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Hovioikeuden tuomio virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa (R 18/1517) 

Hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla muuttanut Helsingin 
käräjäoikeuden tuomiota Tullin pääjohtajana toimineen virkamiehen 
virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa. 

Tullin johtoryhmän kokouksessa 3.11.2015 oli otettu käsiteltäväksi alkoholin 
laittoman maahantuonnin tehostetun valvonnan eli niin sanotun viinarallin 
jatkaminen, sen rahoittaminen ja siihen liittyvien määräaikaisten tehtävien 
laittaminen hakuun. Tullin pääjohtajana tuolloin toimineen virkamiehen 
puoliso oli toiminut määräaikaisena tullitarkastajana kyseisessä tehtävässä. 
Pääjohtaja oli sen vuoksi jäävännyt itsensä asian käsittelystä, mutta ei ollut 
poistunut kokoustilasta.  

Käräjäoikeus katsoi, että vastaaja oli syyllistynyt tahalliseen 
virkavelvollisuuden rikkomiseen, koska hän oli ollut hallintolain säännösten 
vastaisesti esteellisenä läsnä johtoryhmän kokouksessa. Käräjäoikeus 
kuitenkin katsoi, että teko oli lähellä tuottamuksellista tekoa, ja tuomitsi 
vastaajan sen vuoksi 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. 

Hovioikeus katsoi vastaajan syyllistyneen tahallisen virkavelvollisuuden 
rikkomisen asemesta tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. 
Käräjäoikeuden tuomitsemaa lievää sakkorangaistusta ei kuitenkaan ollut 
syytä alentaa. 

Tahallisuutta arvioidessaan hovioikeus otti keskeisimpänä seikkana huomioon,
että viinarallin jatkamista koskeva kysymys oli otettu johtoryhmässä 
käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta ilman, että pääjohtajaa olisi siitä 
etukäteen informoitu. Pääjohtajalla ei siten ollut ollut juurikaan aikaa harkita 
esteellisyyttään, vaan hän oli joutunut tekemään päätöksen sen suhteen 
välittömästi. Tässä tilanteessa pääjohtaja oli arvioinut, ettei hänen ollut ollut 
välttämätöntä poistua kokoustilasta vaan että pidättäytyminen osallistumasta 
asian käsittelyyn oli ollut riittävää. Kysymys oli siten ollut ratkaisua 
välittömästi vaatineesta kiireellisestä arviointitilanteesta, jolloin menettelyn 
arvosteleminen huomaamattomuudesta tehdyksi virhearvioinniksi voi 
helpommin tulla kysymykseen. Viinarallin jatkamisesta ei myöskään ollut ollut
erimielisyyttä ja asia oli käsitelty suhteellisen nopeasti. Hovioikeus muun 
ohessa näillä perusteilla katsoi, ettei pääjohtaja ollut tahallaan menetellyt 
virkavelvollisuutensa vastaisesti, vaikka hän ei ollut poistunut kokoustilasta 
viinarallin jatkamista koskevan asian käsittelyn ajaksi.

Sen sijaan hovioikeus katsoi, että vastaaja oli huolimattomuudesta rikkonut 
kieltoa olla esteellisenä läsnä asiaa käsiteltäessä. Hovioikeus ei myöskään 
pitänyt vastaajan menettelyä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä tämän 
asema pääjohtajana huomioon ottaen. Hänen läsnäolonsa viraston korkeinta 
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päätösvaltaa käyttävänä henkilönä voi vaarantaa päätöksenteon 
puolueettomuutta eri tavoin kuin alemmassa asemassa olevan henkilön 
läsnäolo. Vaikka tässä tapauksessa ei ollut aihetta arvioida pääjohtajan 
läsnäolon vaikuttaneen johtoryhmän päätöksiin, hänen läsnäolonsa oli 
kuitenkin voinut antaa aiheen tällaisiin epäilyksiin.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Mirja-Leena Nurmi ja Jan 
Ylitapio sekä asessori Minna Kauranen. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa 
hovioikeudenneuvos Jan Ylitapio (puh. 029 56 40544, sähköposti 
jan.ylitapio@oikeus.fi).

Tuomio asiassa (R 18/1517) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 
029 56 40789, sähköposti helsinki.ho@oikeus.fi).

Julkaisuvapaa klo 10.00.   
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