsinaiset laiminlyöntirikokset.
4 Vrt. Lappi-Seppälä 2003, s. 767-768 .
5 Lappi-Seppälä 1987, s. 370. Ashworthin mukaan (1989, s. 424-425) laiminlyöntirikoksia voidaan tarkas-

tella perinteiseltä (conventional view) tai sosiaalisen vastuun (social responsibility view) kannalta. Suo-
malainen oikeuskäytäntö vastaa lähinnä sosiaalisen vastuun mallia.

6 Frände 2001, s. 75.
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merkiksi moraaliseen velvollisuuteen. Laiminlyönnin rangaistavuus edellyttää
vähintään tuottamusta ja seuraamus voidaan kohdistaa vain henkilöön, joka on
ollut vaikuttamassa lainvastaisen olotilan syntyyn tahdonalaisella toiminnallaan.
Laiminlyönnissä ei ole kyse pelkästään passiivisuudesta, vaan siitä, että nimen-
omaiselle tekijälle mahdolliseen tekoon ei ole ryhdytty, vaikka tekijällä olisi
ollut siihen kyky ja tilaisuus. Yksilölliseen toimintakykyyn voidaan lukea kuu-
luvaksi ulkoiset edellytykset, ja/tai kyky vaadittavan teon tekemiseen sekä mah-
dollisuus havaita, mitä tilanteessa vaaditaan.7 Kyseeseen voi myös tulla kielto-
ja tunnusmerkistöerehdysten soveltaminen. Laiminlyönti voidaan kytkeä myös
vahinkotapahtumaa edeltäneisiin tapahtumiin. Lisäksi vastuulliseen asemaan
luettavien henkilöiden määrä on jollain tavoin rajoitettu. Rikoslain uusia yleisiä
oppeja koskevan jakson 3 luvun 3  §:ssä8 on määritelty, milloin henkilön oikeu-
dellinen asema on sellainen, että hänelle syntyy sen perusteella velvollisuus
toimia.

2. Varsinaiset ja epävarsinaiset laiminlyöntirikokset

Laiminlyönnin rangaistavuus on järjestetty kahdella tavalla.9 Varsinaisista lai-
minlyöntirikoksista on kyse tilanteissa, joissa suoraan laissa edellytetään tietyl-
tä laissa määritellyltä henkilöltä aktiivisuutta ja säädetään siis laiminlyönti sel-
laisenaan rangaistavaksi. Tunnusmerkistöä ei siis voi toteuttaa aktiivisella toi-
minnalla. Tunnusmerkistön täyttymiseen ei vaikuta se, onko sattunut erillinen
vahinkoseuraus tai onko huolellisuuteen velvoitettu ainoa, joka voi toimia.10

Velvollisuus toimia voi olla myös henkilöillä, jotka eivät ole olleet osallisina
tapahtumassa.11 Esimerkiksi pelastustoimen laiminlyönti, josta säädetään rikos-
lain 21 luvun 15  §:ssä12, kuuluu varsinaisiin laiminlyöntirikoksiin. Niistä sää-
detään 1.1.2004 voimaan tulleessa URL 3 luvun 3  §:n 1 momentissa13.

Voidaan myös kieltää tietyn vahinkoseurauksen aiheutuminen ja jättää avoi-
meksi kysymys, onko myös tuon seurauksen estämättä jättäminen rangaista-
vaa. Tilanteissa, joissa tunnusmerkistö voidaan täyttää sekä aktiivisella tekemi-

7 Livson 1958, s. 51-54;  Palmén 1978, s. 30-31; Nuutila 1996, s. 230-231; Hahto 1998, s. 18-19.
8 Jäljempänä olen käyttänyt 1.1.2004 voimaan tulleista uusista rikoslain pykälistä merkintään URL (SK

515/2003).
9 Livson 1958, s. 51; Palmén 1978, s. 21; Hahto 1998, s. 20-21; Frände 2001, s. 232; HE 44/2002, s. 39;

Jareborg 2002, s. 182; Lappi-Seppälä 2003, s. 763-764. Toinen jaottelutapa (mm. Jareborg 2002, s. 184)
on jako omissiividelikteihin (varsinaiset laiminlyöntirikokset) ja kommissiividelikteihin (tekemisrikok-
set ja epävarsinaiset laiminlyöntirikokset).

10 Nuutila 1996, s. 231-232.
11 Esimerkiksi tieliikennelain 4 luvun 57  §:n mukaan jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljet-

tamaan heti hoitoa tarvitsevaa liikenneonnettomuuden uhria tai avustamaan tarkoituksen mukaisen kul-
jetuksen järjestämisessä.

12 Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankki-
matta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa tai tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voi-
daan häneltä edellyttää, on tuomittava  pelastustoimen laiminlyönnistä  sakkoon tai vankeuteen enintään
kuudeksi kuukaudeksi.

13 “Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään“ Pykälän sa-
namuoto on yhdenmukainen URL 3 luvun 1  §:n kanssa, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa
vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.
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sellä että laiminlyönnillä, laiminlyönnillä toteutettua rikosta kutsutaan epävar-
sinaiseksi laiminlyöntirikokseksi. Milloin tällainen tilanne on käsillä, tulee rat-
kaistavaksi yksittäistapauksessa tunnusmerkistön sanamuodon tulkinnalla.14

Näitä rikoksia koskee 1.1.2004 lukien URL 3 luvun 3  §:n 2 momentti.15 Ero
varsinaisen ja epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen välillä ei käytännössä ole
aina jyrkkä, sillä myös varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa saattaa olla kyse tie-
tynlaisesta vastuuasemasta. Ne perustuvat usein presumoidulle vaaralle, jota
joku velvoitetaan torjumaan pitämällä toiminta riittävän turvallisena aktiivisel-
la tekemisellä. Erona varsinaisten ja epävarsinaisten laiminlyöntirikosten välil-
lä voidaan pitää sitä, että edellisissä lyödään laimin niin sanottuja yleisiä kansa-
laisvelvollisuuksia ja jälkimmäisissä erityisesti säänneltyyn oikeusasemaan eli
vastuuasemaan perustuvia velvollisuuksia.

3. Vastuuasema epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa

Tekijä voidaan asettaa vastuuseen epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta vain,
jos hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus toimia: vaaditaan vas-
tuuasemaa. Vastuuaseman synnyttämät velvollisuudet voidaan sisältönsä puo-
lesta jakaa suojaamis- ja valvontavelvollisuuksiin. Suojaamisvelvollisuus voi
syntyä läheisen yhteiselämän, tehtäväksi ottamisen, työn tai viran perusteella.
Valvontavelvollisuus puolestaan voi perustua edeltävään toimintaan, vastuu-
seen toisen henkilön toiminnasta, vastuuseen vaaran lähteistä tai yhteisön toi-
mintaan liittyvistä laiminlyönneistä.16

Suojaamisvelvollisuuden tarkoittamassa tapauksessa henkilö asetetaan vas-
tuuseen laiminlyönnistä sen vuoksi, että hän on velvollinen suojelemaan jota-
kuta tai joitakin erityyppisiä vaaroja vastaan. Suojaamisvelvollisuuden tuotta-
vana läheisenä yhteiselämänä käytännössä tärkeimpänä voidaan pitää lapsen ja
vanhemman välistä suhdetta. Valvontavelvollisuuden tarkoittamassa tilantees-
sa vastuuasemassa olevan henkilön tehtävänä on valvoa vaaran lähdettä ja estää
loukkaukset, jotka ovat peräisin hänen valvomastaan lähteestä. Myöskin val-
vontavelvollisuus voi syntyä läheisen yhteiselämän kautta, esimerkiksi vanhem-
milla on velvollisuus valvoa lapsiaan, etteivät nämä aiheuta vaaratilanteita.

Olen seuraavassa pohtinut mahdollisia tulkintaongelmia eri vastuuasemien
osalta muun muassa oikeustapausten kautta.

14 Ks. jäljempänä kohta 5 Laillisuusperiaate ja analogiakielto.
15 Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauk-

sen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntymi-
nen. Tällainen velvollisuus voi perustua: 1) virkaan, toimeen tai asemaan; 2) tekijän ja uhrin väliseen
suhteeseen; 3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen; 4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai
5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn .

16 Livson 1958, s. 55 ;  Palmén 1978, s. 65-99; Lappi-Seppälä 1987, s. 369-370; Frände 2001, s. 238-239;
HE 44/2002, s. 39; Jareborg 2002, s. 188-194; Lappi-Seppälä 2003, s. 764.
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4. Erityinen oikeudellinen velvollisuus toimia

4.1. Virka, toimi tai asema

KKO 1977 II 11: Kun kansakoulun oppilaiden uimahalliin tekemän uintiret-
ken valvojaksi määrätty opettaja oli poistunut uima-altaan reunalta ennen
kuin kaikki oppilaat olivat uintiajan päätyttyä nousseet altaasta ja eräs oppi-
las oli tuolloin kenenkään havaitsematta vajonnut altaan pohjalle ja hukku-
nut, opettaja oli syyllistynyt yksin teoin tehtyihin kuolemantuottamukseen
ja laiminlyönnistä tehtyyn virkavirheeseen. (Ään.)

Virkaan, toimeen tai asemaan perustuvan velvollisuuden tulisi olla sillä tavoin
tarkennettu, että se koskisi tietyn henkilön, henkilöjoukon taikka juuri määrä-
tyn omaisuuden suojaamista tai valvomista.17 Laillisuusperiaatteen kannalta on
tärkeää, että virka- tai työsuhteessa oleva henkilö on tietoinen hänellä virka- tai
työsopimuksen perusteella olevista velvollisuuksista ja että ne on määritelty
riittävän selkeästi.

Edellä mainitun tapauksen taustatiedoista käy ilmi, että kyseessä oli ollut
yleinen uimahalli, joka oli varattu koululle kyseiseksi ajaksi, eikä siellä ollut
ollut muita uimareita tai uintivalvojaa. Koulun uintivuoron jälkeen oli alkanut
välittömästi yleinen uintivuoro ja uimahallin varsinainen valvoja oli tullut pai-
kalle. Yleiselle uintivuorolle tullut henkilö oli ensimmäisenä havainnut altaan
pohjaan vajonneen pojan, jonka elvyttäminen ei ollut onnistunut. Tapauksen
osalta on mielestäni kiinnostavaa se, ettei opettajan vastuuta ollut vähentänyt
esimerkiksi se, että paikalle oli jo ennättänyt muita ihmisiä mukaan lukien ui-
mavalvoja. Lisäksi huomion arvoista on se, että opettaja oli siirtynyt oppilaiden
enemmistön mukana pesutiloihin, missä riski siitä, että joku oppilaista loukkai-
si itsensä esimerkiksi liukastumalla, oli vähintäänkin yhtä suuri kuin uima-al-
taan luona. Tapauksesta voi vetää sen johtopäätöksen, ettei opettajan huolehti-
misvelvollisuuden täyttämiseen riittänyt se, että hän huolehti enemmistön tur-
vallisuudesta, vaan hänen olisi tullut estää ryhmän hajoaminen voidakseen huo-
lehtia kaikista yhtälailla.

4.2. Tekijän ja uhrin välinen suhde

Sukulaisuussuhde tai läheinen yhteiselämä perustaa solidaarisuus- ja huolenpi-
tovelvollisuuden, jonka rikkominen saattaa johtaa rikosoikeudelliseen vastuu-
seen. Vanhemmat ovat suojeluvastuussa pienistä lapsistaan. Myös aviopuoli-
soilla on määrätty huolenpitovelvollisuus toisistaan.18 Avioliittoon rinnastetta-

17  Lappi-Seppälä 2003, s. 765.
18 Lappi-Seppälä 2003, s. 765-766. Esim. tapaus KKO 1950 II 259, jossa  syytetty, joka oli tahallansa

jättänyt pitkäaikaiseen tajuttomuuden tilaan vaimonsa, jota hän oli ollut velvollinen hoitamaan, tuomit-
tiin heitteillepanosta. Jareborgin (2002, s. 190) mukaan puolisoilla ei voi kuitenkaan olla valvontavelvol-
lisuutta toisiinsa nähden.
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va läheinen ihmissuhde ja yhteinen talous voivat myöskin luoda tällaisen vel-
vollisuuden. Vanhemmasta oikeuskäytännöstä löytyy myös ratkaisuja, joiden
perusteella lapsilla olisi vastuun perustuva velvollisuus huolehtia iäkkäistä van-
hemmistaan.19

Viimeksi mainittu kysymys lapsen velvollisuudesta huolehtia iäkkäistä van-
hemmistaan on hyvin ajankohtainen. Vanhuksia asuu yksin harvaanasutuilla
seuduilla ilman nykyajan mukavuuksia. Selviytyminen talvipakkasilla puuläm-
mitteisessä punaisessa mummonmökissä ei ole mikään itsestään selvyys. Ny-
kyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa vanhusten määrä lisääntyy samalla kuin
palveluita vähennetään. Vanhemman oikeuskäytännön ei kuitenkaan voitane
katsoa muodostaneen sellaista sitovaa tapaoikeutta, johon lasten vastuun iäk-
käistä vanhemmistaan voisi perustaa. Tämä vastuu on kaupungistumisen myötä
siirtynyt yhä suuremmassa määrin yhteiskunnalle. Suojaamisvastuu ratkeaa sil-
lä perusteella, onko osapuolten välinen suhde muodostunut sellaiseksi, että sen
perusteella toiselle osapuolelle on syntynyt perusteltu ja oikeutettu odotus toi-
sen ryhtymisestä toimiin vaaran torjumiseksi.20 Milloin tällainen tilanne on syn-
tynyt, täytynee ratkaista tapauskohtaisesti. Liian pitkälle viety tulkinta voi kui-
tenkin johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen esimerkiksi tapauksessa, jossa toinen
lapsista käy viikottain katsomasta iäkästä äitiä ja toinen lapsista ei ikinä. Mikäli
vanhus menehtyisi sairaskohtaukseen viikonloppuna, jolloin huolehtiva lapsi
jättää käynnin väliin, ei kai hulttiolapsi voisi välttää vastuutaan vain siksi, ettei
ikinä aikaisemminkaan ollut huolehtinut äidistään, kun samanaikaisesti huo-
lehtivan lapsen voitaisiin joissain tapauksissa katsoa syyllistyneen laiminlyön-
tiin? Mielestäni näin ei voi olla, vaan katsoisin huolehtivan lapsen täyttäneen
kykynsä ja mahdollisuutensa mukaan velvollisuutensa äitiään kohtaan. Toisen
lapsen osalta vastuuaseman muodostumisen edellyttämää läheistä yhteiselämää
ei voitane katsoa olevan eli hänellä ei olisi erityistä oikeudellista velvollisuutta
vain biologisen siteen johdosta huolehtia äidistään. Oikeudellisen vastuuase-
man syntyminen edellyttäisi mielestäni tekijän ja uhrin väliseltä suhteelta eri-
tyistä läheisyyttä ja perusteltua oikeutta edellyttää huolehtimista.

4.3. Tehtäväksi ottaminen tai sopimus

KKO 1975 II 30: Ns. Tahkon hiihtoon osallistunut oli lyönyt päänsä ladun
poikki noin 165 cm korkeudella maasta olleeseen rautatiekiskoon. Tuon kis-
kon sijaintia ladulla ei ollut pidettävä ennalta huomioon otettavana vaarana
hiihdossa eikä hiihtoreitin suunnittelijan vastuuta vähentänyt hiihtoon osal-
listuneille jaetussa tiedotuslehtisessä ollut maininta, että osallistuminen hiih-
toon tapahtui omalla vastuulla.

19 Frände 2001, s. 239-240 ja HE 44/2002, s. 44. Vrt. Ashworthin (1998, s. 441-442) mukaan lapsen velvol-
lisuutta huolehtia vanhemmistaan on pidettävä perustellumpana kuin puolisoiden velvollisuutta huoleh-
tia toisistaan. Huolehtimisvelvollisuus voinee kuitenkin perustua vain yhteiseen talouteen tai tehtäväksi
ottamiseen.

20 HE 44/2002, s. 44. Ks. myös Ashworth 1989, s. 445.
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Tapauksessa kiinnostavaa on se, että kiskon sijaintia ladulla ei ollut pidettävä
ennalta huomioon otettavana vaarana omalla vastuullaan osallistuvan hiihtäjän
kannalta, mutta hiihtoreitin suunnittelijan syyksi oli luettu sen huomioon otta-
misen laiminlyönnistä johtunut seuraus. Näin ollen suunnitteluvastuun ottami-
sen oli katsottu johtavan ankaraan vastuuseen kaikista ennakoimattomistakin
tapahtumista. Rajanvetoa sen suhteen mitä hiihtoreitin suunnittelija olisi voinut
kohtuudella edellyttää osallistujan huomaavan, on jäänyt tapauksen osalta epä-
selväksi.

Kokonaisarvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös uhrin vaikutus
tapahtuneeseen. Tapauksessa KKO 1997:73 sukellusvanhimman ei katsottu
huolimattomuudellaan aiheuttaneen C:n kuolemaa, koska C oli osallistumalla
sukellukseen omalta osaltaan tietoisesti rikkonut turvamääräyksiä ja muita va-
hingon välttämiseksi annettuja ohjeita. Tapauksesta voidaan tehdä se johtopää-
tös, että sukellusvanhin oli huolehtinut hänelle kuuluvista velvollisuuksista, eikä
hän ollut jättänyt tekemättä sellaista, mikä olisi voinut estää onnettomuuden.

Helsingin hovioikeuden lainvoimaisessa ratkaisussa 30.1.2003 nro 293 oli
kysymys asiamiehen velvollisuudesta valvoa päämiestensä etua. A:n katsottiin
laiminlyömällä ryhtyä toimenpiteisiin edustamiensa B:n, C:n ja D:n etujen tur-
vaamiseksi osaltaan myötävaikuttaneen siihen, että he olivat erehtyneet hyväk-
symään kaupat liian alhaisesta kauppahinnasta. A:lla oli ollut perusteita pitää
B:n, C:n ja D:n osalle kuuluvaa kauppahintaa kauppakirjassa mainittua suu-
rempana. A oli menettelyllään edistänyt E:n petosrikosta ja siten syyllistynyt
avunantoon törkeään petokseen.

Sopimukseen perustuva vastuuasema tulee kyseeseen myös tilanteissa, jois-
sa henkilöt ovat keskenään sopineet toisistaan huolehtimisesta. Tällaisia tilan-
teita voivat olla vuorikiipeilyä, vaellusta erämaassa tai muualla asumattomilla
seuduilla harjoittavat seurueet sekä purjehdus- ja veneilyseurueet. Vastuuase-
ma ei kuitenkaan voi syntyä tilanteessa, jossa psyykkisesti normaali aikuinen
ihminen itse tietoisesti antautuu vaaraan.21

4.4. Tekijän vaaraa aiheuttanut toiminta

KKO 1942 II 172: Syytetty oli, sitten kuin hän oli suojellakseen itseään toi-
sen henkilön kohtapäätä uhkaavalta hyökkäykseltä, lyönyt hyökkääjää nyr-
killä ohimoon seurauksin, että tämän pääkallo oli murtunut ja aivokalvoihin
oli syntynyt verenvuoto, jättänyt hänet avuttomaan tilaan. Syytetty tuomit-
tiin heitteillepanosta. Vähemmistöön jäänyt KKO:n jäsen katsoi, ettei hätä-
varjeluoikeuttaan käyttänyt syytetty ollut sillä teollaan tullut velvolliseksi
hoitamaan hyökkääjää, ja olisi vapauttanut hänet rangaistuksesta.

21 Jareborg 2002, s. 194.
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Edellä mainitun tapauksen perusteella voidaan ajatella, ettei vastuun syntymi-
nen edellytä oikeudetonta toimintaa22, vaan toisen osapuolen loukkaantuminen
aiheuttaa toiselle osapuolelle auttamisvelvollisuuden riippumatta syyllisyysnä-
kökohdista.23 Selvää lienee se, että hätävarjelun liioittelua on arvioitava eri ta-
valla kuin hyväksyttävän hätävarjelun rajoissa aiheutunutta seurausta. Yleistä
periaatetta siitä, että oikeudettoman hyökkäyksen uhri olisi aina velvollinen
auttamaan loukkaamaansa hyökkääjää, on kuitenkin vaikea hyväksyä. Esimer-
kiksi raiskausrikoksen uhrilta, joka on vahingoittamalla hyökkääjää onnistunut
torjumaan törkeän rikoksen, on kaikissa tapauksissa mahdotonta edellyttää, että
hän välittömästi teon jälkeen ryhtyisi auttamaan raiskaajaa. Toisaalta hätävarje-
lu on sallittua vain niissä rajoissa, jotka eivät ylitä sitä mitä on pidettävä koko-
naisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laa-
tu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet.24

Kun hyökkääjä on tehty vaarattomaksi, ei liene perusteltavissa jatkaa hätävar-
jelutekoa jättämällä hänet avuttomaan tilaan, mikä edelleen voisi aiheuttaa hyök-
kääjälle lisävammoja. Rajanvetona voisi pitää sitä, että raiskauksen uhrilta edel-
lytetään, että hän ilmoittaa viranomaisille raiskaajan olinpaikan, jotta tämä saa
tarvitsemansa hoidon.

4.5. Muu syy

Suomalaisessa oikeuskäytännössä on perinteisesti edellytetty, että ryyppytove-
reista pitää pitää huolta.25 Tällaista seuruetta voidaan tietyssä mielessä verrata
vuoristokiipeilyä harjoittavaan ryhmään, koska ryyppyporukassa antaudutaan
samalla tavalla vaaraan yhdessä. Sinänsä tämän erityisen vastuun oikeudellista
perustetta on vaikea johtaa mistään tietystä lainsäännöksestä. Juopuneena avut-
tomaan tilaan joutunutta ei saa jättää eikä ryyppyporukan jäsenen pidä antaa
juoda itseään kuoliaaksi. Kun kyse on kuitenkin usein henkilöistä, joiden oma-
kin toimintakyky on alentunut humalatilan takia, ei mielestäni heille voida aset-
taa samaa toimimisvelvollisuutta kuin täysin toimintakykyiselle henkilölle. Li-
säksi kokonaisarvioinnissa tulee ottaa huomioon myös uhrin oma vastuu teois-
taan, mikäli hän on juonut itsensä tolkuttomaan tilaan muiden mahdollisista
estelyistä huolimatta. Tällöin ei voine luottaa vain ryyppyporukan keskinäiseen
huolehtimisvelvollisuuteen.

Laiminlyöntirikoksen ollessa kyseessä edellytetään erityisesti, että laimin-

22 Vrt. KKO 1975 II 1, jossa A oli menettelyllään myötävaikuttanut B:n joutumiseen vaaratilanteeseen.
A:lla oli sen vuoksi ollut erityinen velvollisuus auttaa B:tä tämän jouduttua hukkumisvaaraan. A tuomit-
tiin kuolemantuottamuksesta .

23 Ks. Livson 1949, s. 197-201; Livson 1958, s. 63-70; Palmén 1978, s. 74-75. Vrt. Jareborg 2002, s. 188-
189.

24 URL 4 luku 4  §:n 1 momentti.
25 Esim. KKO 1981 II 97, jossa syytetyt olivat tietoisina ryyppytoverinsa vakavasta humalatilasta jättäneet

tämän selviytymään yksin ulkona pimeydessä ja koleudessa. Tällä tavoin avuttomaan tilaan saatettu oli
olosuhteet huomioon ottaen sinänsä epätavallisella, mutta kuitenkin ennalta arvattavissa olevalla tavalla
hukkunut. Syytetyt oli tuomittu yksin teoin tehdyistä heitteillepanosta ja kuolemantuottamuksesta. (Ään.)
Vrt. Jareborg 2002, s. 189.



134

lyöjällä olisi ollut kyky toimia toisin. Laiminlyöntitapauksissa arvioitaessa te-
kijän syyntakeisuutta voisi kyseeseen tulla URL 3 luvun 4  §:n 4 momentissa26

tarkoitetut erityisen painavat syyt. Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa huma-
lassa oleva uimataitoinen henkilö näkee hukkumisvaarassa olevan lapsen, mut-
ta tietoisena omasta tilastaan ei hyppää veteen ja  pyri pelastamaan tätä. Rinnas-
taisin tässä tapauksessa päihtyneen henkilön uimataidottomaan, jolta puuttuu
tosiasiallinen kyky ja mahdollisuus aktiiviseen tekoon.

5. Laillisuusperiaate ja analogiakielto

Laillisuusperiaatteen kannalta on tärkeää, että rikosvastuun syntyminen laimin-
lyönnin perusteella johtuen erityisestä oikeusasemasta on määritelty selkeästi
rikoslaissa. URL 3 luvun 3  §:n 2 momentti sisältää niin sanotun sisäänrakenne-
tun analogian, jossa lailla sallitaan analogia syytetyn vahingoksi. Toisen mo-
mentin esimerkkiluettelo ei nimittäin ole tyhjentävä, vaan 5 kohdassa sallitaan
periaatteessa millainen tahansa arvoperusteinen syy vastuuaseman perustaksi.
Tätä voitaneen pitää hyväksyttävänä, koska olisi mahdotonta laatia kaikista
mahdollista vastuuaseman perustavista seikoista kattava luettelo.

Tästä huolimatta epävarsinaisten laiminlyöntirikosten ongelmana on sen
määritteleminen kenellä on velvollisuus estää tietyn seurauksen syntyminen,
missä tilanteissa ja missä määrin.27 Lisäksi ongelmallista on se, milloin rikok-
sen tunnusmerkistön mukaisen aktiivisen toiminnan voidaan katsoa täyttyvän
myös tekemättä jättämisellä, jos tunnusmerkistön toiminta on määritelty yleis-
kielen mukaisena aktiivisena tekemisenä.

KKO 2003:42: A oli hankkinut 14-vuotiaan poikansa käytettäväksi mopon,
jonka kuljettamista tämä sai harjoitella pihapiirissä, muttei lähteä sillä ylei-
selle tielle. Poika oli kiellosta huolimatta kaksi kertaa kuljettanut mopoa ylei-
sellä tiellä. Kun A ei tämänkään jälkeen ryhtynyt varotoimiin valvonnan te-
hostamiseksi ja mopon kiellonvastaisen käytön uusiutumisen estämiseksi,
hänen katsottiin tahallaan luovuttaneen mopon alaikäisen kuljetettavaksi.
(Ään.)

Tieliikennelain 5 luvun 65  §:n 1 momentin mukaan ajoneuvoa ei saa luovuttaa
sen kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puut-
tuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen. Luovuttaminen ymmärretään yleis-
kielen mukaisessa merkityksessä aktiiviseksi tekemiseksi. Edellä mainitussa
tapauksessa korkein oikeus päätyi tulkinnan kautta siihen, että luovuttaminen
voi tapahtua myös muulla kuin aktiivisella tekemisellä isän tahallisesti laimin-
lyötyä velvollisuutensa estää yleisellä tiellä ajaminen.

Laillisuusperiaatteen kannalta on jossain määrin kyseenalaista se, että epä-

26 Päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä, johon tekijä on saattanut itsensä, ei oteta syyntakei-
suusarvioinnissa huomioon, ellei siihen ole erityisen painavia syitä.

 27 HE 44/2002, s. 13.
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varsinaisia laiminlyöntirikoksia koskevassa URL 3 luvun 3  §:ssä on määritelty
vain laiminlyöntivastuun henkilöllisestä ulottuvuudesta. Vastuun asiallinen ulot-
tuvuus eli se, missä laajuudessa nämä henkilöt voivat joutua valvonta- tai suo-
jaamisvastuuseen, on jäänyt sääntelemättä.28 Ongelmallinen on esimerkiksi ti-
lanne, jossa pitäisi arvioida 14-vuotiaan ja tämän vanhemman, jolla on alaikäi-
seen lapseensa nähden valvontavelvollisuus, vastuun jakautumista. Yleisen elä-
mänkokemuksen perusteella 14-vuotias ei päätä yksin elämästään, vaan hän
elää vanhempiensa määräysvallassa ja valvonnassa. Toisaalta on myös perhei-
tä, joissa lapset itsenäistyvät aikaisessa vaiheessa ja joissa vanhemmilla ei ole
käytännössä mitään mahdollisuuksia vaikuttaa lapseensa. Itse näkisin tilanteen
siten, ettei vanhempaa voida asettaa vastuuseen, jos hänellä käytännössä ei ole
mitään keinoja vaikuttaa lapseensa. Ottaen huomioon nyky-yhteiskunnan muut-
tuneet käsitykset aikuistumisesta ei vanhempaa voida rangaista siitä, että hän
on mahdollisesti epäonnistunut kasvattajana. Oikeudellisen vastuun edellytyk-
senähän on perhesuhteen ja läheisen yhteiselämän muodostava oikeudellinen
toimimisvelvollisuus.29 Mikäli vanhemman ja lapsen välillä ei ole läheistä yh-
teiselämää, on vanhemman vastuuta alle 15-vuotiaan lapsen tekemisestä vaikea
perustella.

Olen seuraavassa pohtinut vastuuaseman asiallista ulottuvuutta kahden esi-
merkin kautta.

6. Vastuuaseman asiallinen ulottuvuus

Poliisilain 1  §:n mukaan yhtenä poliisin tehtävistä on rikosten estäminen. Tästä
ei kuitenkaan seuraa se, että tekeillä olevan varkausrikoksen passiivinen sivus-
ta seuraaminen johtaisi vastuuseen rikoslain 28 luvun 1  §:n mukaisesti varkau-
desta. Sen sijaan kyseessä saattaa olla erillinen virkavelvollisuuksien rikkomi-
nen. Vastuu edellyttäisi tässä tapauksessa sitä, että esimerkiksi virkaan perustu-
va velvollisuus olisi sillä tavoin tarkennettu, että se koskisi tietyn henkilön tai
henkilöjoukon taikka määrätyn omaisuuden suojaamista tai valvomista.30

Mielestäni tämä vaatimus on jossain määrin viety liian pitkälle. Poliisiviran-
omainen on myös yhteiskunnan jäsen, jolla on samat perusoikeudet -ja velvol-
lisuudet kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Yleisen oikeustajun vastaista on mie-
lestäni se, että esimerkiksi liikennevalvontaan määrätyltä poliisilta ei voitaisi
edellyttää puuttumista näkemäänsä pahoinpitelyyn. Epäselvää on myös se, mi-
ten tulisi arvioida tilannetta, jossa tarkkailutehtävissä oleva poliisi seuraa sivus-
ta pahoinpitelyä. Jos poliisin puuttuminen pahoinpitelyyn vaarantaisi vielä tär-
keämmän, vuosikausia suunnitellun operaation, voidaanko hänen valintaansa
olla puuttumatta tilanteeseen pitää hyväksyttävänä? Kyse on priorisoinnista,
joissa itse asettaisin ihmisen henkilökohtaisen koskemattomuuden etusijalle.

Helsingin Sanomien mielipidesivulla oli 2.12.2003 kirjoitus, jossa käsitel-
tiin heitteillepanoa31.

28 HE 44/2002, s. 40.
29 HE 44/2002, s. 44.
30 HE 44/2002, s. 43.
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Olin liikkeellä vauvani kanssa ja pysähdyin vaunujen kanssa kyselemään
naisen tilaa. Huomasin, että hän oli juonut, mutta hän ei päässyt ylös, koska
hänen nilkkansa oli ilmeisesti murtunut. Päättelin, etten pakkaskelillä voisi
jättää häntä selviytymään itsekseen ja soitin poliisille. Selvitin päivystäjälle,
mitä oli tapahtunut ja että olin liikkeellä siinä vaiheessa huutavan vauvan
kanssa, minkä vuoksi en voisi kovin kauan paikalla odotella. Päivystäjä sa-
noi, että hälytys oli heillä rekisteröity ja apua kyllä tulisi. Odotin naisen kanssa
parikymmentä minuuttia, eikä ketään kuulunut. Lopulta nainen pyysi minua
tilaamaan hänelle taksin, minkä teinkin. Kotiin päästyäni mietin, mitä olisi
tapahtunut, jos olisin vain jättänyt naisen makaamaan kadulle? Entäpä, jos
pakkassäällä hän olisi paleltunut ja vaikkapa kuollut? Jääkö poliisin hätä-
keskukselle puhelinnumeroni tietoon ja olisinko saanut syytteen heitteillejä-
töstä? Kovin on vaikea kansalaisen huolehtia kanssakulkijoistaan, jos ei vi-
ranomaisiakaan kiinnosta auttaminen.

Kysymys kuuluukin riittääkö se, että ilmoittaa viranomaiselle avun tarpeessa
olevasta henkilöstä vai onko auttamaan pysähtynyt henkilö vastuussa uhrista,
kunnes joku viranomainen ennättää paikalle. Voiko vastuun siirtää viranomai-
selle ja siten vapautua toimimisvelvollisuudesta? Onko viranomaisen virkaan
perustuva toimimisvelvollisuus ensisijaista suhteessa tavalliseen kansalaiseen?
Mielestäni lähtökohtaisesti voidaan pitää viranmaisen toimimisvelvollisuutta
ensisijaisena, koska se pääsääntöisesti perustuu lakiin. Velvollisuus huolehtia
lähimmäisestään on pikemminkin tapaoikeuteen ja moraaliin perustuvaa vel-
vollisuutta. Kyse on kuitenkin aina tapauskohtaisesta arvioinnista. Edellä mai-
nitussa esimerkkitapauksessa poistumisesta paikalta, jossa liikkui muitakin ih-
misiä ja viranomaiselle oli ilmoitettu avuntarpeesta, ei mielestäni voisi täyttää
laiminlyöntirikoksen tunnusmerkistöä. Erilainen tilanne voisi olla asumattomalla
alueella, jossa avun paikalle tulo on huomattavasti epävarmempaa. Loukkaan-
tuneen retkeilijän jättäminen oman onnensa varaan lupauksella ilmoittaa asias-
ta viranomaiselle voisi olla jo lähempänä laiminlyöntirikosta. Tällöin joudu-
taan punnitsemaan poislähtemisestä ja paikalle jäämisestä aiheutuvia seurauk-
sia ja arvioimaan, kumpi vaihtoehto on paremmin puolusteltavissa.

7. Ennalta-arvattavuus

URL 3 luvun 6  §:ssä on tahallisuuden osalta edellytetty, että tekijä on pitänyt
seurauksen aiheutumista vähintäänkin varsin todennäköisenä. Laiminlyöntiri-
kosten osalta laissa ei ole määritelty millä todennäköisyydellä laiminlyödyn
teon olisi tullut estää seuraus tai miten todennäköinen aiheutunut seuraus yli-
päänsä oli. Koska rangaistusvastuun osalta epävarsinaisissa laiminlyöntirikok-
sissa laiminlyönti on mielestäni katsottava samanarvoiseksi kuin aktiivinen teko,
voidaan samaa “varsin todennäköinen” -kriteeriä käyttää myös laiminlyöntiti-

31 RL 21 luvun 14  §:n mukaan joka saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön,
josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, on tuo-
mittava  heitteillepanosta  sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.



137

lanteissa.32

Laiminlyönnin syy-yhteys todetaan kysymällä, olisiko laiminlyöty teko es-
tänyt seurauksen. Laiminlyönnin syy-yhteydestä ei yleensä voi olla mitään var-
maa tietoa, vaan kyse on hypoteettisesta seurauksesta perustuen yleiseen elä-
mänkokemukseen. Vanhemmassa oikeuskäytännössä33 on laiminlyönnillä aihe-
uttaminen edellyttänyt sitä, että vaihtoehtoinen tapahtumankulku olisi riittäväl-
lä todennäköisyydellä estänyt vahinkoseurauksen. Näissä tapauksissa ei ole
määritelty tarkemmin sitä, mikä oli riittävä todennäköisyys. Esimerkiksi tapa-
uksessa KKO 1981 II 97 avuttomaan tilaan saatettu oli olosuhteet huomioon
ottaen sinänsä epätavallisella, mutta kuitenkin ennalta arvattavissa olevalla ta-
valla hukkunut. Syytetyt oli tuomittu heitteillepanosta ja kuolemantuottamuk-
sesta.

Liikuntahallin katsomorakenteiden turvallisuutta koskeneessa tapauksessa
KKO 2002:4334  käräjäoikeus on todennut, että rangaistusvastuun edellytykse-
nä oli, ettei seuraamus ollut aivan epätodennäköinen tai että teko oli yleisen
elämänkokemuksen mukaan omiaan aiheuttamaan sattuneen kaltaisen vahin-
gon. Toteutuneen tapahtumainkulun oli oltava tekijän näkökulmasta ennakoita-
vissa. Ennakoitavuus ei edellyttänyt sitä, että aiheuttaja oli tosiasiassa mieltä-
nyt vahinkoseuraamuksen. Riitti, että hän olisi voinut ja hänen olisi pitänyt miel-
tää sen sattumisen mahdollisuus. Korkeimman oikeuden enemmistö ei ole pe-
rusteluissaan ottanut tapahtumien ennakoitavuuteen kantaan, vaan on todennut,
että A ja B olivat virassaan laiminlyöneet huolehtia siitä, että liikuntahalli oli
turvallinen, minkä seurauksena L oli kuollut. Esittelijän mietinnön mukaan A ja
B olisivat voineet ja heidän olisi pitänyt vastuuasemassaan havaita tilaan liitty-
vät vaaratekijät. Heillä olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tila olisi
järjestetty turvallisemmaksi.

Helsingin hovioikeuden lainvoimaisessa ratkaisussa 29.8.2003 nro 2528
katsottiin, että A:n oli täytynyt ymmärtää hänen tiedossaan olleen tuhopolttoai-
keen olevan vakava ja siten mieltää, että tulipalo varsin todennäköisesti toteu-
tui. A:lla oli ollut velvollisuus B Oy:n toiminnasta tosiasiassa vastanneena pyr-
kiä estämään tietämänsä B Oy:n polttamiseen tähtäävät toimet. Sen vuoksi A oli
menettelyllään syyllistynyt tuhotyöhön ja vakuutuspetokseen.

32 Nuutilan mukaan (1997, s. 117) laiminlyönnillä aiheuttaminen edellyttää sitä, että vaihtoehtoinen tapah-
tumakulku olisi riittävällä todennäköisyydellä estänyt vahinkoseuraamuksen.

33 Esimerkiksi tapauksen KKO 1984 II 224 mukaan kun voitiin pitää sangen epätodennäköisenä, että asian-
mukaisten pelastusliivien antaminen uittotyöntekijöiden käyttöön olisi estänyt syntyneen seurauksen,
puutavarayhtiön toimitusjohtajaa ja uittotyömaan vastuunalaista työnjohtajaa vastaan kuolemantuotta-
muksesta ajettu syyte hylättiin. (Ään.)

34 KKO 2002:43: Kun liikuntahallia ei tapaturman sattuessa käytetty työntekoon eikä katsomorakennelman
liikuttamisesta aiheutuvalla vaaralla ollut mitään liittymäkohtaa työn tekemiseen, syyte työturvallisuus-
rikoksesta kaupungin talonrakennuspäällikkö A:ta ja kiinteistörakennusmestari B:tä vastaan hylättiin.
Kun heidän viakseen kuitenkin jäi, että he olivat virassaan laiminlyöneet huolehtia, että katsomoraken-
nelman käyttö olisi turvallisesti järjestetty, heidät tuomittiin rangaistukseen virkavelvollisuuden rikko-
misesta ja kuolemantuottamuksesta. (Ään.)
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8. Laiminlyönnin jatkuminen tuomitsemisen jälkeen

Tapauksessa KKO 2000:435 oli kysymys siitä, voidaanko henkilö tuomita uu-
destaan laiminlyöntirikoksesta, mikäli rikoksen tunnusmerkistön täyttävä lai-
minlyönti jatkui edelleen syyksi lukemisen jälkeen. KKO:n perusteluiden mu-
kaan rikosoikeuden perusperiaatteisiin kuuluu, ettei syytettyä saa tuomita uu-
destaan rikoksesta, josta hänet on jo oikeusvoimaisella päätöksellä tuomittu.
Työtodistuksen antamatta jättämistä oli työsopimuslakirikkomuksena pidettävä
sillä tavoin kertaluonteisena, että teosta jo annettu rangaistusmääräys oli estee-
nä henkilön tuomitsemiselle samassa asiassa uudelleen.

Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten osalta tilanne on mielestäni erilainen.
Arvioinnin kohteeksi voidaan ottaa jo aiemmin mainittu tapaus KKO 2003:42
ja olettaa, että poika ajaa uudelleen yleisellä tiellä mopolla. Voidaanko isä tuo-
mita uudelleen ajoneuvon luovuttamisesta vai onko luovuttamista, joka oli ta-
pahtunut hankkimalla mopo ja säilyttämällä sitä kiinteistöllä, pidettävä sillä ta-
voin kertaluonteisena, ettei isää voida tuomita samasta asiasta uudelleen? Mie-
lestäni tässä tapauksessa tulee vertailukohdaksi ottaa aktiivisella tekemisellä
tapahtuva luovutus. Henkilö voidaan tuomita useita kertoja saman auton luo-
vuttamisesta eri aikoina samalle juopuneelle henkilölle. Luovuttamisen tunnus-
merkistön täyttävä teko on siinä määrin yksittäinen teko, joka on sidottu aikaan
ja paikkaan, ettei se voi olla esteenä uudelle teolle. Epävarsinaisissa laimin-
lyöntirikoksissa ongelmana on se, että laiminlyönti itsessään on usein pidem-
pään jatkunut olotila. Toisena esimerkkinä voisi pitää tapausta, jossa vanhempi
tuomitaan lapsensa heitteillepanosta. Mikäli vanhempi syyksi lukevan tuomi-
onkaan jälkeen ei ota vastuuta lapsensa hyvinvoinnista, voisi ajatella, että ky-
seessä on saman olotilan jatkuminen kuin ennen tuomiota. Tällöin ei olisi mah-
dollista tuomita vanhempaa uudelleen heitteillepanosta. Ratkaisevana kysymyk-
senä oikeusvoiman negatiivisen vaikutuksen kannalta voidaan pitää sitä, että
koskeeko laiminlyönti viime kädessä yhtä ja samaa tosielämän tapahtumaa tai
menettelyä.36 Laajaa tulkintaa puoltaisi tältä osin pyrkimys turvata vastaajan
asema.37

9. Lopuksi

Rikoslain uudistuneita yleisiä oppeja koskevissa lain esitöissä olisin toivonut
otettavan kantaa siihen, mikä merkitys auttamisvelvollisuudelle on sillä, että
edeltänyt toiminta oli oikeutettua esimerkiksi hätävarjelutilanteessa. Myöskään
päihtymyksen merkitystä laiminlyöntirikoksissa ei esitöissä ole pohdittu. Käy-
dessäni läpi KKO:n oikeustapauksia kiinnitin huomiota myös siihen, että ta-

35 A oli tuomittu rangaistukseen työsopimuslain säännösten rikkomisesta sillä perusteella, että hän ei yhtiön
toimitusjohtajana ollut yhtiön palveluksesta eronneen  B:n pyynnöistä huolimatta antanut B:lle työtodis-
tusta.  A ei ollut tuomitsemisen jälkeenkään esitetyistä pyynnöistä huolimatta suostunut antamaan työtodis-
tusta. Kysymys siitä, voitiinko A tuomita uudelleen rangaistukseen työtodistuksen antamatta jättämisestä.

36 Koponen 2003, s. 378.
37 Koponen 2003, s. 396.
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pauksissa, jotka koskivat vanhempien lastensa valvonnan laiminlyömistä kyse
oli aina alle 15-vuotiaista lapsista. Onko tästä vedettävissä se johtopäätös, ettei-
vät vanhemmat voi missään tilanteissa olla vastuussa rikosoikeudellisen vas-
tuuiän saavuttaneen lapsensa tekemisistä?

Rikoslain laiminlyönnin rangaistavuutta koskeva uusi 3  § ei mielestäni muuta
oikeuskäytännön jo muokkaamaa tulkintaa, mutta laillisuusperiaatteen kannalta
tärkeää on, että pykälä antaa laiminlyönnin käsitteelle aiempaa selkeämmät läh-
tökohdat. Erityisen oikeudellisen velvollisuuden perustava asema on jätetty py-
kälässä avoimeksi, mikä voi aiheuttaa käytännössä tulkintaongelmia, mutta sa-
malla se sallii oikeuskäytännön seurata joustavasti yhteiskunnassa tapahtuvia ar-
vokäsitysten muutoksia. Kyseenalaista on kuitenkin vaarannetaanko tällöin lailli-
suusperiaatteen edellyttämää vaatimusta rikoslain sisällön täsmällisyydestä.
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Markku Räty

LIEVEMMÄN LAIN PERIAATE JA
RIKOSOIKEUDEN YLEISTEN OPPIEN
UUDISTUMINEN

1. Taustaksi

1.1. Säännökset

Lievemmän lain periaate tulee sovellettavaksi, kun rikosoikeudelliset säännök-
set muuttuvat ja teko on tehty vanhan lain aikana, mutta siitä tuomitaan vasta
uuden lain ollessa jo voimassa.1 Periaate lausutaan julki Suomeakin sitovan
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopi-
muksen (KP-sopimus) 15 artiklan 1 kappaleen viimeisessä virkkeessä. Se kuu-
luu: “Jos rikoksenteon jälkeen lailla säädetään sovellettavaksi lievempi ran-
gaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osalliseksi.2“

Kansallisessa lainsäädännössä 1.1.2004 voimaan tulleen rikoslain (RL) 3
luvun 2  §:ssä (515/2003) oleva rikoslain ajallista soveltuvuutta koskeva sään-
nös puolestaan kuuluu seuraavasti:

(1 momentti)
Rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin.
(2 momentti)
Jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan
kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulok-
seen.
(3 momentti) Jos laki on tarkoitettu olemaan voimassa vain määrättynä ai-
kana, sovelletaan sinä aikana tehtyyn tekoon tekohetkellä voimassa ollutta
lakia, jollei toisin ole säädetty.
(4 momentti) Jos lakiin sisältyvä rikossäännös saa täsmällisen sisältönsä
muualta laista tai sen nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä, teon
rangaistavuus arvioidaan tekohetkellä voimassa olleiden säännösten tai mää-
räysten perusteella, jollei laissa ole toisin säädetty tai jollei uusi sääntely
osoita suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.

1 Viljanen 1991 s. 511.
2 Taannehtivan rikoslain kielto ilmenee myös perustuslain 8  §:stä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7

artiklasta. Näissä kuitenkin kielletään vain tekohetken jälkeisten kriminalisointien soveltaminen ja teko-
hetken laissa säädettyä ankaramman rangaistuksen tuomitseminen, mutta ei velvoiteta soveltamaan teon
jälkeen voimaan tullutta lievempää lakia.
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Pääsääntö ilmenee 1 ja 2 momentista, joiden mukaan sovelletaan tekohetken
lakia, ellei uusi laki johda lievempään lopputulokseen. Poikkeuksia osoittavat 3
momentti, joka  koskee määräaikaiskriminalisointeja, ja 4 momentti, jossa on
kysymys niin sanotuista blankorangaistussäännöksistä.

1.2. Aikaisempi sääntely

Vielä vuoden 2004 alkuun saakka voimassa ollut, lievemmän lain periaatteen
sisältävä rikoslain voimaanpanoasetuksen (RVA) 3  §:n säännös, joka oli tullut
voimaan rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä
1.1.1991, oli seuraava:

(1 momentti kuten uusi RL 3 luvun 2  §:n 1 momentti.)
(2 momentti) Jos tuomitsemishetkellä on voimassa toinen laki kuin tekohet-
kellä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievem-
pään lopputulokseen.3 Jos uusi laki on tullut voimaan vasta sen jälkeen, kun
asia on ratkaistu ensimmäisessä oikeusasteessa, muutoksenhakutuomiois-
tuimen on sovellettava uutta lakia vain milloin teosta uuden lain mukaan ei
ole tuomittava rangaistusta tai milloin tekohetkellä voimassa olleen lain
soveltaminen johtaisi olennaisesti ankarampaan lopputulokseen.
(3 momentti kuten uusi RL 3 luvun 2  §:n 3 momentti.)

Säännös erosi uudesta laista kahdessa suhteessa. Ensinnäkin 2 momentissa oli
muutoksenhakumenettelyä koskeva rajoitus uuden lain soveltamiseen. Tällai-
nen rajoitus sisältyi vielä uutta lakia koskevaan hallituksen esitykseen, mutta
poistettiin lakivaliokunnan aloitteesta perustuslakivaliokunnan lausunnon poh-
jalta, koska siihen katsottiin kohdistuvan vakavia epäilyjä KP-sopimuksen 15
artiklan vaatimusten kannalta.4 Toiseksi blankorangaistussäännöksiä koskevaa
poikkeusta ei laissa nimenomaisesti ollut, vaikkakin sen muutoin katsottiin ole-
van voimassa samansisältöisenä kuin uudessa RL 3 luvun 2  §:n 4 momentissa.5

Ennen 1.1.1991 voimassa olleessa muodossaan RVA 3  § sisälsi lyhyen sään-
nöksen lievemmän lain periaatteesta. Säännös kuului: Rikoksiin, jotka tehtiin
vanhemman lain voimassa ollessa, mutta joista ennen rikoslain voimaantule-
mista ei ole annettu tuomiota, joka on päässyt taikka saa päästä lainvoimaisek-
si, käytettäköön sitä lakia, joka lievempi on.

Jo tuon säännöksen katsottiin ilmaisevan yleisen periaatteen, vaikka se muo-
dollisesti koski vain vuoden 1889 rikoslain suhdetta sitä aikaisempaan lainsää-
däntöön.6

3 Tämä ensimmäinen virke vastaa uutta 2 momenttia.
4 Poistamisen syistä lähemmin ks. LaVM 28/2002 s.7-8 ja perustuslakivaliokunnan lausunto 31/2002 s. 3.
5 Nuutila 1997 s. 66, HE 44/2002 s. 39.
6 Honkasalo 1965 s. 88, Anttila-Heinonen 1971 s. 57.
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1.3. Tiivistelmä muutoksista

Lievemmän lain periaate on sisältynyt oikeuteemme jo vuoden 1889 rikoslain
voimaantulosta saakka. Periaatteen soveltaminen on täsmentynyt 1.1.1991. Uusi
1.1.2004 voimaan tullut sääntely ei muuta periaatteen sisältöä eikä soveltamista
muutoin kuin, että periaatetta nyt sovelletaan (kuten myös ennen 1.1.1991 teh-
tiin) samalla tavoin muutoksenhaussa kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

1.4. Esityksen päämäärät ja rajaus

Rikoslain muuttamisesta 13.6.2003 annetulla lailla (515/2003), joka on tullut
voimaan 1.1.2004, rikoslakiin on otettu rikosoikeuden yleisiä oppeja eli rikos-
oikeudellisen vastuun edellytyksiä, vastuuvapausperusteita sekä yritystä ja osal-
lisuutta koskevat säännökset. Aikaisempi laki oli aukollinen. Säännökset ovat
suurelta osin kokonaan uusia, ja esitöiden mukaan ne perustuvat oikeuskäytän-
nössä ja oikeuskirjallisuudessa vakiintuneisiin periaatteisiin. Lisäksi lakiin on
otettu aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset rangaistuksen määräämi-
sestä.7

Rikosoikeuden yleisten oppien säänteleminen entistä kattavammin rikoslaissa
antaa aiheen tarkastella lievemmän lain periaatteen soveltamista uudessa valos-
sa. Esityksen tarkoituksena on osoittaa, että lievemmän lain periaate soveltuu
sellaisenaan parhaiten vanhan ja uuden lain rikostunnusmerkistöjen ja niihin
välittömästi liittyvien rikoslain yleisen osan säännösten ankaruuden vertailuun.
Sen sijaan periaatteellisluontoisten yleisen osan säännösten ja erityisesti ran-
gaistuksen määräämiseen sekä seuraamusjärjestelmään liittyvän sääntelyn koh-
dalla on otettava huomioon näkökohtia, jotka puoltavat poikkeamista siitä pää-
säännöstä, että lakien ollessa yhtä ankarat tekoon on sovellettava tekoajan lakia
tuomitsemisajankohdan lain sijasta. Lopuksi käsitellään lyhyesti muutoksen-
haun erityispiirteitä. Esityksen ulkopuolelle jätetään määräaikaiskriminalisoin-
teja ja blankorangaistussäännöksiä koskevat poikkeussäännökset.

2. Lievemmän lain periaatteen soveltamisen yleiset säännöt

2.1. Soveltamisperiaatteet ennen 1.1.1991

Kuten edellä on todettu, ennen 1.1.1991 lievemmän lain periaate perustui RVA
3  §:n säännökseen, jonka katsottiin ilmaisevan yleisen periaatteen, vaikka se
muodollisesti oli  vain yksi vuoden 1889 rikoslain voimaantulosäännöksistä.
Säännöksessä todettiin lyhyesti, että “käytettäköön sitä lakia, joka lievempi on”.
Säännös ei siis antanut ohjetta siihen, verrataanko sitä lopputulosta, mihin lait
yksittäistapauksessa johtavat, vai katsotaanko yksinomaan kumpi laki on in

7 HE 44/2002 s. 1.
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abstracto lievempi. Honkasalon mukaan abstraktisen vertailun perusteella voi-
taisiin päästä tulokseen vain siinä tapauksessa, että rangaistusasteikon maksi-
mia tai minimiä on muutettu. Honkasalo onkin katsonut, että vertailu vanhan ja
uuden lain välillä on suoritettava “niiden konkreettisten tulosten perusteella,
joihin kysymykseen tulleen teon rikosoikeudellinen arviointi kummankin lain
mukaan erikseen johtaa”.8  Kiinnostavaa on havaita, että Honkasalon mielestä
siinä tapauksessa, että tulos kummankin lain mukaan olisi sama, on uudelle
laille annettava etusija. Honkasalo näyttää kuitenkin konkreettisilla tuloksilla
tarkoittavan lähinnä sitä, että arvioinnissa otetaan huomioon rikokseen in conc-
reto soveltuva rangaistusasteikko eikä siis oteta huomioon (aikaisemmin ran-
gaistussäännöksiin usein sisältyneitä) erittäin raskauttavien tai erittäin lieventä-
vien asianhaarojen varalta säädettyjä asteikkoja. Honkasalo ei siten vaikuta edel-
lyttävän konkreettisen soveltamiskokeen tekemistä. Myös oikeuskäytännössä
meneteltiin ennen 1.1.1991 voimaantullutta uudistusta yleisesti siten, että kun-
han rangaistusasteikko oli alentunut, tekoon sovellettiin varsin mekaanisesti uutta
lakia, hovioikeustasolla tosin yleensä, mutta ei aina, rangaistusta hieman sa-
malla alentaenkin.9

2.2. Periaatteen soveltaminen 1.1.1991 lukien

Nyttemmin, 1.1.1991 lukien, on nimenomaisesti säädetty, että rikokseen sovel-
letaan tekoajan lakia ja uutta lakia sovelletaan vain lievemmän lain periaatteen
johdosta. Tekohetkenä pidetään sitä ajankohtaa, jolloin tekijä on suorittanut tun-
nusmerkistön mukaisen toimintansa. Merkitystä ei siis ole sillä, milloin rikok-
sen seuraus ilmenee. Jos kysymyksessä on jatkuva rikos, rikos katsotaan rikos-
lain ajallisen soveltuvuuden kannalta tehdyksi silloin, kun oikeudenvastainen
tila päättyy tai kun rikoksentekijä on tehnyt tarpeelliset toimet rikoksensa luo-
man oikeudenvastaisen tilan lopettamiseksi.10  Varsinaisissa laiminlyöntirikok-
sissa tekohetkenä pidetään yleensä sitä ajankohtaa, jolloin laiminlyönti päättyy
tai laiminlyöty teko olisi viimeistään tullut tehdä.11

Arvioitaessa, onko uusi laki tekohetken lakia lievempi, on tehtävä niin sa-
nottu soveltamiskoe. Vertailun kohteena ovat nimenomaan lakien ajatellun so-

8 Honkasalo 1965 s. 94. Niin ikään Anttila-Heinonen korostavat juttukohtaisen harkinnan merkitystä kir-
joittamalla: “Toisinaan on vaikea ratkaista, mikä laki kahdesta tai useammasta mahdollisesta on lievin.
Ratkaisu on tehtävä ottaen huomioon juuri ratkaistavana oleva yksittäistapaus ”. Ks. Anttila-Heinonen
1971 s. 58.

9 Käsitys perustuu omaan kokemukseeni hovioikeuden esittelijänä ja käräjätuomarina 1970-1980 -luvuil-
la.

10 Nuutila 1997 s. 63 ja Lappi-Seppälä 2003 s. 761. Nuutila käyttää esimerkkinä jatkuvasta rikoksesta va-
rusmiehen karkaamista palveluspaikasta ja toteaa oikeudenvastaisen tilan päättyvän, kun varusmies pa-
lautetaan varuskuntaan. Nuutilan mukaan palauttamishetken lakia sovellettaneen silloinkin, kun aikai-
sempi laki olisi ollut lievempi. Syynä on hänen mukaansa se, että rikoksentekijä on tekoa jatkaessaan
voinut ennakoida teosta tulevan seuraamuksen. Sen sijaan kätkemisrikosta ei ole pidetty jatkuvana rikok-
sena, ja tekohetkenä pidetään varastetun tavaran ostohetkeä (KKO 1997:11).

11 Nuutila 1997 s. 63.
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veltamisen lopputulokset.12 Vertailu perustetaan siihen, mihin konkreettiseen
lopputulokseen uuden tai vanhan lain soveltaminen esillä olevassa tapauksessa
johtaa. Vain siinä tapauksessa, että soveltamiskoe osoittaa uuden lain todella
johtavan lievempään lopputulokseen, sovelletaan uutta lakia. Lopputuloksia on
vertailtava kokonaisuutena, eikä ole luvallista menetellä niin, että sekä uudesta
että vanhasta laista valittaisiin lievimmät piirteet. Vertailussa on otettava huo-
mioon myös muut rikosoikeudelliset seuraamukset kuin rangaistukset, esimer-
kiksi menettämisseuraamukset. Vertailua ei tehdä säännöstasolla, vaan jos esi-
merkiksi sekä tunnusmerkistö että yleisen osan säännökset ovat muuttuneet, on
jompaakumpaa lakia sovellettava kokonaisuutena.13 Joissain tilanteissa saatta-
vat kuitenkin vanha ja uusi laki tulla sovellettavaksi yhtä aikaa. Näin voi käydä
esimerkiksi, jos asianomainen rangaistussäännös muuttuu ankarammaksi ja uudet
vanhentumista koskevat säännökset puolestaan lyhentävät syyteoikeuden van-
hentumista. Tällöin tekoon sovelletaan tekoaikaista lievempää tunnusmerkis-
töä mutta samalla uutta lyhyempää syyteoikeuden vanhentumisaikaa.14

3. Lievemmän lain periaatteen soveltaminen eri tilanteissa

3.1. Yleistä

Seuraavassa pyritään arvioimaan lievemmän lain periaatteen soveltamista eri
tilanteisiin. Lähtökohtana on se näkemys, että periaatteen soveltamisen ydin-
alue on rikoslain erityisen osan ja muiden erityisten rikostunnusmerkistöjen
puolella sekä että yleisen osan kohdalla tulee esiin näkökohtia, jotka monessa
tilanteessa puoltavat, lakiin kirjoitetun pääsäännön vastaisesti,  uuden lain so-
veltamista siinäkin tapauksessa, ettei voitaisi sanoa tämän nimenomaisesti joh-
tavan tekoajan lakia lievempään lopputulokseen.

3.2. Erityisen osan rangaistussäännöksen muuttuminen

Kysymys on yleensä tilanteesta, jossa rangaistusasteikko lievenee tai otetaan
käyttöön lievempi tekomuoto. Tällöin uuden lain soveltaminen lievempänä la-

12 HE 66/1988 s.190 ja HE 44/2002 s. 37.
13 Nuutila 1997 s. 64.
14 KKO 1974 I 2. Tapauksessa oli rangaistussäännöstä muutettu teko- ja tuomitsemisajankohdan välillä

ankarammaksi. Tältä osin tekoon oli sovellettava vanhaa lakia. Toisella lailla oli syyteoikeuden vanhen-
tumista koskevia säännöksiä muutettu, ja uuden lain mukaan syyteoikeus oli, kun tekoon sovellettiin
vanhaa, lievempää rangaistussäännöstä, vanhentunut. Tapauksen arvioinnin kannalta ei mielestäni ole
merkitystä sillä, että kysymyksessä oli kaksi erillistä lainmuutosta; eihän rikostunnusmerkistöjen ran-
gaistussäännöksiä ja syyteoikeuden vanhentumista koskevia säännöksiä yleensäkään samassa yhteydes-
sä muuteta. Tekstissä selostettuun periaatteeseen nähden korkeimman oikeuden kanta vaikuttaa kieltä-
mättä epäjohdonmukaiselta. Se lienee kuitenkin kohtuuden vaatima. Voidaan myös ajatella, että tällai-
sessa tilanteessa soveltamiskoe tehdään kahdessa vaiheessa: ensin valitaan soveltamiskokeen perusteella
rangaistussäännös ja sitten tehdään uusi soveltamiskoe syyteoikeuden vanhentumista koskevien sään-
nösten kesken. Näin ajateltaessa ristiriita osoittautuu näennäiseksi.
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kina saattaa tuntua selvältä, mutta asia ei ole näin yksioikoinen. Ensin on ta-
pauskohtaisesti selvitettävä, mihin muutoksella on pyritty. Esimerkiksi voidaan
ottaa 1.9.2001 voimaan tullut RL 50 luvun 2 a  §:n (13.7.2001/654) säännös
huumausaineen käyttörikoksesta. Käyttörikoksesta tuomitaan se, joka laittomasti
käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen
määrän huumausainetta. Rangaistusasteikko on sakkoa tai enintään kuusi kuu-
kautta vankeutta. Ennen lainmuutosta tuomittiin huumausaineen käyttäjä RL
50 luvun 1  §:n nojalla huumausainerikoksesta, jossa rangaistusasteikko on sak-
koa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Enimmäisrangaistus siis laski huomat-
tavasti. Lainmuutoksella ei kuitenkaan ollut tarkoitus vaikuttaa huumausaineen
käytöstä tai hallussapidosta omaa käyttöä varten tuomittavien rangaistusten
ankaruuteen.15

Tällaisessa tapauksessa tulee edellä todetun mukaisesti vertailla uuden ja
vanhan lain ajatellun soveltamisen konkreettisia lopputuloksia. Huumausaineen
käytön tilanteessa tultiin siihen tulokseen, että samasta käytöstä tai hallussapi-
dosta omaa käyttöä varten tuli tuomittavaksi aivan sama sakkorangaistus riip-
pumatta siitä, kumpaa lakia sovellettiin. Näin ollen vanhan lain aikana tehtyyn
tekoon tuli soveltaa vanhaa lakia huolimatta rangaistusmaksimin huomattavas-
ta (teoreettisesta) alentumisesta.16 Lainmuutoksen tarkoituksena oli vain mah-
dollistaa rangaistusmääräyksen käyttö tällaisissa tilanteissa. Käytännössä kui-
tenkin välistä luisuttiin uuden lain soveltamiseen varsinkin, jos asiaan puolus-
tuksen taholta vedottiin, minkä lisäksi syyttäjät usein muuttivat syytettä uuden
lain mukaiseksi. Asteikon voimakas muuttaminen aiheuttaakin helposti näkö-
harhan siitä, että sääntely todella olisi muuttunut lievemmäksi.17 Uuden lain
soveltamiseen ei tulisi kuitenkaan “sortua”, ellei muutoksen tarkoituksena to-
della ole lieventää rangaistuskäytäntöä.

3.3. Yleisen osan muutokset

Rikoslain yleisen osan säännösten muuttuessa voidaan vain harvoin todeta, että
uusi sääntely olisi yksittäistapauksessa vanhaa lievempään lopputulokseen joh-
tava. Jäljempänä palataan joihinkin 1.1.2004 voimaan tulleissa säännöksissä

15 HE 213/2000 s. 16.
16 Näin on myös katsottu tuoreessa ennakkotapauksessa KKO 2003:100, jossa tosin on myös katsottu, ettei

huumausaineen käyttörikoksesta tuomitsemisen edellytyksiä esillä olleessa tilanteessa ollut. Jo ratkai-
sussa KKO 2002:111 korkein oikeus on katsonut, ettei tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen
johtanut olennaisesti ankarampaan lopputulokseen kuin uusi laki, joten muutoksenhakuasteen ei tullut
soveltaa uutta lakia. Edelleen korkein oikeus on jo tuolloin katsonut, että kysymystä sovellettavasta laista
ei ollut perusteltua arvioida toisin myöskään KP-sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen viimeisen virkkeen
nojalla.

17 Miten sitkeässä tällainen ajattelu  “istuu ”, osoittaa vähemmistön mielipide tapauksessa KKO 2003:100.
Esittelijän mietinnössä, jonka vähemmistö (äänestys 3-2) tältä osin hyväksyi, lausuttiin:  “Ottaen huomi-
oon uuden lievemmän tunnusmerkistön säätämisen ja teon rangaistusasteikon huomattavan lieventymi-
sen katson, että uuden lain soveltaminen johtaa syytetylle lievempään lopputulokseen. Tähän arviointiin
ei vaikuta se lain esitöissä oleva yleisluonteinen, lähinnä rangaistuslajivalintaan liittyvä lausuma siitä,
että ehdotuksella ei olisi vaikutusta huumausaineen käytöstä tai hallussapidosta omaa käyttöä varten
tuomittavien rangaistusten ankaruuteen.”
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havaittaviin tämänkaltaisiin esimerkkeihin. Vanhentumissäännösten muuttumi-
nen lienee yleisimmin esiin tuleva mahdollisuus. Tällaisissa tilanteissa on, ku-
ten edellä on jo viitattu, yleensä meneteltävä niin, että ensin katsotaan, onko
asianomainen erityisen osan rangaistussäännös muuttunut ja valitaan sovellet-
tava laki sekä sen jälkeen sovelletaan uutta vanhentumissäännöstä, jos se johtaa
lievempään lopputulokseen. Vanhentumissäännökset eivät kuitenkaan ole muut-
tuneet nyt kysymyksessä olevassa yleisten oppien uudistuksessa.

3.4. Seuraamusjärjestelmän muutokset

Seuraamusjärjestelmän muuttuessa selkeästi lievemmäksi uutta lakia on luon-
nollisesti sovellettava. Sen sijaan seuraamusjärjestelmän monipuolistuessa saat-
taa syntyä tulkintaongelmia. Esimerkiksi sopii niin ikään 1.9.2001 voimaan tul-
lut RL 2 b luku (14.6.2001/520), joka koskee ehdollista vankeutta. Samassa
yhteydessä kumottiin aikaisempi ehdollisesta rangaistuksesta annettu laki (700/
1991). Itse rangaistuksen sisältöön ei tullut olennaisia muutoksia. Nimitys muut-
tui ehdollisesta rangaistuksesta ehdolliseksi vankeudeksi ja koetusajan sijasta
puhutaan nyt koeajasta. Tosin myös ehdollisen vankeuden edellytykset muut-
tuivat siten, että yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämistä ei enää pidetä esteenä
vankeuden määräämiselle ehdolliseksi. Ei kuitenkaan liene helposti osoitetta-
vissa, että yksittäistapauksessa jokin rangaistus olisi tullut määrätä ehdolliseksi
jommankumman lain mutta ei toisen perusteella.18 Olennainen muutos oli kui-
tenkin se, että nyt tuli mahdolliseksi tuomita vuotta pidemmän ehdollisen van-
keuden oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua vähintään 20 ja enintään 90
tuntia. Edellytyksenä on, että ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittä-
mättömänä rangaistuksena rikoksesta.

Seuraamusjärjestelmän muuttaminen osoittaa lainsäätäjän muuttunutta suh-
tautumista eri seuraamusten soveltumiseen yhteiskunnallisiin oloihin.19 Tältä
kannalta uuden seuraamusjärjestelmän soveltaminen myös ennen sen voimaan-
tuloa tehtyihin rikoksiin vaikuttaisi järkevältä, vaikkei uusi järjestelmä kaikilta
osin olisikaan lievempi.20 On myös otettava huomioon, että usean rikoksen ta-
pauksissa on kuitenkin RL 7 luvun säännösten mukaisesti määrättävä yhteinen
rangaistus. Jos tuomitsemisajankohdan ja tekoajan lakien ollessa yhtä ankarat
uutta lakia sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin, jou-
dutaan jäljempänä esitettävin tavoin saman yhteisen rangaistuksen “sisällä”
soveltamaan kahta seuraamusjärjestelmää tai rangaistuksen määräämiseen vai-

18 Edellytysten muuttamista ei ole tavoiteltukaan, vaan tarkoitus on ollut kirjata lakiin entistä täsmällisem-
min käytännössä jo sovelletut rangaistuslajin valintaperusteet, joita esitöiden mukaan ovat lähinnä rikok-
sen törkeys, tekijän ikä ja uusiminen. Ks. HE 177/2000 s. 11 ja LaVM 8/2001 s. 4.

19 Kieltämättä näin voidaan kyllä yleensä sanoa myös erityisen osan rikostunnusmerkistöjen muuttuessa.
20 Jo Anttila-Heinonen toteavat ennen 1.1.1991 voimassa olleen lain kannalta:  “Tarkoituksenmukaisuuden

kannalta uusi laki saattaa vaikuttaa vanhaa paremmalta, koska se kuvastaa uutta oikeuskäsitystä. Näin on
asianlaita erityisesti silloin kun uudessa laissa on rangaistavuuden rajoja muutettu tai kun on otettu käyt-
töön uusia seuraamusmuotoja entisten sijaan.” Tosin tekijät sitten huomauttavat, että asia on ratkaistu
niin, että tekoon on määrätty sovellettavaksi sitä lakia, joka on lievempi. Ks. Anttila-Heinonen 1971
s. 57.
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kuttavia säännöksiä. Erityisen kärjistetysti tilanne tulee esiin siinä tapauksessa,
että pääosa rikoksista ja vakavimmat niistä on tehty uuden lain tultua voimaan.

Uusia ehdollista vankeutta koskevia säännöksiä ryhdyttiinkin ainakin alioi-
keuksissa soveltamaan heti niiden tultua voimaan. Myös atk-pohjaista tuomio-
lauselmajärjestelmää21 muutettiin heti niin, että tekstipohjaan vaihdettiin sanan
koetusaika tilalle sana koeaika. Välistä on kuitenkin syntynyt epätietoisuutta
siitä, voidaanko ennen 1.9.2001 tehdyistä rikoksista tuomittavan ehdollisen van-
keuden ohessa tuomita yhdyskuntapalvelua. Kysymys on tullut harvoin eteen,
mutta käsittääkseni tällä tavoin on käräjäoikeudessa yleisesti katsottu voitavan
menetellä. Helsingin hovioikeus on kuitenkin 12.9.2002 antamassaan tuomios-
sa katsonut, ettei tämä ole ollut luvallista. Hovioikeus on viitannut lievemmän
lain periaatteeseen ja katsonut sen, onko tekijälle voitu tuomita ehdollisen van-
keuden ohella yhdyskuntapalvelua, riippuvan siitä, kumpaa uutta vai vanhaa
lakia soveltaen tekijän rangaistusseuraamus muodostuu lievemmäksi. Hovioi-
keus on edelleen katsonut, ettei ehdollista rangaistusta voitu pitää riittävänä
seuraamuksena rikoksesta. Sen jälkeen hovioikeus on todennut, että kun teko-
aikana voimassa olleen lain mukaan ehdollisen vankeuden ohella on voitu tuo-
mita vain oheissakkoa, johtaa sen soveltaminen tekijälle lievempään lopputu-
lokseen kuin tuomitsemisajankohtana voimassa olevan lain soveltaminen.22 Pi-
dän tätä tulkintaa epäonnistuneena. On muistettava, että kysymys on nimen-
omaan seuraamusjärjestelmän monipuolistamisesta, siis vaihtoehtojen lisäämi-
sestä eikä niiden vähentämisestä. Käsitykseni mukaan tällaisessakin tilanteessa
on tehtävä aito soveltamiskoe uuden ja vanhan lain välillä. Kun käräjäoikeus oli
tuominnut ehdollisen vankeuden tehosteeksi yhdyskuntapalvelua, sen voidaan
katsoa harkinneen, ettei oheissakko ollut riittävä tehoste. Jos yhdyskuntapalve-
lua ei olisi katsottu voitavan käyttää tehosteena, olisi luonnollisesti vaihtoehto-
na ollut ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen. Soveltamiskokees-
sa olisi siis vanhan lain nojalla katsottu oikeaksi seuraamukseksi ehdoton van-
keusrangaistus, mutta uuden lain mukaan voitiin tuomita ehdollista vankeutta
ja sen ohessa yhdyskuntapalvelua. Viimeksi mainittu rangaistus on varmasti
niin tuomitun kuin suuren yleisönkin mielestä ehdotonta vankeusrangaistusta
lievempi.23 Vastaavasti korkein oikeus on jo vuonna 1979  katsonut, että tuomi-
tun valituksesta voitiin ehdoton vankeusrangaistus muuttaa ehdolliseksi ja sa-
malla tuomita oheissakko.24 Vaikka tapauksessa ei ole aivan samasta asiasta

21  Ks. oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista tehtävistä ilmoituksis-
ta 20.3.1992/278.

22 Helsingin hovioikeuden lainvoimainen tuomio 12.9.2002 Nro 2681 (R 01/3608). Hovioikeus on viitan-
nut esitöissä (HE 177/2000 s. 20) todettuun, että yhdyskuntapalvelu on sakkoa ankarampi rangaistus,
joka tulee oheisrangaistuksena kysymykseen suhteellisen vakavasta rikoksesta, ja että tällä uudella ran-
gaistusvaihtoehdolla voidaan mahdollisesti välttää ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen. Tästä
huolimatta hovioikeus on tullut tekstissä mainittuun tulokseen. Hovioikeus on vapauttanut tuomitun kä-
räjäoikeuden oheisrangaistuksena tuomitsemasta yhdyskuntapalvelusta ja tuominnut sen sijasta hänet
oheissakkoon. Tiedossani ei ole, onko tämä yksittäinen tapaus vai edustaako se hovioikeuden yleistä
linjaa.

23 Hovioikeus on sen sijaan verrannut vain ehdollisen vankeuden oheisseuraamusten keskinäistä ankaruut-
ta ottamatta vertailuun mukaan ehdottoman vankeuden mahdollisuutta.

24 KKO 1979 II 95.
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kysymys, vaan lähinnä reformatio in pejus -kiellon tulkinnasta,  voidaan sitä
kuitenkin pitää yleisenä kannanottona siitä, ettei ehdolliseen vankeuteen liitet-
tävä oheisseuraamus merkitse rangaistuksen muuttumista saman mittaista eh-
dotonta vankeusrangaistusta ankarammaksi.25

4. Uusien yleisen osan säännösten suhteesta lievemmän lain
periaatteeseen

4.1. Yleisiä näkökohtia

Uudistuksen esitöissä on useassa kohdin korostettu, että tarkoitus ei ole muut-
taa vallitsevaa oikeustilaa.26 Tällaisissa tilanteissa pääsääntö on tekoajan lain
soveltaminen. Asiaa arvioitaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että uudis-
tukseen sisältyy  eri tyyppisiä säännöksiä eikä ole itsestään selvää, että kaikkia
tilanteita on arvioitava samalla tavalla. Voidaan erottaa kolmenlaisia tilanteita:
1) rikosnimikkeeseen vaikuttavat ja sekä uuteen että vanhan lakiin sisältyvät
säännökset, 2) periaatesäännökset, joita ei ollut vanhassa laissa, ja 3) rangais-
tuksen määräämiseen vaikuttavat säännökset.

4.2. Rikosnimikkeeseen vaikuttavat säännökset

Ensinnäkin on sellaisia yleensä rikosnimikkeeseenkin vaikuttavia, ikään kuin
läheisesti asianomaiseen rikostunnusmerkistöön kytkeytyviä  ja tuomiolausel-
massa sovellettavien lainkohtien joukossa mainittavia säännöksiä, jotka sisäl-
tyvät sekä uuteen että vanhaan lakiin.27 Tällaisia ovat syyntakeisuutta, vastuu-
vapausperusteita sekä yritystä ja osallisuutta koskevat säännökset. Näiden osal-
ta on pääsäännön mukainen tekoajan lain soveltaminen luontevaa, ellei jossa-
kin yksittäistapauksessa katsottaisi uuden sääntelyn johtavan lievempään lop-
putulokseen. Noita tilanteita on vähän ja ne ovat käytännössä harvinaisia. Esi-
merkkinä lievennyksistä voidaan mainita, ettei RL 4 luvun 4  §:n mukainen

25 Kirjoituksen viimeistelyvaiheessa on annettu korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2003:134. Sii-
nä korkein oikeus on lievemmän lain periaatetta soveltaen tuominnut ehdollista vankeutta ja sen ohessa
yhdyskuntapalvelua tilanteessa, jossa alemmat oikeudet olivat tuominneet vankeusrangaistuksen ehdot-
tomana. Uusi laki oli tullut voimaan jo ennen käräjäoikeuden tuomiota. Korkein oikeus on todennut, että
kysymyksessä oli uusi rangaistusvaihtoehto sekä että uuden lain soveltaminen johtaa lievempään loppu-
tulokseen  kuin tekohetkellä voimassa ollut laki, mikäli uuden vaihtoehdon soveltamisen edellytykset
täyttyvät. Tämä kanta tukee mielestäni tekstissä esitettyä.

26 Ks. esim. HE 44/2002 s. 11 ja 17.
27 Tuomiolauselmassa on perinteisesti tapana mainita 1) rikostunnusmerkistön määrittävät säännökset mo-

mentin tarkkuudella; järjestyksessä alemmanasteisesta ylemmänasteiseen ja rikoslain ulkopuoliset kri-
minalisoinnit ennen rikoslain erityisen osan säännöksiä,  2) rangaistusasteikon muuntumisen aiheuttavat,
yleensä rikosnimikkeeseenkin vaikuttavat rikoslain yleisen osan säännökset pykälän tarkkuudella (nuo-
ruus, yritys, avunanto ym.) ja 3) normaalirangaistuksesta poikkeamiseen vaikuttavat rangaistuksen mit-
taamista koskevat säännökset momentin tai kohdan tarkkuudella (lähinnä koventamis- ja lieventämispe-
rusteet).



117

hätävarjelu enää edellytä hyökkäyksen kohdistuvan johonkin tiettyyn oikeus-
hyvään ja että hätävarjelun liioittelu voi tapahtua myös niin, että puolustusteko
aloitetaan liian varhain tai sitä jatketaan liian pitkään.28  Niin ikään on pakko-
keinolain 1  §:ssä säädettyä jokamiehen kiinniotto-oikeutta  laajennettu siten,
että tarpeellisia voimakeinoja saa käyttää, paitsi kuten aikaisemminkin vasta-
rintaa tekevän, nyt  myös pakenevan henkilön ottamiseksi kiinni.29 Tähän ryh-
mään voi ajatella kuuluvan myös yhden usein sovellettavan sääntelyn, nimit-
täin alle 18-vuotiaana rikoksen tehneen tuomitsemisen nuorena henkilönä lie-
vennetyn rangaistusasteikon mukaisesti. Uuden lain luokitteluun kuitenkin so-
pii paremmin pitää tätä rangaistuksen määräämiseen liittyvänä kysymyksenä.

4.3. Periaate- tai määritelmäsäännökset

Toiseksi uuteen lakiin sisältyy joukko periaatteen tyyppisiä säännöksiä, joissa
lakiin on kirjattu sellaisia määritelmiä tai periaatteita, joita on aikaisemmin vain
vakiintuneen oikeuskäytännön ja yleisesti hyväksyttyjen oikeuskirjallisuuden
kannanottojen nojalla noudatettu. Näiden kohdalla ei esitöiden mukaan ole ta-
voiteltu oikeustilan muuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi laiminlyönnin ran-
gaistavuutta, tahallisuutta ja tuottamusta, erehdystilanteita ja välillistä tekemis-
tä koskevat säännökset. Nämä ovat sen luontoisia, ettei niitä merkitä tuomio-
lauselmaan sovellettuina lainkohtina vaan niihin viitataan tarvittaessa peruste-
luissa. Voidaan jopa sanoa, että niiden kohdalla on keinotekoista vertailla laki-
en lievemmyyttä, kun itse säännöksiä ei vanhassa laissa ole ollut. Käsitykseni
mukaan on luontevaa nojautua näihin uusiin lainkohtiin myös vanhan lain aika-
na tehtyjä tekoja arvioitaessa sen sijaan, että viitattaisiin vain niiden taustalla
olleisiin periaatteisiin. Uusien säännösten tulkintavaikutushan on joka tapauk-
sessa merkittävä.

4.4. Rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten soveltaminen

4.4.1. Yleistä

Kolmas ryhmä on seuraamusjärjestelmää ja rangaistuksen määräämistä kos-
kevat säännökset. Uudella lailla ei puututa seuraamusjärjestelmään sinänsä, vaan
sitä on jo uudistettu aikaisemmin.30 Sen sijaan rangaistuksen määräämistä kos-

28 Ns. ekstensiivinen hätävarjelun liioittelu. Ns. intensiivistä hätävarjelun liioittelua taas on se, että puolus-
tusteko ei ole ollut välttämätön vaan ylimitoitettu. Vanhan lain mukaisen hätävarjelun liioittelun on kat-
sottu  tarkoittavan   vain viimeksi mainittua tilannetta (ks. HE 44/2202 s. 118 ja Nuutila 1997 s. 285-287
ja 291).

29 Esimerkit on esittänyt Lappi-Seppälä oikeusministeriön järjestämässä rikosoikeuden yleisiä oppeja kos-
kevan lainsäädännön uudistusta koskevassa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Helsingissä 18.11.2003.

30 Esim. ehdollista vankeutta koskeva RL 2 b luku ja aikaisemmin kokeiluna käytössä ollut yhdyskuntapal-
velu, jota koskeva laki tuli pysyvänä voimaan 1.1.1997 (Laki yhdyskuntapalvelusta 12.12.1996/1055).
Edelleen on alueellisena kokeiluna ollut 1.2.1997 lukien käytössä nuorisorangaistus (Laki nuorisoran-
gaistuksen kokeilemisesta 12.12.1996/1058).
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kevaa RL 6 luvun sääntelyä on tarkennettu ja monipuolistettu. Luvun nimi on
“rangaistuksen määräämisestä”, kun se aikaisemmin oli “rangaistuksen mittaa-
misesta”.31 Lukuun sisältyi ennen neljä pykälää, kun taas uudessa luvussa on
neljä alaotsikkoa ja 16 pykälää. Tosin näistä yksi alaotsikko ja neljä pykälää
koskevat rangaistuksesta tehtäviä vähennyksiä, joita koskevat säännökset oli-
vat ennen muualla rikoslaissa.32 Uusi säännöstö on joka tapauksessa kiistatta
aikaisempaa selvästi vivahteikkaampi. Siltä osin kuin ankaruuseroja ei ole ha-
vaittavissa, olisi vanhan lain aikana tehtyihin rikoksiin RL 3 luvun 2  §:n 1
momentin nojalla sovellettava vanhaa lakia ja uuden lain aikana tehtyihin luon-
nollisesti uutta lakia. Seuraavassa pyritään osoittamaan, ettei tämä välttämättä
ole kovin tarkoituksenmukaista, ja esittämään näkökohtia sen puolesta, että van-
han lain soveltamisesta voitaisiin näiltä osin luopua myös vanhan lain nojalla
tehtyjen rikosten rangaistusarvoa harkittaessa.

4.4.2. Ankaruusvertailu

Rangaistuksen määräämistä koskeva uusi sääntely on vanhaa lakia ankarampi
lähinnä vain kahdessa suhteessa. Ensinnäkin RL 6 luvun 5  §:n 4 kohdassa on
uusi koventamisperuste, niin sanotut rasistiset motiivit eli rikoksen kohdistami-
nen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään
kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella. Tätä perustetta ei
luonnollisestikaan saa soveltaa vanhan lain aikana tehtyyn rikokseen, vaikka
tällaiset motiivit on muutoin voitu tähänkin asti ottaa huomioon rangaistuksen
mittaamisessa. Toinen ankarampaa kohtelua merkitsevä säännös on varsin har-
voin kysymykseen tuleva RL 6 luvun 8  §:n 3 momentista ilmenevä mahdolli-
suus tuomita myös alentuneesti syyntakeisena rikoksen tehnyt enimmäisran-
gaistukseen.33 Sitä paitsi syyntakeisuus on sellainen edellä jaksossa 4.2 käsitel-
tyyn ryhmään luettava sääntely, jonka kohdalla tekoajan lain soveltaminen on
muutoinkin luontevaa. Nämä kaksi poikkeusta on varsin helppo muistaa.34

Sen sijaan uuteen säännöstöön sisältyy useita kohtia, joissa uusi laki on joko
suoranaisesti vanhaa lakia lievempi tai ainakin jo aikaisempaan lakiin sisälty-

 31 Rangaistuksen määrääminen on yläkäsite, joka kattaa lajinvalinnan ja rangaistuksen mittaamisen; ks. HE
44/2002 s. 186. Vanhassa laissa ei ollut säännöksiä lajinvalinnasta.

32 Tärkein näistä on vapaudenmenetysajan vähentämistä koskeva RL 6 luvun 13  §. Aikaisemmassa laissa
vähennyksestä säädettiin RL 3 luvun 11  §:ssä.

33 Ks. HE 44/2002 s. 204. Esityksen mukaan on alentunutta syyntakeisuutta perusteltua vastedeskin sään-
nönmukaisesti pitää rangaistusta lieventävänä seikkana. Esityksessä katsotaan alentuneen syyntakeisuu-
den merkitsevän alentunutta toisintoimimismahdollisuutta, minkä täytyy yleensä heijastua rangaistuksen
määräämisessä.

34 Kolmantena, käytännössä vain teoreettisena ja huomattavan harvoin merkitystä saavana poikkeuksena
voidaan mainita tilanne, jossa tekoon soveltuu useampia yleisiä vähentämisperusteita (nuoruus, yritys,
avunanto jne.). Vanhan lain osalta on katsottu, että jokainen peruste alentaa enimmäisrangaistusta neljän-
neksen (ks. HE 44/2002 s. 168), kun taas uuteen lakiin ei ole haluttu ottaa tällaista liian mekaanisena
pidettyä laskutapaa (HE 44/2002 s. 204). Vaikka tilanne sinänsä ei ole harvinainen, sillä on vain harvoin
merkitystä, koska yksikin vähentämisperuste laskee minimin ao. rangaistuslajin minimiin. Maksimin
useampikertainen aleneminen taas jää teoreettiseksi, koska rangaistus harvoin liikkuu lähelläkään maksi-
mia.



119

neet rangaistuksen mittaamisperusteet ovat saaneet aikaisempaa täsmennetym-
män tai korostuneemman aseman.35 Jo rangaistusasteikon lieventämistä koske-
va RL 6 luvun 8  § on aikaisempaa monipuolisempi.36 Sen 3 kohdan mukaan
lievennettyä rangaistusasteikkoa sovelletaan avunannon lisäksi sellaiseen osal-
lisuuteen, joka on muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi. Edelleen 4
kohdan mukaan lievennettyä asteikkoa sovelletaan, jos rikos on tehty olosuh-
teissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperusteiden soveltamiseen joh-
tavia olosuhteita. Pykälän 5 kohdassa säädetään mahdollisuudesta käyttää lie-
vennettyä asteikkoa myös, jos siihen on saman luvun 6  §:ssä mainittuja lieven-
tämisperusteita tai 7  §:ssä mainittuja kohtuullistamisperusteita sovellettaessa
taikka muillakin poikkeuksellisilla perusteilla tuomiossa mainittavia erityisiä
syitä. Niin ikään rangaistuksen lieventämisperusteet, joista siis säädetään RL 6
luvun 6  §:ssä, ovat monipuolistuneet. Aivan uusi lieventämisperuste on pykä-
län 2 kohdassa muiden perusteiden ohella mainittu asianomistajan poikkeuk-
sellisen suuri myötävaikutus, jolla tosin on luonnollisesti ennenkin ollut oma
vaikutuksensa rangaistuksen mittaamisessa. Nyt se on kuitenkin nimenomai-
sesti mainittu, ja se voi kerrotuin tavoin johtaa myös lievennetyn rangaistusas-
teikon käyttöön. Sama koskee tekijän ja asianomistajan välillä saavutettua so-
vintoa, josta ennen ei ollut laissa nimenomaista säännöstä lieventämisperustee-
na, vaikka olikin tuomitsematta jättämisen perusteena. Sovinnolta ei myöskään
enää edellytetä vapaaehtoisuutta. Sovinto voi myös edelleen tulla kysymykseen
tuomitsematta jättämisen perusteena RL 6 luvun 12  §:n 4 kohdan mukaisesti,
eikä sovinnon tällöinkään tarvitse olla vapaaehtoinen.37 Vielä voidaan viitata
siihen, että myös kohtuullistamisperusteet, joita koskee RL 6 luvun 7  §, on
aikaisempaa täydellisemmin säännelty ja niissä on erikseen mainittu pykälän 2
kohdassa tekijän korkea ikä, heikko terveydentila ja muut henkilökohtaiset olot
sekä 3 kohdassa rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika.38

4.4.3. Yhteinen rangaistus

Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että uutta rangaistuksen määräämistä koskevaa
säännöstöäkin saa soveltaa vanhan lain aikaisiin tekoihin vain soveltamisko-
keen osoittaessa, että sen soveltaminen johtaa vanhan lain käyttämistä lievem-

35 Tässä esityksessä ei pyritä kuvaamaan näitä tyhjentävästi.
36 Tätä pykälää sovellettaessa muodostetaan lievennetty rangaistusasteikko, jossa enimmäisrangaistus on

kolme neljännestä muutoin sovellettavasta maksimirangaistuksesta ja vähimmäisrangaistus ao. rangais-
tuslajin minimi. Elinkautinen vankeus muuntuu 2-12 vuoden määräaikaiseksi vankeudeksi.

37 Sovintoa koskevat esimerkit ovat tulleet esiin Lappi-Seppälän esityksessä, joka pidettiin edellä mainitus-
sa koulutustilaisuudessa 18.11.2003. Sovinto oli kyllä vanhassakin laissa mahdollinen tuomitsematta
jättämisen peruste (RL 3 luvun 5  §:n 3 momentin 3 kohta, laissa 29.12.1967/621).

38 Lieventämis- ja kohtuullistamisperusteet vaikuttavat siis asteikon sisällä, mutta uutta on erityisesti se
tekstissä mainittu mahdollisuus, että ne voivat aiheuttaa myös rangaistusasteikon muuntumisen lievem-
mäksi. Tällöin voidaan esim. rikoksen korkea erityinen minimirangaistus alittaa  “pehmeämmin keinoin
” kuin vanhan lain aikana, jolloin oli turvauduttava minimin alittamisen tuomiossa mainittavilla erityisil-
lä syillä sallivaan RL 3 luvun 5  §:n 2 momentin (laissa 19.7.1974/613) säännökseen.



120

pään lopputulokseen, jolloin joudutaan monin kohdin vertailemaan vanhaa ja
uutta lakia keskenään. Vielä hankalammaksi tilanne muodostuu, jos yhtä aikaa
tuomittavana on sekä vanhan että uuden lain aikana tehtyjä rikoksia. Tällaisissa
tapauksissa on RL 7 luvun säännösten mukaisesti määrättävä yhteinen vanke-
usrangaistus tai yhteinen sakkorangaistus. Yhteisen rangaistuksen mittaamista
koskevassa RL 7 luvun 5  §:ssä, jota ei ole tässä yhteydessä muutettu, on otettu
huomioon, että jokin rangaistuksen määräämiseen vaikuttava peruste ei koske
kaikkia tuomittavana olevia rikoksia.39 Pykälän 2 momentin toisen lauseen
mukaan, jos jokin 6 luvussa tarkoitettu rangaistuksen koventamis- tai lieventä-
misperuste taikka luvussa mainittu muu seikka koskee vain osaa samalla kertaa
tuomittavista rikoksista, se on kohtuullisessa määrin otettava huomioon yhteis-
tä rangaistusta mitattaessa. Laki ei siis aseta estettä soveltaa osaan rikoksista
vanhan ja osaan uuden lain rangaistuksen mittaamisperusteita. Hankalaa ja työ-
lästä tämä kuitenkin on. Esimerkiksi nojauduttaessa tavallisimpaan koventa-
misperusteeseen, aikaisempaan rikollisuuteen, joka on samansisältöisenä sekä
uudessa että vanhassa laissa, jouduttaisiin tuomiolauselmassa viittaamaan eri
lakiin vanhan kuin uuden lain aikana tehtyjen rikosten osalta.40 Vanhan lain
kohdalla joudutaan vielä tuomiolauselmassa mainitsemaan säädöskokoelman
numero, kun laki ei tuomittaessa enää ole voimassa.41 Vastaavasti olisi menetel-
tävä lieventämisperusteiden osalta, ellei soveltamiskoe osoittaisi uuden lain tu-
levan lievempänä lakina sovellettavaksi johonkin vanhan lain aikana tehtyyn
rikokseenkin.

4.4.4. Kokoavia näkökohtia

Rangaistusten määräämistä koskevat säännökset ovat monessa mielessä eri ase-
massa kuin rikoslain erityisen osan tai muut yleisen osan säännökset. Lievem-
män lain periaatteen soveltamisen ydinaluetta ovat asianomaisen rikostunnus-
merkistön määrittävät rikoslain erityisen osan säännökset tai rikoslain ulkopuo-
liset kriminalisoinnit.42 Näihin läheisesti rinnastuvia mutta ehkä sittenkin hiu-
kan ulompana ovat sellaiset edellä jaksossa 4.2 tarkoitetut yleisen osan sään-
nökset, jotka muuttavat rikosnimikettä, tyyppiesimerkkeinä yritys sekä yllytys
ja avunanto. Sen sijaan rangaistuksen määräämistä ja nimenomaan mittaamista

39 Laissa 19.4.1991/697.
40 Peruste sisältyy RL 6 luvun 5  §:n 5 kohtaan. Vanhassa laissa se oli 6 luvun 2  §:n 4 kohta (laissa 3.6.1976/

466). Lainkohtien mukaan tekijän aikaisempi rikollisuus on rangaistuksen koventamisperuste, jos sen ja
uuden rikoksen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaa-
mattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

41 Vakiintuneen tavan mukaan voimassa olevaan lakiin nojauduttaessa ei tuomiolauselmaan merkitä sää-
döskokoelman numeroa eikä säädöksen antamisvuotta. Sen sijaan sovellettaessa lakia, joka ei enää ole
voimassa, nämä yksilöintitiedot annetaan. Sovellettaessa vanhan lain koventamisperustetta olisi siis mer-
kittävä: Rikoslaki 6 luku 2  §/4 (466/1976).

42 Rikoslaissa oli alkuaan hyvin vähän yleisen osan säännöksiä. Rangaistuksen mittaamista koskevat sään-
nökset taas tulivat lakiin vasta vuonna 1976. Lievemmän lain periaatteen voidaan siten otaksua tarkoite-
tun koskemaan erityisesti rikostunnusmerkistöjen ja yksittäisistä rikoksista seuraavien rangaistusten ver-
tailua. Tässä mielestä sen ydinaluetta ovat yksittäiset kriminalisoinnit.
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koskevat säännökset ovat selvästi ulompana, vaikka niitä sovelletaankin ensisi-
jaisesti rikoskohtaisesti. Ne samoin kuin seuraamusjärjestelmää koskeva sään-
tely osoittavat lainsäätäjän uusinta käsitystä rikosvastuun toteuttamisesta. Ne
muistuttavatkin tietyllä tavalla niin sanottuja prosessuaalisia säännöksiä, joita
on vakiintuneesti katsottu voitavan soveltaa heti asianomaisen lain voimaantu-
lon jälkeen. Käytännön näkökohtana voidaan vielä todeta, että ajan kuluessa ja
vanhojen säännösten jäädessä pois lakikirjasta niiden soveltaminen unohtuu ja
käy hankalaksi. Varsin epätarkoituksenmukaiselta tuntuu myös edellä viitatuin
tavoin yhteistä rangaistusta määrättäessä soveltaa “yhteisen rangaistuksen si-
sällä” rangaistuksen mittaamiseen vanhaa mittaamissäännöstöä vanhan ja uusia
mittaamissäännöksiä uuden lain aikana tehtyihin rikoksiin.

Vahvat tarkoituksenmukaisuussyyt puoltaisivat siis, että ainakin uusia ran-
gaistuksen määräämistä koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös ennen lain
voimaantuloa tehtyihin rikoksiin, edellyttäen tietenkin, ettei uusi laki johda van-
haa ankarampaan lopputulokseen. Tällainen menettely näyttäisi kuitenkin ole-
van selvästi RL 3 luvun 2  §:n 1 momentissa ilmaistun pääsäännön vastaista.
Asiaa voidaan kuitenkin pyrkiä arvioimaan avarammin.

Ensinnäkin lievemmän lain periaate KP-sopimuksen 15 artiklan asettamana
velvoitteena on neutraali sen suhteen kumpaa lakia sovelletaan tekoajan ja tuo-
mitsemishetken lain ollessa yhtä ankarat. Rikoslaissa on valittu tekoajan lain
ensisijaisuus. Voitaisiin hyvin puoltaa myös tuomitsemisajankohdan lain aset-
tamista tällaisessa tilanteessa etusijalle. Jos lievemmän lain periaate olisi voi-
massa vain ensimmäisessä oikeusasteessa, tämä kenties olisikin luonnollinen
lähtökohta.43 Rikoksentekijälle tuskin on suurta merkitystä sillä, kumpaa yhtä
ankarista laeista sovelletaan. Oikeus päästä osalliseksi sääntelyn lieventymi-
sestä ulottuu kuitenkin lainvoimaiseen tuomioon saakka.44 Jouduttaisiin kestä-
mättömään tilanteeseen, jos uuden lain tullessa voimaan alioikeuden ratkaisun
jälkeen muutoksenhakutuomioistuin olisi siinäkin tapauksessa, että vanha ja
uusi laki ovat yhtä ankaria, velvollinen soveltamaan uutta lakia ja muuttamaan
alemman asteen ratkaisua lainvalinnan osalta, vaikka muuta muutostarvetta ei
olisi. Näin ollen se RL 3 luvun 2  §:n 1 ja 2 momentissa omaksuttu sääntely, että
rikokseen sovelletaan tekoajan lakia, ellei tuomitsemishetken laki johda lievem-
pään lopputulokseen, on perusteltu ja oikeastaan ainoa käyttökelpoinen ratkai-
su, ellei tuomioistuimille haluta antaa tässä suhteessa harkintavaltaa.45 Lievem-
män lain periaatteen tarkoitukseen ja tavoitteisiin nähden ei kuitenkaan ole tar-
vetta tehdä sellaista e contrario -päätelmää, että uuden lain soveltaminen on

43 Viljanen suhtautuu kriittisesti ylipäätään lievemmän lain periaatteeseen ja erityisesti sen soveltamiseen
muutoksenhakuasteessa, vaikka myöntääkin, että  “lievemmän lain periaate on ja pysyy ”. Viljanen ko-
rostaa yhdenvertaisuusnäkökulman merkitystä.  Ks. Viljanen 1991 s. 523-524.

44 KP-sopimuksen 15 artiklassa ilmaistun lievemmän lain periaatteen katsotaan olevan ajallisesti rajoitta-
maton, mikä voi edellyttää myös lainvoimaisen tuomion lieventämistä. Tämä koskee kuitenkin vain pe-
ruuttamattomia rangaistuksia, kuten kuolemantuomiota. Tällaisia rangaistuksia ei meillä ole käytössä.
Ks. LaVM 28/2002 s. 7 ja perustuslakivaliokunnan lausunto 31/2002 s.3.

45 De lege ferenda olisikin mielestäni perusteltua sallia, lakien soveltamisen johtaessa yhtä ankaraan loppu-
tulokseen, tuomioistuimen harkinnan mukaan joko vanhan tai uuden lain soveltaminen. Tällöin voitai-
siin pääsääntönä pitää, että käräjäoikeus soveltaisi uutta lakia, mutta hovioikeus ei muuttaisi käräjäoikeu-
den lainvalintaa, jos uusi laki on tullut voimaan vasta käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen.
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ehdottomasti kiellettyä kaikissa niissä tapauksissa, joissa se ei johda vanhan
lain soveltamista lievempään lopputulokseen. Periaatteen kannaltahan on olen-
naista, että rikoksentekijä pääsee osalliseksi lain lieventymisestä, ei se kumpaa
lakia sovelletaan lakien ollessa yhtä ankarat.

Toiseksi on vielä kerran syytä korostaa sitä, että lievemmän lain periaattee-
seen sisältyvä sääntö tekoajan lain ensisijaisuudesta sen ja tuomitsemishetken
lain ollessa yhtä ankarat soveltuu ensi sijassa yksittäisten tunnusmerkistöjen
soveltamisen vertailuun. Nyt tapahtuneen kaltaista tilannetta, jossa olisi toteu-
tettu laaja rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan sääntelyn kodifiointi lakiin,
ei ole ennen ollut eikä sellaista varmaan vuosikymmeniin tarvita. Vaikka laki
siis näyttää olevan ehdoton säätäessään tekoajan lain soveltamisen pääsään-
nöksi, tulee lakia voida tulkita sen tarkoitukseen ja tavoitteisiin nähden sopu-
sointuisella ja samalla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Näistä kaikista syistä rohkenen esittää suosituksena, että uusia RL 6 luvun
säännöksiä sovelletaan käräjäoikeudessa heti 1.1.2004 lukien riippumatta sii-
tä, onko tuomittavana oleva rikos tai osa niistä tehty ennen tuota ajankohtaa.46

Osaltaan tämä on jopa itsestään selvää, kuten RL 6 luvun 13  §:n vapaudenme-
netysajan vähentämistä koskevan säännöksen soveltaminen, jolla on jo heti
korvattava tuomiolauselmassa aikaisempi RL 3  luvun 11  §.47 Poikkeuksena
suositukseen tulee luonnollisesti ottaa huomioon se, ettei yksittäisen rikoksen
osalta saa soveltaa sellaista säännöstä, joka johtaisi aikaisempaa ankarampaan
rangaistukseen. Tällaisia ovat edellä mainitut RL 6 luvun 5  §:n 4 kohdan uusi
koventamisperuste, joka koskee niin sanottuja rasistisia motiiveja, ja 6 luvun 8
§:n 3 momentista ilmenevä mahdollisuus tuomita myös alentuneesti syyntakei-
sena rikoksen tehnyt enimmäisrangaistukseen. Muilta osin, siis esimerkiksi so-
vellettaessa 6 luvun 5  §:n koventamisperusteita, 6  §:n lieventämisperusteita, 7
§:n kohtuullistamisperusteita ja 8  §:n rangaistusasteikon lieventämistä samoin
kuin jätettäessä 12  §:n mukaisesti rangaistus tuomitsematta, on mielestäni jär-
kevää ja tarkoituksenmukaista soveltaa uutta lakia, vaikka se sinänsä ei olisi-
kaan vanhaa lievempi.

4.4.5. Nuoret henkilöt

Erikseen on vielä syytä ottaa käsiteltäväksi alle 18-vuotiaana rikoksen tehnei-
den asema. Näistä rikoksentekijöistä on perinteisesti käytetty nimitystä “nuori
henkilö”, vaikka laki ei tällaista nimitystä suoranaisesti tunne. Tällaisen rikok-

46 Hovioikeuden kohdalla tilanne on toinen. Hovioikeuden ei tule lakien ollessa yhtä ankarat ryhtyä sovel-
tamaan käräjäoikeuden tuomion jälkeen voimaan tullutta uutta lakia, paitsi niissä tilanteissa, joissa se
toimii ensiasteen tavoin eli esim. tuomitsee rikoksesta, jota koskevan syytteen käräjäoikeus oli hylännyt.

47 Tämä johtuu yksinkertaisesti käytännön tarpeista ja säännöksen  “teknisestä ” luonteesta. Sitä paitsi use-
asta rikoksesta tuomittaessa vähennys tehdään yhteisestä rangaistuksesta, jolloin se voi perustua sekä
ennen 1.1.2004 että sen jälkeen tapahtuneeseen vapaudenmenetykseen. Oikeushallinnon tietotekniikka-
keskus onkin 31.12.2003 päivätyssä sähköpostiviestissä ilmoittanut, että tällainen muutos pyritään saa-
maan tuomiolauselmasovelluksessa tehdyksi vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
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sentekijän kohdalla on 31.12.2003 saakka voimassa olleen RL 3 luvun 2  §:n
(19.7.1974/613) mukaan tullut käyttää lievennettyä rangaistusasteikkoa. Kysy-
myksessä on ollut yksi rangaistuksen yleisistä vähentämisperusteista.48 Rikok-
sen nimikkeestä on myös tullut näkyä, että rikoksesta on tuomittu “nuorena
henkilönä”.

Uudessa sääntelyssä rikoksen alle 18-vuotiaana tehneen rangaistuksen mää-
räämisestä säädetään RL 6 luvun 8  §:ssä, joka koskee rangaistusasteikon lie-
ventämistä, tarkemmin sen 1 momentin 1 kohdassa. Mitään asiallista muutosta
ei ole tapahtunut, vaikka säännös on siirtynyt teon rangaistavuuden poistavia
tai sitä vähentäviä perusteita koskeneesta RL 3 luvusta, joka nykyisen otsikoin-
tinsa mukaan koskee rikosoikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä, rangais-
tuksen määräämistä koskevaan RL 6 lukuun. Näin ollen en näe syytä luopua
perinteisen nimikkeen “nuorena henkilönä” käyttämisestä. Katsoisin myös, että
tämän lieventämisperusteen soveltamisen tulisi perinteen mukaisesti edelleen
näkyä myös rikoksen otsikoinnissa, eikä ole suotavaa, että tyydytään pelkkään
lakiviittaukseen. Tällöin lievennetyn rangaistusasteikon käyttäminen on selke-
ästi havaittavissa. Sovelletaanko ennen 1.1.2004 nuorena henkilönä tehtyihin
rikoksiin vanhan vai uuden lain säännöstä, on pitkälti “makuasia”. Vanhan lain
soveltaminen on varmasti “oikein”, mutta uuden lain käyttämistä puoltavat sa-
mat näkökohdat kuin muidenkin rangaistuksen määräämistä koskevien sään-
nösten kohdalla, erityisesti silloin, kun on määrättävänä yhteinen rangaistus sekä
vanhan että uuden lain aikana tehdyistä rikoksista.

5. Lievemmän lain periaate muutoksenhakuasteessa

Edellä on käsitelty lievemmän lain periaatetta ja erityisesti sitä, miten yleisiä
oppeja koskevien säännösten kohdalla menetellään tekoajan lain ja tuomitse-
mishetken lain ollessa yhtä ankarat, lähinnä käräjäoikeuden näkökulmasta. Toi-
saalta käräjäoikeudessa, yksittäisiä tapauksia lukuunottamatta, päästään yleen-
sä varsin nopeasti siihen tilanteeseen, että rikokset ovat uuden lain aikana tehty-
jä. Sen sijaan hovioikeudessa joudutaan vanhan lain aikana tehtyjä rikoksia kä-
sittelemään vielä jopa usean vuoden ajan. Nykyään yleisesti hyväksytty ja mo-
nessa yhteydessä korostettu lähtökohta on, että oikeudenkäynnin painopisteen
tulee olla käräjäoikeudessa. Hovioikeuden tehtävä on vain tarkastaa käräjäoi-
keuden ratkaisu niiltä osin kuin valittaja perustellusti väittää sitä virheelliseksi
sekä käsitellä uudelleen ne asiat, jotka riitaisten näytöllisten tai oikeudellisten
kysymysten vuoksi sitä edellyttävät.49 Tämän lähtökohdan kannalta on varotta-
va, ettei hovioikeus lievemmän lain periaatteeseen nojautuen tarpeettomasti puutu

 48 Ks. Lappi-Seppälä 2000 s. 349. Rangaistuksen yleisiä vähentämisperusteita oli vanhassa laissa kaikkiaan
kuusi: 1) nuoruus, 2) alentunut syyntakeisuus, 3) yritys, 4) avunanto, 5) hätävarjelun ja voimakeinojen
käytön liioittelu sekä 6) oikeudenvastainen pakkotilateko eräissä tapauksissa.

49 Ks. esim. HE 91/2002  s. 4 ja siitä sekä hallituksen esityksestä 83/2001 vp annettu LaVM 27/2002 s. 4.
Esitykset ja mietintö koskevat 1.10.2003 voimaan tullutta ns. seulontamenettelyä (laki oikeudenkäymis-
kaaren muuttamisesta 23.5.2002/381).
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sellaisiin käräjäoikeuden ratkaisuihin, jotka sinänsä ovat aivan hyväksyttäviä.
Kuten edellä on käynyt ilmi, hovioikeudet sovelsivat ennen 1.1.1991 voimassa
ollutta järjestelyä varsin mekaanisesti niin, että ne lievemmän lain perusteella
tuomitsivat uudelleen uuden tunnusmerkistön ja rikosnimikkeen mukaisesti sii-
näkin tapauksessa, ettei rangaistusta muutettu.50 Väliaikana 1.1.1991 lukien ennen
rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan uudistuksen voimaantulemista 1.1.2004
taas on ollut voimassa sääntely, jonka mukaan hovioikeutta koski erityinen kyn-
nys niin, että hovioikeus sai soveltaa uutta lakia vain tekohetkellä voimassa
olleen lain soveltamisen johtaessa olennaisesti ankarampaan lopputulokseen.
Tämän muutoksenhakutuomioistuinta koskevan poikkeuksen tarkoituksena lie-
nee ollut vähentää hovioikeuteen valittamista vain sen vuoksi, että tiedettiin
lieventävän lainmuutoksen olevan tulossa.51 Rajoituksen poistamisen ei kuiten-
kaan tarvitse johtaa siihen, että hovioikeudet olennaisesti aikaisempaa useam-
min joutuisivat muuttamaan käräjäoikeuksien ratkaisuja lievemmän lain peri-
aatteen vuoksi. On nimittäin muistettava, kuten edellä on käynyt selville, että
useinkaan rangaistusasteikon lieventyminen tai rikosnimikkeen muuttuminen
ei merkitse sitä, että yksittäistapauksissa olisi tullut tuomita lievempi rangais-
tus. Hovioikeuden ei siten mielestäni pidä soveltaa käräjäoikeuden tuomion jäl-
keen voimaan tullutta uutta lakia, ellei se todella tule siihen lopputulokseen,
että asianomaisessa yksittäistapauksessa myös rangaistusta on lain muuttumi-
sen vuoksi lievennettävä tai alennettava. Rangaistukseen ei toisaalta tulisi puut-
tua, jos se myös uuden lain kannalta arvioituna on hyväksyttävä. Tällä tavoin
turvataan oikeudenkäynnin painopisteen säilyminen käräjäoikeuksissa ja välte-
tään spekulatiiviset muutoksenhaut.52

6. Lopputeesit

Esitetyn perusteella päädyn seuraaviin viiteen lopputeesiin ohjeeksi siitä, miten
on perusteltua menetellä niissä tilanteissa, joissa tekoajan lain ja tuomitsemis-
hetken lain soveltaminen johtaa yhtä ankaraan lopputulokseen.

1) Rikoslain erityisen osan tai rikoslain ulkopuolisten kriminalisointien  koh-
dalla sovelletaan tekoajan lakia.

50 Esim. jo mainittu KKO 1979 II 95, jossa hovioikeus oli soveltanut uusia liikennejuopumusta koskevia
säännöksiä rangaistusta kuitenkaan muuttamatta. Tosin RVA 3  §:n säännöskin puhui vain  “lain ” lievem-
myydestä.

51 Nuutila 1997 s. 65.
52 Näistä lähtökohdista seuraa, että hovioikeus pääsee yleensä soveltamaan 1.1.2004 voimaan tullutta ri-

koslain yleisten oppien uudistusta ennen tuota ajankohtaa tehtyihin rikoksiin vain, jos käräjäoikeus on
uskaltautunut niin edellä esitettyjen suositusten mukaisesti tekemään. Samalla voinee hovioikeuksille
esittää  “nöyrän toivomuksen ”, etteivät ne ryhtyisi oikaisemaan käräjäoikeuden lainvalintaa sen sovelta-
essa, lakien ollessa yhtä ankarat,  yleisiä oppeja koskevaa uusia säännöksiä myös ennen 1.1.2004 tehtyi-
hin rikoksiin. Vaikka hovioikeus katsoisikin oikeammaksi näissä tapauksissa tekoajan lain käyttämisen,
tällainen lopputulokseen vaikuttamaton epäolennainen  “virhe ” ei oikeuttane hovioikeutta viran puolesta
puuttumaan asiaan eikä ainakaan yksinään ylitä seulontakynnystä.
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 2) Rikoslain yleisen osan kohdalla sovelletaan tekoajan lakia, kun on kysy-
mys yksittäiseen rikokseen sovellettavista muista kuin rangaistuksen mää-
räämistä koskevista säännöksistä.53

 3) Aikaisemmin voimassa olleet periaatteet vahvistavia uuden yleisen osan
säännöksiä sovelletaan myös vanhan lain aikana tehtyihin rikoksiin.

4) Rangaistuksen määräämisen osalta sovelletaan tuomitsemishetken lakia
lukuunottamatta niitä säännöksiä, joiden soveltaminen yksittäisen rikoksen
kohdalla johtaa tekoajan lakia ankarampaan lopputulokseen.

5) Hovioikeus soveltaa käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen voimaan tullutta
uutta lakia vain siinä tapauksessa, että se samalla alentaa tai lieventää ran-
gaistusta.
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Matti Lahti

LIEVEMMÄN LAIN PERIAATE

1. Johdanto

Käsittelen tässä johdannossa rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta, koska se
on lievemmän lain periaatteen kannalta ja muutenkin rikosoikeuden keskeinen
kysymys. Laillisuusperiaate on yhteydessä lievemmän lain periaatteeseen eri-
tyisesti taannehtivan rikosoikeuden kiellon välityksellä.

Rikosoikeus on oikeudenala, joka on Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa
pitkään ollut kiinteästi sidoksissa kirjoitettuun lakiin.  Periaatteesta käytetään
suomenkielessä kolmea eri nimeä, jotka tarkoittavat samaa: legaliteettiperiaate,
lakisidonnaisuusperiaate ja  laillisuusperiaate. Viimeksi mainittu on ilmeisesti
nyt Suomen lainsäädäntöön otettuna vakiintumassa eniten käytetyksi.

Laillisuusperiaate on peräisin Ranskan suuren vallankumouksen ihmisoikeus-
julistuksesta, jonka 8 artiklan mukaan ketään ei saanut rangaista muun kuin sitä
ennen rikoksesta annetun ja julkaistun lain mukaan.  Periaate oli kirjattu jo vuonna
1787 Itävallan rikoslakiin. Ranskan perustuslakiin se otettiin vuonna 1795.1

Laillisuusperiaate on saanut lakiin kirjatun ilmenemismuotonsa myöhemmin
ainakin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.2

Periaatteen sisällön huomioon ottaen on eräänlainen paradoksi ollut se, että
rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta itsestään ei  meillä Suomessa ole ol-
lut ennen vuotta 1995 kansallisessa lainsäädännössä nimenomaista säännöstä.
Vaikka laillisuusperiaatetta ei ole ollut kotimaiseen lakiin kirjoitettuna, on se
ollut voimassa yleisenä periaatteena.  Honkasalo valitti legaliteettiperiaatteen
positiivisoikeudellista puuttumista vuonna 1965. Hän katsoi silti sen olevan
voimassa sellaisena kuin  korkeimman oikeuden lainkäyttö on sen omaksunut.3

Vuonna 1995  laillisuusperiaate otettiin niin sanotun perusoikeusuudistuksen
yhteydessä hallitusmuotoon sen 6 a §:ksi. Hallitusmuodosta säännös periytyi
1.3.2000 voimaan tulleeseen Suomen perustuslakiin (731/1999). Perustuslaissa
säännös on 8 §:ssä otsikolla Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate.  Perustuslain
pykälän mukaan “Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita ran-
gaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole säädetty ran-
gaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohet-
kellä on laissa säädetty.”

Jo ennen laillisuusperiaatteen sisällyttämistä kirjoitettuun kansalliseen lain-

1 Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit I, 1965, s. 42.
2 HE 44/2002 vp  s 30.
3 Honkasalo 1965 s. 43.
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säädäntöön Suomessa on ollut kansainvälisesti velvoittavana voimassa kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
(SopS 7-8/1976, jäljempänä KP-sopimus) 15 artiklassa ja Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen (SopS 18-19/1990) 7 artiklassa säädetyt kiellot tuomi-
ta rangaistusta ilman lakia.

Rikosoikeuden yleisten oppien 1.1.2004 voimaan tulleessa uudistuksessa4

laillisuusperiaatteesta säädetään rikoslain (jäljempänä URL) 3 luvun 1 §:ssä,
joka kuuluu “Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella,
joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuk-
sen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.”

Kun tämän kirjoituksen aihe on lievemmän lain periaate, en käsittele lailli-
suusperiaatetta enkä sitä, mitä mahdollista eroa perustuslain ja rikoslain sään-
nöksillä on, enempää kuin toteamalla ne sanamuodoltaan erilaisiksi ja rikosla-
kiin otetun nimenomaista laissa säätämistä koskevan vaatimuksen sanallisesti
perustuslain säännöstä tiukemmaksi.

Kuten alussa mainitsin laillisuusperiaate liittyy lievemmän lain periaattee-
seen taannehtivuuskiellon kautta.5  Taannehtivan rikoslainsäädännön kiellon
voitaneen katsoa  ainakin  välillisesti ilmenneen vuodesta 1889 lähtien kirjoi-
tettuna lakina rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:stä. Sen
vuoden 2004 alusta korvanneessa uudessa rikoslain 3 luvun 2 §:ssä lievemmän
lain periaate on sijoitettu otsikon “Ajallinen soveltuvuus” alle.

Taannehtivuuskielto tarkoittaa, että rikosoikeudellista lainsäädäntöä ei saa-
teta vastaajien etua vaarantavasti taannehtivasti voimaan. Sen sijaan lievem-
män lain periaatteen mukaisesti taannehtiva voimaansaattaminen rikoksenteki-
jän eduksi voidaan hyväksyä, koska syynä lievennykseen on muutos siinä, kuinka
moitittavana yhteiskunta tuota rikosta pitää.6

2. Lievemmän lain periaatteen positiivisoikeudellinen sääntely

2.1. Sääntelyn alkuhistoria

Suomen muodollisesti vieläkin voimassa oleva rikoslaki on peräisin vuodelta
1889. Se oli silloin nimeltään Suomen Suuriruhtinaskunnan rikoslaki, jonka
Venäjänmaan keisari ym. Aleksanteri III Suomenmaan valtiosäätyjen esityk-
sestä vahvisti ja laki annettiin 19.12.1889. Se julkaistiin silloisessa Suomen suu-
riruhtinaanmaan Asetus-Kokouksen vihossa  numero 39.7  Samalla rikoslain
johtolauseessa ilmoitettiin, että lain voimaanpanemisesta niinkuin myös sen täy-
täntöönpanosta annetaan erityinen asetus. Näillä asetuksilla, jotka annettiin sa-
mana päivänä ja julkaistiin samassa asetuskokoelman vihossa, tarkoitettiin ase-

4 SäädK 515-539/2003.
5 Muut laillisuusperiaatteen osatekijät ovat: lailla säätämistä koskeva vaatimus, täsmällisyysvaatimus, ns.

praeter legem -kielto ja analogiakielto.
6 Nuotio-Majanen: Rikosoikeuden poluilla, 2003, s. 44.
7 Sen aikaisen tavan mukaan säädökset eivät saaneet omaa numeroaan vaan ainoastaan vihon numeron ja

samassa vihossa voi olla useita säädöksiä. Tästä johtuu, että rikoslailla ja RVA:lla on sama numero, joka
on vihon eikä säädöksen numero.
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tusta rikoslain voimaanpanemisesta8  ja  asetusta rangaistusten täytäntöönpa-
nosta. Nämä molemmat asetukset säädettiin valtiosäätyjen esityksestä ja ovat
siten rinnastettavissa eduskuntalakeihin. Näin ollen näihin asetuksiin myöhem-
min tehdyt muutokset on käsitelty  samassa lainsäätämisjärjestyksessä kuin ta-
valliset lainmuutokset. Rangaistusten täytäntöönpanon osalta säädöksen nimi
muutettiin laiksi vuonna 1995.

Rikoslain voimaanpanemisesta annetussa asetuksessa  (RVA) säädettiin alun-
perin, että rikoslaki tulisi voimaan 1.1.1891.  Voimaantulo lykättiin 13.12.1890
annetulla julistuskirjalla toistaiseksi, kunnes 14.4.1894 annetulla julistuskirjal-
la rikoslaki ja edellä mainitut asetukset määrättiin tulemaan heti voimaan.

RVA 3 §:ssä säädettiin lainvalinnasta siinä tilanteessa, että rikos oli tehty
ennen rikoslain voimaantuloa, mutta tuomio asiassa tuli annettavaksi voimaan-
tulon jälkeen. Pykälä kuului:

Rikoksiin, jotka tehtiin vanhemman lain voimassa ollessa, mutta joista en-
nen rikoslain voimaan tulemista ei ole annettu tuomiota, joka on päässyt
taikka saa päästä lainvoimaiseksi, käytettäköön sitä lakia, joka lievempi on.

Alkuperäinen säännös oli sisällöltään vain lievemmän lain periaatteen sisältävä
lainvalintasäännös. Siinä ei säädetty suoraan rikoksen ajallisesta ulottuvuudes-
ta eli siitä, mitä lakia on sovellettava, jos vanha ja uusi laki johtavat samaan
lopputulokseen. Myöskään eri oikeusasteiden tuomioita ei asetettu erilaiseen
asemaan eikä määräaikaislaeista ja blankosäännöksistä ollut mitään erillistä
säännöstä.

Säännös koski sanamuodon mukaisesti vain rikoslain voimaantulotilannet-
ta, siis tilannetta 14.4.1894.  Alkuperäistä lievemmän lain periaatetta sovellet-
tiin rikoslain voimaantulon jälkeisiin rikosoikeudellisiin lainmuutoksiin, vaik-
ka säännöksen sanamuoto viittasi vain rikoslain voimaantuloon. Oikeuskäytän-
nössä säännös on saanut  sellaisen yleisen oikeusperiaatteen luonteen, että sitä
on laillisuusperiaatteen tavoin noudatettu kirjallisen säännöksen puuttumisesta
huolimatta.9 Vaikka tässä  mielestäni on  ollut kysymys enemmän lainanalogi-
asta kuin lain  tulkinnasta, lainanalogia toimii tässä syytetyn eduksi.10 Syytetyn
eduksi toimivan lainanalogian käyttäminen ei ole rikossäännösten kohdalla kiel-
lettyä.

2.2. Vuoden 1991 alusta 31.12.2003 saakka voimassa ollut laki

Rikoslain kokonaisuudistuksen I vaiheen 1.1.1991 voimaantullessa RVA 3 §:ää
muutettiin.11 Myös pykälän luonne muuttui, kun siihen tuli selvä säännös rikos-

8 Vuoteen 1948 asti sen nimi oli Asetus  Suomen uuden rikoslain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen
johdosta on vaarinotettava.

9 Anttila-Heinonen 1971 s. 57.
10 Lainananalogialla tarkoitetaan jonkin säännöksen soveltamista tapaukseen, jota säännös sinänsä ei kos-

ke, mutta joka on rinnastettavissa säännöksen soveltamisalaan kuuluvaan tapaukseen. (Heinonen ym.,
2002, s. 77-78).

11 SäädK 24.8.1990/770.
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lain ajallisesta ulottuvuudesta ja lievemmän lain periaatetta ei enää sanamuo-
dollisesti kytketty alkuperäisen rikoslain voimaantuloon vaan se koski kaikkia
rikosoikeudellisia säännöksiä niin kuin sitä oli tulkittukin ennen lainmuutosta.

Vaikka pykälää ei tuossa uudistuksessa otsikoitu toisin kuin 1.1.2004 voi-
maantulevassa uudistuksessa, siihen uutena lisätty rikossäännösten ajallista so-
veltamisalaa koskevaa säännöstä voidaan pitää yläkäsitteenä ja pääsääntönä,
josta lievemmän lain periaate on poikkeus. Sen sijaan en pidä täysin oikeana tai
ainakaan kattavana  hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa12  esi-
tettyä kantaa, jonka mukaan “(P)ykälän nykyisen lievemmän lain periaatteen
tilalle (kursiivi kirjoittajan)  ehdotetaan säännöstä rikoslainsäädännön ulottu-
vuudesta.”  Mielestäni lievemmän lain periaate oli tuossa pykälässä ja on uu-
dessakin pykälässä niin keskeinen ja merkitykseltään painava seikka, että ajal-
linen ulottuvuus (tai uuden lain käyttämä ajallinen soveltuvuus) ei edes yläkä-
sitteenä täysin korvaa sitä eikä ainakaan anna osuvaa kuvaa.

RVA 3 §:ssä oli kolme momenttia.  Pykälän 1 momentin mukaan rikokseen
sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun  rikos tehtiin.  Kun momentti on
samasanainen myös uudessa laissa,  käsittelen tekohetkeen liittyviä tulkintaon-
gelmia jäljempänä siinä yhteydessä (jakso 2.4.1.)

Vaikka RVA 3 §:n 2 momentin ensimmäiseen virkkeeseen kirjoitettu lievem-
män lain periaate oli sanamuodoltaan hieman erilainen kuin URL 3 §:n 2 mo-
mentin säännös, sen  asiasisältö on samanlainen. Lievemmän lain periaate on
poikkeus 1 momentin pääsääntöön, jonka mukaan lainvalinnassa lähtökohtai-
sesti voittaa tekohetken laki.  Ratkaisevaa on kokonaisarvostelu, jossa suorite-
taan vertailu tekohetken ja tuomitsemishetken lain lopputulosten välillä. Jos
lopputulos on tuomitsemishetken lain mukaan lievempi, sovelletaan uudempaa
lakia. Vertailussa huomioon otettavista seikoista enemmän jäljempänä jaksossa
2.4.2.

RVA 3 §:n 2 momenttiin oli kirjattuna  varsinaisen lievemmän lain periaat-
teen lisäksi  muutoksenhakutuomioistuimissa sovellettava rajoitus, “lievennet-
ty” lievemmän lain periaate.

RVA 3 §:n 3 momentti, joka koski määräaikaisia lakeja, sisälsi poikkeuksen
lievemmän lain periaatteesta. Momentti kuului:

Jos laki on tarkoitettu olemaan voimassa vain määrättynä aikana, sovelle-
taan sinä aikana tehtyyn tekoon tekohetkellä voimassa ollutta lakia, jollei
toisin ole säädetty.

Tämä säännös on siten poikkeuksen poikkeus eli soveltamistilanne palautuu
määräaikaislakien osalta pykälän 1 momentin perussääntöön eli tekohetken lain
alaisuuteen. Lievemmän lain periaatetta voidaan kuitenkin soveltaa, jos kysei-
sen määräaikaislain osalta näin on erikseen säädetty.

Määräajan voimassa olevat lait ovat yleensä liittyneet poikkeusoloihin eikä
näitä lakeja ole paljon. Se, että laki on voimassa vain tietyn määräajan, voi olla
suoraan ilmaistuna lain säännöksessä, mutta määräaikaislakina voidaan pitää

12 HE 66/1988 vp s. 187.
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myös sellaista, jossa määräaikaisuus ilmenee lain tarkoituksesta, jolloin sään-
nöksen luonne voi olla epäselvä.13  Se,  miksi lievemmän lain periaatetta ei
määräaikaislain rikkomiseen ole tarpeen soveltaa, johtuu siitä, että tällaisen lain
voimassa olon lakkaaminen ei kuvasta niinkään muuttunutta suhtautumista poik-
keusoloissa tehtyihin tekoihin vaan itse poikkeusolojen loppumista. Tyypillise-
nä esimerkkinä tällaisesta määräaikaislaista on mainittu säännöstelylait.

RVA 3 §:ssä ei ollut säännöstä blankorangaistussäännöksistä. Perinteisesti
kuitenkin katsottiin, että niiden osalta ei lievemmän lain periaatetta sovelleta.14

Oikeuskäytännössä liikennesäännösten muuttuminen ilman rangaistussäännök-
sen muuttumista ei tuonut etua syytetylle. (KKO 1970 I 3 ja 4).

2.3.  Lievemmän lain periaate muutoksenhakutuomioistuimessa ja
siitä luopuminen

Lievemmän lain periaatteeseen kuului 1.1.1991 - 31.12.2003  muutoksenhaku-
tuomioistuimia koskeva rajoitus, joka on kirjattu RVA 3 §:n 2 momentin toiseen
virkkeeseen.  Säännös kuului:

Jos uusi laki on tullut voimaan vasta sen jälkeen kun asia on ratkaistu ensim-
mäisessä oikeusasteessa, muutoksenhakutuomioistuimen on sovellettava uutta
lakia vain, milloin teosta uuden lain mukaan ei ole tuomittava rangaistusta
tai milloin tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen johtaisi olennai-
sesti ankarampaan lopputulokseen.

Lievemmän lain periaatteen soveltaminen oli näin ollen poikkeuksetonta vain
käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa/korkeimmassa oikeudessa niiden käsitel-
lessä syytettä ensimmäisenä oikeusasteena. Hovioikeudessa ja korkeimmassa
oikeudessa niiden käsitellessä asiaa muutoksenhaun johdosta lievempi laki on
tullut sovellettavaksi, jos uuden lain mukaan

- teko on dekriminalisoitu,
- siitä ei voida esimerkiksi syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi tuomita

lainkaan rangaistusta  tai
- tekohetken lain soveltaminen johtaisi olennaisesti ankarampaa rangaistuk-

seen.

Poikkeus oli säädetty sen vuoksi, että tuomittu ei valittaisi alioikeuden tuomiosta
ainoastaan sen vuoksi, että tietää lieventävän lainmuutoksen olevan lähiaikoina
tulossa.15  Hallituksen esityksen16  mukaan muutoksenhakutuomioistuimen työ
on tarkoituksenmukaista kohdistaa sellaisten kysymysten harkintaan ja tutki-
miseen, joilla on muutoksenhakijoiden kannalta käytännön merkitystä. Lain-

13 Viljanen 1991 s. 514-515.
14  Nuutila: Rikoslain yleinen osa, 1997, s. 66.
15  Nuutila 1997 s. 65.
16  HE 66/1988  vp. s. 189.
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valmisteluvaiheessa hovioikeudet olivat katsoneet lievemmän lain periaatteen
noudattamisen aiheuttavan tulkintavaikeuksia ja muutoksenhakemusten lisään-
tymistä, mistä taas seuraa epäyhtenäisyyttä lainkäytössä, ratkaisujen ennustet-
tavuuden vähenemistä ja juttujen ratkaisunopeuden hidastumista.

Rikoslain kokonaisuudistuksen I vaiheen lainvalmistelussa päädyttiin sii-
hen, että KP-sopimuksen 15 artikla ei estä poikkeamasta muutoksenhakutuo-
mioistuimen osalta lievemmän lain periaatteesta. Tätä perusteltiin myös sillä,
että monissa ulkomaisissa oikeusjärjestelmissä ensimmäisen oikeusasteen rat-
kaisu on huomattavasti lopullisempi ja muutoksenhakumahdollisuudet siihen
suppeampia kuin meillä. Hallituksen esityksessä vuonna 1988 todettiin olevan
varmaa, että viimeistään lainvoimainen tuomio katkaisee rikoksentekijän oike-
uden päästä osalliseksi lievemmän lain edusta. Laki hyväksyttiin eduskunnassa
vuonna 1990 esityksen mukaisena.

Rikoslain yleisiä oppeja koskevassa hallituksen esityksessä vuonna 200217

oli ehdotus saman muutoksenhakutuomioistuimia koskevan lievemmän lain
periaatteen rajoituksen  jatkamisesta. Kun tästä esityksestä toisin kuin vuoden
1988 esityksestä pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausunto, tämä valiokunta
katsoi muutoksenhakutuomioistuimia koskevaan lievemmän lain periaatteen
rajoitukseen kohdistuvan vakavia epäilyjä KP-sopimuksen 15 artiklan vaati-
musten kannalta ja ehdotti sitä koskevan säännöksen poistamista lakiehdotuk-
sesta.18

KP-sopimuksen 15 artiklan mukaan jos rikoksenteon jälkeen lailla sääde-
tään sovellettavaksi lievempi rangaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osal-
liseksi. Perustuslakivaliokunta katsoi edellä lainatun artiklan asettavan suurem-
man vaatimuksen kuin perustuslain 8 §:ssä säädetty laillisuusperiaate tai Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 7 artikla. Tämän valiokunta päätteli KP-sopi-
muksen 15 artiklan sanamuodon, YK:n ihmisoikeuskomitean kannanoton ja KP-
sopimuksen kansainvälisen kommentaariteoksen perusteella.

Perustuslakivaliokunta meni perusteluissaan vielä pitemmälle kuin mitä esillä
ollut kysymys lievemmän lain periaatteen soveltamisesta muutoksenhakutuo-
mioistuimessa olisi välttämättä edellyttänyt. Valiokunta katsoi, että lievemmän
lain ajallisesti rajoittamaton periaate voi edellyttää myös lainvoimaisen tuomi-
on lieventämistä. Tämän lausuman valiokunta johti YK:n ihmisoikeuskomitean
toteamuksesta, että kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa odottavien tulee
päästä osalliseksi tuomion antamisen jälkeen voimaan tulleesta lievemmästä
laista. KP-sopimuksen kommentaarin (Manfred Novak: UN Covenant on Civil
and Political Rights. CCPR Commentary, 1993, s. 278-280) perusteella 15 ar-
tiklan määräystä olisi ajallisesti rajoittamattomana sovellettava peruuttamatto-
miin rangaistuksiin. Muiden rangaistusten osalta sitä olisi sovellettava siihen
saakka, kunnes asiassa on annettu viimeisen oikeusasteen lopullinen tuomio.

Lakivaliokunta19  yhtyi perustuslakivaliokunnan kantaan ja poisti lakiehdo-
tuksesta muutoksenhakutuomioistuinta koskevan lievemmän lain periaatteen

17 HE  44/2002 vp s. 38.
18 PeVL 31/ 2002 vp  s. 3.
19 LaVM 28/2002 vp s. 8.
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soveltamisen rajoituksen. Lakivaliokunta huomautti, että KP-sopimuksen 15
artiklan tulkintakäytäntö ei ole  täysin vakiintunut ja selvä. Siksi valiokunta
suositti, että tämän tulkintakäytännön ja  aikaisempaa tiukemman lievemmän
lain periaatteen vaikutuksia muutoksenhakutuomioistuimissa seurataan.

Perustuslakivaliokunnan maininta lievemmän lain periaatteen vaikutuksesta
myös lainvoimaisiin tuomioihin on tarkkaan lukien kohdistettu “peruuttamat-
tomiin” rangaistuksiin. Vaikka tällaisia rangaistuksia ei kuolemanrangaistuk-
sen poistamisen jälkeen ole suomalaiseen rangaistusjärjestelmään kuulunut, va-
liokunnan lausuman voidaan ymmärtää väärin ja sitä voidaan käyttää peruste-
luna aiheettomiin tuomionpurkuhakemuksiin.

2.4. Uusi laki

URL 3 luvun 2 § koskee sovellettavan lain valintaa tilanteessa, jossa laki on
muuttunut rikoksen tekohetken ja tuomitsemisajankohdan välillä. Pykälän ot-
sikko on “Ajallinen soveltuvuus”.

Uudessa pykälässä on neljä momenttia. Niistä 1 momentti koskee  lainvalin-
nan perussääntöä, 2 momentti yleistä lievemmän lain periaatetta, 3  momentti
tämän periaatteen  rajoitusta määräaikaislakien osalta ja  4 momentti samaa
rajoitusta blankorangaistussäännösten osalta.

2.4.1. Sovellettavan lain perussääntö

URL 3:2:n 1 momentti kuuluu:

Rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin.

Momentti määrittelee lähtökohdaksi rikoksen tekohetken lain. Säännöksen sa-
namuoto lähtee siitä perustilanteesta, että tapaukseen tulee sovellettavaksi vain
yksi lainsäännös, joka muuttuu. Koska laki-sana on kollektiivi-ilmaisu, joka
viittaa koko voimassa olevaan lainsäädäntöön, sanamuotoa voitanee tulkita si-
ten, että lailla tarkoitetaan kaikkea tiettynä hetkenä voimassa olevaa lainsää-
däntöä.  Rikostuomioissa joudutaan usein soveltamaan samaan aikaan monia
säännöksiä, joista useampi on voinut muuttua rikoksen tekohetken ja tuomitse-
mishetken välillä. Peruslähtökohta on 1 momentin säännöksen mukaan, että
asia ratkaistaan kokonaan niiden säännösten mukaan, jotka ovat olleet voimas-
sa rikoksen tekohetkellä.

Kun rikokseen sovelletaan tekohetken lakia, tästä seuraa kysymys, mikä on
rikoksen tekohetki. Useimmiten tekohetki on täysin selvä, mutta kirjoitettua
säännöstä siitä, mitä pidetään rikoksen tekohetkenä ei ole.20  Tulkinnanvaraisia
tilanteita on useita.

20 Rikoksen tekopaikasta sen sijaan on säännös RL 1:10:ssä.
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Oikeuskirjallisuuden mukaan perussääntö on, että rikoksen tekeminen on
päättynyt, kun tekijä on suorittanut loppuun tunnusmerkistön mukaisen toimin-
tansa.21  Tämä koskee myös seurausrikoksia. Esimerkiksi liikennerikoksessa,
jonka seurauksena uhri kuolee pitkän ajan päästä onnettomuuden jälkeen, teko-
aikana pidetään onnettomuushetkeä eikä kuolinhetkeä. Jatkuvassa rikoksessa
rikos katsotaan tehdyksi, kun rikoksentekijä on ryhtynyt toimiin, joiden johdos-
ta oikeudenvastainen tila päättyy.22

Oikeudenvastaisen tilan päättymisestä Nuutila käyttää  esimerkkinä varus-
miehen  karkaamista ja toteaa, että varuskuntaan palaamishetken lakia sovelle-
taan,  vaikka vanha laki olisi ollut lievempi. Käsittäisin tämän niin, että rikok-
sen tekohetki tulkitaan itsenäisesti eikä siinä oteta huomioon tulkintasääntönä
lievemmän lain periaatetta, joka tulee kuvaan mukaan vasta, kun tekohetki on
määritelty.23 Laiminlyöntirikoksissa tekohetki on se, jolloin laiminlyönti päät-
tyy tai laiminlyöty teko olisi viimeistään tullut tehdä.

Tuomiossa  rikoksen tekoaika käytännössä ilmaistaan päivän tarkkuudella.
Jossakin tilanteessa tarkkaa päivää ei voida määritellä, joten tekoaika ilmais-
taan ajanjaksona, esimerkiksi  kuukauden tarkkuudella.  Mielenkiintoinen ky-
symys on, koska tekoajan yksilöinti on niin epämääräinen, että tekijän syylli-
syys sen vuoksi jää toteennäyttämättä.

Tekohetken lain määrittely on ongelmallinen rikoksissa, jossa rikos on jat-
kunut pitkähkön ajan. Ensinnä on kysymys siitä, milloin kysymyksessä on yksi
ja milloin useampi rikos. Jonkinlainen sekamuoto oli 1.4.1992 asti voimassa
ollut RL 7:2 mukainen jatkettu rikos.

Pekka Koskinen on väitöskirjassaan yhden ja usean rikoksen rajavetoa kos-
kevassa jaksossa käsitellyt pituussuunnassa laaja-alaista suhtautumista kattavi-
en rikostyyppien yksiköimistä. Hän on todennut, että mitään yhtenäistä, yleis-
pätevää yhden teon käsitettä, jonka avulla yhden rikoksen käsilläolo voitaisiin
erottaa useasta samankaltaisesta rikoksesta, ei ole nähty mahdolliseksi eikä ai-
heelliseksikaan pyrkiä kehittämään.24

Tekoajan määrittelyn ongelmat heijastuvat lievemmän lain soveltamiseen.
Kysymys on tällä hetkellä ajankohtainen uuden törkeätä kirjanpitorikosta kos-
kevan säännöksen (RL 30:9a) johdosta tilanteissa, jossa kirjanpitorikos on al-
kanut ennen lainmuutosta ja jatkuu törkeän rikoksen tunnusmerkistön täyttävä-
nä muutoksen jälkeenkin.

21 Nuutila 1997 s. 63.
22 Frände: Allmän straffrätt, 2001, s. 61.
23 Tuore korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2003:64 varuskunnasta poissaolosta käsittelee sellaista tilan-

netta, jossa KKO:n enemmistö katsoi lainmuutoksesta huolimatta, että uusi laki ei johtaisi lievempään
lopputulokseen ja sovelsi tekohetken lakia. Tekohetken lainkin mukaan KKO katsoi syytetyn syyllisty-
neen luvattomaan poissaoloon eikä karkaamiseen.

24 Koskinen: Yksitekoisesta rikosten yhtymisestä, 1973, s. 183 .
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4.2.2. Lievemmän lain periaate

URL 3:2:n 2 momentti kuuluu:

Jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan
kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulok-
seen.

Säännöksessä oleva kuitenkin-sana merkitsee viittausta 1 momentissa olevassa
rikoksen tekohetken lain soveltamisen pääsääntöön, josta 2 momentti on poik-
keus. Säännös koskee eduskunnassa tehdyn muutoksen jälkeen kaikkia oikeus-
asteita. Lievemmän lain periaate heijastuu myös syyteharkintaan,25  koska syy-
teharkinnassa syyttäjän on otettava huomioon se, että  syytesidonnaisuuden ta-
kia tuomioistuin saa tuomita vain sellaisesta teosta, jonka tunnusmerkistön syyt-
täjä on tuonut esiin. Näin ollen syyttäjä joutuu ennakoimaan tuomitsemishet-
kellä voimassa olevan lain vaatimukset.

Säännös vastaa sisällöllisesti RVA 3 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä.
Se velvoittaa tuomioistuimen tekemään vertailun, jossa tekohetken lain mu-
kaista lopputulosta verrataan tuomitsemishetken lain mukaiseen lopputulokseen.
Vertailua  ei tehdä abstraktisesti säännöstasolla, vaan tapauskohtaisena konk-
reettisena ajatuskokeena. Kysymys on nimenomaan käsiteltävänä olevan tapa-
uksen lopputuloksesta. Esimerkiksi rikoksesta säädetyn enimmäisrangaistuk-
sen alentuminen ei automaattisesti merkitse tuomitsemisratkaisussa päätymistä
lievempään lopputulokseen.  Jos lopputulosten lievemmyysvertailu johtaa  ta-
satulokseen, sovelletaan 1 momentin mukaisesti tekohetken lakia.

Vertailussa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin rikoksentekijälle lain mukaan
määrättäviin seuraamuksiin. Päärangaistuksen lisäksi otetaan huomioon mah-
dolliset lisärangaistukset ja muut samassa tuomiossa määrättävät seuraamuk-
set, esimerkiksi menettämisseuraamus,  ehdonalaisen vapauden menettäminen
ja ajokielto. Vertailuun voidaan ottaa mukaan vain samassa tuomiossa määrät-
tävissä olevat seuraamukset, ei tuomiosta oikeudenkäynnin ulkopuolella aiheu-
tuvat haitalliset vaikutukset. Itse rangaistussäännöksen lisäksi otetaan vertailun
vaatimia vaihtoehtoisia lopputuloksia harkittaessa mukaan rikoslain yleisten
oppien säännökset ja niiden muutokset. Menettely, jossa samaa rangaistussään-
nöstä koskevasta uudesta ja vanhasta laista valitaan lievimmät piirteet, ei ole
luvallinen.

Sen sijaan hallituksen esityksen mukaan sellaisessa tapauksessa, jossa ri-
koslainsäädäntö on muuttunut sekä yleisten säännösten että tietyn rangaistus-
säännöksen osalta, saattaa sovellettavaksi tulla toiselta kohdin vanha laki ja toi-
selta kohdin uusi laki.26  Ainoana perusteluna tälle kannalle on esitetty, että sään-
nöksellä ei ole tarkoitettu tältäkään osin  muuttaa nykyistä käytäntöä. Nykyise-
nä käytäntönä on ilmeisesti ajateltu korkeimman oikeuden täysistuntoratkaisua
KKO 1974 I 2. Sen otsikko kuuluu:

25  HE 44/2002 vp, s. 37.
26  HE 44/2002 vp, s. 37. Tämä sama lausuma oli myös vuoden 1991 alussa  voimaan tullutta lakia koske-

vassa hallituksen esityksessä  (HE 1988 vp s. 190).
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Rikoksen rangaistussäännöstä oli muutettu teko- ja tuomitsemisajankohdan
välillä ankarammaksi. Tältä osin tekoon oli sovellettava vanhaa lakia. Toi-
sella lailla myös syyteoikeuden vanhentumista koskevia säännöksiä oli muu-
tettu ja uuden lain mukaan ottaen huomioon tekoon sovellettavan rangais-
tussäännöksen syyteoikeus oli vanhentunut. Tältä osin oli sovellettava uutta
lakia.

Korkein oikeus poimi ratkaisussa syytetylle edulliset osatekijät ja päätyi syyt-
teen hylkäämiseen. Ratkaisu on hyvin vastaajamyönteinen. Kysyä sopii, mikä
oikeuttaa edullisten seikkojen poiminnan siinä tilanteessa, jossa sovelletaan
useampaa muuttunutta säännöstä. On huomattava, että vuonna 1974  RVA 3
§:ssä oli vain lievemmän lain periaate, mutta ei säännöstä, jonka mukaan rikos-
asiassa lähtökohtaisesti sovelletaan tekohetken lakia.

4.2.3.  Määräaikaislait ja blankorangaistussäännökset

URL 3:2:n 3 momentin määräaikaislakeja koskeva säännös on sanamuodol-
taankin täysin samansisältöinen kuin edellä siteerattu vuoden 1991 RVA 3 §:n 3
momentti. Kun sen sisältö on myös tarkoitettu samaksi, ei tässä yhteydessä ole
edellä jaksossa 2.2. määräaikaislaista esitettyyn lisättävää.  Sen sijaan blanko-
rangaistussäännöksiä koskeva säännös on lakiin kirjoitettuna uusi.

URL 3:2:n 4 momentti kuuluu:

Jos lakiin sisältyvä rikossäännös saa täsmällisen sisältönsä muualta laista
tai sen nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä, teon rangaista-
vuus arvioidaan tekohetkellä voimassa olevien säännösten tai määräysten
perusteella, jollei laissa ole toisin säädetty tai jollei uusi sääntely osoita
suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.

Säännös on kirjoitettuna uusi, mutta vastaa aikaisempaa oikeuskäytäntöä. Sään-
nöksen tarve johtuu siitä (valitettavan yleisestä) lainsäädäntötavasta, jossa joi-
denkin käyttäytymissääntöjen tai velvoitteiden vastainen menettely on laissa
säädetty rangaistavaksi siten, että rangaistussäännöksen soveltamisala saa si-
sältönsä lakiin tai sen nojalla annettuihin alemmanasteisiin säännöksiin sisälty-
vistä käyttäytymisnormeista. Koska tällaisten käyttäytymisnormien muuttami-
nen ei yleensä ole sellainen rikoslainsäädännön muutos, joka ilmentäisi muut-
tunutta suhtautumista aikaisemmin voimassa olleen käyttäytymisvelvoitteen
rangaistavuuteen, syytetyn ei tällaisesta muutoksesta tule saada etua.

Tällaisia avoimia rangaistussäännöksiä eli blankokriminalisointeja on use-
alla oikeudenalalla. Tyypillisenä esimerkkinä ovat liikennettä koskevat rangais-
tussäännökset. Muita  rikosoikeuden aloja, joissa blankorangaistusäännökset
ovat yleisiä, ovat esimerkiksi virkarikokset (RL 40 luku), sotilasrikokset (RL
45 luku), säännöstelyrikokset (RL 46 luku), työrikokset (RL 47 luku), ympäris-
törikokset (RL 48 luku), immateriaalirikokset (RL 49 luku) ja arvopaperimark-
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kinarikokset (RL 51 luku).27 Blankorangaistussäännökset ovat käyttökelpoisia
erityisesti silloin, kun rikoslaki halutaan kytkeä yhteen sellaisten oikeudenalo-
jen kanssa, joilla on kiivas sääntelytahti tai jotka tukeutuvat useiden eri tasois-
ten instanssien norminantoon.28

Blankorangaistussäännöksiä on siten runsaasti myös rikoslaissa, mutta eri-
tyisesti niitä on erityislainsäädännössä. Vieläkin hyvin yleinen on lain loppu-
puolella oleva pykälä, jonka mukaan tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten rikkomisesta rangaistaan sakolla. Tosin rikoslain kokonaisuudistuksessa
noudatetun keskittämisperiaatteen mukaisesti vankeusuhkaiset rangaistussään-
nökset on pyritty siirtämään rikoslakiin. Tämä työ on kuitenkin vielä selvästi
kesken ja edelleen rikoslain ulkopuolisiin rangaistussäännöksiin sisältyy myös
vankeusrangaistusuhkia.

Se, että jonkin teon rangaistavaksi säätäminen perustuu blankosäännökseen,
ei merkitse aina lievemmän lain periaatteen väistymistä. Asiasta voidaan ni-
menomaisesti toisin säätää. Toiseksi lainvalintaratkaisu on tehtävä sen mukaan,
osoittaako uusi sääntely suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.29

Säännös vastaa aikaisempaa oikeuskäytäntöä ja tulkintasuosituksia.30 Ennen uutta
säännöstä kysymys on jossain määrin ollut tulkinnanvarainen  esimerkiksi ym-
päristörikosten osalta, joita niitä koskevat rikostunnusmerkistöt ovat yleisesti
avoimia. Kun ympäristöoikeudellinen sääntely on  viime aikoina harvemmin
osoittanut, että muutetun käyttämisnormin vastaista teko ei enää pidettäisi ym-
päristölle haitallisena, lievemmän lain periaatteen soveltaminen on tullut har-
voin ajankohtaiseksi.

Jos jonkin liikennerikoksen rangaistusasteikkoa lievennettäisiin esimerkiksi
jättämällä siitä kokonaan pois vankeusuhka ja jättämällä rangaistusvalikoimaan
vain sakkorangaistus, syytetty saisi lievemmän lain periaatteen mukaisen edun.
Sen sijaan pelkkä liikennesäännön muutos ei tällaista etua toisi.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 1996:112 otsikko kuuluu:

A oli osakeyhtiön toimitusjohtajana harjoittanut luvanvaraista tavaraliiken-
nettä eri puolilla Suomea, vaikka yhtiölle myönnetty liikennelupa oikeutti
kuljetuksiin vain Uudenmaan läänin alueella. Tekohetken jälkeen voimaan
tulleiden uusien liikennelupasäännösten mukaan kotimaan liikenteeseen
myönnetty liikennelupa oikeutti harjoittamaan liikennettä koko maassa. Lain-
muutosta ei pidetty sellaisena rikoslainsäädännön lievennyksenä, jonka
mukaan A:n tekoon olisi tekohetken lain soveltamista koskevasta pääsään-
nöstä poiketen tullut soveltaa uutta lakia, eikä lainmuutos siten vaikuttanut
hänen tekonsa rangaistavuuteen.

27 Joskus voi olla myös tulkinnanvaraista, onko jokin rikossäännös 4 momentissa tarkoitettu blankoran-
gaistussäännös vai ei.

28 Pirjatanniemi 2001a s. 183. Rikoslain ympäristörikoksia koskevassa 48 luvussa ei ole  yhtään  itsenäistä
rikostunnusmerkistöä.

29 Tämä oli se sisällöllinen täsmennys, joka lakivaliokunta teki hallituksen esitykseen.
30 Nuutila 1997 s. 66 ;  Pirjatanniemi 2001b s. 50-51.
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Tämä oikeustapaus on selvä esimerkki siitä, että avoimille rangaistussäännök-
sille sisältöä antavan käyttäytymisäännöksen muuttuminen ei oikeuskäytännön
mukaan johtanut kirjallisen säännöksen puuttumisesta huolimatta lievemmän
lain soveltamiseen. Korkein oikeus perusteli kantaansa oikeuskirjallisuusviit-
teillä ja omilla ratkaisuillaan KKO 1970 I 3 ja 4, jossa kysymys oli väistämis-
velvollisuutta risteyksessä koskevan liikennesäännön muuttumisesta.

Eduskuntakäsittelyssä blankorangaistussäännökset olivat esillä sekä perus-
tuslakivaliokunnassa että lakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta31  lausui
kiinnittäneensä aikaisemminkin huomiota lakiehdotusten väljiin ja avoimiin
blankorangaistussäännöksiin ja ehdotti hallituksen selvitettäväksi, missä mää-
rin tällaiseen teknikkaan perustuva voimassa oleva rikosoikeudellinen sääntely
vastaa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimuksia.  Valiokunnan mu-
kaan blankorangaistussäännösten käyttämiseen liittyy laillisuusperiaatteen kan-
nalta erityisiä vaatimuksia muun muassa rikossäännösten sisällöstä ja valtuu-
tusketjujen täsmällisyydestä, joiden vuoksi perustuslakivaliokunta ehdotti mo-
mentin sanamuodossa tai-sanan korvaamista ja-sanalla, jotta säännös ei edes
välillisesti sisällä viittausta mahdollisuuteen säätää avoimia blankorangaistus-
säännöksiä.

Lakivaliokunta (LaVL 28/2002 vp)  ei hyväksynyt perustuslakivaliokunnan
sanamuotoehdotusta,  koska säännös ei sen mielestä osoita myönteistä suhtau-
tumista avoimiin blankorangaistussäännöksiin. Ymmärrän lakivaliokunnan pää-
perustelun siten, että laki ei saa täsmällistä sisältöään aina sekä lain että  (kursii-
vi kirjoittajan) sen nojalla annettuihin  säädöksiin  tai määräyksiin sisältyvistä
käyttäytymissäännöistä vaan voi saada sen vain toisesta näistä. Kuitenkin vaa-
ditaan, että jos sisältö tulee lakia alempiasteisista säädöksistä, lainsäädännölli-
nen valtuutusketju pitää olla kunnossa.

3.  Rikosoikeuden oikeuslähteet

Kun lievemmän lain periaate toisin kuin rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
on ollut rikoslain säätämisestä lähtien jossain muodossa lakiin kirjattuna, voi-
daan väittää, että sen oikeuslähdeopillinen perusta on täysin selvä. Periaate on
tullut sovellettavaksi sellaisena kuin se on lakiin kirjoitettu. Ensisijaisena oi-
keuslähteenä on siten ollut kirjoitettu laki. Mutta niin kuin monien muidenkin
säännösten kohdalla, RVA 3 §:n tai URL 3:2 sanamuodosta ei kuitenkaan voida
mekaanisesti johtaa vastausta kaikkiin ratkaistavana oleviin kysymyksiin. Ri-
kosoikeudessa puhutaan usein oikeuslähdeoppi-sanan sijasta  vain tulkinnas-
ta.32

Perinteisesti oikeuslähdeopin lainsäädännöllisenä perustana on pidetty oi-
keudenkäymiskaaren 1 luvun 11 §:ää.33  Suomalaisessa oikeustieteessä oikeus-

31 PeVL 31/2002 vp s. 3.
32 Esim. Heinonen: Rikosoikeus, 2002, s. 78-79, jossa käsitellään tulkintaa rikosoikeudessa ja Frände: Brottets

grundelement, 1999, s. 25-29,  jonka jakson otsikko on  Den  straffrättsliga tolkninsläran.
33 Pykälä kuuluu:  Tuomarin pitää tarkoin tutkia lain oikeata tarkoitusta ja perustusta sekä tuomita sen

mukaan, mutta ei vastoin sitä, oman mielensä mukaan. Maan tapa, jos se ei ole kohtuuton, olkoon hänelle
ohjeena tuomittaessa, kun säädettyä lakia ei ole.
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lähteinä on pidetty lakia, maan tapaa,  lainvalmistelutöitä,  tuomioistuinratkai-
suja, oikeustiedettä,  yleisiä oikeusperiaatteita, moraalia ja reaalisia argument-
teja.34

Honkasalon mukaan (s. 52) rikosoikeuden lähteinä on kirjoitettu laki ja ta-
vanomainen oikeus. Laillisuusperiaatteesta johtuu, että lainsäädäntötietä synty-
neiden oikeusohjeiden merkitys rikosoikeudessa on suurempi kuin esimerkiksi
yksityisoikeudessa. Honkasalo katsoi kuitenkin, että vakiintuneen oikeuskäy-
tännön luomalla tavanomaisella oikeudella on merkitystä rikosoikeuden alalla
kirjoitettua lakia täydentävänä oikeuslähteenä.

Lievemmän lain periaate vaatii vertailun tekemistä vanhan ja uuden lain vä-
lillä. Vertailussa on käytettävä tulkintaa. Rikosoikeudellisessa tulkinnassa mer-
kitystä annetaan ensisijaisesti sanamuodolliselle tulkinnalle. Tulkinnan erotta-
minen analogiasta, jossa mennään säännöksen sanamuodon rajojen ulkopuolel-
le, on vaikeaa mutta tärkeää, koska sekä lainanalogia että oikeusanalogia syyte-
tyn vahingoksi ovat rikosoikeudessa kiellettyjä. Sanamuodon ohella tulkinnas-
sa merkitystä voidaan antaa lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevälle lainsäätä-
jän tarkoitukselle, oikeuskäytännön tulkintaratkaisuille tai hyväksytyille oike-
usperiaatteille. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta on nykyisin yleisesti
hyväksytty tulkintapa.35

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma tuli ilmi lievemmän lain periaatteen edus-
kuntakäsittelyssä, kun muutoksenhakutuomioistuimia koskeva poikkeussään-
nös jätettiin laista pois KP-sopimuksen vuoksi.

4. Lievemmän lain periaate ja rikosoikeuden yleiset opit

Käsittelen tässä jaksossa lievemmän lain periaatteen ja rikosoikeuden yleisten
oppien suhdetta siitä näkökulmasta, ovatko yleiset opit jossakin erityisasemas-
sa lievemmän lain periaatteen tai laajemmin koko URL 3:2:n soveltamisen kan-
nalta. Laajennus johtuu siitä, että mainitun pykälän 1 momentin eli tekohetken
lain soveltaminen on tietyllä tapaa lievemmän lain periaatteen kääntöpuoli, joka
tulee käyttöön, jos vertailun tuloksena uusi laki ei johda lievempään lopputu-
lokseen.

Lähtökohtainen olettamani on, että yleiset opit eivät ole eri asemassa mui-
den sovellettavien lainsäännösten kanssa. Ainakaan pykälän sanamuoto tai hal-
lituksen esityksen perustelut eivät siihen viittaa. Vanhan ja uuden säännöksen
mukaisessa vertailussa otetaan mukaan rangaistussäännösten lisäksi rikoslain
yleisten oppien muutokset. Ne ovat siten samassa asemassa kuin muutokset
rikoksen tunnusmerkistössä tai rangaistusasteikossa  taikka rangaistuslajien
muutokset tai uusien rangaistuslajien käyttöönotto.

34 Timonen: Suomen oikeusjärjestys I, 1999, s. 41-48, jossa  oikeuslähteet on eroteltuna kahteen eri tyyp-
piin sillä perusteella,  saavatko oikeuslähteet merkityksensä  taustalla olevien a) instituutioiden arvoval-
lasta vai b) asiallisen sisältönsä ansiosta ja  toisaalta luokiteltu (i) vahvasta velvoittaviin (ii) heikosti
velvoittaviin ja (iii) sallittuihin.

35  Heinonen 2002 s. 79; Karhu 2003, s. 789. Laajemmin perusoikeusuudistuksen ja rikosoikeuden suhtees-
ta, ks. Lahti, Lakimies 1996, s. 930-939.
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Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva 1.1.2004 voimaantullut uudistus mer-
kitsi monien sellaisten normien saattamista kirjoitetuksi laiksi, jotka ovat olleet
voimassa tavanomaisena oikeutena tai vakiintuneena oikeuskäytäntönä. Tällai-
sia ovat esimerkiksi laillisuusperiaate, syyksiluettavuus, tahallisuus, tuottamus
ja eri erehdysmuodot. Jos kirjoitettu säännös tulisi johtamaan syytetylle epä-
edullisempaan lopputulokseen, uutta säännöstä ei voida käyttää. Sama tulos on
käsittääkseni URL3:2:n 1 momentin perusteella myös, jos uusi kirjoitettu sään-
nös ja vanha vakiintunut käytäntö johtavat samaan eli lievemmyysnäkökulmas-
ta tasatulokseen.

Tuomion kirjoitustavassa tämä johtaa nähdäkseni siihen, että myöskään uut-
ta säännöstä ei voida laittaa sovellettaviin lainkohtiin. Tässä piilee se vaara, että
kun yleisten oppien uudet pykälät jäävät edelleen pitkäksi aikaa tuomioissa
mainitsematta, niitä ei ehkä osata merkitä silloinkaan, kun siirtymävaihe on
ohi. Käytännössä siirtymävaihe ei käräjäoikeudessa ole pitkä, mutta hovioikeu-
dessa se on merkittävämpi jutturuuhkan takia.  Periaatteessa vanhaa lakia voi-
daan joutua soveltamaan niin pitkään, kunnes syyteoikeus ennen 1.1.2004 teh-
dystä rikoksesta on vanhentunut.

Jos tuomioistuin tulkitsee kirjoitetun asun saaneen säännöksen johtavan lie-
vempään lopputulokseen kuin tavanomainen oikeus, uutta säännöstä on sovel-
lettava. Ratkaisu on tällöin perusteltava paitsi asiallisen vertailun osalta myös
mainitsemalla sovellettava yleisten oppien säännös ja myös URL 3:2:n 2 mo-
mentti, joka oikeuttaa uuden säännöksen soveltamiseen.

Yleisten oppien säännöksissä on sellaisia, joiden osalta on tulkinnanvarais-
ta, johtaako säännöksen soveltaminen lievempään, ankarampaan tai samaan
lopputulokseen. Tällaista harkintaa tuomioistuin joutuu tekemään esimerkiksi
URL 3 luvun 6 §:ään otetun tahallisuutta koskevan säännöksen osalta. Jos uu-
den säännöksen soveltaminen johtaa syytetylle edullisempaan ratkaisuun niin
kuin se johtaa, jos yksittäistapauksessa katsotaan tahallisuusvaatimuksen kiris-
tyneen, uutta tahallisuussäännöstä sovelletaan.

Esimerkkinä yleisten oppien säännösten muuttumisesta syytetylle epäedul-
liseen suuntaan on URL 6:8:ssä säädetty rangaistusasteikon lieventäminen. Jos
alle 18-vuotias on syyllistynyt rikoksen yritykseen, enimmäisrangaistus olisi
pykälän 2 momentin mukaan kolme neljäsosaa säädetystä rangaistuksesta. Ai-
kaisemman vakiintuneen tulkinnan mukaan useamman kuin yhden yleisen vä-
hentämisperusteen soveltuessa samaan tapaukseen (tässä esimerkissä niitä on
nuoruus ja yritys, mutta niitä voisi olla useampiakin) kukin niistä alentaa enim-
mäisrangaistusta yhdellä neljänneksellä, jolloin vähentämisperusteilla saatava
etu kumuloituu. Tästä uudessa laissa on luovuttu ja vähennys on aina vain yksi
neljäsosa.  Hallituksen esityksen36  mukaan tuomioistuin voisi ottaa kaikki eri
vähentämisperusteet huomioon rangaistusta mitatessaan. Näin ollen enimmäis-
rangaistuksen ankaroituminen ei välttämättä tässäkään tapauksessa johda syy-
tetylle epäedulliseen lopputulokseen.

Tuomioistuimen arkitason ongelma liittyy sellaisiin yleisiin yleisten oppien
säännöksiin, jotka eivät sisällöllisesti muutu, mutta jotka on sijoitettu rikoslais-

36 HE 44/2002 vp s.  204.
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sa eri lainkohtaan tai joita koskeva käsite muuttuu. Esimerkkinä  lainkohdan
muutoksesta on vapaudenmenetysajan vähentämistä koskeva säännös ja käsit-
teen muuttumisesta ymmärrystä vailla olevan korvaaminen syyntakeettomalla.

Tuomitusta rangaistuksesta on vähennettävä se aika, jonka tuomittu on en-
nen tuomiota ollut tekonsa vuoksi vapautensa menettäneenä. Aikaisempi sään-
nös oli RL 3:11:ssä ja uusi säännös on 6:13:ssä.

Vapaudenmenetysaikaa koskeva säännös on mainittava tuomioistuimen rat-
kaisun sisältävässä tuomiolauselmassa. Tuomiolauselma on määrämuotoinen
ilmoitus, josta tuomiotiedot atk-järjestelmän kautta siirtyvät muun muassa ran-
gaistuksen täytäntöönpanoon ja rikosrekisteriin. 37 Tuomiolauselmaan on tiedot
tallennettava oikeusministeriön määräämällä tavalla. 38 Oikeusministeriö on
kirjeellään 31.12.2003 antanut tuomiolauselmaa koskevan muutosohjeen, jon-
ka mukaan vapaudenmenetysajan lainkohdaksi merkitään tuomiolauselmaan
vuoden 2004 alusta lukien  RL 6:13. Samassa kirjeessä on myös ohje siirtyä
vuoden 2004 alusta lukien käyttämään termejä syyntakeeton ja vähentyneesti
syyntakeinen entisten ymmärrystä tai täyttä ymmärrystä vailla olevan sijasta.

Siirtyminen uusien lainkohtien käyttöön rikoksen tekohetkestä välittämättä
on selvyyden kannalta tarkoituksenmukaista. Kysymys on kuitenkin siitä, onko
tämä lainmukaista URL 3:2:n 1 momentin säännös huomioon ottaen. Voiko si-
nänsä järkevää menettelytapaa puolustella sillä, että 1 momentin säännös ei tar-
koita teknisluonteisia muutoksia?  Vapaudenmenetysajan vähentäminen ja syyn-
takeisuus ovat niin vahvasti rikosoikeudellisia säännöksiä, ettei niitä voi selit-
tää prosessuaalisiksi, jolloin soveltamishetken laki olisi ratkaiseva.

5. Rikosprosessuaalisia kysymyksiä

Syytetyn alisteisesta asemasta valtiovaltaan nähden johtuu, että rikosoikeudel-
lista laillisuusperiaatetta on  sovellettava pääosin myös rikosprosessissa. Tämä
tarkoittaa praeter legem -kieltoa ja lainananalogiakieltoa. Sen sijaan oikeuden-
käyntimenettelyn tarkoituksenmukaista järjestämistä koskeviin säännöksiin lail-
lisuusperiaate ei sovellu eikä se estä yleislausekkeiden käyttöä.39

Lähtökohta rikosprosessuaalisissa säännöksissä on se, että niitä sovelletaan
sellaisinaan siitä ajankohdasta, kun laki on tullut voimaan. Prosessuaalisella
säännöksellä ei ole taannehtivaa vaikutusta syytetyn eduksi. Toisin sanoen lie-
vemmän lain periaatetta ei sovelleta rikosprosessissa.40 Poikkeus tästä on sää-
detty RVA 14 §:n 2 momentissa. Sen mukaan asianomistajarikoksen muuttues-
sa virallisen syytteen alaiseksi vaaditaan asianomistajan syyttämispyyntöä en-
nen lainmuutosta tehdystä rikoksesta.

Käytännössä sen erottaminen, mikä säännös on rikosoikeudellinen ja mikä

37 Tuomiolauselma perustuu yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista tehtävistä  ilmoituksista
annettuun oikeusministeriön päätökseen 20.3.1992/278 (Suomen laki I, Pr 415).

38 Viimeisin oikeusministeriön määräys on annettu 1.12.1995 (1032/31/92 OM), mutta sitä on lainmuutos-
ten vuoksi muutettu sen jälkeen .

39 Frände: Brott och rättegång, 2002, s. 25-26.
40 Frände 2002 s. 26.
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rikosprosessioikeudellinen, voi olla vaikeaa. Tämän vuoksi oikeuskäytännön
yhtenäisyyttä rajatapauksissa auttaisi, jos lain voimaanpanosäännöksessä olisi
soveltamissäännös tai että kysymykseen olisi otettu kantaa lakiehdotuksen pe-
rusteluissa.

Lievemmän lain periaate heijastuu myös syyteharkintaan, vaikka suoranai-
sesti ratkaisevaa on tuomitsemishetki eikä syytteen vireilletulo. Tarve lievem-
män lain periaatteen huomioon ottamiseen jo syytettä tehtäessä johtuu siitä, että
syyte rajaa melko tiukasti sen, millainen asia on tuomioistuimen käsiteltävänä.
Syytesidonnaisuuden lainsäädännöllinen perusta on oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain (ROL) 11 luvun 3 §:ssä. Sen mukaan tuomioistuin saa
tuomita vain siitä teosta, josta on vaadittu rangaistusta.

Kun rikoksen tunnusmerkistö muuttuu, sillä on merkitystä siihen, miten teko
syytteessä kuvataan. ROL 5:17 pääsääntö on, että syytettä ei saa muuttaa. Syyte
samaa vastaajaa vastaan voidaan kuitenkin tuomioistuimen luvalla laajentaa
koskemaan myös toista tekoa. Syytettä voidaan myös tarkistaa rajoitetusti pro-
sessin eri vaiheissa. Eri rikosoikeudelliset luonnehdinnat samasta historiallises-
ta tapahtumasta voivat olla toisensa poissulkevia. Tällaisessa tilanteessa on sal-
littua syytteen tarkistaminen joko alkuperäisestä syytteestä luopuen tai esittä-
mällä molemmat teonkuvaukset vaihtoehtoisina.41

Syyteharkintavaiheessa voi olla tiedossa lainmuutos, jossa rikoksen tunnus-
merkistö muuttuu olennaisesti. Jos sekä tekohetken että oletetun tuomitsemis-
hetken rikossäännöksen mukaista teonkuvausta ei selkeästi pystytä yhdessä syy-
tekohdassa esittämään, vaihtoehtoiset syytteet ovat tarpeen. Tällöin ne olisi vas-
taajan oikeusturvan vuoksi esitettävä jo syyttäjän kirjallisessa haastehakemuk-
sessa.

Tarve syytteen tarkistamiseen voi tulla esiin vasta pääkäsittelyssä, jolloin
suullinen tarkistaminen on mahdollista, kunhan se tehdään selkeästi.42 Näin ol-
len syyttäjä voi huomatessaan lainmuutoksen vaativan myös uuden rangaistus-
säännöksen mukaista teonkuvausta esittää vaihtoehtoisen syytteen pääkäsitte-
lyssä suullisesti. Tuomioistuimen velvollisuutena on kirjata syytteen tarkistus
ja varmistaa, että vastaaja ymmärtää sen ja vastaa myös vaihtoehtoiseen syyt-
teeseen.

Jos syyttäjän syytteen teonkuvaus on vain vanhan eli tekohetken lain mukai-
nen eikä syyttäjä tarkista syytettä siten, että siitä ilmenee myös tuomitsemishet-
kellä voimassa olevan lain mukainen rikoksen tunnusmerkistö, tuomioistuin ei
syytesidonnaisuudesta johtuen voi päätyä tuomitsemaan uuden lain mukaan.
Jos uusi laki johtaisi lievempää lopputulokseen, syyte olisi hylättävä. Kun tie-
toisesti aineellisesti väärään lopputulokseen päätyminen on huono ratkaisu, tuo-
mioistuin voi pyrkiä välttämään sitä materiaalisen prosessinjohdon keinoin ky-
selyoikeutta käyttämällä.

Kyselyoikeuden käytöstä säädetään ROL 6 luvun 5 §:n 2 momentissa, että
tuomioistuimen tulee kysymyksin poistaa asianosaisten lausuntojen epäselvyyk-

41  Koponen: Syytteen muuttamisesta ja syytesidonnaisuudesta, Lakimies 1997, s. 268.
42  Koponen 1997 s. 273
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siä ja puutteellisuuksia. Akkusatorisen oikeudenkäyntimenettelyn vuoksi syyt-
täjän eduksi tapahtuvaan kyselyoikeuden käyttöön on suhtauduttava paljon tor-
juvammin kuin sen käyttöön syytetyn eduksi. Kyselyoikeusoikeuden käyttö on
sallittu asianosaisten tarkoituksen selvittämiseksi. Sitä ei tule tulkita velvolli-
suudeksi valvoa, että syyte tulee toteennäytetyksi.43  Tuomioistuin ei saa syyte-
sidonnaisuusongelmissa aktivoida syyttäjää vetoamaan johonkin seikkaan tai
esittämään vaihtoehtoista rangaistusvaatimusta, jos syyttäjä ei ole asiaan mil-
lään tavoin reagoinut.44   Kun toisaalta tuomion lopputulos ei saa olla sekä syyt-
täjälle että syytetylle yllättävä, tuomioistuimella lienee oikeus viran puolesta
neutraalisti informoida sovellettavan lain muuttumisesta. Jos syyttäjä ei tämän
jälkeenkään vetoa uuden lain mukaisiin seikkoihin, tuomioistuimen on hylättä-
vä syyte.

6. Loppupohdintoja

Lievemmän lain periaate on laajempi ja syvempi ongelmakenttä kuin ensivai-
kutelman ja kirjallisuuden yleisesitysten perusteella aavistaisi. Tässä kirjoituk-
sessa on ongelmakenttää käsitelty pintapuolisesti ja vain Suomen lainsäädän-
nön perusteella. Selvitystä voisi syventää sekä periaatteellisella tasolla että käy-
tännön oikeustapausten keräämisellä ja  analysoinnilla.

En aseta lievemmän lain periaatteen hyväksyttävyyttä kyseenalaiseksi niin
kuin Pekka Viljanen teki vielä vuonna 1991 ehdottaessaan periaatteesta luopu-
mista.45  Tällaista kansallista päätösvaltaa tästä kysymyksestä Suomella ei ole
pitkään aikaan ollut eikä se mielestäni olisi kriminalipoliittisesti oikeasuuntai-
nen ratkaisu. Ongelmaksi koen sen, että käytännön kysymyksissä uutta lakia
sovelletaan URL 3:2, 1 momentista ja siitä huolimatta, että se ei johda lievem-
pään lopputulokseen. Näen ongelman  muodollisen sanamuotosidonnaisen ja
käytännön tarkoituksenmukaisuutta korostavan tulkinnan välisenä.

Tehtäessä vertailua uuden ja vanhan lain mukaisten lopputulosten välillä on
hallituksen esityksissä ja kirjallisuudessa korostettu  sitä, että valinta tulee teh-
dä puhdaslinjaisesti joko uutta tai vanhaa lakia soveltaen. Lievennysetuja ei
siten saa poimia molemmista laeista. Hallituksen esityksissä oli sekä vuonna
1988 että 2002 samansisältöinen tämän niin sanotun poimintakiellon vastainen
lausuma, jota perusteltiin nykyisellä käytännöllä. Lausuman mukaan sellaises-
sa tapauksessa, jossa rikoslainsäädäntö on muuttunut sekä yleisten säännösten
että tietyn rangaistussäännöksen osalta, saattaa sovellettavaksi tulla toiselta koh-
din vanha laki ja toiselta kohdin uusi laki. On vaikea löytää laillista perustetta
sille, miksi useiden lakien samanaikaisen muuttumisen tilanteessa olisi sääntö
eri kuin silloin kuin vain yksi säännös muuttuu. Katson siksi, että kaikissa tilan-
teissa valinta uuden ja vanhan lain välillä olisi tehtävä uutta tai vanhaa lainsää-
däntöä kokonaisuudessaan soveltaen. Olen totaalisen poimintakiellon kannalla.

43 HE 82/1995 vp s. 83.
44 Koponen 1997 s. 289.
45 Viljanen 1991 s. 524 .
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Lievemmän lain periaatteen soveltamisessa tuottaa ratkaisevan tekohetken
määrittely ongelmia  silloin, kun  yksi rikos koostuu useasta osateosta tai lain-
vastainen teko on ollut jatkuvaa toimintaa.

Kirjanpitorikosten osalta  oikeuskäytännössä rikoksen tekoajaksi on  mer-
kitty kirjanpidon laiminlyönnin alkamisen ja päättymisen välinen ajanjakso.
Lievemmän lain periaatteen soveltamiseksi tarvitaan kuitenkin selkeästi yksi
ratkaiseva päivä.  Oikeuskirjallisuuden 46 mukaan  jatkuvassa rikoksessa rikos
katsotaan tehdyksi, kun oikeudenvastainen tila päättyy. Pitäisikö siten kirjanpi-
torikoksen tekoaika olla vain laiminlyönnin  päättymishetki? Vastauksella on
merkitystä kirjanpitorikoksen osalta erityisesti siinä tapauksessa, että teko lop-
puosaltaan täyttäisi 1.4.2003 voimaan tulleen törkeän kirjanpitorikoksen tun-
nusmerkistön. Jos tekohetkeksi katsotaan vain laiminlyönnin päättymishetki,
syyksi luetaan törkeä kirjanpitorikos. Olisi keinotekoinen ja syytetylle epäedul-
linen ratkaisu, että hänen syykseen luettaisiin 31.3.2003 asti kirjanpitorikos ja
sen jälkeen törkeä kirjanpitorikos.

Lopuksi otan esille kysymyksen muutoksenhakutuomioistuinta koskevan
rajoituksen poistamisen vaikutuksesta. Rajoitussäännöksen mukaan muutoksen-
hakutuomioistuin sovelsi lievemmän lain periaatetta vain, jos tekohetken lain
mukainen rangaistus oli olennaisesti ankarampi kuin alemman asteen tuomion
jälkeen muuttuneen lain mukainen rangaistus.  Koska rajoitussäännöstä  perus-
teltiin keskeisesti hovioikeuden asianmukaisen ratkaisutoiminnan edellytysten
säilyttämisellä, voidaan kysyä,  haittaako rajoituksen poistaminen erityisesti
hovioikeuden ratkaisutoimintaa.

Vuoden 2003 loppuun asti voimassa ollut rajoitussäännös merkitsi poikkea-
mista lievemmän lain periaatteen täysimittaisesta soveltamisesta. Rajoitussään-
nöksen poistamisen jälkeen  lievemmän lain periaate tulee sovellettavaksi  ho-
vioikeudessa, vaikka käräjäoikeuden ratkaisu on annettu ennen lainmuutoksen
voimaantuloa. Sama koskee myös muutoksenhakua hovioikeudesta korkeim-
paan oikeuteen. Vaikka hovioikeuden ratkaisu on oikeudenkäymiskaaren 30
luvun 22 §:n nojalla täytäntöönpanokelpoinen,  valitusluvan myöntämisen jäl-
keen korkeimman oikeuden on asiaratkaisua tehdessään sovellettava 1.1.2004
jälkeen URL 3:2:n 2 momentin mukaista lievemmän lain periaatetta. Lain muut-
tuminen lievemmäksi hovioikeuden tuomion jälkeen tuskin kuitenkaan riittää
sellaiseksi perusteeksi, jonka mukaan korkeimman oikeuden tulisi myöntää  OK
30:3 nojalla valituslupa asiassa.

Rajoitussäännöksen poistaminen ilmenee konkreettisesti niissä tilanteissa,
joissa muutoksenhakutuomioistuin päätyy lieventämään  tuomion lopputulosta
olennaista vähemmän. Tutkimustietoa siitä, kuinka suuri muutos on muutok-
senhakutuomioistuimessa johtanut lievemmän lain soveltamiseen silloin, kun
laki on lieventynyt käräjäoikeuden tuomion jälkeen, ei ole. Oletettavaa on, että
muutoksenhakutuomioistuimet ovat aikaisemminkin suhtautuneet hyväksyväs-
ti lievemmän lain periaatteen edun antamiseen, jollei valituksen ainoana motii-
vina ole ollut lainlievennysedun hyväksisaanti. Kun muutoksenhakutuomiois-

46 Honkasalo 1965 s. 93 ja Nuutila 1997 s. 63.
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tuimella on aina yleinen harkintavalta sen suhteen,  milloin tarvetta alemman
asteen tuomion muuttamiseen on, hovioikeudet eivät tulle tekemään lopputu-
loksen kannalta epäolennaisia muutoksia lievemmän lain periaatteen vuoksi
aikaisempaa kovin paljon useammin.

Lisäksi on huomattava, että on lievemmän lain periaatteen rajoituksen pois-
taminen sijoittuu ajallisesti lähelle 1.10.2003 voimaan tulleen seulontamenette-
lyn käyttöönottoa. 47 Seulontamenettely vähentänee sellaisia hovioikeuden rat-
kaisuja, joissa lopputuloksen muutos on epäolennainen.

Niissä tilanteissa, joissa teon rangaistavuus poistuu dekriminalisoinnin tai
esimerkiksi syyteoikeuden lyhenemisen vuoksi, muutosta ei tapahdu.

Myös 1.10.2003 voimaantullut vastavalitusmahdollisuus voi ennaltaestää
syytettyjen yksin lainmuutoksen vuoksi tehtyjä valituksia, koska syyttäjällä on
mahdollisuus vastavalituksella kiinnittää huomiota muulta osin tuomion koven-
tamistarpeeseen.48
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Eija Multimäki

TÖRKEÄN JA TAVALLISEN PAHOINPITELYN
RAJANVETO

1. Johdanto

1.1. Säännökset

Pahoinpitelyä ja törkeää pahoinpitelyä koskevat säännökset ovat rikoslain 21
luvussa.

Pahoinpitelyä koskevan 5 §:n (21.4.1995/578) mukaan rikoksentekijä, joka
tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä va-
hingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedot-
tomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain 21 luvun 6 §:n (13.7.2001/654) mukaan rikoksentekijä on tuomit-
tava törkeästä pahoinpitelystä, jos pahoinpitelyssä
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaa-
rallinen tila,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hen-
genvaarallista välinettä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Edellä kerrotuilta osin lainkohdat ovat olleet samansisältöisinä voimassa 1.9.1995
lähtien. Hallituksen esityksessä tuodaan esiin, että mainittua ajankohtaa aikai-
semmin voimassa olleessa törkeää pahoinpitelyä koskevassa säännöksessäkin
ankaroittamisperusteet olivat olleet asiallisesti samat. Niihin tosin tehtiin tuol-
loin vähäisehköjä tarkistuksia. Säännöksen kohtaa yksi koskien aikaisemmassa
laissa oli seurauksina lueteltu “vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus ja hen-
genvaara”. Näistä viimeksi mainittu muutettiin siis “hengenvaaralliseksi tilak-
si”, mutta asiallista muutosta tällä ei hallituksen esityksen mukaan tarkoitettu.
Kohtaa kaksi koskien säännöstä muotoiltiin kielellisesti hieman toisin, sillä ai-
kaisemmassa laissa tältä osin peruste oli kirjattu muotoon “jos rikos tehdään
erityistä raakuutta tai julmuutta osoittavalla tavalla”. Kohtaa kolme koskien
säännöksen muuttaminen merkitsi osin myös asiallista muutosta. Tässä koh-
dassa ankaroittamisperusteeksi kirjattiin ”käytetään ampuma- tai teräasetta taikka
muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä” aikaisemman säännök-
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sen sanamuodon “aseen tai muun hengenvaarallisen välineen käyttäminen” si-
jasta. Tällä muutoksella oli tarkoitus korostaa normia varsinaisten aseiden käy-
tön suuremmasta tuomittavuudesta. Tunnusmerkistöön vuonna 1995 tehdyistä
muutoksista keskeisin kuitenkin oli, että ankaroittamisperusteet luetellaan ny-
kyisin voimassa olevassa laissa tyhjentävästi eikä aikaisemmin voimassa ol-
leen lain tapaan esimerkkeinä.1 Olennaista muutosta aikaisempaan merkitsee-
kin, ettei tunnusmerkistöä ole enää mahdollista soveltaa viime kädessä rikok-
sen kokonaisarvioinnin perusteella, vaan samalla pitää toteutua jokin säännök-
sen 1 momentin 1-3 kohdassa mainituista seuraamukseen, tekotapaan tai pa-
hoinpitelyvälineeseen liittyvistä olosuhteista.

Vuoden 1995 jälkeen törkeää pahoinpitelyä koskevaa lainkohtaa on muutet-
tu vuonna 2001. Minimirangaistus korotettiin tällä 1.9.2001 voimaan tulleella
muutoksella kuudesta kuukaudesta yhden vuoden vankeusrangaistukseksi ran-
gaistusmaksimin pysyessä edelleen kymmenen vuoden vankeusrangaistukse-
na. Säännöstä ei muilta osin muutettu eli edellä mainitut ankaroittamisperusteet
säilyivät entisellään.

Mainitun rangaistusasteikkoon tehdyn muutoksen tavoitteena oli osoittaa
entistä paheksuvampi suhtautuminen törkeään väkivaltaan.2 Oikeuskäytännös-
sä törkeistä pahoinpitelyistä oli ennen lainmuutosta usein tuomittu alle vuoden
mittaisia rangaistuksia. Esimerkiksi vuonna 1999 niissä tapauksissa, joissa oli
tuomittu rangaistus vain yhdestä törkeästä pahoinpitelystä eikä vähentämispe-
rusteita ollut sovellettu, alle vuoden mittaisiin rangaistuksiin oli päädytty 61
prosentissa.3 Esitöissä tuotiin esiin näkökohta, että tällaiset rangaistukset ovat
liian lieviä. Hallituksen esityksessä muun muassa todettiin, että kun otetaan
huomioon perusteet, jotka tekevät pahoinpitelystä törkeän, alle vuoden pituisia
vankeusrangaistuksia ei voida pitää oikeasuhtaisina.4

1.2 Lainmuutosten rajanvetoa koskevat vaikutukset

Törkeää pahoinpitelyä koskevat ankaroittamisperusteet ovat nykyisessä 1.9.1995
voimaan tulleessa laissa edellä kerrotuin tavoin asiallisesti samat kuin aikai-
semmassa laissa, mutta säännökseen tehdyt muutokset kuitenkin merkitsivät
asiallistakin muutosta muun muassa rajaten ankaroittamisperusteet säännöksessä
nimenomaan mainittuihin perusteisiin. Korkein oikeus onkin sovellettavaa la-
kia valitessaan muun muassa tapauksissa KKO 1996:65 sekä KKO 1998:1 kat-
sonut uuden lain lievemmäksi ja soveltanut ratkaisuissaan tätä lakia tekoihin,
jotka olivat tapahtuneet jo ennen uuden lain voimaantuloa. Ensimmäisessä ta-
pauksessa oli arvioitu sitä, oliko tekovälineenä käytetty kumipamppu säännök-
sen 3 kohdassa tarkoitettu hengenvaarallinen väline, ja toisessa tapauksessa sitä,

1 HE 94/1993 vp, s. 96
2 HE 213/2000 vp, s. 16
3 HE 213/2000 vp, s. 8-9
4 HE 213/2000 vp, s. 14
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oliko teossa aiheutettua tilaa pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna hengenvaaralli-
sena tilana.5

Törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikon osalta vuonna 2001 tehtyä muu-
tosta valmisteltaessa oli arveltu, että minimirangaistuksen näin huomattava ko-
rotus voi johtaa siihen, että osa aikaisemmin törkeänä pahoinpitelynä rangais-
tuja tekoja vastaavista teoista tulisi rangaistavaksi tavallisina pahoinpitelyinä.
Lainmuutoksella ei ollut kuitenkaan ollut tarkoitus muuttaa rajanvetoa siitä,
milloin teko on törkeä ja milloin tavallinen pahoinpitely. Esitöissä todettiin kui-
tenkin olevan selvää, että rangaistusasteikon muutoksen jälkeen tämä rajanveto
on käytännössä vielä nykyistäkin tärkeämpi ja sen yhtenäisyyteen on pyrittä-
vä.6

Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelytapausten määrä on viime vuosina ol-
lut kasvusuuntainen. Pahoinpitelyrikoksia oli tullut poliisin tietoon vuonna 1999
yhteensä 26.223, vuonna 2000 yhteensä 27.820, vuonna 2001 yhteensä 27.329
ja vuonna 2002 yhteensä 28.022. Näistä luvuista törkeiden pahoinpitelyjen osuu-
det olivat  vastaavasti 1.805, 1.972, 2.119 ja 2.145.7 Törkeiden pahoinpitelyjen
osalta poliisin tietoon tulleet teot ovat siis vuosittain tasaisesti kasvaneet. Tämä
määrän kasvu sekä vuonna 2001 törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikkoon
tehty minimirangaistuksen korotus huomioon ottaen voitaneen olettaa, että ho-
vioikeuksiin valitusasioina vireille tulleet törkeää pahoinpitelyä koskevat asiat
olisivat lisääntyneet erityisesti vuoden 2001 jälkeen eli kun syyskuussa 2001 ja
sen jälkeen tehdyt törkeät pahoinpitelyt olisivat kerenneet hovioikeuskäsittely-
vaiheeseen.

Helsingin hovioikeuden asianhallintaan kirjatut tiedot eivät kuitenkaan tue
edellä kerrottua oletusta. Asianhallinnan tietojen mukaan törkeänä pahoinpite-
lynä kirjattuja asioita oli vuonna 2000 saapunut yhteensä 80 ja vuonna 2001
yhteensä 106 kappaletta. Tämän jälkeen lukumäärä on laskenut. Vuonna 2002
näitä asioita oli saapunut vain 76 ja vuonna 2003 vain 75.8

Mainitut lukumäärät osaltaan tukisivat sitä lain valmistelutöiden aikana ar-
veluna esitettyä seikkaa, että vuonna 2001 rangaistusasteikkoon tehdyllä muu-
toksella on ollut vaikutuksia myös tekojen törkeysarviointiin.

2. Rajanveto ja rikoslain yleiset opit

2.1. Laillisuusperiaate

Pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvedon kannalta merkittävä rikos-
lain 1.1.2004 voimaan tulleen yleisen osan säännös on laillisuusperiaatetta kos-

5 Tapauksista tarkemmin jäljempänä kohdissa 3.2-3.4.
6 HE 213/2000 vp, s. 15.
7 Optula: Rikollisuustilanne 2002, s. 35.
8 Helsingin hovioikeuden asianhallintaan asiat kirjataan päärikokseksi katsottavan eli törkeimmän asiaan

liittyvän rikoksen mukaan. Näin ollen lukumäärissä eivät ole mukana esimerkiksi sellaiset tapaukset,
joissa päärikos on tappo ja tämän kanssa samalla diaarilla käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy toisena
tekona myös törkeä pahoinpitely.
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keva lainkohta. Tätä koskevan rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin (515/2003)
mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka
tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Säännöksen 2 mo-
mentin mukaan rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on
perustuttava lakiin.

Rikoslakimme tosin oli jo ennen vuoden 2004 alusta voimaan tullutta muu-
tostakin rakentunut laillisuusperiaatteen varaan. Periaatetta koskeva säännös oli
myös sisältynyt jo vuodesta 1995 lähtien hallitusmuodon 6a §:än ja sittemmin
perustuslain 8 §:än. Lisäksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen
ajallista sovellettavuutta koskeva 3 § oli sisältänyt myös laillisuusperiaattee-
seen liittyvän taannehtivuuskiellon. Periaatetta ei kuitenkaan sellaisenaan ollut
aikaisemmin nimenomaisesti kirjattuna rikoslakiin.

Laillisuusperiaatetta koskeva uusi säännös vastaa asiallisesti perustuslain 8
§:n ensimmäistä virkettä. Erona kuitenkin on, että uudessa säännöksessä koros-
tetaan analogiakieltoa sekä lain ja tunnusmerkistön täsmällisyyskieltoa. Koros-
tavana terminä säännökseen on otettu sana nimenomaan.9 Lisäksi erona on, että
laillisuusperiaate ulotetaan säännöksessä koskemaan rangaistusten ohella mui-
ta rikosoikeudellisia seuraamuksia.10

Laillisuusperiaatteeseen sisältyy eri ulottuvuuksia, joista uudessa lainkoh-
dassa säädetään omissa momenteissaan. Lainsoveltajaa koskien periaatteeseen
sisältyy vaatimus siitä, että lainkäyttöpäätökset sidotaan rikoslain kirjaimeen.
Tuomarin on näin ollen perustettava toimintansa lainsäätäjän tekemiin ratkai-
suihin eikä hän voi mennä lain ulkopuolelle. Vain laissa säädetystä rikoksesta
saa siis tuomita ja vain laissa määrättyyn rangaistukseen. Tuomari ei myöskään
voi syytetyn vahingoksi täydentää lakia analogiapäätelmään turvautumalla.
Laillisuusperiaatteeseen kuuluu lisäksi niin tuomaria kuin myös lainsäätäjää
koskeva taannehtivan rikoslain kielto. Lainsäätäjä ei saa määrätä taannehtivasti
rangaistavaksi sellaisia tekoja, jotka eivät ennen lakia olleet kriminalisoituja
eikä lakia myöskään saa soveltaa taannehtivasti sellaisen teon rankaisemiseksi,
joka ei vielä tekohetkellä ollut rangaistava. Taannehtivasta rikoslain kiellosta
on tehty lainkäyttäjän toimintaa koskeva poikkeus. Lievemmän lain periaatteen
mukaisesti, jos rikoksen tekemisen jälkeen voimaan tullut uusi laki johtaisi syy-
tetylle lievempään lopputulokseen, on sovellettava uutta lakia. Lain ankaroitu-
essa olisi taas sovellettava vanhaa lakia. Laillisuusperiaatteeseen kuuluu vielä
lainsäätäjään kohdistuva epätäsmällisyyskielto. Rikoslain tulee olla sisällöltään
täsmällinen ja rikoslain säännösten on oltava tarkkarajaisia.11

Laillisuusperiaatteen kannalta tarkasteltuna törkeää pahoinpitelyä koskevaan
säännökseen tuli vuonna 1995 merkittävä parannus, kun edellä jo todetuin ta-
voin ankaroittamisperusteet kirjattiin säännökseen tyhjentävästi aikaisemman
esimerkkiluettelon sijasta. Näin ollen lainkohta täyttää nykyisin paremmin lail-
lisuusperiaatteeseen liittyvän täsmällisyysvaatimuksen.

9 Tämän perusoikeusnormia tarkentavan sanan lisäämistä olivat muun muassa Matikkala ja Lahti arvostel-
leet. Matikkala 2003, ss. 222, ja Lahti 2003, ss. 147.

10 HE 44/2002 vp, s. 32.
11 HE 44/2002 vp, s. 29.
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Tulkintaongelmia lainmuutos ei kuitenkaan ole poistanut. Vaikka laillisuus-
periaatteeseen kuuluukin, ettei syytetyn vahingoksi lakia voida täydentää ana-
logiapäätelmään turvautumalla, periaate ei estä tulkitsemista. Lain soveltami-
nen eli konkreettisen tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden totea-
minen edellyttää aina tulkintaa eikä tuomari voi olla pelkkä lainsäätäjän tahdon
mekaaninen toteuttaja. Oikeuskäytännössä onkin jouduttu tulkitsemaan ja otta-
maan kantaa siihen, mitä esimerkiksi törkeää pahoinpitelyä koskevassa lain-
kohdassa tarkoitetaan 1 kohdan hengenvaarallisella tilalla. Mikäli jokin 1-3
kohdan ankaroittamisperuste tapaukseen soveltuu, jokaisessa kysymyksessä
olevaa rajanvetoa koskevassa tapauksessa tulee vielä arvioitavaksi, onko ja minkä
seikkojen vuoksi teko myös kokonaisuutena arvioiden törkeä.

2.2. Ajallinen soveltuvuus

Laillisuusperiaatteeseen yhtenä ulottuvuutena sisältyvä edellä mainittu taanneh-
tivuuskielto liittyy läheisesti rikoslain ajalliseen sovellettavuuteen. Ajallista
soveltuvuutta koskeva säännös onkin sijoitettu laillisuusperiaatetta koskevan
säännöksen välittömään läheisyyteen rikoslain uuden 3 luvun 2 §:än.

Nyt kysymyksessä olevaa rajanvetoa koskevat lähinnä lain ajallista soveltu-
vuutta koskevan säännöksen 1 ja 2 momentit. Säännöksen 1 momentin mukaan
rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Säännök-
sen 2 momentin mukaan, jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta
tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lie-
vempään lopputulokseen. Tätä lainkohtaa pääosin vastaava säännös sisältyi ai-
kaisemmin rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:än.

Kuten muun muassa jo edellä kohdassa 1.2. mainituista korkeimman oikeu-
den lainvalintaa koskevista ratkaisuista ilmenee, törkeää pahoinpitelyä koske-
vaa vuonna 1995 muutettua säännöstä voidaan ainakin joiltain osin pitää aikai-
sempaa lakia lievempänä. Korkein oikeus olikin ratkaisuissaan soveltanut uutta
lakia.

Uudempia viime vuosien aikana ennen ja jälkeen 1.9.2001 tapahtuneita pa-
hoinpitelytekoja tuomioistuimissa käsiteltäessä tuolloin voimaan tulleen uuden
ja vanhan lain välillä tehtävä valinta ei aiheuta ongelmia kysymyksessä olevan
kaltaisissa pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevissa tapauk-
sissa. Minimirangaistuksen huomattavan korotuksen jälkeen uuden lain sovel-
taminen ei tällaisissa tapauksissa voi johtaa lievempään lopputulokseen ja näin
ollen on ilmeistä, että ennen 1.9.2001 tapahtuneet teot tulevat tuomituiksi teko-
hetkellä voimassa olleen säännöksen perusteella.

2.3. Perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat

Kysymyksessä olevaan rajanvetoon läheisesti liittyvissä rikoslain uusissa lailli-
suusperiaatetta ja ajallista sovellettavuutta koskevissa säännöksissä ja niiden
esitöissä korostuvat erityisesti syytetyn oikeudet. Oikeusturvasyistä onkin tar-
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peen määrittää tarkasti ne rajat, joissa rikoslain rangaistuksia saa käyttää, sillä
rangaistukset merkitsevät puuttumista kansalaisten keskeisiin perusoikeuksiin,
kuten vankeusrangaistukset vapauteen.

Yksittäisen syytetyn omien oikeuksien kannalta ongelmallista ei ole, mikäli
tuomioistuin jossain tapauksessa toimisi vuoden 2001 lain muutoksen jälkeen
edellä kohdassa 1.2. viitatuin tavoin ja tuomitsisi tekijän pahoinpitelystä, vaik-
ka teko täyttäisi törkeän pahoinpitelynkin tunnusmerkistön. Syytettyjen yhden-
vertainen kohtelu ja muiden asiaan osallisten, erityisesti asianomistajien, oi-
keudet huomioon ottaen on kuitenkin tärkeää, että toisiaan vastaavissa tapauk-
sissa tuomioistuimet noudattavat tuomitsemiskäytännössä samanlaista linjaa.

Rikoslakiin nyt kirjattujen periaatteiden lisäksi tuleekin rikosasioita käsitel-
täessä muistaa perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat laajemmin ja noudattaa Suo-
mea sitovia kansainvälisiä sopimuksia, kuten Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
sopimusta, sekä myös perustuslakimme säännöksiä. Perustuslain 21 §:ssä muun
muassa säädetään oikeusturvasta ja säännökseen sisältyvä oikeudenmukaista
oikeudenkäyntiä koskeva periaate jo edellyttää, että syytetyn oikeuksien lisäksi
huolehditaan muun muassa asianomistajien oikeuksien toteutumisesta. Asiat on
käsiteltävä ja ratkaistava säädettyjä lakeja noudattaen.12 Nykyisin perus- ja ih-
misoikeusmyönteinen tulkinta onkin yleisesti hyväksytty tulkintatapa. Tämä
tarkoittaa sellaiseen lopputulokseen päätymistä, jossa parhaiten otetaan huo-
mioon eri osapuolten perus- ja ihmisoikeudet.13

Törkeää pahoinpitelyä koskevan vuoden 2001 lainmuutoksen esitöissä oli
edellä mainituin tavoin nimenomaisesti tuotu esiin, ettei rangaistusasteikkoon
tehtävällä muutoksella ollut tarkoitus vaikuttaa tekojen törkeysarviointiin. Mi-
käli tuomioistuimet tästä huolimatta ryhtyisivät soveltamaan lakia toisin kuin
lakia säädettäessä oli tarkoitettu, tuomioistuimet ryhtyisivät tosiasiassa käyttä-
mään lainsäätäjälle kuuluvaa valtaa.

3. Rajanveto oikeuskäytännössä

3.1. Yleistä

Tutkimusta varten on pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koske-
vaa oikeuskäytäntöä käyty läpi siten, että korkeimman oikeuden ratkaisujen li-
säksi on tarkasteltu vuonna 2000 ja sen jälkeen Helsingin hovioikeuteen saapu-
neita törkeää pahoinpitelyä koskevia asioita, joissa hovioikeus on antanut tuo-
mionsa vuonna 2002 tai 2003. Tarkastellut tuomiot on haettu asianhallintajär-
jestelmästä hakusanalla “törkeä pahoinpitely” ja tuomioista on otettu tarkem-
paan tarkasteluun ne, joiden osalta hovioikeuden ratkaisuun kirjattujen valitus-
ten ja vastausten vaatimus- ja perusteosasta oli havaittavissa, että ne koskevat
nimenomaan kysymyksessä olevaa rajanvetoa.

12 Perus- ja ihmisoikeusnäkökohtien merkityksestä Lahti 2003, s. 146-147.
13 Nuutila 1997, s. 59.
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Tarkoituksena on erityisesti ollut selvittää vuoden 2001 lainmuutoksen vai-
kutuksia oikeuskäytäntöön ja tämän vuoksi tutkimuksessa on tarkemmin käyty
läpi hovioikeuden melko tuoreita ratkaisuja. Tarkastelluista ratkaisuista on jäl-
jempänä erikseen mainittu tapaukset, joissa on tuotu esiin nimenomaan nyt ky-
symyksessä olevaan rajanvetoon liittyviä tutkimuksen kannalta mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia ja tulkintoja koskien törkeää pahoinpitelyä käsittelevän sään-
nöksen 1-3 kohtien ankaroittamisperusteita.14 Korkeimman oikeuden vanhem-
piakin ratkaisuja on kuitenkin tuotu esiin aikaisempien tulkintojen selvittämi-
seksi.

3.2. Vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen
tila

Korkein oikeus on katsonut vaikeaksi ruumiinvammaksi muun muassa rumen-
tavan arven sekä otsaluun ja nenänjuuren rumentavan sisäänpainuman aiheut-
taman kasvojen rumentumisen (KKO 1932-I-7), toisen silmän näkökyvyn vä-
hentymisen kolmanteen osaan (KKO 1955-II-49) sekä kuulon kadottamisen
toisesta korvasta (KKO 1953-II-130).

Helsingin hovioikeuden antamissa ratkaisuissa vaikean ruumiinvamman ar-
vioinnista on ollut kysymys muun muassa 3.2.2003 annetussa tuomiossa nro
332. Asianomistajalle oli aiheutunut 3.3.2000 tapahtuneesta pahoinpitelystä
muun muassa nenänmurtuma. Hovioikeuden enemmistö päätyi käräjäoikeuden
ratkaisusta poikkeavaan lopputulokseen katsoen, etteivät vammat ole vaikeita
ruumiinvammoja. Yksi jäsen oli kuitenkin eri mieltä.

Eri mieltä olleen jäsenen lausunnosta ilmenee, että lääkärinlausunnossa on
esitetty, että nenävamma on ollut omiaan aiheuttamaan selkeää funktionaalista
haittaa, tukkoisuutta ja huomattavaa kosmeettista haittaa. Nenänleikkauksia oli
jo tehty kaksi ja lääkärintodistuksen mukaan korjausleikkauksia vamma tulee
vielä vaatimaan, mahdollisesti yhden tai kaksi. Lääkärinlausunnon mukaan ne-
nävammaa ei voida kokonaan korjata ja vammasta jää pysyvä kosmeettinen
haitta kasvoihin.

Eri mieltä olleen jäsenen lausuntoon kirjatut seikat viittaisivat siihen, että
tapauksessa on vastaavankaltaisia piirteitä kuin edellä mainitussa kasvojen
rumentumista koskevassa tapauksessa KKO 1932-I-7. Hovioikeuden enem-
mistö kuitenkin katsoi teon nuorena henkilönä tehdyksi pahoinpitelyksi.
Rangaistusta hovioikeuden enemmistökään ei tosin käräjäoikeuden tuomit-
semasta 8 kuukauden ehdollisesta vankeusrangaistuksesta alentanut.

Lainkohdassa tarkoitettuna vakavana sairautena voidaan pitää esimerkiksi HIV-
infektiota.15 Oikeuskäytännössä aiheutettuun sairauteen perustuen tekijä on tuo-

14 Kaikki jäljempänä mainitut Helsingin hovioikeuden ratkaisut ovat lainvoimaisia. Tuomioista vain
26.3.2002 annettuun ratkaisuun nro 884 ja 3.2.2003 annettuun ratkaisuun nro 332 oli haettu valituslupaa
korkeimmalta oikeudelta, mutta kumpaankaan näistä lupaa ei ollut myönnetty.

15 Matikkala 2000, s. 111.
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mittu törkeästä pahoinpitelystä muun muassa korkeimman oikeuden tapaukses-
sa KKO 1994:10. Tapauksessa vastaaja oli saattanut asianomistajan tiedottom-
aan tilaan olueen sekoitetuilla lääkkeillä. Korkeimman oikeuden ratkaisussa
todetaan, että syytetty oli huumaamalla tahallaan aiheuttanut asianomistajalle
tajuttomuutena ilmenneen sairauden.

Lainkohdassa mainitulla hengenvaarallisella tilalla tarkoitetaan lain esitöi-
den mukaan toteutunutta konkreettista seurausta, hengenvaarallista tilaa eikä
vain konkreettista vaaraa.16 Tätä ankaroittamisperustetta koskee korkeimman
oikeuden tapaus KKO 1998:1.

Mainitussa tapauksessa vastaaja oli 20.8.1995 käsin ja vyöllä kuristanut asi-
anomistajaa. Kuristaminen oli päättynyt ennen kuin eräs kolmas henkilö oli
saapunut paikalle. Lääkärin mukaan asianomistajan tila olisi kuristamisen seu-
rauksena saattanut muodostua 5-6 tunnin kuluttua hengenvaaralliseksi, mikäli
hän ei olisi saanut lääkärinhoitoa. Korkein oikeus totesi riidattomasti jääneen
selvittämättä, että pahoinpitely olisi aiheuttanut asianomistajalle laissa tarkoi-
tetun hengenvaarallisen tilan, vaikka hän olisi jäänyt vaille hoitoa. Korkein oi-
keus totesi ottaneensa pahoinpitelyn laadun ja muut teon olosuhteet huomioon
rangaistusta mitattaessa ja tuomitsi tekijän pahoinpitelystä 1 vuoden 6 kuukau-
den vankeusrangaistukseen.17

Ratkaisusta oli äänestetty kahden jäsenen ollessa asiasta eri mieltä. Yksi jä-
sen oli ollut eri mieltä hengenvaarallisen tilan arvioinnin osalta ja hän tuomitsi
tekijän törkeästä pahoinpitelystä 2 vuodeksi vankeuteen. Toinen eri mieltä ollut
jäsen oli  katsonut teon käräjäoikeuden ja hovioikeuden tavoin tapon yrityksek-
si.

3.3. Erityisen raaka tai julma tekotapa

Lain esitöistä ilmenee, että pahoinpitelyä voidaan pitää erityisen raakana muun
muassa silloin, kun uhria potkitaan päähän ja erityisen julmana silloin, kun pa-
hoinpitely kohdistetaan puolustuskyvyttömään henkilöön.18 Korkeimman oikeu-
den tapauksesta KKO 1980-II-7 ilmenee, että muun muassa puukengällä pää-
hän potkimista on oikeuskäytännössä pidetty erityistä raakuutta osoittavana
pahoinpitelytapana.

Helsingin hovioikeus on 2.1.2003 antamallaan tuomiolla nro 2 pysyttänyt
käräjäoikeuden tuomion, jossa 8.4.2001 tapahtunut teko katsottiin tavalliseksi
pahoinpitelyksi.

Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että tapauksessa kaksi vastaajaa oli lyö-
nyt ja potkinut asianomistajaa, joka oli välillä lyöntien ja potkujen johdosta

16 LaVM 22, HE 94/1993 vp, s. 12.
17 Heinonen ym. 2002, s. 778: “Yksikään asian ratkaisseista oikeusasteista ei vedonnut tekotapaa koske-

vaan kvalifiointiperusteeseen. Näin siitä huolimatta, että pitkään jatkunutta (käsin ja vyötä apuna käyttä-
en tapahtunutta) kuristamista voisi hyvällä syyllä pitää raakana ja julmana tekotapana”.

18 HE 94/1993 vp, s. 96.
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pudonnut maahan. Tästä huolimatta vastaajat olivat jatkaneet pahoinpitelyä,
kunnes tämä oli menettänyt tajuntansa. Asianomistajalle oli teosta aiheutu-
nut turvotusta otsalle, mustelmia silmien ympärille ja kaulalle sekä silmiin
verenpurkaumia sekä nenänmurtuma.

Tuomioon tapahtumista ja asianomistajalle aiheutuneista vammoista kirjatut
seikat huomioon ottaen näyttäisi siltä, että kysymyksessä olevassa tapauksessa
on käytetty sellaisia tapoja, jotka sinänsä voisivat hallituksen esityksen mukaan
tehdä teon erittäin raakaa tai julmaa tekotapaa osoittavaksi. Katsoessaan teot
kuitenkin pahoinpitelyksi hovioikeus otti vastaajille rangaistuksia mitatessaan
rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla rangaistuksia alentavana seikkana huomioon heille
tuomittuja aikaisempia vankeusrangaistuksia, mutta tästä huolimatta se korotti
käräjäoikeuden vastaajille pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta tuomitsemat 6
kuukauden yhteiset vankeusrangaistukset molempien osalta 9 kuukaudeksi van-
keutta.

Hovioikeuden viimeksi mainittu ratkaisu pahoinpitelyn törkeysarvioinnista
ei näyttäisi poikkeavan korkeimman oikeuden viitoittamasta linjasta. Tapauk-
sessa KKO 1996:65 korkein oikeus ei katsonut tekotavan olleen erityisen raaka
tai julma.

Ratkaisusta ilmenee, että kaksi vastaajaa oli 24.4.1993 pahoinpidellyt asian-
omistajaa kumipampulla lyöden ensin tätä nenänvarteen ja tämän jälkeen
toisen vastaajan pitäessä asianomistajaa kiinni toisen vastaajan toimesta pää-
hän, selkään ja muualle vartaloon. Asianomistaja oli menettänyt lyöntien
seurauksena tajuntansa. Hänelle oli aiheutunut silmän alapuolelle verenpur-
kauma, päähän raapaumia ja kuhmuja, selkään punertavia juomuja sekä kä-
den kahden kämmenluun murtuma.19

Korkein oikeus tuomitsi tekijän pahoinpitelystä ja kotirauhan rikkomisesta yh-
teiseen 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

3.4. Ampuma- tai teräase tai muu niihin rinnastettava
hengenvaarallinen väline

Edellä jo kerrotuin tavoin törkeää pahoinpitelyä koskevaa lainkohtaa vuonna
1995 muutettaessa tarkoituksena oli korostaa varsinaisten aseiden käytön tuo-
mittavuutta.20 Nykyisin voimassa olevaan lakiin tältä osin kirjatun kaltaista sa-

19 Mainitun ratkaisun perusteluista ei tarkoin ilmene, mitä korkein oikeus on tarkoittanut, kun se toteaa
ensin samassa kappaleessa tapahtumista tarkemmin kerrottuaan, että pahoinpitelyä ei pelkästään sillä
käräjäoikeuden mainitsemalla perusteella, että toinen tekijöistä on pidellyt uhria kiinni toisen lyödessä,
voida katsoa tehdyn erityisen raa’alla tai julmalla tavalla. Onko siis asiassa vedottu raa’an ja julman
tekotavan osoittavana seikkana yksistään tähän kiinnipitämiseen ja olisiko mahdollisesti voitu päätyä
toiseen lopputulokseen, mikäli muihinkin seikkoihin olisi vedottu ja jos käräjäoikeuskin olisi näin ollen
tämän raa’an ja julman tekotavan osalta perustellut asiaa toisin?

20 Edellä kohta 1.1.
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namuotoa käytetään törkeän pahoinpitelyn lisäksi myös rikoslain 31 luvun 2
§:ssä törkeän ryöstön tunnusmerkistössä. Törkeää ryöstöä koskevan lainkoh-
dan esitöistä ilmenee, että ampuma-aseeseen rinnastettavia hengenvaarallisia
välineitä ovat esimerkiksi erilaiset pommit, myrkylliset tai tukahduttavat kaa-
supanokset ja räjähteet. Teräaseisiin eli muun muassa tikareihin, stiletteihin ja
pistimiin rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä taas ovat esimerkiksi jousi-
patukka ja nyrkkirauta sekä erilaiset ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai
vaijerista valmistetut ja niihin rinnastettavat lyömäaseet.21

Oikeuskäytännössä on useissa pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajan-
vetoa koskevissa tapauksissa ollut kysymys teoista, joissa on käytetty veistä tai
muuta selkeästi teräaseeksi katsottavaa välinettä. Useissa tapauksissa on myös
muunlaisten välineiden osalta tullut harkittavaksi, onko tekovälinettä pidettävä
lainkohdassa tarkoitetun kaltaisena ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavana
hengenvaarallisena välineenä.

Selkeästi teräaseena pidettävän välineen käytöstä on ollut kysymys muun
muassa Helsingin hovioikeuden 14.3.2003 antamassa tuomiossa nro 790. Teos-
sa oli käytetty kääntöveistä ja syyttäjä oli käräjäoikeudessa vaatinut rangaistus-
ta tästä 13.1.2001 tapahtuneesta rikoksesta katsoen teon törkeäksi pahoinpite-
lyksi, mutta käräjäoikeus oli törkeysarviointia tarkemmin perustelematta
12.12.2001 antamassaan tuomiossa katsonut teon pahoinpitelyksi.

Hovioikeus päätyi asiassa toiseen lopputulokseen ja ratkaisunsa perusteluis-
sa hovioikeus toi esiin muun muassa seuraavia seikkoja:

Vastaaja oli toisen henkilön pidellessä asianomistajaa takaapäin kaulasta lyö-
nyt tätä useita kertoja nyrkillä kasvoihin ja vartaloon. Sen jälkeen vastaaja oli
ottanut esille kääntöveitsensä, jossa oli ollut noin 10 senttimetrin pituinen terä,
ja avannut sen sekä astunut eteenpäin 1-1,5 metriä ja lyönyt veitsellä peräänty-
vää asianomistajaa aiheuttaen tälle vasempaan olkavarteen 10 senttimetriä pit-
kän ja 3 senttimetriä syvän viiltohaavan.

Vastaaja on käyttänyt pahoinpitelyssä teräasetta. Veitsen esille ottaminen ja
sillä lyöminen ovat tapahtuneet nopeasti ja yllättävästi. Vastaaja on suunnannut
lyönnin kohti  asianomistajan ylävartaloa. Lyönti on ollut kohtalaisen voima-
kas, koska siitä on aiheutunut pitkä ja syvä haava asianomistajan olkavarteen.
Rikosta on teräaseen käyttämisen takia ja myös kokonaisuutena arvostellen pi-
dettävä törkeänä.

Hovioikeus tuomitsi tekijän nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpi-
telystä ja teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla yhteiseen 4 kuukauden
ehdolliseen vankeusrangaistukseen korottaen näin käräjäoikeuden tuomitsemaa
70 päivän ehdollista vankeusrangaistusta. Hovioikeuden ratkaisu teon törkeys-
arvioinnista vaikuttaa ainakin tapahtumista tuomioon kirjatut seikat huomioon
ottaen perustellulta.

Vastaavankaltainen vamma on teräaseella aiheutettu tapauksessa, jossa ho-
vioikeus on 28.5.2003 antanut tuomion nro 1564.

21 HE 66/1988 vp, s. 105.
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Tuomiosta ilmenee, että vastaaja oli 7.12.2001 lyönyt asianomistajaa puu-
kolla oikeaan käsivarteen seurauksin, että käsivarteen oli tullut syvä noin 10
senttimetrin pituinen haava, johon oli ommeltu 15 tikkiä. Perusteluissaan
käräjäoikeus lausui muun muassa, että viiltohaava ulottui ihonalaisen rasva-
kerroksen läpi käsivarren pinnallisiin lihaksiin ja ettei vammaa näin ollen
voida pitää aivan vähäisenä. Vastaaja oli lyönyt asianomistajaa takaapäin.

Käräjäoikeus oli katsonut vastaajan syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn.
Hovioikeus kuitenkin päätyi tässä tapauksessa törkeysarvioinnissa toiseen lop-
putulokseen. Hovioikeus ei katsonut tekoa kokonaisuutena arvostellen törkeäk-
si ja totesi perusteluissaan muun muassa, että lääkärintodistuksen mukaan vam-
ma ei ole ollut vakava, eikä se ole vaatinut sairauslomaa. Hovioikeus alensi
käräjäoikeuden törkeästä pahoinpitelystä ja teräaseen hallussapidosta yleisellä
paikalla tuomitseman 1 vuoden 15 päivän yhteisen vankeusrangaistuksen 6 kuu-
kauteen.22

Edellä käsiteltyjä tapauksia selvästi vähäisempi vamma oli uhrille aiheutu-
nut tapauksessa, jossa Helsingin hovioikeus on 13.11.2003 antanut tuomion nro
3430. Tässä tapauksessa oli kysymys teosta, jossa vastaaja oli 4.10.2001 lyönyt
asianomistajaa fileerausveitsellä oikeaan olkapäähän aiheuttaen siihen noin 0,5
senttimetrin pituisen ja 2,5 senttimetrin syvyisen haavan. Käräjäoikeus oli kat-
sonut vastaajan syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn.

Törkeysarviointia käräjäoikeus oli perustellut seuraavasti:

Pahoinpitelyssä vastaaja oli käyttänyt apuvälineenä hengenvaarallisena te-
räaseena pidettävää fileerausveistä. Vastaaja oli yllättäen hyökännyt asian-
omistajan kimppuun veitsellä aseistautuneena vähäisenä pidettävän riidan
yhteydessä. Lisäksi veitsen isku on kohdistunut vastaajan ylävartaloon ja
iskun tai vääntämisen voimasta johtuen veitsi on katkennut teräosan jäädes-
sä asianomistajan olkapäähän. Nämä seikat huomioon ottaen vastaajan te-
koa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion syyksilukemisen osalta ja myös
käräjäoikeuden tuomitseman 1 vuoden vankeusrangaistuksen osalta tosin pois-
taen käräjäoikeuden rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla tekemän virheellisen koh-
tuullistamislausuman.

Muun kuin varsinaisen ampuma- tai teräaseen käytöstä on ollut kysymys
muun muassa tapauksessa KKO 1993:5, jossa korkein oikeus on katsonut rata-
naulan hengenvaaralliseksi välineeksi. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty epäi-
ly, että ratanaulaa ei ehkä kuitenkaan pidettäisi enää nykylain tarkoittamana
teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä.23

22 Tapaus on sinänsä mielenkiintoinen, kun valituksessa ei edes ollut väitetty, että kysymys olisi ollut vain
pahoinpitelystä. Hovioikeuden ratkaisusta oli äänestetty yhden jäsenen katsoessa, ettei ole erityistä syytä
tutkia, onko vastaaja syyllistynyt hänen syykseen luettuun tekoon. Eri mieltä ollut jäsen ei olisi muutta-
nut käräjäoikeuden tuomiota.

23 Matikkala 2000, s. 115.
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Edellä jo viitatussa tapauksessa KKO 1996:65 korkein oikeus oli katsonut,
ettei kumipamppu ole tässä lainkohdassa tarkoitettu väline.24

Helsingin hovioikeus ei ole pitänyt lainkohdassa tarkoitettuna hengenvaa-
rallisena välineenä myöskään pesäpallomailaa. Hovioikeus on 13.2.2003 anta-
mallaan tuomiolla nro 407 pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun tältä osin. Teko
oli kuitenkin katsottu törkeäksi pahoinpitelyksi niin käräjäoikeudessa kuin ho-
vioikeudessakin, koska asianomistajalle tässä 18.6.2000 tapahtuneessa pahoin-
pitelyssä aiheutetut aivovammat ja kallonmurtuma oli katsottu vaikeaksi ruu-
miinvammaksi. Hovioikeus kuitenkin alensi käräjäoikeuden ehdottomana tuo-
mitseman 1 vuoden vankeusrangaistuksen 8 kuukaudeksi vankeutta ehdollise-
na.

Olutlaseja koskevissa tapauksissa arviointi näyttäisi riippuvan siitä, onko
pahoinpitelyssä käytetty ehjää vai rikkinäistä lasia.

Helsingin hovioikeus on 7.1.2003 antamassaan tuomiossa nro 19 käräjäoi-
keuden kannasta poiketen katsonut, ettei olutlasi ole rinnastettavissa ampuma-
tai teräaseeseen. Tapauksessa vastaaja oli 11.10.2001 lyönyt tuopilla asianomis-
tajaa kasvoihin ja tuoppi oli rikkoutunut lyönnin yhteydessä. Hovioikeus katsoi
teon pahoinpitelyksi ja alensi käräjäoikeuden törkeästä pahoinpitelystä tuomit-
seman 1 vuoden 1 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen 11 kuukauteen.
Yksi hovioikeuden jäsen oli kuitenkin eri mieltä ja hän olisi pysyttänyt käräjä-
oikeuden ratkaisun kaikilta osin.

Rikkinäistä tuoppia on pidetty lainkohdassa tarkoitettuna välineenä muun
muassa Helsingin hovioikeuden 5.3.2002 antamassa tuomiossa nro 548. Tällä
ratkaisullaan hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion, jossa vastaaja oli tuo-
mittu törkeästä pahoinpitelystä. Vastaaja oli 14.3.2001 lyönyt asianomistajaa
rikkinäisellä tuopin pohjalla rintaan aiheuttaen nännin yläpuolelle 3-4 sentti-
metriä pitkän viiltohaavan. Vastaajalle tuomittiin teosta 10 kuukautta vankeutta
ehdollisena.

Helsingin hovioikeuden tuomiossa 26.3.2002 nro 884 on arvioitu terotetun
hammasharjan hengenvaarallisuutta. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomi-
on, jossa oli katsottu, ettei vastaajan 4.12.1999 tapahtuneessa pahoinpitelyssä
käyttämää terotettua hammasharjaa ole pidettävä lainkohdassa tarkoitettuna
hengenvaarallisena välineenä, vaikka lääkärinlausunnon mukaan sillä on mah-
dollista aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Hovioikeus ei myöskään korot-
tanut tekijän pahoinpitelystä ja yhteensä kahdestakymmenestä viidestä muusta
rikoksesta saamaa yhteistä 1 vuoden vankeusrangaistusta.25

Mainitussa tapauksessa niin syyttäjä kuin asianomistajakin olivat valittaneet
tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjän valituksen perusteissa esitetään muun mu-
assa:

Lääkärinlausunnosta ilmenee, että hammasharjan kädensijan pää oli teroi-
tettu siten, että kärki vastasi piikkiä ja että kohtalaista voimaa käyttäen se
läpäisee ihon ja terä ulottuu ruumiin sisään mahdollisesti jopa 10 senttimet-

24 Edellä kohta 3.3.
25 Yhteistä vankeusrangaistusta oli aikaisempien tuomioiden nojalla kohtuullistettu.
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rin matkan kyeten vaurioittamaan elintärkeitä kudoksia. Lääkärinlausunnon
mukaan sanotunlaisella välineellä oli mahdollista aiheuttaa hengenvaaralli-
sia vammoja. Käräjäoikeuden tarkoittamassa hallituksen esityksessä ei ollut
otettu kantaa siihen, mistä materiaalista ampuma- tai teräaseisiin rinnastetta-
van hengenvaarallisen välineen tulisi olla. Lainsäätäjän tarkoitus ei ollut ol-
lut sulkea hengenvaarallisten välineiden joukosta sellaisia välineitä, jotka
oli tarkoituksellisesti tehty käyttötarkoitukseltaan teräasetta vastaavaksi.
Teroitettu hammasharja vastasi vaarallisuudeltaan esimerkiksi metallipiik-
kiä.

Sinänsä syyttäjänkin kannanotto on hyvin perusteltu. Vastaaja näyttäisi tarkoi-
tuksellisesti muokanneen hammasharjan pahoinpitelyssä käytettäväksi syyttä-
jän viittaaman piikin kaltaiseksi välineeksi. Ratkaisun tekstistä ei tosin tarkem-
min ilmene, mitä materiaalia hammasharja oli ollut. Hovioikeus kuitenkin py-
sytti käräjäoikeuden ratkaisun tarkempia lisäperusteluja esittämättä. Kysymyk-
sessä olevassa tapauksessa asianomistajalle oli sinänsä aiheutunut vain vähäi-
siksi katsottavia vammoja.

3.5. Tapauksia koskevia yleisiä havaintoja

Otannassa mukana olleista tarkemmin tarkastelluista oikeustapauksista ei sel-
keästi ollut havaittavissa, mikä on ollut syynä siihen, ettei hovioikeuteen saapu-
neet törkeää pahoinpitelyä koskevat asiat ole vuoden 2001 jälkeen lisääntyneet
alussa esityn oletuksen tavoin. Tapauksia läpi käytäessä vaikutti siltä, että niin
ennen vuonna 2001 rangaistusasteikkoon tehtyä muutosta kuin sen jälkeenkin
hovioikeuden käsiteltäviksi saatetut kysymyksessä olevaa rajanvetoa koskevat
tapaukset olivat olleet vakavuudeltaan ja törkeysasteeltaan suurin piirtein vas-
taavankaltaisia. Varsinaista rajanvetoa koskevaa oikeuskäytännössä tapahtunutta
muutosta ei tuomioista siis ollut havaittavissa.

Sitä vastoin tuomioista ilmeni se säännösmuutosta koskevissa esitöissäkin
esitetty seikka, että törkeistä pahoinpitelyistä oli ennen lainmuutosta usein tuo-
mittu alle vuoden pituisia vankeusrangaistuksia. Lainmuutoksen jälkeen teh-
dyistä teoista tuomittu rangaistus oli useissa tapauksissa lähellä rangaistusmini-
miä ja joissakin tapauksissa oli jopa tuomittu vain minimirangaistus tai ainakin
tosiasiallisesti siksi katsottava rangaistus, kuten esimerkiksi edellä mainitussa
hovioikeuden 28.5.2003 antaman ratkaisun liitteenä olleessa käräjäoikeuden
ratkaisussa, jossa vastaajalle tuomittu yhteinen vankeusrangaistus oli vain 1 vuosi
15 päivää vankeutta.26

Pitkälle meneviä johtopäätöksiä otannassa olleista tuomioista ei kuitenkaan
ole tehtävissä. Kuten edellä käsitellyistä hovioikeuden tuomioista ilmenee, use-
at aivan tuoreetkin ratkaisut koskivat ennen lainmuutosta tapahtuneita tekoja.
Lainmuutoksen jälkeen tapahtuneiden tekojen osalta suuri osa hovioikeuden jo

26 Edellä kohta 3.4.
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antamista ratkaisuista koskee sellaisia kiireellisempiä toimenpiteitä vaativien,
kuten esimerkiksi vangittujen vastaajien asioita, jolloin teotkin ovat olleet jo
sen verran vakavia, ettei niissä varsinaisesti ole ollut kysymys nyt kyseessä
olevasta rajanvedosta. Näin ollen hovioikeuden arkistosta ei vielä ole saatavis-
sa kovin kattavaa aineistoa mahdollisista muutoksen vaikutuksista.

4. Lopuksi

Laillisuusperiaatteen ja lain ajallisen soveltuvuuden osalta lähinnä nyt kysy-
myksessä olevien 1 ja 2 momentin kirjaaminen rikoslakiin ei tuone muutoksia
tuomiostuinten käytännössä tekemään kysymyksessä olevan kaltaiseen tulkit-
semistoimintaan. Yleisessä oikeuskäytännössä mainituista säännöksistä ilme-
nevät periaatteet ovat olleet muualle kirjattuina säännöksinä vaikuttamassa en-
nenkin, mutta niiden kirjaaminen suoraan rikoslakiin mahdollisesti entisestään
korostaa niiden tärkeyttä ja muistuttaa tuomareita niiden olemassaolosta.

Esityksen vaikutusten odotetaankin näiltä osin lähinnä näkyvän lainsovelta-
misen laadun paranemisena ja siinä, että oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden arvot
toteutuvat rikoslainkäytössä nykyistä paremmin.27 Jotta tämä lain esitöissä esiin
tuotu tavoite saavutettaisiin, tulee edellä kerrotut ihmis- ja perusoikeusnäkö-
kohdat laajemminkin muistaa ottaa huomioon rikosasioita tuomioistuimissa
käsiteltäessä ja ratkaistaessa.
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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.



56

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.



62

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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Hilppa Piirtola

ALENTUNUT SYYNTAKEISUUS JA
ENIMMÄISRANGAISTUKSEN KÄYTTÖ

1. Yleistä syyntakeisuudesta

Rangaistusvastuu edellyttää määrättyjen tekijän psyykkistä terveydentilaa ja
henkistä kypsyyttä koskevien vähimmäisedellytysten täyttymistä. Syyntakei-
suuden positiivisessa määrittelyssä kohdattavat ongelmat on kierretty oletta-
malla rikoksentekijät lähtökohtaisesti syyntakeisiksi. Lainsäädännössä tämä on
ratkaistu siten, että on määritelty ne perusteet, joiden nojalla syyntakeisuuden
katsotaan puuttuvan.1

Yleisenä piirteenä kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on
ollut pyrkimys kytkeä syyntakeettomuus ensisijassa syyllisyysperiaatteeseen ja
sen tausta-arvoihin. Tekijän syyntakeettomuus nähdään ennen kaikkea osana
syyllisyysarvostelua, ei niinkään tekijän ominaisuutena, joka tulisi ottaa huo-
mioon pohdittaessa rangaistuksen käyttäytymistä ohjaavaa välitöntä vaikutus-
ta.2

Aikaisemmassa rikoslaissa syyntakeisuus oli säännelty 3 luvun 3 §:ssä.3 Ky-
seinen säännös oli sanamuodoltaan vanhahtava ja osin epäselvä. Jo vuonna 1976
syyntakeettomuuden arviointiperusteita pohtinut rikosoikeuskomitea oli toden-
nut, että mielisairautta ei sellaisenaan voi pitää syyntakeisuutta poistavana seik-
kana, vaan ratkaisevaa on, missä määrin sairaus ilmenee henkilön vähentynee-
nä kykynä käsittää ja ymmärtää asioiden tosiasiallinen ja moraalinen luonne
sekä säädellä käyttäytymistään.4 Komitean mukaan syyntakeeton on sellainen
henkilö, jolta on siinä määrin puuttunut kyky tajuta tekonsa tosiasiallinen tai
moraalinen luonne taikka puuttunut käyttäytymisen vapaus, että olisi kohtuu-
tonta kohdistaa häneen moitetta. Komitea oli mietinnössään kannattanut myös
vähentyneesti syyntakeisten luokan säilyttämistä lainsäädännössä ja ehdotta-
nut, että mekaanisesti tuomittu alennettu rangaistus poistettaisiin. Komitea oli
ehdottanut, että tuomioistuin päättäisi yksittäistapauksissa harkinnan mukaan,
jolloin rangaistuksen ylärajana olisi syyntakeisiin sovellettavan asteikon enim-
mäisrangaistus.5

1 HE 44/ 2002 s. 46.
2 HE 44/2002 s. 46.
3 RL 3:3 §:n 1 momentti: “Mielipuolen teko, taikka semmoisen, joka ikäheikkouden tahi muun samanlai-

sen syyn takia on ymmärrystään vailla, jääköön rankaisematta”. 2 momentti: “Jos joku on joutunut sellai-
seen satunnaiseen mielenhäiriöön, ettei hän ole tunnossaan; jääköön teko, jonka hän tässä tilassa tekee,
niinikään rankaisematta”.

4 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 112-113.
5 Rikosoikeuskomitean mietintö 1976:72 s. 114.
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Syyntakeisuuteen liittyy selkeästi kaksi erottuvaa elementtiä: älyllinen kyky
käsittää asioita ja kyky tai mahdollisuus säädellä käyttäytymistä valintatilan-
teissa. Psykologis-normatiivinen arviointitapa pohjautuu psykiatriseen diagnoo-
siin ja siihen, kuinka tämä psyykkinen tila on vaikuttanut tekijän kykyyn toimia
ja ymmärtää tekonsa merkitys. Tämä psykologis-normatiivinen ajattelutapa on
hyväksytty oikeuskäytännössä ensimmäisen kerran korkeimman oikeuden rat-
kaisussa 1987:130 ja sen jälkeen ratkaisuissa KKO 1988:98, KKO 1992:74 ja
KKO 2000:3.  Wagner-Prenner on todennut, että näillä korkeimman oikeuden
ratkaisuilla on korjattu lainsäädännön puutteita ja ohjattu syyntakeisuusarvi-
ointia rikosoikeustieteen ja oikeuspsykiatrian kehitystä vastaavaan suuntaan.6

Myös mielentilalausunnon laatimista koskevat ohjeet ovat perustuneet psyko-
logis-normatiiviselle arviointimenetelmälle.

Syyntakettomuudesta säädetään uuden rikoslain 3 luvun 4 §:n 2 mometissa
seuraavasti: “ Tekijä on syyntakeeton, jos hän ei tekohetkellä kykene mielisai-
rauden, syvän vajaamielisyyden taikka vakavan mielenterveyden häiriön vuok-
si ymmärtämään tekonsa tosiallista luonnetta tai oikeudenvastaisuutta taikka
hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on sellaisesta syystä ratkaisevasti
heikentynyt (syyntakeettomuus).” Uuden rikoslain syyntakeettomuutta koskeva
säännös on saanut sisältönsä alunperin rikosoikeuskomitean syyntakeisuusar-
viosta, joka on sittemmin vahvistettu oikeuskäytännössä.

Syytetyn mielentila selvitetään yleensä erillisessä mielentilatutkimuksessa.
Päätös syyntakeettomuudesta ei välttämättä edellytä, että jokaisessa tapaukses-
sa tehdään erillinen tutkimus. Mikäli asiasta on muutoin saatavissa riittävä sel-
vitys esimerkiksi aikaisemmin laadittu mielentilatutkimus, asia voidaan ratkaista
ilman uutta tutkimusta. Mielentilatutkimus sisältää sekä tutkineen lääkärin lau-
sunnon että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiasta antaman lausun-
non. Lausunnot eivät sido tuomioistuinta, joka harkitsee asian itsenäisesti.7 Yleen-
sä tuomioistuinten syyntakeisuusarvionnit ovat seurailleet annettuja mielentila-
lausuntoja.8

2. Alentunut syyntakeisuus

Syyntakeettomuuden ja täyden vastuun väliin sijoittuu alentuneen syyntakei-
suuden luokka, entinen täyttä ymmärrystä vailla olevien tekijöiden luokka.9

Alentunut syyntakeisuus on rangaistavuuden määrään vaikuttava seikka eli täyttä
ymmärrystä vailla olleet tekijät tuomittiin saman alennetun rangaistusasteikon

6 Wagner-Prenner 2000 s. 89.
7 HE 44/2002 s. 49.
8 HE 44/2002 s. 52.
9 RL 3:4 § : “Jos jonkun harkitaan rikosta tehdessään olleen täyttä ymmärrystä vailla, vaikkei häntä 3 §:n

mukaan voida syyhyn mahdottomaksi katsoa; olkoon yleistä lajia oleva rangaistus se, mikä 2 §:ssä on
säädetty”.
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mukaan kuin nuoret rikoksentekijät (RL 3:2 §).10 Syyntakeisuutta ja sen astetta
ei ole pidetty yksinomaan tai edes olennaisimmilta osiltaan lääketieteellisena,
vaan juridisena ja moraalisena kysymyksenä. 11

Uuden rikoslain 3 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetään alentuneesti syynta-
keisuudesta. Alentuneesti syyntakeiseksi katsotaan tekijä, “jollei hän ole 2 mo-
mentin mukaan syyntakeeton, mutta hänen kykynsä ymmärtää tekonsa tosialli-
nen luonne tai oikeudenvastaisuus taikka säännellä käyttäytymistään on mieli-
sairauden, vajaamielisyyden taikka mielenterveyden tai tajunnanhäiriön osal-
ta vuoksi tekohetkellä merkittävästi alentunut, on rangaistusta määrättäessä
otettava huomioon, mitä 6 luvun 8 §:n 3 ja 4 momenteissa säädetään.” Alentu-
nut syyntakeisuus lieventää siis syyllisyysmoitetta. Siltä osin kuin rangaistuk-
sen tehtävänä on syyllisyyden asteeseen sidotun paheksunnan osoittaminen, myös
alentuneesti syyntakeiselle tuomittavan rangaistuksen tulee olla lievempi. Kun
syyntakeettomuuteen vaaditaan, että kyky kontrolloida käyttäytymistä on “rat-
kaisevasti heikentynyt”, niin alentuneesti syyntakeisuuteen riittää vähäisempi
kontrollikyvyn aleneminen “kontrollikyvyn merkittävä aleneminen”. Sama vä-
hennys ilmenee myös muissa termeissä: syyntakeettomuus voi perustua syvään
vajaamielisyyteen tai vaikea-asteiseen mielenterveyden tai tajunnan häiriöön,
alentunut syyntakeisuus vajaamielisyyteen tai mielenterveyden ja tajunnan häi-
riöön.12 Alentuneen syyntakeisuuden edellytyksiä arvioidaan syyntakeettomuu-
den kriteerejä väljemmin eli ymmärryksen puutteen ei täydy olla yhtä täydellis-
tä kuin syyntakeettomuudessa tai käyttäytyminen saa olla jossain määrin teki-
jän kontrollissa.13

Mielentilaa koskevat termit ovat yleiskielisiä. Mielisairaudella tarkoitetaan
tyypillisesti psykoottisluonteisia tiloja, kuten skitsofrenian eri muotoja, paran-
oiaa, maanis-depressiivisyyttä ja eräitä delirium-tiloja. Vajaamielisyydellä  tar-
koitetaan (älyllistä) kehitysvammaisuutta. Mielenterveydellisellä häiriöllä vii-
tataan vaikeisiin rajatiloihin ja sekavuustiloihin. Tajunnanhäiriöllä taas erilai-
siin myrkytystiloihin, ikäheikkouteen, dementian tuomiin ymmärryskyvyn ale-
nemistiloihin sekä orgaanisiin aivovammoihin.14

Olennaista on, missä määrin sairaus on vaikuttanut tekijän kykyyn havain-
noida, ymmärtää ja arvioida tosiasioita ja teon moraalista sekä oikeudellista
merkitystä. On kysyttävä, miten sairaus on vaikuttanut hänen kykyynsä kont-
rolloida käyttäytymistään.15 Mielentilalausunnossa on siis kyettävä selvittämään,
mikä todetun psyykkisen tilan vaikutus tekijän kykyyn erottaa oikea ja väärä
toisistaan, kykyyn tehdä kohtuullisen tarkkoja havaintoja ympäröivästä todelli-
suudesta ja hänen mahdollisuutensa hallita omaa toimintaansa. Mielentilan ar-

10 RL 3:2 §:n mukaan, jos rangaistukseksi on säädetty määräaika vankeutta tai sakkoa, tuomitaan enintään
kolme neljännestä säädetystä ankarimmasta rangaistuksesta ja vähintään se pienin määrä, jonka kyseistä
rangaistusta saa 2 luvun mukaan tuomita (vankeutta 14 päivää tai 1 päiväsakko). Jos rikoksesta on sää-
detty elinkautinen vankeusrangaistus, vankeutta tuomitaan enintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta.

11 HE 44/2002 s. 61 ja Lappi-Seppälä 1987 s. 477: Moraalisella käsitteellä on tarkoitettu sitä, mitä kultakin
tekijältä voidaan vaatia ja kuka voidaan asettaa vastuuseen.

12 HE 44/2002 vp s. 64.
13 Nuutila 1997 s. 210.
14 HE 44/2002 s. 62 -63 ja Nuutila 1997 s. 204.
15 HE 44/2002 s. 63.
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viossa korostuu säätelypsykologia, siis syytetyn kyky säännellä käyttäytymis-
tään.16 Ongelmallista on se, millaista näyttöä toisintoimimiskyvyltä käytännös-
sä edellytetään.17 Lappi-Seppälä on todennut, että mahdollisuudet näytön hank-
kimiseen toisintoimimiskyvystä on teoreettisesti vähäiset. 18 Riittävää hänen
mukaansa on, että henkilöltä on yleisen elämänkokemuksen perusteella koh-
tuudella voitu vaatia lain mukaista suhtautumista.19

Oikeudenvastaisuus tekijän ymmärryksen kohteena viittaa ennen kaikkea
teon kiellettävyyteen (“näin ei saa tehdä”). Erehdyksestä tilanteen erottaa en-
nen kaikkea se, että virhearviointi johtuu syyntakeettomuustapauksessa tekijän
sisäisistä ja useinmiten tapauksissa varsin pysyvistä henkisistä ominaisuuksis-
ta, ei niinkään tilanteeseen liittyvistä ulkoisista ja tilapäisistä seikoista.20 Syyn-
takeettomuuden itsenäinen merkitys suhteessa syyksiluettavuuteen tulee esille
ennen kaikkea tilanteissa, joissa tekijä on kyllä ymmärtänyt tekonsa oikeudelli-
sen ja tosiallisen luonteen, mutta ei sairautensa vuoksi ole kyennyt kontrolloi-
maan käyttäytymistään. Vastuusta vapautumiseen ja siihen riittää, että kyky sää-
dellä käyttäytymistä on “merkittävästi “ heikentynyt. Vaadittavasta kynnykses-
tä päättäminen on kriminaalipoliittisin perustein ratkeava arvostuskysymys.21

Syyntakeisuusarvio tapahtuu tekohetken tilanteen mukaan. Rikos ei muutu
tekona sen moitittavammaksi, vaikka tekohetkellä vallinnut syyntakeettomuu-
den tila olisikin tuomitsemishetkeen mennessä poistunut.22

3. Oikeuskäytäntöä alentuneen syyntakeisuuden ja täyden
ymmärryksen rajanvedon osalta

Ratkaisussa KKO 2000:3 syytetyn oli katsottu toimineen tappaessaan perheen-
jäsenensä johdonmukaisesti ja määrätietoisesti. Hänen käyttäytyminen ennen
tekoja ja niiden toteuttamiseen liittyvät seikat olivat puhuneet sitä vastaan, että
hänen mielentilansa olisi ollut siinä määrin järkkynyt, ettei hän olisi ymmärtä-
nyt nyt kysymyksessä olevien kaltaisten tekojen tosiallista luonnetta ja oikeu-
denvastaisuutta. Myöskään ei ollut pääteltävissä, että persoonallisuushäiriö ja
masentuneisuus olisivat heikentäneet hänen kykyään säädellä toimintaansa niin
olennaisesti, että hän olisi rikokset tehdessään ollut täyttä ymmärrystä vailla.

Mielentilalausunnon laatinut lääkäri ja terveydenhuollon oikeusturvakeskus
(TEO) olivat pitäneet tekijää alentuneesti syyntakeisena sekamuotoisen persoo-
nallisuushäiriön ja keskivaikean masennustilan vuoksi. Korkein oikeus oli hy-
väksynyt, että nämä tekijät olivat olennaisesti heikentäneet tekijän kykyä ym-
märtää tekojensa tosiallista ja oikeudellis-moraalista luonnetta sekä vaikutta-
neet hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistään. Kuitenkin korkein oikeus on

16 Nuutila 1997 s. 207.
17 Lahti ym. 1987 s. 14-15.
18 Lappi-Seppälä 1987 s. 480.
19 Myös Rikosoikeuskomitea 1976 s. 112-113.
20 HE 44/ 2002 vp s. 63.
21 HE 44/2002  vp s. 63.
22 HE 44/2002 vp s. 63-64.
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arvioinnissaan ottanut huomioon, että tekijä ei ollut ollut psyykkisten syiden
vuoksi hoidossa eikä tahdonvaltaisen sairaalahoidon tarpeessa sekä että tekijä
oli ollut 20 vuoden ajan saman työnantajan palveluksessa ja hän oli kyennyt
selvittämään avioliitossaan ilmenneitä ongelmia järkevästi työkaverinsa kanssa
keskustelemalla. Perusteluissa on lisäksi punnittu alentuneesti syyntakeisuu-
den puolesta puhuvina seikkoina väkivallan rajuutta ja sen kohdistumista teki-
jälle erittäin läheisiin henkilöihin. Kuitenkin korkein oikeus oli perustanut arvi-
on lähinnä tekijän käyttäytymiseen ennen tekoja ja tekojen toteuttamiseen liit-
tyviin seikkoihin ja tullut siihen johtopäätökseen, ettei tekijän mielentila ollut
tekohetkellä siinä määrin järkkynyt, ettei hän olisi ymmärtänyt tekojen tosial-
lista luonnetta ja oikeudenvastaisuutta ja että persoonallisuushäiriö ja masentu-
neisuus eivät olisi vähentäneet hänen kykyään säädellä toimintaansa niin olen-
naisesti, että hänen olisi katsottu olleen täyttä ymmärrystä vailla. Tekijän oli
katsottu menettelyllään syyllistyneen täydessä ymmärryksessä tehtyihin neljään
murhaan.

Wagner-Prenner on arvioinut, että aikaisempaan oikeuskäytäntöön verrattu-
na tapauksen perustelut sopisivat pikemmin syyntakeettomuuden ja vähenty-
neen syyntakeettomuuden väliseen rajanvetoon. Samaan päätelmään voidaan
hänen mukaansa päätyä arvioimalla rikoslakiprojektin säännösehdotuksia syyn-
takeettomuudesta ja vähentyneesti syyntakeisuudesta. Näiden seikkojen perus-
teella Wagner-Prenner on päätynyt siihen, että tapauksessa on lähdetty liikkeel-
le rangaistusseuraamuksesta eli haluttu päätyä tämänhetkisen lainsäädännön vain
syyntakeisille mahdollistavaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen.23 Wagner-
Prenner on vielä kritisoinut sitä, että tapaus olisi tulkittava pikemminkin ylei-
sen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen ja rangaistuksen mittaamiseksi liittyväksi
kannanotoksi kuin vähentyneen syyntakeisuuden kriteereitä koskevaksi periaa-
teratkaisuksi. Lahti on kritisoinut ratkaisussa sitä, että syyntakeisuusarvioinnin
pohjana olevista lääketieteellistä asiantuntijalausunnoista poikkeaminen olisi
tullut perustella vakuuttavasti siitäkin huolimatta, että oikeuskäytäntö on oh-
jannut syyntakeisuusarvion ratkaisukriteereiksi normatiivis-psykologiset arvi-
ointikriteerit, jolloin viime kädessä ratkaisevaa on teon oikeudellis-moraalinen
arvostelu.24 Lisäksi Lahden mukaan tekijän masennustilaan ja sen merkityksen
arviointiin olisi tullut kiinnittää perusteluissa enemmän huomiota, varsinkin kun
tekijän oli todettu kärsineen myös sekamuotoisesta persoonallisuushäiriöstä.25

Korkeimman oikeuden ratkaisu on katsottu osoittavan oikeuskäytännön tiuken-
tumista syyntakeisuusarvioissa.

Vaasan hovioikeuden 6.4.2001 antamassa ratkaisussa 456 (R 00/1458) on
kysymys kahdesta murhasta, joista A on tuomittu elinkautiseen vankeusrangais-
tukseen. A oli tappanut entisen vaimonsa ja tyttärensä ampumalla lähietäisyy-
deltä vaikeasti ladattavalla haulikolla kahdella laukauksella yöaikaan heidät
heidän ollessa nukkumassa. Hovioikeus on pitänyt tekoja sekä erityisen raakoi-
na ja julmina, tehtyinä vakaasta harkinnasta sekä katsonut tekojen olleen koko-

23 Wagner-Prenner 2000 s. 88.
24 Lahti s. 772 (2000).
25 Lahti s. 774 (2000).
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naisuutena arvostellen törkeitä. Hovioikeus oli tuomiossaan arvioinut laajasti A
mielentilaa, ensin hänen psyykkistä tilansa ja elämäänsä sekä käyttäytymistä
ennen tekoja ja teon jälkeen. “Hovioikeus on todennut, että A oli ollut masentu-
nut siitä, että hän oli avioeron myötä menettänyt kaiken hänelle tärkeän  ja myös
kotitalon myyminen oli ollut raskas asia, eikä hän ollut hyväksynyt avioeroon
liittyviä tosiasioita. Näiden seikkojen ei kuitenkaan ollut katsottu heikentäneen
hänen mahdollisuuksiaan säädellä toimintaansa. A:n käyttäytyminen ennen te-
koja, aseen virittäminen, tekojen toteuttaminen johdonmukaisesti, aseen virit-
täminen uudelleen ja käyttäytyminen teon jälkeen osoittavat, ettei A:n mielenti-
la tapahtumahetkellä ollut ollut niin järkkynyt, ettei hän olisi ymmärtänyt teko-
jen tosiallista ja oikeudellis-moraalista luonnetta. Samojen syiden vuoksi hovi-
oikeus on katsonut, etteivät A:n alkoholiriippuvuus, avioerotilanteeseen skitso-
tyyppisen luonteensa vuoksi liittyvä realiteettien hyväksymättömyys tai itse-
murha-ajatukset ja masentuneisuus olleet heikentäneet hänen kykyään säädellä
toimintaansa niin, että hän olisi niiden vuoksi ollut tekohetkellä täyttä ymmär-
rystä vailla.” Hovioikeus on katsonut A:n olleen täydessä ymmärryksessä, vaikka
tutkinut lääkäri ja terveydenhuollon oikeusturvakeskus  sekä käräjäoikeus oli-
vat katsoneet hänen olleen täyttä ymmärrystä vailla.26

Vaasan hovioikeuden ratkaisussa näkyy aiemmin samana vuonna annetun
KKO 2000:3 ratkaisun vaikutus. Molemmissa ratkaisuissa sekä lääkäri”että TEO
ovat katsoneet, että  tekijät olivat olleet syytteenalaisen teon aikana täyttä ym-
märrystä vailla. Tästä huolimatta molemmissa ratkaisuissa oli perusteltu teki-
jän syyntakeisuutta sillä, että he eivät olleet olleet psyykkisten syiden vuoksi
hoidossa ja että he olivat käyttäytyneet ennen tapahtumia järkevällä tavalla.
Vaasan hovioikeuden ratkaisussa tekijä oli jopa keskustellut entisen vaimonsa
kanssa puhelimessa rauhallisesti muutama tunti ennen tapahtumaa ja tapahtu-
man jälkeen hän oli itse soittanut hälytyskeskukseen ja  kertonut tapahtuneesta
ja siitä, ettei hän itse enää ollut aseistautunut. Nauhoituksesta hovioikeus oli
voinut päätellä, että tekijä oli ollut ajan ja paikan suhteen orientoitunut ja kyen-
nyt ilmaisemaan itsensä asiallisella tavalla.”

Helsingin hovioikeuden lainvoimaa vailla olevassa ratkaisussa 1.7.2003 nro
2056 (R 03/590, valituslupaa haettu) kysymys on ollut muun muassa A:n syyn-
takeisuudesta murhan osalta. A oli tappanut johtamaansa rikollisryhmään kuu-
luneen B:n ampumalla tätä yhden kerran otsaan syrjäisellä metsätiellä. Hovioi-
keus oli katsonut A:n syyllistyneen menettelyllään murhaan, koska hän oli ta-
hallaan ja vakaasta harkinnasta tappanut B:n ja tekoa oli kokonaisuutena arvos-
tellen pidettävä törkeänä. A oli mielentilalausunnon ja terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen lausunnon mukaan ollut teon tehdessään täyttä ymmärrystä vailla
ja hän oli sairastanut skitsoaffektiivista psykoosisairautta. Hovioikeus on tuo-
mion perusteluissaan ensin arvioinut alentuneen syyntakeisuuden puolesta pu-
huvia seikkoja, joita olivat A:n lukuisat psyykkistä syistä aiheutuneet sairaala-
jaksot ja muun muassa se, että tutkimusten mukaan A toimi ei-psykoottisenakin

26 Mielentilalausunnossa diagnoosiksi on katsottu psykoosipiirteinen persoonallisuus. Käräjäoikeus on kat-
sonut psykoottispiirteisen persoonallisuushäiriön yhdistyneenä masentuneisuuteen voineen siinä määrin
heikentää A:n kykyä säädellä toimintaansa, että hänen on katsottava olleen teot tehdessään täyttä ymmär-
rystä vailla. (Jämsän KO 27.10.2000 /10496).
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persoonallisuushäiriöidensä ohjailemana tai hän saattoi toimia impulsiivisesti.
Hovioikeus on arvioinut toisaalta syyntakeisuuden puolesta puhuvina seikkoi-
na perusteluissaan, että “A oli rikoksen tehdessään ymmärtänyt tekonsa syy-
seuraussuhteet eikä hän ollut tekohetkellä saadun selvityksen mukaan ollut psy-
koottinen. Ilmeistä oli, että A on osaksi sairaudestaan johtuen saattanut katsoa
välttämättömäksi tappaa B säilyttääkseen asemansa sekä johtamansa rikollis-
ryhmän uskottavuuden.” Hovioikeus on arvioituaan kyseisen päivän tapahtu-
mia päätynyt siihen, että “B murhaaminen ei ollut A:n impulsiivinen, hetkelli-
sistä mielijohteesta aiheutunut teko vaan harkittu, A:n ja rikollisryhmän toimin-
taperiaatteisiin nähden johdonmukainen rikos, jonka tekemiseen A:n sairaus ei
olennaisesti ollut vaikuttanut. Myöskään A:n käyttäytyminen ennen rikosta ja
sen jälkeen sekä tappamistapahtumasta saatu selvitys eivät tue näkemystä, että
hänen sairautensa olisi heikentynyt hänen mahdollisuuksiaan säädellä toimin-
taansa niin olennaisesti, että hänen olisi sen vuoksi katsottava rikoksen tehdes-
sään olleen täyttä ymmärrystä vailla.”

Tässä ratkaisussa alentuneelta syyntakeisuudelta on myös edellytetty syyn-
takeettomuuden kriteerien täyttymistä. Tekijältä oli diagnostisoitu mielisairaus
ja hän oli ollut sen vuoksi ennen tekoa ja sen jälkeen sairaalahoidossa. Lisäksi
lausunnon laatinut lääkäri ja TEO olivat lausunnoissaan katsoneet A:n olleen
selvästi täyttä ymmärrystä vailla ja hänellä todetun mielisairauden vaikuttaneen
hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistä. Ratkaisussa edellytetty toiminnan sään-
telykyvyn olennainen heikentyminen vastaa pikemmin uuden lain kriteeriä käyt-
täytymisen sääntelykyvyn ratkaisevaa heikentymistä kuin sen sääntelykyvyn
merkittävää alenemista. Sinänsä sitä, miten tätä käyttäytymisen sääntelykyvyn
merkittävää tai ratkaisevaa heikentymistä tulisi arvioida ei ilmene rikoslain esi-
töistä, vaan esitöiden mukaan kynnyksestä päättäminen on jätetty kriminaali-
poliittisin perustein ratkeavaksi arvostuskysymykseksi. Tästä ratkaisusta ilme-
nee selkeästi aikaisemman lain alentuneesti syyntakeisille tuomittavan mekaa-
nisen rangaistuksen lieventämisen ongelmat. Kun harkintaa ei rangaistuksen
mittaamisen osalta ole edes poikkeuksellisen törkeissä tekomuodoissa, ratkaisu
tehdään asettamalla alentuneen syyntakeisuuden arviointikriteerit erittäin tiu-
koiksi.

Näiden tapausten pohjalta voidaan nähdä, että alentuneen syyntakeisuuden
arviointikriteerit on vedetty liian tiukalle lähinnä rangaistuksen mittaamisen
joustamattomuuden vuoksi. Tämä korostuu erityisesti tapauksissa, joissa mur-
hissa on poikkeuksellisen törkeitä piirteitä tai ne ovat kohdistuneet useisiin hen-
kilöihin, mahdollisesti erityisen läheisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin
tai teko on poikkeuksellisen häikäilemätön ja harkittu.

4. Rangaistuksen mittaaminen alentuneesti syyntakeisen osalta

4.1. Yleistä

Rangaistuksen mittaamisesta alentuneesti syyntakeisten osalta säädetään rikos-
lain 6 luvun 8 §:n 3 momentissa seuraavasti: “Mitä 2 momentissa säädetään,
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sovelletaan myös määrättäessä rangaistusta rikoksen alentuneesti syyntakeise-
na tehneelle. Alentunut syyntakeisuus ei kuitenkaan vaikuta käytettävissä ole-
vaan enimmäisrangaistukseen.” 8 §:n 2 momentissa säädetään, että “Määrättä-
essä rangaistusta tekijälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta
säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään ri-
koksesta säädetyn rangaistuslajin vähimmäismäärän. Jos rikoksesta voisi seu-
rata elinkautinen vankeus, enimmäisrangaitus sen sijasta on kaksitoista vuotta
vankeutta ja vähimmäisrangaistus kaksi vuotta vankeutta.” Lopullisen sana-
muotonsa säännös sai lakivaliokunnan lausunnon pohjalta, koska hallituksen
esityksen säännös oli epäselvä ja osin harhaanjohtava juuri alentuneesti syynta-
keiselle tuomittavan enimmäisrangaistuksen osalta.27

Uusi säännös nimeää alentuneen syyntakeisuuden yhdeksi rangaistusastei-
kon lieventämisperusteeksi kuitenkin siten, että alentunut syyntakeisuus ei vai-
kuta käytettävissä olevaan enimmäisrangaistukseen. Käytännössä järjestely
merkitsee, että alentunut syyntakeisuus toimii edelleen perusteena, joka oikeut-
taa alittamaan rikoksesta määrätyn vähimmäisrangaistuksen. Se oikeuttaa myös
muissa kuin elinkautisen vankeusrangaistuksen mahdollisuuden sisältävissä ri-
koksissa, tuomitsemaan vankeuden sijasta sakkoa, jos tähän on erityisen paina-
via syitä.28

Rangaistuksena tuomitaan vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuksen vä-
himmäismäärä eli neljätoista päivää vankeutta tai yksi päiväsakko. Aikaisem-
min on katsottu, että useamman yleisen vähentämisperusteen soveltuessa kukin
niistä alentaa enimmäisrangaistusta yhdellä neljänneksellä. Hallituksen esityk-
sen mukaan laskutapaa on pidetty liian mekaanisena, eikä siitä oteta säännöstä
ehdotettuun pykälään. Kuitenkin on todettu, ettei tämä luonnollisesti estä tuo-
mioistuinta ottamasta rangaistusta mitatessaan kaikkia vähentämisperusteita
huomioon.29

4.2. Alentunut syyntakeisuus rangaistusasteikon
lieventämisperusteena

Hallituksen esityksen mukaan alentunut syyntakeisuus johtaisi vain harkinnan-
varaiseen rangaistuksen määräämiseen lievennetyltä asteikolta, sitä olisi kui-
tenkin perusteltua vastedeskin säännönmukaisesti pitää rangaistusta lieventä-
vänä seikkana. Alentunut syyntakeisuus merkitsee alentunutta toisintoimimis-
mahdollisuutta, minkä yleensä täytyy heijastua rangaistuksen määräämisessä.30

Tuomioistuimen harkintavalta jää siis laajaksi joko alentuneesti syyntakei-
selle määrätään rangaistus lievennetyltä asteikolta tai rikoksen normaalilta as-
teikolta. Pykälän sanamuodosta on vaikea havaita hallituksen esityksen ajatusta
siitä, että alentuneen syyntakeisen tuomitseminen lievennetyltä asteikolta olisi
pääsääntö. Näin kuitenkin on tarkoitettu, sillä alentunut syyntakeisuus lieven-

27 Lakivaliokunnan mietintö 28/2002 vp s. 12-13.
28 Lappi-Seppälä, 2003 s. 776.
29 HE 44/2002 vp s. 204.
30 HE 44/2002 s. 204.
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tää syyllisyysmoitetta eikä harkintavallan laajentamisella ei ole tarkoitus muut-
taa oikeuskäytäntöä. Toisaalta myöskään säännöksestä ei ilmene, että normaali-
asteikon käyttäminen olisi poikkeuksellista ja että tämä ratkaisu olisi erikseen
perusteltava.

Tuomioistuimille on siis annettu  yksittäistapauksissa laaja harkintavalta ri-
koksen minimin ja maksimin välillä ilman, että säännöksessä tai lain esitöissä
olisi annettu mitään harkintakriteerejä.  Lähtökohtaisesti alentuneesti syynta-
keisille tuomitaan rangaistus lievennetyltä asteikolta kuten muidenkin asteikon
alittamiseen oikeuttavien perusteiden osalta.

Normaaliasteikko tulee erityisesti sovellettavaksi silloin, kun tekoon liittyy
RL 6:5 §:ssä mainittuja koventamisperusteita. Nämä koventamisperusteet vai-
kuttavat rangaistuksen mittaamista ankaroittavaan suuntaan ja alentunut syyn-
takeisuus taas lieventävään suuntaan, joten ne kumoavat toistensa vaikutukset
huomioon ottaen perusteiden painoarvot. Koventamisperusteista yleisin on uu-
siminen. Uusimisella tarkoitetaan aikaisemman ja uuden rikoksen välisestä suh-
teesta pääteltävää harkittua ja tietoista lainrikkomista ja tämä taas on ongelmal-
linen alentuneesti syyntakeisten osalta, joiden toisintoimiskykyä  heikentävät
teko- ja tekijäkohtaiset olosuhteet ja heillä uusiminen on osoitus useimminkin
rikoksiin urautuneesta elämäntavasta kuin tietoisesta oikeusjärjestyksen uhmaa-
misesta.31 Tosiasiassa alentuneesti syyntakeisten osalta sovelletaan usein ko-
ventamisperustetta uusimisen perusteella.

4.3. Maksimirangaistuksen käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaan alentuneen syyntakeisuuden tuomaa mekaanista
ja ehdotonta rangaistavuuden lievennystä oli määrätilanteissa pidetty ongelmal-
lisena. Käytännössä ongelma oli koskenut tilanteita, joissa alentuneesti syynta-
keinen oli tuomittu murhasta tai mahdollisesti useasta murhasta. Alentuneesti
syyntakeisen teossa voi vähäisemmästä syyllisyydestä huolimatta olla sellaisia
piirteitä, että kokonaisarvostelun perusteella ei ole ollut aihetta lievempään koh-
teluun.32  Hallituksen esityksessä on mainittu esimerkkeinä tilanteet, joissa ri-
kos on tekotapaan, teon olosuhteisiin ja uhrien lukumäärään nähden aivan poik-
keuksellisen törkeä. Lähinnä perusteluissa on tarkoitettu tapauksia, joissa ran-
gaistukseksi on säädetty elinkautinen vankeusrangaistus ja joissa asteikon lie-
vennyksellä on sen vuoksi erityisen suuri merkitys. Käytännössä tällä on tar-
koitettu murhaa.33 Lappi-Seppälä on maininnut esimerkkinä törkeydeltään mur-
haksi arvioidun henkirikoksen kohdistumisen yhtä useampaan uhriin saattavan
antaa aiheen enimmäisrangaistuksen käytölle.34

Pykälän kirjoitustavasta ja hallituksen esityksen perusteluista voidaan pää-
tellä, että lauseella ”alentunut syyntakeisuus ei kuitenkaan vaikuta käytettävis-

31 HE 44/2002 s. 194-195.
32 HE 44/2002 s. 181-182.
33 HE 44/2002 s. 204.
34 Lappi-Seppälä 2003 s. 776.
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sä olevaan enimmäisrangaistukseen” tarkoitetaan nimenomaan elinkautista van-
keusrangaistusta. Murhan tunnusmerkistö edellyttää kvalifiontiperusteiden ole-
massaoloa eli tappamista vakaasta harkinnasta, erityisen raa´ alla ja julmalla
tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai virkamiehen tappamista virkateh-
tävissä lisäksi, että rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä. Erityisinä pe-
rusteina alentuneesti syyntakeisen tuomitsemiseksi elinkautiseen rangaistukseen
murhasta voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tekoon liittyy useita kvalifiointi-
perusteita, teko kohdistunut useisiin henkilöihin, esimerkiksi puolustustusky-
vyttömiin ja tekijälle erityisen läheisiin henkilöihin, teko on suoritettu erityisen
suunnitelmallisesti, harkitusti ja häikäilemättömästi tai että teko on tehty jollain
poikkeuksellisen törkeällä tekotavalla.

Säännös tarkoituksestaan huolimatta soveltuu kaikkiin alentuneesti syynta-
keiselle tuomittaviin rangaistuksiin. Maksimirangaistuksen tuomitseminen
muissa tilanteissa on harvinaista, mutta lähellä maksimia olevia rangaistuksia
tuomitaan kunkin rikoksen erityisen törkeistä tekomuodoista. Esimerkkeinä
maksimirangaistuksista voisi olla alentuneesti syyntakeisen suorittama tuhotyö
tai törkeä tuhotyö yhdistettynä henkirikoksiin tai niiden yrityksiin erityisesti
tulipalon sytyttäminen asutussa talossa tarkoituksin surmata useita ihmisiä tai
pommin räjäyttäminen yleisellä paikalla väkijoukossa tai yleisessä liikennevä-
lineessä. Lisäksi alentuneesti syyntakeisen suorittamat törkeät seksuaalirikok-
set esimerkiksi lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö yhdistettynä vapau-
teen kohdistuviin rikoksiin voisi olla peruste käyttää maksimirangaistusta.

Maksimirangaistuksen käyttäminen pitäisi rajoittua vain poikkeustapauksiin
ja sen käyttäminen tulisi kussakin yksittäistapauksessa perustella erikseen.

4.4. Esimerkkejä mittaamisesta alentuneesti syyntakeiselle

Alentunutta syyntakeisuutta koskevaa säännöstä  on rikoslajeittain arvioituna
sovellettu eniten murhapoltosta/tuhotyöstä ja henkirikoksista tuomittujen osal-
ta. Lisäksi törkeistä pahoinpitelyistä, ryöstöistä ja varkausrikoksista sekä rais-
kauksista on tuomittu alentuneesti syyntakeisena.35 Alentuneen syyntakeisuu-
den käyttöä rajaa se, että mielentilalausunotoja pyydetään vain melko törkeiden
rikosten osalta ja toisaalta se, että oikeuskäytännössä nykyään melko harvoin
vedotaan aikaisemmin laadittuun toista rikosta koskevaan mielentilalausuntoon.

Seuraavassa esimerkkejä rangaistuksen mittaamisesta alentuneesti syynta-
keiselle:

RL 21:2 § tappo, vähintään kahdeksan vuotta vankeutta
-alentuneesti syyntakeisena tappo vankeutta 14 päivää - 9 vuotta tai 14 päi-
vää -  12 vuotta
RL 21:2 § murha, vankeutta elinkaudeksi
-alentuneesti syyntakeisena murha vankeutta 2  - 12 vuotta tai elinkautinen

35 Rikollisuustilanne 1999 s. 250
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vankeusrangaistus
RL 21:6 § törkeä pahoinpitely, vähintään vuosi vankeutta ja enintään 10 vuotta
vankeutta
-alentuneesti syyntakeisena törkeä pahoinpitely 14 päivää - 7,5 vuotta van-
keutta tai 14 päivää - 10 vuotta vankeutta
RL 31:1 § ryöstö, vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta
-alentuneesti syyntakeisena ryöstö vankeutta 14 päivää - 4,5 vuotta tai 14
päivää - 6 vuotta vankeutta
RL 34:1 § tuhotyö, vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä
vuotta
-alentuneesti syyntakeisena tuhotyö vankeutta 14 päivää - 3 vuotta tai 14
päivää - neljä vuotta
-RL 20 :1 § raiskaus, vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kuusi vuotta
-alentuneesti syyntakeisena raiskaus vankeutta 14 päivää - 4,5 vuotta tai 14
päivää - 6 vuotta

Muissa kuin elinkautisen vankeuden sisältävissä rikoksissa on vielä mahdollis-
ta tuomita RL 6 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan vankeuden sijasta sakkoa,
mikäli jos siihen erityisen painavia syitä.

Esimerkkejä useasta lieventämisperusteesta:

Alentuneesti syyntakeisena kahden murhan yritys
- 2 vuotta - enintään 15 vuotta vankeutta  (tai huomioon voidaan ottaa lisäksi
alentunut syyntakeisuus, jolloin rangaistus on enintään 11 vuotta 3 kuukaut-
ta vankeutta)
Nuorena henkilönä alentuneesti syyntakeisena murha
- 2 vuotta - 12 vuotta vankeutta (tai enintään 9 vuotta vankeutta )
Nuorena henkilönä alentuneesti syyntakeisena tappo
- 14 päivää - 9 vuotta vankeutta (tai enintään 6 vuotta 9 kuukautta vankeutta)

RL 6:8 §:n 1 momentin 1-5 kohtien muut lieventämisperusteet alentavat rangai-
tusasteikon kunkin rangaistuslajin vähimmäismäärään ja enimmäismäärä on
enintään kolmeneljännestä rikoksesta säädetystä enimmäismäärästä tai elinkau-
tisessa vankeudessa vankeutta 2- 12 vuotta. Alentunut syyntakeisuus toisena
lieventämisperusteena voidaan ottaa enimmäisrangaistusta arvioitaessa neljän-
neksen asteikkoa alentavana huomioon tai rangaistus voidaan mitata jo alenne-
tulta asteikolta.

5. Lopuksi

Rikoslain uusi alentuneesti syyntakeisia koskeva rangaistusasteikon lieventä-
misperuste antaa tuomioistuimille laajan rangaistuksen mittaamista koskevan
harkintavallan ilman laissa säädettyjä tarkempia harkintakriteerejä. Laaja har-
kintavalta asettaa kuitenkin tuomioistuimille velvollisuuden perustella mittaa-
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mista koskevat ratkaisut aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Säännöksen avul-
la päästään eroon aikaisemmin kritisoidusta alentuneesti syyntakeisia koske-
vasta mekaanisesta rangaistusasteikon alentamisesta. Säännöksen perusteluissa
ei  oteta kantaa siihen, milloin alentuneesti syyntakeisille tuomitaan rangaistus
lievennetyltä asteikolta ja milloin taas noudatetaan normaalia asteikkoa. Pää-
säännöksi on kuitenkin tarkoitettu, että alentunut syyntakeisuus toimii rangais-
tusasteikon lieventämisperusteena eikä oikeuskäytäntöä ole tarkoitus muuttaa.
Mahdollisuudella käyttää enimmäisrangaistusta on pääosin tarkoitettu alentu-
neesti syyntakeisten tekemiä poikkeuksellisen törkeitä murhia, joiden osalta on
haluttu säätää mahdollisuus tuomita tekijä elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Tällä muutoksella tuomioistuimille on annettu erittäin laaja rangaistuksen mit-
taamisen harkintavalta rangaistuksen minimin ja maksimin väliltä. Maksimi-
rangaistuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin aina erityisiä perusteluita. Nor-
maaliasteikkoa voidaan käyttää silloin, kun rangaistuksen mittaamiseen liittyy
RL 6:5 §:ssä mainittuja rangaistuksen koventamisperusteita muun muassa uusi-
mista. Jos tekoon liittyy alentuneen syyntakeisuuden lisäksi RL 6:8 §:n 1 mo-
mentin 1-5 kohdassa mainittu joku muu rangaistusasteikon lieventämisperuste,
tämä peruste alentaa asteikon  ja alentuneen syyntakeisuuden huomioon otta-
minen jää tuomioistuimen harkintaan.

Uudet säännökset eivät poista vaikeita tulkintaongelmia syyntakeisuuden,
alentuneen syyntakeisuuden ja syyntakeettomuuden väliltä, mutta mittaamiseen
liittyvä harkintavalta jättää mielentila-arvioinnin mielentilalausunnon laatijan
ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviksi ja tuomioistuimen tehtä-
väksi jää kussakin yksittäistapauksessa oikean rangaistuksen mittaaminen.
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Outi Mustajoki

YHDYSKUNTAPALVELU RANGAISTUSLAJINA

1. Johdanto

Yhdyskuntapalvelurangaistus on Suomessa ollut käytössä vuoden 1991 alusta
lukien, aluksi alueellisena ja huhtikuun 1994 alusta lukien valtakunnallisena
kokeiluna. Vakinaiseksi osaksi seuraamusjärjestelmäämme yhdyskuntapalvelu
otettiin vuoden 1997 alusta lukien, jolloin tuli voimaan laki yhdyskuntapalve-
lusta (YKPL, 1055/1996). Samalla päättyi yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta
annetun lain (1105/1990) voimassaolo. Vuoden 1997 alusta tuli voimaan myös
rikoslain 2 luvun 1 §:n muutos, jossa yhdyskuntapalvelu määriteltiin yleiseksi
rangaistuslajiksi vankeuden, sakon ja rikesakon ohella. Tarkempia säännöksiä
yhdyskuntapalvelusta löytyy lisäksi yhdyskuntapalvelusta annetusta asetukses-
ta (YKPA, 1259/1990) sekä yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetusta
asetuksesta (1260/1990).

Eräs keskeisimmistä rikoslain kokonaisuudistuksen tavoitteista on ollut van-
keusrangaistuksen käytön vähentäminen. Kokeiluun ryhdyttäessä yhdyskunta-
palvelu nähtiin yhtenä keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvetta oli
myös saada vaihtoehtoinen seuraamus ehdottoman ja ehdollisen vankeusran-
gaistuksen välille. Yhdyskuntapalvelun etuina vankeusrangaistukseen nähden
mainitaan kokeilulakiin johtaneessa hallituksen esityksessä 62/1990, että yh-
dyskuntapalveluun ei liity yhtä voimakkaita sosiaalisia haittoja kuin vankeus-
rangaistukseen. Yhdyskuntapalvelun taustalla on ajatus, että rangaistuksen pas-
siivisen suorittamisen sijasta edistettäisiin rikoksentekijän mahdollisuutta sel-
viytyä yhteiskunnassa ja korostettaisiin hänen oman vastuunsa merkitystä. Ri-
koksentekijä olisi yhdyskuntapalvelua suorittaessaan normaalin yhteiskuntaelä-
män piirissä, perhesuhteet eivät katkeaisi ja työpaikkakin voisi säilyä. Yhdys-
kuntapalvelu voi lisäksi sisältää työtehtäviä, jotka palvelua suorittava kokee
mielekkääksi. Vankeusrangaistus puolestaan eristää normaalista yhteiskunnas-
ta ja laitostaa, vahvistaa sitoutumista alakulttuureihin ja usein lisää tuomitun
yhteiskunnan vastaisia asenteita. Vankeuteen tuomitun kyky selviytyä vapaassa
yhteiskunnassa heikkenee.1

Yhdyskuntapalvelu on YKPL 1 §:n mukaan pituudeltaan enintään kahdek-
san kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava
yleinen rangaistus, joka suoritetaan tekemällä valvonnan alaisena vähintään 20
ja enintään 200 tuntia säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään kymmenen tuntia

1 HE 62/1990, s. 3.
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yhdyskuntapalvelurangaistuksesta voidaan suorittaa osallistumalla uusintarikol-
lisuuden vähentämistä tukeviin toimintaohjelmiin tai käyttämällä päihdeongel-
mien vähentämiseen tarkoitettuja palveluja.2 Vankeutena tuomitun pohjaran-
gaistuksen ja yhdyskuntapalvelun muuntosuhdetta ei ole säädetty laissa tai alem-
mantasoisissakaan säädöksissä. Muuntosuhde jätettiin jo kokeiluun ryhdyttäes-
sä tarkoituksella harkinnanvaraiseksi. Riittävän yhdenmukaiseen soveltamis-
käytäntöön pääsemiseksi kokeilulain valmistelutöissä annettiin kuitenkin oh-
jeellinen muuntoasteikko.3

Ennen kuin yhdyskuntapalvelurangaistus voidaan tuomita, on tuomioistui-
men siis ensin tullut päätyä seuraamusharkinnassaan ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen, joka ei saa pituudeltaan ylittää kahdeksaa kuukautta. Lisäedelly-
tyksenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle on YKPL 3 §:ssä säädetty, ettei
ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten
tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalve-
luun tuomitsemiselle sekä YKPL 4 §:ssä, että rikoksentekijä on antanut suostu-
muksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna ja että hänen
voidaan olettaa siitä suoriutuvan.4  Rangaistuksen lajia ja ankaruutta sekä tuo-
mitun suostumusta ja soveltuvuutta voidaan kutsua yhdyskuntapalvelun muo-
dollisiksi edellytyksiksi. Rikoksentekijän taustaan liittyvät seikat muodostavat
puolestaan yhdyskuntapalvelun aineelliset edellytykset.5

Kokeiluvaiheessa yhdyskuntapalveluun tuomitseminen oli rangaistuslajia ja
ankaruutta koskevien kriteerien täyttyessä tuomioistuinten vapaassa harkinnas-
sa, edellyttäen että tekijän voitiin katsoa soveltuvan yhdyskuntapalveluun ja
että hän oli antanut siihen suostumuksensa. Lainsäätäjä oli tarkoituksellisesti
jättänyt yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen perusteet muutoin avoimiksi saa-
dakseen tietoja siitä, miten tuomioistuimet harkintavaltaansa käyttävät. Jo var-
haisessa vaiheessa kokeilun aikana kävi selväksi, että yhdyskuntapalveluun tuo-
mitseminen oli muodollisten edellytysten täyttyessä pääsääntö.6 Kun yhdyskun-
tapalvelurangaistuksen käyttö vakinaistettiin vuonna 1997, haluttiin yhdyskun-
tapalvelusta tehdä pääsääntö myös lainsäädännön tasolla.7 Voimassaolevan lain
sanamuodon mukaan (“tuomitaan”) yhdyskuntapalveluun tuomitseminen ei si-
ten enää ole lähtökohtaisesti harkinnanvaraista niissä tapauksissa, joissa muo-
dolliset edellytykset täyttyvät. Samassa yhteydessä lakiin otettiin kuitenkin edellä
kerrotut aineelliset edellytykset, jotka tuomioistuimen harkinnan mukaan saat-
tavat edelleen estää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen.

2 Tämä muu kuin työnä suoritettava osuus on osa yhdyskuntapalvelurangaistusta ja lasketaan siten mu-
kaan sen tuntimäärään. Kts. kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeet 1997, s. 8 ja HE 248/2002, s. 8.

3 HE 62/90, s. 15. Käytännössä tuomioistuimet noudattavat ohjeellisen taulukon mukaista muuntosuhdetta
varsin tarkoin.

4 Rikoksen laadulla ei pääsääntöisesti ole merkitystä. Kts. kuitenkin tämän esityksen s. 11-12, mitä tode-
taan “muista painavista syistä” yhdyskuntapalvelun esteperusteena. Suurin osa yhdyskuntapalveluun tuo-
mituista on saanut rangaistuksena törkeästä rattijuopumuksesta (HE 248/2002, s. 7).

5 Lappi-Seppälä huomauttaa, että etenkin soveltuvuuden toteamiseen sisältyy kuitenkin myös aineellisiin
perusteisiin liittyvää harkintaa. Lappi-Seppälä 2000a, s. 196.

6 HE 144/1996, s. 6.
7 HE 144/1996, s. 7.
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Rikoslakiin lisättiin 1.9.2001 voimaantulleella lailla 520/2001 uusi 2b luku,
jonka 2 §:ssä säädetään mahdollisuudesta tuomita yhdyskuntapalvelua vähin-
tään vuoden pituisen ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena.
Tällainen oheisseuraamus on käyttökelpoinen tapauksissa, joissa pelkkää eh-
dollista vankeutta ei pidetä riittävänä seuraamuksena, mutta halutaan kuitenkin
välttää ehdoton vankeustuomio.8 Koska kysymyksessä on toiseen rangaistuk-
seen liittyvä lisäseuraamus, yhdyskuntapalvelusta oheisseuraamuksena on ha-
luttu tehdä ehdottoman vankeuden sijasta tuomittavaa yhdyskuntapalvelua lie-
vempi.9 Enimmäismääräksi oheisseuraamuksena tuomittavalle yhdyskuntapal-
velulle on säädetty 90 tuntia. Oheisseuraamuksena tuomittavaan yhdyskunta-
palveluun sovelletaan muutoin samoja sääntöjä kuin varsinaiseen yhdyskunta-
palveluun.

2. Muodolliset edellytykset

Pohjarangaistus

Yhdyskuntapalveluna tuomittavan ehdottoman vankeusrangaistuksen enimmäis-
pituudeksi ehdotettiin kokeilulain valmistelutöissä kahdeksaa kuukautta, koska
se vastasi keskitasoa muissa maissa, joissa yhdyskuntapalvelurangaistus oli
käytössä. Kahdeksan kuukauden raja teki mahdolliseksi myös sen, että yhdys-
kuntapalvelukokeilun soveltamispiiriin saatiin riittävä määrä rikoksia.10  Raja
jätettiin ennalleen YKPL:a säädettäessä.

Jo kokeilun alusta asti yhdyskuntapalvelu on ollut varsinaisena rangaistusla-
jina nimenomaan ehdottoman vankeuden sijasta. Kokeilulakia ja myöhemmin
YKPL:a säädettäessä otettiin kuitenkin lain valmistelutöissä kantaa mahdolli-
suuksiin tuomita yhdyskuntapalvelurangaistus eräissä muissakin tapauksissa.

YKPL:iin johtaneessa hallituksen esityksessä 144/1996 arvioitiin, että tie-
tyissä rajoissa myös ehdollisten vankeusrangaistusten korvaaminen yhdyskun-
tapalvelulla saattaisi olla tarpeen. Ongelmana pidettiin sitä, että ehdolliseen
vankeusrangaistukseen tuomitut eivät aina itse kokeneet saaneensa mitään ran-
gaistusta ja että ehdollisia rangaistuksia tuomittiin liian monta peräkkäin. Täl-
laista yksittäistapauksissa esiintynyttä asennoitumista ei kuitenkaan voinut esi-
tyksen mukaan yleistää pääsäännöksi.11 Esityksessä katsottiin edelleen, ettei
yhdyskuntapalvelua voitu pitää ratkaisuna edes lukuisiin ehdollisiin rangais-

8 Yhdyskuntapalveluun ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena päädyttiin KKO:n ratkaisussa 2003:134,
jossa kysymys oli mm. siitä, johtiko vanhan vai uuden lain soveltaminen tuomitulle edullisempaan lop-
putulokseen.

9 HE 177/2000, s. 13.
10 HE 62/90, s. 6.
11 Ehdollisen rangaistuksen vaikutusten arvioimiseen sisältyi lisäksi esityksen mukaan eräänlainen optinen

harha. Ehdollisiin rangaistuksiin kriittisimmin suhtautuivat poliisit, syyttäjät ja tuomarit tekivät työssään
havaintoja ainoastaan niistä tapauksista, joissa ehdollisiin rangaistuksiin tuomitut syyllistyivät uusiin
rikoksiin. HE 144/1996, s. 8. Tämän perustelun osalta voidaan huomauttaa, että varsin kriittisesti ehdol-
liseen rangaistukseen tuntuvat suhtautuvan myös asianomistajat ja varsinkin julkisuutta herättäneissä
tapauksissa ns. suuri yleisö.
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tuksiin tuomituille nuorille, koska heiltä lähes säännönmukaisesti puuttui sel-
lainen pitkäjänteisyys ja kyky hallita omaa elämäänsä, joita yhdyskuntapalve-
lusta selviytyminen edellytti. Esityksessä otettiin esille myös eräitä käytännön
ongelmia, joita yhdyskuntapalveluun ehdollisen vankeuden vaihtoehtona liit-
tyisi. Ensimmäinen koski syytetyn suostumusta. Syytetty joutuisi kohtuutto-
man valintatilanteen eteen, kun hänen pitäisi ennakoida tuomion lopputulosta.
Jos seuraamus olisi ehdoton vankeus, suostumuksen antaminen olisi tuomitun
kannalta yleensä järkevää. Mikäli taas vankeus olisi ehdollinen, ei suostumusta
yhdyskuntapalveluun yleensä kannattaisi antaa. Toinen ongelma oli löytää so-
piva seuraamus, mikäli yhdyskuntapalvelun suorittaminen epäonnistuisi. Sak-
ko oli alunperin todettu riittämättömäksi seuraamukseksi eikä ehdollista vanke-
utta voinut pitää kyseissä tilanteessa enää uskottavana sanktiona. Ehdottomaan
vankeusrangaistukseen tuomitseminen johtaisi puolestaan alkuperäistä anka-
rampaan seuraamukseen vain siitä syystä, että tekijä oli ehdollisen vankeuden
sijasta tuomittu yhdyskuntapalveluun. Kolmannen ongelman muodosti täytän-
töönpanokoneiston voimavarojen rajallisuus. Vaarana oli myös, että ehdollisten
vankeusrangaistusten tuomitseminen yhdyskuntapalveluna vähentäisi niiden
tuomitsemista ehdottomien vankeusrangaistusten seuraamuksena.12

Edelleen pohdittiin mahdollisuutta tuomita sakon muuntorangaistus yhdys-
kuntapalveluna. Yhdyskuntapalvelun käyttöönottoa puolsivat tämän rangais-
tuksen osalta se, että sakotettu saisi uuden mahdollisuuden sovittaa sakkonsa
muulla tavoin kuin vankilassa sekä se, että sakko on lievempi rangaistus kuin
vankeus. Vastaan puhuvina seikkoina mainittiin puolestaan sakkojen täytäntöön-
panomenettelyn hankaloituminen, kun ennen yhdyskuntapalveluun tuomitse-
mista pitäisi selvittää tuomittavan soveltuvuus sekä tarpeeton selvittelytyö niis-
sä (varsin tavanomaisissa) tilanteissa, joissa tuomittu maksaa sakkonsa juuri
ennen muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa. Yhdyskuntapalveluun tuomitse-
mista ei pidetty mielekkäänä vaihtoehtona siitäkään syystä, että sakon muunto-
rangaistukset ovat usein varsin lyhyitä. Lisäksi muuntorangaistukseen tuomitut
eivät useinkaan sovellu yhdyskuntapalveluun, joka edellyttää suorittajalta tiet-
tyä halukkuutta ja aktiivisuutta.13

Yhdyskuntapalvelun ei katsottu soveltuvan myöskään ehdonalaisen vapau-
den menettämiseen liittyvän jäännösrangaistuksen sijasta tuomittavaksi seuraa-
mukseksi jäännösrangaistuksen pituuden laskemiseen liittyvien käytännön on-
gelmien vuoksi.14

Soveltuvuus

Arvioinnin rikoksentekijän suoriutumisesta yhdyskuntapalvelusta tekee YKPL:n
4 §:n mukaan kriminaalihuoltolaitos laatimalla hänestä soveltuvuusselvityksen.
Tarkempia määräyksiä soveltuvuusselvityksen sisällöstä on otettu YKPA:n 3

12 HE 144/1996, s. 8-9. Suostumusta koskevan ongelmatiikan osalta myös HE 62/1990, s. 6.
13 HE 144/1996, s. 9 ja HE 62/1990, s. 10.
14 HE 144/1996, s. 9.
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§:n 1 momenttiin, jonka mukaan soveltuvuutta tutkittaessa on otettava huomi-
oon rikoksesta epäillyn kyky ja halukkuus suoriutua palvelusta sekä hänen muut
olosuhteensa. Samalla on selvitettävä mahdollinen tukitoimien tarve.15 Selvi-
tystä varten rikoksesta epäilty kutsutaan haastatteluun. Lisäksi hankitaan selvi-
tyksen kannalta tarpeellisia tietoja eri viranomaisilta.16

Syyttäjä on YKPA:n 2 §:n 1 momentin mukaan velvollinen pyytämään kri-
minaalihuoltolaitokselta soveltuvuusselvityksen päätettyään nostaa syytteen
sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua. Soveltuvuus-
selvitystä ei kuitenkaan lainkohdan mukaan tarvitse hankkia, jos odotettavissa
olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut seikat huomioon ottaen on ilmei-
sen epätodennäköistä, että tämän rangaistuksen sijasta tuomitaan yhdyskunta-
palvelua. Lainkohdan toisen momentin mukaan selvitys voidaan laatia myös
rikoksesta epäillyn pyynnöstä, jos siihen on painava syy.17

Soveltuvuusselvityksellä on suuri merkitys harkittaessa rikoksentekijän tuo-
mitsemista yhdyskuntapalveluun. Arvioinnissa pyritään antamaan mahdollisim-
man todenmukainen kuva rikoksesta epäillyn mahdollisuuksista suoriutua yh-
dyskuntapalvelusta. Yhdyskuntapalvelun uskottavuus rangaistuksena sekä riit-
tävien palvelupaikkojen saanti edellyttää, että yhdyskuntapalveluun ei tuomita
henkilöitä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä siitä suoriutumiseen. Tarkoi-
tuksena ei kuitenkaan ole tehdä ennustetta tuomittavan tulevasta rikollisuudes-
ta. Selkeitä ja tarkkoja soveltuvuusperusteita on vaikea määritellä. Syinä sovel-
tumattomuuteen voivat olla esimerkiksi runsas alkoholin tai huumeiden käyttö.
Yhdyskuntapalveluun ei myöskään tulisi tuomita henkilöä, jonka voidaan olet-
taa välttelevän rangaistuksen täytäntöönpanoa.18 Soveltuvuuskriteeri on oikeus-
kirjallisuudessa toisaalta nähty yhdenvertaisuusongelmana.19 Vakavasti päihde-
ongelmaisille tai muutoin syrjäytyneille onkin tavallaan yksi seuraamusvaihto-
ehto vähemmän, kun heitä ei soveltuvuusedellytyksen puuttuessa voida tuomi-
ta yhdyskuntapalveluun.

YKPL:n 1.4.2003 voimaantulleen muutoksen yhteydessä lain 4 §:ään otet-
tiin nimenomainen säännös siitä, että soveltuminen todetaan YKPA:n 3 §:n

 15 Tukitoimia ei ole tarkemmin määritelty laissa. HE:n 62/1990 s. 9 on viitattu sosiaalihuollon tukitoimen-
piteisiin, erityisesti asumispalvelujen järjestämiseen. Kriminaalihuoltoyhdistyksen ohjeissa s. 22 tode-
taan seuraavaa: “Aluetoimiston tulee tarkoituksenmukaisin keinoin tukea yhdyskuntapalvelua suoritta-
vaa ja avustaa häntä suoriutumisessa tarvittavan tuen saamisessa. Erityisen kiinteää yhteyttä tulee pitää
rangaistusta suorittavaan henkilöön, jolla on vaikeuksia palveluehtojen noudattamisessa. Olosuhteiden
ja harkinnan mukaan voidaan palvelun laiminlyövää asiakasta etsiä ja tehdä kotikäyntejä hänen tukemi-
sekseen.” Tarvittavat tukitoimet harkittaneen tapauskohtaisesti.

16 HE 248/2002, s. 4.
17 Lisäksi tuomioistuimet käytännössä toisinaan pyytävät selvityksiä omasta aloitteestaan, mikäli sellaista

ei ole laadittu. Kriminaalihuoltoyhdistys kaiketi varsin harvoin ryhtyy tekemään soveltuvuusselvitystä
pelkästään rikoksesta epäillyn pyynnön perusteella. Syynä tähän on resurssien kohdentaminen niihin
tapauksiin, joissa yhdyskuntapalvelu voisi myös syyttäjän tai tuomioistuimen katsantokannan mukaan
tulla seuraamuksena kysymykseen.

18 HE 62/90, s. 16. Lakivaliokunta totesi mietinnössään lisäksi, että silloin kuin syytetty karttelee oikeuden-
käyntiä, saapuu paikalle huumaantuneena tai humalassa tai muutoin käyttäytyy tavalla, joka asettaa ky-
seenalaiseksi hänen kykynsä tai halunsa noudattaa sääntöjä ja selviytyä yhdyskuntapalvelusta, tuomiois-
tuin ei saisi tuomita häntä yhdyskuntapalveluun soveltuvuusedellytyksen täyttymättä jäämisen johdosta.
LaVM 15/1996, s. 2.

19 Näin Lappi-Seppälä 2000a, s. 204.
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mukaisen kriminaalihuoltolaitoksen laatiman soveltuvuusselvityksen avulla.
Mainitunlaisen selvityksen hankkiminen ei kuitenkaan edelleenkään ole pakol-
lista, vaan tuomioistuin voi ottaa kantaa syytetyn soveltuvuuteen muutoinkin ja
määrätä hänet yhdyskuntapalveluun. Viime kädessähän tuomioistuin joka ta-
pauksessa arvioi soveltuvuuden itsenäisesti. Ongelmana tapauksissa, joissa eril-
listä soveltuvuusselvitystä ei ole tehty on se, että tuomittu ei useinkaan saa yk-
sityiskohtaista tietoa siitä, mitä yhdyskuntapalveluun tuomitseminen käytän-
nössä merkitsee ja mitä velvoitteita hänelle siitä seuraa. Lakiin tältä osin tehdyn
lisäyksen toivotaankin edesauttavan soveltuvuusselvitysten hankkimista syyt-
täjien ja tuomioistuinten toimesta.20 Niissä tapauksissa, joissa kriminaalihuol-
tolaitoksen laatima soveltuvuusselvitys on tehty, ovat tuomioistuimet pääosin
päätyneet soveltuvuusarvioinnissaan samaan lopputulokseen kuin kriminaali-
huoltolaitos.21

Korkein oikeus on ratkaisukäytännössään korostanut kriminaalihuoltolaitok-
sen tekemän soveltuvuusselvityksen merkitystä:

KKO 1995:21. Korkein oikeus palautti asian alioikeuteen rangaistusseuraa-
muksen uudelleen harkitsemiseksi, kun asiassa ei ilmennyt, miksi edellytyk-
siä vastaajan määräämiseksi yhdyskuntapalveluun ei ollut selvitetty.

KKO 1996:9. Alemmat oikeudet eivät olleet lausuneet, miksi vastaajan, joka
tuomittiin yhteiseen 5 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, ei
vastoin soveltuvuusselvitystä voitu olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.
Koska asiassa ei ollut tullut esiin seikkoja, jotka olisivat estäneet yhdyskun-
tapalveluun tuomitsemisen, vastaajalle määrättiin vankeusrangaistuksen si-
jasta yhdyskuntapalvelua.

Alioikeus oli tuominnut vastaajan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja
oheissakkoon ja hovioikeus puolestaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Soveltuvuusselvityksestä ilmeni, että syytetty soveltui yhdyskuntapalveluun
selvityksessä mainittujen tukitoimien avulla. Korkein oikeus katsoi, että vas-
taajan voitiin näin ollen olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Ensin selostetusta tapauksesta voidaan todeta se oikeusohje, että soveltuvuus-
selvityksen hankkimatta jättäminen, joka siis lain mukaan on kyllä mahdollista,
on perusteltava. Toisen tapauksen perusteluissa korkein oikeus lausui, että kri-
minaalihuoltolaitoksella on lähtökohtaisesti parhaat mahdollisuudet arvioida
rikoksesta epäillyn soveltuvuus yhdyskuntapalveluun ja että tuomioistuimella
ei normaalitapauksessa ole yleensä aihetta poiketa kriminaalihuoltolaitoksen
käsityksestä. Korkein oikeus piti lisäksi epäasianmukaisena alempien oikeus-
asteiden menettelyä, kun ne eivät olleet esittäneet perusteluja sille, että ne poik-
kesivat soveltuvuusratkaisussaan selvityksessä esitetystä. Lappi-Seppälä on to-
dennut, että vaikka lopullinen ratkaisuvalta on tuomioistuimella, edellä selos-
tettu ratkaisu 1996:9 vahvisti presumption kriminaalihuoltolaitoksen kannan
puolesta. Soveltuvuusselvityksessä esitetystä arviosta poikkeaminen vaatiikin

20 HE 248/2002, s. 10.
21 HE 248/2002, s. 11.



373

siten erikseen esitettäviä painavia syitä, jollaisia voisivat olla esimerkiksi arvi-
oinnin jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset.22,23 Ratkaisu vahvistaa kor-
keimman oikeuden kannan siitä, että kriminaalihuoltolaitoksen soveltuvuussel-
vityksen mukaista arviointia tulee pääsääntöisesti noudattaa. Viljanen katsoo
kahdesta viimeksi selostetusta ratkaisusta seuraavan, että tuomioistuimelle jää
harkintavaltaa miltei ainoastaan yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen aineellis-
ten edellytysten osalta.24

Korkein oikeus on ottanut kantaa asiassa esitettyyn uuteen selvitykseen seu-
raavassa ratkaisussaan, jossa otsikon mukaan on pääasiallisesti ollut kysymys
siitä, voitiinko asia ratkaista hovioikeudessa odottamatta selvitystä vastaajan
muuttuneista olosuhteista:

KKO 2003:11. Päihdeongelmansa takia yhdyskuntapalveluun soveltumat-
tomaksi katsottu vastaaja oli tuomittu käräjäoikeudessa ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Aloitettuaan tuomion julistamisen jälkeen 9 kuukautta
kestävän päihdehoidon vastaaja valitti tuomiosta hovioikeuteen ja pyysi ho-
vioikeutta lykkäämään asian ratkaisemisen hoidon ajaksi sekä hankkimaan
hänestä sen jälkeen uuden soveltuvuusselvityksen. Hovioikeus ratkaisi asi-
an heti ja totesi perusteluissaan muun muassa, että yhdyskuntapalveluun tuo-
mitsemisen edellytyksenä on, että tuomittava soveltuu tuomion antamisen
ajankohtana yhdyskuntapalveluun, jotta hän voi aloittaa rangaistuksen suo-
rittamisen. Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat elämäntilanteen muu-
tokset eivät vaikuta tuomion antamisen ajankohtana tehtävään soveltuvuu-
den arviointiin. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkein
oikeus katsoi, että asia voitiin hovioikeudessa ratkaista välittömästi ja että
hovioikeus oli voinut käytettävissään olevan kielteisen soveltuvuusselvityk-
sen nojalla ja lausumillaan perusteilla hylätä yhdyskuntapalveluun tuomit-
semista koskevan pyynnön. Vastaajan korkeimpaan oikeuteen toimittaman
uuden kriminaalihuoltolaitoksen laatiman soveltuvuusselvityksen mukaan
vastaajan aloittama päihdehoito oli edistynyt hyvin ja vastaaja nyttemmin
soveltui yhdyskuntapalveluun. Korkein oikeus totesi, että asiassa ilmi tullei-
den seikkojen perusteella voitiin päätellä vastaajalla olevan voimakas moti-
vaatio muuttaa elämäntapojaan ja suoriutua yhdyskuntapalvelusta. Kun es-
tettä  yhdyskuntapalvelun tuomitsemiseen ei ollut, korkein oikeus tuomitsi
vastaajan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Tapauksesta voidaan tehdä se johtopäätös, että yhdyskuntapalveluun soveltu-
vuutta arvioitaessa ratkaiseva on nimenomaan tuomitsemishetken tilanne.25

22 Lappi-Seppälä 2000a, s. 198.
23 Nuotio on pitänyt ratkaisua tervetulleena ja todennut sen varmasti nostavan tuomioistuinten kynnystä

poiketa puoltavasta soveltuvuusselvityksestä vastaajan vahingoksi. Nuotio 1996, s. 1033.
24 Viljanen 1998, s. 489.
25 Jonkinlaisena epäkohtana voidaan kenties pitää sitä, että hyväksymällä tuomitun olosuhteiden muuttu-

misen arvioinnin perustaksi sivuutetaan tuomioistuinten välinen instanssijärjestys. Selostettu KKO:n rat-
kaisu saattaa myös olla omiaan lisäämään valitusten määrää tapauksissa, joissa tuomitun ei ole alemmis-
sa oikeusasteissa käsillä olleen selvityksen perusteella katsottu soveltuvan yhdyskuntapalveluun, mutta
tuomittu vetoaa muuttuneisiin olosuhteisiinsa muutosperusteena. Tämä ei tietenkään ole epätoivottu il-
miö silloin, kun kysymys on todellisesta ja merkittävästä muutokseseta tuomitun olosuhteissa.
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Suostumus

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset kieltävät pakkotyön teettämisen.
Vaikka yhdyskuntapalvelua ei kokeilulakia säädettäessä katsottu esitetyssä
muodossaan näiden sopimusten vastaiseksi, suostumus otettiin yhdeksi yhdys-
kuntapalvelun edellytykseksi sen varmistamiseksi, ettei pakkotyökieltoa rikot-
taisi.26 Suostumus tiedustellaan yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen 3 §:n
2 momentin mukaisesti soveltuvuusselvityksen yhteydessä ja siitä tehdään mer-
kintä soveltusuusselvitykseen. Ennen suostumuksen tiedustelemista tutkittavalle
on tullut selostaa yhdyskuntapalvelun sisältö ja palvelun ehtojen rikkomisen
seuraukset.27

3. Aineelliset edellytykset

Laissa määritellään kolme seikkaa, jotka muodollisten edellytysten täyttyessä
voivat kuitenkin muodostaa esteen yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.28

Ensimmäinen näistä on rikoksesta epäillylle aikaisemmin tuomitut vankeusran-
gaistukset. Ne saattavat muodostua esteeksi ensinnäkin sitä kautta, että jonkin
tai joidenkin aikaisempien tuomioiden täytäntöönpano konkreettisesti estää
yhdyskuntapalvelun aloittamisen. YKPL 5 §:n mukaan yhdyskuntapalvelun täy-
täntöönpano on aloitettava viipymättä ja suoritettava loppuun vuoden kuluessa
siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Kriminaalihuoltolaitos
määrää vahvistamassaan palvelusuunnitelmassa yhdyskuntapalvelun päättymis-
päivän (YKPL 6 § 1). Kriminaalihuoltolaitos voi pidentää palvelusuunnitel-
massa vahvistamaansa suoritusaikaa enintään kolmella kuukaudella kerrallaan,
jos siihen on erityisiä syitä. Suoritusaika ei näin pidennettynäkään saa kuiten-
kaan ylittää yhtä vuotta kolmea kuukautta (YKPL 6 § 2). Lisäksi tuomioistuin
voi pidentää palvelun täytäntöönpanoaikaa tai erityisistä syistä katsoa jo (osit-
tain) suoritetun palvelun rangaistuksen täydeksi suoritukseksi (YKPL 9 § 2).29

Laissa tai sen valmistelutöissä ei ole säännöksiä siitä, kuinka pitkälle tuomiois-
tuin voisi lykätä täytäntöönpanon aloittamisen. Viime kädessä on tällöin otetta-
va huomioon rikoslain vanhentumissäännökset, jotka siis koskevat myös yh-
dyskuntapalveluna tuomittuja rangaistuksia.30  Hallituksen esityksessä HE 144/

26 HE 62/90, s. 7.
27 Mikäli tuomioistuin harkitsee yhdyskuntapalveluun tuomitsemista ilman, että soveltuvuusselvitys on laa-

dittu, on sen varmistettava syytetyn suostumus ennen käsittelyn päättymistä.
28 Säännös otettiin YKPL:iin helpottamaan tuomioistuinten ratkaisua valinnassa ehdottoman vankeuden ja

yhdyskuntapalvelun välillä sekä yhdenmukaistamaan tuomioistuinkäytäntöä. HE 144/1996, s. 7.
29 HE:n 62/1990 s. 17 todetaan edellytyksenä tuomioistuimen myöntämälle pidennykselle se,  että yhdys-

kuntapalvelun suorittaminen ei olisi vuoden kuluessa mahdollista tuomitusta riippumattomista syistä.
Kts. tältä osin KKO 1999:125, jossa todettiin, että vastaajan sairaudesta johtunut yhdyskuntapalvelun
aloittamisen viivästyminen ei ollut johtunut vastaajan omasta syystä. Tästä syystä KKO, toisin kuin alemmat
oikeusasteet, pidensi yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoaikaa.

30 Enintään vuoden pituinen vapausrangaistus raukeaa, jollei sen täytäntöönopano ole alkanut viidessä vuo-
dessa tuomion antamispäivästä (RL 8:9.1).
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1996 todetaan estevaikutuksen liittyvän erityisesti pitkiin vankeusrangaistuk-
siin. Se, että tuomittava on parhaillaan suorittamassa vankeusrangaistusta, ei
sellaisenaan estäisi yhdyskuntapalveluun tuomitsemista, mutta jos vankeusran-
gaistuksen täytäntöönpano merkittävästi viivästyttäisi yhdyskuntapalvelun sään-
nönmukaista aloittamista, yhdyskuntapalvelua ei tulisi tuomita. Aikaisemmat
vankeusrangaistukset voivat muodostaa esteen myös vakavuutensa vuoksi. Tör-
keästä rikoksesta äskettäin tuomitulle ei siten yleensä ole syytä määrätä yhdys-
kuntapalvelua.31 Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että huomiota olisi
syytä kiinnittää myös tuomittavana olevan rangaistuksen ankaruuteen. Mitä lä-
hempänä rangaistus on kahdeksan kuukauden rajaa, sitä enemmän painoa tulisi
antaa perusteille, jotka voivat estää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen. Li-
säksi huomiota tulee kiinnittää aikaan, joka on kulunut vankeuteen tuomitsemi-
seen johtaneen rikoksen tekemisestä. Vuosien takaisille rikoksille ei yleensä
tulisi antaa merkitystä tehtäessä valintaa yhdyskuntapalvelun ja vankeusran-
gaistuksen välillä.32

Lakivaliokunta oli tiukemmalla kannalla ja esitti tältä osin täydennykseksi
edellä selostetun hallituksen esityksen perusteluihin, että pelkkä kokonaisrikol-
lisuuskin voisi olla esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Toistuvasti
vankilassa olleille jatkuvasti rikoksiin syyllistyville “taparikollisille” yhdyskun-
tapalvelu olisi, varsinkin silloin, kun rikokset jatkuvat suhteellisen pian vanki-
lasta vapautumisen jälkeen, yleensä tarkoitukseton vaihtoehto. Kun hallituksen
esityksen mukaan yksikin törkeästä rikoksesta tuomittu rangaistus voisi toimia
esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle, sama merkitys voitaisiin antaa
useammalle vähäisemmälle vankeusrangaistukselle. Yksi aikaisempi vankeus-
rangaistus ei sellaisenaan estäisi yhdyskuntapalveluun tuomitsemista eikä yksi
rikos vapautumisen jälkeen olisi osoitus uuden rikoskierteen alkamisesta.33

Toinen esteperuste ovat aikaisemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset. Ko-
keilulain voimassa ollessa tuomioistuinkäytäntö oli seuraamusharkinnan suh-
teen varsin epäyhtenäinen tekijän syyllistyttyä aikaisemmin tuomitun ja onnis-
tuneesti suoritetun yhdyskuntapalvelurangaistuksen jälkeen uusiin rikoksiin. Osa
tuomareista katsoi, että peräkkäisiä yhdyskuntapalveluita voitiin määrätä rajoi-
tuksessa, koska laki ei asettanut tälle estettä ja rinnasti rangaistukset toisiinsa.
Toiset taas katsoivat, että yhdyskuntapalvelu oli luonteeltaan samanlainen va-
roitus kuin ehdollinen vankeusrangaistus ja että yhden tai muutaman varoituk-
sen antamisen jälkeen oli tuomittava ehdotonta vankeutta. Käytännön yhtenäis-
tämiseksi lakiin otettiin tästäkin tarkemmat säännökset. Hallituksen esityksessä
144/1996 todetaan, että yhdyskuntapalvelu toimisi vastaavanlaisena varoituk-
sena vankilaan joutumisesta kuin ehdollinen vankeus. Esityksessä käytetyn
monikollisen ilmaisun mukaisesti yksi aikaisempi yhdyskuntapalvelurangais-
tus ei yleensä voisi estää uuden tuomitsemista, mutta kaksi aikaisempaa voisi.

31 HE 144/1996, s. 12-13. Tässä yhteydessä on syytä viitata myös YKPL 11 §:n 2 momenttiin, jonka mu-
kaan tuomioistuin voi tuomitessaan henkilön ehdottomaan vankeusrangaistukseen kieltää aikaisemmin
tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon.

32 HE 144/1996, s. 13.
33 LaVM 15/1996, s. 2.
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Myös harkittaessa aikaisempien yhdyskuntapalvelurangaistusten vaikutusta
uuden tuomitsemiseen, tulisi kiinnittää huomiota sekä aikaisemmista rikoksista
kuluneeseen aikaan että rangaistuksen ankaruuteen.34 Lakivaliokunta totesi täl-
tä osin kantanaan, että yksikin aikaisempi yhdyskuntapalvelurangaistus voisi
estää uuden tuomitsemisen, kun tämän lisäksi oli muita painavia syitä.35

Kolmantena esteperusteena laissa mainitaan muut painavat syyt. Ilmaisu viit-
taa seikkoihin, jotka ovat rangaistuksen mittaamisen kannalta merkittäviä. Sään-
nöksen sanamuodosta on pääteltävissä, että tällaiset syyt voivat olla perusteena
yhdyskuntapalveluun tuomitsematta jättämiseen varsin harvoin. Painava syy
voi liittyä rikokseen, josta rangaistus on parhaillaan harkittavana. Poikkeusta-
pauksissa voidaan esimerkiksi joistakin lajiltaan vakavista siveellisyysrikok-
sista tai törkeistä huumausainerikoksista tuomita kahdeksaa kuukautta lievem-
pi rangaistus. Näissä tapauksissa rikoksen laatu voisi olla sellainen painava syy,
joka estää yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen. Painava syy voi liittyä myös
rikoksen tekohetkeen. Jos esimerkiksi yhdyskuntapalveluun tuomittu välittö-
mästi tuomion saatuaan syyllistyy samanlaiseen rikokseen, josta tuomio on saatu,
voisi olla perusteltua jättää uudesta rikoksesta tuomitsematta yhdyskuntapalve-
luun.36

Korkein oikeus on eräissä ratkaisuissaan ottanut kantaa siihen, mitä voidaan
katsoa yhdyskuntapalvelun esteeksi:

Korkein oikeus totesi, että vastaaja ei ollut viime vuosina syyllistynyt rikok-
siin toistuvasti eikä myöskään lyhyen ajan kuluttua vankilasta vapautumisen
jälkeen. Hänen aikaisempi rikollisuutensa ei seuraamusten perusteella arvi-
oituna, lukuunottamatta perätöntä lausumaa todistajana oikeudessa, ollut ol-
lut kovin vakavaa. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi, ettei vastaajan
aikaisempi rikollisuus ollut esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.

Ratkaisussa korkein oikeus on päätynyt edellä selostetun hallituksen esityksen
mukaiselle kannalle siinä, että harkittaessa aikaisemman rikollisuuden vaiku-
tusta yhdyskuntapalvelun tuomitsemiseen tulee kiinnittää huomiota aikaisem-
mista rikoksista kuluneeseen aikaan sekä rangaistusten ankaruuteen. Kyseessä
on kuitenkin äänestyspäätös (3-2). Lappi-Seppälä on tapausta koskevassa kom-
mentaarissaan todennut korkeimman oikeuden enemmistön ja vähemmistön
kiinnittäneen osin huomiota eri seikkoihin ja osin arvottaneen samoja seikkoja
eri tavoin. Vähemmistö, joka katsoi, että yhdyskuntapalvelun tuomitsemiselle
oli este, perusteli kantaansa vastaajan kokonaisrikollisuudella ja erityisesti ai-
kaisempien rikosten suurella määrällä, sillä että vastaaja oli vapauduttuaan en-
simmäisen kerran vankilasta suhteellisen pian syyllistynyt uusiin rikoksiin sekä
sillä, ettei vastaajan vapautumisesta ollut nyt kulunut kahtakaan vuotta ennen
syyllistymistään uusiin rikoksiin. Vähemmistön perustelut pohjaavat enemmän
lakivaliokunnan perusteluissa lausuttuun.37

34 HE 144/1996, s. 6 ja 13.
35 LaVM 15/1996, s. 2.
36 HE 144/1996, s. 13.
37 Enemmistö kiinnitti lisäksi perusteluissaan huomiota nyt tuomitun rangaistuksen ankaruuteen, joka tässä

tapauksessa oli 45 päivää. Kysymys on ollut kokonaisharkinnasta. Kts. Lappi-Seppälä 2000, s. 77-78.
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KKO 2003:34. Tapauksessa vastaaja oli hovioikeuden vahvistamalla käräjä-
oikeuden tuomiolla tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Ennen tätä tekoa vastaaja oli tuomittu kahdesti yhdys-
kuntapalveluun, jotka molemmat rangaistukset hän oli suorittanut ennen syyl-
listymistään nyt tuomittuun rikokseen. Soveltuvuusselvityksestä ilmeni muun
muassa, että vastaajalla oli ilmeinen alkoholiriippuvuus, mutta että hän ky-
keni hallitsemaan alkoholin käyttöään säännönmukaisen yhdyskuntapalve-
lun edellyttämällä tavalla. Vastaaja oli myös ilmoittanut olevansa halukas
sisällyttämään rangaistukseensa päihdehoitojakson. Selvityksen mukaan
vastaaja soveltui yhdyskuntapalveluun. Korkein oikeus totesi perusteluis-
saan, että yhdyskuntapalvelun tarkoituksena on osaksi toimia vastaavanlai-
sena varoituksena  vankilaan joutumisesta kuin ehdollinen vankeus. Vastaa-
ja ei ollut kuitenkaan ottanut ojentuakseen aikaisemmista yhdyskuntapalve-
lurangaistuksista. Vastaaja oli tällä, kuten aikaisemmillakin kerroilla, tuo-
mittu rangaistukseen törkeästä rattijuopumuksesta, jota oli pidettävä vaka-
vana rikoksena. Korkein oikeus katsoi edellä selostettujen seikkojen puhu-
van sen puolesta, että ne muodostaisivat esteen yhdyskuntapalveluun tuo-
mitsemiselle. Korkein oikeus totesi kuitenkin, että nyt tuomittava teko oli
tehty runsaan kahden vuoden kuluttua edellisestä teosta ja lähes vuoden ku-
luttua jälkimmäisen yhdyskuntapalvelun suorittamisesta. Teko ei siten ollut
toistunut niin pian, että rikosten ajallinen yhteys edellyttäisi vastaajan tuo-
mitsemista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vaikka vastaaja oli toistu-
vasti syyllistynyt samanlaatuisiin, sinänsä vakaviin rikoksiin, tekojen laa-
dusta sekä esitetystä selvityksestä oli pääteltävissä, että rikosten keskeisenä
taustatekijänä oli ollut enemmän alkoholiongelma kuin suoranainen piittaa-
mattomuus lain kieltoja ja käskyjä kohtaan. Koska on oletettavissa, että yh-
dyskuntapalvelu vankeutta paremmin tukee vastaajan alkoholiongelman
hoidon edellytyksiä ja edistää hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan, voidaan
pitää hyväksyttävänä ja perusteltuna, että vastaaja saa vielä suorittaa ran-
gaistuksen nyt tuomittavasta teosta yhdyskuntapalveluna. Näillä perusteilla
korkein oikeus tuomitsi vastaajan  yhdyskuntapalveluun.

Tässäkin tapauksessa korkein oikeus oli katsoessaan, ettei yhdyskuntapalvelul-
le ollut estettä, kiinnittänyt huomiota aikaisemmista rangaistuksista kulunee-
seen aikaan. Lisäksi perusteluissa on kiinnitetty huomiota tekijän motiiveihin
sekä yhdyskuntapalvelun paremmuuteen seuraamusmuotona paitsi tuomitun
kannalta yksilönä, niin nähdäkseni myös yleisemmin vankeusrangaistuksen
käytön vähentämistä koskevan tavoitteen kannalta.

KKO 2003:77. Käräjäoikeus oli marraskuussa 2001 tuominnut vastaajan 8
kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen katsoen tämän aikaisempi-
en vankeusrangaistusten olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemi-
selle. Hovioikeus alensi rangaistuksen 6 kuukauteen, mutta katsoi käräjäoi-
keuden tavoin, että aikaisempi rikollisuus muodosti esteen yhdyskuntapal-
velurangaistukselle. Korkeimman oikeuden perusteluista ilmeni, että vas-
taaja oli suorittanut useiden vuosina 1990-2002 annettujen tuomioiden pe-
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rusteella vankeusrangaistusta kaikkiaan neljästi syyllistyttyään muun muas-
sa lukuisiin huumausaine- ja omaisuusrikoksiin. Lisäksi vastaaja oli käräjä-
oikeuden tuomion antamisen jälkeen tuomittu sitä ennen tehdyistä muun
muassa kätkemisrikoksista 50 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Vastaajalla ei ollut suorittamatta muita ehdottomia vankeusrangaistuksia.
Vastaaja oli päästetty viimeksi ehdonalaiseen vapauteen toukokuussa 2003.
Korkein oikeus totesi ensinnäkin, että aikaisemmin tuomittujen ehdottomi-
en vankeusrangaistusten täytäntöönpano ei ollut esteenä yhdyskuntapalve-
luun tuomitsemiselle. Soveltuvuusselvityksestä ilmeni, että vastaaja oli luo-
punut päihteiden käytöstä ja että hänen elämäntilanteensa oli muutenkin kun-
nossa. Selvityksen mukaan vastaaja soveltui yhdyskuntapalveluun.  Asiassa
oli selvitetty, että vastaaja oli tullut uskoon ja liittynyt vapaaseurakuntaan
lokakuussa 2001. Vastaaja oli aktiivisesti osallistunut seurakunnan erilaisiin
toimintoihin ja vapaaehtoistyöhön. Korkeimman oikeuden mukaan näistä
seikoista voitiin päätellä, että vastaaja oli halunnut ja myös päässyt irti päih-
teiden käytöstä sekä siitä elämäntavasta, johon hänen aikaisempi rikollisuu-
tensa oli liittynyt. Selvityksen mukaan vastaajan nykyinen elämäntilanne
vaikutti vakiintuneelta. Vaikka vastaaja oli aikaisemmin tuomittu useita ker-
toja ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja neljästi suorittanut vapausrangais-
tusta, ei ollut perusteltua katsoa, että kyseiset aikaisemmat rangaistukset es-
täisivät määräämästä hänelle vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapal-
velua. Asiassa ei korkeimman oikeuden mukaan ollut myöskään käynyt ilmi
seikkoja, jotka olisivat antaneet aiheen poiketa soveltuvuusselvityksestä il-
menevästä arvioinnista vastaajan soveltumisesta yhdyskuntapalveluun. Näillä
perusteilla korkein oikeus määräsi vastaajan yhdyskuntapalveluun.

Tämä ratkaisu nähdäkseni vahvistaa korkeimman oikeuden varsin “humaania”
linjaa, joka ilmeni jo edellisen ratkaisun perusteluista. Vielä ratkaisussaan
2000:11 korkein oikeus oli perusteluissaan lausunut, että huomiota on kiinnitet-
tävä muista rikoksista tuomittujen ehdottomien vankeusrangaistusten määrään
ja ankaruuteen sekä aikaisempien rikosten laatuun ja aikaan, joka niistä oli ku-
lunut ja ottanut sitten näihin seikkoihin nimenomaisesti kantaa. Tässä ratkai-
sussa vastaavanlaista lausumaa tai kannanottoa ei ole esitetty. Tuomioiden an-
tamispäivät (osin yhdistettyjä tuomioita) ja rangaistusten pituudet on kyllä mer-
kitty näkyviin, mutta ei tekoaikoja. Mitään yhteenvetoa nyt tuomitun rikoksen
tekoajan suhteesta aikaisempiin tuomioihin ei ole tehty. Myöskään tekojen va-
kavuuteen ei ole otettu kantaa.38 Aikaisempien tuomioiden ja suoritettujen van-
keusrangaistusten määrä on nimenomaisesti mainittu, mutta ne on kuitattu to-
teamalla, ettei ollut perusteltua katsoa aikaisempien rangaistusten estävän yh-
dyskuntapalveluun määräämistä tässä tilanteessa. Merkitystä onkin siis annettu
nimenomaan vastaajan olosuhteiden muuttumiselle ja sille, että hän mitä ilmei-
simmin oli päässyt irti rikoskierteestään. Tämä linja noudattelee jo kokeilulain

38 Vaikka esim. ensimmäinen tuomio oli koskenut mm. törkeitä huumausainerikoksia ja rangaistus oli ollut
pituudeltaan 5 vuotta. Tosin tämä ensimmäinen vankeusrangaistuksen suorittamiseen johtanut tuomio oli
annettu jo vuonna 1990, eli yli kymmenen vuotta ennen nyt kyseessä ollutta käräjäoikeuden tuomiota.
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valmistelutöissä esitettyjä yhdyskuntapalvelun tavoitteita. Ankaran rangaistuk-
sen määräämisen sijasta yhteiskunnan tulee tukea ja kannustaa yksilöä tämän
pyrkimyksissä sopeutua yhteiskunnan normeihin. Sinällään tällainen ratkaisu-
linja on toki oikeansuuntainen, mutta voidaan kenties kysyä onko yhdyskunta-
palvelun aineellisilla edellytyksillä enää juurikaan merkitystä.39

4. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen

Yhdyskuntapalvelu suoritetaan kriminaalihuoltolaitoksen osoittamassa palve-
lupaikassa, jonka järjestäjänä tulee olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yh-
distys tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö. Liikelaitoksessa tai yksityishen-
kilön palveluksessa yhdyskuntapalvelua ei voi suorittaa. Työ on suorittajalle
palkatonta eikä myöskään palvelupaikka saa mitään taloudellista korvausta.
Palvelun suorittamisesta tuomitulle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset kor-
vataan. Työtä tehdään 3-4 tuntia kerrallaan yleensä kaksi kertaa viikossa, siten
että palveluaika jaetaan alkuperäisen vankeusrangaistuksen pituiselle ajanjak-
solle. Palvelusajat järjestetään niin, että tuomittu voi rangaistuksen suorittami-
sen ajan asua kotonaan ja pitää koulutus- tai työpaikkansa.40 Palvelupaikat ja
työtehtävät valitaan siten, että palvelun suorittaminen ei edellytä erityisiä taito-
ja, mutta toisaalta tällaiset taidot voidaan myös pyrkiä hyödyntämään.

Palvelu suoritetaan kriminaalihuoltolaitoksen vahvistaman palvelusuunni-
telman mukaisesti. Palvelusuunnitelma sisältää tiedot palvelupaikasta, suoritta-
misen aikataulun ja suorittamisehdot, joita tuomitun on noudatettava. Tuomittu
on velvollinen osallistumaan palvelusuunnitelman laatimiseen ja palvelun täy-
täntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin. Tuomitun on noudatettava hänelle vah-
vistettua palvelusuunnitelmaa ja palvelun aikataulua sekä tunnollisesti suoritet-
tava hänelle annetut tehtävät. Tuomittu ei palvelupaikalla tai yhdyskuntapalve-
lun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa saa käyttää alkoholia tai muuta
päihdyttävää ainetta tai olla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen.41

Mikäli tuomittu ei noudata palvelusuunnitelmaa, palvelun aikataulua tai päih-
teettömyysvelvoitetta, kriminaalihuoltolaitoksen on annettava hänelle suullinen
tai kirjallinen huomautus. Tällainen huomautus voi tulla kyseeseen vain lievis-
sä velvollisuuksien rikkomistapauksissa. Törkeäksi velvollisuuksien rikkomi-
seksi katsotaan se, että tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun suorittamista, jät-

39 Toki tässä tapauksessa korkein oikeus on tullut ilmeisen vakuuttuneeksi vastaajan “parannuksesta”. Täl-
löin kysymys olisi eräänlaisesta esteen kumoavasta seikasta.

40 Rikosseuraamusviraston tilastotietojen mukaan 83 % vuonna 2002 yhdyskuntapalveluun tuomituista asui
vakinaisessa asunnossa, 10 % tilapäisessä asunnossa, 2 % asuntolassa, 2 % laitoksessa ja 3 % oli koko-
naan vailla asuntoa. Työssäkäyviä oli samana vuonna tuomituista 32 %, työttömiä 54 %, eläkeläisiä 9 %,
opiskelijoita 4 % ja asevelvollisia 1 % (Rikosseuraamusviraston kotisivut).

41 Nämä täsmällisemmät säännökset yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuuksista lisättiin YKPL:iin
vasta 1.4.2003 voimaantulleella muutoksella 66/2003. Muutosta koskevassa hallituksen esityksessä to-
dettiin olevan tuomitun oikeusturvan kannalta ongelmallista, että laissa oli vain suppeasti kuvattu palve-
lusuunnitelman sisältöä. Niin ikään tuomitun velvollisuuksia koskevat säännökset olivat puutteelliset,
koska niistä ei ollut perustuslain vaatimalla tavalla säädetty laissa. Säännöksiä ei ollut esimerkiksi päih-
teettömyysvelvoitteesta. (HE 248/2002, s. 7).
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tää sen suorittamisen kesken tai muulla tavoin törkeästi rikkoo palvelusuunni-
telmaa tai palvelun aikataulua taikka toistuvasti tai törkeästi jättää noudatta-
matta päihteettömyysvelvoitteen. Näissä tapauksissa kriminaalihuoltolaitoksen
on keskeytettävä palvelu tai kiellettävä sen aloittaminen ja ilmoitettava asiasta
syyttäjälle. Mikäli syyttäjä katsoo, että tuomittu on törkeästi rikkonut velvolli-
suuksiaan, hänen on esitettävä tuomioistuimelle vaatimus yhdyskuntapalvelun
muuntamiseksi vankeudeksi.42 Mikäli tuomioistuin toteaa törkeän rikkomisen
tapahtuneen, sen on muunnettava yhdyskuntapalvelu tai sen suorittamatta ole-
va osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jonka vähimmäisaika on neljä
päivää.43,44

Korkein oikeus on kahdessa ratkaisussa ottanut kantaa siihen, mitä voidaan
katsoa törkeäksi ehtojen rikkomiseksi:

KKO 1996:126. Yhdyskuntapalvelua suorittanut vastaaja oli anastanut pal-
veluspaikaltaan 1.100 markkaa rahaa. Menettelyä pidettiin yhdyskuntapal-
velun ehtojen törkeänä rikkomisena.

Tässä tapauksessa korkein oikeus totesi perusteluissaan muun muassa seuraa-
vaa: “yhdyskuntapalveluun määrääminen edellyttää rikoksentekijältä itseltään
motivoitumista ja sitoutumista palvelun suorittamisen niin, että rangaistuksen
täytäntöönpano onnistuu. Tämän perusteella häneltä on voitava odottaa sellais-
ta käyttäytymistä, joka tukee palvelun kaikinpuolista onnistumista. Tällaista
käyttäytymistä on perusteltua pitää yhdyskuntapalvelun suorittamisen ehtona
siitäkin huolimatta, että asiasta ei ole nimenomaisesti säädetty. Syyllistyminen
palveluspaikalla tahallisesti rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn tekoon osoit-
taa yleensä tekijässään sellaista piittaamattomuutta yhdyskuntapalvelun ehdoista,
että kysymys yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi on voitava saat-
taa tuomioistuimen käsiteltäväksi.” Korkein oikeus totesi edelleen, että vastaa-
ja oli myöntänyt anastuksen ja katsoi, että tämä oli menettelyllään törkeästi
rikkonut yhdyskuntapalvelun ehtoja.

KKO 2001:31. Korkein oikeus katsoi vastaajan rikkoneen yhdyskuntapal-
velun ehtoja törkeästi, kun hän ei ollut ilmoittautunut palvelusuunnitelman
laatimista varten kriminaalihuoltoyhdistyksessä ulosottomiehen ilmoituksen
perusteella sovittuna päivänä.

42 Myös näitä säännöksiä, jotka sisältyvät voimassa olevan YKPL:n 7b ja 8 §:iin, täsmennettiin 1.4.2003
voimaantulleella lainmuutoksella.

43 KKO katsoi ratkaisussaan 1996:126, että muunnettaessa yhdyskuntapalvelun suorittamatta oleva osa
vankeudeksi noudatetaan sitä muuntosuhdetta, jota oli käytetty yhdyskuntapalvelua määrättäessä. KKO:n
ratkaisussa 1999:64 paitsi vahvistettiin tämä oikeusohje lisäksi todettiin, että muunnettaessa vankeudek-
si yhdyskuntapalvelu, jota ei ollut lainkaan aloitettu, tuli muunnettavan rangaistuksen olla sama kuin se
rangaistus, jonka sijasta yhdyskuntapalvelua alunperin tuomittiin.

44 Vuonna 2002 toimeenpantiin 3.589 yhdyskuntapalvelurangaistusta, joista aloitettiin 3.378 ja suoritettiin
loppuun 2.729. Takaisin vankeudeksi muunnettiin 658 yhdyskuntapalvelurangaistusta. Rikosseuraamus-
viraston kotisivut.
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Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 §:n mukaan yh-
dyskuntapalvelun täytäntöönpano aloitetaan niin, että ulosottomiehen on ilmoi-
tettava tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava
kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistossa palvelusuunnitelman laatimista var-
ten. Selostetussa tapauksessa vastaaja oli saanut tiedokseen ulosottomiehen
määräämän viimeisen ilmoittautumispäivän ja ottanut yhteyttä aluetoimistoon,
missä yhteydessä hänelle oli varattu aika. Vastaaja ei ollut saapunut varatulle
ajalle, mutta hän oli ottanut aluetoimistoon puhelimitse yhteyttä. Vastaajalle oli
varattu uusi aika, jonne hän ei kuitenkaan ollut saapunut. Vastaaja ei ollut kyen-
nyt esittämään laillista estettä poisjäämiselleen. Korkein oikeus totesi, että vas-
taajan oli pitänyt ymmärtää, että hänelle tuomittu yhdyskuntapalvelu oli ehdot-
toman vankeusrangaistuksen sijasta määrätty seuraamus. Edellytyksenä yhdys-
kuntapalveluun oli hänen suostumuksensa. Yhdyskuntapalvelu edellytti rikok-
sentekijältä itseltään motivoitumista ja sitoutumista palvelun suorittamiseen niin,
että palvelun täytäntöönpano onnistui. Rikoksentekijältä voitiin edellyttää sel-
laista käyttäytymistä, joka tuki palvelun kaikinpuolista onnistumista. Rikok-
sentekijän myötävaikutuksen puuttuminen johti siihen, että suorittaminen epä-
onnistui. Laissa tarkoitetut törkeät rikkomukset koskivat tapauksia, joissa yh-
dyskuntapalvelun suorittaminen epäonnistui tuomitun omasta syystä. Täytän-
töönpanon aloittamisessa tuomitun myötävaikutusvelvollisuus ilmeni niin, että
hänen oli ulosottomiehen määräyksen saatuaan ilmoittauduttava kriminaalihuol-
tolaitoksen aluetoimistossa. Kriminaalihuoltolaitokselle ei ollut asetettu velvol-
lisuutta etsiä tuomittua tai ottaa tähän yhteyttä palvelusuunnitelman laatimisek-
si.45

5. Rikoslain yleisten oppien uudistuksen vaikutus
yhdyskuntapalveluun

Yksi uudistuksen tavoitteista on seuraamusjärjestelmää  ja seuraamusten käyt-
töä koskevien säännösten kokoaminen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, mistä
syystä rangaistuksen määräämistä koskevat säännökset koottiin samaan rikos-
lain lukuun.46 Nykyinen yhdyskuntapalveluun tuomitsemista koskeva YKPL 3
§ kumottiin ja sitä vastaava säännös otettiin uuden rikoslain 6 luvun 11 §:n 1
momenttiin. Sanamuodoltaan säännös muuttuu hieman, mutta sisältönsä puo-
lesta se pysyy olennaisilta osin entisenlaisena. Uudessa säännöksessä ei enää
ole mainintaa siitä, että yhdyskuntapalveluna tuomittava 8 kuukauden pohja-
rangaistus voi muodostua useammastakin rangaistuksesta taikka täytäntöönpan-
tavasta aikaisemmasta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta, koska näiden seik-
kojen katsotaan olevan selviä ilman nimenomaista säännöstäkin.47 YKPL:n 4

45 Vahvistettu palvelusuunnitelma on lain mukaan annettava tuomitulle todistettavasti tiedoksi. Tässä vai-
heessa häntä on siis jopa etsittävä. Siinä vaiheessa kun kyse on vasta palvelusuunnitelman laatimisesta,
mitään etsintävelvoitetta ei sen sijaan ole, kuten KKO on ratkaisussaan todennut. Näin Viljanen, 2001.

46 HE 44/2002, s. 8.
47 HE 44/2002, s. 208.
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§:n suostumusta ja soveltuvuutta koskeva säännös siirtyy uuden rikoslain 6 lu-
vun 11 §:n 2 momentiksi, lukuunottamatta soveltuvuusselvitystä koskevaa osaa,
joka jää edelleen YKPL:iin. Lisäksi uudistuksen yhteydessä eräiden muiden
yhdyskuntapalvelua koskevien lainkohtien sijainti laissa vaihtuu. Sisällöllisesti
maininnan arvoisena voidaan pitää uuden rikoslain 6 luvun 1 §:n 1 momentin
muutosta, jossa ehdollinen ja ehdoton vankeus on mainittu eri rangaistuslajeina
ja yhdyskuntapalvelu on sijoitettu niiden väliin. Uuden rikoslain esitöissä tode-
taan Suomen seuraamusjärjestelmän perustuvan asteittain ankaroituvaan ran-
gaistusjärjestelmään, jonka mukaan rikoslain tuntemat rangaistuslajit ovat mää-
rätyssä ankaruussuhteessa keskenään. Yhdyskuntapalvelun asemasta tällä an-
karuusasteikolla ei anneta yksiselitteistä ja suoraa kannanottoa48, mutta lain sa-
namuoto ainakin näyttäisi vakiinnuttavan yhdyskuntapalvelun aseman ehdo-
tonta vankeutta lievempänä pidettävänä rangaistuksena.
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Terhi Mattila

LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYKSESTÄ JA
RANGAISTUSLAJIN VALINNASTA EHDOLLISEN
JA EHDOTTOMAN  VANKEUDEN VÄLILLÄ

Erityisesti omaisuusrikosten kannalta

1. Johdanto

1.1. Rangaistuslajit

Vuoden 2004 tammikuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulleen rikosoikeu-
den yleisiä oppeja koskevan uudistuksen myötä rangaistuksia koskevat yleis-
säännöt siirtyivät  rikoslain 6 lukuun. Rangaistukset on lueteltu ankaruusjärjes-
tyksessä ja myös ehdollinen vankeus mainitaan omana lajinaan.

Rikoslain 6 luvun 1 §:n mukaan yleisiä rangaistuksia ovat rikesakko, sakko,
ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja vankeus.

1.2. Rangaistuslajin valinnasta

Rangaistuksen määrääminen kattaa kaikki rangaistuksen määräämisen osavai-
heet. Sen osaratkaisuista mittaaminen ja lajivalinta ovat osin päällekkäiset. La-
jivalinnassa on suureksi osaksi kysymys rangaistuksen ankaruudesta päättämi-
sestä. Siltä osin kuin eri rangaistuslajit edustavat ankaruudeltaan toisistaan poik-
keavia ratkaisuja, lajivalintaan pätevät samat säännöt ja periaatteet kuin ran-
gaistuksen mittaamiseen.1

Rangaistuksen mittaamisessa vaikuttavat normatiiviset ohjeet voidaan jakaa
karkeasti yleisiin mittaamisperiaatteisiin sekä näitä konkretisoiviin mittaamis-
ja lajivalintaperusteisiin. Mittaamisperiaatteilla tarkoitetaan tasoltaan muita ylei-
sempiä normeja, joissa tiivistyvät keskeiset rangaistuksen määrämisessä (laji-
valinnassa ja mittaamisessa) vaikuttavat arvot, päämäärät ja tavoitteet. Mittaa-
misperuste viittaa yleisesti seikkoihin, joilla tulisi olla merkitystä määritettäes-
sä teon rangaistusarvoa ja päätettäessä seuraamuksen ankaruudesta. Lajinvalin-
taperuste taas viittaa määrätyn rangaistuslajin käyttöedellytyksiin.2

1 Lappi-Seppälä, Tapio: Rikosten seuraamukset 2000 s.  326.
2 Lappi-Seppälä 2000 s. 312.
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Rangaistuslajin valinnalla tarkoitetaan ensiksikin valintaa tiettyyn rikossään-
nökseen mahdollisesti liittyvien vaihtoehtoisten rangaistuslajien välillä. Toisaalta
siihen kuuluvat seuraamusjärjestelmää koskevien yleisten säännösten edellyt-
tämät valinnat, kuten esimerkiksi valinta ehdottoman ja ehdollisen rangaistuk-
sen välillä.3

Rangaistuslajien käyttöön liittyy myös laadullinen ulottuvuus. Rangaistuk-
set eivät eroa toisistaan vain siinä, että toinen on lajiltaan toista ankarampi. Eri
rangaistuksilla on myös muita ominaisuuksia, joiden vuoksi toiset rangaistuk-
set ovat toisissa tilanteissa sopivampia taikka preventiivisesti toimivampia kuin
toiset. Erityispreventiiviset tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat ovat sidoksissa
käytössä oleviin rangaistuslajeihin ja niiden lakisääteisiin käyttöedellytyksiin.4

Mittaamisperiaatteet voidaan jakaa oikeudenmukaisuus- ja tarkoituksenmu-
kaisuus- periaatteisiin. Oikeudenmukaisuus edellyttää ennen kaikkea rikosoi-
keudellisten suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden kunnioittamista.
Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet liittyvät rangaistuksen ja rangaistusjärjestel-
män sosiaalisiin tehtäviin: rangaistuksen yleis- ja erityisestävän vaikutuksen
ylläpitoon ja vahvistamiseen.5

Mittaaminen ja lajivalinta pohjaavat suureksi osaksi samoihin syihin. On
mahdotonta erottaa toisistaan oikeudenmukaisuusnäkökohtiin perustuvaa mit-
taamista ja kriminaalipoliittisiin tarkoituksenmukaisuussyihin pohjaavaa laji-
valintaa. Molemmissa ratkaisuissa vaikuttavat sekä oikeudenmukaisuus- että
tarkoituksenmukaisuusargumentit.6

1.3. Rangaistuslajin valintaa koskevat säännökset

Aikaisemmassa laissa oli yhtenäiset säännökset vain rangaistuksen mittaami-
sesta. Vaikka vanhan rikoslain 6 luku otsikkonsa mukaan koski rangaistuksen
mittaamista, tulivat siinä vahvistetut periaatteet  ja näkökohdat usein sovelletta-
viksi rangaistuksen määräämiseen muissakin osavaiheissa, etenkin siltä osin
kuin kyse oli rikoksen törkeyden ja rangaistuksen ankaruuden välisen suhteen
määrittämisestä.

Rikoslain yleisten oppien uudistamisen keskeisenä tavoitteena olikin koota
rangaistuksen määrään ja laatuun vaikuttavista periaatteista ja perusteista ri-
koslakiin johdonmukainen kokonaisuus ja luoda siten paremmat edellytykset
yhdenmukaiselle rangaistuskäytännölle.7

Lain esitöissä todetaan, että rangaistuksen määräämistä koskeva ratkaisu si-
sältää useita toisiinsa sidoksissa olevia osaratkaisuja. Rangaistuksen ankaruu-
desta ja sen määrästä päättäminen osuu yksiin rangaistuksen lajista päättämisen
kanssa. Osassa tapauksista rangaistuslajin valinta on kuitenkin muutakin kuin
päättämistä rangaistuksen ankaruudesta. Vaikeutena on, että ratkaisut ja ratkai-

3 Lappi-Seppälä 2000 s. 310, 312.
4 Lappi-Seppälä 2000 s. 327.
5 Lappi-Seppälä 2000 s. 312.
6 Lappi-Seppälä, Tapio: Rangaistuksen määräämisestä I 1987 s.  603.
7 HE 44/2002 s. 11.
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superusteet lomittuvat tavalla, joka tekee mahdottamaksi nimetä osaa perus-
teista pelkästään lajinvalintaperusteiksi ja osaa yksinomaan mittaamisessa vai-
kuttaviksi perusteiksi. Hallituksen esityksessä todetaan, että kokonaiskuvan
hahmottamiseksi on tämän vuoksi välttämätöntä jakaa perusteet eri ryhmiin.
Samalla on tarpeen säilyttää eri ratkaisujen ja perusteryhmien välinen yhteys.
Esityksessä tämä on toteutettu ottamalla kaikki rangaistuksen laatuun ja mää-
rään vaikuttavat perusteet samaan lukuun.8

Esityksessä termi rangaistuksen määrääminen on määritelty siten, että se
kattaa kaikki rangaistuksen määräämisen osaratkaisut, näiden mukana myös
päätökset rangaistuksen määrästä ja lajista. Rangaistuksen mittaaminen viittaa
kaikkiin ratkaisuihin, joissa on kysymys rangaistuksen ankaruudesta päättämi-
sestä, koski tuo ratkaisu sitten suoraan kvantitatiivisesti mitattavia suureita tai
ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia lajeja.

Rangaistuslajin valinta määritellään muodollisin perustein. Kyse on valin-
nasta lain tuntemien rangaistuslajien välillä. Kaikki valintaratkaisut eri rangais-
tuslajien välillä ovat lajivalintaa koskevia päätöksiä; myös valinnat yksinomaan
ankaruudeltaan toisistaan eroavien vaihtoehtojen välillä. Näissä tapauksissa
mittaaminen ja lajinvalinta tarkoittavat samaa asiaa. Mutta lajinvalintaan kuu-
luvat myös päätökset, joissa harkintaa ohjaavat laadulliset perusteet. Näissä ti-
lanteissa lajinvalinta on usein mittaamista, mutta samalla jotakin muuta. Jois-
sain verraten harvinaisissa tilanteissa lajinvalinnassa on kysymys pelkästään
laadullisesta ulottuvuudesta.9

Rikoslain yleisten oppien uudistamisen myötä rangaistuksen määräämistä
koskevat säännökset on koottu rikoslain 6 lukuun. Luvun 3 § sisältää rangais-
tuksen määräämisen yleisperiaatteet. Kyse on suureksi osaksi periaatteista, joista
säädettiin vanhan rikoslain 6 luvun 1 §:ssä. Luvun 3 §:n 1 momentin mukaan
rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuk-
sen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäi-
syys. Rangaistuksen määrääminen on yläkäsite, joka kattaa lajinvalinnan ja ran-
gaistuksen mittaamisen. Mittaamisen pääsäännöstä säädetään tarkemmin pykä-
län 2 momentissa. Lajinvalinnan lähtökohdista säädetään 3 momentissa. Pää-
tettäessä rangaistuksen lajista noudatetaan rangaistuksen mittaamisessa vai-
kuttavien perusteiden ohella, mitä 9-12 §:ssä säädetään. Mainituissa pykälissä
on säädetty eri rangaistuslajien käyttöedellytyksistä. Säännös valinnasta ehdol-
lisen ja ehdottoman vankeuden välillä on 6 luvun 9 §:ssä.

Lajivalintaa ohjaavat siten yhtäältä yleiset mittamisperiaatteet ja -perusteet.
Näiden ohella tulevat sovellettaviksi kutakin rangaistuslajia koskevat omat la-
jinvalintanormit.

8 HE 44/2002 s. 184, ks.myös Lappi-Seppälä 2000 s. 310-312.
9 HE 44/2002 s. 12.
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1.4. Ehdottoman ja ehdollisen vankeuden osuus tuomituista
rangaistuksista

Vankiluku on pienentynyt Suomessa lähes yhtäjaksoisesti 1970 -luvun lopulta
lähtien. Vielä vuonna 1976 vankeja oli keskimäärin yli 5500. Vankiluku puolit-
tui vajaan 25 vuoden kuluessa ja saavutti pohjoismaisen vankitason 1980-luvun
lopulla. Aleneva suunta jatkui aina vuoteen 1999. Vankiloissa oli 1.5.2001 yh-
teensä 3 170 vankia.10

Varkausrikoksia koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin jo vuonna 1972. Tä-
män jälkeen oikeuskäytäntö alkoi vähitellen muuttua. Ehdottomien tuomioiden
osuus näissä rikoksissa pieneni aina 1990- luvulle saakka. Vuosituhannen tait-
teessa on kuitenkin tapahtunut selvä muutos. Rangaistukset ovat ankaroituneet.
Vuonna 2001 noin 40 prosenttia tuomituista varkaista sai ehdottoman rangais-
tuksen.11

Vankeusrangaistuksista selvästi yli puolet tuomitaan ehdollisina. Vuonna 2000
ehdollisia tuomioita oli 63 prosenttia. Vuosina 1950-1972 ehdollisten tuomioi-
den osuus vaihteli 30-38 prosentin välillä. Ehdollisten tuomioiden määrä alkoi
nousta selvästi 1970-luvulla. Vuonna 1995 ehdollisia rangaistuksia oli jo 67
prosenttia.

Yli puoleen ehdollisista vankeusrangaistuksista liittyy oheissakko. Liiken-
nejuopumuksesta  tuomituista ehdollisista vankeusrangaistuksista noin 90 %:iin
liitettiin oheissakko. Oheissakon vastaava osuus muissa rikoksissa oli alle
10  %.12

Kaikkien ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus vuonna 1998 oli  5,8
kuukautta ja ehdollisten 2,9 kuukautta. Ehdollisten rangaistusten osuus van-
keusrangaistuksista on suurimmillaan lyhytaikaisissa vankeusrangaistuksissa ja
vähenee vankeuden pituuden kasvaessa. Vuonna 1998 lyhytaikaisissa alle 3
kuukauden pituisissa yksittäistuomioissa ehdollisten osuus oli yli 70 %. Lähes-
tyttäessä kahta vuotta useampi kuin joka kolmas yksittäisvankeus määrätään
ehdolliseksi.13

Nuorille 15-17 vuotiaana rikoksen tehneille henkilöille tuomittavista van-
keusrangaistuksista ehdollisen osuus on suuri. Vuonna 1998 joka kuudes tälle
ikäryhmälle tuomituista vankeusrangaistuksista oli ehdoton. Myös ikäryhmäs-
sä 18-20 vuotta ehdollisten osuus tuomituista vankeusrangaistuksista oli suu-
rempi kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Valtaosaan nuorille tuomituista ehdollisi-
ta rangaistuksista liittyy valvonta.14

10 Vankeusrangaistuskomiteanmietintö (KM 2001:6) s. 16,17, Lahti, Raimo: Rikosoikeuden kehitys Laki-
mies-aikakauskirjan heijastamana 2002 s. 1257.

11 KM  2001:6 s.  17.
12 HE 177/2000 s. 6.
13 HE 177/2000 s. 6.
14 HE 177/2000 s. 6, ks. myös tietoja ehdollisen rangaistuksen käyttökerroista ja -kasautumista s.6.
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2. Erityisestävyydestä yleisestävyyteen, ehdollisen vankeuden
määrämisedellytysten kehityksestä

2.1. Vapausrangaistuksista

Vapausrangaistusten laajempi soveltaminen Suomessa alkoi 1800- luvun lopul-
ta. Vuoden 1863-64 valtiopäivillä vahvistettiin yleiset periaatteet rangaistusjär-
jestelmän perustaksi. Periaatteet rakentuivat sovitusajatuksen pohjalle; rikok-
sen sovittamiseksi rangaistuksen tuli sisältää riittävä määrä kärsimystä. Vuoden
1866 vapausrangaistuksen täytäntööpanoasetus tunsi kolme vapausrangaistus-
lajia; kuritushuone-, vesileipä- ja vankeusrangaistuksen. Vuoden 1899 rikos-
lailla poistettiin ruumiin-, karkotus-, ja häpeärangaistukset ja päärangaistusla-
jeina olivat vapausrangaistukset : kuritushuone ja vankeus. Kolmas päärangais-
tuslaji oli sakko. Kuolemanrangaistusta käytettiin eräiden valtiollisten rikosten
ja murhan seuraamuksena.15

2.2. Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta (44/1918), sosiologinen
koulukunta

Ehdollinen rangaistus tuli osaksi seuraamusjärjestelmää vuonna 1918, vaikka
sitä koskevia ehdotuksia tehtiin jo vuosien 1904, 1907 ja 1908 valtiopäivillä.
Ehdollinen tuomio oli uudessa laissa Manner-Euroopassa yleisesti käytetyssä
ranskalais-belgialaisessa muodossa, jossa rangaistus tuomittiin, mutta sen täy-
täntöönpano lykättiin koetusajaksi.16

Vuonna 1918 säädetty laki ehdollisesta rangaistustuomiosta (44/1918) pe-
rustui rangaistuksen erityisestäville vaikutuksille. Laki edusti sosiologisen kou-
lukunnan tekijärikosoikeutta ja erityispreventiota koskevia kriminaalipoliittisia
periaatteita.17

Ehdollinen rangaistustuomio saattoi tulla kysymykseen sakoista sekä enin-
tään 1 vuoden vankeus- ja kuritushuonerangaistuksista.

Ehdollinen rangaistustuomio oli tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisrikol-
lisille, joista voitiin olettaa, että he ilman rangaistuksen kärsimistäkin ojentuisi-
vat. Vapausrangaistuksen ehdollisuudella varoitettiin ja pelotettiin potentiaali-
sia rikoksentekijöitä syyllistymästä uusiin rikoksiin. Valvontajärjestelmää ei
otettu lakiin. Ainoa erityinen ehto, jonka tuomioistuin lain mukaan saattoi liit-
tää ehdolliseen rangaistustuomioon, oli vahingonkorvausvelvollisuuden täyttä-
minen. Koetusaika oli määrättävä 2-5 vuoden pituiseksi.18

15 ks. Lappi-Seppälä 1987 s.  554, OLJ 3/1994 s.  11,  Koskinen, Pekka: Johdatus rikosoikeuteen 2001 s.
29-31, Utriainen, Terttu: Rikosten rangaistukset ja muut seuraamukset 1992 s.  21.

16 Anttila, Inkeri: Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta selityksin 1960 s. 13-14. ks. myös Lahti 2002 s.
1251.

17 Lahti 2002 s. 1252.
18 Anttila 1960 s. 14-15.
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Perusteina, jotka lain mukaan johtivat ehdollisena tuomitun rangaistuksen
täytäntöönpanoon oli koetusajalla tapahtunut uusi rikos, joka ei ollut lievää laa-
tua, koetusaikana vietetty pahatapainen elämä sekä vahingonkorvausvelvolli-
suuden laiminlyöminen.

Ehdollista rangaistustuomiota harkittaessa paino oli tekijän vastaisen sopeu-
tumisen mahdollisuuksissa. Niitä arvioitaessa oli kiinnitettävä huomio muun
muassa tekijän aikaisempaan elämään, rikoksen vaikuttimiin, teossa muutoin
ilmaantuneisiin asianhaaroihin. Lisäksi tuli ottaa huomioon tekijän käytös, sekä
hänen auliutensa korvata kykynsä mukaan aiheuttamansa vahinko. Lain perus-
ajatus oli, että mikäli tekijän sosiaalisen selviytymisen mahdollisuudet olivat
edellä mainittujen näkökohtien mukaan hyvät ilman, että rangaistus pannaan
täytäntöön, voitiin turvautua ehdolliseen rangaistukseen. Jos sen sijaan oli il-
meistä, että tekijä jatkaisi rikollista toimintaansa, oli näistä taipumuksista va-
pauttava tai niitä vähentävä ehdoton rangaistus tarpeen. Epävarmoissa tapauk-
sissa tuli ratkaisu tehdä sen mukaan kumpi oli todennäköisempää: syytetyn ojen-
tuminen ilman laitosrangaistusta vai rikosten tekeminen.19

2.3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta (135/1976), uusklassinen
rikosoikeusuudistus

2.3.1. Vuonna 1972 asetettu Rikosoikeuskomitea

1960- luvun lopulta lähtien toteuteutettua seuraamusjärjestelmän osauudistus-
ten ilmentämää kriminaalipoliittista linjaa kutsutaan uusklassiseksi suuntauk-
seksi.20 Yleisestävyyden ohella painotettiin rangaistuksen oikeudenmukaisuu-
den ajatusta: rikosoikeuden soveltamisen tuli olla ennalta-arvattavaa ja yhden-
vertaista sekä rankaisemisen oikeasuhtaista ja kohtuuttomuudet välttävää.

Vuonna 1972 asetettu rikosoikeuskomitea sai tehtäväkseen rikoslain koko-
naisvaltaisen uudistuksen valmistelun. Komitea vahvisti humaanin uusklassi-
sen rikosoikeuden periaatteet  myös seuraamusjärjestelmän tulevan uudistami-
sen linjaksi.21 Rikosoikeuskomitea pyrki hahmottelemaan vähimmäisvaatimuksia
rikosoikeudellisille seuraamuksille ja rangaistuksille. Rikosoikeuskomitea asetti
seuraamuksille seuraavat vaatimukset: ne eivät saaneet olla julmia eivätkä lou-
kata yhdenvertaisuus- tai suhteellisuusperiaatetta, niiden tuli kohdistua vain ri-
koksentekijään, rikoksentekijälle ei saanut tuottaa tarpeettomia kärsimyksiä,
rangaistukset eivät saaneet aiheuttaa sääntelemätöntä kasautumista ja rangais-
tusjärjestelmän oli oltava taloudellinen.22

19 ks. Anttila 1960 s.44, Lappi-Seppälä 1987 s 554.
20 ks. Lahti 2002 s. 1255.  Lahti, Raimo: Rikoslain kokonaisuudistus ja seuraamusjärjestelmän kehittämis-

linja 1996 s. 136.
21 ks. Lahti 2002 s. 1256.
22 ks. Lahti 1996 s.  135, 136, Koskinen s.  44, OLJ 3/1994 s.  21.
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Rikosoikeuskomitean enemmistö kannatti edelleen ehdollisen vankeusran-
gaistuksen käyttöä, vaikkakin oli valmis sen käytön vähentämiseen ja kor-
vaamiseen muilla seuraamuksilla. Kolmen jäsenen vähemmistö katsoi, ettei
ehdollisia vankeusrangaistuksia tulisi lainkaan voida tuomita, koska ehdol-
linen vankeusrangaistus oli ankaruudeltaan epämääräinen verrattuna toisaalta
tuomitsematta jättämiseen ja toisaalta ehdottomaan vankeuteen. Vähemmis-
tön mielestä oikeuskäytännön ennustettavuus ja yleisestävyys kärsivät, kun
vähäpätöisiin mutta toistuviin rikoksiin syyllistyville, varsinkin nuorille, tuo-
mittiin peräjälkeen milloin tuomitsematta jättämisiä, milloin ehdollisia va-
pausrangaistuksia. Lisäksi perättäiset ehdolliset rangaistukset johtavat hel-
posti kasautumiseen, jos ne jouduttiin panemaan täytäntöön. Tuomitsematta
jättämisen ja ehdottoman rangaistuksen väliin ei siten vähemmistön mieles-
tä tarvittu ankaruusporrastusta sumentavaa välimuotoa. Heidän mukaansa
jos taas rikos selittyi poikkeuksellisilla ja ainutkertaisilla olosuhteilla eikä
tuomitsematta jättämistä voitu käyttää yleisestävistä syistä, oli käytettävä
hyväksi armahdustietä. Vähemmistö totesi lopuksi, että ehdollisia tuomiota
usein käytetään yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla: ehdollisen tuomion
saavat helpoimmin ne, joiden ennuste ennen kaikkea heidän sosiaalisen ase-
mansa perusteella arvioidaan hyväksi.23

Rikosoikeuskomitean mietintö (KM 1976:72) oli periaatemietintö ja runkosuun-
nitelma, joka ei sisältänyt konkreettista ehdotusta uudeksi rikoslaiksi mutta jos-
sa hahmoteltuja suuntaviivoja ja periaatteita on pitkälti noudatettu kokonaisuu-
distuksen myöhemmissä vaiheissa.24

2.3.2. Ehdollisesta rangaistuksesta annettu laki vuodelta 1976 ja yleisen
lainkuuliaisuuden ylläpitäminen

Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta (44/1918) korvattiin vuonna 1976 ehdol-
lisesta rangaistuksesta annetulla lailla (135/1976). Uudistus laajensi seuraamuk-
sen käyttöalaa korottamalla ehdollisena määrättävän vankeusrangaistuksen enim-
mäispituuden vuodesta kahteen sekä rajoittamalla aikaisempien rikosten
estevaikutusta.Uutena vaihtoehtona otettiin käyttöön yhdistelmä ehdollinen
vankeus ehdoton sakko (oheissakko).

Uudistuksen periaatteellisesti merkittävin muutos koski  seuraamuksen käyt-
tökriteereitä. Uudessa laissa ehdollisen rangaistuksen käyttö kytkettiin yleises-
tävyyteen ja siihen, mitä yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen arveltiin tilan-
teessa edellyttävän.25 Muutosta perusteltiin ennen kaikkea oikeudenmukaisuus-
näkökohdilla. Tuomitun tulevaa käyttäytymistä koskeva arvio koettiin empiiri-
sesti epävarmaksi. Sen nähtiin johtavan sosiaalisesti valikoivaan seuraamus-

23 Rikosoikeuskomitean mietintö 1978:72 s. 79, ks. Majanen, Martti: Ehdollisen rangaistuksen muodoista
1996 s.  167.

24 Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeuden yleinen osa 1997 s. 392.
25 Lappi-Seppälä Tapio 1987 s. 551. ks. myös Majanen, Martti: Uusi laki ehdollisesta rangaistuksesta 1976

s. 322.
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käytäntöön26. Arvion kiinnittäminen yleisestävyyteen ja rikoksen vakavuuteen
takasi lainsäätäjän näkemyksen mukaan paremmin kansalaisen yhdenvertaisen
kohtelun.

Vuoden 1976 laki ehdollisesta rangaistuksesta oli tyylipuhdas uusklassinen
rikosoikeusreformi.

Lain nojalla enintään kahden vuoden pituinen rangaistus voitiin määrätä eh-
dolliseksi, jollei yleisen edun edellyttämä lainkuuliaisuus muuta vaadi. Yleisen
lainkuuliaisuuden ylläpitäminen oli soveltamisohjeena varsin tulkinnanvarai-
nen.

Lain esitöissä lainkuuliaisuuden oli katsottu viittaavan lähinnä rangaistuk-
sen yleisestävään vaikutukseen ja koskevan yksittäistä rikosta eikä koko rikos-
tyyppiä. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen perusteluissa näiltä osin
esitetyn ja piti tärkeänä, että lakitekstistä käy riittävän selvästi selville viittaus
yleispreventiivisiin näkökohtiin.27 Lakivaliokunnan mukaan “yleisen edun edel-
lyttämä lainkuuliaisuus” tuli supistaa/muuntaa muotoon “yleisen lainkuuliai-
suuden ylläpitäminen”.28

Yleisestä edusta jäi adjektiivi yleinen. Ehdollisen rangaistuksen määräämi-
sen estävä kriteeri tuli siten rakenteeltaan sellaiseksi, että oli selvitettävä, edel-
lyttikö yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen rangaistuksen tuomitsemista
yksittäistapauksessa ehdottomana vai ei. Oikeuskäytännössä tämän soveltamis-
ohjeen oli katsottu viittaavan ennenkaikkea teon moitittavuutta määrittäviin piir-
teisiin. Esitöissä asetettiin ehdollinen rangaistus lähtökohdaksi, josta tuli poike-
ta milloin yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen muuta vaati.29

Samana vuonna Suomen lakiin saatiin myös yleiset rangaistuksen mittaa-
misohjeet (Rikoslaki 466/1976). Aikaisemmat uusimissäännöt korvattiin ran-
gaistuksen mittaamista koskevilla yleisohjeilla. Lahti onkin todennut, että ri-
kosoikeuden suunnan kannalta vuosi 1976 oli ratkaisevan tärkeä.30

Lain esitöiden mukaan rangaistuksen oli oltava oikeudenmukaisessa suh-
teessa teon vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen ja teosta ilmenevään syyllisyy-
teen. Rangaistuksen edellytettiin olevan oikeudenmukaisessa suhteessa rikok-
sen törkeyteen. Eräissä tapauksissa kuitenkin säännönmukaisen rangaistuskäy-
tännön mukainen rangaistus yhdessä muiden rikoksen seurausten kanssa olisi
johtanut rikoksen törkeyteen nähden epäsuhtaiseen lopputulokseen.31 Lain esi-
töissä tuotiin ensi kerran esiin käsite “normaali rangaistusvyöhyke”.32

Lain esitöiden mukaan rikoksesta määrättävät muut seuraamukset tai rikok-
sen välittömät seurauksetkin olivat voineet olla rikoksentekijälle niin raskaat,
että niiden lisäksi tuomittu normaalikäytännön mukainen rangaistus olisi  joh-
tanut kohtuuttomuuteen. Sen vuoksi oli rangaistuksen oikeudenmukaisuutta

26 HE 108/1975  s. 7.
27 HE 108/1975 s.  3.
28  LaVM 7/1975, ks. Nuotio, Kimmo: Yleinen lainkuuliaisuus ja lain yleinen kunnioittaminen 1996 s. 191.
29 HE 108/1975 s.  3, toisin Nuotio 1996 s. 196 joka katsoi, ettei hallituksen esityksessä ollut haluttu mennä

näin pitkälle.
30 Lahti, Raimo 2002 s. 1256.
31 HE 108/1975 s.  7-8.
32 HE 108/1975 s.  7.
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arvioitaessa otettava huomioon myös se kokonaiskärsimys, joka muodostui ri-
koksentekijälle itselleenkin rikoksen poikkeuksellisen raskaista välittömistä
vaikutuksista ja rikoksen johdosta määrättävistä muistakin seuraamuksista kuin
varsinaisesta rangaistuksesta. Jos kokonaiskärsimys poikkeuksellisesti oli epä-
suhteessa rikoksen törkeyteen, tuomistuimella oli oltava mahdollisuus kohtuus-
syistä poiketa säännönmukaisesta rangaistuskäytännöstä ja tuomita tavanmu-
kaista lievempi rangaistus.33

2.4. Rikoslain 2 b luku (520/2001) ja nykytila

2.4.1. Rikoslakiprojekti

Keväällä 1980 asetettiin rikoslakiprojekti laatimaan rikosoikeuskomitean mie-
tinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta konkreettiset lakiehdotukset koko-
naisuudistuksen toteuttamiseksi. Viime vaiheessa rikoslakiprojektin työn pai-
nopiste oli rikosoikeudellisen vastuun yleisissä edellytyksissä sekä seuraamus-
järjestelmän kysymyksissä. Projektin purkamisen jälkeen julkaistiin ehdotus
rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevaksi lainsäädännöksi.34

Rikoslain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli nykyisen seuraamusjärjestel-
män kokonaisvaltainen punninta ja kehittäminen suhteessa yleiseen yhteiskun-
nalliseen kehitykseen. Kokonaisuudistuksen tavoitteena oli rakentaa seuraamus-
järjestelmä, jossa varallisuuteen kohdistuvat ja tavalla tai toisella vapautta ra-
joittavat seuraamukset muodostaisivat portaittain ankaroituvan kokonaisuuden.35

2.4.2.  Säännökset ehdollisesta vankeudesta ja nykytila

Ehdollista vankeutta koskevat säännökset saatettiin nykyiseen muotoonsa osa-
na rikoslain kokonaisuudistuksen loppuvaiheen seuraamusuudistuksia. Uudet
säännökset sijoitetiin rikoslain uudeksi 2 b luvuksi, joka tuli voimaan 1.9.2001.

Rikoslain 2 b luvun 1 §:n mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden
vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, ri-
koksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä
vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Alle 18 -vuotiaana tehdystä
rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, el-
leivät painavat syyt sitä vaadi. Jos ehdollista vankeusrangaistusta yksinään on
pidettävä riittämättömänä seurauksena rikoksesta voidaan rikoksentekijälle eh-
dollisen vankeusrangaistuksen ohella tuomita sakkorangaistus tai, jos ehdolli-
nen rangaistus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja enintään 90 tuntia yhdyskun-
tapalvelua.

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset säädetään 2 §:ssä. Ensimmäisen
momentin nojalla, jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättö-

33 HE 108/1975 s.  8.
34 Koskinen 2001 s. 34-35.
35 Nuutila 1987, s. 394.
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mänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa tai, jos eh-
dollinen vankeus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja enintään 90 tuntia yhdys-
kuntapalvelua. Toisen momentin nojalla rikokseen alle 21 vuotiaana tehnyt voi-
daan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi koeajaksi valvontaan, milloin
tätä on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selvitytymisen edistämiseksi
sekä uusien rikosten ehkäisemiseksi. Kolmannen momentin mukaan ehdollisen
vankeuden ohessa tuomittavasta sakosta, yhdyskuntapalvelusta ja valvonnasta
on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Yhdyskuntapalvelu voidaan kui-
tenkin muuntaa vähintään neljän ja enintään 90 päivän vankeudeksi.

Nuorten osalta lakiin oli tehty muutos jo vuonna 1989 (EhdL 1.2 §, 992/
1989). Sen mukaan alle 18 vuotiaana tehdyistä rikoksesta ei saanut tuomita
ehdottomaan vankeusrangaistukseen elleivät painavat syyt sitä vaatineet.

Ehdollisen vankeuden asema rangaistusjärjestelmässä säilyi uudistuksen jäl-
keen keskeisiltä osin ennallaan. Rangaistuksen nimike muuttui ehdollisesta ran-
gaistuksesta ehdolliseksi vankeudeksi. Laissa säädettyjä ehdollisen vankeuden
edellytyksiä tarkennettiin. Keskeisenä muutoksena oli mahdollisuus määrätä
ehdollisen vankeuden oheisrangaistukseksi myös yhdyskuntapalvelua. Samalla
luovuttiin käytännössä merkityksettömäksi jääneestä mahdollisuudesta määrä-
tä sakko ehdollisena.

Aikaisemman ehdollisen rangaistuksesta annetun lain käyttökriteerien mää-
rittelyä ei pidetty erityisen onnistuneena. Uuden lain esitöissä todettiinkin, että
rangaistuslajin valinnassa oli ilmennyt käytännössä suuriakin eroja eri tuomio-
istuinten kesken.36 Tuomittavien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta
oli ongelmallista, että samankaltaisesta teosta tuomitut rangaistukset vaihteli-
vat sen mukaan, millä paikkakunnalla rikos satuttiin tekemään.

Seuraamusharkinnan helpottamiseksi ja rangaistuskäytännön yhtenäistämi-
seksi tuomioistuimille oli siten annettava aikaisempaa tarkemmat lajivalintaa
ohjaavat säännökset. Tämän mukaan lievemmän rangaistuslajin tuomitseminen
oli pääsääntö silloin, kun sille asetetut muodolliset edellytykset täyttyvät. Pää-
säännöstä poikkeamiseen ankarampaan suuntaan oli lajivalintaa koskevassa
säännöksessä annettava selkeät perusteet. Edellä mainituilla perusteilla ehdo-
tettiin, että valittaessa ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä ehdollinen
vankeusrangaistus asetetaan lähtökohdaksi, josta tuomioistuin voi poiketa eh-
dottoman vankeuden suuntaan laissa mainituin perustein. Näitä perusteita oli-
vat rikoksen vakavuus, siitä ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisempi
rikollisuus.

Myös uudessa laissa lähdettiin siitä, että rikosta, josta tuomitaan yli kahden
vuoden vankeusrangaistus, on yleensä pidettävä niin törkeänä, ettei ehdollinen
vankeus tullut kysymykseen. Poikkeuksellisesti saattoi myös tällaisen vankeus-
rangaistuksen määrääminen ehdolliseksi olla perusteltua. Esimerkkinä mainit-
tiin, että alle 18 vuotiaana tehdystä rikoksesta saattoi joskus olla aihetta määrätä
pitkäkin rangaistus ehdolliseksi. Ehdollisen vankeuden käyttö voitiin kuitenkin
eräissä tapauksissa mahdollistaa mittaamalla rangaistus kohtuusnäkökohdat
huomioon ottaen alle kahden vuoden pituiseksi.

36 Koskinen 2001 s. 34-35.
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2.5. Rikoslain yleisten oppien uudistaminen

Rikoslain yleisten oppien uudistamisen yhteydessä säännökset valinnasta eh-
dollisen ja ehdottoman vankeuden välillä siirrettiin rikoslain 2 b luvun 1 §:stä
rikoslain 6 luvun 9 §:ään. Säännöksen sisältöä ei muutettu. Säännösten siirtä-
misen tarkoituksena oli lain esitöiden mukaan antaa oikeustilasta olennaisesti
selkeämpi kokonaiskuva kokoamalla  säännökset samaan lukuun.

Sen sijaan yleisten oppien uudistamisen yhteydessä lakiin otettiin rangais-
tuksen määräämisen yleisperiaatteet. Rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mu-
kaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan ran-
gaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön
yhtenäisyys. Momentissa korostetaan yhdenvertaisuutta. Tuomioistuimen tuli-
si pysyä käytännön vakiinnuttamalla keskimääräisillä linjoilla, jollei jokin ta-
paukseen liittyvä erityispiirre oikeuttaisi tuosta linjasta poikkeamiseen. Mitta-
misen pääsäännöistä eli suhteellisuusperiaatteesta määrätään tarkemmin 2 mo-
mentissa. Lajinvalinnan lähtökohdista säädetään 3 momentissa. Sen mukaan
määrättäessä rangaistuksen lajista noudatetaan rangaistuksen mittamisessa vai-
kuttavien perusteiden ohella kutakin rangaistuslajia koskevia erityisiä lajinva-
lintaperusteita.37

Oikeusoppineiden taholta on perätty seuraamusjärjestelmän laajaa periaat-
teellista uudelleenarviointia, koska niin sanottu uusklassisen rikosoikeuden malli
ei vähäisine tarkistuksineen tarjoa oikeudenhoidolle riittävää teoreettista perus-
taa johdonmukaisten ja yhtenäisten ratkaisujen tekemiseksi. Kritiikki kohdis-
tuu myös siihen, että seuraamusjärjestelmän uudistamista on valmisteltu liian
monissa erillistyöryhmissä, ilman että niiden tuloksia olisi riittävästi koottu
yhteen ja sen jälkeen perusteellisesti analysoitu. Esimerkiksi ehdollisen ran-
gaistuksen erillisvalmistelu on haitannut sen ja muiden vapaudessa täytäntöön-
pantavien seuraamusten keskinäisen suhteen arviointia.38

Korkein oikeus ei yleisiä oppeja koskevassa lausunnossaan juurikaan anta-
nut kritiikkiä rangaistuksen määräämistä koskevista ehdotuksista. Sen sijaan
oikeusneuvos Tulokas eriävässä mielipiteessään  piti puutteena sitä, ettei uudis-
tuksen yhteydessä ole tehty kriittistä kokonaisarviota nykyisestä seuraamusjär-
jestelmästä eikä pyritty korjaamaan sen epäkohtia. Erityisesti nuoria rikoksen-
tekijöitä koskeva säännöstö olisi hänen mielestään kaivannut kokonaisselvitys-
tä ja uudistuksia.39

Tulokas totesi myös, että seuraamusjärjestelmän ankaruusastetta ei esityk-
sen mukaan ollut tarkoitus muuttaa eikä muutostarvetta ole ilmeisesti tutkittu
yleisten oppien uudistamisen yhteydessä. Kuitenkin esitykseen kirjatut vastuu-
vapaus-, lievennys-, ja kohtuullistamisperiaatteet merkitsevät tosiasiallisesti
seuraamusjärjestelmän lievenemistä. Tulokas myös kysyi eikö olisi ollut syytä
kokonaisuudistuksen yhteydessä selvittää, ovatko seuraamukset oikealla tasol-
la.

37 HE 44/2002 s.186, 187.
38 Lahti 1996 s. 140- 143, Lahti 2002 s. 1258. ks. myös Lahti 2003 s. 150, Nuotio s. 263.
39 Korkeimman oikeuden lausunto 5.3.2001 OH 2001/5 s. 12-13, ks. myös Lahti 1996 s. 141.
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Tulokas kantoi erityistä huolta siitä, että rikosten selvittämisasteen huono-
neminen ja seuraamusjärjestelmän lieveneminen vähentävät väistämättä järjes-
telmän ennaltaehkäisevää merkitystä. Hänen mukaansa yhdyskuntapalvelulla,
joksi enintään 8 kuukauden vankeusrangaistus on muunnettava,  ei ole saman-
tasoista yleisestävää vaikutusta kuin ehdottomalla vankeudella. Ehdollisen van-
keusrangaistuksen tuolloin vireillä ollut muutosesitys (HE 177/2000) korotti
Tulokkaan mielestä entisestään kynnystä ehdollisen tuomion määräämisestä
täytäntöönpantavaksi koetusaikana tehdyn uuden rikoksen johdosta. Tulokkaan
mielestä tämä vahvisti sitä valitettavan laajalle levinnyttä käsitystä, ettei ehdol-
linen vankeusrangaistus ole todellinen rangaistus.

3. Ehdollisen rangaistuksen edellytyksistä nykykäytännössä

3.1. Lain harkintakriteerit

Valittaessa ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä ehdollinen vankeusran-
gaistus asetetaan lähtökohdaksi, josta tuomioistuin voi poiketa ehdottoman van-
keuden suuntaan laissa mainituin perustein.40

Ehdollisen vankeuden edellytykset voidaan jakaa muodollisiin ja aineelli-
siin. Edellisiin kuuluu lain asettama kahden vuoden yläraja. Aineellisiksi har-
kintakriteereiksi säädös nimeää rikoksen vakavuuden, rikoksesta ilmenevän te-
kijän syyllisyyden tai tekijän aikaisemman rikollisuuden. Aineellisiin perustei-
siin kuuluu lisäksi saman lainkohdan toinen momentti, jonka mukaan alle 18 -
vuotiaana tehdystä rikoksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen, elleivät painavat syyt sitä vaadi.

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamista koske-
vista lausunnoista ilmenee, että esimerkiksi Vantaan käräjäoikeus sekä Vaasan
ja Helsingin hovioikeudet olisivat säilyttäneet myös vaatimuksen yleisen lain-
kuuliaisuuden ylläpitämisestä harkintaperusteena. Sen sijaan Helsingin käräjä-
oikeus piti hyvänä, että aikaisempi mitään sanomaton ilmaus on täsmennetty
käytäntöä vastaavaksi ja paremmin ymmärrettäväksi.41

3.1.1. Rikoksen vakavuus

Rikoksen vakavuus viittaa ensisijassa ulkoiseen teonkuvaukseen, ennen kaik-
kea aiheutettuun vahinkoon ja teolla tuotettuun vaaraan.

Jo sitä, että ehdollisen rangaistuksen käytölle on asetettu ehdoton kahden
vuoden yläraja, pidetään osoituksena siitä, että rikoksen törkeydellä itsessään
on merkitystä päätettäessä ehdollisen rangaistuksen käytöstä. Mitä törkeämpi
teko on ja mitä pitempi siitä tuomittava rangaistus, sitä epätodennäköisempää
on, että rangaistuksen määräämiselle ehdolliseksi on riittäviä perusteita.42

40 Lappi-Seppälä 2000 s.  176.
41 OM 2002:7 s.  82.
42 HE 177/2000 s.18, ks myös Lappi-Seppälä 2000 s.  178.
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Lähtökohta ehdollisen ensisijaisuudesta siis heikkenee rikoksen törkeyden
ja rangaistuksen pituuden kasvaessa. Kahden vuoden ylärajaa lähestyvissä ran-
gaistuksissa oletuksen on katsottu voivan jo kääntyä päinvastaiseksi. Toisin sa-
noen pitkissä vankeusrangaistuksissa täytyy löytyä erityisiä syitä ehdollisen
vankeusrangaistuksen tueksi. Vastaavasti lievissä rikoksissa lähtökohtana on
rangaistuksen ehdollisuus.

3.1.2. Tekijän syyllisyys

Ulkoisen teonkuvauksen ohella teon moitittavuus- ja törkeysarvosteluun vai-
kuttaa tekijän syyllisyys. Syyllisyys mainitaan myös yhtenä rikoslain 6 luvun 1
§:n yleisenä mittaamisperusteena.

Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä on aina olennaisesti va-
lintaa ankaruudeltaan toisistaan poikkeavien vaihtoehtojen välillä. Tämän mu-
kaisesti lajivalinnassa kiinnitetään huomio myös rikoksesta ilmenevään tekijän
syyllisyyteen. Syyllisyysarvostelu  painottaa konkreettisesta teosta ilmenevää
syyllisyyttä (niin sanottu tekosyyllisyys), ei esimerkiksi tekijän yleistä elämän-
tapaa ja sen moitittavuutta.43

3.1.3. Aikaisempi rikollisuus

Ehdollisen vankeuden este on tekijän aikaisempi rikollisuus. Aikaisemmalla
rikollisuudella tarkoitetaan  ennen kaikkea rikoksia, joista syytetty on tuomittu
rangaistukseen ennen kuin hän syyllistyi tuomittavana olevaan rikokseen.

Jos syytetty tuomitaan rangaistukseen esimerkiksi rikossarjasta, rikosten lu-
kumäärä tulee huomioon otetuksi kahden ensiksi mainitun kriteerin, rikoksen
vakavuuden ja tekijän syyllisyyden kautta eikä kysymyksessä ole syytetyn ai-
kaisempi rikollisuus. Samoin jos samaan konkurrenssiryhmään kuuluvista eri
rikoksista tuomitaan rangaistukseen  kahdessa eri oikeudenkäynnissä käsitelty-
jä rikoksia, ensimmäisessä oikeudenkäynnissä käsiteltyjä rikoksia ei voida pi-
tää syytetyn aikaisempana rikollisuutena, vaan ehdollisen vankeusrangaistuk-
sen mahdollisuus määräytyy rikosten vakavauden ja tekijän syyllisyyden pe-
rusteella.44

Jos rikossarja koostuu suuresta määrästä rikoksia, tuomitun rikollisuus saat-
taa tällöin olla niin vakavaa, että hänet on myöhemmässä oikeudenkäynnissä
tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen, vaikka hänet olisi ensimmäi-
sessä oikeudenkäynnissä tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Loppu-
tuloksena on tällöin tosisasiallisesti eräänlainen yhdistelmärangaistus, joka koos-
tuu sekä ehdollisesta että ehdottomasta osasta.

Siitä, miten monta ehdollista vankeusrangaistusta rikoksentekijälle voidaan

43 HE 177/2000 s.  18.
44 HE 177/2000 s.  19.
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tuomita peräkkäin ei voida antaa yksiselitteistä tulkintaohjetta, koska kokonais-
harkinnassa on otettava huomioon myös tuomittavana olevan rikoksen vaka-
vuus ja tekijän syyllisyys.

Aikaisempien rikosten määrän ja rikosten törkeyden lisäksi harkintaan vai-
kuttaa myös uusimisnopeus. Rikoksen tekijän aikaisempaa rikollisuutta koske-
van nimenomaisen maininnan tarkoituksena on kuitenkin vähentää useiden pe-
räkkäisten ehdollisten vankeusrangaistusten tuomitsemisen mahdollisuutta.

3.1.4. Nuori ikä

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei saa tuomita ehdotonta vankeutta, ellei-
vät painavat syyt sitä vaadi. Painavat syyt voivat liittyä ennen kaikkea rikoksen
vakavuuteen ja tekijän menettelyn moitittavuuteen.

Ehdottoman vankeuden käyttöä on pyritty rajoittamaan kaikkein nuorim-
missa rangaistavissa ikäryhmissä. Vankilaan joutuminen nuorena heikentää rat-
kaisevasti henkilön sosiaalisen selviytymisen mahdollisuuksia. Laitosrangais-
tuksen sosiaalista ennustetta huonontavia sivuvaikutuksia ovat muun muassa
koulunkäynnin, ammattiopintojen tai työpaikkaharjoittelun keskeytyminen, vie-
raantuminen kotiympäristöstä, samastuminen laitosten poikkeaviin osakulttuu-
reihin, ammattitaidottomuudesta seuraavat vaikeudet asunto- ja työmarkkinoil-
la. Vuonna 1989 (EhdL 1.2 §, 992/1989) lakiin tehdyn muutoksen jälkeen alle
18 vuotiaana tehdyistä rikoksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangais-
tukseen elleivät painavat syyt sitä vaadi. Tätä ennenkin iän asema oli epäsuo-
rasti tunnustettu rangaistuksen käyttökriteerinä siten, että uusimisen muodolli-
nen estevaikutus ei koskenut nuoria.45

Lain esitöiden mukaan painavana syynä voisi tulla kysymykseen tilanne,
jossa nuori on toiminut häntä vanhempien rikoskumppanien liigan johtajana ja
liigan jäsenet tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Liigan jäsenten
oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu edellyttäisi nuoren tuomitsemis-
ta ehdottomaan vankeuteen. Myös teon poikkeuksellinen raakuus tai väkival-
taisuus sekä tekojen toistuvuus tai ammattimaisuus mainitaan tällaisina syinä.
Ehdollisen puoleen puhuvina perusteina mainittiin elämäntilanteen positiivi-
nen vakiintuminen, samoin kuin ennuste nuoren vastaisesta kehittymisestä lain-
kuuliaiseksi kansalaiseksi.46

3.2. Muut mittamisperusteet

3.2.1. Kohtuus ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteet

Rikoksen vakavuuden, syyllisyyden, uusimisen ja tekijän nuoruuden ohella la-
jinvalinnassa vaikuttavat ennen kaikkea kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuuspe-

45 Lappi-Seppälä 2000 s. 183.
46 Lappi-Seppälä 2000 s. 183.
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riaatteet, jotka 1.1.2004 jälkeen ilmenevät myös laista. Periaatteista useat si-
vuavat seikkoja, joilla on erityistä merkitystä pohdittaessa vapaudenmenetyk-
seen sisältyvää sanktiokärsimystä ja vankeusrangaistuksen merkitystä tuomit-
tavan sen hetkisessä elämäntilanteessa. Niissä tarkoitetuista seikoista esimer-
kiksi pitkä esitutkintavankeusaika tai syytetyn vakava sairaus voivat puhua eh-
dottoman vankeuden tuomitsemista vastaan. Samoin muuttuneessa elämänti-
lanteessa, jossa rikoksentekijä on pitkään pysytellyt irti rikoksista, vankilaan
palauttaminen voisi katkaista myönteisen kehityksen.

4. Oikeuskäytännöstä

4.1. Teon vakavuus

Tapauksessa KKO 1995:43 oli kysymyksessä ensikertalainen kahvilanpitäjä,
joka oli pitkään kahvilassaan jakanut hasista paikkakunnan nuorille. KKO pe-
rusteli ehdotonta 4 kuukauden vankeutta toiminnan laajuudella, kohderyhmäl-
lä ja luovutusolosuhteilla.

Tapauksessa KKO 1995:51 pankin palveluksessa ollut vastaaja oli runsaan
kahden ja puolen vuoden aikana anastanut pankilta obligaatioita noin 2 miljoo-
nan markan arvosta KKO perusteli kahden vuoden ehdotonta rangaistusta seu-
raavasti: Yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaatii yleensä rangaistuksen
tuomitsemista ehdottomana myös ensikertalaiselle tällaisessa tapauksessa, jos-
sa rikollinen toiminta on jatkunut pitkän aikaa ja sillä on aiheutettu asianomis-
tajalle erittäin huomattava vahinko. KKO:n perusteina olivat siis vahinkojen
laajuus, tekojen jatkuminen pitkään ja niiden kohdistuminen useisiin uhreihin.
Hovioikeus oli äänestyksen jälkeen päätynyt ehdolliseen rangaistukseen, jota
se oli perustellut muun muassa ensikertalaisuudella, pankin heikolla valvonnal-
la sekä perheoloilla. Hovioikeus oli ottanut huomioon myös sen, että vastaaja
oli saanut opiskelupaikan.

Tapauksessa KKO 2001:24 oli kysymys niin sanotusta kuittikaupasta. Vas-
taaja oli tuomittu avunannosta törkeään veropetokseen ja avunannosta kirjanpi-
torikokseen ja yli miljoonan markan vahingonkorvaukseen, joka merkittävästi
ylitti hänen teoista saamansa hyödyn. KKO perusteli vuoden ehdotonta tuo-
miota muun muassa rikoksen törkeydellä, huomattavan taloudellisen hyödyn
tavoittelulla toisen kustannuksella, pitkällä tekoajalla, jonka nimenomaisena
tarkoituksena oli huomattavan taloudellisen hyödyn hankkiminen asianomista-
jan kustannuksella sekä avunantajan osuuden tärkeydellä, teon suunnitelmalli-
suudella ja vahingollisuudella.

Tapauksessa KKO 2001:25 oli kysymys kirjanpitorikoksesta, velallisen epä-
rehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta. Vastaaja oli tuomittu 1 vuoden
ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Asianomistajalle oli aiheutettu lähes 1, 3
miljoonan markan vahinko. Kun kysymys oli sen vahingon korvaamisesta, jota
vastaavan hyödyn hankkimiseen rikoksella oli pyritty, huomattavaa korvaus-
velvollisuutta ei pidetty rangaistuksen ehdollisuutta puoltavana seikkkana

Tapaus KKO 1995:143 (rasismi) Kysymys vaaran aiheuttamisesta. KKO
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perusteli ehdotonta vankeutta teon törkeydellä lajissaan, teko oli tehty ilman
asianomistajan antamaa aihetta ja turvapaikanhakijana teko on ollut omiaan
vaikuttamaan erityisen voimakkaasti kohteensa henkiseen terveydentilaan, Ks.
myös KKO 1991:183, KKO 1991:112, 1993:12, 1993:72, 1993:79, 1995:77,
1997:140, 2003:134.

Helsingin hovioikeus 31.5.2001 nro 1561. A oli varastanut karttoja yliopis-
ton kirjastosta. Hovioikeus perusteli A:n saamaa ehdotonta rangaistusta suunni-
telmallisuudella, teon kohdistumisella erityisen arvokkaaseen omaisuuteen ja
asianoimistajalle aiheutettuun huomattavaan vahinkoon. Tekoaikana voimassa
oli ollut laki ehdollisesta rangaistuksesta. Hovioikeus on  lievemmän lain peri-
aatteella soveltanut tapaukseen tuomitsemishetkellä voimassa ollutta rikoslain
muuttamisesta (520/2001) annettua lakia, vaikka hovioikeus on kuitenkin kat-
sonut, ettei ehdollinen vankeus olisi teosta riittävä seuraus siinäkään tapaukses-
sa, että sen ohella olisi tuomittu sakkoa tai yhdyskuntapalvelua. Hovioikeus
katsoi, että A:n saama rangaistus oli oikeudenmukaisessa suhteessa A:n rikok-
seen ja hänen siitä ilmenevään syyllisyyteensä ottaen huomioon myös sen, että
A on tultuaan tunnistetuksi tekijäksi osaltaan myötävaikuttanut rikosten selvit-
tämiseen ja anastetun omaisuuden palauttamiseen asianomistajalle. Myöskään
A:n henkilökohtaisista olosuhteista esitetty selvitys ei antanut aihetta arvioida
asiaa toisin.

Helsingin hovioikeus 28.11.2001 nro 3255. Kysymys oli törkeistä huumaus-
ainerikoksista. Hovioikeus perusteli ehdotonta vankeusrangaistustaaan osalli-
suudella huumausainetta suunnitelmallisessa myyneessä organisaatioissa sekä
teon vakavuudella

Vakavuus/sanktiokumulaatio

Helsingin hovioikeus 2.7.1998 nro 2114, kysymyksessä oli törkeä lahjuksen
ottaminen. Hovioikeus otti ratkaisussaan kantaa niin sanottuun sanktiokumu-
laatioon. Hovioikeus toteaa perusteluissaan, että jutun käsittelystä on kerrottu
laajasti tiedotusvälineissä. Syyllistyessään tahallisesti rikoksiin A on kuitenkin
ollut tietoinen, että hänen asemassaan olevan henkilön joutuminen rikosepäi-
lyksien ja syytteen kohteeksi johtaa varmuudella asian käsittelyyn julkisuudes-
sa. Epämiellyttävän kielteisen julkisuuden saaminen on siten ollut rikoksiin syyl-
listyttäessä ennakoitavissa ja se on ollut säännönmukainen seuraus niiden pal-
jastumisesta. Asian saamaa laajaa A:n kannalta kiusallista julkisuutta ei tämän
vuoksi otettu huomioon rangaistusta alentavana seikkana. Lisäksi hovioikeus
on todennut, että ehdollinen rangaistus ei olisi riittävä seuraamus, kun kysy-
myksessä on suunnitelmallinen, suuren taloudellisen hyödyn hankkimiseen täh-
täävä rikollinen toiminta. Vaikka A:ta ei ole aikaisemmin tuomittu rangaistuk-
seen, rikosten vakavuuteen nähden yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaatii
rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.
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Vakavuus/ ikä, ensikertalaisuus, kohtuusyyt

Helsingin hovioikeus 30.5.2003 nro 1593. Kysymyksessä oli törkeä petos. A,
B ja C olivat valmistaneet tyhjiä videokasetteja ja jättäneet ilmoittamatta Teos-
tolle kasettimaksun perinnässä tarvittavat tiedot, josta oli aiheutunut 467.467
euron määräinen vahinko. Hovioikeus perusteli A:n ehdotonta rangaistusta teon
suunnitelmallisuudella, toiminnan johtamisella ja muita suuremmalla hyödyl-
lä. B:n ehdollista rangaistusta hovioikeus perusteli ensikertalaisuudella, teki-
jän iällä toiminnan alkaessa, sekä sillä, että suurin osa hyödystä oli mennyt
A:lle ja tästä huolimatta B oli tuomittu huomattavaan korvausvelvollisuuteen
asianomistajalle.

Uusiminen

KKO 1993:140 (ään.)Tapauksessa KKO määräsi HO:n ehdottomaksi määrää-
män tuomion ehdolliseksi todeten, ettei ehdollisesta rangaistuksesta annetun
lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen rii-
pu pelkästään aikaisempien ehdollisten rangaistusten lukumäärästä. Jos kaikki
aikasempien ehdollisten rangaistusten tarkoittamat rikokset on tehty ennenkuin
mistään niistä on tuomittu rangaistusta asiaa voidaan arvioida kuin jos asian-
omainen olisi aikaisemmin tuomittu vain kerran. Merkitystä oli myös sillä oliko
uusi rikos tehty aikaisemman ehdollisen rangaistuksen koetusaikana vai vasta
se kuluttua umpeen. Lukuisuudestaan huolimatta uudet rikokset eivät KKO:n
mielestä olleet yksittäisinä tekoina erityisen törkeitä. KKO otti huomioon myös
vastaajan elämäntilanteessa tapahtuneen myönteisen kehityksen kuten työhön
sijoittumisen.

Kohtuussyyt

Tapauksessa KKO 1991:37 vastaajan myönteinen sosiaalinen ennuste, heikko
terveys sekä hänen käyttäytymisensä ja olosuhteensa rikoksen jälkeen kumosi-
vat ehdotonta vankeutta koskevan presumption ammattimaista alkoholin myyntiä
koskevassa jutussa.

Tapauksessa KKO 1995:132 Korkein oikeus kiinnitti huomiota prosessin
pitkään kestoon. A oli vuosina 1983-1995 syyllistynyt rikokseen, josta hänelle
olisi ollut määrättävä ehdoton vankeus. Hovioikeus oli oikeudenkäynnin pitkit-
tymisen ja A:lle siitä aiheutuneen haitan vuoksi määrännyt vankeusrangaistuk-
sen ehdolliseksi. KKO arvioi asian käsittelyn kuluneen ajan epätavallisen pit-
käksi ja pysytti ehdollisen rangaistuksen.

Helsingin hovioikeus 6.2.2003 nro 333. Hovioikeus oli niin sanotussa pe-
säpallojutussa todennut, että se piti käräjäoikeuden rangaistuslajin valinnassa
soveltamia periaatteita ja jaotteluja perusteltuina. Käräjäoikeus oli perusteluis-
saan todennut, että koska ketään vankeusrangaistukseen tuomittavaa ei ole ai-
kaisemmin rangaistu, yleinen etu ei vaadi kenenkään vankeusrangaistuksen tuo-
mitsemista ehdottomana. Hovioikeus oli katsonut ankarampia rangaistuksia
puoltaviksi perusteiksi sen, että rikokset olivat olleet tahallisia ja suunnitelmal-
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lisia ja että rikokset olivat myös vahingoittaneet pesäpalloseuroja ja pesäpal-
loa lajina. Lieventävinä seikkoina hovioikeus on ottanut huomioon pitkäveto-
kierroksen kohde- ja kerroinvalinnoista sekä joukkueiden sarjatilanteista ja
motivaatiotekijöistä aiheutuneen jonkinasteisen rikosten tekemiseen vaikutta-
neen poikkeuksellisen houkutuksen sekä vastaajille pesäpallon piirissä ja muu-
tenkin aiheutuneet kielteiset seuraamukset. Hovioikeus, asiaa kokonaisuutena
arvioiden katsoi, että rangaistusten mittaaminen rangaistusasteikkojen alapääs-
tä on ollut perusteltua. Törkeään petokseen syyllistyneen vastaajan osalta hovi-
oikeus totesi, että rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys
ei kuitenkaan edellytä hänen tuomitsemistaan ehdottomaan vankeuteen.

Ikä ja kohtuussyyt

Helsingin hovioikeus 31.8.1995 nro 4754. Kysymys oli törkeästä ryöstöstä. A
ja B olivat suorittaneet aseellisen ryöstön. Heidät oli tuomittu käräjäoikeudessa
nuorina henkilöinä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin A kahdeksi (2) vuodeksi
kahdeksi (2) kuukaudeksi ja B kahdeksi (2) vuodeksi neljäksi (4) kuukaudeksi.
Hovioikeuden enemmistö katsoi rangaistusten olevan oikeudenmukaisessa suh-
teessa rikosten vahingollisuuteen sekä rikoksista ilmenevään tekijän syyllisyy-
teen. Hovioikeus totesi, ettei yli kahden vuoden vankeusrangaistuksia voinut
määrätä ehdollisiksi.

Eri mieltä ollut jäsen on ensin katsonut, että kummankin rangaistus on alen-
nettava 2 vuodeksi vankeutta. Sen jälkeen eri mieltä ollut jäsen on perustellut
rangaistusten määräämistä ehdolliseksi muun muassa seuraavilla seikoilla: A ja
B ovat tekohetkellä olleet molemmat 17 vuotiaita. Heitä ei ollut aikaisemmin
tuomittu vankeusrangaistukseen. A kävi ammattikoulun linjaa, joka valmistaa
tietotekniikan mekaanikoksi. A:lla oli tarkoitus pyrkiä teknilliseen opistoon. B
kävi ammattikoulun sähkötekniikan peruslinjaa ja hänen oli tarkoitus jatkaa
opintojaan. A:n ja B:n menestymistä vastaisessa elämässä ja heidän kehitty-
mistään lainkuuliaisiksi kansalaisiksi on muutoinkin esitetty myönteisiä arvioi-
ta, jota myös osoitti, ettei kumpaisellekaan ollut tullut muita rikosrekisterimer-
kintöjä kysymyksessä olevien tekojen jälkeen. Tapauksessa ei myöskään ollut
sellaisia painavia syitä, jotka vaatisivat rikoksen vakavuudesta ja siitä tuomitun
rangaistuksen pituudesta huolimatta rangaistuksen määräämistä ehdottomaksi.

A sai valitusluvan. KKO 14.8.1996 antamallaan päätöksellä nro 2953 alensi
rangaistuksen 1 vuodeksi  kymmeneksi kuukaudeksi vankeutta. KKO perusteli
ehdollista rangaistusta koskevaa ratkaisuaan A:n iällä, ensikertalaisuudella, A:n
saamalla opiskelupaikalla ja tehdyllä koulutussopimuksella sekä sillä, ettei A:lle
ollut rikoksesta kuluneiden kolmen vuoden aikana tullut uusia rikosrekisteri-
merkintöjä

47 ks. Lahti 2003 s.150, Nuotio 2003, s. 263.
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5. Johtopäätöksiä

Lainsäädännön valmisteluun vaikuttaa kulloinkin vallitseva kriminaalipoliitti-
nen suuntaus. Lainsäädäntökoneiston hitauden vuoksi lainsäädäntö laahaa yh-
teiskunnallisten muutosten perässä.  Muutoksen ollessa yhä nopeampaa, monet
lait ovat vanhentuneita jo niitä säädettäessä eivätkä ne toteutakaan voimaantu-
lohetkellä vallitsevaa kriminaalipoliittista suuntausta. Myös uusklassinen kri-
minaalipolitiikka on saanut arvostelua jo 1990-luvulta lähtien. Rikosoikeuden
yleisten oppien uudistus perustui uusklassisen suuntaukseen, mutta monet sen
osat eivät enää ole opin mukaisia. Uuusklassisen rangaistusarvoajattelun mur-
tuminen ja uudenlaisia tavoitteita palvelevien rangaistuslajien käyttöönotto oli-
si luonut tarvetta tarkentaa näkemyksiä. Tämän vuoksi uudistus ei ole looginen
ja johdonmukainen kokonaisuus.47

Ehdollisen vankeuden harkintakriteerit ovat pysyneet vuodesta 1976 lähes
ennallaan. Tilanteen selittänee se, että vuoden 1976 laissa harkintakriteeriksi
annettu yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen tulkittiin oikeuskäytännössä ja
oikeuskirjallisuudessa tavalla, joka vahvistettiin vuoden 2001 laissa. Myös ran-
gaistuksen määräämisessä oikeuskäytännössä noudatetut periaatteet otettiin la-
kiin yleisten oppien uudistamisen yhteydessä.

Rangaistuksen määrääminen erityisesti on arvottamiskysymys. Miten moi-
tittavina eri tekoja eri aikoina pidetään ja mitä eri rangaistuksella eri aikoina
halutaan saada aikaan.

Ei riitä, että tuomio on lainmukainen, sen pitää olla myös oikeudenmukai-
nen eli vastata yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevaa käsitystä oikeudenmukai-
suudesta.

Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä jättää tuomioistuimelle
runsaasti harkintavaltaa. Korkeimman oikeuden presidentti Heinonen onkin
todennut, että tuomareiden asema kriminaalipoliittisina päätöksentekijöinä näyt-
tää viimeisten vuosikymmenien aika vahvistuneen, koska lainkäyttäjät ovat saa-
neet olennaisesti lisää tuomioon vaikuttavaa harkintavaltaa.48

Valinnalla on vastaajalle erittäin keskeinen merkitys. Tuomion perustelut ovat
ratkaisevia arvioitaessa ratkaisun oikeudenmukaisuutta. Vaikka tuomion lop-
putulos ei vastaisi rangaistuskäytäntöä tai se ei muutoin vastaisi yleistä oikeu-
denmukaisuus- käsitystä, voidaan riittävillä perusteluilla saada ratkaisu ymmär-
retyksi. Tähän kiinnitettiin huomiota jo vuonna 1975 rikoslain 6 luvun muutta-
mista koskevissa esitöissä. Esitöiden mukaan poikkeaminen normirangaistuk-
sesta pitäisi erityisesti perustella.49 Tällöin ratkaisun perusteet tulevat ymmär-
rettäviksi ja myös ratkaisun lopputulos voidaan hyväksyä.

48 Heinonen, Olavi: Tuomioistuimet ja kriminaalipolitiikan punainen lanka 2003 s. 63.
49 HE 125/1975 s.  7.
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Kirsi Kohonen

LAJIVALINTA EHDOLLISEN JA EHDOTTOMAN
VANKEUSRANGAISTUKSEN VÄLILLÄ

ERITYISESTI VÄKIVALTARIKOKSISSA

1. Aiheen rajaus

Kirjoituksessa tarkastellaan lajivalintaa ehdollisen ja ehdottoman vankeusran-
gaistuksen välillä lähinnä hovioikeuksien viime vuosina antamien ratkaisujen
pohjalta. Rikostyypeittäin pääpaino on ehdollisen vankeuden edellytysten arvi-
oinnissa väkivaltarikoksissa. Nuorten tekemät rikokset on rajattu käsittelyn ul-
kopuolelle.

2. Säädöspohja

Ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä lajivalintaa ja ehdollisen vankeu-
den oheisseuraamuksia koskevat säännökset ovat 1.1.2004 lukien rikoslain 6
luvun 9 ja 10 §:ssä (515/2003). Rangaistuksen määräämistä koskevaan uuteen
6 lukuun mainitut säännökset on siirretty rikoslain 2 b luvusta (520/2001), joka
lisättiin lakiin vuonna 2001 samalla kun laki ehdollisesta rangaistuksesta ku-
mottiin (521/2001)1. Ehdollisen vankeuden sisältöä, tuomion vaikutuksista il-
moittamista ja ehdollisen vankeuden täytäntöönpantavaksi määräämistä koske-
vat säännökset jäävät edelleen 2 b lukuun.

Viimeisin uudistus seuraa vuonna 2001 tehtyjä ratkaisuja.2 Tuolloin lakiin
tehtiin merkittäviä yksittäisiä muutoksia. Rangaistuslajin valinnan kannalta sel-
keä parannus oli se, että tulkinnanvaraisesta yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitä-
misen vaatimuksesta luovuttiin ja ehdollisen vankeuden edellytykset kirjattiin
tarkennettuina lakiin3.

Muutoksen myötä siirryttiin painottamaan rangaistuksen erityisestävän vai-
kutuksen huomioon ottamista lajivalinnassa yleisestävän vaikutuksen painoar-

1 Lait tulivat voimaan 1.9.2001.
2 Myös esityöt vastaavat lähes sanatarkasti toisiaan (HE 177/2000 s. 18-21 ja HE 44/2002 s. 205-207).

Huomattava on kuitenkin hieman tiukentunut kanta mahdollisuuteen tuomita kahden vuoden ylärajaa
lähestyvä rangaistus ehdollisena (HE 44/2002 s. 205), tarkemmin jälj. s. 4.

3 Edellytyksistä rikoksen vakavuus ja tekijän aikaisempi rikollisuus olivat toki jo aikaisemmassakin tuo-
mitsemiskäytännössä vakiintuneita lajivalintakriteerejä. Tästä huolimatta eri tuomioistuinten välillä saattoi
olla suuriakin eroja rangaistuslajin valinnassa, mikä oli tuomittavien henkilöiden yhdenvertaisuuden kan-
nalta ongelmallista. HE 177/2000 s. 12, 18.
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von vähentyessä.4  Myös yhdyskuntapalvelun lisääminen yli vuoden pituisen
ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisrangaistukseksi oli lajivalinnan kannalta
merkittävä, joskin soveltamisalaltaan suppeampi muutos, jolla oli tarkoitus laa-
jentaa ehdollisen vankeusrangaistuksen käyttöalaa luomalla tuomioistuimille
uusi rangaistusvaihtoehto.5 6

Laissa 520/2001, jolla 2 b luku lisättiin rikoslakiin, ei ole siirtymäsäännöstä.
Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2002:52 soveltanut tekohetkellä voi-
massa ollutta ehdollisesta rangaistuksesta annettua lakia, koska sen sovelta-
minen ei korkeimman oikeuden arvion mukaan törkeää lapsen seksuaalista
hyväksikäyttöä koskevassa asiassa johtanut olennaisesti ankarampaan lop-
putulokseen kuin uudet rikoslain 2 b luvun säännökset. Ratkaisussa KKO
2003:134 korkein oikeus on puolestaan soveltanut tuomitsemishetkellä voi-
massa olleita rikoslain 2 b luvun säännöksiä yhdyskuntapalvelusta ehdolli-
sen vankeusrangaistuksen  oheisseuraamuksena.7

Rikoslain uuden 3 luvun 2 §:n ajallista soveltuvuutta koskevan säännöksen
mukaan kaikki oikeusasteet noudattavat samaa lievemmän lain periaatetta riip-
pumatta uuden lain voimaantuloajankohdasta8.

4 Päinvastoin kuin 1970-luvulla ehdollisesta rangaistuksesta annettua lakia säädettäessä, jolloin painotet-
tiin rikosoikeudellisen järjestelmän yleisestävää vaikutusta erityisestävyyden, rangaistusten yksilöllistä-
misen, kustannuksella, Lahti s. 134.

5 HE 177/2000 s. 20.
6 Perinteisen oheisseuraamuksen, sakon käyttö on ollut yllättävän vähäistä. Oheissakko tuomittiin vuonna

1998 ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena muissa rikoksissa kuin liikennejuopumuk-
sissa vain vajaassa 10 prosentissa tapauksista. Liikennejuopumuksissa oheissakkoa käytettiin noin 90
prosentissa tapauksista (HE 177/2000 s. 6). Esimerkki kuolleeksi kirjaimeksi jääneestä rangaistusvaihto-
ehdosta on ehdollinen sakko, joka poistettiin rangaistuslajivalikoimasta vuoden 2001 uudistuksen yhtey-
dessä.  Kiinnostavaa on myös se, että 1980-luvulla valmisteltiin pariinkin otteeseen niin sanottua yhdis-
telmärangaistusta, joka olisi tarkoittanut lyhytaikaisen ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista
pitemmän ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena, Majanen s. 168.

7 Tapauksessa KKO 2003:134 A:n syyksi oli luettu törkeä kuolemantuottamus, törkeä liikenneturvallisuu-
den vaarantaminen, rattijuopumus ja liikennerikkomus. Alemmat oikeusasteet olivat tuominneet A:n 1
vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Korkein oikeus lausui perusteluissaan, että
mahdollisuus tuomita ehdollisen rangaistuksen ohella yhdyskuntapalvelua oli uusi rangaistusvaihtoehto
ehdottomille vankeusrangaistuksille tilanteissa, joissa oli kysymys suhteellisen vakavista rikoksista. A:n
ensikertalaisuus ja hänen henkilöönsä liittyvät seikat (muun muassa nuori ikä ja perhesuhteet) huomioon
ottaen korkein oikeus tuomitsi A:n 1 vuoden 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen  ja sen
ohessa 60 tunnin yhdyskuntapalveluun.

8 PeVL 31/2002 s. 3. RL:n 3 luvun 2 §:n 1 ja 2 momenteissa säädetään 1.1.2004 lukien seuraavasti: “Ri-
kokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Jos tuomittaessa on voimassa toinen
laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos se soveltaminen johtaa lievempään lop-
putulokseen.” Vertailun kohteena ovat nimenomaan lakien ajatellun soveltamisen lopputulokset. Vertailu
olisi perustettava siihen, mihin konkreettiseen lopputulokseen uuden tai vanhan lain soveltaminen esillä
olevassa tapauksessa johtaa. Jos lopputulos olisi kummassakin tapauksessa sama, sovellettaisiin rikok-
sen tekoajan lakia. HE 44/2002 s. 37.
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3. Ehdollisen vankeuden edellytykset

Ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä lajivalintaa ohjaavat RL:n 6 luvun
säännökset kuuluvat seuraavasti:

9 §

Valinta ehdottoman ja ehdollisen vankeuden välillä

Määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrä-
tä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta il-
menevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdot-
tomaan vankeuteen tuomitsemista.

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdotto-
maan vankeusrangaitukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi.

10 §

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset

Jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuk-
sena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa, tai jos ehdollinen van-
keus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja enintään 90 tuntia yhdyskuntapal-
velua.
Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden
tehosteeksi koeajaksi valvontaan, jos tätä on pidettävä perusteltuna tekijän
sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi sekä uusien rikosten ehkäisemisek-
si.
Ehdollisen vankeuden ohessa tuomittavasta sakosta, yhdyskuntapalvelusta
ja valvonnasta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Yhdyskuntapal-
velu voidaan kuitenkin muuntaa vähintään neljän ja enintään 90 päivän van-
keudeksi.

Tuomioistuimen harkitessa rangaistusta tulee ehdollinen vankeus 9 §:n 1 mo-
mentin perussäännön mukaan asettaa lähtökohdaksi, josta voidaan poiketa eh-
dottoman vankeuden suuntaan säännöksessä mainituin perustein9. Kun tällaisi-
na perusteina on mainittu rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä tekijän syyl-
lisyys, on selvää, että rangaistusten pidentyessä vähenevät mahdollisuudet eh-
dollisen vankeuden käyttöön. Esitöissä tämä on tuotu esiin aikaisempaa sel-
keämmin toteamalla, että kahden vuoden ylärajaa lähestyvissä rangaistuksissa
oletuksen voidaan katsoa jo kääntyneen päinvastaiseksi ja että pitkien vankeus-
rangaistusten kohdalla täytyisi olla erityisiä syitä ehdollisen rangaistuksen tuek-
si10.

9 HE 177/2000 s. 18.
10 HE 44/2002 s. 205.
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3.1. Rikoksen vakavuus ja tekijän syyllisyys

Teon moitittavuusarvioinnilla on itsestään selvä yhteys lajivalintaan ehdollisen
ja ehdottoman vankeuden välillä.11 Rikoksen vakavuudella tarkoitetaan ulkois-
ta teonkuvausta, ennen kaikkea teolla aiheutettua vahinkoa ja vaaraa. Tekijän
syyllisyydellä puolestaan tarkoitetaan konkreettisesta teosta ilmenevää syylli-
syyttä eli niin sanottua tekosyyllisyyttä12.13 Syyllisyysarvosteluun vaikuttavat
lukuisat seikat, kuten esimerkiksi se, onko kysymys tahallisuudesta vai tuotta-
muksesta sekä tahallisuuden tai tuottamuksen aste14, mahdollinen harkinta ja
suunnitelmallisuus sekä tekijän asema ja uhrin haavoittuvuus tai mahdollinen
riippuvaisuus tekijästä.

Edellä jo mainitussa ratkaisussa KKO 2002:52 korkein oikeus muutti alem-
pien oikeuksien tuomitseman ehdollisen vankeusrangaistuksen ehdottomaksi
törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa. Vaikka asiaan
sovellettiin vanhaa lakia ja siten yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen kritee-
riä, perustelut sopisivat yhtä hyvin myös nykyisten säännösten soveltamistilan-
teeseen.

KKO lausui perusteluissaan: “Teon törkeys edellyttää ehdotonta vankeus-
rangaistusta. B on syyllistynyt 6-vuotiaan tyttärensä seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön, joka on jatkunut usean vuoden ajan. Hän on väärinkäyttänyt huol-
lossaan olevan puolustuskyvyttömän lapsen riippuvaista asemaa ja luotta-
musta vanhempaansa. Rikoksen vakavuutta on lisännyt se, että B tiesi te-
koon ryhtyessään tyttärensä jo joutuneen toisen henkilön seksuaalirikoksen
uhriksi. Seuraamusta harkittaessa on otettava huomioon lapsen mielenterve-
ydelle aiheutunut vakava vahinko, jota kuvaa sen vaatima pitkäaikainen hoi-
to.”

Yhdyskuntapalvelun lisääminen ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraa-
mukseksi vuonna 2001 laajensi ehdollisen vankeuden käyttöalaa.15  Yhdyskun-
tapalvelu voidaan liittää oheisseuraamuksena yli yhden vuoden pituiseen eh-

11 Vaikkakin uusiminen on lukumääräisesti käytetyin valintakriteeri, Lappi-Seppälä 2002 s. 260.
12 Tekijäsyyllisyydessä puolestaan arvioidaan tekijän henkilöä, esimerkiksi tekijän yleistä elämäntapaa ja

sen moitittavuutta.
13 HE 177/2000 s. 18 ja HE 44/2002 s. 205.
14 Ääripäinä ovat ankarimmin arvosteltava tarkoitustahallisuus, jossa tekijän nimenomaisena tarkoituksena

on ollut toisen intressin loukkaaminen ja lievimpänä tiedoton tuottamus, jossa tekijä ei ole lainkaan miel-
tänyt seurauksen mahdollisuutta, vaikka hänen olisi tullut näin tehdä.

15 Hallituksen esityksessä todetaan, että tuomioistuimet saavat käyttöönsä uuden rangaistusvaihtoehdon,
jolla voidaan mahdollisesti välttää ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen. Esityksessä en-
nustetaan, että yhdyskuntapalvelulla lisärangaistuksena olisi kuitenkin suhteellisen rajoitettu soveltamis-
ala, minkä vuoksi sen käytön ei ole syytä olettaa heikentävän uskoa seuraamusjärjestelmän oikeudenmu-
kaisuuteen, HE 177/2000 s. 20. Toisaalta lakivaliokunta kiinnitti yleisiä oppeja koskevassa mietinnös-
sään huomiota siihen yhdyskuntapalvelun käyttöön liittyvään yhdenvertaisuusongelmaan, että esimer-
kiksi vakavasti päihderiippuvaiset eivät päässeet osalliseksi tästä tosiasiallisesti ehdotonta vankeusran-
gaistusta lievemmästä rangaistusmuodosta, LaVM 28/2002 s. 7.
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dolliseen vankeuteen, jolloin kysymys on suhteellisen vakavista rikoksista. Laissa
tai esitöissä ei ole yksilöity tilanteita tai rikostyyppejä, joihin uuden yhdistel-
märangaistuksen on ajateltu soveltuvan.

Itä-Suomen hovioikeus on kahdessa huomattavasti julkisuutta saaneessa rat-
kaisussaan muuttanut käräjäoikeuden tuomitseman ehdottoman vankeusrangais-
tuksen ehdolliseksi ja tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua.

I-SHO 19.9.2002 nro 1093. Tapauksessa käräjäoikeus oli tuominnut A:n pa-
hoinpitelystä ja raiskauksesta yhden vuoden kuuden kuukauden ehdottomaan
vankeusrangaistukseen. Uhrina oli molemmissa teoissa ollut hänen entinen
puolisonsa. Raiskaus oli tapahtunut entisen puolison tultua hakemaan tava-
roitaan heidän entisestä yhteisestä kodistaan. Rangaistusseuraamuksen osal-
ta hovioikeus lausui:

“A:n syyksi 2 kohdassa luetun rikoksen vakavuus sinänsä puoltaa hänen
tuomitsemistaan ehdottomaan vankeuteen. Toisaalta A:ta ei ole rikosrekiste-
rinotteen mukaan aikaisemmin rikoksista rekisteröity. A:ta koskevasta yh-
dyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä voidaan myös havaita, että hän
on ollut vuodesta 1994 lähtien vakituisessa työsuhteessa. A:n syyksi luettu-
jen rikosten vakavuudesta ja rikoksista ilmenevästä A:n syyllisyydestä huo-
limatta hovioikeus katsoo, etteivät ne tässä tapauksessa edellytä ehdotto-
maan vankeuteen tuomitsemista. Ehdollista vankeutta on kuitenkin yksinään
pidettävä riittämättömänä rangaistuksena A:n rikoksista...” Hovioikeus tuo-
mitsi A:lle yhden vuoden kuuden kuukauden ehdollisen vankeuden ohella
70 tuntia yhdyskuntapalvelua. Ratkaisu on lainvoimainen.

I-SHO 23.10.2003 nro 1245. Tapauksessa käräjäoikeus oli tuominnut A:n
raiskauksesta kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. A oli rais-
kannut ravintolassa tapaamansa B:n yhteisellä kotimatkalla. Rangaistusseu-
raamuksen osalta hovioikeus lausui: “Käräjäoikeuden A:lle tuomitsemaa ran-
gaistusta on yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden pidettävä liian ankarana.
Oikeudenmukainen rangaistus A:n rikoksesta on sen vahingollisuus ja siitä
ilmenevä A:n syyllisyys huomioon ottaen yksi vuosi kahdeksan kuukautta
vankeutta. ----- A:n teon vakavuus puoltaa ehdotonta rangaistusta. Ehdolli-
sen vankeuden puolesta puhuu erityisesti se, ettei häntä ole aikaisemmin ri-
koksista rekisteröity ja se, että A velvoitetaan suorittamaan B:lle A:n talou-
dellisiin oloihin nähden melko huomattavat vahingonkorvaukset. A:n per-
heeseen kuuluu puoliso ja kolme alaikäistä lasta. A:n hovioikeudessa esittä-
mästä työtodistuksesta ilmenee, että hän on työskennellyt yli 13 vuoden ajan
saman työnantajan palveluksessa ja että hän on suoriutunut työtehtävistään
kiitettävästi. Ehdoton rangaistus päättäisi työnantajan mukaan tämän työ-
suhteen. Edellä mainittuja eri suuntaisia näkökohtia punnitessaan hovioi-
keus päätyy harkinnassaan siihen, että A:n syyksi luetun rikoksen vakavuu-
desta ja siitä ilmenevästä A:n syyllisyydestä huolimatta ehdollisen rangais-
tuksen puolesta puhuvat seikat ovat painavampia kuin sitä vastaan puhuvat
seikat. Ehdollista vankeutta on kuitenkin yksinään pidettävä riittämättömä-
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nä rangaistuksena A:n rikoksesta...” Hovioikeus tuomitsi A:lle yhden vuo-
den kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeuden ohella 70 tuntia yhdyskun-
tapalvelua. Ratkaisu on lainvoimainen.

Jos ohitetaan kysymys ehdollisen vankeuden ja yhdyskuntapalvelun muodosta-
man rangaistusyhdistelmän soveltuvuudesta raiskauksiin tai ylipäänsä vakaviin
väkivaltarikoksiin rikostyyppinä ja tarkastellaan edellä mainittujen tapausten
perusteluja, voidaan todeta ensimmäisen tapauksen jättävän avoimeksi kysy-
myksen siitä, missä tarkoituksessa perusteluihin on otettu maininta A:n työsuh-
teesta. Onko kysymyksessä ollut vastaavanlainen uhka työn menettämisestä kuin
jälkimmäisessä tapauksessa? Jälkimmäisessä tapauksessa puolestaan rangais-
tus on jo pituudeltaan ollut niin lähellä kahden vuoden ylärajaa, että ehdollisen
rangaistuksen tueksi täytyy vaatia joitain erityisiä syitä. Tällainen syy ei voine
olla se, ettei henkilöä ole aikaisemmin rikoksista rekisteröity, koska RL:n 6
luvun 9 §:n 1 momentin perussäännöksessä ei edellytetä siinä mainittujen kri-
teerien samanaikaista täyttymistä.16 Perusteluissa onkin mainittu A:lle tuomios-
ta aiheutuvina muina seuraamuksina hänen maksettavakseen tuomitut melko
huomattavat vahingonkorvaukset (yhteensä 7.365 euroa korkoineen). Lisäksi
on mainittu, että ehdottoman rangaistuksen myötä A tulisi menettämään vaki-
tuisen työnsä. Vielä on perusteluihin otettu maininta A:n puolisosta ja kolmesta
alaikäisestä lapsesta. Tämän osalta jää avoimeksi, onko ollut tarkoitus kuvata
A:n taloudellisia oloja ja elatusvelvollisuutta vai kohtuusnäkökohtia muutoin.
Joka tapauksessa hovioikeus on katsonut näiden seikkojen riittävän ehdollisen
vankeuden tuomitsemiseen.

Puhdas rikosrekisteri ja taloudellisiin oloihin nähden huomattavat vahingon-
korvaukset (yhteensä 6.640 euroa korkoineen) olivat perusteina rangaistuksen
tuomitsemiselle ehdollisena myös seuraavassa tapauksessa.

I-SHO 16.9.2003 nro 1066. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n varkaudesta ja
raiskauksen yrityksestä yhden vuoden kahden kuukauden ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. A oli seurattuaan B:tä jonkin matkaa kadulla kaatanut
tämän maahan ja yrittänyt pakottaa kanssaan sukupuoliyhteyteen. Teko oli
keskeytynyt ohikulkijan tullessa paikalle. Hovioikeus pysytti käräjäoikeu-
den syyksilukemisen ja lausui rangaistuksen osalta perusteluissaan:

“Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:ta ei ole aikaisemmin rikoksista
rekisteröity. Tämän lisäksi ehdollista rangaistusta puoltaa se, että A velvoite-
taan suorittamaan B:lle  A:n taloudellisiin oloihin nähden huomattavat va-
hingonkorvaukset. A:n syyksi 2 kohdassa luetun rikoksen vakavuus ja siitä
ilmenevä A:n syyllisyys puoltavat toisaalta ehdotonta rangaistusta. Hovioi-
keus, punnittuaan kaikkia edellä mainittuja seikkoja, katsoo, että A:lle tuo-
mittu rangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.” Hovioikeus tuomitsi A:n

16 Samoin jos tekijän aikaisempi rikollisuus edellyttää rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana, ei ran-
gaistuksen pituus lähtökohtaisesti vaikuta arviointiin, vaan myös hyvin lyhyetkin rangaistukset tuomi-
taan ehdottomina.
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yhden vuoden kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ky-
symyksessä oli äänestysratkaisu, yksi jäsen olisi tuominnut rangaistuksen
ehdottomana. Asiassa on haettu valituslupaa.

Seuraavassa tapauksessa ehdotonta vankeusrangaistusta perustellaan ehdolli-
sesta rangaistuksesta annetun lain mukaisella yleisen lainkuuliaisuuden vaati-
muksella, vaikka asiaan on sovellettu uusia säännöksiä.

HHO 21.8.2003 nro 2422. Käräjäoikeus tuomitsi A:n 15-vuotiaaseen B:hen
kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kah-
den vuoden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden mukaan yleinen lain-
kuuliaisuus vaati rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana, koska teot oli-
vat kohdistuneet lapseen. Hovioikeuden enemmistö alensi rangaistuksen 1
vuoteen 8 kuukauteen ja tuomitsi sen käräjäoikeuden mainitsemilla perus-
teilla ehdottomana. Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi tuominnut rangaistuk-
sen ehdollisena ja lisäksi oheissakkoa 60 päiväsakkoa. Perusteluina oli esi-
tetty osapuolten aikaisempi tuttavuus, B:n vapaaehtoinen meneminen A:n
huoneistoon ja alkoholin nauttiminen siellä sekä se, ettei B:ssä ollut todettu
merkkejä väkivallasta. Rikosten vakavuus ja A:n syyllisyys eivät siten vaati-
neet rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Ratkaisu on lainvoimainen.

Törkeistä pahoinpitelyistä tuomittaneen edelleen, huolimatta rangaistusmini-
min korottamisesta yhteen vuoteen, pääsääntöisesti alle kahden vuoden van-
keusrangaistuksia.17 Tämän vuoksi seuraamusharkintaan kuuluu lähes aina myös
lajivalinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä.

HHO 11.4.2000 nro 897. A oli lyönyt stiletillä B:tä oikealle puolelle ylävat-
saan. Pisto oli ulottunut noin viiden senttimetrin syvyyteen maksan sisään.
Vamma oli ollut ainakin potentiaalisesti hengenvaarallinen ja se oli vaatinut
leikkaustoimenpiteen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä pahoinpitelystä
ja vaarallisen teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla 1 vuoden 8 kuu-
kauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ehdollista rangaistusta puolsi-
vat käräjäoikeuden mukaan B:n oma myötävaikutus, koska osapuolet olivat
päätyneet ratkaisemaan erimielisyytensä tappelemalla sekä se, että A oli teon
jälkeen soittanut hälytyskeskukseen. Syyttäjä valitti rangaistuksen osalta
hovioikeuteen, joka hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perusteluineen. Rat-
kaisu on lainvoimainen.

KouHO 10.7.2001 nro 752. A oli viiltänyt veitsellä B:n kasvoihin viisi syvää
viiltohaavaa sekä lisäksi useita viiltoja B:n molempiin käsiin. Käräjäoikeus

17 Tähän päätyi myös työryhmä, joka selvitti pahoinpitelyrikosten rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä Rova-
niemen hovioikeuspiirissä ennen lainmuutosta. Työryhmän käsityksen mukaan kahden vuoden rangais-
tus törkeästä pahoinpitelystä oli jo harvinainen. Työryhmä ilmaisi myös käsityksenään, että törkeistä
pahoinpitelyistä annettujen tuomioiden pituus tulee nousemaan 6-9 kuukaudella rangaistusminimin nous-
tessa yhteen vuoteen. (Lainkäytön laatutavoitteet ja niiden asettaminen Rovaniemen hovioikeuspiirin
käräjäoikeuksissa vuodelle 2000).
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tuomitsi A:n törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 8 kuukauden ehdolliseen
vankeusrangaistukseen. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun syyk-
silukemisen ja rangaistuksen osalta ja lausui, että ehdollista rangaistusta puol-
sivat A:n ensikertalaisuus ja se, että hänellä oli huollossaan 14-vuotias lapsi.
Lisäksi hovioikeus otti huomioon rangaistuksen täytäntöönpanon vaikutuk-
sen A:n taloudelliseen asemaan, B:n pitkäaikaisen A:ta loukkaavan käytök-
sen sekä B:n välittömästi ennen tekoa suorittaman A:n voimakkaan provo-
soimisen väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Ratkaisu on lainvoimainen.

Näyttäisi siis siltä, että väkivalta on voinut olla hyvinkin rajua ja vammat vaka-
via ja silti seuraamusharkinnassa on päädytty ehdollisen rangaistuksen kannal-
le, jos tapahtumissa tai tekijän olosuhteissa on ensikertalaisuuden lisäksi ollut
yksi tai useampi lieventävä seikka. Mainittakoon vielä Kouvolan hovioikeuden
tuomio18, jossa tekijä oli pahoinpidellyt asianomistajaa lyömällä ja potkimalla
häntä niin voimakkaasti, että siitä oli aiheutunut pernan ja maksan repeämät ja
hengenvaara. Asianomistajalta oli jouduttu poistamaan perna ja osa maksaa.
Pitkän, 1 vuoden 10 kuukauden vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollise-
na hovioikeus perusteli tekijän ensikertalaisuuden lisäksi sillä, että hän oli ollut
tapahtuman jälkeen sekavassa tilassa ja joutunut noin kuusi kuukautta kestä-
neeseen sairaalahoitoon.

Hovioikeuskäytännöstä löytyy myös esimerkkejä ratkaisuista, jossa puhtaasta
rikosrekisteristä ja suhteellisen lyhyestä rangaistuksesta huolimatta vankeus on
tuomittu ehdottomana.

HHO 4.10.2001 nro 2590. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n laittomasta uh-
kauksesta, pahoinpitelystä, lähestymiskiellon rikkomisesta ja kahdesta lu-
vattomasta käytöstä kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
A oli rikkonut hänelle määrättyä laajennettua lähestymiskieltoa soittamalla
B:lle puheluja ja tunkeutumalla B:n asuntoon edellisenä päivänä häneltä ot-
tamillaan avaimilla. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

“Kun lähestymiskielto siten on säädetty suojaamaan vakavilta rikoksilta,
kun vastaaja on toistuvasti rikkonut hänelle määrättyä lähestymiskieltoa ja
kun vastaaja on käräjäoikeudessa antanut ymmärtää, ettei lähestymiskiellol-
la ole merkitystä sydämen sanoessa, että saa tulla, käräjäoikeus pitää toden-
näköisenä, ettei ehdollinen vankeusrangaistus tulisi estämään lähestymis-
kiellon rikkomista, minkä vuoksi käräjäoikeus on tuominnut vastaajan eh-
dottomaan vankeusrangaistukseen.” A oli valituksessaan vaatinut ensisijai-
sesti, että rangaistus määrätään ehdolliseksi, koska häntä ei ollut aikaisem-
min rikoksista rekisteröity. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun
perusteluineen. Ratkaisu on lainvoimainen.

Edellä selostetussa tapauksessa syyttäjän hovioikeudelle antamasta vastaukses-
ta ilmeni, että A oli käräjäoikeuden pääkäsittelyä edeltävänä päivänä tunkeutu-
nut B:n asuntoon ja yrittänyt teräaseella uhaten saada B:n luopumaan rangais-

18 KouHO 16.8.2001 nro 825.
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tusvaatimuksesta ja pakottanut B:n soittamaan poliisin päivystysnumeroon.
Tämän seurauksena A oli tässä toisessa asiassa tuomittu käräjäoikeuden lain-
voimaisella tuomiolla muun muassa lähestymiskiellon rikkomisesta ja oikeu-
denkäytössä kuultavan uhkaamisesta yhden vuoden ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen. Tämä A:n menettely on luonnollisesti vaikuttanut kokonaisharkin-
taan. Käräjäoikeuden perusteluissa onkin korostuneen erityispreventiivinen
sävy.19

3.2. Tekijän aikaisempi rikollisuus

Aikaisemmalla rikollisuudella tarkoitetaan säännöksessä ennen kaikkea rikok-
sia, joista tekijä on tuomittu rangaistukseen ennen kuin hän syyllistyi tuomitta-
vana olevaan rikokseen. Kuitenkin jos samaan konkurrenssiryhmään kuuluvis-
ta eri rikoksista tuomitaan rangaistukseen kahdessa tai useammassa eri oikeu-
denkäynnissä, aikaisemmin käsiteltyjä rikoksia ei voida pitää säännöksen tar-
koittamin tavoin tekijän aikaisempana rikollisuutena.20 Syytetty ei toisin sanoen
saa kärsiä vahinkoa tuomioistuinkäsittelyn sattumanvaraisesta pirstoutumises-
ta, vaan sellaiseen ajalliseen kokonaisuuteen kuuluvia rikoksia, jotka olisi peri-
aatteessa voitu käsitellä yhdessä ja joista olisi voitu tuomita yhteinen rangais-
tus, ei voida katsoa tekijän aikaisemmaksi rikollisuudeksi. Tällöin valinta eh-
dollisen ja ehdottoman vankeuden välillä tehdään rikosten vakavuuden ja teki-
jän syyllisyyden perusteella.21

Ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:ssä säädettiin, että jos syytetty
rikoksen tekemistä lähinnä edeltäneiden kolmen vuoden aikana on tuomittu
vuotta pitempään ehdottomaan vankeusrangaistukseen, ei uutta rangaistusta
ole määrättävä ehdolliseksi, ellei siihen ole erityistä syytä. Vuoden 2001 uu-
distuksessa kyseinen säännös jätettiin pois tarpeettomana, koska tekijän ai-
kaisempi rikollisuus tuli otettavaksi huomioon jo perussäännöksen perus-
teella.22

Laissa tai sen esitöissä ei luonnollisestikaan ole voitu määritellä täsmällisesti
aikaisemman rikollisuuden vaikutusta mahdollisuuteen tuomita ehdollista van-
keutta. Kysymys siitä, kuinka monta ehdollista rangaistusta henkilölle voidaan
tuomita, vaatii aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Aikaisempien rikosten
määrän ja rikosten törkeyden lisäksi harkintaan vaikuttaa myös uusimisnopeus.

19 Rikoksentekijään kohdistuvan erityisestävän vaikutuksen oletetaan tapahtuvan kolmella tavalla; varoi-
tuksena, sopeuttamisena tai eristämisenä, Utriainen s. 35.  Käräjäoikeuden perustelujen mukaan A:n “eris-
täminen” vankilaan on ainoa keino vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä.

20 Näin myös ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain aikana annetussa ratkaisussa KKO 2001:37. Kor-
kein oikeus toteaa, että seuraamusharkinnassa tulee ottaa huomioon kaikki ne teot, joista yhteisen ran-
gaistuksen tuomitseminen olisi ollut mahdollista. Kysymykseksi muodostuu siten, olisiko yhteinen ran-
gaistus keskitetymmässä käsittelyssä ollut ehdoton vai ehdollinen.

21 HE 177/2000 s. 18-19 ja HE 44/2002 s. 205-206.
22 Esitöissä todetaan, että EhdL:n 2 §:n tarkoittamassa tapauksessa rangaistusta ei uudenkaan lain mukaan

olisi yleensä syytä määrätä ehdolliseksi, HE 177/2000 s. 13.
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Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin tarkoituksena olleen, että aikaisem-
paa rikollisuutta koskevan maininnan ottaminen perussäännökseen vähentäisi
useiden peräkkäisten ehdollisten vankeusrangaistusten tuomitsemisen mahdol-
lisuutta.23

RHO 19.4.2000 nro 259. A oli lyönyt toisessa kädessä olleella puukolla ja
toisessa kädessä olleella hedelmäveitsellä B:tä molempiin kyynärpäihin, joi-
hin oli tullut verta vuotavat haavat. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeäs-
tä pahoinpitelystä seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
A vaati hovioikeudessa rangaistuksen muuttamista ehdolliseksi. A oli tuo-
mittu viimeksi vuonna 1992 teräaseella tehdystä törkeästä pahoinpitelystä 1
vuoden 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. A oli päässyt eh-
donalaiseen vapauteen vuonna 1994 eikä häntä ollut sen jälkeen tuomittu
uusista rikoksista vankeusrangaistukseen. Siitä huolimatta, että A:n aikai-
semmasta rikoksesta oli kulunut pitkähkö aika, hovioikeus katsoi, että huo-
mioon ottaen A:n syyksi luetun rikoksen vakavuus ja samankaltaisuus A:n
viaksi aikaisemmin luetun mainitun rikoksen kanssa yleisen lainkuuliaisuu-
den ylläpitäminen vaati tuomitun vankeusrangaistuksen määräämistä ehdot-
tomana. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Ratkaisu on lain-
voimainen.

Koska seuraamusjärjestelmämme rakentuu rangaistusten asteittaisen ankaroi-
tumisen periaatteelle, ei liene syytäkään kovin herkästi palata lievempiin ran-
gaistuslajeihin ja tuomita aikaisempien ehdottomien vankeusrangaistusten jäl-
keen ehdollista vankeutta. Toisaalta ei voida ajatella niin, että käytettyään ker-
ran mahdollisuutensa ehdollisiin rangaistuksiin ei henkilöllä enää olisi paluuta
lievempiin rangaistuslajeihin. Aikaisemmasta rikoksesta kuluneen ajan tulee
kuitenkin olla huomattavan pitkä, eikä siihen tule laskea mukaan niitä ajanjak-
soja, jotka henkilö on ollut rangaistusta suorittamassa.

Muista rikoksista poiketen tuomitsemiskäytäntö törkeiden rattijuopumusten
uusimistapauksissa on jokseenkin vakiintunut ja tiukka. Korkeimman oikeuden
ratkaisussaan KKO 1993:72 tekemää linjausta on noudatettu hovioikeuskäy-
tännössä.24

HHO 29.10.2002 nro 3257. A oli aikaisemman, törkeästä rattijuopumukses-
ta tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla syyllistynyt toista-
miseen törkeään rattijuopumukseen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ehdolliseen
vankeusrangaistukseen, mistä syyttäjä valitti hovioikeuteen. Hovioikeus kat-
soi, että huomioon ottaen teon vakavuus, vaarallisuus ja siitä ilmenevä A:n

23 HE 177/2000 s. 19.
24 Kyseisessä tapauksessa henkilö oli syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen (2,31 promillea) aikaisem-

man vastaavasta teosta tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koetusaikana. Teon vakavuuden ja
vaarallisuuden  vuoksi ja koska henkilö oli toistamiseen lyhyessä ajassa syyllistynyt törkeään rattijuopu-
mukseen, korkein oikeus katsoi yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämisen tällaisessa tapauksessa yleensä
vaativan rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Tätä arviointia ei muuttanut tapauksessa edes henki-
lön hoitoon hakeutuminen tai se, että hänen irtisanomisensa virastaan oli harkittavana.
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syyllisyys sekä se, että A on vajaan vuoden kuluttua edellisestä tuomiosta
syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen, ei ehdollista vankeusrangaistusta
ja oheissakkoa voida pitää riittävänä seuraamuksena teosta ja muutti ran-
gaistuksen ehdottomaksi. Aikaisempaa ehdollista rangaistusta ei kuitenkaan
hovioikeuden mukaan ollut aihetta määrätä täytäntöönpantavaksi. Ratkaisu
on lainvoimainen.

HHO 30.10.2003 nro 3304. A oli aikaisemman, varkaudesta tuomitun ehdol-
lisen vankeusrangaistuksen koeajalla syyllistynyt törkeään rattijuopumuk-
seen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n
ehdottomaan vankeusrangaistukseen, mistä A valitti hovioikeuteen. Hovioi-
keus katsoi, ettei A:n aikaisempi, varkaudesta tuomittu ehdollinen vankeus-
rangaistus edellytä vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. A:n
menettelyn moitittavuudesta huolimatta myöskään rikosten vakavuus ja niistä
ilmenevä A:n syyllisyys eivät vaadi poikkeamista edellä mainitusta pääsään-
nöstä. Hovioikeus tuomitsi A:n ehdolliseen vankeuteen ja oheissakkoon.
Ratkaisu on lainvoimainen.

3.3. Lieventämis- ja kohtuullistamisperusteet

Rikoslain 6 luvun 4 §:ssä on jo vanhastaan ollut erillinen säännös tekijälle teos-
ta aiheutuneiden muiden seurausten eli niin sanotun sanktiokumulaation merki-
tyksestä rangaistuksen mittaamiseen. Lisäksi vuoden 2001 uudistuksen esitöis-
sä todettiin, että yleiset rangaistuksen määräämiseen vaikuttavat perusteet saat-
tavat poikkeuksellisesti johtaa siihen, että muutoin törkeä ja ehdotonta van-
keusrangaistusta vaativa rikos rangaistaan ehdollisella vankeudella, kun ote-
taan huomioon esimerkiksi kohtuusperusteet.25 Nämä tekijän henkilöön liitty-
vät kohtuullistamisperusteet jäivät kuitenkin tuossa vaiheessa kirjaamatta la-
kiin. Kuten edellä esitellyistä hovioikeuksien ratkaisuista voidaan havaita, eh-
dollisen rangaistuksen tueksi on esitetty mitä moninaisimpia perusteita aina uhrin
omasta myötävaikutuksesta ehdottoman rangaistuksen vaikutuksiin tekijän per-
heoloihin tai työsuhteeseen.

Myös tältä osin lain informatiivisuus on lisääntynyt rikoslain uusien yleisten
oppien tultua voimaan 1.1.2004. Uuden 6 luvun 3 §:n 3 momentissa säädetään,
että päätettäessä rangaistuksen lajista noudatetaan rangaistuksen mittaamises-
sa vaikuttavien perusteiden ohella, mitä 9-12 §:ssä säädetään. Rangaistuksen
mittaamiseen vaikuttavat muun muassa saman luvun 6 §:n lieventämisperus-
teet ja 7 §:n kohtuullistamisperusteet. Lieventämisperusteet vastaavat pitkälti
aikaisemman lain vastaavia perusteita, uusina perusteina on lakiin kirjattu asian-
omistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus, tekijän ja asianomistajan vä-
lillä saavutettu sovinto sekä lievennetyn rangaistusasteikon käyttämiseen oi-
keuttavat, 8 §:n 1 ja 3 momentissa luetellut perusteet. Kohtuullistamisperustei-

25 HE 177/2000 s. 19. Näitä kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteita on toki sovellettu jo vanhastaan
tuomitsemiskäytännössä, ks. esim. Lappi-Seppälä 1987 s. 579-585.
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na puolestaan on edellä mainitun sanktiokumulaation lisäksi mainittu tekijän
korkea ikä, heikko terveydentila tai muut henkilökohtaiset olot sekä rikoksen
tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika. Kohtuullistamisperusteiden käy-
tön itsestään selvänä edellytyksenä on arvio siitä, että vakiintuneen käytännön
mukainen rangaistus johtaisi edellä mainituista syistä kohtuuttomaan tai poik-
keuksellisen haitalliseen lopputulokseen.
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