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LUKU I  

RIKOSLAINOPPI JA KRIMINAALIPOLI-

TIIKKA 
 

 

1 OSAT JA KOKONAISUUS 

 

1.1 Rikos 

 

Muodollinen määritelmä. — Rikostunnusmerkistössä kuvattua asiantilaa kutsutaan 

rikokseksi. Rikos määritellään usein rangaistuksesta käsin. Muodollisen määritte-

lyn mukaan rikos on teko, josta on säädetty rangaistus. Määrittely ei kerro mitään 

siitä, millä edellytyksillä ja minkä lähtökohtien varassa menettelyjä on kielletty 

rangaistuksen uhalla. Toisaalta lukuisat yritykset määritellä rikos aineellisten 

kriteerien varassa ovat olleet pikemminkin tiettyjä näkökulmia painottavia luonneh-

dintoja kuin määritelmiä. Niissä korostetaan usein sitä, että rangaistavuuteen 

vaikuttaa teolla loukatun edun arvo ja teon vaarallisuus. 

 Monet puhuvat rikosoikeudellisesta "vääryydestä" rikossäännöksen ainesosa-

na. Vääryyskriteeri voidaan edelleen jakaa "toimintavääryyteen", "seuraus-

vääryyteen" ja "tekijävääryyteen". Käsitteillä voidaankin havainnollistaa sitä, mistä 

rikoksissa on kysymys. Rangaistuksen mittaamisen perussäännöskin (RL 6:1) 

nojautuu näihin kolmeen ulottuvuuteen.  

 Vääryyden kolme ulottuvuutta. — Toimintavääryydellä on tarkoitettu itse teon 

sosiaalista vahingollisuutta seurauksista riippumatta. Seurausvääryydellä 
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puolestaan on kuvattu vahinkoseurausten sosiaalista vahingollisuutta teon 

mahdollisesti vaarallisesta luonteesta riippumatta. Perinteisessä kriminaalipolitii-

kassa esimerkiksi kuoleman aiheuttamista pidettiin aina rangaistusarvoltaan 

suurempana kuin toisen hengen vakavaa vaarantamista siitä huolimatta, että usein 

kuoleman seurauksen sattuminen tai sattumatta jääminen riippuu enemmän 

terveydenhuollon toimenpiteiden tehokkuudesta kuin rikoksentekijän toiminnasta.  

 Rikoksen aineellinen määrittely ei rakennu pelkästään teon ja sillä aiheutetun 

seurauksen varaan vaan myös rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Jotkut 

puhuvat tässä yhteydessä tekijävääryydestä. Tekijävääryyden käsitteellä rikoksen 

rangaistavuuteen liitetään kolmantena ulottuvuutena teon moitittavuus. Tahallisen 

teon katsotaan osoittavan tuottamuksellista tekoa suurempaa moitittavuutta.  

 Rikoslakiprojekti ja kriminalisointiperiaatteet. — Aineellisen rikoskäsitteen 

käytännön merkitys on kuitenkin rajallinen. Voimassaolevat rikossäännökset katta-

vat erittäin laajan kentän mitä erilaisimpia käyttäytymismuotoja, joiden kohdalla on 

ongelmallista käyttää käsitteitä rikosoikeudellinen "vääryys" tai "moitittavuus". 

Vaikka menossa oleva rikoslakiprojekti ( VII.1.2) onkin johtanut linjakkaampaan 

ja johdonmukaisempaan kokonaisnäkemykseen rikoslajeista, kriminalisoinnit 

kattavat edelleen laajan kirjon erilaisia asioita. Rangaistusarvokin vaihtelee 

olennaisesti. Toisessa päässä on murha ja toisessa jonkin hallinnollisen määräyksen 

rikkominen. Epäonnistumaan tuomittujen yleistysten sijasta voikin olla parempi 

viitata suoraan teoksen loppulukuun ( VII), jossa esitellään rikoslakiprojektin työ 

ja rikoslajit. 

 Luonnehdinnat ovat saaneet eri aikoina hyvin erilaisia sovellutuksia. Kri-

minalisointeja on kautta aikojen perusteltu mitä erilaisimmilla syillä. Nykyään 

rangaistavuus pyritään perustelemaan entistä täsmällisemmin konkreettisten 

oikeushyvien loukkaamisella tai vaarantamisella, mutta käsitykset rikosoikeuden 

keinoin suojattavista oikeushyvistä vaihtelevat ja aika ajoin rangaistavuus näkyy 

edelleenkin perusteltavan yksinkertaisesti sillä, että jotain menettelyä ei haluta 

hyväksyä. Näitä teemoja käsitellään kriminalisointiperiaatteiden alaisuudessa ( 

I.2.5). 

 

1.2 Rangaistus  

 

Uusklassinen seuraamusjärjestelmä. — Uusklassisessa kriminaalipolitiikassa 

seuraamusjärjestelmää on kehitetty yleisprevention ( I.2.3) varassa. Rangaistuk-

sen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa teon vahingollisuuteen ja vaaralli-

suuteen ja teosta ilmenevään syyllisyyteen (RL 6:1). Seuraamusjärjestelmän on 

oltava ennakoitava. Sen tulee kohdella erilaisia rikoksentekijöitä yhdenvertaisella 

ja oikeudenmukaisella tavalla. Tästä johtuu tekijän olosuhteisiin mitoitettujen 

seuraamusten torjuminen. Ihanteena on selväpiirteinen, harvalukuisille rangais-

tuslajeille rakentuva järjestelmä. 

 Vaikka seuraamusjärjestelmään onkin tullut 1990-luvulla uusia piirteitä, 

uusklassisen seuraamusjärjestelmän perusrakenne pätee yhä. Seuraamuslajeja on 
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suhteellisen vähän, jos tilannetta verrataan esimerkiksi Keski-Euroopan maihin. 

Ennakoitavuutta edistetään normaalirangaistusajattelulla eli sillä, että rangaistus-

käytäntö ei saisi erota liiaksi eri tuomioistuimissa ja eri puolilla maata (ks. RL 6:1). 

 Järjestelmä on selväpiirteinen eikä tekijäkohtaisille eroille anneta suurta painoa. 

Jonkinlaisena rajatapauksena voidaan pitää yhdyskuntapalvelua, johon 

tuomitsemisen edellytyksenä on, että rikoksentekijä soveltuu seuraamukseen. 

Yhdyskuntapalveluun tuomitut ovatkin keskimääräistä rangaistusvankia iäk-

käämpiä, heillä on usein työpaikka ja kiinteät sosiaaliset suhteet, ja käytännössä 

heidän rikoksensa on yleensä liikennejuopumus. Myös nuorisorangaistus saattaa 

kohdella eri tekijäryhmiä jossain määrin eri tavalla, koska seuraamus on tarkoitettu 

lähinnä ongelmanuorille. 

 Toinen asia on, että järjestelmä on aina epäoikeudenmukainen, koska osa 

rikoksentekijöistä jää helpommin kiinni kuin muut. Jos osaa tehdä rikoksensa 

taitavasti tai on varaa palkata taitava puolustaja, voi välttyä rangaistukselta, josta 

heikompiosainen tuomittaisiin. Toinen seikka, joka on mainittava, on riski tulla 

syyttömänä tuomituksi rangaistukseen. Väärä syylliseksi tuomitseminen on 

oikeusmurha, jota on vältettävä kaikin keinoin. Yhdestä syyttömänä tuomitusta on 

enemmän haittaa kuin kymmenestä näytön puutteessa vapautetusta syyllisestä. 

Tuomitsemiskynnyksen arvioiminen kuuluu kuitenkin rikosprosessioikeuteen eikä 

sitä käsitellä tässä enempää. 

 Seuraamusten porrasmalli. — Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä 

ankaroituu asteittain rikoksen vakavuuden ja rikoksen uusimisen perusteella. 

Seuraamusten suhteuttaminen toisiinsa on tietysti aina vaikeaa. Haastattelututki-

muksissa on todettu, että esimerkiksi pitkä ehdollinen vankeus voidaan kokea 

ankarampana rangaistuksena kuin lyhyt ehdoton vankeus. Ankara sakko voi olla 

tuntuvampi rangaistus kuin lyhyt ehdollinen vankeus. Silti kotimaiset seuraamukset 

voitaneen esittää ankaruudeltaan seuraavanlaisena pääpiirteisenä portaikkona.  

 

 

Seuraamusten porrasmalli 

 
 

A         Ehdoton vankeus     Mm. ehdonalainen; nh: EhdL 1.2 § 

N        Yhdyskuntapalvelu      Mm. päihdehuolto: YPL 1.2 § 

K       Ehdollinen vankeus ja oheissakko  Nrt: valvonta 

A      Nh: nuorisorangaistus       Nh: valvonta 

R     Ehdollinen vankeus ilman oheissakkoa   Nrt: valvonta 

U    Sakko              Muuntokielto: KuntaL 7.3 § 

U   Tuomitsematta jättäminen         Mm. hoito: RL 3:5.3/3, RL 50:7 

S  Syyttämättä jättäminen ja esitutkinnan toim. jättäm.  Mm. hoito: esim. RVA 15a.1/1 

 

 

 TEON MOITEARVOSTELU (RL 6:1)      MUUT, LÄHINNÄ TEKIJÄÄN 

* teon vahingollisuus ja vaarallisuus        LIITTYVÄT ARVOT 

* siitä ilmenevä tekijän syyllisyys 
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Portaikko pystysuunnassa. — Yleisiä päärangaistuksia ovat meillä vankeus, 

yhdyskuntapalvelu, sakko ja rikesakko (RL 2:1.1). Ottaen huomioon myös muut 

seuraamukset seuraamusjärjestelmää voidaan kuvata kahdeksanportaisena 

asteikkona. Kuviosta on jätetty selvyyden vuoksi rikesakko pois. 

 Rikoksesta voidaan tuomita vankeutta sovellettavan rangaistusasteikon puitteissa 

enintään kahdentoista vuoden määräajaksi tai elinkaudeksi. Yleinen vankeuden 

minimi on 14 vuorokautta. Tekijän henkilö ja rikoksen uusimisaste voivat vaikuttaa 

muun muassa siihen, milloin henkilö pääsee rangaistuslaitoksesta ehdonalaiseen 

vapauteen. Henkilöön liittyvä seikka on sekin, että nuorta henkilöä ei saa tuomita 

ehdottomaan vankeuteen muuten kuin painavista syistä (EhdL 1.2 §). Jatkossa tulee 

harkittavaksi myös ruotsalaisen mallin mukainen sopimushoito osana ehdotonta 

vankeutta. Sen toteutumisesta ei voi vielä sanoa mitään varmaa. 

 Enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeuden sijasta tuomitaan 

pääsääntöisesti yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntapalvelun sisältönä on 20-200 

tuntia palkatonta työtä. Tässäkin ryhmässä voidaan erottaa normaalista tekoon 

liittyvästä moitearvostelusta mahdollisuus suorittaa osa rangaistusta osallistumalla 

päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuihin palveluihin (YPL 1.2 §). Vaikka 

säännöksen käytännön merkitys voi olla vähäinen, periaatteellisesti se on 

merkittävä. Nyt hoidollinen jakso — esimerkiksi AA-palvelujen tarve — 

tunnustetaan osaksi tuomioistuimen tuomitsemaa rangaistusta. Nuoli merkitsee sitä, 

että yhdyskuntapalvelun ehtojen rikkominen johtaa rangaistuksen "muuntamiseen" 

ehdottomaksi vankeudeksi. 

 Kolmanneksi ankarin rangaistus on ehdollinen vankeus ja oheissakko. Enintään 

kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdollisena (EhdL 1 §). 

Rangaistus on ehdollinen tuomioistuimen asettaman koetusajan, jonka pituus on 

vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta (EhdL 2 §). Nuoli ehdollisesta 

vankeudesta ehdottomaan vankeuteen tarkoittaa juuri tätä mahdollisuutta määrätä 

ehdollinen vankeus täytäntöönpantavaksi. Käytännössä mahdollisuutta ei juuri 

käytetä. Ehdollisen vankeuden päämerkitys on varoituksessa ja siinä, että aikaisem-

min tuomitut ehdolliset vankeudet vaikuttavat seuraavan kerran rangaistusta 

määrättäessä. 

 Oheissakkoa voidaan tuomita sakon yleisen asteikon puitteissa eli 1-120 päi-

väsakkoa, jos ehdollinen vankeus ei ole riittävä seuraamus rikoksesta (EhdL 1.4 §). 

Käytännössä oheissakkoa käytetään erityisesti liikennejuopumuksista tai 

esimerkiksi verorikoksista tuomittaessa. Tekijän henkilöstä johtuva poikkeus 

koskee nuoria, alle 21-vuotiaita rikoksentekijöitä, jotka määrätään yleensä 

valvontaan. 

 Seuraavana portaana voitaneen pitää vuonna 1997 aloitettua nuorisorangaistus-

kokeilua. Tässä seuraamuksessa 15-17-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita 

lähinnä ehdollisen rangaistuksen sijasta nuorisorangaistukseen, joka merkitsee 10-

60 tunnin palkatonta työtä tai osallistumista ongelmanuorten palveluihin. Lisäksi 

rangaistukseen kuuluu neljästä kuukaudesta vuoteen kestävä valvonta, jonka 

kuluessa pyritään edistämään nuoren mahdollisuuksia olla tekemättä uusia rikoksia. 

Epäonnistunut nuorisorangaistus johtaa pääsääntöisesti ehdollisen vankeuden 
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tuomitsemiseen, mutta myös oheissakon käyttö on mahdollista samoin kuin 

poikkeustapauksissa jopa ehdottomaksi vankeudeksi "muuntaminen". 

 Ehdollinen vankeus ilman oheissakkoa on tavallisempi vaihtoehto kuin 

oheissakon kanssa. Siihen pätevät edellä ehdollisen vankeuden kohdalla selostetut 

säännöt. 

 Sakon yleinen asteikko on 1-120 päiväsakkoa. Yhden päiväsakon rahamäärä on 

kolmannes sakotettavan bruttokokonaispäivätulosta, jolleivät varallisuus, elatusvel-

vollisuus tai muut maksukykyyn vaikuttavat seikat suurenna tai pienennä 

päiväsakon rahamäärää (RL 2:4a). Rikoslakiprojekti on ehdottanut sakkojärjes-

telmän muutosta. Päiväsakon rahamäärä laskettaisiin nettotuloista, mutta huomioon 

otettaisiin välttämättömät elinkustannukset. Uusi järjestelmä olisi tietynlainen 

kompromissi paljon arvostellun bruttopohjaisen sakkojärjestelmän ja puhtaan 

nettosakkojärjestelmän välillä. 

 Pääsääntöisesti sakot, joita ei saada perittyä tuomitulta, voidaan muuntaa 

vankeudeksi. Kuntalain järjestyssääntörikkomuksista — esimerkiksi virtsaamisesta 

julkisella paikalla — määrättyjä sakkoja ei voida muuntaa, ja sellaisen rikkeen 

johdosta varatonkaan ei sentään joudu vankilaan. 

 Nuoria henkilöitä varten ei ole säädetty erityisestä muuntokiellosta, mitä on 

pidettävä selvänä puutteena. Koska heitä ei saa ilman painavia syitä tuomita 

ehdottomaan vankeuteen, tuomioistuimen lienee syytä olla muuntamatta heidän 

sakkojaan, elleivät painavat syyt muuntoa puolla (ks. RL 2:5.4). 

 Rikoslakiprojekti on esittänyt muuntomahdollisuuden rajaamista nykyisestä. 

Tarkoitus on, että pääsääntöisesti sakkoja, joita ei saada tekijältä ulosmitattua, ei 

muunnettaisi. Sakon muuntorangaistuksessa onkin tiettyjä velkavankeuden 

piirteitä. 

 Rikesakko voidaan tuomita vain eräistä liikennerikkomuksista ja jätelaissa 

tarkoitetusta roskaamiskiellosta (ks. RikesakkoL, L rikesakosta tieliikenteessä, 

JäteL 62 §). Tällä hetkellä rikesakko vaihtelee 40-300 markan välillä (A rikesakosta 

tieliikenteessä). Jatkossa rikesakon käyttöalaa ollaan laajentamassa samalla, kun 

sen markkamääriä ollaan korottamassa. Maksamatta jäänyttä rikesakkoa ei 

muunneta vankeudeksi. 

 Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen on sekin seuraamus, jota voidaan 

käyttää muun muassa, jos rikos on vähäinen tai anteeksiannettava, tekijän 

rankaiseminen olisi kohtuutonta tai tarkoituksetonta taikka jos tekijän ja uhrin 

välillä on päästy sovintoon. Rikosten sovittelusta onkin muodostunut merkittävä 

"varaventtiili" rangaistusjärjestelmään. Nuorten henkilöiden tuomitsematta 

jättäminen on vielä laajemmin sallittu. 

 Tekijään liittyvä syy jättää rangaistukseen tuomitsematta on ennen kaikkea 

sitoutuminen hoitoon. Huumeiden käytöstä voidaan jättää rangaistus tuomitsematta 

ellei yleisestävyys muuta vaadi. Myös vieroitushoitoon sitoutunut syytetty voidaan 

jättää rankaisematta (RL 50:7). Yleisestikin sosiaali- ja terveydenhuollon toimet 

voivat olla peruste tuomitsematta jättämiselle (RL 3:5.3/3). 

 Lievin seuraamus on se, että esitutkinta jätetään toimittamatta tai syylliseksi 

epäilty jätetään syyttämättä. Esitutkinnan toimittamatta jättämiseen liitetään usein 
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suullinen huomautus (PolL 5 §). Esimerkiksi maanteillä ei pienimmistä rikkeistä 

rangaista vaan tekijää huomautetaan (TLL 104 §). Esitutkinnan toimittamatta 

jättämisvaltuudet ovat melko rajalliset. Sen sijaan syyttäjän oikeus jättää 

syyttämättä on laajentunut 1990-luvulla (ks. RVA 15-15a §). Perusteet ovat 

osapuilleen samat kuin tuomitsematta jättämisenkin perusteet. 

 Muita seuraamuksia. — Muitakin seuraamuksia on käytössä. Erityisiä pääran-

gaistuksia virkamiehiä varten ovat viraltapano ja varoitus (RL 2:1.2). Sotilaille on 

säädetty omia kurinpitorangaistuksia (RL 2:1.3), kuten aresti ja poistumis-

rangaistus. Näitä tuomitaan sekä tuomioistuinmenettelyssä että kurinpitomenette-

lyssä. Myös rangaistusvanki voidaan tuomita kurinpitorangaistukseen hallinnolli-

sessa järjestyksessä. Oikeushenkilö voidaan tuomita eräistä rikoksista yhteisösak-

koon ( III.1.4). 

 Tässä yhteydessä voidaan vielä mainita turvaamistoimista. Menettämis-

seuraamus eli konfiskaatio voi tarkoittaa rikoshyödyn, rikoksentekovälineen, 

rikosesineen tai rikostuotteen määräämistä valtiolle menetetyksi. Turvaamistoimiin 

voidaan lukea myös ajokielto, joka voidaan määrätä joko ehdollisena tai 

ehdottomana liikennejuopumukseen syyllistyneelle. Myös toistuvat liikennerik-

komukset voivat johtaa hallinnollisessa menettelyssä määrättävään ajokieltoon. 

 Vaarallisen väkivaltarikoksen uusijan eristäminen pakkolaitokseen on myös 

toistaiseksi käytössä oleva turvaamistoimenpide. Nykyisin sitä käytetään erittäin 

vähän. Rikoslakiprojekti onkin ehdottanut koko seuraamuksesta luopumista. 

 Muitakin rikoksen seuraamuksia voidaan mainita. Eläimen rääkkääjä voidaan 

tuomita eläintenpitokieltoon ja talousrikollinen liiketoimintakieltoon. Kunnian-

loukkauksen uhrilla on oikeus herjaavan tiedon oikaisevaan vastineeseen 

sanomalehdessä. Rikosvahingot korvataan yleisten vahingonkorvausoikeudellisten 

normien mukaisesti (VahL).  

 Eri portaiden leveydet. — Tässä ei ole syytä selostaa laajasti sitä, kuinka paljon 

eri seuraamuksia käytetään. Tilastotietoja esitetään rangaistuksen erityis-

preventiivisen vaikutuksen yhteydessä ( I.2.2). Levein porras on epäilyksittä 

sakko. Yli puolet rangaistuksista on sakkoa. Toiseksi levein on ehdollinen vankeus 

joko sellaisenaan tai oheissakolla vahvistettuna. Vasta sen jälkeen tulevat 

yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus. Ehdotonta vankeutta käytetään jonkin 

verran enemmän kuin yhdyskuntapalvelua. Yhteen laskettuna tuomitsematta 

jättäminen ja syyttämättä jättäminen muodostavat myös melko leveän portaan. 

 

1.3 Rikosoikeus ja muut oikeudenalat 
 

Rikosoikeus osana julkisoikeutta. — Rikosoikeus on se oikeusjärjestyksen osa, joka 

käsittää rikosten ja niistä määrättävien seuraamusten sääntelyn. Rikosteko on usein 

yksityishenkilöiden välinen konflikti. Tästä huolimatta rikosoikeus on viimeiset 

pari sataa vuotta sijoitettu systemaattisesti julkisoikeudellisten oikeudenalojen 

joukkoon. Ajatuksena on ollut, että rikoksessa ei ole kyse yksinomaan tekijän ja 

uhrin välisestä yksityisasiasta.  
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 Rangaistuksen luonne tuo esiin rikosoikeuden julkisoikeudelliset piirteet. 

Rikosoikeuden avulla ei ainoastaan säännellä ihmisten välisten konfliktien 

ratkaisua, vaan rikosoikeuden sääntöjen avulla valtio käyttää välitöntä pakkovaltaa 

ihmisiin. Tarkoituksellisen ylimääräisen kärsimyksen aiheuttaminen rangaistuksen 

muodossa kaipaa tuekseen erityisiä perusteita. Näitä kysymyksiä käsitellään 

rangaistusteorioissa ( I.2.1).  

 Tekijän ja valtiollisen rikosoikeudellisen normiston välinen suhde korostuu 

esimerkiksi siinä, että periaatteessa virallinen syyttäjä on velvollinen syyttämään 

rikoksesta siitä riippumatta, haluaako rikoksen uhri tuomioistuinkäsittelyä vai ei. 

Periaatteesta on kuitenkin erittäin merkittäviä poikkeuksia. Asianomistajarikok-

sissa uhri ratkaisee sen, saako tekijää syyttää vai ei. Joissain virallisen syytteen 

alaisissa rikoksissa uhrin pyyntö olla syyttämättä tekijää on pätevä. Jos esimerkiksi 

perheväkivallan uhri pyytää vakaasta tahdostaan, että tekijää ei syytetä, syytettä ei 

tarvitse tehdä. Kolmanneksi vuodesta 1997 lähtien tekijän ja uhrin välinen sovinto 

on ollut yleinen syyttämättä ja tuomitsematta jättämisperuste. 

 Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että sovinnon merkitys kasvaa koko ajan ja 

rikosoikeus alkaa muistuttaa entistä enemmän konfliktinratkaisumekanismia sen 

sijaan, että kyse olisi julkisen vallan intressissä rankaisemisesta. 

 Julkisoikeudellista luonnetta korostaa sekin, että meillä on runsaasti niin 

sanottuja uhrittomia rikoksia. Niillä tarkoitetaan rikostyyppejä, joissa on säädetty 

rangaistavaksi pelkkä yksilöllisten oikeushyvien abstraktinen vaarantaminen ( 

VII.2.2), ja sellaisia rikostyyppejä, joissa ei ylipäätään suojata yksityisiä etuja vaan 

yhteisöllisiä intressejä ( VII.2.4). 

 Suhde perus- ja ihmisoikeuksiin. — Jatkossa tulee puhetta kriminalisointipe-

riaatteista ja niiden suhteesta perusoikeuksiin. Rikosoikeus ja valtiosääntöoikeus 

näyttävät lähestyvän toisiaan. Vaikka rikosoikeus on oikeudenalana harvinaisen 

"perusoikeusherkkä", rikosoikeustutkimus ei ole sitä ollut. Yhtäältä rikosoikeu-

dessa on aina kyse siitä, missä puitteissa valtiovalta saa riistää rangaistuksen 

muodossa rikokseen syylliseltä varallisuutta tai vapauden. Toisaalta rikosoikeu-

dessa on myös aina kyse siitä, missä määrin valtion on perusteltua rangaistusuhkia 

asettamalla kieltää ihmisiä toimimasta ja käskeä heitä aktiivisuuteen. Jokainen 

rangaistusuhka rajoittaa ihmisten toiminnallisia vapauksia — ihmisten suojelemi-

sen nimissä. 

 Nyt tilanne on muuttumassa. Kriminalisoinneista päätettäessä joudutaan punnit-

semaan entistä tarkemmin rikossäännösten suhde perus- ja ihmisoikeuksiin. Tästä 

tulee puhe jatkossa kriminalisointiperiaatteiden yhteydessä ( I.2.5). Myös 

tuomioistuimessa saattaa tulla esille se, voidaanko syytetty tuomita kotimaisen lain 

perusteella, jos kriminalisointi on vastoin kansainvälisiä ihmisoikeuksia. 

Kysymystä käsitellään analogian yhteydessä ( II.1.3). 

 Suhde hallinto-oikeuteen. — Rikosoikeudella ja hallinto-oikeudella on läheisiä 

yhteyksiä. Erityisesti Manner-Euroopassa ja anglosaksisissa maissa lievimmät 

rikokset eivät kuulu rikosoikeuteen vaan hallinto-oikeuden piiriin järjestysrikko-
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muksina ( VII.7.3). Meillä ei juuri käytetä hallinto-oikeudellisia sanktioita rikos-

oikeudellisten sijasta. Tyypillisimpiä hallinnollisia maksuja ovat pysäköintivirhe-

maksu, ylikuormamaksu ja kilpailunrikkomismaksu. Pysäköintivirheetkin olivat 

meillä aikaisemmin rikosoikeudellisesti arvioitavia rikkomuksia. Jatkossa rikos-

oikeuden yhteydet hallinto-oikeuteen näyttävät muuttuvan meillä kiinteämmiksi. 

Hallinnollisten maksujen käyttöä ollaan laajentamassa. 

 Lisäksi osa rikosoikeudellisista turvaamistoimista on luonteeltaan hallinnollisia. 

Esimerkiksi rattijuopumus- ja eräisiin tieliikennerikoksiin liittyvä ajokielto voidaan 

määrätä paitsi tuomioistuimessa myös poliisin hallinnollisessa menettelyssä. 

 Suhde vahingonkorvausoikeuteen. — Perinteisesti on voitu ajatella, että 

vahingonkorvausoikeudessa ratkotaan vahingon aiheuttajan ja sen kärsijän välistä 

konfliktia, kun rikosoikeudessa näkökulma on julkisen vallan intressi 

rankaisemiseen. Kuten edellä todettiin, rikosoikeus muistuttaa entistä enemmän 

konfliktinratkaisumekanismia. Rikosta ei ymmärretä kuuliaisuusrikoksena julkista 

valtaa vastaan vaan ennen kaikkea toisen oikeudellisesti suojattujen etujen 

loukkaamisena. 

 Rikosoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden pitkään kadoksissa ollut suhde 

näyttää olevan löytymässä uudelleen. Myös tässä teoksessa on hyödynnetty 

siviilioikeudellista ajattelua. Tässä riittää kolme esimerkkiä. 

 Perinteisessä rikosoikeudessa tarkasteltiin eristettyä oikeushyvää loukannutta tai 

vaarantanutta tekoa ilman, että uhrin menettelylle olisi juuri annettu merkitystä. 

Myös rikosprosessissa uhrin asema saattoi jäädä vähälle huomiolle. Rikoslainopin 

uudemmissa kehittelyissä uhrin menettely voi sen sijaan saada samansuuntaista 

merkitystä kuin vahingonkorvausoikeudessa. Kysymystä käsitellään teon huoli-

mattomuuden yhteydessä ( III.6.3).  

 Osa rikosoikeudellisista vastuuvapausperusteista muistuttaa läheisesti siviilioi-

keudellisia vastuuvapausperusteita. Oikeuttamisperusteet ovat pitkälti yhteisiä 

vahingonkorvaus- ja rikosoikeudessa ( IV). Esimerkiksi hätävarjelu ja pakkotila 

tunnustetaan pääsääntöisesti samalla tavalla niin vahingonkorvaus- kuin rikosoi-

keudellisenakin vastuuvapausperusteina. 

 Kolmanneksi rikosoikeudessa joudutaan entistä useammin arvioimaan sitä, 

millaisia toiminnallisia velvoitteita erilaisiin sosiaalisiin rooleihin liittyy. 

Työnantajan vastuu työntekijästä ja lääkärin vastuu potilaastaan joudutaan 

perustelemaan siviilioikeudesta tutulla tavalla. ( III.5.3) 

 Suhde EY-oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen. — Rooman sopimuksen 

mukaan rikosoikeus ei kuulu Euroopan yhteisöjen toimialaan. Tämäkin perinteinen 

lähtökohta on murenemassa. Maastrichtin sopimuksessa unionin toimiala 

laajennettiin koskemaan oikeus- ja sisäasioita. Blankorangaistussäännösten 

tulkinnassa direktiivit saattavat saada vaikutusta. Eräissä kotimaisissa rangaistus-

säännöksissä viitataan suoraan yhteisön asetuksiin. Lisäksi tällä hetkellä EY:n 

piirissä on hanke, joka toteutuessaan merkitsisi ylikansallista EY-avustuspetoksen 

rikostunnusmerkistöä ja muuta siihen liittyvää sääntelyä. 
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 Myös rikosoikeuden suhde kansainväliseen oikeuteen on noussut voimakkaasti 

esille. YK:n piirissä on hankkeilla perustaa kansainvälinen pysyvä rikostuomi-

oistuin, jota varten pyritään säätämään kansainvälinen rikoslaki. Hanke olisi jatkoa 

nykyisille kansainvälisille rikostuomioistuimille. Näitä kysymyksiä tarkastellaan 

laillisuusperiaatteen yhteydessä. ( II.1.2) 

 Suhde rikosprosessioikeuteen. — Rikosoikeuden sanotaan joskus olevan 

aineellista oikeutta erotukseksi rikosprosessioikeudesta, jonka sanotaan olevan 

muodollista tai menettelyllistä oikeutta. Rikosprosessioikeuteen luetaan säännöt 

siitä oikeudenkäyntimenettelystä, jossa tutkitaan rangaistavuuden edellytykset ja 

määrätään seuraamukset. Laajassa merkityksessä rikosprosessiin olisi luettava 

myös viranomaisten suorittama esitutkinta ja siihen liittyvät pakkokeinot. 

 Tässä esityksessä keskitytään pelkästään rikosoikeuteen, vaikka kokonaisval-

tainen esitys rikollisuuden oikeudellisesta sääntelystä edellyttäisi myös rikos-

prosessin pääpiirteiden esittelyä. Vain joissain kysymyksissä viitataan esitutkintaa 

ja pakkokeinoja koskeviin erityispiirteisiin. Teoksen ulkopuolelle on jätetty myös 

rikosoikeuden seuraamusjärjestelmän ja rikosprosessioikeuden välimaaston 

kysymykset. Sellaisia ovat muun muassa rikosoikeuden alueellinen soveltaminen 

ja kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa. 

 

1.4 Rikosoikeustieteiden perhe 

 

Rikosoikeustieteen kokonaisuus. — Runsaat sata vuotta sitten syntyi moderni 

sosiologia. Samaan aikaan niin sanotun sosiologisen rikosoikeusajattelun piirissä 

esitettiin vaatimus, jonka mukaan rikosoikeutta ei saa erottaa rikollisuutta 

koskevasta tietämyksestämme. Oli luotava "rikosoikeustieteen kokonaisuus". 

 Vaatimus on edelleen yhtä tärkeä ja ajankohtainen kuin esittämisensä aikaan. 

Meillä tehdään edelleen rikosoikeudellista tutkimusta, jossa ei oteta lainkaan 

huomioon kriminologista tai sosiologista tietoamme rikollisuuden syistä ja 

ilmenemisestä. Rikosoikeus ei kuitenkaan ole vain moraalia tai filosofiaa. Ennen 

kaikkea rikosoikeus on yhteiskunnallisten ongelmien vähentämiseen tähtäävä 

oikeudenala. Rikosoikeutta ei ole mitään syytä erottaa liian selvästi rikollisuutta 

käsittelevistä tieteistä. Järkevä rikollisuuden oikeudellinen sääntely on olennaisesti 

riippuvainen siitä, mitä me tiedämme rikollisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. 

 Kriminologia. — Kriminologian piirissä tutkitaan rikosta ja rikollisuutta 

tosiasiallisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Meillä erityisesti Oikeuspoliittinen 

tutkimuslaitos harjoittaa kriminologista tutkimusta. Perinteisesti kriminologisessa 

tutkimuksessa on pyritty selvittämään rikollisuuden määrää, rakennetta ja kehitystä 

sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Voidaan selvittää esimerkiksi rikollisuutta eri 

ikäryhmissä, naisten ja miesten rikollisuutta ja rikollisuuden alueellisia sekä 

kaupunginosakohtaisia eroja. Myös rikoslain preventiivisiä vaikutuksia on 

selvitetty. 
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 Viime vuosina kriminologia on Suomessa selvittänyt muun muassa talousrikok-

sia ja -rikollisia, perheväkivaltaa, liikennejuopumusta, huume- ja alkoholiri-

kollisuutta sekä nuorisorikollisuutta. Myös piilorikollisuuden tutkimus kuuluu 

kriminologiaan. 

 Viime vuosikymmeninä kriminologian piirissä on alettu kiinnittää huomiota 

myös rikoksen uhreihin. Tätä laajaa tutkimuskenttää kutsutaan viktimologiaksi. 

Uhritutkimus voi koskea uhriksi valikoitumista. Rikosvahinkojen kriminologinen 

selvittäminen on saanut merkittävän aseman. Laajemmassa mielessä viktimologiaa 

on myös tutkimus, jossa selvitetään yritysturvallisuutta ja yritysten 

turvajärjestelmiä. Uhritutkimukset ovat usein kansainvälisiä vertailututkimuksia. 

Myös muun muassa rikollisuuden pelkoa on tutkittu. 

 Kolmantena kriminologian tutkimuskohteena on nykyään myös kontrollikoneis-

ton toiminta. Meillä tutkimusta on vähemmän, mutta esimerkiksi 

yhdyskuntapalvelun käyttöönotosta on tehty jatkuvaa tutkimusta. 

 Kriminaalipolitiikka. — Kriminaalipolitiikka ymmärretään yleensä rikollisuu-

teen ja rikosoikeuteen kohdistuvana päätöksentekona. Vaikka kriminaalipolitii-

kassa onkin ennen kaikkea kyse rikollisuutta ja rikosoikeutta koskevasta oikeus-

politiikasta, on meillä puhuttu myös tieteellisestä kriminaalipolitiikasta. Kriminaali-

politiikka tulee esille jatkossa tarkemmin ( I.2). 

 Rikoslainoppi. — Yksi rikosoikeustieteen perinteinen alue on ollut rikoslainoppi. 

Perinteisesti lainopin tehtävänä on nähty oikeussäännösten systematisointi ja 

tulkinta. Rikoslainopillisessa tutkimuksessa erityisesti systemaattisen tutkimuksen 

asema on ollut suorastaan ylikorostunut. Vanhemmassa rikoslainopissa uskottiin 

systematiikan voimaan ja systemaattisin perustein annettuihin tulkintasuosituksiin. 

 Uudemmassa rikoslainopissa saattaa korostua enemmän ongelmien kriminaa-

lipoliittisen perustan jäsentäminen. Rikoslainopin on oltava rakenteellisesti ja 

systemaattisesti johdonmukainen, mutta sen on myös oltava kriminaalipoliittisesti 

ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden valossa perusteltu.  

 Erityisesti rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevalla lainopilla on meillä ja 

muualla ollut suuri merkitys. Rikoslaista puuttuu säännöksiä aivan keskei-

simmistäkin rangaistusvastuun yleisistä edellytyksistä ( III) ja vastuuvapauspe-

rusteista ( IV). Koska oikeuskäytäntökin on monissa kysymyksissä epäyh-

tenäistä, on rikoslainopin merkitys ollut varsin suuri. Toisaalta, koska rikosoi-

keuden yleisten oppien tutkimuksessa joudutaan liikkumaan varsin korkealla 

abstraktiotasolla, jää yleisten oppien kehittämisessä tilaa myös tuomioistuinkäytän-

nöille. 

 Rikosoikeuden yleisten oppien yksi erityispiirre on niiden suora sovellettavuus. 

Niissä on olennaisesti kysymys suoraan sovellettavasta rikoslainopista, kun taas 

monilla muilla aloilla yleisten oppien tutkimuksessa voidaan keskittyä 

oikeudenalan perusrakenteisiin. Esimerkiksi oikeudenvastaisuuden ja anteeksianto-

perusteiden väliset suhteet, joita arvioidaan yleisten oppien kysymyksinä, saavat 

välitöntä merkitystä arvioitaessa vahingonkorvausvelvollisuutta. Normien ollessa 

ristiriidassa keskenään ratkaisuun voidaan hakea viitteitä seuraavalta 

abstraktiotasolta, yleisistä opeista. 



Sida 11 av 360 
 

 Yleisillä opeilla voidaan myös hahmottaa rikosoikeusjärjestelmän perusra-

kenteita. Yleisillä opeilla voidaan selittää oikeudenalan perusrakenteiden järkevä 

ydin ja yleiset opit nojautuvat aina johonkin kuvaan siitä, mistä käsin rikos olisi 

jäsennettävä. Ne heijastavat jotain käsitystä rikosoikeudesta ja sen roolista. 

Arvostuksista vapaita yleisiä oppeja ei ole. 

 Joskus on erotettu toisistaan teoreettinen ja käytännöllinen lainoppi. Jälkimäinen 

selvittäisi oikeuden "pintatasolla" yksittäisiä säännöksiä ja niiden tulkintaa. 

Teoreettinen lainoppi puolestaan keskittyisi ensi sijassa oikeudenalan suhteellisen 

pysyvään rakenteeseen ja sen välittymiseen oikeudellisen ratkaisutoiminnan 

tasolle. Usein teoreettiseen lainoppiin liitetään myös oikeushistoriallisten, 

oikeusteoreettisten tai oikeussosiologisten näkökohtien hyödyntäminen. 

 Erottelu teoreettiseen ja käytännölliseen lainoppiin ei paljon kerro erilaisista 

tavoista tehdä rikoslainoppia. Myös käytännöllistä rikoslainoppia voidaan tehdä 

historiallisesta tai teoreettisesta näkökulmasta. Ylipäätään rikosoikeuden yleisten 

oppien tutkimuksessa on perinteisesti ollut korkea teoriapitoisuus, vaikka se onkin 

suoraan sovellettavaa lainoppia. 

 Rikosoikeusteoria. — Mitä sitten rikosoikeusteorioilla tarkoitetaan? Rikosoi-

keudellisilla teorioilla on vielä korkeampi abstraktiotaso kuin rikoslainopilla. 

Teoriaan kuuluu oikeusperiaatteita, normeja tai taustaoletuksia, jotka koskevat 

koko oikeudenalaa ja jotka otetaan teoriassa annettuina. 

 Suomalaisessa rikosoikeustieteessä rangaistusteorioilla ja syyllisyysteorioilla on 

ollut tärkeä merkitys. Myös yksittäisten käsitteiden ympärille voidaan kehittää 

teorioita. Sellaisista on kysymys esimerkiksi teon teorioissa ja tahallisuusteorioissa. 

Kaikille edellä mainituille teorioille on ollut etenkin viime aikoina Suomessa 

tyypillistä se, että rikosoikeustieteessä vaikuttaa samanaikaisesti useita keskenään 

kilpailevia teorioita. Käsitykset esimerkiksi siitä, miksi me ylipäätään rankaisemme, 

vaihtelevat. Tahallisuudesta käydään jatkuvaa kädenvääntöä. Yhtä oikeaa 

teoreettista vastausta ei tällaisiin kysymyksiin tietenkään olekaan. 

 Toinen asia on se, että rikoslainoppi voidaan useinkin jäsentää kriminaalipoliitti-

sesti järkeväksi ja perustelluksi kokonaisuudeksi, vaikka sen teoreettinen 

puhdasoppisuus ei kaikilta osin olisikaan taattua. Rangaistusvastuuseen asettami-

nen on käytännöllistä kriminaalipolitiikkaa, jossa ihmisiä rangaistaan lähinnä siitä 

syystä, että muut eivät tekisi rikoksia. Rikosoikeus ei ole yhteiskunnallisessa 

tyhjiössä toimiva käsitejärjestelmä, vaan sen toimintaa ohjaavat olennaisesti 

käsitykset siitä, miten rikosoikeudella pyritään vaikuttamaan ja mihin. Se ei ole 

teoriaa inhimillisen käyttäytymisen universaaleista piirteistä. 

 

1.5 Aiheen rajaus ja teoksen saamat vaikutteet 
 

Aiheen rajaus. — Rikosoikeuden piirissä on perinteisesti erotettu eri kysymys-

ryhmiä. Rikoslain yleisessä osassa käsitellään rikosoikeudellisen vastuun yleisiä 

edellytyksiä, vastuuvapausperusteita sekä rikoksen yritystä ja osallisuutta. Siinä on 

lyhykäisyydessään tämän teoksen aihe. Tässä teoksessa yleiseen osaan luetaan 

myös rikosten yksiköiminen ja lainkonkurrenssi ( VI). 



Sida 12 av 360 
 

 Yleisen osan varsin niukat säännöt on sijoitettu rikoslain 1-9 lukuihin. Rikos-

lainopissa puhutaan lain 3-5 luvuista ja muista kaikkia rikoslajeja yhteisesti koske-

vista vastuun edellytyksistä yleensä rikosoikeuden yleisinä oppeina. Rikoslain 

yleisen osan säännöt ovat yhteisiä kaikille tai ainakin lähes kaikille rikoslajeille. 

Rikoslakiprojektin loppuvaiheessa ollaan esittämässä uusia, olennaisesti nykyisiä 

täsmällisempiä ja kattavampia säännöksiä rikoslain yleiseen osaan. Loppusuoralla 

olevat säännösehdotukset on otettu tekstissä huomioon. 

 Rikoslain erityisen osan muodostavat rikoslajit eli eri tekotyyppien kriminali-

soinnit ja niitä koskevat rangaistusasteikot. Merkittävimmät kriminalisoinnit on 

sijoitettu rikoslain 10-50 lukuihin. Kokonaisuudistuksen kuluessa on noudatettu 

niin sanottua keskittämisperiaatetta, jonka mukaan kaikki vankeusuhkaiset rikokset 

tai ainakin sellaiset, joista voidaan tuomita yli kuuden kuukauden 

vankeusrangaistus, olisi sijoitettava rikoslakiin ( VII.1.1). 

 Tällä hetkellä erityislainsäädännössä on vain eräitä kokonaisuudistuksen viime 

vaiheeseen jääneitä rikoksia. Rikoslain ulkopuolelta ollaan siirtämässä rikoslakiin 

esimerkiksi merkittävimmät ase-, alkoholi- ja arvopaperimarkkinarikokset. ( 

VII.2.5). 

 Rikosoikeuden yleiset opit olisivat molemmat jalat tukevasti ilmassa ilman sitä 

rikoslajien maaperää, jonka päällä ne seisovat. Teoksen lopussa selvitetäänkin 

pääpiirteissään se, mikä meillä on rangaistavaa. Viitaten edellä kriminologiasta 

lausuttuun samalla kartoitetaan sitä, millaisia rikoksia meillä tehdään ja mitkä ovat 

tyypillisiä rikoksentekotapoja. 

 Kolmanneksi rikosoikeuden osaksi erotetaan yleensä rikosoikeudellinen seuraa-

musjärjestelmä. Seuraamusjärjestelmään luetaan yleensä kaikki yleiset määräykset 

rikosten seuraamuksista ja muista oikeusvaikutuksista. Näitäkään kysymyksiä ei 

tulisi erottaa liian jyrkästi yleisistä opeista. Esimerkiksi anteeksiantoperusteiden 

suhde seuraamusluonteiseen syyttämättä ja tuomitsematta jättämiseen on usein 

veteen piirretty viiva. Tässä teoksessa toimenpiteistä luopumismahdollisuudet 

onkin pyritty ottamaan huomioon silloin, kun rangaistusvastuun yleiset edellytykset 

ylittyvät vain täpärästi. 

 Rangaistusten ja menettämisseuraamusten pääperiaatteet on kirjattu rikoslain 2 

lukuun. Useista rangaistuslajeista on omat erityislakinsa. Rangaistuksen 

mittaamista koskee rikoslain 6 luku. Rangaistuksen tuomitsemiseen liittyvät myös 

niin sanottu yhtenäisrangaistusjärjestelmä (RL 7 luku) ja rikosoikeudellinen 

vanhentuminen (RL 8 luku). Näitä ei käsitellä teoksessa. Oikeushenkilön rangais-

tusvastuu (RL 9 luku) sijoittuu seuraamusjärjestelmän ja yleisten oppien 

välimaastoon. Se esitellään lyhyesti ( III.1.4). 

 Suomen rikosoikeuden alueellinen soveltamisala (RL 1 luku) ja kansainvälinen 

oikeusapu rikosasioissa on joskus nähty osana rikosoikeuden yleisiä oppeja. Koska 

siinä on lähinnä kyse seuraamusjärjestelmästä ja rikosprosessista, kysymys on 

jätetty kokonaisuudessaan teoksen ulkopuolelle. 

 Rangaistuksen täytäntöönpanon perussäädös on rangaistusten täytäntöönpanosta 

annettu laki (RTL) ja siihen liittyvät erityissäädökset. Vankeinhoidosta ja kri-

minaalihuollosta on omat säädöksensä samoin kuin nuorten rikoksentekijöiden 
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rangaistusten täytäntöönpanosta. Nämä kuuluvat selväpiirteisesti seuraamusjär-

jestelmään. 

 Saksalaisista ja anglosaksisista vaikutteista. — Keskustelu rikosoikeuden ylei-

sistä opeista on perinteisesti ollut kansainvälistä. Vaikka kotimaiseen rikos-

lainoppiin keskittyvässä työssä ulkomaiset vaikutteet on suodatettava monen tiheän 

siivilän läpi, pari sanaa saksalaisen ja anglosaksisen rikosoikeuden merkityksestä 

tälle teokselle on paikallaan. 

 Suomalaiseen keskusteluun saatiin pitkään selvästi eniten vaikutteita Saksasta. 

Epätavallista ei ollut sekään, että saksalaisia teorioita ja ajattelusuuntauksia 

esiteltiin sellaisinaan suomalaisessa rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa. Yleisten 

oppien tutkimukselle oli saksankielisellä alueella luonteenomaista pyrkimys 

käsitteellisesti aukottomiin ja hierarkkisiin järjestelmiin, joissa kriminaalipoliittiset 

arvostukset oli haettava käsitteenmuodostuksen taustalta. Kriminaalipolitiikalla ei 

ollut vakiintunutta asemaa osana saksalaista rikoslainoppia. Lainopillisiin 

ongelmiin pyrittiin hakemaan ratkaisuja suoraan rikoksen rakenteen systematiikas-

ta ja käsitteistöstä. 

 Oikeuskirjallisuudessa vietiin lainopillinen analyysi erittäin pitkälle yksityiskoh-

tiin. Hienojakoisilla ja täsmällisillä käsitejaotteluilla pyrittiin antamaan vastaus tai 

ainakin vastausvaihtoehdot periaatteessa kaikkiin tyypillisiin rikosoikeuden yleisen 

osan kysymyksiin. Joku voisi puhua "rikosoikeudellisesta laatikkoleikistä". 

 Osassa uudempaa saksalaista yleisten oppien tutkimusta on sen sijaan suun-

tauduttu entistä enemmän kriminaalipoliittisiin tavoitteenasetteluihin ja oikeus-

valtiollisen ajattelun perusteisiin. Modernin yleisten oppien tutkimuksen ehkä 

keskeisin kehityspiirre näyttää olevan juuri perinteisen rikosoikeustutkimuksen 

käsiteformalismin vähittäinen murtuminen ja käsitteistön avaaminen kriminaali-

poliittisille perusteluille. Samalla tulkintasuositukset alkavat näyttää usein pikem-

minkin vaihtoehtoisilta perusteluilta, joiden painoarvo ratkaistaan yksittäista-

pauksellisesti, kuin valmiilta vastauksilta.  

 Saksankielinen ja anglosaksinen yleisten oppien tutkimus ovat tässä mielessä 

viime vuosina lähentyneet selvästi toisiaan, vaikka oikeuskulttuurien välillä ei 

paljon mielipiteiden vaihtoa tapahdukaan. 

 Perinteisesti anglosaksinen yleisten oppien tutkimus on ollut pragmaattista, 

selkeän kriminaalipoliittista ja tyyppitapauksiin keskittyvää. Nykyään myös 

anglosaksisessa tutkimuksessa normatiiviset teoriat rikosoikeuden yleisistä opeista 

täydentävät sääntöjä, periaatteita ja ennakkoratkaisuja. Vastaavasti saksalaisessa 

lainopillisessa tutkimuksessa myös konkreettiset käyttäytymismuodot, tulkintojen 

oikeusvaikutukset, rikosprosessuaaliset näkökohdat ja kriminaalipoliittiset pai-

notukset saavat huomiota osakseen. Anglosaksinen tutkimus näyttää saaneen 

abstraktimpia painotuksia samalla, kun saksalainen tutkimus konkretisoituu. 

 Ruotsalaisen perinteen erityispiirteet. — Ruotsalainen rikosoikeustiede irtaantui 

1960-luvulla selvästi saksalaisesta traditiosta, jota pidettiin käsitelainopillisena ja 

muodollisena. Erityisesti Nils Jareborgin mittava ja teoreettisesti vertaansa vailla 
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oleva tuotanto on tukeutunut Pohjoismaissa uudella tavalla oikeus- ja moraalifilo-

sofiaan, normi- ja arvoteoriaan sekä skandinaaviseen realismiin palautuvaan 

analyyttiseen kielifilosofiaan. 

 Ruotsalaisen rikosoikeustieteen irtaantuminen saksalaisesta traditiosta oli 

Jareborgin tuotannon johdolla hyvin selkeä. Käytännössä tämä tarkoitti aikai-

semmasta poikkeavaa käsitteiden erittelytapaa. Koko rikoksen rakenne ja sen 

perusainesosat ovat saaneet uuden muotoilun 1980- ja 1990-luvuilla, joskin malli 

muistuttaa monella tavalla uudempia saksalaisia kehittelyjä. Yleisten oppien 

tulkintojen oikeusvaikutukset otetaan aikaisempaa paremmin huomioon. Myös 

tuomioistuinkäytännöille on alettu antaa entistä enemmän merkitystä. 

 Kotimaiset uudemmat painotukset. — Myös meillä saksalaisperäinen ajattelu 

menetti valta-asemansa 1960-luvulla ja Brynolf Honkasalon sinänsä mestarillinen 

oppikirjasarja jäi viimeiseksi esimerkiksi melko tyylipuhtaasta saksalaisen 

perinteen mukaisesta kommentaarista. Tällä hetkellä suomalaiseen yleisten oppien 

tutkimukseen saadaan melko tasavertaisesti kolmenlaisia rikosoikeustieteellisiä 

vaikutteita. Pohjoismainen, saksankielinen ja anglosaksinen yleisten oppien tutki-

mus kytkettynä vahvaan oikeusteoreettiseen ja yhteiskuntatieteelliseen panokseen 

muodostaa lähtökohdan suurelle osalle tutkimusta.  

 Uuden kotimaisen rikosoikeuden yleisten oppien tutkimuksen tutkimusmetodit 

vaihtelevat, samoin lähdepohja ja tutkimuksen tavoitteet. Joitain yleisiä kehityspiir-

teitä voidaan kuitenkin hahmotella. Suomalaisessa keskustelussa saksalaiset ja 

pohjoismaiset vaikutteet ovat kulkeneet viime vuosikymmeninä rinnakkain. 

Esimerkiksi Dan Fränden velka Jareborgille ja saksalaisille virkaveljille on ilmei-

nen. Ennen kaikkea Tapio Lappi-Seppälän töissä on otettu haltuun myös 

anglosaksinen ajattelu aikaisempaa paremmin. Yksioikoisesta saksalaisen rikos-

lainopin omaksumisesta on — toivottavasti — päästy eroon. 

 

1.6 Perinteinen ja uusi tässä teoksessa 

 

Kriminaalipoliittinen rikoslainoppi. — Yleisten oppien muutos on näkynyt 

kriminologisen ja kriminaalipoliittisen aineiston entistä suurempana hyödyntämi-

senä. Myös yleisten oppien suhde seuraamusjärjestelmään oivalletaan entistä 

paremmin. Tämä voidaan ymmärtää luontevana jatkona sille kriminaalipoliittiselle 

keskustelulle, jota meillä käytiin rikosoikeuskomiteassa 1970-luvulla seuraamus-

järjestelmän ja kriminalisointien kehittämisestä. 

 Tulkintasuosituksissa tämä on merkinnyt kotimaisessa kirjallisuudessa olennai-

sesti aikaisempaa enemmän ratkaisuvaihtoehtoja auki jättävää rikoslainoppia. Sen 

sijaan, että rikoslainopissa pyrittäisiin vastaamaan kaikkiin ajateltavissa oleviin on-

gelmiin, voidaan rikoslainoppi ymmärtää myös rationaaliselle lainsoveltajalle 

asetettavina vaatimuksina. Lainoppi voi yrittää jäsentää niitä tavoitteita ja arvoja, 

joita säännösten ja niiden tyypillisten soveltamistilanteiden taustalla on. Lainoppi 

voi myös pyrkiä systematisoimaan niitä kysymysryhmiä, jotka ovat sen tarpeessa, 

mutta viime kädessä kysymys on kuitenkin rationaaliselle lainsoveltajalle asetetta-

vista vaatimuksista eikä suoraviivaisista tulkintasuosituksista. 
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 Samalla tuomioistuimen asema korostuu. Rikoslakia ei ainoastaan sovelleta, sen 

soveltaminen on myös tavoitteellista toimintaa. Huomioon on otettava monet näkö-

kohdat, joiden painoarvo määräytyy eri tilanteissa eri tavalla. Tulkintajuridiset 

ratkaisut palautuvat näiden eri näkökohtien kulloinkin saamaan kriminaalipo-

liittiseen painoarvoon. Hyvällä judiciumilla voidaan tarkoittaa herkkyyttä ja 

näkemystä tunnistaa oikeudellisten ongelmien luonne. Niin tutkijan kuin tuoma-

rinkin olisi kyettävä olemaan oman oikeuskulttuurinsa hyvä tulkki. 

 Käsitteet ja yleisten oppien kokonaisuus. — Olen aikaisemmassa yhteydessä 

moittinut rikoslainoppia siitä, että se vieraantuu hämmästyttävän helposti kriminaa-

lipoliittisesta perustastaan. Tässä on syytä toistaa esimerkki, jolla pyrin havain-

nollistamaan ongelmaa. 

 Yleisten oppien käsitteiden soveltamisalojen oletetaan yhtäältä kattavan koko 

alueen ja toisaalta olevan menemättä päällekkäin. Yleiset opit olisivat kuin palapeli. 

Jokainen pala (peruskäsite) sopii täsmälleen omaan paikkaansa. Jos jokin pala puut-

tuu, kuva (systematiikka) ei ole täydellinen. Jos kaikki palat löytävät paikkansa, 

palapeli on eheä kuva. 

 Esimerkkiä voidaan vielä jatkaa. Kun kyseessä on kuva kohteesta, kuvan eheys 

ei takaa sitä, että kuva (systematiikka) ja sen kohde (inhimillinen käyttäytyminen) 

vastaavat toisiaan. Palapelimäisissä yleisissä opeissa onkin nähty keskeisenä se, 

vastaavatko yleiset opit inhimillisen käyttäytymisen "oikeaa" luonnetta. 

 Tässä teoksessa yleiset opit muistuttavat enemmän modernia jalkapallopeliä. 

Jokaisen pelaajan eli peruskäsitteen sijoittuminen yleisten oppien kentällä vaikuttaa 

siihen, miten peli etenee ja missä pallo kulkee. Pallottomankin pelaajan sijoittumi-

nen vaikuttaa pallollisten pelaamiseen. Sijoittuminen ei ole täysin mielivaltaista, 

mutta pelin luonteeseen kuuluu se, että pelaajat liikkuvat. Pelissä ei myöskään ole 

yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua kuten palapelissä. Vaikka pelin perusrakenne 

(systematiikka) ja perusstrategia (kriminaalipoliittiset ja teoreettiset lähtökohdat) 

olisivatkin verraten selkeät, pelissä voidaan painottaa erilaisia päämääriä ja keinoja 

niiden saavuttamiseksi. 

 Rikoksen rakenteen keskeisten käsitteiden pelkkä parempi määrittely ei saa 

välittömiä tulkintajuridisia vaikutuksia. Systematiikasta voidaan tehdä entistä 

vähemmän suoria tulkintajuridisia johtopäätöksiä. Rikoksen rakenne ei ole taikurin 

hattu, josta voi nousta kaikkien yllätykseksi erikokoisia jäniksiä eli tulkin-

tasuosituksia. Jokainen jäniksen nostaminen tai nostamatta jättäminen on 

perusteltava materiaalisesti. Käsitteellisen tutkimuksen sijasta modernia rikos-

lainopillista tutkimusta leimaa ongelmahakuisuus eikä ongelmapakoisuus. 

 Teon huolimattomuuden painottaminen. — Rikoksen yleisessä systematiikassa 

painottuvat entistä enemmän tunnusmerkistön mukaisuudelle asetettavat yleiset 

edellytykset. Osa vastuuvapausperusteita koskevista kysymyksistä, joita on 

ratkaistu oikeudenvastaisuus- tai syyllisyyskysymyksinä, on alettu jäsentää 

systematiikan aikaisempaan vaiheeseen eli teon kiellettyyn luonteeseen. 

 Sen sijaan, että vastuuvapaus perusteltaisiin kysymällä, onko tunnusmerkistön 

mukaan kiellettyä tekoa pidettävä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi sallittuna 

(oikeudenvastaisuus) tai onko kielletyllä tavalla toiminut tekijä voinut toimia toisin 
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(syyllisyys), kysytäänkin suoraan, onko teko ja vahinkoseurauksen aiheuttaminen 

kiellettyä vai sallittua (tunnusmerkistön mukaisuus). 

 Siirtymä merkitsee muutosta siinä näkökulmassa, josta rikoksen rakenteessa 

inhimillistä toimintaa arvioidaan. Sen sijaan, että arvioinnin keskiössä olisivat 

tekijän mielenliikkeet, olennaisempaan rooliin nousee jo se, onko tekijän teko 

objektiivisesti arvioiden kiellettyä vai ei. Käytännössä vastuuvapaus todetaan 

heuristisesti aikaisemmin ja se on ehdottomampaa kuin syyllisyysmoitteen 

puuttumisesta johtuva vastuuvapaus. Kun lisäksi asetetaan ylipäätään vakavasti 

kriminaalipoliittinen kysymys siitä, mitä tunnusmerkistöillä oikeastaan kielletään 

ja millaiset vahinkoseuraukset ovat tunnusmerkistöjen tarkoittamia, joudutaan 

asettamaan kyseenalaisiksi useita perinteisiä ajatustottumuksia. 

 Sosiaaliset roolit ja hyvinvointivaltio. — Tunnusmerkistön mukaisuuden ongel-

mat ovat kaikkein ilmeisimpiä niin sanotussa hyvinvointivaltiollisessa rikosoi-

keudessa. Hyvinvointivaltiollista rikosoikeutta luonnehtii ennen kaikkea se, että 

erilaisiin sosiaalisiin rooleihin kytketään entistä useammin velvollisuuksia valvoa 

toisten toimintaa ja suojella toisia vahinkoseurauksilta. Työturvallisuus, tuotetur-

vallisuus, terveydenhoitohenkilöstön hoitovirheet tai tieliikenne ja muu liikenne 

ovat esimerkkejä, joissa rikosoikeutta käytetään yhä enemmän yhteiskunnallisessa 

ohjaamisessa, ei vain jo tapahtuneiden konfliktien ratkaisemisessa. Oikeuskäy-

tännössä näiden juttujen suhteellinen osuus on noussut huomattavaksi. 

Rikosoikeuden yleisissä opeissa ne eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota 

osakseen. 

 Pääajatuksena on, että teko ja vahinkoseurauksen aiheuttaminen on voitava 

osoittaa huolimattomaksi, jotta siitä voitaisiin rangaista. Teoksessa saakin melko 

suuren merkityksen teon huolimattomuuden arviointi systematisoituna kielletyn 

riskinoton, kielletyn riskinoton relevanssin ja tunnusmerkistön ulottuvuuden 

osakysymyksiin. Ei riitä, että teko on huolimaton. Huolimattomuuden tulee myös 

olla relevanttia aiheutuneelle vahinkoseuraukselle ja loukkaamisrikoksen 

tunnusmerkistön tulee tarkoittaa myös tapahtuneen kaltaisen huolimattomuuden 

rankaisemista.  

 Rikos osana yksityisten kanssakäymistä. — Rikoslainopillisen tutkimuksen 

päähuomion ovat vieneet tahalliset yhdenmiehen rikokset ja se tilanne, jossa joku 

aiheuttaa jo sellaisenaan kielletyllä aktiivisella teolla yksin ja tahallaan välittömästi 

ilmenevän vahinkoseurauksen. Tilanteissa, joissa tekijä tappaa toisen päähän am-

pumalla, ei ole ylipääsemättömiä rikoslainopillisia ongelmia.  

 Ongelmia aiheutuu sen sijaan tilanteissa, joissa arvioitavina ovat sallitun 

toiminnan yhteydessä huolimattomuudesta tehdyt laiminlyönnit, joihin on syyllis-

tynyt useampia vastuuasemassa olevia henkilöitä. Näissä tilanteissa laiminlyöntien 

ja vahinkoseurauksen välillä on saattanut kulua verrattain pitkä aika. Usein myös 

uhri on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahinkoonsa. 

 Jo teon huolimattomuutta koskeva esitys nojautuu siihen, että rikosta ei ole enää 

syytä ymmärtää perinteiseen tapaan yhden yksityisen toista yksityistä vastaan 

tekemäksi pistemäiseksi loukkausteoksi vaan yhä useammin osaksi yksityisten 

välistä kanssakäymistä. Osa teon huolimattomuusoppia voidaan ymmärtää 
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eräänlaisena "simuloituna osallisuusoppina" tuottamuksellisen yhteisvaikutuksen 

tilanteisiin. Sama painotuksen muutos on merkinnyt laiminlyönnin rangaistavuuden 

entistä laajempaa käsittelyä sekä vastuun kohdentamisen arviointia sen osana. 

 Talousrikokset ja yleiset opit. — Myös perinteiselle osallisuusopille on raivattu 

melko paljon tilaa teoksessa. Erityisesti talousrikosten tutkinnassa osallisuusoppi ei 

aina tahdo "taipua" monimutkaisiin yritysrakenteisiin ja rikosoikeudenhoito "yskii" 

joka vaiheessaan. 

 Periaatteessa kysymykset ovat kyllä yleensä ratkaistavissa aivan perinteisen opin 

varassa, kunhan myötävaikutuksesta vain on riittävästi näyttöä. Syy siihen, että 

talousrikosten käsittely kangertelee niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynneissäkin 

ei ole niinkään rikosoikeuden yleisissä opeissa. Siitä huolimatta perinteistä 

osallisuusoppia on painotettu teoksessa. 

 Myös vastuun kohdentamisen laajempaa selvittämistä voidaan perustella ta-

loudellisen toiminnan yhteydessä tehtyjen rikosten ongelmilla. On aivan selvää, että 

1960-luvun yleisten oppien tutkimus ei näitä ongelmia voinutkaan ottaa huomioon. 

 Soveltamiserehdykset ja tahallisuus. — Meikäläinen sinänsä vilkas tahalli-

suuskeskustelu on keskittynyt tappotahallisuuden erilaisiin muunnelmiin eli siihen, 

mitä tarkoittaa toisen tahallinen tappaminen. Oikeuskäytännössä ongelmia näkyvät 

aiheuttavan myös aivan toisenlaiset tahallisuusongelmat, joita voidaan kutsua 

soveltamiserehdyksiksi. Niitä liittyy yhä monimutkaisempaan lainsäädäntöön, 

taloudelliseen toimintaan ja siihen, mitä tarkoittaa esimerkiksi veron tahallinen 

pidättäminen, tahallinen velallisen petos tai perättömän lausuman tahallinen 

antaminen. 

 Tämänkin uudenlaisen painotuksen syy on yksinkertainen. Yleisten oppien 

esityksen tulee vastata sääntelykohdettaan. Jos rikollisuus ei enää vastaa sitä kuvaa, 

jonka varaan perinteiset rikosoikeuden yleiset opit rakennettiin, on yleisiä oppeja 

painotettava uudelleen. 

 Rikosten yksiköiminen ja muut konkurrenssikysymykset. — Lopuksi voidaan 

mainita rikosten yksiköimistä ja muita konkurrenssiongelmia koskevasta jaksosta. 

Vuonna 1991 Suomessa siirryttiin yhtenäisrangaistusjärjestelmään, jolla pyrittiin 

vähentämään tuomioistuinten niin sanottuja konkurrenssiongelmia. Kaikkia 

ongelmia ei uudistuksella tietenkään saatu pois päiviltä. 

 Edelleen tuomioistuimen on kysyttävä, missä määrin tiettyä suhtautumista 

"mahtuu" yhden rikoksen sisään ja milloin on syytä puhua kahdesta rikoksesta. 

Onko yhden vieraan pankkikortin käyttäminen kuukauden ajan yksi vai useampia 

petoksia ja väärennyksiä? Tästä rikosten yksiköimisongelmasta ei ole käyty 1990-

luvulla laajempaa keskustelua. 

 Myös lainkonkurrenssikysymyksistä on meillä tältä vuosikymmeneltä vähän 

puheenvuoroja. Lainkonkurrenssissahan kysyttäväksi tulee se, missä määrin yksi, 

ankaramman rangaistusasteikon sisältävä tunnusmerkistö kattaa toisten, lievemmin 

rangaistavien tunnusmerkistöjen tarkoittaman suhtautumisen. Edelleenkin 

tuomioistuimet joutuvat arvioimaan sitä, missä tilanteessa murtovaras tuomitaan 

vain varkaudesta ja milloin myös vahingonteosta. 
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 Nämäkin kysymykset saavat tässä teoksessa tavanomaista suuremman painon. 

Syitä on kaksi. Edellä mainittiin jo yhtenäisrangaistusjärjestelmään siirtyminen 

vuonna 1991. Toisena syynä voidaan pitää sitä, että rikoslakiprojektin tässä 

vaiheessa kaikki keskeiset tunnusmerkistöt ollaan uudistettu tai niiden uudistamista 

on ehdotettu. 

 

 

2 RANGAISTUKSEN TARKOITUS JA SEN KÄY-

TÖN RAJAT 
 

2.1 Rangaistusteoriat 
 

Sovitusteoriat. — Rangaistus merkitsee ihmisen oikeudellisesti suojattujen etujen 

— lähinnä vapauden ja varallisuuden — riistoa ja tahallista kärsimyksen aiheutta-

mista. Tahallinen kärsimyksen aiheuttaminen on vastoin eettisiä perusperiaat-

teitamme. Rangaistuksen käyttö vaatii perustelun tai oikeutuksen. Tällainen 

oikeutus esitetään rangaistusteorioissa eli teorioissa rangaistuksen tarkoituksesta. 

Teoriat jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään.  

 Sovitusteorioissa eli absoluuttisissa teorioissa rangaistuksen oikeutus haetaan 

ajallisesti menneestä eli tehdystä teosta. Rangaistuksen oikeutus on siinä, että rikok-

sentekijä on ansainnut rangaistuksen rikkomalla yhteisesti sovittuja sääntöjä 

vastaan. Rangaistuksen tehtävä on olla rikoksen oikeudenmukainen sovitus.  

 Sovitusteorioita kannatettiin erityisesti viime vuosisadalla, mutta yllättävää 

kyllä teorian mukaisia käsityksiä näkyy 1990-luvun kirjallisuudessakin. Yhteiskun-

nan oikeus rajoittaa kielloin ja käskyin ihmisten toiminnallista vapautta ja rangaista 

rajoitusten rikkojia hyväksytään usein eräänlaisena luonnonoikeudellisena 

välttämättömyytenä. Viime kädessä voidaan vedota kainostelematta moraaliseen 

intuitioon. Pohjoismaissakin on esitetty, että jotkut asiat ovat yksinkertaisesti väärin 

ja että niistä tulisi rangaista. Ja siinä kaikki. 

 On tietysti selvää, että sovitus ei voi antaa tyydyttävää vastausta sille, joka vaatii 

järkisyitä rankaisemiselle. Tehtyä rikosta ei saa tekemättömäksi ja rangaistuksen 

ainoaksi perusteeksi ei riitä se, että ihmisten mielissä asuva sovituksen vaatimus 

edellyttää, että rikoksentekijät saavat ansioidensa mukaan. 

 Moralistinen perustelu edellyttää ennalta vahvistettua moraalista normistoa 

tuekseen. Käytännössä perusteluihin ei sisälly mitään takeita mielivallan välttä-

miseksi. Vaikka sellaiset perustavaa laatua olevat kiellot kuin tappamisen kielto, 

voitaisiinkin perustella jäännöksettömän moraalisesti, tämä perustelu ei sellaise-

naan vielä perustelisi kiellon tukena käytettyä rangaistusta. Rangaistuksen 

ansaitseminen edellyttää vähintään sitä, että säännöt hyödyttävät kaikkia ja niistä 

on sovittu yhdessä. Jos tästä ei ole varmuutta, rangaistusta ei voida perustella 

eräänlaisella "reilun pelin ehtojen" rikkomisellakaan.  

 Abolitionismi. — Osassa uudempia käsityksiä lähdetään päinvastaisesta 

lähtökohdasta eli siitä, että rikosoikeusjärjestelmä ei ole, ei ole koskaan ollut eikä 
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tule koskaan olemaan ylipäätään parempi vaihtoehto millekään muulle tavalle 

reagoida tapahtuneeseen vääryyteen. Myös se, että "pahantekijöille ei tehdä yhtään 

mitään", on suomalaisessa keskustelussa esitetty parempana vaihtoehtona kuin 

rikosoikeus. Tätä näkökulmaa edustaa abolitionismi.  

 Vaatimus väkivaltaisen rikosoikeusjärjestelmän poistamisesta kaipaisi lukuisia 

rajauksia ollakseen uskottava. Vaikka olemme yhtä mieltä siitä, että 

vankeusrangaistuksen käyttöä on rajattava minimiin, abolitionistit eivät ole arvi-

oineet sitä, kuuluvatko myös sakko- tai rikesakkoseuraamukset poistettavaan 

väkivaltaiseen rikosoikeusjärjestelmään? Ja tulisiko poistettujen rangaistusten 

tilalla käyttää joitain muita keinoja? Yksityis-, vero- tai hallinto-oikeudelliset keinot 

eivät takaa parempaa lopputulosta. Joka tapauksessa prosessuaalisesti rikosoi-

keuteen on liitetty perinteisesti sellaisia oikeusvaltiollisia oikeusturvamekanismeja, 

jotka voivat olla vaarassa siirryttäessä hallinnollisiin seuraamuksiin. Sanktion 

nimikkeen muuttamisella ei sisältöä muuteta. 

 Konkreettisissa kysymyksissä abolitionismin tavoitteet eivät välttämättä 

poikkea millään tavoin perinteisemmän rikosoikeuden tavoitteista. Kri-

minalisointien käyttöä tulisi rajoittaa, vankeusrangaistusta tulisi käyttää mahdolli-

simman vähän, toimenpiteistä luopumisen mahdollisuuksia tulisi käyttää nykyistä 

enemmän ja vastuuvapausperusteiden mahdollisuudet tulisi ottaa lainopissa 

paremmin huomioon. 

 Preventioteoriat. — Preventioteorioissa eli relatiivisissa rangaistusteorioissa 

taas tähdätään tulevaisuuteen. Rangaistuksen oikeutus ei ole jo tehdyn rikosteon 

sovittamisessa vaan siinä, miten rankaisemisella voidaan vaikuttaa rikoksentekijän 

ja muiden tulevaan käyttäytymiseen. Tässäkin ajattelussa huomion keskiössä ovat 

hyväksyttävän rikosoikeuden rajat. Tehotonta rikosoikeutta ei tule käyttää. 

Tehokastakaan rikosoikeutta ei tule käyttää, jos muut syyt puhuvat sitä vastaan. 

Preventioteoriat ovat selvästi merkittävin tapa perustella rikosoikeuden olemas-

saoloa ja käytön ehtoja. Rikoslakiprojekti nojautuu — samoin kuin sitä edeltänyt 

rikosoikeuskomitea — rikosoikeuden perusteluna voimakkaasti preventioon. 

 Preventiivinen vaikutus voidaan jakaa kahteen osaan. Jos tarkoitetaan rangais-

tuksen yleisesti lainrikkomisia vähentävää vaikutusta, puhutaan yleispreventiosta 

tai yleisestävyydestä. Jos taas puhe on siitä, miten rangaistus vähentää itse rikoksen-

tekijän taipumuksia rikkoa lakia, tarkoitetaan erityispreventiota eli erityisestä-

vyyttä. Sekä yleis- että erityisestävässä vaikutuksessa voidaan lisäksi erottaa eri 

tyyppejä.  
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Rangaistuksen tarkoitus 

 
          Mahdollisia uusia 

Rikosteko     Rangaistustuomio   rikostekoja 

  
 

 

 

 

  

 

  Tarkoitus tehdyssä teossa  Tarkoitus tuleviin tekoihin vaikuttamisessa 

  Sovitusteoriat    Preventioteoriat  

  *rangaistus rikoksen   *rangaistuksen yleisestävä 

  oikeudenmukaisena   vaikutus  

  sovituksena     * rangaistuksen erityisestävä 

        vaikutus  

 

 

2.2 Rangaistuksen erityisestävä vaikutus ja seuraamusjärjestelmä 

 

Toteutumiskanavat. — Erityispreventiota voidaan toteuttaa ensi sijassa seuraa-

musjärjestelmän kautta. Rikoksentekijän tuomitseminen ja rangaistuksen täytän-

töönpano voidaan pyrkiä järjestämään niin, että rangaistusten käytöllä ei ainakaan 

lisätä rikollisuutta. Joissain kysymyksissä erityispreventiiviset perusteet saattavat 

vaikuttaa myös rikosoikeuden yleisten oppien kysymysten käsittelyssä. Kri-

minalisointiratkaisujen kohdalla ei erityispreventiosta voida luontevasti puhua.  

 Välitön erityispreventio. — Mitkä ovat erityispreventiivisen vaikuttamisen 

keinot? Keinot voidaan jakaa välittömiin eli negatiivisiin ja välillisiin eli 

positiivisiin. Välittömillä keinoilla ajatellaan vaikutettavan tuomittuun varsin 

suoraviivaisella pakolla, kun taas välillinen vaikuttaminen tarkoittaa pyrkimystä 

kiinnittää rikoksentekijä yhteiskuntaan paremmin tai ainakin ehkäistä hänen 

sitoutumistaan rikolliseen alakulttuuriin. 

 Välittöminä keinoina on jo perinteisesti pidetty ehdotonta ja ehdollista 

vankeutta. Vanhan ajatuksen mukaan ehdollista vankeutta käytetään varoituksena. 

Myös rangaistukseen tuomitsematta jättäminen voidaan monissa tapauksissa 

ymmärtää varoituksena. Vasta jos varoituksia ei enää voida antaa, on siirryttävä 

käyttämään ehdotonta vankeutta. 

 Ehdoton vankeus. — Alkuperäisen ajatuksen mukaan vankeusrangaistuksen 

täytäntöönpanolla olisi kaksi tarkoitusta. Rikoksentekijän eristämisellä hänen 

mahdollisuutensa uusiin rikoksiin estetään. Samalla vankeusrangaistuksen oli 

määrä vähentää tuomitun taipumuksia uusiin rikoksiin. 

 Jälkimmäisestä, sopeuttavasta ja sosiaalistavasta vaikutuksesta ei kannata enää 

puhua. Laitoksissa täytäntöönpantujen rangaistusten mahdollisuudet vähentää 

tuomitun taipumuksia rikosten tekoon ovat osoittautuneet harhakuvitelmiksi. 

Rangaistusten täytäntöönpanossakin on luovuttu 1800-luvulla käytössä olleista 
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kasvatuksellisista toimista. Pitkät vankeusrangaistukset eivät toimi sen paremmin 

kuin lyhyet. Ehdottoman vankeuden erityispreventiiviseksi tarkoitukseksi jää 

ainoastaan eristäminen. Vangin mahdollisuudet uusiin rikoksiin ovatkin tietysti 

vähäiset. 

 Tämä eristäminen tehdään kuitenkin kalliilla hinnalla. Ehdoton vankeus on 

erityispreventiivisesti kaikkein huonoin vaihtoehto.  Vankeuteen eristäminen 

toimii päinvastaisesti kuin erityisprevention tavoite edellyttää. Ehdottoman vankeu-

den kärsiminen lisää rikosten uusimisriskiä eikä vähennä sitä. "Linnakundien" 

kiinnittyminen yhteiskuntaan on kaikkea muuta kuin helppoa. Päin vastoin pysyvä 

sitoutuminen rikolliseen alakulttuuriin tapahtuu usein juuri vankilassa. Erityisesti 

nuoren tuomitseminen vankilaan edellyttääkin erityisen painavia syitä ( 

III.7.1.2). Yleisesti ottaen vapaudessa täytäntöönpantavat rangaistukset ovat 

vankeusrangaistuksia parempia erityispreventiivisesti. Vankeusrangaistus on myös 

yhteiskunnalle kallis ja tuomitulle raskas. 

 Vielä 1960-luvulla meillä käytettiin ehdotonta vankeusrangaistusta muita 

Pohjoismaita olennaisesti enemmän. Viime vuosikymmenien kriminaalipolitii-

kassa yhtenä yleisenä tavoitteena on ollut lähentää suomalaista vankeusran-

gaistuskäytäntöä muiden Pohjoismaiden tasoon. Vankiluvun lasku ei tietenkään ole 

itseisarvo, mutta sellaisen rangaistuslajin käyttö, joka aiheuttaa tuomituille 

kärsimyksiä, jolla ei ole myönteisiä preventiivisiä vaikutuksia ja joka on 

yhteiskunnalle kallis, on supistettava minimiin. 

 Vankilukumme ovatkin laskeneet. Vuonna 1980 suomalainen vankiluku oli 

noin 5.000, mikä vastasi 106 vankia 100.000 asukasta kohti. Vuonna 1996 vankilu-

ku oli laskenut noin 2.700:aan ja vastasi enää 62 vankia 100.000 asukasta kohden. 

Nykyinen määrä vastaa pohjoismaista tasoa. Kaiken kaikkiaan ehdottomia 

vankeusrangaistuksia määrätään vuodessa noin 7.000 kertaa, joka on noin 10 % 

kaikista tuomioistuinten tuomitsemista rangaistuksista. 

 Myös vankirakenne on muuttunut. Kun vielä kaksikymmentä vuotta sitten 

väkivalta- ja huumausainerikoksista tuomittujen osuus vangeista oli noin 10 %, nyt 

osuus on noin 50 %. Sen sijaan varkauksista ja liikennejuopumuksesta tuomittujen 

vankien osuus on vähentynyt. Entinen noin 60 %:n vankiosuus on kaventunut noin 

40 %:ksi. Muutos johtuu ennen kaikkea siitä, että liikennejuopumuksesta tuomitut 

suorittavat varsin usein rangaistuksensa yhdyskuntapalveluna, josta tulee puhe 

jatkossa. Vankeusrangaistuksen keskipituus on pysynyt noin kahdeksassa kuukau-

dessa.  

 Ehdollinen vankeus. — Kuten todettiin, toinen perinteinen välittömän 

erityisprevention keino on ollut varoitus, jos sillä voidaan olettaa olevan jotain 

vaikutusta tuomittuun. Ehdollisena määrätty vankeusrangaistus on perinteisesti 

ymmärretty juuri varoituksena. 

 Ehdollista vankeutta käytetäänkin runsaasti. Ehdollisia vankeusrangaistuksia 

määrätään meillä vuosittain noin 13.000 kertaa, joka on runsaat 20 % kaikista 

tuomioista. Ehdollisten vankeusrangaistusten määrä on siis kaksinkertainen 

verrattuna ehdottomiin. Tyypillinen ehdolliseen vankeuteen johtava rikos on törkeä 
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rattijuopumus. Kokonaisuutena ehdollinen vankeus toiminee preventiivisesti 

vähintään yhtä hyvin kuin muutkin rangaistukset. 

 Usein väitetään, että ehdollinen vankeus ei toimi nuorille varoituksena, vaikka 

se on sellaiseksi tarkoitettu. Muutama ehdollinen vankeusrangaistus saattaa vielä 

toimia, mutta sen jälkeen ehdollinen vankeus voi menettää nuoren tuomittavan 

silmissä uskottavuuttaan. Tänä vuonna onkin aloitettu kokeilu, jossa 15-17-vuotias 

rikoksentekijä voidaan tuomita lähinnä ehdollisen vankeuden sijasta nuo-

risorangaistukseen jatkossa esitettävällä tavalla. Tarkoitus ei ole se, että nuori 

tuomittaisiin joko sakkoon tai nuorisorangaistukseen. Ehdollinen rangaistus toimii 

pääosin hyvin myös nuorten tapauksissa. 

 Sakko. — Vaikka vankeusrangaistus muodostaa edelleen rangaistusjärjes-

telmän kovan ytimen, sakkorangaistus on käytännössä selvästi tavallisin rangaistus. 

Sakkoja tuomitaan vuosittain noin 38.000 kertaa. Tuomioistuinten rikostuomioista 

noin 60 % on sakkorangaistuksia ja yksi kolmasosa ehdollista tai ehdotonta 

vankeutta. Kaiken kaikkiaan rangaistuksista noin 90 % on sakkorangaistuksia, jos 

mukaan lasketaan myös tuomioistuinten ulkopuolella rangaistusmääräys-

menettelyssä tuomitut sakot. 

 Tuomitsematta jättäminen. — Myös seuraamusluonteinen rangaistukseen 

tuomitsematta jättäminen voidaan ymmärtää varoituksena. Kaikista tuomioistui-

men ratkaisuista tuomitsematta jättämistä käytetään vuosittain alle 2000 kertaa, 

joka edustaa tuomioista 2-3 %:a. Luvun alhaisuus selittyy sillä, että syyttämättä 

jättämisen edellytyksiä on väljennetty tällä vuosikymmenellä. Nykyään syyttämättä 

jätetäänkin olennaisesti tuomitsematta jättämistä useammin, yhteensä noin 7.000 

kertaa vuodessa. 

 Välillinen erityispreventio. — Erityisestäviä vaikutuksia voidaan yrittää saada 

aikaan myös välillisesti, pyrkimällä kiinnittämään tuomittu yhteiskuntaan, 

kehittämään vastuuntuntoisuutta ja ainakin estämään sitoutumista rikollisiin 

alakulttuureihin. Tällaisia välillisen erityisprevention piirteitä on kahdessa 

uusimmassa rangaistuslajissamme, yhdyskuntapalvelussa ja nuorisorangaistuk-

sessa. Yhdyskuntapalvelua tuomitaan ehdottoman vankeuden sijasta. Nuo-

risorangaistus voidaan tuomita 15-17-vuotiaalle rikoksentekijälle lähinnä 

ehdollisen vankeuden sijasta. 

 Yhdyskuntapalvelu. — Yhdyskuntapalvelu on tullut tänä vuonna vakinaisesti 

seuraamusvalikoimaan ehdottoman vankeuden oheen. Aikaisemmin yhdyskunta-

palvelu oli kokeilu, joka alkoi osassa maata ja jatkui viime vuosina koko maan 

kattavana. Pääsääntöisesti enintään kahdeksan kuukauden mittainen ehdoton 

vankeusrangaistus tuomitaan yhdyskuntapalveluna. Yhdyskuntapalvelu koostuu 

20-200 tunnista valvonnan alaisena tehtävää palkatonta työtä siten, että yksi 

vankeuspäivä vastaa osapuilleen yhtä yhdyskuntapalvelutuntia. Käytännössä työ 

suoritetaan suunnilleen yhtä pitkän ajan kuluessa kuin ehdoton vankeus olisi 

suoritettu. Rangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtii Kriminaalihuoltoyhdistys. 

 Yhteensä yhdyskuntapalvelua käytetään noin 3.000 kertaa vuodessa. Kaikista 

rangaistuksista yhdyskuntapalveluina tuomitaan noin 5 %. Ehdottomista vankeus-

rangaistuksista noin kolmannes määrätään yhdyskuntapalveluna. Tyypillinen 
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yhdyskuntapalvelurangaistus on noin 70-90 tunnin mittainen. Uusi seuraa-

musmuoto on osoittautunut hyväksi. Vain noin 10 %:ssa tapauksista rangaistuksen 

täytäntöönpano joudutaan keskeyttämään ja tuomittu määrätään suorittamaan 

rangaistuksensa loppuun rangaistuslaitoksessa. 

 Tyypillinen yhdyskuntapalveluun tuomittu on rattijuoppo, joita on noin runsaat 

60 % yhdyskuntapalveluun tuomituista. Yhdyskuntapalvelun tarkoituksena on 

vähentää vankeusrangaistuksen haittoja. Rangaistuksen toivotaan helpottavan 

tuomitun kiinnittymistä normaaliin elämänmenoon. Joka tapauksessa se ehkäisee 

rangaistun sitoutumista rikolliseen elämään. Yhdyskuntapalvelu on myös erittäin 

halpa seuraamus ehdottomaan vankeuteen verrattuna. 

 Vielä on liian varhaista arvioida yhdyskuntapalvelurangaistuksen preventiivisiä 

vaikutuksia. Ei näy olevan mitään syytä olettaa, että rangaistuslajin muutoksella 

olisi lisätty rikollisuutta, pikemminkin päin vastoin. Esimerkkinä tästä on 

rattijuopumus. Vaikka rattijuoppoja lähetetään linnaan entistä harvemmin, 

rattijuopumusrikosten määrä on kiistatta ollut 1990-luvulla laskussa ( VII.2.2.2). 

 Nuorisorangaistus. — Nuorisorangaistusta kokeillaan vuodesta 1997 lähtien 

seitsemässä suuressa ja keskisuuressa kaupungissa. Tätä uutta rangaistuslajia 

käytettäessä 15-17-vuotias rikoksentekijä tuomitaan lähinnä ehdollisen van-

keusrangaistuksen sijasta nuorisorangaistukseen, joka merkitsee käytännössä 10-60 

tunnin palkatonta työtä tai ongelmanuorten tukipalveluihin osallistumista. 

Rangaistukseen kuuluu myös neljästä kuukaudesta vuoteen kestävä valvonta, jonka 

tarkoitus on saada nuori arvioimaan elämäntilannettaan ja tulevaisuuttaan. Uutta 

seuraamusta on perusteltu sillä, että useampikertaiset ehdolliset vankeus-

rangaistukset eivät toimi varoituksena nuorelle, joka ei välttämättä riittävän 

konkreettisesti koe tulleensa rangaistuksi. 

 Hoidolliset seuraamukset. — Samantyyppisestä sopeuttamisesta on kysymys 

myös hoidollisissa seuraamuksissa. Viime vuosikymmeninä meillä on suhtauduttu 

niin sanottuun hoitoideologiaan muita Pohjoismaita kriittisemmin, koska 

hoidollisista seuraamuksista oli huonoja kokemuksia vuosisadan alkupuolelta. 

Hoidon nimissä rikoksentekijä saatettiin alistaa tosiasiassa kohtuuttomiin, ajallisesti 

määrittelemättömiin seuraamuksiin, joiden toteuttamisessa ei otettu huomioon 

hänen oikeusturvaansa. 

 Viime vuosina on keskustelu hoidon suhteesta rangaistukseen noussut 

uudestaan esille. Erityisesti kysymys hoidon asemasta suomalaisessa seuraamus-

järjestelmässä koskee alkoholin väärinkäyttöä, koska suuri osa vakavasta 

rikollisuudesta liittyy tavalla tai toisella siihen. Aivan selvää on, että esimerkiksi 

rattijuopumuksia voitaisiin vähentää parhaiten hoitamalla alkoholin väärinkäyttä-

jien henkilökohtaista ongelmaa. Myös väkivaltaiseen käyttäytymiseen voidaan 

vaikuttaa hoidolla. 

 Hoidon käyttöön rangaistuksena suhtaudutaan edelleen varauksin. Joskus 

sopeuttava hoito voisi edellyttää seuraamusta, joka on liian ankara suhteessa 

tehtyyn tekoon. Rangaistusten tulee tekorikosoikeudellisessa järjestelmässä ( 

II.2) jatkossakin perustua tehtyyn tekoon, ei tekijän luonteenpiirteisiin, ominai-

suuksiin tai hoidon tarpeeseen. Mutta tapauksissa, joissa tehdyn rikoksen johdosta 
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joudutaan käyttämään rangaistusta, saattaa olla perusteltua koettaa kytkeä mukaan 

myös hoidollinen ulottuvuus. Se ei kuitenkaan saa koventaa tosiasiallista seuraa-

musta ja sen on perustuttava tekijän suostumukseen. 

 Tällä hetkellä osa yhdyskuntapalvelurangaistusta voidaan korvata päihde-

huollon palveluilla. Täyttä ymmärrystä vailla olevien vankeusrangaistukseen 

harkitaan kytkettäväksi hoito ( III.7.2.4). Yleisemmälläkin tasolla selvitetään 

mahdollisuuksia kanavoida hoidollisia toimenpiteitä rikosoikeudelliseen seuraa-

musjärjestelmään. 

 Syyttämättä ja tuomitsematta jättäminen (RVA 15 a §, RL 3:5.3/3) on tehty 

mahdolliseksi muun muassa sillä perusteella, että rangaistusta olisi pidettävä 

kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon sosiaali- ja terveyden-

huollon toimet. Huumausainerikoksesta voidaan jättää syyttämättä tai tuomitse-

matta muun muassa silloin, kun narkomaani osoittaa sitoutuneensa sosiaali- ja 

terveysministeriön hyväksymään vieroitushoitoon ( VII.2.2.3). Ongelmana 

viimemainitussa mahdollisuudessa on ainoastaan se, että vieroitushoitopaikkoja ei 

ole lainkaan riittävästi. 

 Hoidolliset seuraamukset voivat useissa tapauksissa olla lupaava uusi 

vaihtoehto seuraamusjärjestelmään. Poliittisesti niiden läpivieminen ei ole aina 

helppoa. Hoidolliset seuraamukset maksavat usein enemmän kuin perinteiset 

rangaistukset. Koventuneiden kriminaalipoliittisten asenteiden yhteiskunnassa niitä 

vastustetaan sillä perusteella, että ei ole oikein, että esimerkiksi seksuaalirikollista 

hoidettaisiin sen sijasta, että häntä rangaistaisiin. Edes siinä tilanteessa, että 

hoidolliset seuraamukset olisivat varmuudella erityispreventiivisesti parempia kuin 

perinteiset rangaistukset, poliitikot eivät halua niitä aina sallia. Sovituksen vaatimus 

asuu syvällä. 

 On tietysti selvää, että tavoiteltaessa tekijän sopeuttamista yhteiskuntaan seu-

raamuksen suhde tekoon ei tule perinteiseen tapaan arvioitavaksi. Pikemminkin 

seuraamus suhteutetaan tällöin tekijään ja tämän sopeuttamistarpeeseen. Joskus 

seuraamus vaikuttaa liian lievältä rangaistukselta tehdystä teosta. Tämän ei pitäisi 

olla ongelma, jos seuraamuksella on riittävästi preventiivistä vaikutusta. 

 Tuomari ja erityispreventio. — Monet katsovat, että erityispreventiossa on 

kysymys lainsäätäjän ja täytäntöönpanokoneiston asiasta, johon tuomioistuin ei 

saisi kiinnittää huomiota. Pääsääntö onkin se, että tuomioistuin määrää seuraa-

muksen tehdyn teon vahingollisuuden ja vaarallisuuden sekä siitä ilmenevän tekijän 

syyllisyyden perusteella (RL 6:1). Tuomioistuin ei rankaise sen vuoksi, että tekijään 

voitaisiin vaikuttaa, vaan sen vuoksi, että tämä on tehnyt rikoksen. 

 Yhtä selvää on se, että tuomioistuimen on otettava seuraamusharkinnassaan 

huomioon ne mahdollisuudet avoseuraamuksiin, joita laki tarjoaa. On voitava jättää 

rangaistukseen tuomitsematta, jos teko on tehty ajattelemattomuudesta. Sakkoa ja 

ehdollista vankeutta on käytettävä mahdollisimman pitkälle. Yhdyskuntapalvelu on 

laissa säädetty ensisijaiseksi rangaistukseksi korkeintaan kahdeksan kuukauden 

ehdottoman vankeuden sijaan. Ehdottoman vankeuden tulee olla viimeinen keino, 

jota käytetään vasta silloin, kun se on yleisestävistä syistä välttämätöntä. 
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2.3 Rangaistuksen yleisestävä vaikutus ja rikosoikeusjärjestelmä 

 

Yleisprevention merkitys. — Niin sanotussa uusklassisessa kriminaalipolitiikassa ja 

rikoslain kokonaisuudistuksessa on selkeästi ja johdonmukaisesti nojauduttu ennen 

kaikkea rangaistuksen yleisestävään vaikutukseen. Vaikka rikosoikeusjärjestelmä 

tulee sovellettavaksi vasta, kun rikos on jo tehty, myös sen olemassaololla tähdätään 

rikosten ennaltaehkäisevään vaikutukseen. Yleisestävyys tarkoittaa vaikuttamista 

muihin kuin rangaistavaan itseensä.  

 Toivottuun yleisestävään vaikutukseen perustuu tietysti ennen kaikkea kri-

minalisointien säätäminen. Ainoa syy rikoslainsäädännölle voi olla tietyn 

käyttäytymisen vähentäminen. Tekotyyppejä kriminalisoidaan, jotta ihmiset eivät 

tekisi niiden mukaisia tekoja. Yksittäisessä rangaistukseen määräämisessä 

yleispreventiivisten argumenttien merkitys on vähäisempi, vaikkakaan ei 

tuntematon. 

 Välitön yleispreventio. — Myös yleispreventiiviset keinot voidaan jakaa 

välittömiin eli negatiivisiin ja välillisiin eli positiivisiin. Yleisprevention perin-

teinen, jo satoja vuosia keskustelussa esillä ollut vaikutuskanava on pelotus. 

Rangaistusuhan ja tuomittujen rangaistusten on tarkoitus vakuuttaa mahdollisille 

rikoksentekijöille, että rikos ei kannata. Odotettavissa oleva rangaistus painaa 

enemmän kuin rikoksesta odotettavissa oleva hyöty.  

 Uudemmassa keskustelussa yleisprevention ydinsisältöä ei kytketä suoravii-

vaisesti rangaistuksen pelotusvaikutukseen. Ihmisten käyttäytymiseen ei vaikuteta 

vain uhkailemalla heitä rangaistuksilla. Päätökset rikosten tekemisestä eivät ole 

yleensä rationaalisen harkinnan tulosta. Suuri osa rikoksista tehdään olosuhteissa, 

joissa järkevälle harkinnalle ei ole juuri tilaa. Esimerkiksi henkirikoksista valtaosa 

tehdään humalassa ja kiihtyneessä mielentilassa, jossa myöhempiä rangaistuksia ei 

ajatella. 

 Ihmiset eivät yleensä noudata lakeja pelosta vaan siksi, että se on tullut tavaksi 

tai siksi, että lain noudattaminen koetaan oikeaksi. Moraalinormien ja sosiaalisten 

pelisääntöjen omaksumisessa rangaistusuhka ei ole ensisijainen tai edes olennainen 

keino. Rangaistusten pelko tuskin estää "autovarasjengiin" ajautunutta nuorta 

jatkamasta rikoksiaan. Sosiaalistumisprosessi ei tapahdu rikoslakia lukemalla ja 

tuomioita seuraamalla vaan muita kanavia pitkin. 

 Välillinen yleispreventio. — Välittömän prevention sijasta kriminaalipolitiikan 

painopiste onkin välillisessä yleispreventiossa. Tällä tarkoitetaan rangaistusten 

moraalia ja tapaa luovaa vaikutusta. Joskus puhutaan myös positiivisesta yleispre-

ventiosta. 

 Moraalia luovassa vaikutuksessa lähdetään siitä, että rikosoikeusjärjestelmän 

olemassaolo ja toiminta saa ihmiset vähitellen sisäistämään rikosoikeuden kieltoja 

ja käskyjä. Rikoksista ei pidättäydytä rangaistuksen pelon vuoksi vaan siksi, että 

rikosten tekeminen koetaan moraalisesti vääräksi. Liittämällä tekoon yhteiskunnan 

moitetta ilmentävä rangaistus teko saa vähitellen kielteisen värityksen ja sitä aletaan 

pitää hylättävänä. 
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 Tapaa luovassa vaikutuksessa puolestaan lähtökohtana on, että lakeja totellaan 

yleensä ilman, että niihin otettaisiin mitään asennetta. Myös rikoslain puolella suuri 

osa lain noudattamisesta perustuu tapaan tai automaatioon. Ihmiset toimivat lain 

vaatimalla tavalla, koska pitävät tätä itsestään selvänä.  

 Molemmille välillisen yleisprevention tyypeille on olennaista se, että vain 

oikeamittainen rikosoikeudellinen reagointi oikeudenloukkauksiin vahvistaa tai 

vakauttaa yleisön luottamusta oikeusjärjestelmään. Välillinen yleispreventio 

edellyttää rikosoikeusjärjestelmän kokemista edes pääpiirteissään oikeudenmu-

kaiseksi. Yleisön oikeansuuntaisiksi mieltämät kriminalisointiratkaisut ja tuomiot 

vahvistavat valmiutta normien noudattamiseen. Rikoksentorjunnassa onnistuminen 

edellyttää sitä, että virallisjärjestelmä säilyttää ihmisten keskuudessa uskotta-

vuutensa ja hyväksyttävyytensä, jolloin sen toimintakykyyn uskotaan ja toiminnan 

tasapuolisuuteen luotetaan. Kysymykseen palataan kriminalisointiperiaatteiden 

yhteydessä ( I.2.5). 

 Moraalia luova vaikutus edellyttää syntyäkseen moraalisesti värittyneitä 

reaktioita tehtyyn rikokseen. Reaktioilla on toivottu vaikutus ainoastaan, jos ne 

koetaan jollain tavoin yhteiskunnallisen moitteen osoituksiksi. Arvoneutraalit 

hoitotoimenpiteet saattavat olla yleisprevention kannalta pulmallisia, sillä niiltä 

puuttuu moraaliarvostelmille olennainen tunnemerkitys. 

 Yleispreventioon vaikuttavat tekijät. — Rangaistus ei vaikuta yleisestävästi 

rikollisuuteen ilman lisäedellytyksiä. Pelkkä uusien lakien säätäminen eduskun-

nassa ei vähennä rikollisuutta. Yleispreventiiviseen tehoon vaikuttavat 

 

* ihmisten normituntemus,  

* käsitykset sanktiovarmuudesta, 

* käsitykset sanktioankaruudesta ja  

* mahdollisuudet motivoida heitä norminmukaiseen suhtautumiseen. 

 

Normituntemus. — Yleispreventiivisen tehon saavuttaminen edellyttää ihmisiltä 

ensinnäkin normituntemusta. Rangaistusuhin ja tuomituin rangaistuksin ei 

tietenkään voida vaikuttaa käyttäytymiseen, jos ihmiset eivät tiedä, mikä on 

säädetty rangaistavaksi ja miten ankarasti.  

 Rikosoikeudellisista normeista tiedottamisessa olisikin toivomisen varaa. 

Uudemmat rikosoikeudelliset normit eivät ole vain moraalikoodin kirjaamista 

lakiin vaan usein moraalisesti värittömiä määräyksiä yleisen järjestyksen ja turval-

lisuuden ylläpitämisestä sinänsä sallitussa toiminnassa. Empiiristen tutkimusten 

mukaan ihmisten tietotaso rikoslain aivan ydinalueistakin näyttää olevan puutteel-

linen ja esimerkiksi suuri osa ihmisistä pitää näpistystä rankaisemattomana tekona. 

 Käsitys sanktiovarmuudesta. — Yleisestävä vaikutus edellyttää myös käsitystä 

sanktiovarmuudesta. Pelotuspreventio suorastaan nojautuu oletukseen rationaa-

lisesti rikoksen haittoja ja hyötyjä harkitsevasta mahdollisesta rikoksentekijästä. 

Myös tapaa ja moraalia luova vaikutus on saavutettavissa vain, jos ihmisille 

osoitetaan, että heitä myös tosiasiassa suojellaan oikeudenloukkauksilta. 
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 Sanktiovarmuuden tärkein elementti on kiinnijäämisriski. Jos rikoksesta ei voi 

jäädä kiinni, ei rangaistusuhalla ole merkitystä. Myös esimerkiksi kriminalisointien 

tulkinnanvaraisuus voi alentaa sanktiovarmuutta syytteiden tullessa usein 

hylätyiksi. Tämä oli aikanaan yksi syy sille, että rattijuopumuskriminalisoinneissa 

otettiin käyttöön kiinteät promillerajat siitä huolimatta, että yksilölliset erot 

ajokyvyssä ovat suuria. Myös tieto systemaattisista puhallustesteistä nostaa 

käsitystä sanktiovarmuudesta. 

 Kansainvälisissä empiirisissä tutkimuksissa on voitu osoittaa, että käsitykset 

kiinnijäämisriskistä vaikuttavat olennaisesti rikollisuustasoon. Kiinnijäämisriskin 

vaikutusta rikollisuustasoon on tutkittu muun muassa poliisien työtaistelujen 

yhteydessä eri maissa. Jos poliisit ovat lakossa, eräitä rikoksia tehdään entistä 

enemmän. Kaikkiin rikoksiin kiinnijäämisriskillä ei näytä olevan samanlaista 

vaikutusta. Lisäksi on korostettava sitä, että yleispreventiivinen vaikutus toteutuu 

nimenomaan ihmisten käsitysten kautta. Käsitykset kiinnijäämisriskistä voivat 

poiketa huomattavastikin siitä, mikä se tosiasiassa on. 

 Käsitys sanktioankaruudesta. — Usein yleispreventiivisen tehon saavuttamisen 

katsotaan edellyttävän käsitystä riittävästä sanktioankaruudesta. Empiirisissä 

tutkimuksissa tälle oletukselle ei ole juuri saatu tukea. Rangaistustason nostaminen 

on vaikuttanut rikollisuuden tasoon vain väliaikaisesti ja joissain rikostyypeissä. 

Tämäkin vaikutus voidaan usein selittää käsityksillä kiinnijäämisriskistä. Rikoksen 

rangaistusasteikkoa tiukennetaan yleensä silloin, kun käyttäytymisen 

haitallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja rikosta harkitseva voi olettaa, että 

kiinnijäämisriski on tilapäisesti tavallista korkeampi. 

 Kontrollijärjestelmän toimintaa koskevat spekulaatiot yltävät harvoin seuraa-

muksen määrän tai laadun tasolle. Ennen murtovarkautta tekijän pohdittavana on, 

onnistuuko keikka vai ei. Sillä, onko odotettavissa oleva rangaistus puoli vuotta vai 

kaksi kuukautta vankeutta, ei ole merkitystä. Voidaan myös kysyä, olisiko kolmen 

kuukauden vankeuden uhka pidättänyt rattijuoppoa ajamaan lähtemisestä, jos pelko 

kahden kuukauden rangaistuksesta ei ajopäätöstä estänyt? Ankarammissa 

rangaistuksissa vaikutuksettomuus on vielä ilmeisempää. Henkilö, joka harkitsee 

toisen tappamista, ei pohdi sitä, tuomitaanko hänet kahdeksaksi vai kymmeneksi 

vuodeksi vankeuteen. Kummassakin vaihtoehdossa vapautumisen sijoittuminen 

mielletään ajallisesti samalla tavalla hamaan tulevaisuuteen. 

 Kääntäen voidaan lisäksi todeta, että yliankarat tai muutoin epäoikeudenmu-

kaisiksi koetut rangaistukset kääntyvät omia tavoitteitaan vastaan. Maailmanhis-

toriassa on lukuisia esimerkkejä maista, joissa rikollisuustaso nousee juuri siitä 

syystä, että järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ei enää luoteta ja tuomitut 

rangaistukset tulkitaan moitteen sijasta vallan väärinkäyttämiseksi. Entisen Itä-

Euroopan maiden rikollisuus kasvoi nopeasti 1980-luvulla. Yhtenä selityksenä on 

pidetty sitä, että järjestelmässä, johon ei enää uskottu, ei myöskään rangaistus ollut 

sellainen yhteiskunnallinen moite, jota yleispreventio toimiakseen edellyttää. 

 Normin kautta motivoimisen mahdollisuus. — Yleispreventiiviseltä vaikutuk-

seltakaan ei pidä odottaa ihmeitä. Esimerkiksi homoseksuaalisuuden kri-
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minalisointi ei todennäköisesti vähentäisi homoseksuaalisuutta. Eläimeen sekaan-

tumisen dekriminalisointi eri puolilla Länsi-Eurooppaa ei 1970-luvulla muuttanut 

ihmisten seksuaalisia taipumuksia. Normien, joilla ihmisiin yritetään vaikuttaa, 

tulee kohdistua sellaiseen toimintaan, johon ylipäätään voidaan motivoitua. 

 Samaa voidaan sanoa vapaaehtoisesta sukupuoliyhteydestä aikuisten lä-

hisukulaisten kesken (RL 17:23). Kriminalisoinnilla tai sen puuttumisella ei ole 

minkäänlaista vaikutusta siihen suureen enemmistöön, joka sitä ei harrasta. 

Vaikutusta ei ole toisaalta myöskään niihin harvoihin ihmisiin, jotka sitä 

harrastavat. 

 Vaikuttaako rangaistus yleispreventiivisesti? — Rangaistuksen yleispreventii-

visiä vaikutuksia on tutkittu erityisesti 1980-luvun yhdysvaltalaisessa oikeus-

sosiologiassa ja kriminologiassa. Toimiiko rikosoikeus siten kuin sen on teoriassa 

esitetty toimivan?  

 Rangaistuksella ei ole voitu osoittaa olevan yleisiä yleispreventiivisiä vaiku-

tuksia rikollisuuteen. Toisaalta kysymystä yleispreventiivisestä tehosta ei voida 

tutkia yleisenä kysymyksenä. Ei ole mieltä kysyä yleisesti ottaen, vaikuttaako 

rangaistus vai ei. Pitäisi selvittää esimerkiksi sitä, miten yleisestävä teho vaihtelee 

kiinnijäämisriskin, rangaistustason, ympäröivien yhteiskunnallisten olosuhteiden ja 

rikoksentekijän ominaisuuksien mukaan. Tutkimukset pitäisi vielä erotella 

rikostyypeittäin. On eri asia vaikuttaa esimerkiksi ympäristörikoksiin kuin 

rattijuopumukseen. 

 Yleispreventiotutkimuksessa on keskitytty välittömän yleisprevention 

selvittämiseen. Välillisen yleisprevention tutkimus olisikin erittäin vaikeaa. Miten 

voidaan luotettavasti tutkia rangaistuksen moraalia ja tapaa luovaa vaikutusta 

ylipäätään? Miten voidaan tutkia laajempaa sosiaalisen käyttäytymisen mallien 

muuttamiseen tähtäävää toimintaa?  

 Jo välittömän yleisprevention tutkimuksissa on monia metodisia ongelmia. 

Periaatteessa tutkimuksia on tehty rikollisuustilastoja ja haastattelututkimuksia 

yhdistelemällä. Jos lähteenä käytetään rikollisuustilastoja, todellisesta rikollisuus-

tasosta ei saada tietoa piilorikollisuuden vuoksi. Ei ole syytä tutkia sitä, miten 

rikoslaki vaikuttaa poliisin tietoon tulleeseen rikollisuuteen, vaan sitä, miten se 

vaikuttaa rikollisuuteen. Tilastot eivät myöskään kerro ihmisten käsityksistä 

sanktiovarmuudesta ja -ankaruudesta. 

 Jos taas käytetään haastattelututkimuksia, voidaan haastatteluissa annettujen 

tietojen luotettavuutta epäillä. Haastattelututkimuksissa korostuu rationaalinen 

harkinta tavalla, joka ei vastaa rikoksentekopäätöksen tekemistä. On eri asia vastata 

haastattelussa kysymykseen "syyllistyisitkö varkauteen, jos kiinnijäämisriski olisi 

10/30/60/90 %", kuin olla tekemässä tosiasiallista ratkaisua varkauteen 

ryhtymisestä.  

 Myös syy-yhteyden toteamiseen liittyy ongelmia. Selitettäessä rikosten ja 

rangaistusten muutoksia havaittu korrelaatio voidaan selittää kahteen suuntaan tai 

jollain kolmannella muuttujalla. Asiaa voidaan havainnollistaa yksinkertaisella 

kuviolla. 
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Yleisprevention vaikutussuuntia 
 

       (1) 

 

 Rikosten määrä     Rangaistusten ankaruus 

       (2) 

 

 

          (3) 

 

         Yhteiskunta 

 

 

Kuten edellä todettiin, rattijuopumusrikollisuus on vähentynyt viime vuosina. 

Samanaikaisesti rikoksista tuomitaan entistä useammin ehdottoman vankeuden 

sijasta yhdyskuntapalvelua. Joku voi väittää, että rikosten vähäisyys laskee 

sanktiotasoa (nuoli 1), koska rattijuopumusta ei nähdä aivan yhtä suurena 

yhteiskunnallisena ongelmana kuin aikaisemmin. Toinen voi sanoa, että yhdys-

kuntapalvelu on onnistunut rangaistus, joka vähentää rattijuopumusrikollisuutta 

(nuoli 2). Kolmas voi olla sitä mieltä, että rattijuopumusten määrällä ja rangais-

tuksilla ei ole mitään tekemistä keskenään (nuoli 3). Kumpikin laskee jos alkoholin 

ongelmakäyttö vähenee. Neljäs katsoo, että jos olisi käytetty kovempia rangais-

tuksia, rikollisuus olisi vähentynyt vielä enemmän (nuoli 3) — ja niin edelleen. 

Selityksiä on useita. 

 Toinen esimerkki voisi koskea huumausainerikoksia. Suomessa on aikai-

sempaa enemmän huumeita markkinoilla. Samanaikaisesti rangaistuskäytäntö on 

ankaroitunut. Rangaistustasoa voi nostaa se, että huumeet koetaan entistä 

suuremmaksi ongelmaksi (nuoli 1). Toisaalta ankarat rangaistukset voivat lisätä 

huumeiden käyttöä, koska narkomaanit eivät uskalla turvautua ammattiauttajiin 

syytteen pelossa (nuoli 2). Kolmannen mielestä rikollisuudella ja rangaistuksilla ei 

ole mitään tekemistä keskenään ja 1990-luvun yhteiskunta on esimerkiksi 

lisääntyneen kansainvälisen kanssakäynnin vuoksi otollinen sekä huumeille että 

huumeiden ankaralle tuomitsemiselle (nuoli 3). 

 Loppujen lopuksi rikollisuuden ja rikosoikeuden välisissä korrelaatioissa on 

oltava erittäin varovainen, puhuttiinpa siten kovemman kriminaalipolitiikan 

puolesta tai sitä vastaan. Kolmas nuoli näyttää usein luontevimmalta. Rikollisuus ja 

rangaistukset muuttuvat yhteiskunnan muutosten mukana ja mitään välittömiä 

vaikutuksia suuntaan tai toiseen ei ole helppoa väittää tapahtuvan. Rikollisuudessa 

on kyse paljon muustakin kuin rikosoikeudesta. 

 

2.4 Uusklassinen kriminaalipolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa 

 

Rikollisuuden ja sen vastustamisen haitat. — Kriminaalipolitiikalla tarkoitetaan 

tavallisesti rikollisuuskysymysten ratkaisemiseen tähtäävää yhteiskunnallista 

päätöksentekoa. Jo viime vuosisadan lopulla kriminaalipolitiikan tavoitteeksi 
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määriteltiin "taistelu rikollisuutta vastaan". Tavallaan kriminaalipolitiikan 

lähtökohta on edelleenkin tietysti tämä. Mutta rikollisuuttakaan vastaan ei voi eikä 

saa taistella miten hyvänsä ja mihin hintaan hyvänsä. 

 Erityisesti 1970-luvun keskustelussa kriminaalipolitiikka nähtiin osana ylei-

sempää hyvinvointivaltion yhteiskuntapolitiikkaa. Yhteiskuntapoliittinen päätök-

senteko voi olla hyvinkin merkityksellinen rikollisuustilanteen kehittymisen 

kannalta. Hyvinvointivaltiollinen politiikka helpottaa heikompiosaisten pysymistä 

kaidalla tiellä paljon enemmän kuin rikosoikeuden kiellot. Tietysti avustusjär-

jestelmiin liittyy toisaalta omat väärinkäytösten mahdollisuudet. 

 Kriminaalipolitiikalla on pyrittävä vähentämään rikollisuutta, mutta viime 

kädessä tulee tavoitella rikollisuudesta ja sen vastustamistoimista johtuvien yhteis-

kunnallisten ja yksilöllisten kokonaishaittojen vähentämistä. Mitä rikollisuudesta ja 

sen vastustamisesta aiheutuvat haitat sitten ovat? Merkittävimmät haitat ovat 

 

* uhrien kärsimys rikosvahinkojen muodossa, 

* mahdollisten uhrien tappiot omaisuutensa ja itsensä suojelemisesta, 

* ihmisten turvattomuus ja pelko joutua rikoksen uhriksi, 

* rikoksentekijän kärsimys rangaistuksen muodossa, 

* rikoksentekijän läheisten kärsimykset, 

* ihmisten toiminnalliset rajoitukset, joita kiellot merkitsevät ja 

* yhteiskunnan taloudelliset tappiot kontrollikoneiston, lainkäyttöjärjestelmien ja 

rangaistusten täytäntöönpanon johdosta. 

 

Kokonaishaittojen minimointi. — Rikollisuuden haitat yhteiskunnalle sekä 

todellisille että mahdollisille uhreille ovat helposti pääteltävissä. Oikeudellisesti 

suojattujen etujen loukkaukset ovat monenlaisia. Osa haitoista on rahassa 

mitattavia, osassa on kysymys inhimillisestä kärsimyksestä. Haittoja aiheutuu paitsi 

todelliselle uhrille myös mahdollisille rikoksen uhreille. Usein mahdolliset uhrit on 

velvoitettu tilannekohtaiseen rikoksentorjuntaan esimerkiksi omaisuutensa 

suojaamisessa. Myös ihmisten turvattomuus ja pelko joutua rikoksen uhriksi 

voidaan laskea osittain rikollisuuden haitaksi. Tietysti myös sellaisissa uhrittomissa 

rikoksissa kuin useimmat ympäristörikokset voidaan puhua vahingoista ja ihmisten 

turvattomuudesta. 

 Tästä voidaan päätellä jo kaksi rikosoikeuden käyttämisen edellytystä. Rikos-

oikeuden tulee edes voida ajatella toimivan preventiivisesti ennen kuin sen käyttöä 

harkitaan. Täysin symbolinen lainsäädäntö, jonka noudattamiseen tai jonka 

noudattamisen valvontaan kukaan ei usko, on jätettävä säätämättä, koska sillä ei 

uhreja auteta eikä yhteiskunnasta tehdä turvallisempaa. Pelkkä "omantunnon 

puhdistaminen" ei riitä syyksi kriminalisoinnille. 

 Toiseksi rikoslainsäädäntö täytyy aina voida perustella jonkin oikeudellisesti 

suojatun edun turvaamisella. Rikosoikeuden käyttämisen lähtökohtana täytyy olla 

yksityisten oikeudellisesti suojatut edut. Suuri osa rikoslainsäädäntöä perustuu 

siihen, että menettely on omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta tai — vielä 

etäisemmin — siihen, että jostakin toiminnasta aiheutuu pieniä tilastollisia riskejä. 



Sida 31 av 360 
 

 Tällaisesta rangaistavan käyttäytymisen alan laajentamisesta on kyse vaaranta-

misvastuussa ( III.2). Sitä on syytä käyttää vain silloin, kun kiellettävä tai 

rajoitettava toiminta todella aiheuttaa tilastollisesti merkittäviä vahinkoja toisille 

ihmisille. "Varmuuden vuoksi" rikosoikeutta ei ole syytä käyttää. 

 Rikollisuuden syyksi on joskus laskettu laajemmaltikin yhteisön yhteenkuulu-

vuuden ja yhdenmukaisuuden rapautuminen. Ajatellaan, että rikoslain moraaliset ja 

kulttuuriset merkitykset olisi otettava huomioon pohdittaessa kriminaalipolitiikan 

suuntaa. Tällaiset kulttuuriset merkitykset on syytä nähdä vasta rangaistusjärjestel-

män "teknisen", preventiivisen tarkoituksen ohessa. Koska rikosoikeuden 

ydintehtävä on vähentää rikollisuutta, ei preventiivisesti tehotonta rikosoikeutta tule 

käyttää — oli sillä mitä hyvänsä kulttuurisia merkityksiä. 

 Lisäksi voidaan epäillä sitä, voiko esimerkiksi ihmisten yleinen paheksuminen 

toimia perusteena toiminnan kieltämiselle järkevässä rikosoikeudessa. Kysymys 

tulee esille erityisesti silloin, kun jokin toiminta halutaan kieltää yksinomaan siitä 

syystä, että se on "moraalitonta". Moraalikriminalisointien säätämisessä tulee olla 

erittäin varovainen. Rikosoikeuden yksinomainen tehtävä on estää 

oikeudenloukkauksia, ei tasapäistää ihmisiä. 

 Rikosoikeuden käytön haitat voidaan ymmärtää laajasti. Ensisijaiset haitat ovat 

luonnollisesti rangaistusten kautta tuomituille ja heidän läheisilleen tuotetut 

kärsimykset. Perusoikeusnäkökulmasta haittoina voidaan ymmärtää myös ne toi-

minnalliset rajoitukset, joita kriminalisoinnit merkitsevät. Vaikka kri-

minalisoinneilla ei olisikaan laskettavissa olevia yhteiskunnallisia haittoja, kiellot 

merkitsevät yksityisten toiminnan rajoittamista. 

 Kriminaalipolitiikassa on otettava huomioon myös rikollisuuden vastus-

tamisesta aiheutuvat kustannukset ja haitat eri osapuolille. Kontrollikoneiston, 

lainkäyttöviranomaisten ja täytäntöönpanokoneiston toiminta ovat merkittäviä 

menoeriä valtion tulo- ja menoarviossa. Näitä voimavaroja ei tulisi ottaa itses-

täänselvyyksinä, koska ne ovat olennainen osa rikollisuudesta ja sen kontrollista 

aiheutuvia haittoja. 

 Haittojen oikeudenmukainen jako. — Miten edellä lueteltuja haittoja tulisi 

oikeudenmukaisesti jakaa yhteiskunnalle, todellisille ja mahdollisille rikoksen-

tekijöille sekä todellisille ja mahdollisille rikoksen uhreille? Monta kertaa vastaus 

on helppo. Jos esimerkiksi mahdolliset rikoksen uhrit voivat helpolla tavalla — 

esimerkiksi auton rattilukolla — estää rikoksia, saattaa olla perusteltua velvoittaa 

heidät siihen. Toisaalta ankarien rangaistusten käytöstä on syytä luopua silloinkin, 

kun niiden avulla saadaan vähennettyä rikollisuutta, jos rangaistus aiheuttaa 

kohtuuttoman paljon kärsimystä tuomituille tai on kohtuuttoman kallis. 

 Haitallisen ilmiön torjunnassa saattaa olla syytä panostaa ankarampien 

rangaistusten sijasta entistä enemmän poliisivoimiin, mutta tällöinkin on syytä 

arvioida painotuksen kustannuksia ja hyötyjä kokonaisuudessaan. Polkupyörä-

varkauksia saataisiin varmasti selvitettyä enemmän, jos poliisivoimat kaksinker-

taistettaisiin. Mutta onko sellaiseen yhteiskunnalliseen panostukseen kuitenkaan 

syytä? 
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 Rikosten ennakkotorjunta. — Ennen kaikkea on korostettava, että kriminaali-

politiikan tavoitteena on tietysti rikosten ennakkotorjunta. Mitään edellä luetelluista 

haitoista ei synny, jos rikollisuutta ei ole eikä rikosoikeutta tarvita. Meillä 

ennakkotorjuntaa varten on perustettu erityinen Rikoksentorjunnan neuvottelu-

kunta, joka toimii yhteistyössä muiden Pohjoismaiden viranomaisten kanssa. 

 Vaikka rikoksentorjunnassa ei tietenkään loppuun asti voidakaan onnistua, 

rikosoikeuden käytön pitäisi olla ylipäätään vasta viimeinen keino ihmisten 

käyttäytymisen ohjaamisessa. Rikollisuutta voidaan ehkäistä muun muassa 

rakennetun ympäristön suunnittelun avulla. Kaupunkisuunnittelullisilla ratkaisuilla 

voidaan estää sellaisten lähiöiden muodostumista, jotka edistävät rikollisuutta. 

Julkisen liikenteen palveluja kehittämällä voidaan ehkäistä rattijuopumusrikoksia. 

Päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluilla olisi voitu estää monta ruumiisiin 

johtanutta perhetragediaa. 

 Ongelmana on meillä ollut se, että rikosten ennakkotorjuntaa ei oteta läheskään 

riittävästi huomioon. Kriminaalipolitiikan jälkikäteiseen kontrollikeinoon eli 

rikosoikeusjärjestelmään asetetaan usein aivan perusteettoman suuria toiveita. Kun 

havaitaan yhteiskunnallinen ongelma, kysytään ensimmäiseksi, mitä rikosoikeuden 

avulla voitaisiin tehdä asian eteen. Kysymyksenasettelu on vääristynyt. On turha 

ihmetellä, että Suomen henkirikosmäärät ovat korkeat, jos päihdehuoltopalvelut, 

nuorten tukipalvelut ja mielenterveyden avohuoltopalvelut ajetaan alas 

kustannussyistä. Asiaan palataan ultima ratio -periaatteen yhteydessä ( I.2.5.5). 

 

2.5 Kriminalisointiperiaatteet 
 

2.5.1 Perus- ja ihmisoikeudet 
 

Perusoikeuksien kolme ulottuvuutta. — Aikaisemmin meillä nousi suhteellisen 

harvoin esiin kysymys jonkin kriminalisoinnin perustuslainmukaisuudesta. 

Rangaistavuuden asianmukaisuus arvioitiin yleisten kriminalisointiperiaatteiden 

mukaisesti irrallaan perusoikeussäännöksistä. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuk-

sen jälkeen tilanne on toinen. Myös ihmisoikeussopimukset ovat omalta osaltaan 

merkinneet ajattelutavan muutosta. Uusklassisen kriminaalipolitiikan peruslähtö-

kohtia voidaan täsmentää entisestään. 

 Tässä ei voida selostaa perusoikeuksien ja rikosoikeuden suhdetta yksityis-

kohtaisesti. Pääajatuksen esittäminen riittää. Perus- ja ihmisoikeuksissa on kyse 

periaatteessa kolmesta asiasta. Julkisen vallan tulee 

 

* kunnioittaa, 

* suojella ja 

* taata 

 

perus- ja ihmisoikeuksia jatkossa selvitettävällä tavalla. 
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 Perusoikeudet ja kriminalisointiperiaatteet. — Kunnioittamisvaatimus 

tarkoittaa sitä, että julkinen valta ei saa loukata mitä hyvänsä ihmisten perusoi-

keuksista edes painavista yhteiskunnallisista syistä. Näistä on kyse ehdottomissa 

rikoslain kielloissa ( I.2.5.2). 

 Julkisen vallan on myös suojeltava kaikkien perusoikeuksien toteutumista 

yksityisten välisissä suhteissa. Perus- ja ihmisoikeuksien suojelussa ei ole 

välittömästi kyse julkisen vallan "oikeuksista" yksityistä vastaan vaan siitä, miten 

perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat yksityisten välillä. Perusoikeudet eivät 

ainoastaan rajoita valtiovallan toimintamahdollisuuksia, vaan ne saattavat myös 

edellyttää toimenpiteitä. 

 Kriminalisoinneilla sekä annetaan turvaa yksityisten perusoikeuksille että 

riistetään heiltä toimintavapauksia samanaikaisesti. Perusoikeuksien rajoitusten 

tulee olla hyväksyttäviä. Samasta asiasta on puhuttu oikeushyvien suojelun 

periaatteena ( I.2.5.3). 

 Perusoikeuksien rajoitusten tulee myös olla välttämättömiä tavoitteen 

saavuttamiseksi. Kieltoja ja rangaistuksia voidaan käyttää vain, jos tavoitetta ei 

voida saavuttaa puuttumalla vähemmän perusoikeuksiin. Tässä on kyse ennen 

kaikkea ultima ratio -periaatteesta ( I.2.5.5) 

 Julkisen vallan on myös taattava organisatorisin ja rakenteellisin toimin 

perusoikeuksien mahdollisimman täysimittainen toteutuminen. Tämä kysymys 

liittyy puolestaan hyötyjen ja haittojen punnintaan kriminalisointiperiaatteena ( 

I.2.5.4). Rikosoikeutta ei tule tarkastella eristettynä saarekkeena vaan osana yhteis-

kuntapolitiikan kokonaisuutta. 

 

2.5.2 Ehdottomat kiellot 
 

Laillisuusperiaate. — Absoluuttisissa kielloissa on kyse välittömästi ja yksinomaan 

valtion pakkovallan suhteesta oikeuspakon käytön kohteeseen. Rikosoikeuden 

käytöllä on rajansa, joita ei voida ylittää edes painavista yhteiskunnallisista syistä. 

 Laillisuusperiaate on epäilemättä keskeisin absoluuttinen kielto, jota ei saa 

rikkoa missään oloissa (HM 6a §). Kriminalisointien tulee perustua lakiin, nullum 

crimen sine lege, ja rangaistuksista on säädettävä laissa, nulla poena sine lege. 

Taannehtiva rikoslainsäädäntö on kiellettyä. Rangaistussäännösten tulee olla 

tarkkarajaisia. Näistä kysymyksistä tulee puhe laillisuusperiaatteen yhteydessä ( 

II.1). Rikoslain kokonaisuudistuksen yksi keskeinen lähtökohta onkin ollut oikeus-

varmuuden merkityksen korostaminen. 

 Ihmisarvon loukkaamattomuus. — Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon 

loukkaamattomuuden, yksilön vapaudet ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden 

edistämisen yhteiskunnassa (HM 1 §). Säännös ilmaisee hallitusmuodon arvope-

rustan. Käytännössä ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate merkinnee ensin-

näkin objektiivisen rangaistusvastuun kieltoa. Rangaistusvastuulta on aina 

edellytettävä vähintään tuottamuksellista suhtautumista. Tapaturmista ei rangaista. 

( III.9.3) 
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 Periaatetta on käytännössä sovellettu myös siten, että mitä tärkeämmästä 

suojattavasta edusta on kysymys sitä helpommin voidaan rangaistavuuden alaraja 

laskea tuottamuksen tasolle. Esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat tuot-

tamukselliset loukkaamisrikokset ovat yleensä rangaistavia, kun taas omaisuus-

rikokset ovat pääsääntöisesti vain tahallisina rangaistavia. Jollei painavia kriminaa-

lipoliittisia vastasyitä ole, rangaistavuuden ala on pidettävä mahdollisimman 

suppeana. Tämä ulottuvuus voidaan tosin liittää oikeushyvien suojelun 

periaatteeseenkin. 

 Ihmisarvoa loukkaavat rangaistukset. — Muitakin absoluuttisia kieltoja on. 

Kuolemanrangaistus, kidutus ja ihmisarvoa loukkaavat rangaistukset ovat meillä 

ehdottomasti kiellettyjä (HM 6 §). Ihmisarvoa loukkaavana voitaisiin pitää 

esimerkiksi häpeärangaistuksia.  

 Perusoikeuden ytimen koskemattomuus. — Myös kullakin perusoikeudella 

voitaneen katsoa olevan ydinalue, jonka turvaamaa käyttäytymistä ei saa tavallisella 

lailla säätää rangaistavaksi. Esimerkiksi yhdistymisvapauden ydinalueeseen kuuluu 

ammatillinen yhdistymisvapaus. Kriminalisointi, jolla kiellettäisiin osallistuminen 

ammattiyhdistystoimintaan, olisi todennäköisesti perustuslain vastainen — 

riippumatta siitä, mitä kiellolla tavoiteltaisiin. 

 

2.5.3 Oikeushyvien suojelun periaate 

 

Pääajatus. — Rikosoikeudellisen järjestelmän olemassaolon lähtökohtainen oikeu-

tus perustellaan yleensä sen kyvyllä suojata tärkeinä pidettyjä etuja loukkauksilta. 

Tällaisia intressejä kutsutaan oikeushyviksi tai suojeluobjekteiksi. Rikosoikeutta ja 

rangaistuksen uhkaa käytetään järjestäytyneen yhteiselämän, turvallisuuden ja 

siedettävien elinolojen turvaamiseksi.  

 Kriminalisoinneille olisi aina voitava löytää peruste oikeushyvien suojasta. 

Oikeushyväopin perinteinen tehtävä on toimia rikoslain käytön rajoitusperusteena. 

Periaatteen mukaan jos kriminalisoinnilla ei kyetä suojaamaan oikeushyvää, siitä 

on luovuttava. Periaate ei sen sijaan merkitse "lupaa" käyttää kriminalisointia aina, 

kun jokin oikeudellisesti suojattava etu sitä näyttäisi vaativan. Se menettää merki-

tyksensä, jos siitä tehdään peruste käyttää rangaistusuhkaa toteamalla, että kaikkia 

oikeushyviä on suojattava rikosoikeuden keinoin. 

 Perusoikeudet oikeushyvinä. — Nykyään katsotaan yhä useammin, että oikeus-

valtiollisissa rikosoikeusjärjestelmissä suojattavat oikeushyvät on voitava yleensä 

johtaa perus- tai ihmisoikeuksista. Vanhemmassa rikosoikeudellisessa 

kirjallisuudessa oikeushyväluetteloita kehiteltiin rikosoikeuden omista lähtökoh-

dista käsin. On kuitenkin selvää, että rikosoikeudellisen suojan rajat on parempi 

määritellä eduskuntatalossa kuin tutkijakammiossa. Ainoastaan perusoikeuksiin 

palautuva oikeushyvän käsite on kriminaalipoliittisesti kestävä. 

 Henkilölliset oikeushyvät. — Perinteisesti niin rikoslainsäädännössä kuin 

hallitusmuodon perusoikeusluettelossakin keskityttiin suojaamaan niin sanottuja 

henkilökohtaisia vapausoikeuksia. Oikeushyviin luettiin ensi sijassa sellaisia etuja 

kuin henki ja terveys, seksuaalinen itsemääräämisoikeus, vapaus, yksityisyys, 



Sida 35 av 360 
 

kunnia ja kotirauha sekä varallisuus. Näitä tarkoittavia rikoslajeja esitellään teoksen 

lopussa ( VII.2.1). 

 Entistä useammin kriminalisoinneilla suojataan henkilöllisiä oikeushyviä vain 

välillisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi liikennerikokset ja päihderikokset ( 

VII.2.2). Viime vuosikymmeninä Suomessa on korostettu vaarantamisvastuun 

sallittavuutta, kun yhteiskuntaa ohjataan rikosoikeuden keinoin. Rikosoikeusko-

miteassa katsottiin 1970-luvulla, että kriminalisointien peruslähtökohtana ei tullut 

pitää konkreettista vahinkoseurausta tai edes konkreettista, yksilöitävää vaaraa vaan 

sitä, missä määrin käyttäytyminen lisäsi vahingon todennäköisyyttä. Perinteisenä 

lähtökohtana oli ollut se, että lainsäätäjällä olisi lupa käyttää kriminalisointeja vain 

sellaista menettelyä vastaan, jolla joko aiheutetaan vahinkoseuraus oikeushyvälle 

tai ainakin aiheutetaan sille konkreettista vaaraa. 

 Minkä asteinen henkilölliseen oikeushyvään kohdistuva uhka riittää perustele-

maan kriminalisoinnin? Kysymyksen palataan teoksen lopussa arvioitaessa 

kotimaista rikoslainsäädäntöä kokonaisuutena ( VII.1). Tässä riittää sen toteami-

nen, että abstraktista vaarantamista tarkoittavat rikokset olisi rajattava vain tärkeim-

pien oikeushyvien suojeluun, niitä koskevien tunnusmerkistöjen pitäisi olla 

tarkkarajaisia ja syyllisyysvaatimuksen selkeä. Vielä selvempää tulisi etujen 

suojelemisen olla niissä tapauksissa, joissa toiminta kielletään sellaisenaan sen 

oletetun vaarallisuuden nojalla. 

 Yhteisölliset oikeushyvät. — Kriminalisointien taustalla on perinteisesti nähty 

myös yhteisöllisiä oikeushyviä. Rikoslailla on perinteisesti suojattu ihmisyyttä, 

valtiota, poliittisia oikeuksia, oikeudenkäyttöä, viranomaistoimintaa ja yleistä 

järjestystä ( VII.2.4.1). Uudempia yhteisöllisiä oikeushyviä ovat ympäristön ja 

työelämän suojelu ( VII.2.4.2). Yhteisöllisillä oikeushyvillä voidaan usein 

välillisesti suojata henkilöllisiä oikeushyviä. Esimerkiksi liikenneturvallisuus 

voidaan ymmärtää yhteisöllisenä oikeushyvänä, jolla suojataan välillisesti henkeä, 

terveyttä ja omaisuutta. Työelämän suojelussa on pitkälti kyse työntekijöiden 

hengen ja terveyden, yhdistymisvapauden ja yhdenvertaisuuden suojasta. 

 Rikosoikeuskomitea halusi siirtää kriminalisointien painopistettä yhteisöllisten 

oikeushyvien suojelun suuntaan. Jossain määrin näin on meneteltykin. Yhteisöl-

listen oikeushyvien laajentuneeseen suojeluun on suhtauduttu myös kriittisesti. On 

katsottu, että yhteisölliset oikeushyvät ovat usein epämääräisiä samoin kuin niiden 

suojaksi säädetyt kriminalisoinnitkin. Jotkut katsovat lisäksi, että kriminalisointien 

perusteleminen yhteisöllisillä oikeushyvillä merkitsee ainoastaan rikosoikeusjär-

jestelmän kontrolloimatonta laajentumista. Toisaalta kritiikkiin on vastattu kysy-

mällä, miksi rikosoikeuden olisi haettava rajansa 1800-luvun oikeudellisesta ajatte-

lusta, jos sillä on kohdattavanaan 2000-luvun ongelmat. 

 Moraalikriminalisointien kielto. — Rangaistuksella uhkaamiselle on löydettävä 

oikeushyvän suojasta järkevä peruste. Mielivaltaisia rikoslajeja, joilla ei suojella 

mitään täsmennettävissä olevaa oikeushyvää, pidetään järjettöminä. Kiellettyjä ovat 

myös täysin ideologiset kriminalisoinnit ja kiellot, jotka perustuvat pelkästään 
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käsitykseen teon moraalittomuudesta. Periaatetta on noudatettu meillä ja muualla 

enemmän tai vähemmän — viime vuosina enemmän. 

 Klassinen oikeushyvien suojaa koskeva esimerkki koskee seksuaalimoraalin 

vastaisten tekojen kriminalisointia. Poliittisessa keskustelussa törmätään jatkuvasti 

kysymykseen siitä, mitä kaikkea muuta kuin seksuaalista itsemääräämisoikeutta 

sekä lasten ja nuorten suojelua eri tahot haluavat kriminalisoinneilla edistää. 

 Kuten edellä todettiin, rikoslakiprojekti ehdotti dekriminalisoitavaksi täysi-

käisten lähisukulaisten välistä vapaaehtoista sukupuoliyhteyttä, koska sen 

rangaistavuus ei suojaa nuoria eikä itsemääräämisoikeutta. Tämä synnytti julkisuu-

dessa harvinaisen voimakkaan vastareaktion. Säännökset ovat tällä hetkellä 

eduskunnan käsiteltävänä, mutta kriminalisointi jäänee lakiin (RL 17:23) keskiva-

kavana rikoksena. Perusteena on lähinnä sukupuolikäyttäytymisen moraalittomuus. 

Toinen, todennäköisesti pisimpään rationaalisen kriminaalipolitiikan koetinkivenä 

säilyvä kysymys on pornografia. Lakiin ollaan säätämässä rangaistavaksi 

lapsipornon hallussapito (RL 17:20). Nytkin olisi kysyttävä, voidaanko lasten 

seksuaalista hyväksikäyttöä estää tällaisella kriminalisoinnilla. 

 Hyväksyttävyys ja välttämättömyys oikeushyväpunninnassa. — Miten 

oikeushyvien suojelun periaate tulisi ottaa huomioon? Oikeushyvien suojelu saattaa 

perustella teon kriminalisointia, jos puolustettavana on esimerkiksi yksityisten 

henki ja terveys ja jos käytetyt kiellot ja rangaistusuhat ovat oikeassa suhteessa 

saavutettaviin preventiivisiin etuihin. 

 Esimerkiksi kunnianloukkauksen kriminalisoinnissa on kyse ilmaisuvapauden 

rajoittamisesta yksityisyyden ja kunnian suojaamisen nimissä. Perusoikeuksien 

rajoitusten tulee olla hyväksyttäviä. Rajoitusten tulee olla laajuudeltaan oikeassa 

suhteessa suojattavan edun painavuuteen. Mitä enemmän yhteiskunnassa 

painotetaan ilmaisuvapautta, sitä varovaisemmin suhtaudutaan esimerkiksi 

pornografisen materiaalin levittämiskieltoihin. On punnittava, onko puuttuminen 

perusoikeuksiin oikeasuhtaista, kun sitä verrataan suojattuun etuun. 

 Oikeuskäytännöstä voidaan esittää esimerkkinä ratkaisu KKO 1996:17. 

Rikosjutussa vastaajan avustajana toiminut henkilö tuomittiin kunnianloukkauk-

sesta, kun hän oli herjannut syyttäjää virkavirheistä. Avustaja vetosi puolustuk-

sekseen siihen, että syytetyn puolustuksella täytyy olla melko suuret vapaudet, 

mutta tuomioistuimissa näkökohtaa ei sanottavasti otettu huomioon ja avustaja 

tuomittiin herrauksesta, koska hän "ei ollut harkinnut kritiikkinsä perusteita". 

 Edellä on jo viitattu siihen, kuinka kielto tulisi voida perustella ainakin välilli-

sesti oikeushyvien suojelulla. Huomioon on otettava myös preventioteho. 

Vaarantamiskriminalisointeja tulee käyttää vain silloin, kun niillä todella voidaan 

suojata oikeushyvää. Moraalikriminalisoinnit ovat sallittuja vain silloin, kun niillä 

voidaan ajatella saavutettavan jotakin suojeluvaikutusta. Jos odotettavissa oleva 

preventiivinen teho ei ole merkittävä, ei kriminalisointiin ole syytä ryhtyä, ellei 

suojan tarve ole erityisen suuri. Joka tapauksessa tässä tilanteessa ei ole syytä 

käyttää ankaria rangaistuksia. 

 Perusoikeuksien kautta tulkittuna oikeushyvien suojelussa on aina kyse pun-

nintaoperaatiosta, jossa vastakkain ovat toiminnallisten vapauksien rajoitus ja 
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rangaistusuhalla saatava preventiivinen hyöty. Periaate koskee ennen kaikkea 

lainsäätäjää, mutta joissain tilanteissa — esimerkiksi punnittaessa vastakkain 

syytetyn oikeutta puolustukseen ja syyttäjän kunniaa — oikeushyvien suojelun 

periaatetta voidaan käyttää myös tuomioistuimissa. 

 

2.5.4 Hyötyjen ja haittojen vertailun periaate 

 

Rikosoikeus ja yhteiskuntapolitiikka. — Hyöty-haitta-vertailun periaate tulee 

sovellettavaksi, jos kriminalisointi on läpäissyt edellä selostetun oikeushyvien 

suojelutestin. Vaikka kriminalisointi olisi perusteltu oikeushyvien suojelemisena, 

on lisäksi rikosoikeudellisen reagoimisen tuotettava enemmän yhteiskunnallista 

hyötyä kuin siitä koituu haittaa. Jos näin ei ole, on kriminalisoinnista luovuttava. 

Myös tämä kriminalisointiperiaate on oikeushyvien suojan periaatteen tapaan 

rangaistusvastuuta rajaava periaate.  

 Oikeushyvien suojelun periaate edellyttää sellaista preventiotehoa, jota voidaan 

pitää riittävänä vastineena niille toiminnallisille rajoituksille, joita kriminalisointi 

merkitsee. Hyötyjen ja haittojen vertailu laajentaa näkökulman kokonaisyhteis-

kunnalliseksi. 

 Esimerkkinä voidaan käyttää päihderikoksia. Kieltolakia 1920-luvulla on 

pidetty tyyppitapauksena rikoslainsäädännöstä, joka itsessään aiheutti enemmän 

haittaa kuin hyötyä. Monet katsovat, että nykyinenkin päihderikoksia koskeva 

lainsäädäntö aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä. Kieltojen politiikkaan tulee 

aina suhtautua varovaisesti — puhumattakaan rangaistusuhalla varustettujen 

kieltojen politiikasta. 

 Tässä vertailussa on kysymys edellä ( I.2.4) selostetusta kriminaalipolitiikan 

ja yhteiskuntapolitiikan välisestä suhteesta. On punnittava, millaisia haittoja 

rikollisuudesta aiheutuu uhreille, ihmisille yleensä, rikoksentekijöille ja yhteis-

kunnalle. Haitat tulee pyrkiä minimoimaan, mutta minimoinnin ohessa on pyrittävä 

jakamaan haitat oikeudenmukaisella tavalla. Kaikkia riskejä ei tarvitse yrittää 

eliminoida lailla. 

 Oikeudenmukaisuus ja humaanisuus. — Hyötyjen ja haittojen vertailuun 

voidaan lukea myös se, että rikoslainsäädännön on oltava oikeudenmukaiseksi ja 

humaaniksi koettua. Rikosoikeusjärjestelmää ei voida kehittää pelkkien tehokkuus-

näkökulmien varassa. Tietynlainen rankaiseminen voi osoittautua tehokkaaksi 

yleis- ja erityisestävästä näkökulmasta lyhyellä tähtäimellä, mutta se voidaan kokea 

samalla karkean epäoikeudenmukaiseksi. Pitkällä tähtäimellä rangaistuksen 

yleisestävää vaikutusta ei voida saavuttaa, jos järjestelmää ei koeta oikeudenmu-

kaiseksi ja humaaniksi. 

 Tällä näkökohdalla on paljon sovellutuksia myös tuomarille. Teoksen alussa 

viitattiin oikeusmurhien välttämisen tavoitteeseen eli siihen, että yksi syyttömästi 

tuomittu on haitallisempi kuin kymmenen näytön puutteen vuoksi tuomitsematta 

jäänyttä syyllistä. Hyötyjen ja haittojen punninnasta voidaan päätellä myös se, että 

rikosoikeusjärjestelmän tulee jättää aina tilaa kohtuullisuuden vaatimuksille. Sen 
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tulee olla joustava, koska rikoksiin ja rangaistuksiin liittyy aina monenlaisia 

järkytyksiä niin uhreille kuin tuomituille ja heidän läheisilleen. 

 

2.5.5 Ultima ratio 

 

Ydinajatus. — Vaikka rikosoikeuden käyttö lähtökohtaisesti hyväksyttäisiin sillä 

edellytyksellä, että sitä käytetään ainoastaan oikeushyvien suojeluun ja että kri-

minalisointi tai muu kriminaalipoliittinen toimenpide aiheuttaa kokonaisuutena 

enemmän hyötyä kuin haittaa, on vielä punnittava eri yhteiskunnallisten vaihtoeh-

tojen välillä. On tarkistettava, voidaanko moraalisesti hyväksyttävämmällä tavalla 

ottaa käyttöön jokin toinen järjestelmä, joka vastaa rikosoikeutta tehossaan edes 

kohtuullisessa määrin ja joka on kohtuullisin kustannuksin toimeenpantavissa. 

 Periaatteen mukaan rikosoikeuden on oltava yhteiskunnallisen elämän säänte-

lyssä viimeinen keino, ultima ratio. Perusoikeuden rajoitus on sallittu vain, jos 

tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Valtio 

ei voi käyttää rikosoikeutta, jos muut sosiaalipoliittiset toimenpiteet suojelisivat 

oikeushyvää yhtä hyvin tai paremmin. 

 Ultima ratio -periaate on 1800-luvun klassisen rikosoikeusajattelun olennainen 

osa. Periaatteen tarkemmasta sisällöstä ja sovellutuksista ei ole yksimielisyyttä. 

Edellä mainittu abolitionismi ( I.2.1) on keskittynyt periaatteen arvioimiseen. 

Vaikka niin pitkälle kuin abolitionismi ei mentäisikään, periaate edellyttää 

kuitenkin sitä, että yhteiskunnallisissa ongelmissa rikosoikeuteen saa turvautua vas-

ta viimeiseksi eli silloin, kun "muu ei auta". Rikosoikeus on eräänlainen "sosiaali-

politiikan viimeinen keino". Sen suoja oikeushyville tulee käytettäväksi vasta sen 

jälkeen, kun muut keinot ovat osoittautuneet tehottomiksi. 

 Oletetaan, että säädettäessä ympäristölainsäädännöstä on ensin voitu todeta 

suojattavien ympäristöintressien olevan niin tärkeitä, että kriminalisoinnit ovat 

perusteltuja oikeushyvien suojelun periaatteen kannalta. Oletetaan lisäksi, että 

ympäristövahinkojen torjuminen kriminalisoinnin ja kontrollipolitiikan keinoin 

tuottaa enemmän yhteiskunnallisia hyötyjä kuin haittoja. Kolmanneksi olisi vielä 

voitava todeta, että mikään muu järjestelmä ei voi korvata ympäristörikosoikeutta. 

Voidaan viitata esimerkiksi siihen, että ympäristöhallinto ja lupamenettelyt 

toimivat vain siihen asti, kun toimija on halukas lupaa hakemaan ja sitä noudat-

tamaan. Hallinto-oikeudelliset uhkasakot puolestaan voidaan todeta joko tehot-

tomiksi ja hitaiksi tai kokonaisvaikutukseltaan yhtä raskaiksi kuin rikosoikeudel-

linen järjestelmä.  

 Periaate käytännössä. — Ultima ratio -periaate on usein ilmiselvässä risti-

riidassa eduskunnassa käytyjen keskustelujen kanssa. Oletetaan, että yhteiskun-

nassa halutaan vähentää rattijuoppoutta. Periaate edellyttäisi sen selvittämistä, 

miten rattijuopumusongelmaan voidaan vaikuttaa. Olisi selvitettävä vaihtoehtojen 

moraalinen hyväksyttävyys, tehokkuus ja taloudellisuus. Millaisia vaihtoehtoja on, 

toimivatko ne ja mitkä ovat niihin mahdollisesti liittyvät haittavaikutukset? Onko 

jokin toinen vaihtoehto otettavissa käyttöön rikosoikeuden sijasta? 
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 Oletetaan, että alkoholistien hoitomahdollisuuksien lisääminen ei maksaisi koh-

tuuttoman paljon verrattuna lisääntyneisiin rangaistusten täytäntöönpanokuluihin. 

Oletetaan lisäksi, että hoitomahdollisuuksien parantaminen vaikuttaisi ainakin osa-

puilleen samalla teholla kuin ankarampi rattijuopumuksesta rankaiseminen — mikä 

ei ole paljon oletettu, jos suuri osa rattijuopoista on alkoholiongelmaisia. Johto-

päätös olisi, että rattijuoppousongelmaan ei pitäisi reagoida ankaramman 

rikosoikeuden keinoin vaan hoitomahdollisuuksia lisäämällä. 

 Rikosoikeuden inflaatio. — Lainsäädäntöön on päässyt kasvamaan kri-

minalisointien viidakko, johon liittyy sekä käytännöllisiä että periaatteellisia 

ongelmia. Rikosten määrästä aiheutuu painetta viranomaisten suuntaan. Ri-

kosoikeus ei vaikuta oletetulla tavalla yleisestävästi, jos on kriminalisoitu niin suuri 

määrä käyttäytymismuotoja, että teon rangaistavuuteen ei enää liity minkäänlaista 

paheksuttavuuden leimaa. Kun kaikki on kiellettyä, mikään ei ole kiellettyä. 

Rikoslain kokonaisuudistuksessakin dekriminalisointi on osoittautunut varsin 

hankalaksi tehtäväksi. 

 Toisaalta ultima ratio -periaate ei sellaisenaan vielä edellytä rikkomusten 

siirtämistä rikosoikeudesta hallinto-oikeuden puolelle. Jos sanktioita on käytettävä, 

sakkorangaistus ei ole lainkaan välttämättä pahempi kuin hallinto-oikeudellinen 

maksu. Rikosoikeudellista ja sen kanssa vaihtoehtoista — vaikutuksiltaan 

repressiivistä — järjestelmää olisi verrattava toisiinsa ja valittava pienempi paha. 
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LUKU II 

RIKOSLAINOPIN KIVIJALKA 

 

 

1 LAILLISUUSPERIAATE 

 

1.1 Periaatteen asema ja sisältö 

 

Asema. — Rikosoikeuden keinoin on mahdollista voimakkaasti puuttua ihmisten 

oikeudellisesti suojattuihin etuihin. Laillisuusperiaatetta noudatetaan euroop-

palaisissa oikeusvaltioissa rikosoikeuden lisäksi jossain määrin muillakin oikeu-

denaloilla. Rikosoikeudessa korostuneen vahvat oikeusturvan takeet ovat erityisen 

tärkeät. Syynä on se, että rangaistus merkitsee vapauden ja varallisuuden riistämistä 

ja valtiollista pakkoa. 

 Laillisuusperiaate on kirjattu useiden maiden rikoslakeihin. Suomessa säännös 

ei ole vielä rikoslaissa, mutta hallitusmuodon perusoikeusluvussa siitä on säädetty 

(HM 6a §). Myös EIOS:n 7 artiklaan ja KP-sopimuksen 15 artiklaan sisältyy vaati-

mus laillisuusperiaatteen kunnioittamisesta. Jälkimmäinen näistä perustuu YK:n 

ihmisoikeuksien julistukseen. Rikoslain yleisen osan säätämisen yhteydessä 

säännös ehdotetaan sisällytettäväksi myös rikoslakiin. 

 Sisältö. — Laillisuusperiaate koostuu useista eri alaperiaatteista. Sekä rikoksen 

että siitä tuomittavan rangaistuksen tai muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on 

perustuttava lakiin. Edellistä sääntöä kuvataan lauseella nullum crimen sine lege, 

jälkimmäistä vastaavasti lauseella nulla poena sine lege. 

 Mitä rikoksen ja seuraamuksen eri kysymyksiä periaate koskee? Tiivistäen 

voidaan erottaa seuraavat neljä kieltoa. Nullum crimen, nulla poena sine lege... 

 

* ...scripta, 

- tuomari ei saa mennä säädetyn lain ulkopuolelle syytetyn vahingoksi 

* ...stricta, 

- tuomari ei saa tulkita lakia analogisesti syytetyn vahingoksi 

* ...praevia ja 

- lainsäätäjä ei saa säätää taannehtivaa lakia syytetyn vahingoksi 

- tuomari ei saa soveltaa lakia taannehtivasti syytetyn vahingoksi 

* ...certa. 

- lainsäätäjä ei saa säätää epätäsmällisiä rangaistussäännöksiä syytetyn vahingoksi 
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Ensimmäistä sääntöä kutsutaan praeter legem -kielloksi. Toinen sääntö kulkee 

kirjallisuudessa nimellä analogiakielto. Taannehtivuuskielto voidaan esitystekni-

sesti jakaa kahteen osaan. Voidaan puhua ensin taannehtivan rikoslain kiellosta. 

Toiseksi kysymykseksi voidaan erottaa lievemmän lain periaate. Sääntöhän ei estä 

rikoslain taannehtivaa tulkintaa tai säätämistä syytetyn eduksi. Neljäs kielto 

ilmaistaan yleensä epätäsmällisyyskieltona, ja se koskee vain lainsäätäjää. 

 Käytännössä laillisuusperiaatetta rikottaessa voidaan rikkoa samalla kertaa 

useampia alaperiaatteita. Jos tuomari tulkitsee lakia väljästi, voi olla makuasia, 

puhutaanko menemisestä lain ulkopuolelle vai sen soveltamisesta analogisesti 

syytetyn vahingoksi. Analogia voi vielä olla taannehtivuuskiellonkin vastaista, jos 

analogia perustuu uuden lain soveltamiseen vanhan lain aikaiseen juttuun. 

Lähtökohtaisesti alaperiaatteet voidaan erottaa selkeästi toisistaan. Niillä on osittain 

eri kohderyhmä ja selkeästi toisistaan erotettavat sisällöt. 

 

1.2 Praeter legem -kielto 

 

 Hallitusmuodon 6a §. (969/1995) Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä 

tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole 

laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa 

rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

 

 Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kappale. (L 438/1990, 

A 439/1990, SopS 19/1990) Ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen 

sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä 

kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. 

Rikoksen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa 

rangaistusta ei saa määrätä. 

 

 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen 15 artiklan 1 kappale. (L 107/1976, A 108/1976, SopS 

8/1976) Ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai 

laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä kansallisen tai 

kansainvälisen lainsäädännön mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä 

sovellettavaa rangaistusta ankarampaa rangaistusta ei saa määrätä. (...) 

 

Kielto mennä tunnusmerkistön ulkopuolelle. — Vain laissa rangaistaviksi säädetyt 

teot ovat rikoksia, nullum crimen sine lege. Tuomarin on perustettava ratkaisunsa 

lainsäätäjän tekemiin ratkaisuihin. Edes sellaista ratkaisua, jossa henkilö jätetään 

seuraamusluonteisesti rangaistukseen tuomitsematta, ei saa tehdä ilman, että 

henkilö olisi rikkonut lakia. 

 Lainsäätäjän tehtävänä on päättää, mitkä teot ovat rangaistavia. Rikoslainsää-

dännön aukkoja ei voida paikata hallintoviranomaisten antamilla säädöksillä, 

kansainvälisillä sopimuksilla tai tuomioistuinten päätöksillä. Lainsäätäjä voi 

tarvittaessa muuttaa lainsäädäntöä vastaisten tapausten varalta. Lailla tarkoitetaan 
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tässä eduskuntalakia. Yksinomaan asetuksen määräyksiin nojaavat kriminalisoinnit 

ovat ristiriidassa HM 6a §:n kanssa.  

 Kielto mennä rangaistussäännöksen ulkopuolelle. — Myös rangaistusten ja 

muiden rikosoikeudellisten seuraamusten on perustuttava lakiin. Seuraamus saa 

olla vain laissa säädetty. Elokuvista tuttua yhdysvaltalaista järjestelmää, jossa 

tuomioistuin voi määrätä halunsa mukaan erilaisia "yhdyskuntapalveluseuraa-

muksia", ei meillä ole. Rangaistuslajeista on säädettävä laissa ja rangaistus voidaan 

tuomita vain asteikon puitteissa. 

 Rangaistuksia ovat rikesakko, sakko, vankeus, yhdyskuntapalvelu ja kokeilu-

alueilla nuorisorangaistus. Periaate koskee myös virkamiehille ja sotilaille 

määrättäviä erityisiä rangaistuksia eli viraltapanoa ja varoitusta sekä kurinpito-

rangaistuksia. Rangaistusten täytäntöönpano sen sijaan voidaan yksityiskohtiensa 

osalta järjestää asetuksentasoisin säädöksin. Esimerkiksi yhdyskuntapalvelun ja 

nuorisorangaistuksen todellinen sisältö määräytyykin muualla kuin laissa. 

 Periaate koskee myös rikosprosessuaalisia turvaamistoimenpiteitä. Menettä-

misseuraamukseen, ajokieltoon, liiketoimintakieltoon, eläintenpitokieltoon tai 

pakkolaitokseen ei voida määrätä ilman laissa säädettyjä edellytyksiä. Myös 

rikosperusteisen vahingonkorvausvelvollisuuden tuomitseminen on rajattu rikos-

lainsäädännön rikkomistapauksiin. Tosin tilanteessa, jossa syyte hylätään, 

vahingonkorvausvelvollisuus voi perustua suoraan vahingonkorvauslakiin. 

 Praeter legem syytetyn eduksi. — Sääntö ei estä tuomaria menemästä lain ulko-

puolelle syytetyn eduksi. Tällainen vaikutus saattaa olla perus- ja ihmisoikeuksilla. 

Perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä tulkinnasta tulee puhe analogian yhteydessä ( 

II.1.3). 

 Toinen esimerkki koskee asiallisesti vanhentunutta säännöstä. Sellaista voidaan 

pitää desuetudona eli säännöksenä, joka ei ole enää tosiasiassa voimassa, koska se 

on menettänyt uskottavuutensa ja hyväksyttävyytensä. Meillä oli pitkään rangaista-

vaa "naineena kihlautuminen". Säännös kumottiin vuonna 1987 avioliittolain 

uudistamisen yhteydessä, mutta se oli jo sitä ennen aikansa elänyt. KKO:ssa oli 

esillä kaksi kertaa juttu, jossa puolisostaan erilleen muuttanut henkilö oli kihlautu-

nut toisen kanssa (KKO 1974 II 81 ja KKO 1977 II 25). Kummassakin tapauksessa 

tekijä jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Osasyynä oli lainsäädännön 

vanhentuneisuus. 

 Yleiset opit ja laillisuusperiaate. — Vaikka praeter legem -kielto koskeekin 

ennen kaikkea tunnusmerkistöä, se ei ole vailla merkitystä myöskään yleisten 

oppien kysymyksissä. Jatkossa tulee puhe muun muassa siitä, missä tilanteissa 

tuottamus riittää syyksiluettavuuden asteeksi ja milloin on edellytettävä tahallisuutta 

( III.8.2). Tällä hetkellä meillä ei ole asiasta rikoslaissa määräystä, vaikka 

kysymys ovat aivan keskeisessä asemassa toiminnan rangaistavuuden kannalta.  

 Säännös annetaan uuden yleisen osan yhteydessä. Ennen sen säätämistä lailli-

suusperiaate edellyttää, että tunnusmerkistöjä ei "venytetä" normaalin tulkintansa 

ulkopuolelle. Jos esimerkiksi rikoslakirikoksen tunnusmerkistössä ei puhuta 

huolimattomuudesta, se lienee ymmärrettävissä vain tahallisena rangaistavaksi 
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rikokseksi ( III.8.2). Pelkällä tulkinnalla rikoslakirikoksessa vaadittavaa 

syyksiluettavuuden astetta ei liene mahdollista venyttää pitkälle. 

 Toisena esimerkkinä voidaan esittää kysymys siitä, millä edellytyksin 

vastuuasemassa oleva henkilö voidaan tuomita loukkaamisrikoksesta sillä 

perusteella, että hän ei ole estänyt vahinkoseurauksen syntyä ( III.5.3). Vastuu-

asemasta on usein lainsäädännössä määräyksiä. Esimerkiksi lääkärin, työnantajan 

ja vanhempien vastuuta määritellään työturvallisuus-, potilasturvallisuus- ja 

lapsilainsäädännössä. Mutta jos tällaista velvollisuutta ei laissa ole, sellaisen 

luomiseen tuomioistuimen ratkaisuilla on suhtauduttava varoen. Vaikka uimahal-

limatkalla oleva luokanopettaja olisikin velvollinen valvomaan omia oppilaitaan 

( III.5.3), onko hän velvollinen valvomaan myös rinnakkaisluokkalaisia? 

Laillisuusperiaatteen hengen mukaista olisi nytkin tulkita vastuuaseman henkilöl-

listä ulottuvuutta suppeasti. 

 Kunnalliset järjestyssäännöt. — Rangaistavasta menettelystä voidaan poik-

keuksellisesti säätää myös lakia alemmantasoisin määräyksin. Jos itse rangaistus-

säännökset eivät ole lakitasoisia, niiden antamiseen täytyy löytyä täsmällinen 

valtuutus laista. Tavallisimpia tämäntyyppisiä rangaistussäännöksiä ovat kuntalain 

7 §:n nojalla annettavat järjestyssäännöt. Valtuusto voi antaa yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden edistämiseksi järjestyssääntöjä, joiden rikkomisesta (järjestys-

sääntörikkomus) voidaan tuomita sakkoon. 

 Käytännössä järjestyssäännöillä on säännelty mitä moninaisimpia asioita 

pulujen ruokinnasta autojen pysäköintiin yksityisillä alueilla. Järjestyssäännön 

määräys ei ole laillisuusperiaatteen kanssa ristiriidassa, jos määräys pysyy kuntalain 

valtuutuksen puitteissa. Rangaistusvastuu voidaan perustaa järjestyssääntöön vain, 

jos määräys on annettu kuntalain tarkoittamalla tavalla "yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden edistämiseksi". Vuonna 1990 (KKO 1990:151) katsottiin vielä, että 

taloyhtiön pihamaalle luvatta pysäköinyttä voitiin rangaista järjestyssäännön 

perusteella. Nyt tilanne ei ole yhtä selvä. Sekä kuntalaki että HM 6a § on säädetty 

ratkaisun jälkeen. 

 Meillä on edelleen voimassa maaseudun yleisestä järjestyssäännöstä annettu 

asetus vuodelta 1928. On epäselvää, onko sen perusteella tuomittu sakkorangaistus 

praeter legem -kiellon mukainen. Asetuksen blankorangaistussäännöksessä (44 §) 

ei edes rajoiteta asetuksen nojalla annettuja alemmantasoisia määräyksiä 

sisällöllisesti. 

 Lisäksi on otettava huomioon mahdollinen ristiriita järjestyssäännön mää-

räyksen ja lain välillä. Jutussa KKO 1991:125 oli kysymys kaupungin omistaman 

kiinteistön edustalla sattuneesta liukastumisesta. Lain mukaan kiinteistön kohdalla 

olevan jalkakäytävän puhtaanapidosta on vastuussa omistaja, haltija tai 

vuokralainen, eli kyseisessä tapauksessa kaupunki. Kaupungin järjestyssäännössä 

sitä vastoin vastuuasema osoitettiin työnsuorittajalle. Urakoitsijaa, joka oli tehnyt 

sopimuksen jalkakäytävien puhtaanapidosta, syytettiin järjestyssääntörikkomuk-

sesta ja vammantuottamuksesta. Syyte hylättiin, koska järjestyssäännöllä ei voitu 

laajentaa laissa säädettyä vastuussa olevien henkilöiden piiriä. 
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 Poliisimääräykset. — Samassa asemassa ovat poliisilain 52 §:n nojalla annetut 

poliisimääräykset. Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä, joilla rajoitetaan 

liikkumista tietyllä alueella ja kielletään turvallisuutta vaarantavien esineiden 

tuominen sinne. Määräykset voivat koskea esimerkiksi lentokenttiä. 

Poliisimääräyksenkin rikkomisesta voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistus. 

 Blankorangaistussäännökset. — Myös niin sanotut avoimet rangaistussään-

nökset eli blankorangaistussäännökset koettelevat praeter legem -kiellon rajoja. 

Niissä varsinainen rangaistussäännös ilmaisee vain rangaistusuhan ja -asteikon. 

Säännöksessä ainoastaan viitataan niihin muihin säännöksiin, joiden varaan 

rikostunnusmerkistön täyttyminen lopulta jää. Rangaistusuhka on säädetty 

muualla, kuin missä tunnusmerkistö on asetettu. 

 Blankorangaistussäännöksiä käytettiin ennen rikoslakiprojektia runsaasti 

erityislainsäädännössä. Kehitys oli pitkän aikaa menossa parempaan suuntaan. Ri-

koslain kokonaisuudistuksen yhteydessä blankorangaistussäännösten määrää on 

olennaisesti pystytty vähentämään. Jäljelle välttämättä jääviä blankokriminali-

sointeja on tietoisesti muutettu täsmällisemmiksi. Rangaistussäännökset ovat pysy-

neet suhteellisen lievinä. 

 Lisäksi blankorangaistussäännösten käytölle asetettavia edellytyksiä kehitettiin 

olennaisesti vuonna 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Edellytykset 

voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin  

 

* rangaistussäännösten edellyttämien valtuutusketjujen on oltava täsmällisiä ja 

* rangaistussäännöksessä on oltava jonkinlainen asiallinen luonnehdinta rangaista-

vasta menettelystä. 

 

Ääritapauksessa kysymys on erityislain loppuun liitetystä blankorangaistussään-

nöksestä, jossa ainoastaan kriminalisoidaan "tämän lain tai sen nojalla annettujen 

säännösten tai määräysten rikkominen". Todellista rikostunnusmerkistöä voi olla 

vaikea löytää, jos valtuutusketjua ei ilmoiteta. Yksityisen kansalaisen on usein 

täysin mahdotonta saada lakikirjan avulla selville, mikä on rangaistavaa ja mikä ei, 

jos rangaistussäännöksessä ei ole asiasisältöistä luonnehdintaa menettelystä. 

Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1994:114 katsottiin, että viittaussuhde blankokri-

minalisoinnin ja teräslevyjen maahantuontia koskevan lisenssivaatimuksen välillä 

ei ollut riittävän selvä ja syyte hylättiin. 

 Samantyyppinen blankorangaistussäännös oli esillä ratkaisussa KKO 1995:4. 

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksissa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa 

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden 

kuljetussäännöstöä. Jälkeenpäin voitiin todeta, että säännöstöä oli rikottu. Koska 

säännöstöä ei kuitenkaan ollut nimenomaisesti määrätty noudatettavaksi eikä 

asianmukaisesti julkaistu, syyte hylättiin. Viittausketju aineellisoikeudelliseen 

säännökseen puuttui. 

 Lisäksi blankorangaistussäännöksillä päätösvalta rangaistavan käyttäytymisen 

alasta voi laskea käytännössä alemmas kuin demokratiassa pidetään hyväksyt-

tävänä. Säännökset tai määräykset, joihin teon rangaistavuus lopulta perustuu, eivät 
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välttämättä ole eduskuntalain tasoisia vaan palautuvat esimerkiksi asetukseen 

taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen. Viime kädessä esimerkiksi 

virkamiehelle sallitun ja kielletyn rajaa voidaan vetää viraston päällikön antamilla 

virastokohtaisilla määräyksillä. 

 Esimerkiksi turvallisuussalaisuuden paljastamisrikoksen (RL 12:7) tunnus-

merkistössä kriminalisoidaan sellaisen seikan ilmaiseminen, joka on "säädetty tai 

määrätty" salassa pidettäväksi. Kelpaako tunnusmerkistöksi mikä tahansa määräys, 

jonka antajalla on siihen muodollinen toimivalta? Voiko esimerkiksi pääministeri 

määrätä mitä tahansa valtiosalaisuudeksi? 

 Joka tapauksessa praeter legem -kielto edellytti jo ennen perusoikeusuudistusta 

sitä, että blankorangaistussäännöksen rangaistusuhka ei saa viime kädessä perustua 

ainoastaan viranomaisen toimivaltansa puitteissa antamaan yksittäiseen 

hallintopäätökseen. Tuomioistuinkäytännössä onkin katsottu, että rangaistusvas-

tuulle täytyy löytyä peruste vähintään viranomaisen antamasta oikeussäännöksestä 

tai yleismääräyksestä (KKO 1983 I 3 ja KKO 1985 II 71). 

 Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkittaessa ympäristön 

turmelemista (RL 48:1) koskevaa syytettä joudutaan tutkimaan paitsi yrityksen 

ympäristöluvan ehtojen rikkominen myös se, ovatko ympäristöluvan ehdot 

ympäristölainsäädännön sallimat. Salassapitorikoksesta (RL 38:1) ei voida tuomita 

virkamiestä vielä sillä perusteella, että hän on paljastanut jotain esimiehensä käskyn 

vastaisesti. 

 HM 6a §:n on katsottu asettavan vaatimuksia myös niille aineellisille 

säännöksille, joissa asiallisesti määritellään sallitun ja kielletyn raja. Muut kuin 

rikosoikeuden tutkijat eivät lue lakikirjaa "rikoslaista käsin" vaan aineellisesta 

lainsäädännöstä lähtien. On edellytettävä, että 

 

* aineelliset säännökset on kirjoitettu kaikilta rikossäännöksiltä vaadittavalla tark-

kuudella ja 

* aineellisista säännöksistä käy ilmi niiden rikkomisen rangaistavuus.  

 

Euroopan yhteisön asetusten välitön oikeusvaikutus. — Aivan viime aikoina EY-

oikeus on asettanut blankorangaistussäännösten käytön koetukselle. Neuvoston 

asetukset tulevat valtionsisäisesti suoraan voimaan ja Suomen eduskunnan tehtä-

väksi jää tarvittaessa säätää asiaa koskeva tehostekriminalisointi. 

 EY-oikeuden blankorangaistussäännöksiä koskevista ongelmista antaa 

esimakua tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen (TLL 105a §) ja hiljattain 

uudistettu säännöstelyrikos (RL 46:1). Säännöksissä on blankorangais-

tussäännösten piirteitä. Tulevaisuudessa yhä useammissa rikossäännöksissä 

tultaneen tunnusmerkistön osalta viittaamaan suoraan yhteisön asetuksen säännök-

siin. Ongelmia on ollut myös YK:n turvallisuusneuvoston päätösten implemen-

toinnissa kotimaiseen oikeuteen. Käytännössä YK:sta johtuvat kriminalisoinnit 

ovat suhteellisen vähämerkityksellisiä. 
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 Aina kriminalisointiin ei voida tehdä edes tarkkarajaista luonnehdintaa siitä, 

mistä asioista yhteisön asetuksessa on kyse, vaikka ensimmäiset kaksi blanko-

rangaistussäännösten käyttösääntöä niin edellyttävätkin. Tunnusmerkistö on voitu 

kirjoittaa muotoon: "joka rikkoo (...) Euroopan yhteisöjen antamissa (...) asetuksissa 

säädettyä määräystä, on tuomittava...". Yksityisellä ei ole välttämättä mahdolli-

suuksia selvittää, missä kielletyn toiminnan rajat määrätään. Aivan selvää on tietysti 

se, että eduskunnalla ei ole lupa jälkikäteen kontrolloida yhteisön asetuksen 

tarkkarajaisuutta, jota jälkimmäiset käyttösäännöt edellyttävät. 

 Samanlainen ongelma voi liittyä myös EY-direktiiveihin. Nykyään etenkin 

tekniikan aloja koskevassa lainsäädännössä on suoria viittauksia direktiiveihin. 

Tällaisilta blankorangaistussäännöksiltä ei ehkä kokonaan voidakaan välttyä 

teknisillä ja yksityiskohtaista sääntelyä edellyttävillä elämänalueilla. Vaikka 

rangaistusuhka sisältyy lakiin, rangaistuksella uhattu toiminta määritellään viime 

kädessä direktiivillä. Direktiivit tulisi kuitenkin yleensä implementoida kansalli-

seen lakiin käymällä läpi kansalliset säädökset. 

 EY-direktiivien välitön oikeusvaikutus ja tulkintavaikutus. — Direktiivit 

velvoittavat lainsäätäjää implementointiin. Ne eivät velvoita yksityisiä, ellei 

kotoperäisessä säännöksessä suoraan viitata direktiivin sääntelyyn edellä kuvatulla 

tavalla. 

 Direktiivillä voi olla kansallisessa oikeusjärjestyksessä välitön oikeusvaikutus 

vain hyvin rajoitetusti. Rikosoikeudessa tulee selvästi esille se, että välitön 

oikeusvaikutus on vertikaalinen ja yksisuuntainen. Direktiiviin ei voida vedota 

yksityisten välisissä suhteissa ja suhteessa julkiseen valtaankin direktiivi toimii vain 

yksityisen hyväksi. Laillisuusperiaate estää muun kuin EY-asetusten ja EY-päätös-

ten suoran soveltamisen syytetyn vahingoksi. EY-tuomioistuin onkin antanut 

direktiiville välitöntä vaikutusta vain jäsenvaltiota — ei sen sijaan yksityisiä 

syytettyjä — vastaan (ks. esim. asia 80/86 Kolpinghuis). Direktiivillä voi olla 

välitön oikeusvaikutus yksilön hyväksi tilanteessa, jossa direktiivin kansallinen 

täytäntöönpano on laiminlyöty taikka se on jollain tavalla epäonnistunut. Yksilön 

rangaistusvastuuta ei voida perustaa yksinomaan direktiiviin. 

 Sen sijaan rangaistavan käyttäytymisen ala voi useammin välillisesti määräytyä 

EY-oikeudesta (RS 5 ja 189(3) artiklat). Direktiivi ei voi syrjäyttää kansallista lakia, 

mutta kotimaisen oikeuden tulkintavara on käytettävä hyväksi EY-säännöksen 

tarkoituksen mukaisen lopputuloksen takaamiseksi. 

 Esimerkiksi tilanteessa, jossa direktiivi on implementoitu kansalliseen oikeu-

teen muuttamalla kansallista lakia, direktiiviä voidaan käyttää tulkinnassa lähinnä 

samassa asemassa kuin lainvalmisteluasiakirjoja. Myös neuvoston asetukset ja pää-

tökset — joita ei saateta valtionsisäisesti voimaan — voivat näissä tapauksissa saada 

samanlaisen tulkintavaikutuksen kuin implementoidut direktiivit. 

 Erityisesti blankorangaistussäännösten tulkinnassa saattaakin olla syytä käyttää 

EY-direktiivejä EY-oikeuden tavoitteiden mukaisen tulkinnan löytämiseksi esimer-

kiksi työ- tai ympäristörikosten (RL 47-48 luvut) tunnusmerkistöjen tulkinnassa. 

Kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi työympäristön puitedirektiivi. Jos kotimainen 
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säännös on epätäsmällinen, sitä voidaan tulkita sen perusteena olevan direktiivin 

valossa. 

 EY:n rangaistussäännökset? — Jatkossa saatetaan joutua arvioimaan uudelleen 

laillisuusperiaatteen keskeisintä, nulla poena sine lege -sääntöä. EY:n piirissä on 

vireillä hanke niin sanottujen EY-avustuspetosten entistä tehokkaammaksi 

torjumiseksi. Komissio ei halua toteuttaa uudistusta siten, että jäsenvaltioiden 

rikoslakeihin otettaisiin riittävän selvät tunnusmerkistöt, joita tuettaisiin riittävän 

ankarilla rangaistusasteikoilla. Tarkoitus on ensimmäistä kertaa aidosti yhtenäistää 

kansallisia rikoslainsäädäntöjä. 

 Kansainvälisen oikeusyhteisön hyväksymät oikeusperiaatteet. — Tuomiois-

tuimissa on poikkeustilanteissa tuomittu rangaistuksia suoraan kansainvälisen 

oikeuden nojalla. Historiallisia esimerkkejä ovat II maailmansodan jälkeen 

järjestetyt Nürnbergin ja Tokion oikeudenkäynnit, joissa kansainväliset sotilas-

tuomioistuimet langettivat useita kymmeniä rangaistuksia rikoksista rauhaa 

vastaan, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. 

 Rangaistavuus on näissä tapauksissa perusteltu kansainvälisen oikeusyhteisön 

hyväksymillä yleisillä oikeusperiaatteilla. Tällainen menettely hyväksytään myös 

EIOS:ssa ja KP-sopimuksessa. Siitä, mitä nämä periaatteet ovat ja kuinka paljon 

niillä voidaan perustella rangaistusvastuuta ilman ristiriitaa laillisuusperiaatteen 

kanssa, on erilaisia käsityksiä. 

 Myös tällä hetkellä toimii vastaavia tuomioistuimia. YK:n turvallisuusneu-

voston päätöksellä on perustettu tuomioistuimet käsittelemään sekä entisen 

Jugoslavian että Ruandan alueella tehtyjä vakavia sotarikoksia ja muita kansain-

välisen humanitäärisen oikeuden loukkauksia. Koska mitään kansainvälistä 

rikoslakia ei ole, tuomioistuimet soveltavat ensi sijassa syytettyjen ja uhrien 

kotimaiden sekä rikoksen tekopaikan rikoslakeja. Myös kansainvälisen hu-

manitäärisen oikeuden periaatteita sovelletaan, mutta ongelmana on, missä määrin 

jokin teko voidaan katsoa rikokseksi suoraan kansainvälisen oikeuden perusteella 

siitä riippumatta, onko kriminalisointia kirjattu kansalliseen rikoslakiin? 

 Kansainvälinen rikoslaki? — YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnassa 

käydään keskustelua pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisesta. 

Tuomioistuinta varten olisi määrä laatia oma rikoslaki, jotta kansallisilla ratkaisuilla 

ei voitaisi sallia esimerkiksi kansanmurhia ja jotta ei jouduttaisi turvautumaan 

suoraan yleiseen kansainväliseen oikeuteen. Kansainvälinen rikoslaki koskisi 

esimerkiksi sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan.  

 Hanke ei todennäköisesti etene kovin nopein askelin. Kansalliset erot niin 

rikosoikeuden yleisissä opeissa kuin myös tunnusmerkistöissä ja seuraamusjärjes-

telmissä ovat niin merkittäviä, että yhteisymmärrykseen on vaikeaa päästä. 

Muutenkin järjestelmä aiheuttaisi melkoisia toimivaltaongelmia. Asiantuntijat 

uskovat kuitenkin, että kansainvälinen rikostuomioistuin perustetaan ja kansain-

välinen rikoslaki hyväksytään. 

 

1.3 Analogiakielto 
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Tulkinta. — Edellä viitatuista hallitusmuodon, EIOS:n ja KP-sopimuksen 

määräyksistä seuraa myös analogiakielto. Laillisuusperiaate ei ainoastaan vaadi, 

että asiasta on säädetty laissa. Se vaatii myös tietynlaista säännösten tulkintaa. 

Analogiakiellon sisältö ja ulottuvuus on kiistanalainen. Rikoslakia kuten muitakin 

lakeja on tulkittava. Perimmäinen syy tähän on, että laissa kuvataan tekotyyppejä 

tai tyypillisiä tapauksia, kun soveltamistoiminnassa puolestaan joudutaan ratkaise-

maan se, vastaako jokin konkreettinen teko laissa mainittua tekotyyppiä. Tuomari 

ei voi milloinkaan olla pelkkä lainsäätäjän tahdon mekaaninen toteuttaja. 

 Usein käytännössä ratkaistaan niin sanottuja rutiinitapauksia, joissa lakitekstin 

merkityksestä ei ole epäselvyyttä. Esimerkiksi rattijuopumuskriminalisoinnissa tar-

koitettu veren 0,5 promillen alkoholipitoisuus ei tuota tulkinnallisia ongelmia. Joko 

promillemäärä on veressä tai ei ole. Aina tulkintatilanne ei kuitenkaan ole näin 

yksinkertainen. Esimerkiksi rattijuopumukseen voi syyllistyä ajoneuvoa 

"kuljettamalla". Merkityksen antaminen lakitekstille ei ole yksiselitteistä ja 

oikeuskäytännössä onkin lukuisia ratkaisuja, joissa "kuljettamisen" käsitettä on 

tulkittu. 

 Miten tulkintaa voitaisiin luonnehtia? Perinteisen säännön mukaan sallitusta 

tulkinnasta on kysymys, jos säännökselle annetaan merkityssisältö sen sanamuodon 

puitteissa. Lainkäyttäjä ei saa edetä sanamuodon ulkopuolelle. Rikosoikeu-

dellisessa tulkinnassa pyritään kuvaamaan lakiteksti täsmällisemmin. Sanamuodon 

mukaisella tulkinnalla ei pystytä korjaamaan tai täydentämään lain säännöstä, 

ainoastaan selventämään sitä. 

 Lähtökohtana voidaan pitää termien merkitystä yleiskielessä. Ilmaukselle 

voidaan myös hakea sanamuodon mukaista juridis-teknistä tulkintaa. Esimerkiksi 

väärennyskriminalisoinnissa (RL 33:1) tarkoitettu "asiakirjan" tai "todistuskappa-

leen" merkityssisältö voi poiketa jossain määrin normaalikielestä. Lainkohdan 

systemaattisessa tulkinnassa voidaan esimerkiksi arvioida koko sitä rikoslain lukua 

kokonaisuutena, jonka alaisesta rikoksesta on puhe. Tulkinnassa voidaan nojautua 

lainopillisiin teorioihin. Oikeussäännöksiä on luettava myös historiallisissa 

yhteyksissään etenkin, kun puhumme vielä uudistamattomista rikoslain osista. 

 Joskus laissa itsessään on legaalimääritelmä, jossa selitetään laissa käytettyjä 

ilmauksia. Esimerkiksi varkaudessa (RL 28:1) on kyse irtaimen omaisuuden 

anastamisesta. Sähkö- tai kaukolämpömittarin peukaloinnilla toteutettu sähkön tai 

lämmön "varastaminen" onkin täytynyt rinnastaa erillisellä legaalimääritelmällä 

irtaimeen omaisuuteen (RL 28:13), jotta tapauksia voitaisiin arvioida varkauksina. 

Legaalimääritelmiä on lainsäädännössä verraten vähän. 

 Mikäli legaalimääritelmää ei ole, voidaan lisäksi tarkastella sitä tapaa, jolla 

ilmausta käytetään muualla lainsäädännössä. Kovin paljon johtoa tällaisesta 

tulkinnasta ei ole saatavissa. Monta kertaa esimerkiksi "yleisen paikan" käsitteellä 

tarkoitetaan eri puolilla lainsäädäntöä hyvinkin eri asioita. Ilmaisun merkitys mää-

räytyy sen käyttöyhteydestä. Sanoilla ei ole olemassa sellaisia "oikeita" 

merkityksiä, jotka olisivat riippumattomia niiden käyttöyhteydestä. Esimerkiksi 

ilmaisun "lahja" merkitys vaihtelee olennaisesti riippuen siitä, puhummeko lahjasta 
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konkurssin edellä, lahjaverotuksen kohteena vai lahjomarikoksen toteuttavana 

etuna. 

 Myös teleologinen, sääntelyn tavoitteisiin keskittyvä tulkinta on sallittua, 

mikäli se pysyy lain sanamuodon puitteissa. Lailla on aina välinearvoa. Lakia ei 

anneta sen itsensä vuoksi, vaan se on keino joidenkin muiden asiantilojen toteutta-

miseksi. Lakia on tulkittava tarkoituksensa valossa. Niin sanottu subjektiivinen 

teleologia selvittää lainsäätäjän tarkoitusta esimerkiksi lainvalmistelutöiden ja 

kriminaalipoliittisen keskustelun kautta. Objektiivisessa teleologiassa pyritään 

selvittämään se, mikä olisi tulkitsijan käsityksen mukaan lain järkevä tarkoitus 

kulloisessakin soveltamistilanteessa. Tulkinta pitäisi tehdä ottaen huomioon 

järkevät yhteiskuntapoliittiset arvot ja tavoitteet ja yleisemmin sosiaaliset normit. 

Yksinomaan tiedollisin perustein ei ole osoitettavissa yhtä ainoaa oikeaa tarkoi-

tusta. Tulkinta on viime kädessä tuomarin arvostuksiin perustuva asia. 

 Soveltaminen. — Edellä lausuttu ei vielä paljon auta soveltamistilanteessa 

olevaa tuomaria. Tulkinnan perusongelma on se, että koko tulkintaprosessi koskee 

paitsi säännöksen "sanamuodon selvittämistä" myös säännöksen soveltumista 

konkreettiseen tapaukseen. Monet katsovat, että oikeudellisen tulkintaratkaisun 

tekemisen pääongelma ei olekaan säännöksen tulkinnassa vaan siinä, millä tavalla 

oikeusnormi ja tosiseikasto lähestyvät toisiaan soveltamistoiminnassa. 

Tosiseikastoa on abstrahoitava ja tunnusmerkistöä konkretisoitava niin pitkälle, että 

ratkaisu voidaan tehdä. 

 Kun arvioitavana on esimerkiksi kirurgin toiminnan suhde aiheutuneeseen 

potilasvahinkoon, tosiseikaston on "lähennyttävä" erittäin merkittävästi tunnus-

merkistöä ja tunnusmerkistön konkretisoiduttava ennen kuin mistään perinteisestä 

tulkinnasta tai analogiasta voidaan alkaa edes puhua. Yhtäältä sovellettavat normit 

ohjaavat tapauksen tosiseikkojen tulkintaa. Toisaalta valitsemme, tulkitsemme ja 

konkretisoimme tapaukseen lähtökohtaisesti soveltuvat normit näiden samojen 

tosiseikkojen valossa. Tosiseikat nähdään normien kautta ja normit tosiseikkojen 

kautta. 

 Tällainen tapa ymmärtää oikeusnormien ja tosiseikkojen välinen suhde 

ratkaisutoiminnassa veisi hermeneuttisen tulkintaopin tarkasteluun. Kysymyksen 

yksityiskohtainen selvittely on laintulkintaoppien tehtävä eikä siihen puututa tässä. 

 Ymmärrettiinpä rikosoikeudellinen tulkinta miten hyvänsä, siinä ei saa mennä 

lain sanamuodon ulkopuolelle syytetyn vahingoksi. Sanamuotoon tiukasti pitäytyvä 

tulkinta on rikosoikeuden alalla arvo sinänsä. Ratkaisu sen välillä, onko kyseessä 

tulkinta vai analogia, on itsessään tehtävä teleologisesti. Vaikka langettavaa 

tuomiota puoltaisi se, että teolla on loukattu toisen merkittävää etua, vapauttavaa 

tuomiota puoltaa laillisuusperiaatteen ydinsisältö. Rikoslainkäytön tulee olla 

ennakoitavaa. Tuomioistun ei saa poiketa lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai 

juridis-teknisestä merkityksestä. 

 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta. — Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen 

tulkinta on nykyisin yleisesti hyväksytty tulkintatapa. Erityisesti rikosoikeu-

dellisessa tulkinnassa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä on syytä korostaa. 
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Rikosoikeudellisilla säännöksillä suojataan ihmisiä etujensa loukkaamisilta, mutta 

toisaalta oikeusturvan takeiden on oltava syytetyn kannalta riittävän tukevat. 

 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta tarkoittaa sellaiseen lopputulokseen 

päätymistä, jossa parhaiten otetaan huomioon eri osapuolten perus- ja ihmisoi-

keudet. Meillä KKO on arvioinut hiljattain kotimaisen TLL 58 §:ssä tarkoitetun 

pysähtymis- ja auttamisvelvollisuuden suhdetta ihmisoikeussopimuksista il-

menevään periaatteeseen, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen myötävaikut-

tamaan syyllisyytensä selvittämisessä (KKO 1996:101). Tässä tapauksessa 

ristiriitaa ei havaittu ja tekijä tuomittiin rangaistukseen kotoperäisen lainsäädännön 

nojalla. 

 Analogiseksi lainsoveltamiseksi katsotaan oikeusnormin soveltaminen tapauk-

seen, johon se ei sanamuotonsa puitteissa lainkaan soveltuisi mutta joka on jossain 

suhteessa samanlainen kuin lain sääntelemä tapaus. Jos esimerkiksi koiran kuljet-

taminen junanvaunussa on kielletty, kieltoa ei voida ulottaa kielellisen tulkinnan 

kautta koskemaan myös kissoja, vaikka kissat ja koirat olisivat epäilemättä kiellon 

tarkoituksen kannalta toisiinsa rinnastettavia. Analogian piirissä erotetaan vielä 

lainanalogia ja oikeusanalogia.  

 Lainanalogia. — Lainanalogialla tarkoitetaan säännöksen soveltamista 

tapaukseen, joka ei mahdu säännöksen sanamuodon rajoihin, mutta joka on täysin 

rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin. Esimerkiksi "sähkön va-

rastamista" sähkömittaria peukaloimalla ei voitaisi pitää irtaimen omaisuuden 

varastamisena, ellei sähköä legaalimääritelmässä (RL 28:13) nimenomaan olisi 

rinnastettu irtaimeen omaisuuteen. 

 Analogiakieltoa koskevat esimerkit liittyvät yleensä kasuistiseen ja vanhentu-

neeseen rikoslainsäädäntöön. Osa yleisvaarallisten rikosten kriminalisoinneista oli 

alkuperäisessä vuoden 1889 asussa aina vuoteen 1995 saakka. Yhdessä 

murhapolton kriminalisoinnissa tulen sytyttämisen kohteeksi määriteltiin "varaston 

työkalut, polttopuut tai muut tarveaineet ja tavaravarasto". Pysäköidyn 

henkilöauton polttajaa ei voitu tuomita yleisvaaran aiheuttamisesta vaan vahin-

gonteosta (KKO 1972 II 102). 

 On toisaalta huomattava, että tulkinnan ja lainanalogian välinen raja on kaikkea 

muuta kuin selvä. Väärästä ilmiannosta (RL 15:6) rangaistiin vuoteen 1997 asti sitä, 

joka teki perättömän ilmiannon "sille, jonka asiana on panna rikos syytteeseen". 

KKO katsoi, että ylikonstaapelille tehty rikosilmoitus täytti vaatimuksen, vaikka 

ylikonstaapeli ei ollutkaan virallinen syyttäjä (KKO 1992:32). Se perusteli kantaan-

sa poliisilain säännöksillä poliisin velvollisuuksista. HO sen sijaan oli hylännyt 

syytteen, koska ylikonstaapelin asiana ei ole panna rikosta syytteeseen vaan ainoas-

taan ryhtyä toimenpiteisiin rikoksiin syyllistyneiden saattamiseksi syytteeseen. 

 Oikeusanalogia. — Oikeusanalogia menee vielä lainanalogiaa pidemmälle. 

Siinä oikeusnormia ollaan soveltamassa tilanteeseen, joka ei ole edes rinnastettavis-

sa säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin, vaan jossa rikoslain yleinen henki, 

terveen oikeustajunnan vaatimukset tai muut vastaavat syyt puoltavat ran-

kaisemista. 
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 Asiaa havainnollistaa salakuuntelua koskeva esimerkki. Salakuuntelu säädettiin 

vasta vuonna 1972 erikseen rangaistavaksi. Lain säätämiseen vaikutti ratkaisu KKO 

1971 II 101, jossa syytteet "salakuuntelusta" hylättiin lakiin perustumattomina. 

Henkilö oli kuunnellut vahvistinlaitteilla naapuriaan, nauhoittanut äänet ja soittanut 

ääninauhoja muille. Äänet eivät olisi kuuluneetkaan ilman teknisiä erikoislaitteita. 

 Nyt kyseessä olisi selväpiirteinen salakuuntelu. Yksityisyyden suojan olisi 

voitu ajatella edellyttävän urkkijan rankaisemista. Tekoaikaan salakuuntelua oli 

arvioitava kotirauhan rikkomisen kannalta. Koska syytetty ei ollut mitenkään 

tunkeutunut naapurinsa kotirauhan piiriin, syyte hylättiin. Samanlainen esimerkki 

olisi ollut "hakkerointi" ennen vuotta 1995, jolloin se säädettiin rangaistavaksi 

tietomurtona (RL 38:8). 

 Kielletty analogia. — Sekä lainanalogia että oikeusanalogia ovat HM 6a §:n 

mukaan kiellettyjä syytetyn vahingoksi. Analogiakielto koskee vain syytetyn 

vahingoksi tehtäviä ratkaisuja. Analogialle syytetyn eduksi sen sijaan eivät oikeus-

turvanäkökohdat sinänsä aseta esteitä ja oikeudenmukaisuus saattaa sitä jopa 

edellyttää. Erityisesti lainanalogiaa syytetyn eduksi on käytetty usein. Syytetyn 

eduksi analogista lainsoveltamista on käytetty perinteisesti muun muassa 

laajennettaessa oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteiden merkitystä. 

 

Analogian sallittavuus rikosoikeudessa  

 

 Syytetyn eduksi Syytetyn vahingoksi 

Lainanalogia Sallittu ja laajasti käytetty  Kielletty 

Oikeusanalogia Sallittu ja jossain määrin käy-

tetty 
Kielletty 

 

 

1.4 Taannehtivan rikoslain kielto 

 

Lainsäätäjä. — Lainsäätäjä ei saa kriminalisoida tekoja, jotka on tehty ennen lain 

voimaantuloa. Kiellettyjä ovat tietysti sellaiset uudet kriminalisoinnit, jotka on 

tarkoitus saattaa voimaan taannehtivasti. Kielto kattaa myös ne tilanteet, joissa 

lainsäätäjä ankaroittaa aikaisemmin säädettyä rangaistusuhkaa. 

 Myös taannehtivuuskielto on kirjattu HM 6a §:ään. Kiellon vastaista lakia ei 

voida säätää edes poikkeusoloissa, koska se rikkoisi Suomen kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita (ks. HM 16a §). Syy taannehtivuuskieltoon on yksinker-

tainen. Oikeusvaltiollisen rikosoikeusjärjestelmän toiminnan tulee olla ennakoi-

tavaa. Ihmisen täytyy ainakin voida olla selvillä siitä, saattaako hän joutua suun-

nittelemistaan teoista rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

 Lainkäyttäjä. — Lakia ei myöskään saa soveltaa taannehtivasti sellaisen teon 

rankaisemiseksi, joka ei vielä tekohetkellä ollut rangaistava. Vaikka edellä 

selostettu salakuuntelujuttu olisi tullut KKO:ssa esille vasta vuotta myöhemmin sen 
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jälkeen, kun salakuuntelusta oli säädetty rikoslakiin, ei teon oikeudellinen arvio 

olisi tietenkään muuttunut. Ratkaisussa KKO 1991:120 jouduttiin arvioimaan 

siviilipalvelusta koskevien säännösten muuttumista syytetylle epäedullisemmiksi. 

Muutoksia ei sovellettu palveluksen välttämiseen, joka oli tapahtunut ennen uusien 

määräysten voimaantuloa. Samalla tavalla ratkaisussa KKO 1992:164 ei voitu 

soveltaa uusia, tekoaikaa ankarampia työturvallisuusmääräyksiä. 

 Jossain määrin epäselvää sen sijaan on se, miten olisi suhtauduttava ankaroi-

tuvaan rangaistuskäytäntöön. On selvää, että ankarampi tulkinta ei saa olla 

ristiriidassa analogiakiellon kanssa. Usein kuitenkin tulkintalinja saattaa muuttua 

syytetyn vahingoksi normaalin rikosoikeudellisen tulkinnan puitteissa. Nykyisin 

katsotaan yleensä, että aiempaa ankaramman tulkinnan omaksuminen on sallittua, 

mikäli laintulkinnan ei voida katsoa saavuttaneen tavanomaisen oikeuden asemaa. 

 

 

Taannehtivan rikoslain kielto  

 
Teko      Tuomio 

  
 

 

 

 

 

   * Uusi ankarampi laki voimaan * Sovelletaan vanhaa lakia 

   * Oikeuskäytäntö ankaroituu  * Käytännön muutos voi vaikuttaa myös 

aikaisempiin tekoihin  

 

 

Ongelmat, joita ankaroituvasta tulkinnasta aiheutuu, voidaan pitkälti kanavoida 

soveltamiserehdyksen piiriin ( III.8.8). Jos syytetty oli yrittänyt riittävästi ottaa 

selvää siitä, onko menettely laillista vai ei, syyte voidaan hylätä sillä perusteella, 

vaikka tulkinta olisikin muuttunut teon tekemisen ja tuomitsemisen välillä. 

Kysymys saattaa aktualisoitua erityisesti muutoksenhakutuomioistuimissa. 

 EY-direktiivin oikeusvaikutuksista. — Edellä on jo todettu, että julkinen valta ei 

voi vedota direktiiviin suhteessa yksityisiin. Laillisuusperiaate ohittaa direktiivin 

myös taannehtivan rikoslain kiellon tilanteissa. Sellaisen direktiivin "rikkomisesta", 

jota ei tekoaikaan ole implementoitu kansallisen oikeuden osaksi, ei voida tuomita 

rangaistusta. Sama sääntö pätee niihinkin tilanteisiin, joissa implementoinnissa on 

ilmiselviä puutteita. Rangaistussäännösten on nojauduttava tekoaikana voimassa 

olleeseen lakiin. 

 Asiaa on havainnollistettava esimerkillä. Oletetaan, että direktiivi on edellyt-

tänyt sähköhöylien varustamista uusilla työnsuojaimilla 1.1. alkaen ja se on 

implementoitu 1.7. voimaan tulleilla kotimaisilla säädöksillä. Työnantaja, joka 

antaa suojaamattoman sähköhöylän työntekijän käyttöön, ei vastaa työturvalli-

suusrikoksesta alkuvuoden työn teettämisen perusteella. Asiaa ei muuttaisi toiseksi 

sekään, että kotimainen lainsäätäjä olisi tulkinnut implementointivelvollisuutensa 
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väärin ja kansallinen lainsäädäntö olisi edelleenkin aidossa ristiriidassa 

työnsuojaindirektiivin määräysten kanssa. 

 

1.5 Rikoslain ajallinen soveltuvuus ja lievemmän lain periaate 

 

 

 KP-sopimuksen 15 artiklan 1 kappale. (L 107/1976, A 108/1976, SopS 8/1976) 

(...) Jos rikoksenteon jälkeen lailla säädetään sovellettavaksi lievempi 

rangaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osalliseksi. 

 

 RVA 3 §. (770/1990) Rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun 

rikos tehtiin. 

 Jos tuomitsemishetkellä on voimassa toinen laki kuin tekohetkellä, sovelletaan 

kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulok-

seen. Jos uusi laki on tullut voimaan vasta sen jälkeen kun asia on ratkaistu 

ensimmäisessä oikeusasteessa, muutoksenhakutuomioistuimen 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. 

 Jos laki on tarkoitettu olemaan voimassa vain määrättynä aikana, sovelletaan 

sinä aikana tehtyyn tekoon tekohetkellä voimassa ollutta lakia, jollei toisin 

ole säädetty. 

 

Tekohetken laki. — Lähtökohtana on se, että rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka 

oli voimassa, kun rikos tehtiin. On luontevaa arvioida rikoksentekijän toimintaa ensi 

sijassa sen lain nojalla, joka on ollut teon hetkellä voimassa ja jonka määräyksiä 

syytetty on rikkonut. Asiallisesti kysymys on samasta asiasta kuin taannehtivan 

rikoslain kiellossa. 

 Tekohetki. — Sovellettavan lain valinta edellyttää tietysti rikoksen tekopäivän 

määrittelemistä. Tekohetki voidaan määritellä eri tavalla arvioitaessa esimerkiksi 

syyteoikeuden vanhentumista kuin arvioitaessa sitä, mitä lakia on sovellettava. 

Rikoksen tekeminen on nyt puheena olevassa mielessä päättynyt silloin, kun tekijä 

on suorittanut loppuun tunnusmerkistön mukaisen toimintansa. Esimerkiksi 

liikenneonnettomuuden uhri tai aids-juttujen sukupuolikumppani ( III.6.3.3) voi 

kuolla vuosikausia toiminnan jälkeen. Tekohetkenä pidetään kolarin ajamista ja 

sukupuoliyhteyksiä. 

 Jos kyseessä on jatkuva rikos, esimerkiksi varusmiehen karkaaminen palvelus-

paikasta, rikos katsotaan rikoslain ajallisen soveltuvuuden kannalta tehdyksi silloin, 

kun oikeudenvastainen tila päättyy eli varusmies palautetaan varuskuntaan. 

Palauttamishetken lakia sovellettaneen silloinkin, kun aikaisempi laki olisi ollut 

lievempi. Syynä on se, että rikoksentekijä on tekoa jatkaessaan voinut ennakoida 

teosta tulevan seuraamuksen. Toisaalta esimerkiksi kätkemisrikos ei liene jatkuva 

rikos ja tekohetkenä on pidetty varastetun tavaran ostohetkeä (KKO 1997:11). 
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 Varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa ( III.1.2) tekohetkenä on pidetty yleensä 

sitä ajankohtaa, jolloin laiminlyönti päättyy tai laiminlyöty teko olisi viimeistään 

tullut tehdä (KKO 1984 II 15). Jos esimerkiksi työturvallisuusrikokseen syyllis-

tytään laiminlyömällä työnsuojainten antaminen työntekijöiden käyttöön, tekoon 

sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun laiminlyönti päättyi. Nytkin syy on 

sama. Jos laki on ankaroitunut, rikoksentekijällä on ollut mahdollisuus korjata 

laiminlyöntinsä vielä vanhan, lievemmän lain aikana. 

 Lievemmän lain periaate. — Pääsäännöstä muodostaa tärkeän poikkeuksen niin 

sanottu lievemmän lain periaate, josta säädetään edellä lainatussa RVA 3 §:ssä. 

Periaatteen tunnustamista edellyttää myös KP-sopimus, kuten yllä olevasta myös 

havaitaan. Periaatteen mukaan sovelletaan tuomitsemishetken lakia, jos sen sovel-

taminen johtaa lievempään lopputulokseen kuin tekohetkellä voimassa ollut laki. 

Jos teko ei ole uuden lain mukaan lainkaan rikos, syyte on hylättävä (KKO 1958 II 

108). Jos uusi laki johtaa lievempään lopputulokseen, on sovellettava sitä. Jos 

lopputulos olisi sama, sovelletaan tekohetken lakia (KKO 1959 II 66). 

 Uusi, lievempi lainsäädäntö voidaan usein ymmärtää muuttuneena käsityksenä 

tekotyypin haitallisuudesta. Uusi laki voi myös edustaa parempaan tietoon 

pohjautuvia käsityksiä tekoihin vaikuttamisesta. Olisi vaikea perustella sitä, miksi 

tällä tavalla muuttuneissa olosuhteissa rangaistaisiin menneen ajan arvostuksiin ja 

tietoon perustuvan lainkohdan mukaan. Näissä tilanteissa rikoksentekijä saa 

hyväkseen ne edut, joita uuden, lievemmän lain soveltamisesta seuraa.  

 Jos esimerkiksi teon luokittelu tunnusmerkistöjen alaisuuteen on lieventynyt, 

on sovellettava uutta lakia. Tilanteet ovat monimutkaisia. Ratkaisun KKO 1972 II 

90 (Ään.) tekoa oli pidettävä tekoaikana törkeänä varkautena, mutta tuomitse-

mishetkellä se olisi kuulunut ryöstökriminalisoinnin alaisuuteen. Tekijä tuomittiin 

törkeästä varkaudesta, tosin uuden lain mukaisesti. (Ks. myös KKO 1969 II 53 ja 

KKO 1977 II 83.) 

 Samoin jos rangaistusasteikko lievenee, sovelletaan uutta lakia (KKO 1969 I 

4). Huomioon on otettava paitsi rikoksesta tuomittava rangaistus myös muutkin 

tuomiota annettaessa määrättävät seuraamukset (ks. KKO 1979 II 122). Myös 

esimerkiksi rikosten asianomistajaominaisuuksien muuttuminen sekä uudet mah-

dollisuudet rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen on otettava huomioon.  

 Tekohetken ja tuomitsemishetken aikaisen lain vertailu ei aina ole yksinker-

taista. Etenkin rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen aikana monia tapaukseen 

sovellettavia uusia säännöksiä on saattanut tulla voimaan tekohetken ja tuomit-

semishetken välillä. Tapaukseen on yleensä sovellettava sekä uutta että muutettua 

lainsäädäntöä kokonaisuutena ja lopputuloksen perusteella valittava syytetylle 

lievempi vaihtoehto. Vertailua ei siis tehdä säännösten välillä. 

 Miten olisi meneteltävä silloin, kun rangaistussäännös tai menettämisseuraa-

mus on ankaroitunut mutta yleiset vanhentumissäännöt lieventyneet teon ja 

tuomion välillä? Yleisemminkin lähivuosina on odotettavissa tilanteita, joissa 

yleiset seuraamuksia koskevat säännöt ovat muuttuneet, mutta myös tunnusmer-

kistöä on ehditty muuttaa. Pääperiaatteena on, että jompaa kumpaa lakia sovelletaan 

kokonaisuudessaan eikä esimerkiksi sovelleta molempia yhtä aikaa sen mukaan, 
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kumpi kunkin osakysymyksen osalta on lievempi. Joissain tilanteissa saattavat 

kuitenkin tulla sovellettavaksi vanha ja uusi laki samassa jutussa. Tilanteet 

vaihtelevat ja tässä voidaan esittää vain yksi esimerkki. 

 Ratkaisussa KKO 1974 I 2 (Ään.) rangaistussäännös oli muuttunut ankaram-

maksi teon jälkeen ja uudet vanhentumista koskeneet säännökset lyhensivät 

syyteoikeuden vanhentumista. KKO katsoi, että tekoon tuli soveltaa vanhaa, 

lievempää tunnusmerkistöä ja siihen soveltuvaa uutta, lyhyempää syyteoikeuden 

vanhentumisaikaa. Syyteoikeus todettiin vanhentuneeksi. 

 Muutoksenhaku ja lievemmän lain periaate. — Lievemmän lain periaate ei aina 

koske muutoksenhakutuomioistuimia. Uutta lakia, joka on tullut voimaan vasta sen 

jälkeen, kun asia on ratkaistu ensimmäisessä oikeusasteessa, sovelletaan muutok-

senhakutuomioistuimessa vain, milloin uuden lain mukaan  

 

* teko on dekriminalisoitu, 

* siitä ei ole esimerkiksi syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi tuomittava rangais-

tusta lainkaan tai 

* tekohetken lain soveltaminen johtaisi olennaisesti ankarampaan lopputulokseen. 

 

Poikkeus on tehty sen vuoksi, että tuomittu ei valittaisi alioikeuden päätöksestä 

hovioikeuteen ainoastaan sen vuoksi, että tietää lieventävän lainmuutoksen tulevan 

voimaan lähiaikoina. Säännöksen yksityiskohtainen tulkinta ei ole tässä tarpeen. 

 

 

Lievemmän lain periaate 

 
      Tuomio          Tuomio 

      ensimmäisessä                muutoksenhaku- 

Teko      oikeusasteessa        tuomioistuimessa 

  
 

Lieventävä         Lieventävä     Vaikuttaa vain, jos teko- 

lainmuutos    Vaikuttaa  lainmuutos     hetken lain soveltaminen 

voimaan         voimaan      johtaisi olennaisesti anka-

rampaan lopputulokseen 

 

 

Määräaikaiset kriminalisoinnit. — Lievemmän lain periaatteesta on perinteisesti 

tehty kaksi poikkeusta. Jos laki on alusta alkaen tarkoitettu olemaan voimassa vain 

määrättynä aikana, sovelletaan tekoon yleensä tekohetkellä voimassa ollutta lakia. 

Ajatuksena on, että esimerkiksi kriisiaikojen poikkeuslakien kumoamisessa tai 

kumoutumisessa ei ole kysymys muuttuneesta suhtautumisesta kriisiaikana 

tehtyihin tekoihin vaan itse kriisiajan loppumisesta. 

 Määräaikaisia säännöksiä on käytetty varsin vähän. Sellaisia voi olla 

säännöstelylainsäädännössä. Jos esimerkiksi jokin maa on asetettu kauppasaartoon 

ja sen rikkomista käsitellään sen jälkeen, kun boikotti on jo lopetettu, tavaroiden 

"salakuljettaja" voidaan tuomita säännöstelyrikoksesta. 
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 Blankorangaistussäännökset? — Perinteisesti on katsottu myös, että blanko-

rangaistussäännökset muodostaisivat poikkeuksen lievemmän lain periaatteesta. 

Oikeuskäytännössä liikennesääntöjä on pidetty säännöksinä, joiden muuttuminen 

syytetyn eduksi jää huomiotta (KKO 1970 I 3 ja KKO 1970 I 4). Jos sen sijaan itse 

rangaistussäännös — liikenteen vaarantamisen kriminalisointi — lievenee, on 

uutta säännöstä sovellettava. 

 Muitakin esimerkkejä on. Ratkaisussa KKO 1996:112 autoilijaa syytettiin 

luvattomasta liikennöinnistä, koska hänen kuljetuksensa olivat ulottuneet luvassa 

tarkoitetun alueen ulkopuolelle. Teon jälkeen sääntely muuttui siten, että lupa 

oikeutti koko maassa tehtäviin kuljetuksiin. Hänet tuomittiin rangaistukseen ja 

lievempää uutta lakia ei sovellettu. 

 Esimerkiksi ympäristön turmelemisen (RL 48:1) rangaistavuus määräytyy ym-

päristöoikeudellisten säännösten perusteella. Jos näitä säännöksiä muutetaan 

lievempään suuntaan ja esimerkiksi ongelmajätteen määritelmän ulkopuolelle jäte-

tään jokin materiaali, ei tällä seikalla luultavasti olisi merkitystä syytettäessä teosta, 

jonka tekemisen aikana voimassa oli laajempi ongelmajätteen määritelmä. 

 

1.6 Epätäsmällisyyskielto 

 

Kiellon sisältö. — Lakitekstin tulee olla samanaikaisesti abstraktia, täsmällistä ja 

yksiselitteistä. Epätäsmällisyyskiellolla tarkoitetaan sitä, että rikoslain säännösten 

on oltava tarkkarajaisia. Praeter legem- ja analogiakielloilla ei olisi paljonkaan 

merkitystä, jos rikostunnusmerkistöt voitaisiin muotoilla liian väljästi. 

 Usein mainitaan esimerkkinä tunnusmerkistö "kaikki roistot on tuomittava 

rangaistukseen". Sellaisessa rikostunnusmerkistössä on jätetty pois sekä rangais-

tuksella uhatun toiminnan kuvaus että täsmällisesti määritelty rangaistusuhka. 

Ainakin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tulisi voida 

ennakolta tietää, mikä teko on kriminalisoitu ja miten ankarasti. Vielä parempi olisi, 

jos tavallinen ihminenkin voisi rikoslakia lukemalla päätellä sen, onko hänen suun-

nittelemansa teko rangaistava ja miten ankarasti.  

 Tehtävä ei ole helppo täyttää, ja laissa käytetään usein sellaisia ilmauksia kuin 

"erittäin suuri vahinko", "huolimattomuudellaan" tai "oikeudettomasti". Yhtäältä 

tunnusmerkistöt on järkevää muotoilla riittävän yleisluonteisiksi, jotta niiden 

alaisuuteen voidaan koota sirpalemaisia erityislainsäädännön tunnusmerkistöjä. 

Rikoslaki saa tällä tavoin entistä paremman yleiskatsauksellisuuden. Toisaalta 

tällaiset syntetisoidut tunnusmerkistöt voivat olla epäilyttäviä tarkkarajaisuuden 

kannalta. Mitä yleisluonteisempia säännökset ovat sitä epämääräisemmiksi ne 

samalla tulevat. On tehtävä kompromisseja.  

 Kiellon kohde. — Epätäsmällisyyskielto koskee lainsäätäjää. Tuomioistuimella 

ei liene oikeutta jättää soveltamatta epätäsmällistä lakia. Toisaalta jos säännös on 

epätäsmällinen, sen sanamuodon mukainen tulkinta voidaan supistaa 

välttämättömimpään. Myös syytetyn mahdollisuudet vedota soveltamiserehdyk-

seen kasvavat. Tässäkin tapauksessa ratkaisu on tehtävä laillisuusperiaatteen 

perusajatuksen mukaisesti. Lainkäytön on oltava rikosasioissa ennakoitavaa. 
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2 TEKORIKOSOIKEUDEN PERIAATE 

 

Rangaistavuuden kytkeminen tekoon. — Eurooppalainen rikosoikeus on painot-

tunut viime vuosikymmeninä selkeästi tekorikosoikeudeksi. Tekorikosoikeutta 

luonnehtii ensinnäkin rangaistavuuden kytkeminen konkreettisiin tekoihin ja lai-

minlyönteihin. Tekijärikosoikeudessa rikos käsitettäisiin lähinnä oireeksi tekijän 

yleisestä asosiaalisuudesta tai "pahasta tahdosta". 

 Tietynlaisen asennoitumisen tai elämäntavan kriminalisointia ei nykyään hy-

väksytäkään. Kätkemisrikoksissa ja alkoholirikoksissa on säädetty omat tunnus-

merkistönsä laajamittaisista ja ammattimaisista tai tavanomaisista rikoksista (RL 

32:3 ja vuoden 1968 AlkL 87 §). Poikkeusta pääsäännöstä nämä eivät muodosta, 

koska rikoksissa on kysymys lähinnä rikosten yksiköinnistä eli siitä, että tekijää ei 

tuomita jokaisesta yksittäisestä teosta vaan ammattimaisen tai tavanomaisen 

toiminnan kokonaisuudesta. 

 Tekorikosoikeuden periaatteella on tärkeä yritysopillinen merkitys. Jatkossa 

( V.1.3) käsitellään yrityksen kelvollisuutta. Pelkkä vakaa aikomus rikoksen 

tekemiseksi ei ole rangaistavaa. Vasta sellainen yritys, jolla on aiheutettu vaaraa 

rikoksen täyttymisestä, on rangaistava. Tässä suhteessa anglosaksinen rikosoikeus 

poikkeaa jonkin verran mannereurooppalaisesta ja pohjoismaisesta. Myös eräät niin 

sanotun tahtotahallisuuden ( III.8.3) muodot viittaisivat tekijärikosoikeuden 

suuntaan. Muitakin esimerkkejä olisi. 

 Seuraamuksen kytkeminen tekoon. — Myös seuraamuksen määräämisessä 

tekorikosoikeudellinen lähtökohta on rikosteko ja siinä ilmenevä syyllisyys (RL 

6:1). Tekijärikosoikeudessa seuraamuksen määräämisperusteena olisi tekijän per-

soonallisuudesta muodostuva kuva. Tätä lähtökohtaa on pidetty oikeusvaltiollisen 

rikosoikeuden yhtenä kulmakivenä. 

 Tekorikosoikeuden periaate ei estä sitä, että seuraamusjärjestelmässä otetaan 

huomioon myös tekijän persoona. Moderneihin seuraamusjärjestelmiin sisältyy 

runsaasti sellaisia lieventäviä elementtejä, jotka eivät liity teon vahingollisuuteen ja 

vaarallisuuteen vaan lähinnä tekijäkohtaisiin erotteluihin ja kohtuuteen. 15-17-

vuotiaat sekä 15-20-vuotiaat rikoksentekijät ovat monessa mielessä erityisasemassa 

seuraamuksen määräämisessä. Näihin palataan nuorten rikoksentekijöiden 

tarkastelemisen yhteydessä ( III.7). 

 Ylipäätään monet seuraamusharkinnassa huomioon otettavat lieventävät seikat 

perustuvat paitsi rikosteon vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen myös muihin 

syihin. Osa syyttämättä- ja tuomitsemattajättämisperusteista liittyy tekijän 

henkilöön. Samoin yhdyskuntapalvelu ja etenkin nuorisorangaistus keskittyvät 

tuomittavan henkilöön eivätkä teon vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen. 

Seuraamusjärjestelmää voidaankin aivan hyvin kehittää prevention näkökulmasta 

ihmisarvoisempaan ja kohtuullisempaan suuntaan tekorikosoikeuden periaatteen 

sitä estämättä. Preventiovaatimuksen voidaan katsoa joissain tilanteissa jopa 
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edellyttävän sitä. Jos tekijän ja muiden rikollisuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten 

pidättäytymällä ankarista vapausrangaistuksista, niitä ei tule käyttää. 

 Sitä vastoin seuraamuksen ankaroittaminen teosta riippumattomilla syillä on 

periaatteen valossa pulmallista. Meillä on vieläkin käytössä pakkolaitosseuraamus. 

Vaarallinen väkivaltarikosten uusija voidaan eristää pakkolaitokseen, joka on 

käytännössä vankilan yhteydessä oleva erityinen osasto. Pakkolaitosvangin 

mahdollisuudet ehdonalaiseen vapauteen vähenevät ja periaatteessa on mahdollista, 

että hän ei vapaudu laitoksesta vielä senkään jälkeen, kun koko rangaistus on 

suoritettu (ks. VaarRikL). Seuraamusta on käytetty erittäin vähän. Rikoslakiprojekti 

on ehdottanut sen poistamista vankeusrangaistuksen uudistamisen yhteydessä 

lähivuosina. 

 

3 SYYLLISYYSPERIAATE 

 

3.1 Syyt periaatteen hyväksymiselle 

 

 Hallitusmuodon 1 § 1 mom. (969/1995). Suomi on täysivaltainen tasavalta, 

jonka valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön 

vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. 

 

Periaatteen pääsisältö. — Rangaistusvastuu edellyttää aina subjektiivista 

syyllisyyttä. "Ei rangaistusta ilman syyllisyyttä" (nulla poena sine culpa) on yksi 

tärkeimpiä oikeusvaltiollisen rikosoikeuden periaatteita. Periaate sai täsmennetyn 

rikosoikeudellisen muotoilun valistusajan loppupuolella yhdessä laillisuuspe-

riaatteen ja tekorikosoikeuden periaatteen kanssa. Lakiin periaatetta ei ole kirjattu, 

mutta siteerattu hallitusmuodon säännös ihmisarvon kunnioittamisesta kuvastaa 

hyvin syyllisyysperiaatteen tausta-ajatusta. 

 Periaatteessa olisi ajateltavissa sellainen rikosoikeusjärjestelmä, jossa ei 

mainittavissa määrin kiinnitettäisi huomiota tekijäsyyllisyyteen. Jokainen 

tunnusmerkistön mukainen ja oikeudenvastainen teko olisi rangaistava. Tällaisia 

objektiivisen rangaistusvastuun hyväksyviä järjestelmiä onkin anglosaksisessa 

oikeuskulttuurissa. Objektiivisen rangaistusvastuun käyttöä on perusteltu preven-

tiivisillä syillä. Järjestelmän teho kärsii jokaisesta vastuuvapausperusteesta. Lisäksi 

joissain maissa tuottamusta käytetään hyvin tavallisena syyksiluettavuuden asteena. 

Esimerkiksi Tanskassa tuottamus riittää monien sellaisten rikosten täyttymiseen, 

joissa Suomessa ja Ruotsissa edellytetään joko törkeää tuottamusta tai tahallisuutta.  

 Syyllisyysperiaate asettaa Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa esteitä 

liiallisuuksiin menevälle yleis- ja erityisestävyysajattelulle. Miksi me emme 

rankaise mielentilan perusteella syyntakeettomia? Tai miksi lievällä huolimatto-

muudella aiheuttaminen on rankaisematonta? Miksi esimerkiksi varkaudesta 

rankaiseminen edellyttää tahallisuutta? Perustelut ovat vaihdelleet eri aikoina. 

Syyllisyysperiaate on läheisessä yhteydessä rangaistusteorioihin ja niihin yleisiin 

perusteisiin, joiden varaan rikosoikeudellinen järjestelmä on eri aikoina rakennettu. 
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 Klassinen rikosoikeusajattelu ja rangaistuksen ansaitseminen. — Vuoden 1889 

rikoslakimme perustui klassiseen rikosoikeusajatteluun. Viime vuosisadan 

klassinen rikosoikeusajattelu perustui oletukseen ihmisen kategorisesta vapaudesta. 

Rangaistus ymmärrettiin oikeutettuna ja samalla välttämättömänä sovituksena, 

koska ihminen oli käyttänyt vapauttaan väärin rikkomalla lakia. Keskeisin 

täysivaltaisen ihmisen muista eliöistä erottava piirre oli vapaus ja siihen liittyvä 

vapaa tahto. Ihmisyhteisö sääti vapaasti lakinsa ja jokainen sai itse päättää, 

noudattiko niitä. Jos sääntöjä päätettiin olla noudattamatta, rikos oli sovitettava 

rangaistuksella. 

 Rikoksen sovitus rangaistuksella edellytti sitä, että tekijä ansaitsi rangaistuksen. 

Ansaitsemisesta ei voitu puhua esimerkiksi mielisairaan tekijän kohdalla. 

Mielisairaat tai lapset eivät kuuluneet täysimääräisesti vapaiden ja autonomisten 

tahtosubjektien joukkoon. Rangaistuksi ei ansainnut tulla sellainen tekijä, joka ei 

pystynyt sääntelemään omaa käyttäytymistään. Rikoslainopissa kehitettiin 

syyntakeisuusoppia. 

 Myöskään tapaturmaisesti vahingon aiheuttanut ei ansainnut rangaistusta, 

koska hän ei ollut tehnyt tietoista päätöstä rikoksen tekemisestä. Erityisesti 

tiedotonta tuottamusta pidettiin klassisessa ajattelussa pitkään jonkinlaisena 

rikosoikeuteen kuulumattomana "järjestysoikeuden" jäänteenä, koska siinä tekijää 

ei rangaistu rikoksentekopäätöksen johdosta vaan riittävän huolellisuuden 

laiminlyömisestä. 

 Sosiologinen rikosoikeusajattelu ja "taistelu rikollisuutta vastaan". — 

Sosiologinen ajattelu syntyi 1800-luvun lopun tieteellisessä murrosvaiheessa. 

Suomessa se sai merkitystä 1900-luvun alun vuosikymmeninä toteutetuissa 

seuraamusjärjestelmän uudistuksissa. Klassisen rikosoikeusajattelun taustalla ollut 

hegeliläinen maailmankuva oli murtunut. Samalla oli kehittynyt nopeasti uusi 

tieteenala, sosiologia, joka tutki yhteiskunnallisia ilmiöitä empiirisesti. Kun huomio 

keskitettiin ihmisen toiminnan säännönmukaisuuksiin, ihminen ei enää näyt-

tänytkään erityisen vapaalta vaan pikemminkin taustansa ja olosuhteidensa 

vangilta. Kriminologiassa kehitettiin rikolliseksi valikoitumisen malleja. Rikok-

sentekijä ymmärrettiin luonnonvälttämättömyyksien sitomaksi viettiensä ja 

halujensa toteuttajaksi riippumatta hänen syyntakeisuudestaan tai tahallisuudes-

taan.  

 Rangaistuksen ansainta oli nähty filosofisena ja moraalisena välttämättömyy-

tenä, joka ei riippunut edes todellisista rikoslaeista. Nyt rikoslaki nähtiin 

enemmänkin yhtenä keinona vähentää kaupungistuneissa yhteiskunnissa lisään-

tynyttä rikollisuutta. Rangaistus perusteltiin yleis- ja erityisestävien toimenpiteiden 

tarpeella, ei sillä, että joku ansaitsisi tulla rangaistuksi. Tehtyjä rikoksia ei saanut 

tekemättömiksi ja katse oli suunnattava eteenpäin. Huomio oli kiinnitettävä 

rikoksentekijään ja yleisöön vaikuttamiseen. "Taistelu rikollisuutta vastaan" nähtiin 

rikoslain keskeisenä tehtävänä. 

 Syyllisyysperiaatteen rooli ja merkitys oli ongelmallinen, koska se saattoi olla 

ristiriidassa rikollisuuden tehokkaan ehkäisyn kanssa. Voisihan esimerkiksi 

mielisairaan tai tahallisuutta vailla toimineen rankaisemisella ajatella olevan 
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preventiivistä vaikutusta. Edelleenkin julkisuudessa ollaan huolestuneita siitä, että 

vaaralliset syyntakeettomat voivat liikkua vapaasti kaduilla, vaikka huoli 

perustuukin vääriin tietoihin. 

 Sosiologisessa ajattelussa — etenkin sen pohjoismaisissa versioissa — 

päähuomio keskitettiin seuraamusjärjestelmän uudistamiseen ja siellä toteutettaviin 

tekijäkohtaisiin erotteluihin. Vastuuvapausperiaatteiden ja syyllisyysperiaatteen 

rooli tunnustettiin oikeusvaltiollisena rangaistusvastuun rajauksena ja klassiset 

vastuuvapausperusteet jäivät lähes koskemattomiksi. 

 Normatiivinen syyllisyys ja moitittavuus. — Sosiologisen koulukunnan käsitys 

syyllisyysperiaatteesta herätti 1900-luvun alussa epäilyksiä. Vaikka sosiologisella 

rikosoikeusajattelulla oli saavutettu paljon seuraamusjärjestelmän uudistamisessa, 

ajattelun merkittävä ongelma oli siihen sisältynyt rikoksentekijän välineellistämi-

nen. Rangaistusuhkia ja rangaistuksia oli määrä käyttää tahdottomien ihmisten 

ohjailuun. Jo ihmisarvon katsottiin edellyttävän rikoksentekijän kunnioittamista 

valintoihin kykenevänä yksilönä, joka vastaa vain omista valinnoistaan. Rangaistus 

ei ollut arvovapaa preventiivinen toimenpide vaan myös olennaisesti sosiaalinen 

moite. 

 Syyllisyysoppiin kehitettiin niin sanottu normatiivinen syyllisyyskäsite, jonka 

perusajatusta eräät pitävät 2000-luvulle siirryttäessä edelleenkin kestävänä. 

Rikosoikeudellinen syyllisyys oli moitittavuutta. Vaikka teko olisi hyvinkin 

haitallinen ja vaarallinen, siitä rankaiseminen edellytti tekijän moitittavuutta. 

Rikoslainopillisesti tämä merkitsi eräiden uusien anteeksiantoperusteiden 

kehittelyä niiden tilanteiden varalta, joissa tekijältä ei voitu kohtuudella edellyttää 

toisenlaista suhtautumista. 

 Normatiivinen syyllisyyskäsitys ymmärrettiin usein siten, että me rankaisimme, 

koska joku oli menetellyt moitittavasti. Sekä rangaistuksen lievyys että sen 

ankaruus voitiin perustella moitittavuudella. Syyllisyysmoitetta ei tässä ajattelussa 

ollut tarpeen perustella filosofisella yksilönvapaudella tai tahdonvapaudella. Sen 

sijaan keskeiseksi nousi vaatimus toisintoimimisen mahdollisuudesta. Siihen 

palataan tuonnempana. 

 Funktionaalinen rikosoikeus ja vastuun oikeusvaltiolliset rajat. — Vaikka 

normatiivisen syyllisyyskäsityksen perusajatus on edelleen tärkeä, moitittavuus-

vaatimusta on kehitetty olennaisesti eteenpäin. Saksalaista rikosoikeusteoreettista 

keskustelua on hallinnut viimeiset kaksikymmentä vuotta niin sanottu funktio-

naalinen rikosoikeusajattelu. Lähtökohtana on moitittavuuteen perustuva rikosoi-

keudellinen vastuullisuus. Funktionaalinen ajattelu on täsmentänyt periaatetta ja 

täydentänyt sen sisältöä kriminaalipoliittisella ja oikeusvaltiollisella näkökulmalla. 

 Funktionaalisesta näkökulmasta on selvää, että syyllisyydellä ei voida koskaan 

perustella rangaistusvastuuta. Rangaistusuhkien ja rangaistusten käyttö voi 

perustua vain yleis- ja erityispreventiolle. Rangaistusuhkia käytetään ihmisten 

ohjailutarkoituksessa. Rangaistuksia tuomitaan, koska järjestelmän suhteellinen 

tehokkuus on välttämätöntä sen uskottavuudelle ja yleisen oikeustajunnan 

vahvistamiselle. Syy rankaisemiselle on vain preventio oikeushyvien suojelussa. 
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 Sen sijaan syyllisyysperiaatteella on selkeä rangaistavuutta rajoittava funktio. 

Rankaisemisen esteenä voi toimia se, että tekijä ei ole sillä tavalla vastuullinen 

henkilö kuin oikeusvaltioissa vastuullisuus ymmärretään. Tekijää on suojattava 

syyllisyydestä irrotetuilta, mielivaltaisina pidetyiltä rangaistuksilta, vaikka ne 

olisivat yleis- ja erityisestävien tavoitteiden valossa perusteltuja. Rangaistusta 

voidaan myös lieventää moitearvostelun mukaan. Syyllisyysperiaate ei perustele 

rankaisemista vaan ainoastaan paaluttaa rangaistavuuden alarajaa.  

 Vaikka moitittavuus vaatisi ankaraa rangaistusta, sitä voidaan lieventää muista 

syistä. Usein nämä syyt liittyvät preventioon tai kohtuuteen. Edellä ( I.1.2, I.2.2) 

viitattiin eräisiin seuraamusjärjestelmää lieventäviin elementteihin, jotka eivät 

niinkään perustu moitittavuuden vähäisyyteen kuin tekijäkohtaisiin, 

erityispreventiivisiin syihin tai kohtuuteen. Vaikka rangaistus on määrättävä siten, 

että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksesta ilmenevään tekijän 

syyllisyyteen (RL 6:1), seuraamusjärjestelmää on syytä kehittää jatkossakin 

prevention näkökulmasta ihmisarvoiseen suuntaan. 

 Syyllisyysperiaatteen asettamaa rangaistusvastuun käytön rajaa on syytä 

korostaa. Otetaan vielä yksi esimerkki. Jokainen on voinut seurata niitä lukuisia 

keskusteluja, joita eduskunnassa käydään mitä moninaisimpien toimintatapojen 

kriminalisoimisesta. Vaikka preventiotehon maksimointi saattaisi edellyttää 

esimerkiksi tuottamuksen käyttämistä syyksiluettavuuden asteena tahallisuuden 

sijasta, pelkät kriminaalipoliittiset tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat eivät riitä 

rangaistusten käytön lisäämiselle. Vain jos suojattavana on tärkeä perusoikeus ja 

jos kriminalisoinnin laajennuksesta on odotettavissa myönteisiä vaikutuksia, 

syyksiluettavuuden rajaa voidaan laskea. 

 Uusklassinen kriminaalipolitiikka ja oikeusvarmuus. — Pohjoismaisessa 

kriminaalipolitiikassa on jo 1970-luvulta lähtien pidetty syyllisyysperiaatetta 

oikeusvarmuuden ja siihen läheisesti liittyvien arvojen takeena. Moitittavuuden 

sijasta puhutaankin yleensä toisintoimimismahdollisuudesta. Periaatteen mukaan 

rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijällä oli kyky ja tilaisuus toimia tekoti-

lanteessa toisin. 

 Itse asiassa se rooli, jonka uusklassinen kriminaalipolitiikka antaa syyllisyys-

periaatteelle, on osapuilleen sama kuin funktionaalisessa rikosoikeusajattelussa. 

Syyllisyysperiaate ei kaipaa filosofista perustelua, vaan se perustuu oikeudellisiin 

arvostuksiin. Syyllisyydessä ei ole kyse ulko-oikeudellisesta, moraalisesta moit-

teesta vaan siitä, millaisia vastuuehtoja oikeudenmukaisena pidetty, yksilön arvon 

ja itsemääräytyneisyyden huomioon ottava kriminaalipolitiikka edellyttää.  

 Kyse on keskeisesti oikeusvaltiollisista arvoista ja ihmisarvon loukkaamatto-

muudesta. Syyllisyyttä edellyttävän vastuun tunnustaminen on yhteiskunnan 

jäsenten omien etujen nimissä järkevää. Vaikka laki vaatiikin ihmisiltä tietynlaista 

toimintaa, sen on samalla kunnioitettava yksilöiden valinnan vapautta. Yksityisen 

on päätettävä, tekeekö rikoksen vai ei. Rangaistuksen käyttäminen sellaista vastaan, 

jolla ei ollut toisintoimimisen mahdollisuutta, olisi tällaisen "valintaperiaatteen" ja 

oikeusvaltiollisen rikosoikeuden perusteiden vastaista. 
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 Myös preventioteho vaatii syyllisyysperiaatteen tunnustamista. Syyllisyysperi-

aate saattaa olla yksittäistapauksissa ristiriidassa yleis- ja erityisestävyyden ta-

voitteiden toteuttamisen kanssa. Periaatteesta luovuttaessa rikosoikeus menettäisi 

kuitenkin hyväksyttävyytensä, joka on viime kädessä myös sen tehokkaan toimin-

nan edellytys. 

 Perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen. — Syyllisyysperiaatteen 

tunnustamiselle voidaan osoittaa myös uusi, positiivisoikeudellinen syy. Hallitus-

muodon 1 §:n mukaan Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamatto-

muuden, yksilön vapaudet ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistämisen 

yhteiskunnassa. Vaatimus ihmisarvon kunnioittamisesta ilmaisee perustavanlaa-

tuisten oikeuksien yleisinhimillisen perustan. Jotkut pitävät ihmisarvon kunnioit-

tamisvaatimusta jopa valtion tahdosta riippumattomana. Ihmisarvon loukkaamatto-

muuden tunnustamisella viitataan kaikkien oikeuksien perustana olevaan yksilön 

itsemääräämisoikeuteen eli vapauteen määrätä itsestään ja toimistaan. 

 

3.2 Toisintoimimisen mahdollisuus 

 

Toisintoimimismahdollisuus vahvassa mielessä. — Syyllisyysperiaate edellyttää 

rangaistusvastuulta sitä, että tekijällä oli mahdollisuus toimia toisin. Meillä ei ole 

yhtäkään rikosta, johon sovellettaisiin niin sanottua objektiivista rangaistus-

vastuuta. Kaikki rikokset edellyttävät vähintään tuottamusta. Samalla on tosin 

sanottava, että syyllisyysperiaatteen sisältö on hämärtynyt esimerkiksi vähäisissä 

liikennerikoksissa. Kovin suurta tekijän huolimattomuutta ei niistä rankaisemiseen 

ole vaadittu. Jos näin on, toisintoimimismahdollisuuden vaatimusta on korostettava 

entisestään. 

 Toisintoimimismahdollisuuden vaatimusta on kehitetty ennen kaikkea 

moraalifilosofisessa, mutta myös rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa. Vaatimus 

ilmaistaan usein niin sanotun konformiteettiperiaatteen muodossa. Tässä käsitel-

lään ensin konformiteettiperiaatteen vahva muoto. Tekijän ei tule olla rikosoikeu-

dellisessa vastuussa, mikäli hänellä 

 

* ei ollut kykyä käyttäytyä lain vaatimalla tavalla, 

* ei ollut tilaisuutta käyttäytyä lain vaatimalla tavalla, 

* ei olisi ollut kykyä käyttäytyä lain vaatimalla tavalla, vaikka hän olisi tehnyt X:n, 

mikä hänen olisi tullut tehdä ja mihin hänellä oli ollut kyky ja tilaisuus, tai 

hänellä 

* ei olisi ollut tilaisuutta käyttäytyä lain vaatimalla tavalla, vaikka hän olisi tehnyt 

X:n, mikä hänen olisi tullut tehdä ja mihin hänellä oli ollut kyky ja tilaisuus. 

 

Kuten havaitaan, periaate koskee muitakin rangaistusvastuun edellytyksiä kuin 

tuottamusta. Kyvyn puuttuminen viittaa yleensä siihen, että tekijä ei kykene 

kontrolloimaan käyttäytymistään. Hän ei voi estää sitä, että hän poikkeaa 

vaadittavasta huolellisuudesta. 
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 Kykenemättömyyteen liittyy monia vastuun edellytyksiä. Teko ei ole aina 

vapaaehtoinen ( III.1.3), laiminlyöty teko on voinut olla mahdoton tehdä ( 

III.5.1) tai tekijä saattaa olla psyykkisesti häiriintynyt tavalla, joka on vaikuttanut 

hänen mahdollisuuksiinsa kontrolloida käyttäytymistään. Viimemainituissa 

tilanteissa puhutaan syyntakeettomuudesta ( III.7.2). Myös osassa tiedostamatto-

man riskinoton tilanteita henkilöllä ei ole ollut edes tekoon ryhtyessään kykyä 

havaita riskejä ( III.9.3). 

 Tilaisuuden puuttumisella viitataan tiedollisiin puutteisiin. Tekijältä voi puuttuu 

tietoa ensinnäkin siitä, mitä hän on tekemässä tai mitkä ovat hänen tekonsa 

mahdollisia seurauksia, tai toiseksi siitä, onko hänen tekonsa kielletty. 

Jälkimmäisessä on kysymys kieltoerehdyksestä ( IV.8), jolle on annettu vain 

anteeksiantoperusteen asema. Kieltoerehdys vaikuttaa vain anteeksiannettavana. 

 Vain edellisen tyyppinen tietämättömyys, tunnusmerkistöerehdys, otetaan 

täysimääräisesti huomioon syyllisyysarvostelussa. Jos tekijä ei tiedä, mitä hän on 

tekemässä, tai ei tiedä tekonsa seurauksia, kyseessä ei ole tahallinen teko ( III.8). 

Myös "tuottamuksen poistavasta tunnusmerkistöerehdyksestä" voidaan puhua. 

Edes tiedoton tuottamus ei tule kyseeseen, jos tekijän ei edes pitänyt tuntea tekoaan 

ja sen seurauksia. 

 Periaatteen kaksi ensimmäistä sääntöä viittaavat tahallisuuteen ja tietoiseen 

tuottamukseen. Niissä puhutaan kyvyn ja tilaisuuden puuttumisesta tekohetkellä. 

Kaksi viimeistä sääntöä viittaavat tiedottomaan tuottamukseen. Tekijällä ei 

tosiasiassa tekohetkellä ollut kykyä ja tilaisuutta lainmukaiseen toimintaan, mutta 

hänellä olisi voinut sellainen olla, jos hän olisi aikaisemmin tehnyt sen, mitä häneltä 

vaadittiin. 

 Toisintoimimismahdollisuus heikossa mielessä. — Vastuuvapautta ei ole pakko 

rajoittaa konformiteettiperiaatteen vahvaan muotoon. Vaikka henkilöllä olisikin 

ollut toisintoimimisen mahdollisuus, on kysyttävä, millaisia ponnistuksia me 

voimme kohtuudella ihmisiltä edellyttää. Tästä syystä mitään estettä ei ole sille, 

etteikö syyllisyysperiaatteen tarkoittama vastuuvapaus voisi tulla kyseeseen myös 

joissakin sellaisissa tilanteissa, joissa tekijällä on ollut kyky ja tilaisuus toimia 

toisin. 

 Heikossa mielessä toisintoimimismahdollisuus tarkoittaakin muun muassa 

anteeksiantoperusteita ( IV.1). Aina tekijältä ei esimerkiksi tilanteen pakottavuu-

den vuoksi olisi kohtuudella voitu odottaa muunlaista suhtautumista, vaikka hänellä 

tarkkaan ottaen olikin tilaisuus ja kyky toimia toisin. Sen voidaan ymmärtää 

tarkoittavan myös lievän tuottamuksen rankaisemattomuutta ( III.9.5). 

Syyttämättä- ja tuomitsemattajättäminen perustuu usein kohtuusharkintaan. Moit-

teesta ja rangaistuksesta luovutaan näissä tilanteissa siitä huolimatta, että henkilöllä 

oli kyky ja tilaisuus toimia toisin. 

 

3.3 Syyllisyyden osatekijät 
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Syyllisyys-käsitteen eri merkityksiä. — Syyllisyydellä tarkoitetaan monia asioita. 

Syyllisyys ja syy-yhteys liittyvät toisiinsa. Puhtaasti kielelliseltä kannalta voitaisiin 

sanoa, että se, joka on aiheuttanut jotain, olisi syyllinen siihen. Tämä ei ole syylli-

syyden rikosoikeudellinen käyttötapa.  

 Prosessuaalinen syyllisyys tarkoittaa aivan muuta. Prosessuaalisessa mielessä 

syyllinen on sellainen henkilö, joka on tehnyt rikoksen tavalla, joka täyttää vastuun 

kaikki yleiset ja erityiset edellytykset. Syyllinen joko tuomitaan rangaistukseen tai 

jätetään seuraamusluonteisesti rangaistukseen tuomitsematta. Samalla tavalla on 

ymmärrettävä syyttömyysolettama, jonka mukaan epäiltyä on kohdeltava esitut-

kinnassa syyttömänä (ETL 7.2 §). 

 Vaikka syyttömyysolettamaa on syytä korostaa, rikosoikeudellinen syyllisyys-

käsite on rajatumpi. Tekijän syyllisyys tulee arvioitavaksi vasta, jos tekijän on 

näytetty tehneen syytteessä kuvatun teon ja jos tekoa on pidettävä tunnusmerkistön 

mukaisena ja oikeudenvastaisena. 

 Rikosoikeudellisen syyllisyyden osakysymykset. — Teon rangaistavuus edel-

lyttää syyllisyyttä. Periaatteelle voidaan antaa seuraavat kuusi erilaista lain sovelta-

misessa huomioon otettavaa ulottuvuutta. Kriminalisointiperiaatteiden yhteydessä 

selvitetään lisäksi sitä, missä roolissa syyllisyysperiaate on lakia säädettäessä ( 

I.2.5.2). 

 Henkinen kypsyys ja normaalius. — Rikosoikeudelliseen syyllisyyteen luetaan 

syyntakeisuus iän ja mielentilan perusteella ( III.7). Rangaistusvastuu edellyttää 

sitä, että tekijä on henkisesti riittävän kypsä ja normaali. Tätä voidaan pitää 

toisintoimimismahdollisuuden vahvan merkityksen ( II.3.2) keskeisimpänä 

elementtinä. 

 Rikosvastuun alaikärajana on meillä 15 vuotta, jolloin ihmisten arvioidaan 

yleensä olevan henkisesti riittävän kypsiä. Tätä nuoremmat tekijät voivat joutua 

ainoastaan lastensuojelullisten toimenpiteiden kohteeksi. 15-17-vuotiaita ja 15-20-

vuotiaita nuoria rikoksentekijöitä koskevat monet erityissääntelyt, joista tulee puhe 

myöhemmin ( III.7.1). 

 Rikoksentekijän normaaliutta arvioitaessa lähdetään yleensä siitä, että jos tekijä 

ei kykene ymmärtämään tekonsa tosiasiallista tai oikeudellista luonnetta taikka jos 

hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on ratkaisevasti alentunut, hän on 

syyntakeeton. Vaikka syyntakeettomuuden edellytykset eivät täyttyisi, henkilö 

voidaan alentuneesti syyntakeisena tuomita alennetulta asteikolta. Päihtymys tai 

muu itse aiheutettu tilapäinen tajunnan häiriö ei meillä yleensä vaikuta 

syyntakeisuuden arviointiin. Myös syyntakeettomuusarvostelusta, 

syyntakeettomien hoidosta ja täyttä ymmärrystä vailla tuomittujen rangaistuksesta 

tulee puhe myöhemmin ( III.7.2). 

 Suhde tekoon. — Tekijällä on oltava myös tietynlainen psyykkinen suhde 

tekoonsa ja sen vahinkoseurauksiin. Osassa rikoslajeja edellytetään tahallisuutta 

( III.8.2), joissain riittää tuottamus tai törkeä tuottamus ( III.9.1). Lievästä 

huolimattomuudesta ei tule rangaista. Jos vastuulle riittäisi pelkkä vahingon 

aiheuttaminen, puhuttaisiin seurausvastuusta ja objektiivisesta rangaistusvastuusta. 
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Meillä on suhtauduttu seurausvastuuseen kielteisesti, vaikka eräissä rikoslajeissa on 

tosiasiassa havaittavissa sen piirteitä. 

 Rikoslajista riippuen tekijältä voidaan edellyttää myös muuntyyppisten subjek-

tiivisten elementtien täyttymistä, kuten erityistä motiivia tai tarkoitusta. Näiden 

selvittäminen kuuluu rikoslain erityisen osan yhteyteen. 

  Mainittakoon jo tässä, että tuottamukseen kuuluu kaksi puolta. Teon huoli-

mattomuus on objektiivinen, tunnusmerkistön mukaisuutta koskeva kysymys ( 

III.6). Tekijän huolimattomuus on tekijän subjektiiviseen tahdonmuodostukseen 

keskittyvä syyllisyyskriteeri ( III.9.2). Toinen puoli tuottamusta on "siirretty" 

systematiikassa syyllisyydestä tunnusmerkistön mukaisuuden alaisuuteen. 

 Anteeksiantoperusteet. — Kaikilla anteeksiantoperusteilla on yksi yhteinen 

piirre. Tekijä on tehnyt kielletyn teon, jota ei tee puolustettavaksi edes mikään 

oikeuttamisperuste. Tilanteiden poikkeuksellisuus liittyy siihen, että tekijältä ei 

näissä tapauksissa aina voida kohtuudella edellyttää lain noudattamista. Lain 

rikkominen voi olla ymmärrettävää esimerkiksi tilanteen kehittymisen tai tekijän 

alisteisen aseman johdosta. 

 Anteeksiantoperuste voi tulla sovellettavaksi muun muassa hätävarjelun liioit-

telussa, voimakeinojen käytön liioittelussa ja eräissä pakkotiloissa. Myös 

kieltoerehdys voidaan hyväksyä anteeksiantoperusteeksi. Sotilasesimiehen käskyä 

on pidetty perinteisesti anteeksiantoperusteena. Anteeksiantoperusteet kuvastavat 

selvästi toisintoimimismahdollisuutta heikossa mielessä ( IV.1). 

 Peruste johtaa rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen. Vaikka tekoon ei 

soveltuisi anteeksiantoperuste, tuomioistuimella on runsaasti muita vaihtoehtoja. 

Voidaan soveltaa yleisiä syyttämättä- tai tuomitsemattajättämissäännöksiä (RVA 

15-15a § ja RL 3:5.3). Silloinkin, kun anteeksiantoperusteen puolesta puhuvat syyt 

eivät ole riittävän vahvoja anteeksiantoperusteen soveltamiselle, tekijä voidaan 

tuomita rangaistukseen alennetulta asteikolta. Vaihtoehtona on myös yleinen 

asteikon alittamismahdollisuus tuomiossa erikseen mainittavista syistä (RL 3:5.2). 

 Rangaistuksen suhteuttaminen syyllisyyteen. — Jos edellä luetellut edellytykset 

täyttyvät, voidaan puhua syyllisyyttä osoittavasta teosta. Syyllisyysperiaatetta 

sovelletaan myös rangaistuksen mittaamisessa. Syyllisyysratkaisukaan ei ole 

"joko-tai"-ratkaisu, jossa esimerkiksi tahallisuuden "lievyydellä" tai sillä, että tekijä 

on "lähes" täyttä ymmärrystä vailla, ei olisi merkitystä. Vaikka tekijä olisi 

vastuullinen teostaan, tuomioistuimella on useita vaihtoehtoja.  

 Tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta, milloin rikosta on siitä 

ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen 

vähäisenä (RL 3:5.3/1). Lievissä rikoksissa virallinen syyttäjä voi jättää jo 

syyttämättä tällä perusteella (RVA 15.2/1 §). Tuomioistuin voi alittaa rangais-

tusasteikon samanlaisista syistä (RL 3:5.2). Lajivalinnassa syyllisyys voi vaikuttaa, 

kun tehdään valintaa sakon ja vankeuden, ehdollisen ja ehdottoman vankeuden tai 

vankeuden ja yhdyskuntapalvelun välillä.  

 Myös rangaistuksen mittaamisessa syyllisyys otetaan huomioon. Tuomittavan 

rangaistuksen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa paitsi teon vahin-

gollisuuteen ja vaarallisuuteen myös rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen 
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(RL 6:1.1). Kyseeseen tulee vain teosta ilmenevä tekosyyllisyys, ei sen sijaan teki-

jästä, tämän luonteenpiirteistä, persoonallisuudesta tai elämäntavasta pääteltävä 

syyllisyys.  

 Syyllisyys on henkilökohtainen olosuhde. — Kaikkia edellä kuvattuja 

rikosoikeudellisen syyllisyyden piirteitä yhdistää se, että vastuuvapausperusteet 

ovat henkilökohtaisia ja vaikuttavat vain sen henkilön vastuuseen, johon peruste 

soveltuu. Kysymys tulee esille useiden osallisten rikosteoissa. Jos esimerkiksi 

rikoksentekijä todetaan syyntakeettomaksi tai häneen sovelletaan anteeksiantope-

rustetta, häntä avustaneet voidaan tuomita rangaistukseen normaaliin tapaan. 

Rangaistus suhteutetaan kunkin osallisen syyllisyyteen erikseen. Henkilökohtaisten 

olosuhteiden osallisuusopillisiin piirteisiin palataan myöhemmin ( V.2.5). 

 Myös tahallisuus- ja tuottamusvaatimusta sovelletaan samalla tavalla. 

Ulkomaisissa oikeusjärjestelmissä "conspiracy"-tyyppiset rikokset merkitsevät 

usein kaikkien mukana olleiden vastuuta niistä vahinkoseurauksista, jotka joku 

joukon jäsenistä aiheuttaa. Pohjoismaissa jokaisen rikokseen osallistuneen 

syyllisyys arvioidaan erikseen. Jos A ja B ryöstävät yhdessä pankin ja B kesken 

ryöstön suunnitelman vastaisesti puukottaa pankkivirkailijaa, vain hän vastaa 

puukotuksesta. ( V.2.1) 

 Syyllisyysperiaate koskee rangaistusvastuuta. — Syyllisyysperiaate koskee 

edellä kerrotussa muodossa vain rangaistusvastuuta. Osa syyllisyyden poistavista 

perusteista ei poista vahingonkorvausvelvollisuutta ja esimerkiksi hätävarjelun 

liioittelija tai lapsi voi joutua korvaamaan ainakin osan aiheuttamastaan vahingosta, 

vaikka häntä ei rangaistaisikaan.  

 Myös turvaamistoimenpiteet ymmärretään joissain tapauksissa syyllisyydestä 

riippumattomalla tavalla. Syyntakeetonkin rattijuoppo voidaan määrätä ajokieltoon 

ja alkoholia luvatta valmistanut lapsi voidaan tuomita menettämään valtiolle 

alkoholi tai sen arvo. Toisaalta esimerkiksi kieltoerehdyksen vallassa toiminut ei 

välttämättä joudu hyötykonfiskaation kohteeksi. Ratkaisuilla KKO 1985 I 2 ja KKO 

1986 II 37 hylättiin syytteet ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteen 

harjoittamisesta, kun eräät huoltoasemaliikkeen harjoittajat olivat luulleet 

kuljetustensa olevan sallittuja. Heitä ei myöskään tuomittu menettämään valtiolle 

ajoista saamaansa taloudellista hyötyä. Tapaukset tulevat esille myöhemmin ( 

IV.8). 

 

4 RIKOKSEN RAKENTEESTA  

 

4.1 Rikoksen rakenteen kehityspiirteitä 

 

Rikoksen objektiivinen ja subjektiivinen puoli? — Rikoksen rakenteessa on 

kysymys siitä, millaisen ajattelumallin kautta me arvioimme tekoa rikosoi-

keudellisesti. Periaatteessa jokaisessa rikosasiassa on käytävä läpi kaikki rikoksen 
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rakenteesta ilmenevät vastuun edellytykset. Rangaistusvastuulla on useita edelly-

tyksiä, joiden on täytyttävä samanaikaisesti, jotta tekijä vastaisi teostaan ja sen seu-

rauksista rikosoikeudellisesti. 

 Rikoksen rakenteessa tehtiin ennen kahtiajako rikoksen objektiiviseen ja sub-

jektiiviseen puoleen. Objektiivinen puoli samaistettiin rikoksen "ulkoiseen" 

puoleen ja subjektiivinen "sisäiseen" puoleen. Ulkoinen puoli muodostui havain-

noitavasta rikosteosta ja sitä vastasivat nykyisessä rikoksen rakenteessa tunnus-

merkistön mukaisuus ja oikeudenvastaisuus ( II.4.2). Nämä oli määrä arvioida 

objektiivisella tavalla. Tässä esityksessä rikostunnusmerkistöjen kulloinkin 

asettamat vaatimukset ( III.1.2), syy-yhteys ( III.3), seurauksen ennakoitavuus 

( III.4), teon huolimattomuus ( III.6) ja oikeuttamisperusteet ( IV.1) kuului-

sivat rikoksen ulkoiseen puoleen. 

 Rikoksen sisäinen puoli liitettiin tekijäpsykologisiin ilmiöihin, joita käsiteltiin 

syyllisyyden alaisuudessa. Tekijän syyntakeisuus ( III.7), tahallisuus ( III.8) ja 

tuottamus ( III.9) sekä anteeksiantoperusteet ilmensivät subjektiivista 

tahdonsuuntausta. Esimerkiksi tuottamuksen toteamisessa ei aina nähty mitään 

objektiivista huolimattomuusarvostelua, vaan tuottamus ymmärrettiin tiettynä teki-

jäpsykologisena tilana. Huolimattomuudessa ei ollut kyse lainkaan toiminnan 

vaarallisuudesta vaan yksinomaan siitä, mitä tekijän päässä liikkui. 

 Jako objektiiviseen ja subjektiiviseen puoleen osoittautui nopeasti ongelmalli-

seksi. Pääasiallinen kritiikki koski sitä, että tunnusmerkistön mukaisuus ei ollut aina 

"objektiivista" ja syyllisyys "subjektiivista". Esimerkiksi varkauden tunnus-

merkistön ero luvattoman käytön tunnusmerkistöön on anastustahto. Tekijän 

tarkoitus kuuluisi perinteisessä jaottelussa epäilemättä "subjektiiviseen", rikoksen 

"sisäiseen" puoleen, vaikka sen mukaan ratkeaa rikoksen objektiivinen tunnusmer-

kistön mukaisuus.  

 Vastaavasti tiedottomassa tuottamuksessa on epäselvää, kuuluuko siihen yli-

päätään "sisäistä" tahtoelementtiä, vai perustuuko rangaistavuus suoraan objektii-

viseen arvosteluun. Jos tekijä ei ole havainnut aiheuttavansa jotain, vaikka hänen 

olisi pitänyt ja hän olisi voinut sen havaita, meillä ei ole mitään "subjektiivista" 

tahtoelementtiä, jonka varaan syyllisyys voitaisiin perustaa. 

 Objektiivinen ja subjektiivinen tunnusmerkistö? — Samantyyppistä "objektii-

visen" erottamista "subjektiivisesta" merkitsee myös viime vuosikymmenten 

aikana Saksassa kehitetty rikoksen rakennemalli. Koko tahallisuus ja tuottamuksen 

subjektiivinen puoli alettiin siellä lukea tunnusmerkistön mukaisuuteen, koska 

vaatimus tahallisuudesta ja tuottamuksesta liittyy olennaisesti kulloiseenkin 

tunnusmerkistöön. Tahallinen teko on yleensä tuottamuksellista ankarammin 

rangaistava siitä syystä, että tahallinen teko on käytännössä vaarallisempi kuin 

tuottamuksellinen. Tässä rakennemallissa syyllisyyteen jäivät ainoastaan syynta-

keisuus ja anteeksiantoperusteet. 

 Saksassa kehitykseen vaikutti olennaisesti niin sanotun vääryysopin kehittymi-

nen, johon viitattiinkin jo avausjaksossa. Toimintavääryydellä tarkoitetaan Saksas-
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sa itse teon sosiaalista vahingollisuutta seurauksista riippumatta. Seurausvää-

ryydellä on kuvattu teon seurausten sosiaalista vahingollisuutta teon luonteesta 

riippumatta. Tämä vaatimus liittyy luonnollisesti vain loukkaamisrikoksiin. Tekijä-

vääryydellä puolestaan viitataan tekijän moitittavuuteen. Se ei riipu teon 

vaarallisuudesta tai seurausten vakavuudesta. 

 Meilläkin jotkut ovat edustaneet 1990-luvulla tätä ratkaisua. Samalla on alettu 

kehittää omaa rakennetta tahallisille ja tuottamuksellisille rikoksille. Jopa 

laiminlyöntirikoksille on haettu omaa rakennetta. Rakennemalli ei näytä tarkoi-

tuksenmukaiselta. Vääryysopillisilla käsitteillä ei tuoda mitään uutta seuraavassa 

esitettävään perinteiseen kolmiportaiseen systematiikkaan. Rikoksen rakenteen 

hajauttaminen tahallisiin ja tuottamuksellisiin rikoksiin ainoastaan sekoittaa eri 

rikoslainopillisten instituutioiden taustalla olevaa kriminaalipoliittista perustaa.  

 Jos vääryysopillisia käsitteitä halutaan käyttää, ne jäsentyvät kolmiportaiseen 

rikoksen rakenteeseen yksinkertaisesti. Toimintavääryyttä kuvaavat muun muassa 

vastuu laiminlyönnistä ( III.5), vaarantamisen rangaistavuus ( III.2) ja kielletty 

riskinotto ( III.6.1). Toimintavääryyttä kuvaavat myös oikeuttamisperusteet ( 

IV.1). Seurausvääryys puolestaan liittyy selkeästi teon kielletyn riskinoton 

relevanssiin ja tunnusmerkistön ulottuvuuteen. Tekijävääryyttä ilmentävät 

syyntakeisuus ( III.7), tahallisuus ( III.8) ja tekijän huolimattomuus ( III.9). 

 Kolmiportainen rikoksen rakenne. — Rikos on ymmärretty meillä yleensä 

tunnusmerkistön mukaisena, oikeudenvastaisena ja syyllisyyttä osoittavana 

inhimillisenä tekona. Tämä kolmivaiheinen rikoksen rakenne on edelleen laajasti 

rikosoikeuden yleisten oppien yleisesitysten perustana. Myös tässä esityksessä 

nojaudutaan siihen. 

 Kolmiportainen järjestelmä on toimiva ennen kaikkea siitä syystä, että se 

osoittaa eri elementtien kriminaalipoliittisen arvosteluperustan. Tunnusmerkistön 

mukaisuus ja oikeudenvastaisuus on arvioitava teon sosiaalisen vahingollisuuden 

perusteella. Edellä verrattiin varkautta luvattomaan käyttöön. Anastustahto on 

epäilemättä ymmärrettävissä sosiaalisesti vahingollisemmaksi kuin luvattoman 

käytön tarkoitus. Samoin hätävarjelun rajoja voidaan arvioida sen perusteella, missä 

puitteissa itsensä ja toisten suojelemisen oikeus on sosiaalisesti hyväksyttävää ja 

jopa toivottavaa — ja missä puitteissa sosiaalisesti vahingollista ja hylättävää. 

 Syyllisyyden arvosteluperustaksi muotoiltiin tekijän tahdonmuodostuksen moi-

tittavuus. Verrattakoon toisiinsa tekijää, joka ei ole havainnut aiheuttavansa mitään 

vaaraa — koska ei ole vaivautunut asiaa ylipäätään ajattelemaan — ja tekijää, joka 

on huolellisen harkinnan jälkeen päätynyt ottamaan tietoisen, mutta vähäiseksi ar-

vioimansa riskin. Molempia tekoja voidaan pitää yhtä moitittavina, vaikka psyko-

logisesti arvioiden tietoisen riskin ottajan syyllisyyden aste olisi suurempi. 

Moitittavuuskriteerin avulla voidaan ottaa huomioon muitakin kuin psykologisia 

elementtejä. Syyllisyys on nähty viime vuosikymmeninä olennaisesti normatii-

visena arvosteluna. 

 

4.2 Rikoksen rakenne 
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Kaavio. — Kuten edellä todettiin, rikos määritellään meillä yleensä "tunnusmer-

kistön mukaisena, oikeudenvastaisena ja syyllisyyttä osoittavana inhimillisenä 

tekona". Tunnusmerkistön mukaisuudessa kysytään, oliko teko yleisesti ottaen kiel-

letty. Oikeudenvastaisuus puolestaan koskee sitä, oliko lähtökohtaisesti kielletty 

teko kielletty myös niissä konkreettisissa olosuhteissa, joissa se tehtiin. Syyllisyys 

voi sulkeutua pois, jos siitä huolimatta, että teko oli niin yleisesti ottaen kuin myös 

konkreettisissa olosuhteissa kielletty, tekijältä ei voitu kohtuudella edellyttää 

toisenlaista suhtautumista. 

 Seuraavassa kaaviossa esitetään luettelomaisesti rikosoikeudellisen vastuun 

yleiset edellytykset. Edellytyksiä käsitellään suluissa mainituissa jaksoissa 

tarkemmin ja kaavio on tarkoitettu kokoamaan vastuun yleiset edellytykset 

systemaattiseksi kokonaisuudeksi. 

 Kaaviosta voidaan havaita, että meillä on vielä varsin vähän rikoslain sään-

nöksiä vastuun yleisistä edellytyksistä. Niiden hahmottamista vaikeuttaa lisäksi se, 

että yleensä rikoslain säännöksissä ei ole määritelty edellytyksiä positiivisin ter-

mein. Sen sijaan lakiin on kirjattu negatiivisia vastuuvapausperusteita. 

 Rikoksen rakenne voi toimia viitekehyksenä ainoastaan suurimpaan osaan 

yleisten oppien ongelmista. Ennen kaikkea rikoksen yritys ja valmistelu ( V.1) ja 

osallisuus rikokseen ( V.2) ovat jääneet rikoksen yleisen rakenteen ulkopuolelle. 

Tämä rikosoikeuden yleisten oppien anomalia aiheuttaa erityisiä ongelmia juuri 

tuottamuksellisissa rikoksissa, joissa useiden henkilöiden yhteistoiminta on 

pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 

 

 

Rikoksen rakenne pääpiirteissään 

 
Vastuun edellytyksenä on...  Vastuun sulkee pois...  Säännös 

  
 

I.  TEON TUNNUSMERKISTÖN MUKAISUUS 

 

1. Vapaaehtoinen toiminta  

 *  Tekijä ( III.1.1) Delicta propria ( V.2.6) Eri säännöksiä, RL 5:4 

*Oikeushenkilön rangaistus- 

vastuu ( III.1.4) RL 9 l 

 * Teko ja laiminlyönti  Mm. kontrolloimaton teko, - 

( III.1.3)     kykenemättömyys toimia 

 * Vastuu laiminlyönnistä 

 - Varsinaiset laiminlyönti- 

rikokset ( III.1.2) Eri säännöksiä 

 - Epävarsinaiset laiminlyönti- 

 rikokset ja vastuuasemaoppi ( III.5) - 

2.  Seuraus:  - 

* Suojeluobjektin loukkaus ( III.1.2) - 

* Vaarantaminen ( III.2) - 

3. Syy-yhteys ( III.3) - 

4.  Teon huolimattomuus - 
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* Kielletty riskinotto ( III.6.1) 

* Kielletyn riskinoton relevanssi ( III.6.2) 

*Tunnusmerkistön ulottuvuus ( III.6.3) 

5.Muut objektiiviset tunnus- 

merkistötekijät ( III.1.2) Eri säännöksiä 

  
 

II.TEON OIKEUDENVASTAISUUS  TEON OIKEUTTAMISPERUSTEET 

 

 - Hätävarjelu ( IV.2) RL 3:6-7 

       - Omaisuuden takaisinotto-oikeus 

 ja itseapu ( IV.3) RVA 12 §, RL 3:7 

 - Jokamiehen kiinniotto-oikeus ( IV.4) PKL 1:1 

   - Voimakeinojen käyttö ( IV.5) RL 3:8-8a, 

 PolL 27 § 

   - Pakkotila ( IV.6) RL 3:10 

   - Loukatun suostumus ( IV.7) - 

       - Viranomaisen lupa ja virkavelvolli- 

 suuksien puitteissa toimiminen ( IV.1) - 

  
 

III.TEKIJÄN SYYLLISYYS 

 

1.Syyntakeisuus  Ikä ( III.7.1.1) RL 3:1 

  Mielentila ( III.7.2) RL 3:3, RL 3:4.1 

       tseaiheutetut tajunnan häi- 

 riöt rajoitetusti ( III.7.2.5) RL 3:4.2 

 

2.Vaadittava syyksiluettavuus ( III.8.2)  Eri säännöksiä 

 *  Tahallisuus ( III.8) - 

- Seuraustahallisuus ( III.8.3) - 

 - Tunnusmerkistöerehdys ( III.8.7) - 

       - Vastuusta vapauttavaa seikkaa  

 koskeva erehdys ( III.8.9) - 

 Tekijän huolimattomuus ( III.9) RL 3:5.1 

 

3.Muut subjektiiviset elementit, kuten  

erityinen motiivi tai tarkoitus ( III.8.2) Eri säännöksiä 

 

4.Vääryystietoisuus Kieltoerehdys ( IV.8) - 

 

5.Kohtuusperustainen toisin-   Anteeksiantoperusteet 

toimimismahdollisuus 

       - Hätävarjelun liioittelu  

 eräissä tapauksissa ( IV.2) RL 3:9.1 

       - Eräät omaisuuden takaisinotto- 

 tilanteet ( IV.3) RL 3:9.1 

       - Eräät jokamiehen kiinniotto- 

 oikeuden tilanteet ( IV.4) RL 3:9.2 

       - Voimakeinojen käytön liioittelu 

 eräissä tapauksissa ( IV.5) RL 3:9.2 

 - Eräät pakkotilateot ( IV.6) RL 3:10 

 - Sotilasesimiehen käsky ( IV.9) RL 3:10a 

 - Pakottavat olosuhteet ( IV.1) - 



Sida 71 av 360 
 

 

 

Kriminaalipoliittinen arvosteluperusta. — Rikoksen rakenteen ryhmittelyllä edellä 

kerrotulla tavalla on merkitystä neljässä suhteessa. Ensinnäkin rakennemallilla 

voidaan antaa eri kysymyksille luonteva kriminaalipoliittinen arvosteluperusta. 

Edellä todettiin, millainen arvosteluperusta on yhtäältä tunnusmerkistön mukaisuu-

della ja oikeudenvastaisuudella ja toisaalta syyllisyydellä. Edellisissä on kyse teon 

sosiaalisesta vahingollisuudesta, jälkimmäisessä tekijän tahdonmuodostuksen 

moitittavuudesta ja siitä, voitiinko tekijältä kohtuudella edellyttää toisenlaista suh-

tautumista. 

 Näin ajateltaessa tunnusmerkistön mukaisuudella ja oikeudenvastaisuudella ei 

olisi olennaista eroa. Tunnusmerkistön mukaisuus tarkoittaa lähtökohtaista vastuuta 

teosta ja oikeuttamisperuste poikkeuksellista vastuun poistavaa perustetta. 

Oikeuttamisperusteet on vain sijoitettu yleisinä vastuun poikkeuslausekkeina rikos-

lain yleiseen osaan, vaikka ne aivan yhtä hyvin voitaisiin sijoittaa jokaiseen ri-

kostunnusmerkistöön erikseenkin. On teknisesti helpompaa kirjoittaa lakiin yleinen 

ja kaikkia rikoksia koskeva hätävarjelupykälä kuin sijoittaa kaikkiin tunnus-

merkistöihin erikseen hätävarjelua tarkoittava vastuurajaus. Itse asiassa muun 

muassa yhdysvaltalaisissa rikoslaeissa oikeuttamisperusteista ei ole aina yleissään-

nöksiä vaan rikoslain kyseistä lukua koskevat säännökset. 

 Tämä oppi negatiivisista tunnusmerkistötekijöistä on edelleenkin verraten 

paljon kannatettu. Kysymys olisi yksinkertaisesti siitä, että rikostunnusmerkistön 

mukaisuus määritellään positiivisin termein, oikeuttamisperusteet taas negatiivisin 

termein. Monet katsovatkin nykyään, että rikostunnusmerkistön mukaisuuden ja 

oikeudenvastaisuuden välinen ero on lähinnä lainsäädäntötekninen ja perustuu 

historiallisiin syihin. Rikosopillisesti tämä tarkoittaisi sitä, että rikos jäsennettäisiin 

kolmiportaisen systematiikan sijasta siten, että tunnusmerkistön mukaisuus ja 

oikeudenvastaisuus samastettaisiin. Ainoa erottelu tehtäisiin oikeudenvastaisen 

käyttäytymisen ja syyllisyyden välillä. Tällaisen kaksivaiheisen rikosopin varaan on 

rakennettu myös Pohjoismaissa eräitä yleisten oppien esityksiä. 

 Tunnusmerkistön mukaisuudella ja oikeudenvastaisuudella on kuitenkin 

kriminaalipoliittisia eroja. Rikostunnusmerkistö sisältää ne olosuhteet, joihin perus-

tuu kulloisenkin teon rangaistavuus. Rikostunnusmerkistö kertoo esimerkiksi sen, 

mikä tekee toiminnasta varkauden. Se on abstrakti ja etukäteinen, kaikille osoitettu 

yleinen rikosoikeudellinen kielto tai käsky. Rikostunnusmerkistöllä ajatellaan 

olevan yleisestävää vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Rikostunnusmerkistön 

mukainen teko, esimerkiksi pahoinpitelyteko, on lähtökohtaisesti kielletty ja 

rangaistava. 

 Sellainen oikeuttamisperuste kuin hätävarjelu tekee kuitenkin pahoinpitelystä 

konkreettisessa tilanteessa sallitun. Oikeuttamisperusteet myös ulottuvat kul-

loisenkin rikostyypin ulkopuolelle. Ne eivät välttämättä perustu pelkästään rikosoi-

keudelliseen sallittavuuteen vaan myös muiden oikeudenalojen oikeuttamispe-

rusteisiin ja yleisemminkin erilaisiin sosiaalisiin järjestysperiaatteisiin. 
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 Tunnusmerkistön mukaisuus on kiinteässä yhteydessä laillisuusperiaatteeseen. 

Vain rikostunnusmerkistön sanamuodon mukainen tulkinta täyttää oikeusvaltiolli-

set vaatimukset. Oikeuttamisperusteiden soveltamista luonnehtii sitä vastoin 

konkreettisempi ja tapauskohtaisempi punninta samanaikaisten oikeudellisesti 

suojattujen etujen välillä. Esimerkiksi oikeuttamisperusteita voidaan soveltaa 

analogisesti syytetyn eduksi joustavasti. 

 Syyllisyysarvostelu puolestaan eroaa selkeästi tunnusmerkistön mukaisuudesta 

ja oikeudenvastaisuudesta. Oikeuttamisperusteen alaisuudessa tehty teko on sallittu 

— ja esimerkiksi joissain pakkotilanteissa suorastaan toivottu. Anteeksian-

toperusteen soveltaminen sitä vastoin tarkoittaa sitä, että teko oli yleisesti ja myös 

konkreettisissa olosuhteissa tehtynä kielletty, mutta tekijältä ei voitu kohtuudella 

edellyttää toisenlaista menettelyä. 

 Kysymysten esittämisen järjestys. — Rikoksen rakenteella on myös heuristinen 

tehtävä. Kun konkreettista tapahtumaa arvioidaan rikosoikeudellisesta näkökul-

masta, käydään rangaistusvastuun edellytykset läpi tässä järjestyksessä. Erottamalla  

 

* tunnusmerkistön mukaisuus,  

* oikeudenvastaisuus, 

* syyntakeisuus ja syyksiluettavuus sekä 

* anteeksiantoperusteet  

 

toisistaan voidaan rikosoikeudellinen argumentointi ymmärtää eri vaiheista koos-

tuvana menetelmänä. On johdonmukaista esimerkiksi aloittaa kysymällä, oliko teko 

ylipäätään kielletty ja jatkaa kysymyksellä, oliko teko näissä olosuhteissa kielletty. 

Sen jälkeen on kysyttävä, oliko tekijä syyntakeinen ja toimiko tekijä tahallaan tai 

huolimattomasti. Vasta siinä tapauksessa, että näihin on vastattu myöntävästi, on 

syytä kysyä, onko teko tästä huolimatta anteeksiannettavissa. 

 Mikäli esimerkiksi jokin tunnusmerkistön mukaisuuden edellytys ei täyty, 

voidaan todeta, että teko ei ollut rikos eikä tekijäsyyllisyyttä ole tuomioistuimessa 

tarpeen erikseen arvioida. Jos syytetyn teko ei ollut syy-yhteydessä aiheutuneeseen 

vahinkoseuraukseen, ei tuomioistuimen ole tarpeen arvioida tekijän tahallisuutta. 

 Moraalinen viesti. — Rikoksen jäsentämisellä kolmeen päävaiheeseen on myös 

tietynlainen "moraalinen viesti". Mitä varhaisemmassa vaiheessa vastuusta vapau-

tuminen todetaan, sitä "ehdottomampaa" se on. On eri asia sanoa, että syytetty on 

vastuusta vapaa, koska "hän ei tehnyt mitään kiellettyä", kuin sanoa, että hän on 

vastuusta vapaa, koska "hän kyllä toimi yleisesti ottaen ja teon konkreettisissa 

olosuhteissa kielletyllä tavalla, mutta hän ei toiminut tahallaan". 

 Lainopillinen merkitys. — Rikoksen rakenteella on myös suoraa lainopillista 

merkitystä. Tunnusmerkistön mukaisuuden ja oikeudenvastaisuuden erottamisella 

ei tätä merkitystä juuri ole. Sen sijaan ero oikeuttamisperusteiden ja anteeksianto-

perusteiden välillä on olennainen. 

 Oikeuttamisperusteen mukainen teko on hyväksytty, se on sopusoinnussa 

rikosoikeusjärjestelmän perustavoitteiden kanssa, ja kuka tahansa muukin henkilö 

tekijän sijassa olisi saanut toimia samalla tavalla. Sellaiseen tekoon voi 
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ulkopuolinen antaa apuaan. Toisilla ei ole oikeutta estää oikeuttamisperusteen mu-

kaisen teon tekemistä.  

 Oikeuttamisperusteen mukaisesti toiminut ei ole pääsääntöisesti edes kor-

vausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Jos B hyökkää A:ta kohti ja A 

vammauttaa B:n hätävarjeluna, B kärsii itse omat vahinkonsa. Vastaavasti jos A 

joutuu pakkotilassa vahingoittamaan B:n omaisuutta, B ei saa pääsääntöisesti 

korvausta A:lta, vaikka B:llä ei olisi ollut minkäänlaista osaa pakkotilan synty-

miseen. Poikkeuksena on tilanne, jossa A on pelastanut omaa omaisuuttaan B:n 

omaisuuden kustannuksella. Tällaisessa poikkeuksellisessa pakkotilanteessa 

toiminutta A:ta ei rangaista vahingonteosta, mutta hän voi joutua korvaamaan 

aiheuttamansa vahingon B:lle. 

 Anteeksiantoperusteita sovellettaessa sitä vastoin katsotaan ainoastaan, että 

tekijältä ei voitu kohtuudella edellyttää laissa tarkoitettua toimintaa. Teko ei ole 

oikeusjärjestelmän suosima tai hyväksymä, vaikka se tekijälle anteeksi annettai-

siinkin. Koska muita kuin tekijää ei vapauteta vastuusta, avunanto tällaiseen tekoon 

on rangaistavaa, jollei anteeksiantoperuste ole ulotettavissa myös avunantajaan. 

Vastaavasti tällaista tekoa vastaan saa puolustautua. 

 Tekijä velvoitetaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot yleensä ainakin 

osittain. Jos A onkin ylittänyt laillisen hätävarjelun rajat puolustautuessaan B:n 

hyökkäykseltä, hän on periaatteessa velvollinen korvaamaan B:n vammautumisesta 

aiheutuneet vahingot. Hätävarjelun liioittelutilanteissa tosin pääsääntöisesti 

katsotaan, että alkuperäiseen hyökkäykseen syyllistynyt B saa osittain "syyttää 

itseään" vahingoistaan. Korvauksen määrää sovitellaan usein vahingonkärsijän 

oman myötävaikutuksen johdosta. 

 Myös rangaistukseen tuomitsemisessa on näissä olosuhteissa tuomioistuimella 

paljon harkintavaltaa. Esimerkiksi hätävarjelun liioittelua voidaan tietyissä 

olosuhteissa pitää anteeksiantoperusteena ja rangaistusta ei tuomita. Yhtä hyvin 

tapauksessa on mahdollista tuomita rangaistus alennetulta asteikolta tai jopa 

täydeltä asteikolta. Tilanteissa voidaan usein jättää tekijä syyttämättä tai hänet 

voidaan jättää rangaistukseen tuomitsematta. Keskeistä on arvioida sitä, voitiinko 

tekijältä kohtuudella edellyttää suurempaa harkintaa. 
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LUKU III  

RANGAISTUSVASTUUN YLEISET  

EDELLYTYKSET 
 

 

1. TEKIJÄ, TEKO, SEURAUS JA OIKEUSHENKI-

LÖN VASTUU 

 

1.1 Tekijä 

 

Tekijä. — Mannereurooppalaisissa rikosoikeusjärjestelmissä rangaistusuhka suun-

nataan ainoastaan inhimillisiin tekoihin. Yleensä rikoksen tekijä voi olla kuka 

tahansa ihminen. Systemaattisessa mielessä meillä on yleensä pidetty myös lapsen 

tekoa rikostunnusmerkistön täyttävänä, vaikkakin syyntakeettomuuden johdosta 

rankaisemattomana ( III.7.1.1). 

 Jokaisessa tunnusmerkistössä on tekijää koskeva tunnusmerkki. Yleensä 

tekijäpiiriä ei ole rajattu millään tavalla ja tekijätunnusmerkki ilmaistaan avoimella 

termillä "joka". Näissä tilanteissa tekijänä ja osallisena voi periaatteessa tulla 

kyseeseen kuka tahansa ihminen. Joissain rikostyypeissä on tosin tulkinnan avulla 

rajattu mahdollista tekijäpiiriä muista osallisista. Esimerkiksi veropetokseen voi 

periaatteessa syyllistyä tekijänä kuka tahansa. Tekijävastuuta on ainoastaan 

aineellisessa vero-oikeudessa rajattu ilmoitusvelvollisiin tai — jos verovelvollisena 

on oikeushenkilö — heidän edustajiinsa. Yleensä verovelvollinen tai tämän 

edustaja tuomitaan tekijänä, kun ulkopuolinen avustaja tuomitaan avunannosta. 

 Erikoisrikokset (delicta propria). — Poikkeustapauksissa rangaistusuhka on 

kohdistettu vain tiettyyn henkilöluokkaan. Näissä tilanteissa puhutaan erikoisri-

koksista ja erityisistä tekijätunnusmerkeistä. Erikoisrikoksia ovat selkeimmin virka-

, sotilas- ja työrikokset (RL 40, 45 ja 47 luvut). Virkarikoskriminalisoinnit koskevat 

lähinnä virkamiehiä, luottamushenkilöitä ja eräitä julkisyhteisöjen työntekijöitä 

(RL 2:12). Sotilasrikokset on säädetty sotilasviroissa palvelevia henkilöitä ja varus-

miehiä (RL 45:1-3) varten. Työrikoksiin voi syyllistyä yleensä vain työnantaja tai 

tämän edustaja (poikk. RL 47:5.2). 

 Myös monissa yksittäisissä tunnusmerkistöissä tekijäpiiriä on rajattu. Kirjanpi-

torikoksiin (RL 30:9-10) voi syyllistyä kirjanpitovelvollinen, hänen edustajansa tai 

se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu. Velallisen rikoksiin (RL 

39 l) voi syyllistyä velallinen tai henkilö, joka toimii velallisen puolesta (RL 39:7). 
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 Kaikkiin näihin rikoksiin liittyy merkittäviä osallisuusopillisia ongelmia, jos 

"ulkopuolinen" on mukana esimerkiksi kirjanpito- tai virkarikoksessa. Myös 

oikeushenkilön puolesta tehtyihin erikoisrikoksiin liittyy nykyään yhä enemmän 

osallisuusopillisia ongelmia. Ongelmia käsitellään erikseen osallisuusopin 

yhteydessä ( V.2.6). 

 

1.2 Rikosten jaotteluja 

 

Tekemisrikokset. — Liberalistiset rikoslait pääsääntöisesti ainoastaan kieltävät 

yksityisiä. Kiellot koskevat periaatteessa kahta asiaa. Oikeusjärjestys voi 

ensinnäkin kieltää yksityisiä tekemästä asioita. Näitä rikoksia kutsutaan tekemisri-

koksiksi. Esimerkiksi väärennys (RL 33:1) on tekemisrikos, joka täyttyy asiakirjan 

väärentämisellä. Mitään sellaista väärentämisestä erotettavaa vahinkoa kuin toisen 

erehtymistä tai varallisuusvahinkoa ei edellytetä. 

 Tekemisrikokseen voi syyllistyä kuka tahansa ihminen. Poikkeuksena ovat 

ainoastaan erikoisrikokset ( V.2.6), joissa tekijänvastuu on rajattu esimerkiksi 

sotilaisiin taikka virkamiehiin ja julkisyhteisön työntekijöihin. 

 Varsinaiset laiminlyöntirikokset. — Yleensä länsimaisissa rikoslaeissa ei 

käsketä ihmisiä aktiivisuuteen. Vain poikkeuksellisesti yksityisille asetetaan 

tällaisia velvoitteita. Varsinaisilla laiminlyöntirikoksilla viitataan tunnusmerkis-

töihin, joissa pelkkä laiminlyönti tehdä jotakin on kriminalisoitu. 

 Näiden rikossäännösten mukaan periaatteessa jokainen on velvollinen 

aktiivisuuteen. Käytännössä suuri osa varsinaisista laiminlyöntirikoksista on 

tekijäpiiriltään rajattu erikoisrikosten tapaan. Esimerkkinä esitetään usein pelastus-

toimen laiminlyönti (RL 21:15) ja sitä vastaavat säännökset erityislaeissa. 

Esimerkiksi tieliikennelaissa säädellään erikseen kaikkien ajoneuvon kuljettajien 

(TLL 57 §) ja muidenkin tienkäyttäjien (TLL 58 §) velvollisuuksista auttaa 

onnettomuuden ihmisuhreja. Jokaisen on ryhdyttävä mahdollisuuksiensa ja 

tilanteen mukaan käskettyyn pelastustoimeen rangaistusvastuun uhalla. Toisena 

esimerkkinä voidaan esittää työturvallisuusrikos (RL 47:1). Sen tunnusmerkistön 

mukaan tuomitaan työnantaja tai tämän edustaja, joka esimerkiksi sallii työturvalli-

suusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen.  

 Kummassakaan esimerkissä tunnusmerkistön täyttyminen ei riipu siitä, onko 

sattunut joku teosta erotettava vahinkoseuraus. Niin ikään tunnusmerkistön 

täyttyminen ei riipu siitä, onko juuri huolellisuuteen velvoitettu ainoa henkilö, joka 

voi auttaa. Onnettomuuspaikalla voi olla muita henkilöitä, jotka voivat auttaa 

hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa olevaa ihmistä. Työpaikalla voi 

olla muitakin työturvallisuudesta vastaavia tahoja, jotka olisivat voineet epäkohdan 

poistaa. Rangaistusvastuuta tämä seikka ei muilta poista. 

 Loukkaamisrikokset. — Tekemisrikosten rinnalla toinen tyypillinen liberalis-

tinen sääntelyn tapa on kieltää jonkin teosta erotettavan vahinkoseurauksen 
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aiheuttaminen, jolloin puhutaan loukkaamisrikoksista. Esimerkiksi vammantuotta-

mus on loukkaamisrikos, koska tunnusmerkistössä kielletään vähäistä vaikeamman 

vamman aiheuttaminen toiselle. 

 Loukkaamisrikoksissa tekotapa jätetään usein täysin avoimeksi. On siis 

periaatteessa yhdentekevää, aiheutetaanko vamma autolla päälle ajamalla vai 

työntämällä toinen huolimattomuuttaan rappusissa nurin. Loukkaamisrikoksiin voi 

syyllistyä kuka tahansa, joka aiheuttaa vahinkoseurauksen aktiivisella 

tekemisellään. Henkeen ja terveyteen kohdistuvissa loukkaamisrikoksissa ei rajata 

tekijäpiiriä, koska huomion keskiössä ei ole tekijöihin kiinnittyvien tekomuotojen 

kieltäminen vaan vahinkoseurausten estäminen. 

 Tunnusmerkistön edellyttäessä teosta erillistä vahinkoseurausta on rangais-

tusvastuun edellytyksenä tietysti se, että tekijä on aiheuttanut vahinkoseurauksen. 

Yhteyttä teon ja seurauksen välillä kutsutaan syy-yhteydeksi, jota käsitellään 

erikseen ( III.3). 

 Tavallisimpiin loukkaamisrikoksiin voidaan syyllistyä paitsi aktiivisella 

tekemisellä myös laiminlyönnillä. Laiminlyönnillä aiheuttamisesta rankaiseminen 

edellyttää kuitenkin niin sanottua vastuuasemaa. Näissä tilanteissa puhutaan 

epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista. Liberalistisissa rikosoikeusjärjestelmissä 

ihmisiä ei tuomita siitä, että he antavat vahinkoseurausten sattua, elleivät he ole 

suojeluvastuussa uhrista tai valvontavastuussa vaaran lähteestä. 

 Julkisuudessa sai huomiota tapaus, jossa suomalainen mies pelasti Thames-

jokeen pudonneen laitapuolen kulkijan englantilaisten vain katsellessa sivusta. 

Sivusta katselijat saattoivat syyllistyä pelastustoimen laiminlyömiseen (RL 21:15), 

vaikka jokeen pudonnut ei lopulta kuollutkaan. Vaikka hän olisi hukkunut, 

sivullisia ei olisi tuomittu kuolemantuottamuksesta (RL 21:8). Toisaalta jos paikalla 

olisi ollut esimerkiksi palolaitoksen sukeltaja, joka ei olisi viitsinyt täyttää 

pelastamisvelvollisuuttaan, hänet olisi voitu vastuuasemansa vuoksi tuomita 

kuolemantuottamuksesta. 

 Ero epävarsinaisten ja varsinaisten laiminlyöntirikosten välillä ei käytännössä 

aina ole jyrkkä. Varsinaisten laiminlyöntirikosten taustalla on usein ajatus 

presumoidusta vaarasta. Vaaratilanteissa joku tai jotkin tahot velvoitetaan 

pelastamaan vaarassa olevia tai muuten aktiivisella tekemisellä pitämään toiminnan 

riittävän turvallisena. Tietynlaisesta vastuuasemasta voidaan siis puhua myös 

varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa. Niissä "vastuuasema" eli toimintaan 

velvollisten piiri on ainoastaan määritelty usein henkilöllisesti laajemmaksi. 

 Vaarantamisrikokset. — Tekemisrikosten ja loukkaamisrikosten välimaastoon 

jäävät vaarantamisrikokset ( III.2). Niissä ei ainoastaan kielletä tiettyä toimintaa, 

mutta toisaalta niissä ei edellytetä vahinkoseuraustakaan. Sen sijaan konkreettisen 

vaaran tunnusmerkki täyttyy, jos jollekin oikeudellisesti suojatulle edulle 

aiheutetaan vaaraa. Jos kyse on abstraktisesta vaarantamisesta, teon edellytetään 

olevan omiaan aiheuttamaan vaaraa. 

 Presumoidulle vaaralle rakentuvat rikokset. — Yhtenä vaarantamisrikosten 

ryhmänä mainitaan usein oletetulle tai presumoidulle vaaralle rakentuvat rikokset. 
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Vaarantamisrikoksista ei kuitenkaan ole kysymys, koska rikosten tunnusmer-

kistöissä ei edellytetä edes abstraktista vaarallisuutta. Minkäänlaista tapauskoh-

taista vaaran arviointia ei edellytetä. Näissä rikoksissa toiminnan yleinen vaaralli-

suus on ainoastaan syy kriminalisoimiselle. 

 Joskus näissä rikoksissa on kysymys vaarantamisrikosten lievistä teko-

muodoista. Esimerkiksi liikennerikoksissa liikennerikkomuksesta (TLL 103 §) 

voidaan tuomita suoraan sillä perusteella, että liikennesääntöä on rikottu. 

Varomaton tulenkäsittely (RL 44:22) ei edellytä tuhotyön (RL 34:1) tapaan vaaralli-

suutta. 

 Niin ikään rattijuopumus (RL 23:1) on presumoidulle vaaralle rakentuva rikos. 

Tunnusmerkistö täyttyy, kunhan kuljettajalla on 0,5 promillea alkoholia veressä tai 

vastaava määrä hengitysilmassa. Tunnusmerkistö täyttyy, vaikka mitään vahinkoa 

ei olisi voinut sattua ulkopuoliselle. Ajon ei tarvitse tapahtua edes tiellä. Esimer-

kiksi pellolla, täysin muilta ihmisiltä suljetulla pihamaalla tai autotallissa ajelu 

humalassa on rangaistavaa. 

 Työturvallisuusrikoksesta (RL 47:1) voidaan tuomita työturvallisuusmää-

räysten rikkoja, vaikka olot työpaikalla eivät olisi millään tavalla varsinaisesti 

vaarallisia. Käytännössä rikoksesta tosin syytetään yleensä vasta silloin, kun 

puutteellisuus on johtanut työtapaturmaan, mutta mitenkään välttämätöntä se ei ole. 

Vähäpätöisissä tapauksissa työsuojelupiiri ei ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. 

 Itse asiassa jos kriminalisointiperiaatteet ( II.2.5) otetaan vakavasti, kaikissa 

rikoslajeissa on presumoidun vaaran varaan rakentuvien rikosten piirteitä. 

Rikoslakia käytetään oikeudellisten etujen suojaamiseksi. 

 Yhteenveto. — Tunnusmerkistöjä voidaan edellä lausutun perusteella 

ryhmitellä seuraavasti. 

 

Rikosten jaotteluja 
 

Tunnusmerkistön 

tyyppi 
Täytetty rikos 

edellyttää... 
Tekijäpiiri 

(ellei erityisiä 

tekijätunnus-

merkkejä) 

Tyypillinen esimerkki 

Seurausrikokset    

* Loukkaamisri-

kokset aktiivisella 
tekemisellä 

...vahin-

koseurauksen 
aiheuttamista 

Yleinen - Pahoinpitely (RL 21:5) nyrkillä lyö-

mällä 
- Kuolemantuottamus (RL 21:8) 
kuolonkolarin perusteella 

* Loukkaamisri-

kokset laiminlyön-

nillä 

...vahin-

koseurauksen 

aiheuttamista 

Suojelu- tai 

valvontavas-

tuussa olevat 
henkilöt 

Vammantuottamus (RL 21:10), kun 
- työnantaja laiminlyö työturvallisuu-

den tai 
- lääkäri laiminlyö hyvän hoidon 

* Konkreettiset 

vaarantamisrikok-
set 

...vahin-

koseurauksen 
vaaraa 

Yleinen - Liikennejuopumus moottorittomalla 

ajoneuvolla (TLL 100 §) 
- Tuhotyö (RL 34:1) arvokkaan 

omaisuuden suojana 
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* Abstraktiset vaa-

rantamisrikokset 
...vaarallista tekoa Yleinen - Liikenteen vaarantaminen (TLL 98 §) 

- Tuhotyö (RL 34:1) hengen tai 
terveyden suojana 

Toimintarikokset    

* Tekemisrikokset ...kiellon rikko-

mista aktiivisella 
tekemisellä 

Yleinen - Rattijuopumus (RL 23:1) 
- Väärennys (RL 33:1) 

* Varsinaiset lai-

minlyöntirikokset 
...velvollisuuden 

täyttämättä jättä-

mistä laiminlyön-

nillä 

Yleinen - Pelastustoimen laiminlyönti (RL 

21:15) 
- Työturvallisuusrikos (RL 47:1) 

 

 

1.3 Tekeminen ja laiminlyönti 
 

Tekeminen. — Monet pitävät tekoa itsenäisenä rikoksen ainesosana eikä yhtenä 

tunnusmerkistön mukaisuuden kysymyksenä muiden joukossa. Esimerkiksi 

Ruotsissa on kehitetty rikosoppia, jossa teon kontrolloitavuus toimii koko 

rikoskäsitteen perustana. Toisaalta useissa nykyisissä käsityksissä teon merkitys jää 

suhteellisen vähäiseksi. Teko on määritelty esimerkiksi sosiaalisesti merki-

tykselliseksi inhimilliseksi käyttäytymiseksi. Rikostunnusmerkistöt ovat ulottu-

vuudeltaan erilaisia ja teon käsitteen merkitys melko pieni. 

 Vaikka teon itsenäinen merkitys onkin vähäinen, rikosoikeudellisesti relevant-

tien tekojen ulkopuolelle voidaan rajata esimerkiksi refleksit, tiedottomassa tilassa 

toimiminen, muu täysin kontrolloimaton käyttäytyminen tai ylivoimaisen pakon 

alaisuudessa toimiminen. Oikeuskäytännössä on ollut esillä tapaus, jossa autoilija 

"ajoi" epilepsiakohtauksen vallassa täysin holtittomasti ihmisten päälle. Toisessa 

tapauksessa traktorin hyttiin hyökkäsi ampiaisparvi, ja maanviljelijä "ajoi" ojaan 

yrittäessään huitoa vihaisia ampiaisia ulos. 

 Tekemisen ajallinen laajennus. — Ajamista ei esimerkeissä pidetä rikosoi-

keudellisesti tekona. Toinen asia kuitenkin on se, voidaanko tällaisissakin tilanteis-

sa rangaistusvastuu perustella aikaisemmalla toiminnalla. Jos esimerkiksi epileptik-

ko on voinut havaita tulossa olevan kohtauksen tai traktorinkuljettaja lähestyvän 

ampiaisparven, voidaan rikosoikeudellisesti relevanttina tekona pitää ajamisen 

jatkamista tai jopa ajamaan lähtemistä tietoisena onnettomuusriskistä. Näitä kysy-

myksiä tarkastellaan ryhtymistuottamuksen alaisuudessa ( III.9.3). 

 Esimerkkitapauksissa henkilöt olivat vastuusta vapaita. Aina refleksi ei vapauta 

vastuusta. Ratkaisussa KKO 1978 II 128 oli kyse siitä, että A ja B olivat lähteneet 

etsimään C:tä ja D:tä, koska viimemainitut olivat ryöstäneet B:n. A otti haku-

matkalle mukaan haulikon. Kun C ja D löydettiin, alkoi sanaharkka. A:n kädessä 

ollut ase laukesi tahdottomasti ja laukaus oli yllätys A:lle itselleenkin. Kyse ei ollut 

tahallisesta taposta, vaan tahdottomasta refleksiliikkeestä. A tuomittiin törkeästä 

kuolemantuottamuksesta, koska ase ihmisten takaa-ajoon ryhtyneen humalaisen 

kädessä on poikkeuksellisen vaarallinen. 



Sida 79 av 360 
 

 Laiminlyönti. — Rikosoikeudellisesti relevanttia on sellaisen laiminlyöminen, 

mihin henkilön odotetaan ryhtyvän. Tällaiset odotukset puolestaan perustuvat joko 

oikeussääntöihin tai esimerkiksi tavanomaisiin odotuksiin. Laiminlyönnistä ran-

kaisemisen katsotaan edellyttävän, että tekijällä on ollut kyky ja tilaisuus täyttää 

hänelle asetettu toimimisvelvollisuus. 

 Laiminlyöntiä luonnehtii se, että tekijä ei ole puuttunut uhkaavaan oikeushyvän 

loukkaamiseen tai vaarantamiseen. Laiminlyönnillä ei rikosoikeudessa tarkoiteta 

pelkkää passiivisuutta vaan sitä, että tiettyyn konkreettiselle tekijälle mahdolliseen 

tekoon ei ole ryhdytty. Ei olisi mieltä vaatia ihmisiä mahdottomiin suorituksiin.  

 Tekijällä on täytynyt olla ulkoiset edellytykset, taito ja kyky vaadittavaan tekoon 

sekä mahdollisuus havaita, mitä tilanteessa vaaditaan. Tekoa voidaan odottaa vain 

sellaiselta, jolla on esimerkiksi sopivat työvälineet tai joka on riittävän lähellä 

vahinkopaikkaa. Odotukset eivät koske sitä, jolla ei ole vaadittavaan tekoon 

tarvittavaa tietoa tai taitoa. Vaadittavan teon havaitsemismahdollisuudella viitataan 

puolestaan esimerkiksi siihen, onko laiminlyöjällä mahdollisuuksia tietää, mitä 

pitäisi tehdä.  

 Laiminlyömisen ajallinen laajennus. — Nytkin vastuu voidaan perustella 

ajallisesti aikaisemmalla vaiheella. Lähtökohta, jonka mukaan laiminlyöjällä on 

täytynyt olla fyysiset ja todelliset mahdollisuudet seurauksen estämiseen, on selkeä. 

Ongelmaksi jäävät tilanteet, joissa toimintaan on ryhdytty tietoisena kykenemät-

tömyydestä estää vahinko. Mahdollisuus laiminlyötyyn tekoon voidaan näissä 

tapauksissa kytkeä aikaisempaan vaiheeseen. 

 Oletetaan, että isänsä kanssa uimarannalla oleva lapsi hukkuu järveen. Isä voi 

olla uimataidoton tai niin humalassa, että häneltä puuttuu taito tai kyky pelastuste-

koon. Häneltä voi puuttua pelastamisessa tarvittava väline eli vene, jos lapsi ui 

kauempana. Lapsi voi olla isän näköpiirin ulkopuolella, jolloin isältä puuttuu 

pelastamisen mahdollisuus. Vastuu kuolemantuottamuksesta voidaan joissain 

tilanteissa palauttaa siihen, että isä on järjestänyt lapsensa uimaretken riskialttiilla 

tavalla. Jos lapsi hukkuu sen vuoksi, että isä on poistunut oluelle rantakahvilaan, 

hänen voidaan sanoa laiminlyöneen lapsensa pelastamisen, samoin jos hän on alun 

alkaen lähtenyt uimataidottomana "valvomaan" lapsensa uintia. Jos taas isän 

kyvyttömyys johtuu esimerkiksi siitä, että isä saa yllättävän jalkakrampin uidessaan 

lapsen luokse, hän ei ole laiminlyönyt mitään vaan päinvastoin yrittänyt täyttää 

velvollisuutensa. 

 Tekemisen ja laiminlyönnin erottaminen. — Aktiivinen tekeminen ja 

laiminlyönti olisi voitava erottaa toisistaan. Kuten edellä olevasta taulukosta 

havaitaan, vahinkoseurauksen aiheuttamisesta laiminlyönnillä rangaistaan vain 

vastuuasemassa olevaa. Laiminlyöjä tuomitaan rangaistukseen esimerkiksi 

kuolemantuottamuksesta vain, jos hän on ollut velvollinen valvomaan vaaran 

lähdettä tai suojelemaan uhria. Vaaran lähteen valvominen voi tarkoittaa 

esimerkiksi vihaisen koiran valvomista tai rakennuksen turvallisuudesta huolehti-

mista. Suojeluvastuu puolestaan on kyseessä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun 

lääkäri on velvollinen suojelemaan potilastaan menehtymiseltä. 
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 Erottelu tuottaa kuitenkin vaikeuksia, koska käsitykset rikosoikeudellisesti 

merkityksellisestä tekemisestä vaihtelevat. Tekemisen yhteydessä puhutaan usein 

ruumiinliikkeestä. Edes tätä kriteeriä ei ole kytkettävissä laiminlyöntiin. Laimin-

lyönnin käsite on puhtaasti sosiaalinen. Kriitikot korostavat usein, että tässä ihmisiä 

asetetaan vastuuseen seurauksista, vaikka nämä eivät ole tehneet mitään. Näin on-

kin; toinen asia on kuitenkin se, että näissäkin tilanteissa saattaa olla usein hyviä 

kriminaalipoliittisia syitä asettaa laiminlyöjä vastuuseen.  

 Esimerkkejä ajallisesta ulottuvuudesta. — Riippuen siitä ajallisesta ulottuvuu-

desta, jolla toimintaa arvioidaan, voidaan vahinkoseurauksen aiheuttaminen kytkeä 

usein joko tekemiseen tai laiminlyöntiin tai molempiin. Onko esimerkiksi potilaan 

hoidon lopettamista, vaarallisen aineen nauttimisen sallimista tai vaarallisen laitteen 

käytön sallimista pidettävä tekemisenä vai laiminlyöntinä? Jos tekeminen 

määritellään ajallisesti suppeasti, lähes kaikki on laiminlyöntiä; vastaavasti jos 

tekeminen samastetaan laajemmin toiminnaksi, mikään ei ole laiminlyöntiä. 

 Tapauksessa KKO 1975 II 1 toimintaa on pidettävä aktiivisena tekemisenä. A 

oli riitaannuttuaan B:n kanssa seurannut tätä juoksemalla ja, B:n astuttua vaatteet 

yllään veteen, heitellyt kiviä B:n perään. B:n lähdettyä uiden ylittämään noin 100 

metrin levyistä merensalmea A oli jatkanut takaa-ajoa uimalla sekä ohitettuaan B:n 

uhkailemalla estänyt tätä nousemasta vastakkaiselle rannalle, jolloin B oli A:n näh-

den vaipunut veden alle. 

 Epäselvät tapaukset liittyvät usein yhteiseen ryyppäämiseen. Esimerkiksi 

tapauksessa KKO 1981 II 97 oli kyse lähinnä aktiivisesta tekemisestä, vaikka 

ratkaisua on arvioitu myös laiminlyöntitapauksena. Syytetyt olivat tietoisina 

ryyppytoverinsa vakavasta humalatilasta poistaneet tämän autosta ja jättäneet 

selviytymään yksin ulkona. Ryyppytoveri kuoli hukkumalla maantienojan mata-

laan veteen. 

 Entä mitä olisi sanottava ratkaisusta KKO 1966 II 48, jossa A oli antanut B:n 

nautittavaksi ulkonaisesti käytettäväksi saamaansa 97-prosenttista isopropyylial-

koholia ja jättänyt tämän tajuntansa menettäneenä yksin asuntoonsa, mistä hänet oli 

tavattu kuolleena (ks. myös KKO 1951 II 39)? Jos A olisi ainoastaan sallinut B:n 

juoda isopropyylin, olisi edellytettävä vastuuasemaa. Tosiasiassa A oli antanut ai-

netta yli kolme kahvikupillista, B oli menettänyt heti tajuntansa, A oli kuljettanut 

hänet kotiinsa, ja B kuoli vasta kuuden tunnin kuluttua. Voidaan sanoa, että A 

pikemminkin juotti B:lle isopropyyliä. Kyse on silloin aktiivisella tekemisellä 

aiheuttamisesta, eikä vastuuasemaa edellytetä. A tuomittiinkin 

kuolemantuottamuksesta. 

 Vastaavanlaisena esimerkkinä toimikoon ns. kuhne-tapaus (KKO 1994:101). 

Siinä luontaishoidon asiantuntija oli neuvonut lapsen vanhempia korvaamaan 

lapsen hoidossa lääkärin määräämän insuliinihoidon niin sanotuilla Kuhne-

kylvyillä. Vanhemmat tekivät työtä käskettyä sillä seurauksella, että lapsen tila 

heikkeni nopeasti. Luontaishoitaja kutsuttiin hoitamaan potilasta, mutta hän ei 

paikalle tultuaankaan vielä kehottanut vanhempia hankkimaan lapselle insuliini-

hoitoa. Aivan viime vaiheessa hoitaja olisi sallinut lääkärin hoidon, mutta lapsi 
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menehtyi insuliinihoidon puutteeseen. Luontaishoitaja tuomittiin kuolemantuotta-

muksesta. 

 Sosiaalinen teon teoria. — Niin sanotussa sosiaalisessa teon teoriassa lähdetään 

siitä, että teko on sosiaalisesti merkityksellistä inhimillistä käyttäytymistä. Toimin-

ta, jota ollaan arvioimassa rikosoikeudellisesti, ymmärretään suoraan sosiaalisena 

ilmiönä. Tekeminen ja laiminlyönti on ymmärrettävä sosiaalisina käsitteinä, jotka 

voidaan erottaa kysymällä, painottuuko toiminnan sosiaalinen mielekkyys laimin-

lyöntiin vai aktiiviseen tekemiseen. Rikostunnusmerkistöt ovat ulottuvuudeltaan 

varsin erilaisia. Joskus lähtökohtana on ajallisesti ja paikallisesti keskitetty yksittäi-

nen teko, joskus taas ajallisesti ja paikallisesti laajaulotteinen suhtautuminen. 

 Esimerkkitapauksissa tekojen ja laiminlyöntien kokonaisuuden määrittää se tar-

koitus, jossa toimintaa arvioidaan. Otettaessa rikosoikeudelliseen arviointiin se, 

onko luontaishoitaja aiheuttanut lapsen kuoleman tai autonkuljettaja autosta 

poistetun ryyppykaverin kuoleman huolimattomuudellaan, arvioidaan kokonaisuu-

tena kaikkea sitä toimintaa, jolla on ollut merkitystä sattuneelle kuolemalle. 

 Esimerkiksi kuhne-tapauksessa ei eriytetty sitä vaihetta, jossa luontaishoitaja 

laiminlöi kehottaa potilaan vanhempia hankkimaan lapselle insuliinihoitoa, siitä 

vaiheesta, jossa luontaishoitaja saapui potilaan luokse ja edelleen laiminlöi hankkia 

potilaalle asianmukaista hoitoa. Sen sijaan hoitajan toimintaa arvioitiin 

kokonaisuutena ja tällä perusteella voitiin todeta, että viimeistään siinä vaiheessa, 

kun luontaishoitaja tuli potilaan luokse, hän olisi ollut velvollinen aktiivisesti ohjaa-

maan potilaan koululääketieteen mukaiseen hoitoon. Vain kokonaisuutta tarkaste-

lemalla voidaan ottaa perustellusti kantaa siihen, onko luontaishoitaja aiheuttanut 

potilaan kuoleman huolimattomuudellaan. Samalla tavalla kokonaisuutena on 

arvioitava niitä tapauksia, joissa ryyppytoverit poistavat sammumassa olevan 

kumppaninsa autosta ulos maantien ojaan. 

 

1.4 Oikeushenkilön vastuu rikoksesta 

 

Rangaistusvastuu. — Nykyään on entistä tavallisempaa, että rikos tehdään 

oikeushenkilön puolesta tai hyväksi. Rikoslain 9 luvussa on säännökset oi-

keushenkilön rangaistusvastuusta. Suomessa otettiin vuonna 1995 käyttöön 

yhteisösakko yhtenä viimeisistä länsieurooppalaisista valtioista. Oikeushenkilön 

tuomitseminen rangaistukseen on monella tavalla harkinnanvaraista. Käytännössä 

oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeneita juttuja on toistaiseksi ollut vähän. 

Periaatteellisesti uudistus oli tietysti erittäin tärkeä. Koska instituutio liittyy lähinnä 

seuraamusjärjestelmään, siihen ei puututa tässä yksityiskohtaisesti. 

 Kriminaalipoliittinen tarve saattaa oikeushenkilö rangaistusvastuuseen perustui 

muun muassa siihen, että ympäristörikoksista tekijöille tuomitut sakkorangaistukset 

on maksanut usein viime kädessä oikeushenkilö, jonka toiminnassa rikos tehtiin. 

Näissä tilanteissa rangaistus ei ole ankaruudeltaan tietenkään vastannut millään 

tavalla oikeushenkilön maksukykyä eikä rangaistusuhalla ole ollut riittävää estovai-

kutusta. 
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 Oikeushenkilö ei voi tehdä rikosta. Tästä lähtökohdasta ei haluttu luopua. Oi-

keushenkilö voidaan kuitenkin tuomita rangaistukseen eräiden sen toiminnassa 

tehtyjen rikosten johdosta. Tässä poikkeustapauksessa rangaistus voidaan siis 

tuomita muullekin kuin rikoksentekijälle. 

 Oikeushenkilö rangaistuksen kohteena. — Oikeushenkilön rangaistusvastuu 

koskee kaikkia yksityisiä ja julkisia oikeushenkilöitä. Vain julkisen vallan käyttö 

on jätetty sen ulkopuolelle. (RL 9:1) Esimerkiksi kunta voitaisiin tuomita yh-

teisösakkoon puutteellisesti hoidetusta jätehuollosta. 

 Toisaalta rangaistusvastuu ei suinkaan tule kyseeseen aina, kun yhteisön 

piirissä on tehty rikos (RL 9:2.1). Selkein tyyppitapaus on se, että yhteisön johtoon 

tai lakimääräiseen toimielimeen kuuluva henkilö on syyllistynyt rikokseen. 

Tällaisesta olisi kyse, jos esimerkiksi yrityksen hallituksessa on päätetty tehdä 

avustuspetos. Vastuuseen riittää sekin, että toimielimen jäsen on sallinut rikoksen. 

 Joissain tapauksissa oikeushenkilöä ei ole organisoitu riittävästi. Rangaistus-

vastuu tulee kyseeseen myös, jos oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu 

vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Vain 

huolimattomasti organisoitua oikeushenkilöä rangaistaan. Vastuu koskee vain 

tilanteita, joissa rikoksen syynä voidaan pitää pikemminkin oikeushenkilön 

kelvotonta organisoimisen tapaa kuin sen piirissä toimineen yksilön päätöstä. 

 Oikeushenkilön rangaistusvastuun perustava rikos ja rikoksentekijä. — Myös 

rikokselle on asetettu erityisedellytyksiä. Rikos on tullut tehdä yhteisön puolesta tai 

hyväksi. Yhteisöä ei voida rangaista siitä, että sen työntekijä päästää maahan 

jätevesiä puhtaassa sabotaasimielessä tai kostaakseen yhteisölle. Rikoksentekijäksi 

kelpaavat yhteisön oma henkilöstö sekä ne henkilöt, jotka toimivat toimeksiannon 

perusteella (RL 9:3.1). Jos esimerkiksi mainostoimistossa syyllistytään mark-

kinointirikokseen (RL 30:1), myös se yhtiö, jonka tuotteista on annettu harhaan-

johtavia tietoja, voidaan periaatteessa tuomita yhteisösakkoon. 

 Aina ei saada selville, kuka yhteisön piirissä on syyllistynyt rikokseen. 

Esimerkiksi ympäristörikoksen tutkinnassa saattaa selvitä, että joku yrityksen 

henkilöstöön kuuluva on varmuudella laskenut jätevesiä maaperään, mutta 

selvyyttä ei saada siitä, kuka on syyllinen. Myös näissä anonyymin syyllisyyden 

tilanteissa yhteisöä voidaan rangaista, vaikka itse tekijää ei saadakaan syytettyjen 

penkille (RL 9:2.2). 

 Oikeushenkilön rangaistusvastuun harkinnanvaraisuus. — Oikeushenkilön 

tuomitseminen rangaistukseen on monella tapaa harkinnanvaraista. Syyttäjä voi 

jättää syyttämättä oikeushenkilöä vähäisissä tapauksissa, jos oikeushenkilön 

piirissä on vapaaehtoisesti ryhdytty toimiin uusien rikosten estämiseksi (RL 9:7). 

Rikoksen jälkeinen "tapojen parantaminen" voi toimia siis oikeushenkilön rangais-

tusvastuun poistavana perusteena. Ihmisten rikoksissa sillä ei ole yhtä välitöntä 

merkitystä. 

 Tuomioistuimella on täysi valta harkita, tuomitseeko se yhteisön vai ei (RL 9:4). 

Huomioon otetaan muun muassa yhteisön johdon osuus sekä laiminlyöntien laatu 

ja laajuus, yhteisön myötävaikuttaminen rikoksen selvittämisessä ja uusien rikosten 

estämisessä sekä yhteisölle rikoksesta muuten aiheutuneet seuraukset.  
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 Oletetaan, että julkisten tukien varassa elävä järjestö on lahjonut vaikutusval-

taisen virkamiehen. Jos päätös lahjomisesta on tehty hallituksen suostumuksella ja 

yhdistys on salannut loppuun asti lahjonnan, rangaistukseen tuomitsemisessa ei 

liene ongelmia. Tai oletetaan, että suuryrityksen markkinointiosastolta on saatettu 

julkisuuteen mainos, jossa vähätellään kilpailevaa tuotetta. Jos päätös on tehty 

markkinointiosastolla ja yhteisön syyksi jää vain osaston puutteellinen valvonta, jos 

yritys on korjannut virheensä ja vieläpä organisoinut markkinoinnin uudelleen, 

yhteisöä ei liene syytä rangaista kilpailumenettelyrikoksesta. 

 Myös yhteisösakon määräämisperusteet (RL 9:5-6) ovat väljiä. Asteikko on 

5.000-5.000.000 markkaa, mutta sen puitteissa rangaistus määrätään oikeushen-

kilön huolimattomuuden ja taloudellisen aseman mukaan. 

 Mistä rikoksista oikeushenkilö voidaan tuomita rangaistukseen? — Oi-

keushenkilön rangaistusvastuu ei koske kaikkia rikoksia vaan ainoastaan niitä, 

joissa oikeushenkilön rangaistusvastuusta on erikseen säädetty. Rangaistusvastuun 

piiriin kuuluvat tällä hetkellä lahjuksen antaminen (RL 16:13-13a), avustuspetokset 

ja avustuksen väärinkäyttö (RL 29:5-7), osa elinkeinorikoksista (RL 30:1-2, 4 ja 6-

7), lähes kaikki tahalliset kätkemisrikokset (RL 32:1-3), säännöstelyrikokset (RL 

46:1-2), salakuljetus (RL 46:4) ja ympäristörikokset (RL 48 luku).  

 Rangaistusvastuun ulkopuolelle jätettiin muiden muassa verorikokset, 

kirjanpitorikokset ja työrikokset, vaikka erityisesti työrikoksia oli alun alkaen 

pidetty yhtenä keskeisimmistä perusteista oikeushenkilön rangaistusvastuun 

tarpeellisuudelle.  

 Oikeushenkilön korvausvastuu ja muu vastuu. — Oikeushenkilö voi joutua 

muutenkin vastuuseen rikoksesta. Tässä voidaan esittää muutama esimerkki. 

Rikoshyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi (RL 2:16.1). Jos oikeushenkilö on 

hyödynsaaja, myös se tuomitaan menettämisseuraamukseen. Yhteisöjen piirissä 

tehdyissä rikoksissa rikoshyöty arvioidaan usein niin sanotun nettoperiaatteen mu-

kaisena. Esimerkiksi ympäristörikoksen hyöty arvioidaan sen mukaan, mikä 

nettohyöty yhteisölle rikoksesta on ollut. Joissain vero-oikeudellisissa säännöksissä 

sallitaan myös useampikertainen hyötykonfiskaatio. Näissä tapauksissa 

oikeushenkilö suorittaa saamansa hyödyn valtiolle vain yksinkertaisena ja sanktion-

luonteinen useampikertainen hyöty määrätään vain rikoksentekijän suoritettavaksi 

(ks. KKO 1961 II 95). 

 Hyötykonfiskaation tapaan yhteisö voidaan velvoittaa korvaamaan yhteisvas-

tuullisesti rikoksentekijän kanssa ne vahingot, jotka rikoksella on aiheutettu. Tässä-

kin tapauksessa on edellytettävä, että rikos on tehty yhteisön toiminnassa sen 

puolesta tai hyväksi. On selvää, että jos yhtiössä syyllistytään kilpailumenettely-

rikokseen, vahinkoa kärsineellä elinkeinonharjoittajalla täytyy olla oikeus korvauk-

seen rikoksentekijältä ja hänen edustamaltaan yhtiöltä yhdessä. 

 Myös esimerkiksi yhteisölle kuuluva rikoksentekoväline voidaan tuomita 

valtiolle menetetyksi (RL 2:16.3), jos rikos on tehty sen puolesta tai hyväksi. ja 

Rikosesineen ja rikostuotteen konfiskaatio noudattelee samoja suuntaviivoja. Myös 

arvokonfiskaatio tulee kyseeseen, jos esinettä ei enää ole yhteisön omistuksessa. 
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2 VAARANTAMISEN RANGAISTAVUUS 

 

2.1 Vaarantamisvastuu kriminaalipolitiikassa 

 

Vaarantamisvastuu. — Tunnusmerkistön perinteinen tyyppi on loukkaamisrikos, 

jossa edellytetään konkreettista oikeudellisesti suojatun edun loukkaamista, 

vahinkoseurausta. Esimerkiksi tapon, murhan, surman (RL 21:1-3), kuolemantuot-

tamuksen ja törkeän kuolemantuottamuksen (RL 21:8-9) tunnusmerkistöön kuuluu 

kuoleman aiheuttaminen toiselle. Jatkossa syy-yhteydestä lausuttava koskee ennen 

kaikkea tällaisia rikoksia. 

 Vanhastaan rikoslainsäädännössä on ollut myös vaarantamisrikoksia. Niillä 

rakennetaan ikään kuin ulompi suojamuuri oikeushyvien ympärille. Rangaistavalle 

teolle riittää jonkinasteinen vaara oikeudellisesti suojatulle edulle. Vaaran 

aiheuttaminen (RL 21:13) on rikos, jolla on täydennetty tahallisten henkirikosten ja 

kuolemantuottamusrikosten säännöksiä. Sen mukaan tahallinen tai törkeän 

huolimaton vakavan hengen tai terveyden vaaran aiheuttaminen on rangaistavaa. 

 Uudemmassa kriminaalipolitiikassa vaarantamisvastuun ja vaarantamisrikos-

ten asema on korostunut, koska usein tekijän näkökulmasta on sattumanvaraista, 

sattuuko seuraus vai ei. Usein seurauksen sattumatta jääminen johtuu yhtä paljon 

paikalle nopeasti saadusta sairaankuljetuksesta ja taitavasta lääkäristä kuin 

aiheuttajan teon "puutteellisuudesta". Vahinkoseurauksen "aiheuttamista" on 

oikeastaan mieletöntä kieltää kriminalisoinnilla. Ainoa, mihin tekijä voi itse 

vaikuttaa, on oman toimintansa vaarallisuus. 

 Rangaistusarvoltaan tuottamuksellinen vahinkoseurauksen aiheuttaminen ei 

yleensä tuokaan paljon lisää siihen, mitä olisi tuomittu vain vaarantamisesta. Tämä 

käy ilmi, kun verrataan tieliikennerikosten rangaistuskäytäntöjä toisiinsa. 

Esimerkiksi liikennekolariin syyllinen saa osapuilleen saman rangaistuksen siitä 

riippumatta, aiheutuiko siinä muille vammoja vai ei. Rangaistus määrätään teon 

vahingollisuuden ja vaarallisuuden perusteella, ei sen sijaan yksioikoisesti 

aiheutuneen vahingon laadun perusteella (ks. RL 6:1). 

 Vaarantamisrikokset rikoslakiprojektissa. — 1970-luvulla esitettiin jopa, että 

kuolemantuottamus tulisi dekriminalisoida ja sen sijaan tulisi säätää "hengenvaaran 

aiheuttamisen" kriminalisointi. Ehdotukset eivät johtaneet lainsäädäntötoimiin. 

Vaaraa aiheuttavalla toimijalla on sittenkin usein "tilanne kontrollissaan", ja vasta 

vahinkoseurauksen tosiasiallinen ilmeneminen on vahva merkki siitä, että teko oli 

todella vaarallinen. Rikoslain kokonaisuudistuksessa ei muutettu henkeen ja 

terveyteen kohdistuvien rikosten rakennetta. Irrottautuminen vahinkoseurauksen 

vaatimuksesta olisikin merkinnyt väylän avaamista mittaville uuskriminalisoin-

neille. 

 Vaarantamisvastuun korostaminen on sen sijaan merkinnyt sitä, että samalla 

kun eri elämänalueita on alettu säännellä entistä yksityiskohtaisemmin, erityis-
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lainsäädäntöön on kirjattu vaarantamiskriminalisointeja. Etenkin abstraktiset vaa-

rantamisrikokset täydentävät perinteisiä rikoslaissa säädettyjä loukkaamiskri-

minalisointeja. 

 Paljon on säädetty myös sellaisista tekorikoksista, joista voidaan tuomita ilman 

minkäänlaista vaarallisuusarvostelua. Riittää, kunhan toimintaa koskevia 

määräyksiä on rikottu. Ei ole ollut vaikeuksia keksiä mitä moninaisimpia käyttäyty-

mistapoja, jotka ovat vaarallisia, vaikka niistä ei mitään vahinkoja aiheutuisikaan. 

Näissä on kysymys presumoidun vaaran varaan rakentuvista tunnusmerkistöistä. 

Rikoslain nykyisen inflaation suurin syy on juuri tässä. Kun jokaisen lain 

viimeisenä säännöksenä on kriminalisointi, järjestelmän teho laskee. Kun kaikki on 

kiellettyä, mikään ei ole kiellettyä. Presumoidun vaaran varaan rakentuvia 

tunnusmerkistöjä esiteltiin edellä tekorikosten yhteydessä ( III.1.2). 

 

2.2 Konkreettinen vaarantaminen 

 

Konkreettista vaaraa tarkoittavat rikokset. — Konkreettisen vaaran vaatimus 

edellyttää sitä, että oikeushyvälle todella aiheutetaan vaaraa. Tunnusmerkistöissä 

puhutaan suoraan henkilöstä, joka "aiheuttaa vaaraa" esimerkiksi hengelle tai ter-

veydelle. "On omiaan aiheuttamaan vaaraa"-kriteeri liittyy sen sijaan abstraktiseen 

vaaraan, josta tulee puhe jäljempänä. 

 Hengen ja terveyden suojaksi on kaksi konkreettisen vaaran yleissäännöstä ja 

lukuisia erityissäännöksiä. Edellä todettiin jo, että vaaran aiheuttaminen (RL 21:13) 

on yleissäännös vakavan hengen tai terveyden vaaran törkeän huolimattomasta 

aiheuttamisesta. Myös heitteillepano (RL 21:14) on yleissäännös konkreettisesta 

vaarantamisesta. Tekijä on tahallaan aiheuttanut avuttomaan tilaan jätetylle hengen 

tai terveyden vaaran. 

 Erityissääntelystä voidaan mainita esimerkkinä liikennejuopumus moottoritto-

malla ajoneuvolla (TLL 100 §). Tässä niin sanotussa "tankojuoppoudessa" rangais-

tavuus edellyttää sitä, että moottorittoman ajoneuvon päihtynyt kuljettaja aiheuttaa 

vaaraa toisten turvallisuudelle. Jos ravintolaillan jälkeen kotiin palaava pyöräilijä 

hallitsee ajonsa eikä aiheuta todellisia vaaratilanteita, teko ei ole rangaistava 

liikennejuopumus, vaikka se voikin olla liikenteen vaarantamisrikos, josta tulee 

puhe abstraktisten vaarantamisrikosten yhteydessä. Se, että humalaiset pyöräilijät 

voivat yleisesti ottaen aiheuttaa vahinkoja, ei riitä. 

 Konkreettinen omaisuusvahinkojen vaara on harvoin rangaistavaa. Klassinen 

yleissäännös on tuhotyö sekä tahallisessa (RL 34:1 ja 3) että tuottamuksellisessa 

(RL 34:7) muodossaan. Tunnusmerkistö täyttyy, jos tulipalolla tai vastaavalla teolla 

aiheutetaan yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. 

Tyyppiesimerkki voisi olla miljardien arvoisen teollisuusalueen sytyttäminen 

tuleen. Vaikka ketään ihmistä ei ole lähimaillakaan ja vaikka tuli saataisiin 

suotuisissa tuulioloissa ja sattumalta sammutettua ajoissa, tuhotyön tunnusmerkistö 

voi täyttyä, jos erittäin arvokkaat omaisuusintressit olivat todellisessa vaarassa. 

Tavallisempi tuhotyön täyttymisperuste on abstraktinen vaara hengelle tai 

terveydelle, josta tulee puhe seuraavassa jaksossa. 
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 Vaarantamisen vaatimus. — Konkreettisen vaaran vaatimus tarkoittaa sitä, että 

vahinkoseurauksen vaara konkreettisessa tapauksessa on todella ollut olemassa. 

Otetaan esimerkiksi hengenvaara. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös niihin 

tunnusmerkistöihin, joissa vaaraa on aiheutettava omaisuudelle. 

 Jälkeenpäin täytyy voida sanoa, että joku olisi todella voinut kuolla. Tämä ei 

vie asiaa eteenpäin, koska todellisuudessa vahinkoseurausta ei sattunut. Jos vahinko 

olisi sattunut, emme puhuisi esimerkiksi vaaran aiheuttamisesta vaan törkeästä 

kuolemantuottamuksesta tai taposta. Keskeisempää on se, että teon hetkisissä 

olosuhteissa toisen henki on ollut todella vaarassa. Arvostelua ei tehdä vain sen 

perusteella, mikä on ollut tekijän tiedossa. Siinä otetaan huomioon myös ne vaarat, 

jotka olivat tilanteessa havaittavissa. 

 Minkä asteista vaarantamisen on oltava? Millä perusteilla voidaan sanoa konk-

reettisen hengenvaaran olleen käsillä? Joka tapauksessa konkreettinen vaara voi-

daan ajatella kääntäen. Jos toisen kuoleman ei voitaisi ajatella syntyvän todellisen 

teon seurauksena, ei teolla ole aiheutettu konkreettista vaaraa hengelle. Jos esi-

merkiksi teon vaikutuspiirissä ei ole todellisessa tapauksessa ollut ketään, joka olisi 

voinut menehtyä, ei ketään ole konkreettisesti vaarannettu. Konkreettisessa vaaran-

tamisessa on kyse todellisesta oikeudellisesti suojatun edun vaarantamisesta. 

Käytännössä vaaran aiheuttaminen edellyttää "läheltä piti"-tilannetta. 

 Esimerkkejä. — Tyypillinen esimerkki konkreettisesta vaarasta voi olla kadun 

ihmisvilinässä ammuskelu. Jos A surmaa B:n ampumalla häntä kadun 

ihmisvilinässä, A voidaan monissa tapauksissa tuomita paitsi B:n tappamisesta 

myös vaaran aiheuttamisesta B:n vieressä ja takana kävelleille C:lle, D:lle ja E:lle. 

 Samanlainen yhdistelmä oli ratkaisussa KKO 1980 II 89, jossa ongelma koski 

asunto-osakeyhtiön vaarallista pihaa. Valintamyymälän asiakkaat olivat myymä-

lästä poistuessaan poikenneet huonosti valaistulle pihamaalle päästäkseen sen 

kautta lähellä olevalle torille sekä tällöin pudonneet ilman kaiteita olevaan, 

pihatason alapuolelle johtavaan autojen ajosyvennykseen. Yksi pudonnut 

loukkaantui. Isännöitsijä ja johtokunnan jäsenet, jotka tiesivät pihan vaaroista, 

tuomittiin rangaistukseen vaaran aiheuttamisesta ja vammantuottamuksesta. 

 Vaaran aiheuttaminen voi ilmetä myös siten, että henkilön ei katsota yrittäneen 

tappaa tai pahoinpidellä toista, mutta hän on aiheuttanut uhrin terveydelle törkeällä 

huolimattomuudella aidon vaaratilanteen. Ratkaisussa KKO 1995:143 oli kyse tästä 

tilanteesta. A tiesi kahden henkilön olevan asunnossa ja ampui kahdesti haulikolla 

ikkunan läpi valaistuna olleeseen keittiöön. Koska A:n nähtävissä ampumishetkellä 

oli, ettei ampumalinjalla ollut ketään, A:ta ei tuomittu tapon yrityksestä, mutta sen 

sijaan hänet tuomittiin vaaran aiheuttamisesta. 

 

2.3 Abstraktinen vaarallisuus 

 

Abstraktista vaarallisuutta tarkoittavat rikokset. — Konkreettinen vaara on usein 

sattumanvaraista ja se ei riipu tekijästä. Tilannekontrollin puuttumisesta huolimatta 

kaikki voi mennä hyvin, edes "läheltä piti"-tilannetta ei synny, ja rangaistukselta 

vältyttäisiin, mikäli aina vaadittaisiin konkreettista vaaraa. Edellä mainitussa 1970-
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luvun keskustelussa esitetty sattumanvaraisuuskritiikki koskee siis itse asiassa 

paitsi loukkaamisrikoksia pitkälti myös konkreettisia vaarantamisrikoksia. Jos 

vaarantamisvastuuta halutaan korostaa, on harkittava myös vähemmän vaarallisen 

menettelyn kriminalisointia. 

 Abstraktista vaarallisuutta edellyttävissä rikoksissa ei edellytetäkään näyttöä to-

dellisesta vaaratilanteesta mutta kylläkin jonkinlaista yleistävää vaarallisuuden 

arviointia. Itse asiassa abstraktiset vaarantamisrikokset ovat niin oikeuskäytännössä 

kuin lainsäädännössäkin ylivoimaisesti tavallisempia kuin konkreettiset 

vaarantamisrikokset. Tunnusmerkistössä abstraktisen vaaran vaatimus ilmaistaan 

vaatimuksella, että teko "on omiaan aiheuttamaan vaaraa" esimerkiksi toisten 

turvallisuudelle. Tunnusmerkistöissä ei yleensä kuvata tekotapaa yksityiskohtai-

sesti, vaikka joissain kriminalisoinneissa onkin tekotapojen esimerkkiluettelo.  

 Yleissäännöstä toisen hengen tai terveyden vaarantamisesta ei ole olemassa, 

mutta lukuisat erityissäännökset kattavat lähes kaikki ajateltavissa olevat vaaralliset 

teot toisen hengelle tai terveydelle. Edellä mainitun tuhotyön (RL 34:1) yhtenä 

tekotapana on konkreettinen erittäin huomattavan omaisuusvahingon vaara. 

Tavallisempi tekotapa on se, että tulipalolla tai vastaavalla aiheutetaan abstraktista 

ja yleistä hengen tai terveyden vaaraa. Vaikka tulipalosta ei olisi odotettavissa 

merkittäviä omaisuusvahinkoja, kyseessä on tuhotyö, mikäli tulipalo on vaarallinen 

toisten hengelle ja terveydelle. Myös tällä tavalla vaarallisen tulipalon tuotta-

muksellinen sytyttäminen on rangaistavaa (RL 34:7). 

 Rangaistavasta terveyden vaarantamisesta (RL 34:4) on kysymys, jos joku 

aiheuttaa yleistä abstraktista hengen tai terveyden vaaraa esimerkiksi levittämällä 

vakavaa sairautta tai saattamalla terveydelle vaarallisen elintarvikkeen ihmisten 

nautittavaksi. Oletetaan, että aktivistiryhmä myrkyttää boikotoitavan yrityksen 

tuotteita satunnaisesti kaupan hyllyillä. Hanke tulee ajoissa ilmi ja tuotteet vedetään 

markkinoilta. Vaikka kukaan ei ehtisi sairastua, kyse on paitsi vahingonteosta — 

koska kauppiaan omaisuutta on turmeltu — myös yleisestä terveyden 

vaarantamisesta. 

 Selvästi tavallisinta abstraktisen vaaran kriminalisointi on eri liikennemuodois-

sa. Vaikka säännösten uudistus on tätä kirjoitettaessa eduskunnassa, tunnusmer-

kistöjä on syytä arvioida tarkemmin, koska uudistukset eivät tule muuttamaan 

merkittävästi vaarallisuuden vaatimusta. 

 Tavallisin tieliikenteen rikostyyppi on liikenteen vaarantaminen (TLL 98 §). 

Liikenteen vaarantamista on sellainen liikennesääntöjen tai esimerkiksi liiken-

nemerkkien osoittamien määräysten rikkominen, joka on omiaan aiheuttamaan 

vaaraa liikenneturvallisuudelle. Teon vaarallisuuden ei tarvitse tässä tapauksessa 

koskea toisen henkeä tai terveyttä, vaan myös vaarallisuus omaisuusvahingoille 

riittää. Sitä vastoin törkeä rattijuopumus (RL 23:2) edellyttää paitsi 1,2 promillen 

rajan täyttymistä myös toisten turvallisuuden abstraktista vaarantamista ja pelkkä 

vaarallisuus omaisuudelle ei riitä. 

 Kolmantena esimerkkinä voidaan esittää ympäristörikokset. Ympäristön 

tahallinen turmeleminen (RL 48:1) edellyttää sitä, että jätteiden päästäminen 

ympäristöön tai ympäristöluvan ehtojen rikkominen on omiaan aiheuttamaan 
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ympäristön pilaantumista tai roskaantumista. Tuottamuksellinen tekomuoto (RL 

48:4) sitä vastoin edellyttää konkreettista vaaraa. 

 Vaarallisuuden vaatimus. — Abstraktinen vaarantaminen liittyy lähinnä teon 

vaarallisuuteen eikä konkreettisen vaaran tapaan toisen edun vaarantamiseen. 

Tässäkin tapauksessa jälkikäteen täytyy voida sanoa, että vahinkoseuraus olisi 

käytännössä voinut sattua. Jos joku räjäyttää toisen aavalla merellä olevan veneen 

tietoisena siitä, että lähimaillakaan ei ole ketään, teko ei ole vaarallinen kenenkään 

hengelle tai terveydelle. Kyseessä ei ole tuhotyö vaan vahingonteko (RL 35:1) ja 

mahdollisesti huolimaton tai varomaton tulenkäsittely (RL 44:20 ja RL 44:22). 

 Mutta minkä asteista vaarallisuuden on oltava tekohetkellä tiedettävissä 

olosuhteissa, jotta vaarallisuuden vaatimus täyttyy? Edellytyksenä ei ole tosi-

asiallinen vaaratilanne vaan se, että teko on sen luonteinen, että vakavasti otettava 

mahdollisuus vahinkoon on olemassa. Esimerkiksi melko tavanomainen ylinopeus 

yleisellä tiellä täyttää yleensä abstraktin vaaran tunnusmerkistön.  

 Samoin humalainen voidaan tuomita törkeästä rattijuopumuksesta, jos promil-

leraja on ylitetty ajamalla yleisellä tiellä sellaisissa olosuhteissa, että joku muukin 

olisi voinut tiellä olla. Melko harvoin voidaan sanoa, että kukaan ei olisi 

käytännössä voinut olla kyseisellä tiellä. 

 Tilanne on usein toinen, jos autoa on kuljetettu suljetulla alueella tai omakotita-

lon pihassa. Näissä tapauksissa henkilö tuomitaan vain rattijuopumuksesta 

promilleista riippumatta, jos toisen ilmaantuminen rattijuopon tielle on pikem-

minkin teoreettinen kuin vakavasti otettava mahdollisuus. Esimerkiksi lyhyen 

matkan ajaminen suljetussa pysäköintihallissa ei välttämättä merkitse törkeää 

rattijuopumusta promilleista huolimatta (KKO 1995:27). 

 Esimerkkejä. — Toiminnan abstraktinen vaarallisuus ei siis edellytä välttämättä 

sitä, että oikeushyvää on tosiasiassa vaarannettu. Jos kuljettaja "oikaisee" 

näkyvyydeltään rajoitetussa mutkassa, on menettely omiaan aiheuttamaan vaaraa, 

vaikka jälkikäteen voidaan todeta, että mutkaa ei ollut lähestymässä vastakkaisesta 

suunnasta liikennettä. Ratkaiseva arviointihetki toiminnan vaarallisuudelle on 

mutkan oikaisemisen aloittamishetki. Tällä hetkellä on huolellisen tarkkailijan — 

joka kuljettajan sijassa ei voi nähdä mutkan taakse yhtään paremmin kuin todellinen 

kuljettajakaan — joka tapauksessa laskettava sen varaan, että vastaantulevaa 

liikennettä voi olla. Asia voidaan ilmaista sitenkin, että jos tilanne ei ole täydellisesti 

henkilön kontrollissa, teko voi olla vaarallinen. 

 Tuhotyössä ajatuskoe voi kuulua: olisiko poltetussa talossa voinut olla joku tai 

olisiko tulipalon vaikutuspiiriin muuten voinut tulla joku? Polttaja ei asiaa voi 

etukäteen tietää, ja vastaus annetaan sillä perusteella, oliko tätä mahdollisuutta 

pidettävä vakavasti otettavana. Jos ruutukaava-alueella sytytetään voimakas 

tulipalo, voidaan harvoin sanoa, että kukaan ihminen ei ollut teon vaikutuspiirissä, 

vaikka itse kohteessa ei ketään olisikaan. Tilanne on toinen, jos polttamisen 

kohteena on palavista seinämateriaaleista riittävän kaukana oleva roskapönttö. Jos 

lähistöllä ei ole ketään, tulipalo ei yleensä liene vaarallinen toisten hengelle ja 

terveydelle. 
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 Vakavan vaarallisuuden vaatimus. — Abstraktisessa vaarantamisessa on eri 

törkeysasteita. Törkeä liikenteen vaarantaminen (TLL 99 §) rakentuu liikenteen 

vaarantamisen (TLL 98 §) tapaan abstraktisen vaaran varaan, mutta vaarallisuus-

vaatimuksessa on olennainen ero. Törkeä liikenteen vaarantaminen edellyttää abst-

raktista vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Pelkkä omaisuusvahingon 

vaara ei siis riitä, ja vaaran on oltava vakavaa. Tunnusmerkistöissä on muitakin 

eroja. Törkeä tekomuoto edellyttää törkeää huolimattomuutta, johon palataan 

myöhemmin ( III.9.4). 

 Nykyään katsotaan yleensä, että vakavalla vaarallisuudella viitataan sekä mah-

dollisen vahingon laatuun että vahingon todennäköisyysasteeseen. Vakavan vaaran 

hengelle ei tarvitse olla erityisen korkea. Jos mahdollinen seuraus oli vain 

vammautuminen, todennäköisyyden on oltava melko korkea. Käytännössä tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä raskaampi moottoriajoneuvo on, sitä 

alhaisempi todennäköisyys vahingoille riittää, koska mahdolliset seuraukset ovat 

vakavampia. 

 Vaarallisuuden vakavuuden arvostelu tehdään usein laajemmasta aika-

perspektiivistä. Vakavuuden arvostelussa otetaan huomioon toteutunut ja aiottu 

ajosuorite kokonaisuudessaan eikä ainoastaan yksittäistä sääntörikkomusta. Käy-

tännössä törkeä liikenteen vaarantaminen on edellyttänyt jonkin keskeisen liiken-

nesäännön jatkuvaa rikkomista tai esimerkiksi huomattavaa ylinopeutta vaaralli-

sissa liikenneolosuhteissa. Yksinkertaisia prosenttilukuja tai absoluuttisia lukuja 

ylinopeuden määrästä ei tietenkään voida antaa. Vaarallisuus riippuu aivan 

olennaisesti siitä, kuinka vilkkaassa liikenteessä sääntöjä rikotaan. 

 Esimerkkejä. — Jos kolari on sattunut, vakavan vaaran toteaminen ei aiheuta 

suuria ongelmia ja keskeisemmäksi nousee kysymys siitä, toimiko tekijä törkeän 

huolimattomasti. Koska myös huolimattomuuden törkeys arvioidaan koko toi-

mintaa silmällä pitäen, kolariin johtaneita vakavan vaarallisuuden tapauksia käsitel-

lään törkeän huolimattomuuden yhteydessä ( III.9.4). 

 Mutta entä jos kolaria ei sattunut? Vakavan vaarallisuuden vaatimus on erittäin 

olosuhdesidonnainen kysymys, josta tässä esitetään vain kaksi esimerkkiä. 

Edellisessä oli kyse pidempiaikaisesta keskeisten sääntöjen rikkomisesta, 

jälkimmäisessä taasen ajosuoritteen lyhytaikaisesta vaarallisuudesta. 

 Ratkaisussa KKO 1981 II 67 syytetty oli kuljettanut henkilöautoa valtatiellä 

kymmenen kilometrin matkan 155 kilometrin tuntinopeudella, vaikka suurin sallittu 

nopeus oli 80 km tunnissa. Tieosuudella oli ollut kaarteita, mäenharjanteita ja 

risteyksiä. Tapahtumapäivä oli ollut sunnuntai ja tapahtuma-aika kello 13.30. 

Syytetty oli ohittanut muun muassa kaksi pyöräilevää lasta. Ylinopeuden syyksi 

syytetty ilmoitti tavoitteen ehtiä Helsinkiin ennen ruuhka-aikaa. HO ja KKO 

katsoivat syytetyn aiheuttaneen vakavaa vaaraa. 

 Vaarallisen ajon lyhyt kesto ei näy puoltavan ratkaisun KKO 1991:80 

lopputulosta. Syytetty oli kuljettanut henkilöautoa vain noin kilometrin matkan 

tiellä, jolla oli nopeusrajoitus 80 km/h, 154 km:n tuntinopeudella. Ylinopeuden 

syynä oli kesärenkaiden tasapainottamisen testaaminen. Tiellä oli ollut myös muuta 

liikennettä, mutta syytetty ei ollut ylittänyt ylinopeudella tien risteystä, tie oli ollut 
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suora ja syytetyn oma ajokaista esteetön. KO ja HO tuomitsivat syytetyn vain lii-

kenteen vaarantamisesta. KKO päätyi äänestyksen jälkeen tuomitsemaan törkeästä 

liikenteen vaarantamisesta. KKO:n eri mieltä ollut jäsen olisi pysyttänyt alioi-

keuden ratkaisun lopputuloksen.  

 

3 VAHINKOSEURAUKSEN AIHEUTTAMINEN JA 

SYY-YHTEYS 

 

3.1 Ekvivalenssiteoria 

 

Rikosoikeudellinen merkitys. — Rikosoikeudessa syy-yhteyden eli kausaalisuuden 

vaatimus merkitsee sitä, että seurausrikosten tunnusmerkistössä teon tai laimin-

lyönnin rangaistavuus on kytketty aiheutettuun seuraukseen. Esimerkiksi kuole-

mantuottamuksesta (RL 21:8) rankaiseminen edellyttää sitä, että joku on huolimat-

tomuudellaan aiheuttanut toiselle kuoleman. Syy-yhteys kytkee teon ja seurauksen 

toisiinsa sellaisella tavalla, jota rikosoikeudellisen vastuun seurausrikoksista katso-

taan edellyttävän. 

 Luonnontieteellinen, lääketieteellinen ja oikeudellinen syy-yhteys. — Moder-

nissa luonnontieteessä ei yleensä puhuta syy-seuraus -suhteista vaan korrelaatioista 

eli siitä, millä tavalla kaksi ilmiötä esiintyy säännönmukaisesti samassa yhteydessä. 

Lääketieteessä puhutaan erikseen epidemiologisesta ja kliinisestä syy-yhteydestä. 

Edellinen koskee joukkomittaisia korrelaatioita, jälkimmäinen yksittäisiä tapauksia. 

 Esimerkiksi lääketieteen näkökulmasta sanotaan, että tupakointi aiheuttaa eri 

syöpäsairauksia. Näin sanottaessa voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Voidaan 

tarkoittaa sitä, että tupakointi liittyy yleensä erityyppisten syöpäkudosten 

kehittymiseen epidemiologisella tavalla. Tuomioistuin ei voi katsoa henkilön, joka 

on tupakoinut pitkään ja joka nyt on sairastunut kurkkusyöpään, saaneen 

kurkkusyövän tiettynä aikana tapahtuneesta tupakoinnista pelkästään sen näytön 

perusteella, joka koskee tupakoinnin ja kurkkusyövän yleistä korrelaatiota. 

 Lääketieteessä puhutaan kuitenkin myös niin sanotusta kliinisestä syy-

yhteydestä. Sen pääajatus on, että luonnontieteellinen syy-yhteys voidaan todeta 

riittävällä varmuudella yksittäistapauksessakin. Kliininen syy-yhteys todetaan askel 

askeleelta poissulkemalla muita mahdollisia vaikuttavia tekijöitä. Lopputuloksena 

voi olla, että tapahtumankululle on ainoastaan yksi järkevä tunnettu selitys.  

 Vaikka oikeudellisia ratkaisuja ei tehdä yleisistä korrelaatioista vaan siitä, onko 

tekijä aiheuttanut teollaan jollekin seurauksen, myös rikosoikeudellisen syy-

yhteyden toteaminen edellyttää tietoa siitä, millaisia vaikutussuhteet sään-

nönmukaisesti ovat. Täysin yksittäistapauksellista tietoa siitä, mikä seikka on 

aiheuttanut vahingon, ei voi olla. Esimerkkinä toimikoon 1960-luvun Thalidomidi-

skandaali. Raskaana olevat naiset, jotka käyttivät erästä lääkettä, saivat aivan 

tietyllä tavalla kehitysvammaisia lapsia. Kliininen korrelaatio lääkkeen käytön ja 

kehitysvammatapausten välillä oli erittäin suuri ja syy-yhteys voitiin todeta 

lääkkeen levittämisen ja vammojen välille. 
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 Edellytystyypit. — Oikeudellisesti tärkeitä syy-yhteyden tyyppejä on kolme. 

Yleensä kysymys on fyysisestä syy-yhteydestä, jolla teko ja seuraus kytketään luon-

nonlakien mukaisesti toisiinsa. Esimerkiksi arvioitaessa sitä, aiheuttiko tekijä 

puukoniskullaan uhrin kuoleman, joudutaan turvautumaan luonnontieteelliseen 

tietoomme vaikutussuhteista. 

 Vaikka syy-yhteys ymmärretäänkin ensi sijassa luonnontieteellisenä käsitteenä, 

joudutaan rikosoikeudessa selvittämään muunkin tyyppisiä syy-yhteyksiä. 

Psyykkinen vaikuttaminen ei ole suljettu rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle. 

Petoksessa (RL 36:1) tekijä aiheuttaa taloudellisen vahingon erehdyttämällä toista, 

joka tekee erehdyksen vallassa määräämistoimen. Tietyin edellytyksin petostun-

nusmerkistön täyttää sellainen kaupanteko, jossa salataan olennainen kaupan 

kohteen arvoon liittyvä seikka. Niin ikään rikokseen yllyttäjä (RL 5:2) on "rikoksen 

henkinen isä", joka aiheuttaa yllytyksellään rikoksentekopäätöksen. 

 Korkeimmassa oikeudessa on arvioitu psyykkistä vaikuttamista muun muassa 

tilanteessa, jossa kaksi autoilijaa ajoi rinnakkain kilpaa kadulla (KKO 1979 II 37). 

Toinen autoista osui jalankulkijaan, joka kuoli. Myös sen auton kuljettaja, joka ei 

osunut jalankulkijaan, tuomittiin kuolemantuottamuksesta. Kumpikin autoilija 

aiheutti epäilemättä liikenteen vaarantamisrikoksen tarkoittamalla tavalla abst-

raktista vaaraa. Se, kumpi osui lapseen, oli lähinnä sattumaa. Sattumanvaraisuus ei 

perusta syy-yhteyttä, vaan syy-yhteyden arvioinnissa tarvittiin ajatuskoetta, olisiko 

seurausta sattunut, jos lapseen osuneen autoilijan kumppani ei olisi osallistunut 

ralliin.  

 Vastaavanlaisena esimerkkinä toimikoon ns. kuhne-tapaus (KKO 1994:101). 

Siinä luontaishoidon asiantuntija oli neuvonut lapsen vanhempia korvaamaan 

lapsen hoidossa lääkärin määräämän insuliinihoidon niin sanotulla Kuhne-hoidolla. 

Lapsi menehtyi myöhemmin insuliinihoidon puutteeseen. Tapaus tulee 

myöhemmin esille laiminlyönnin rangaistavuuden yhteydessä. Tapauksessa syy-

yhteyden täytti jo se, että vanhemmat eivät olisi korvanneet insuliinihoitoa Kuhne-

kylvyillä ilman luontaishoitajan ohjeita. 

 Jos syy-yhteydellä kytketään toisiinsa teko ja oikeudellisesti määritelty 

olosuhde, puhutaan "juridisesta syy-yhteydestä". Esimerkiksi velallisen epärehelli-

syydessä (RL 39:1) velallisen toimenpiteiden on täytynyt aiheuttaa maksukyvyt-

tömäksi tuleminen tai olennaisesti pahentaa sitä. Valtiollisissa rikoksissa syy-yhteys 

teon ja valtion ulkoisen tai sisäisen turvallisuuden vaarantumisen välillä on 

luonteeltaan hyvin normatiivinen. Tällaisia vaikutussuhteita ei voida palauttaa 

luonnonlakien mukaiseen vaikuttamiseen ainakaan välittömästi. 

 Kausaaliketju. — Jos ymmärrämme syy-yhteyden kahden asian edelly-

tyssuhteena, meillä on periaatteessa neljä syy-yhteyden tyyppiä. Ensimmäisen 

tyypin kausaaliketju kytkee toisiinsa positiivisia edellytyksiä, jotka merkitsevät 

muutosta ulkomaailmassa. Kolme muuta ovat kausaalilinjoja, joiden rikosoi-

keudellinen merkitys on rajallisempi. Kausaaliketjua voidaan kuvata seuraavasti. 

 

 *Tekijä a       Tekijä b 
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Näissä tilanteissa kysytään esimerkiksi, onko A:n ampuma luoti surmannut B:n tai 

onko A:n tekemä pahoinpitely ollut välttämätön edellytys B:n kuolemalle. 

 Käytännön ongelmat liittyvät yleensä riittävään näyttöön eli siihen, milloin yksi 

mahdollisista kausaaliketjuista on järkevän epäilyksen ulkopuolella. Tällöin joudu-

taan eliminoimaan vähemmän uskottavat kausaaliketjut. Esimerkiksi ratkaisussa 

KKO 1993:125 vastaajat olivat anastustarkoituksessa murtautuneet tyhjillään ollee-

seen omakotitaloon. Heidän ollessaan rakennuksessa siellä oli sytytetty sohva 

tuleen. Kun oli jäänyt selvittämättä, kumpi vastaajista oli tulen sytyttänyt tai että se 

olisi sytytetty yhteistuumin, syytteet murhapoltosta hylättiin. 

 Näyttöongelmat ovat aivan samanlaisia kuin tekemisrikoksissakin. Jos tieltä 

yöllä suistuneen auton vierestä löydetään istumasta kaksi humalaista miestä, jotka 

syyttelevät toisiaan, täysi näyttö jomman kumman syyllisyydestä edellyttää 

muutakin näyttöä. 

 Selvyyden vuoksi todettakoon jo tässä, että aina esimerkiksi henkirikoksesta 

tuomitseminen ei edellytä täyttä näyttöä siitä, että juuri tietty henkilö on suorittanut 

ampumisen. Jos tapauksessa täyttyvät tekijäkumppanuuden edellytykset ( V.2.1) 

eli tekijät ovat yhdessä tehneet yhden rikoksen, jokainen voidaan tuomita 

tekijäkumppanina täytetystä teosta. Jos henkilöt ovat yhdessä päättäneet aiheuttaa 

vahinkoseurauksen ja kunkin kokonaispanos on riittävän suuri, kaikki voidaan 

tuomita tekijöinä. Kysymys ei ole poikkeuksesta syy-yhteyden vaatimukseen, vaan 

siitä millä edellytyksillä useamman teko muodostaa yhdessä yhden rikoksen. 

 Ratkaisussa KKO 1950 I 9 A ja B olivat päättäneet surmata kolmannen ja 

vakain tuumin ampuneet kumpikin tätä kohti ainakin yhden laukauksen, joista yksi 

oli osunut kuolettavasti. KKO piti merkityksettömänä sitä seikkaa, että kuolettavan 

laukauksen ampujasta ei ollut täyttä selvitystä, koska A ja B olivat päättäneet 

yksissä tuumin surmata uhrin ja olivat avanneet yhdessä tulen uhria vastaan. 

 Tapaustyyppi johtaa toisenlaiseen lopputulokseen, jos tekijät eivät ole 

rikoskumppaneita. Tekijäkumppanuus edellyttää yhteisymmärrystä kunkin 

osuudesta seurauksen aiheuttamisessa ( V.2.1). Kirjallisuudessa käytetään 

erillisistä tekijöistä usein esimerkkiä, jossa A ja B yrittävät tappaa toisistaan 

tietämättä kolmannen myrkyllä. Uhri kuolee jompaankumpaan myrkkyyn. 

Samanlainen esimerkki olisi se, jossa kaksi toisistaan tietämätöntä salamurhaajaa 

ampuu samanaikaisesti uhria siten, että toinen osuu ja toinen ei. Tilanteessa — jos 

näyttöä nimenomaan toisen syyllisyydestä ei saada — voidaan rangaista kumpaakin 

tekijää vain murhan yrityksestä. 

 Kausaalilinjat. — Myös jonkin tekijän sattumatta jääminen voi olla rikosoi-

keudellisesti merkityksellistä. Jos jotain olisi tapahtunut, maailma näyttäisi toiselta. 

Tällaisia kausaalilinjoja on kolmenlaisia. 

 

*Tekijä a       Tekijä b:n poissaolo 

*Tekijä a:n poissaolo   Tekijä b 

*Tekijä a:n poissaolo   Tekijä b:n poissaolo 
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Toisessa tapauksessa on kysymys pelastavien kausaaliketjujen estämisestä. 

Esimerkiksi joku vie sairaalta tämän lääkkeet tai tulipalopaikalta sammutusvälineet. 

Tekijä estää toisen pelastamisen. Syy-yhteyden kannalta tilanteet tekee 

ongelmallisiksi se, että me emme koskaan voi tietää varmasti, olisiko sairas kuollut 

vaikka olisi syönyt lääkkeitä tai olisiko sammutuskalustosta ollut mitään hyötyä 

tulipalon sammuttamisessa. Tilanteita käsitellään jatkossa ( III.3.3). 

 Kolmannessa ja neljännessä tapauksessa kysymys on laiminlyönnillä aiheut-

tamisesta. Tapaukset eivät käytännössä eroa selvästi toisistaan. Kolmatta tapausta 

edustaa se, että joku laiminlyö heittää pelastusrenkaan ja joudutaan kysymään, onko 

laiminlyöjä aiheuttanut uimarin kuoleman. Samanlainen esimerkki on se, jossa joku 

laiminlyö pitää koirahäkkiä teljettynä sillä seurauksella, että dobermann hyökkää 

jonkun toisen päälle. Neljänteen tyyppiin kuuluu esimerkiksi tapaus, jossa lääkäri 

laiminlyö antaa sairaalle lääkityksen sillä seurauksella, että sairaus pitenee. 

 Syy-yhteyden kannalta kaikki kolme tapausta ovat samanlaisia. Rikosoikeu-

dellisesti tapauksia arvostellaan eri tavoin, koska rankaiseminen edellyttää 

kolmannessa ja neljännessä tapauksessa toimimisvelvollisuuden olemassaoloa ( 

III.5). Toisessa tapauksessa tekijä rikkoo aktiivisella tekemisellään vahinkoseu-

rauksen aiheuttamiskieltoa. Siinä tapauksessa ongelmat saattavat jäädä syy-

yhteyden toteamiseen. 

 Laiminlyönnillä ei voida aiheuttaa seurausta aktiivisen tekemisen tapaan. Lai-

minlyöntiä ei voida kytkeä seuraukseen yleisiä syy-yhteyksiä koskevan tiedon 

perusteella. Jo roomalaisessa oikeudessa kehittyi lause "tyhjästä ei voi syntyä mi-

tään" (ex nihilo nihil fit). Laiminlyönti ei voi olla dynaaminen, "todellinen" voima. 

Laiminlyönnin syy-yhteys voidaan ainoastaan ajatella loogisena suhteena tekemättä 

jääneen teon ja seurauksen välille. Kysymykseen palataan myöhemmin ( III.3.3). 

 

3.2 Syy-yhteyden toteaminen 

 

Condicio sine qua non. — Miten todetaan se, että tekijän teko on ollut syy-

yhteydessä vahinkoseuraukseen? Perinteisesti rikosoikeudellinen syy-yhteys on 

todettu niin sanotun condicio sine qua non -muotoilun avulla. Sen mukaan rikos-

oikeuden tarkoittama syy on 

 

* jokainen tekijä, jota ei voida ajatella pois tapahtumankulusta 

* ilman, että seuraus jäisi sattumatta. 

 

Tuomari toteaa syy-yhteyden kysymällä, olisiko seuraus (y) jäänyt sattumatta, jos 

teko (esimerkiksi x1) ajatellaan pois tapahtumankulusta. Jos seuraus olisi jäänyt sat-

tumatta, teko on syy-yhteydessä seuraukseen. Jos seuraus olisi sattunut riippumatta 

siitä, ajatellaanko tekijä tapahtumankulkuun vai ei, teko ei ole syy-yhteydessä seu-

raukseen. 
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Condicio sine qua non ja INUS syy-yhteyden toteamisessa 

 

 

x1 

x2     Tunnusmerkistössä 

.     tarkoitettu 

.     seuraus (y) 

. 

xn 

 

 

Sovellettuna edellä esitettyihin esimerkkeihin kuvio tarkoittaa sen kysymistä, 

olisiko jalankulkija kuollut, jos häneen osuneella autoilijalla ei olisi ollut rallikump-

pania (KKO 1979 II 37). Voidaan myös kysyä, olisiko tupakkamies sairastunut 

kurkkusyöpään, jos hänelle ei olisi myyty tupakkaa. 

 Laiminlyönti puolestaan on rikosoikeudellisessa mielessä syy aiheutuneelle 

seuraukselle, jos vaadittavaa tekoa (x1) ei voida ajatella mukaan tapahtumankul-

kuun ilman, että seuraus (y) jäisi sattumatta. Sen sijaan, että kysyttäisiin, onko lai-

minlyönnillä aiheutettu jotain, kysytäänkin, olisiko vaadittava teko estänyt seu-

rauksen. Kyse on oikeastaan aktiivisella tekemisellä aiheuttamisen peilikuvasta. 

 INUS. — Periaatteessa samaan lopputulokseen johtaa niin sanottu INUS-malli. 

Myös tässä mallissa muotoillaan kuviteltu eli hypoteettinen tapahtumaketju ja 

arvioidaan, olisiko seuraus sattunut. Sen mukaan syy on  

 

* ei-riittävä mutta välttämätön osa olosuhteiden kokonaisuudessa,  

* joka vuorostaan on ei-välttämätön mutta riittävä. 

 

Asiallisesti INUS ei poikkea condicio-muotoilusta. Selityksenä INUS-malliin 

voidaan todeta, että seuraushan (y) ei koskaan satu yksin yhden tekijän (x1) vai-

kutuksesta vaan olosuhteiden (x1 - xn) kokonaisuudessa. Vaikka yksi syy ei koskaan 

ole riittävä, rikosoikeudessa riittää se, että tekijä on ollut yksi vaikuttavista edel-

lytyksistä. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksia ei sattuisi, elleivät molemmat 

osapuolet olisi samanaikaisesti paikalla. Usein sitä paitsi molemmat osapuolet ovat 

ajaneet liikennesääntöjen vastaisesti.  

 Oletetaan, että A on pahoinpidellyt B:n. Vahinkoseuraukseen voi vaikuttaa 

osaltaan esimerkiksi B:n oma heikkous, jos hän on vanhus. B saattaa myös itse 

toimia huolimattomasti laiminlyömällä lääkärin määräysten noudattamisen tai 

vahinkoseuraukseen saattaa vaikuttaa osaltaan C:n tekemä virhe, jos B:tä hoidetaan 

sairaalassa huolimattomasti. Jos B menehtyy vammoihinsa sairaalajakson jälkeen, 

A on kaikissa vaihtoehdoissa aiheuttanut uhrin kuoleman. Sen sijaan tässä mainitut 

seikat saattavat vaikuttaa siihen, missä laajuudessa A vastaa aiheuttamastaan 

vahingosta. Syy-yhteyteen ei vaikuta se, mikä on arkiajattelun mukaan "pääsyy" 

seuraukselle. Kyse on siis eri asioista, normatiivisen ja tosiasiallisen erottamisesta. 
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Luonteeltaan normatiivisia kysymyksiä käsitellään jatkossa osana teon 

huolimattomuutta ( III.6). 

 INUS-mallin toisesta osasta todettakoon, että olosuhteiden kokonaisuus (x1 - 

xn) on ollut riittävä, koska seuraus on sattunut. Toisaalta sama seuraus (y) olisi 

tietysti voinut sattua myös toisenlaisissa olosuhteissa, esimerkiksi B olisi voinut 

kaatua liukkaalla katukäytävällä ja kuolla. 

 Muotoilut kontrolloimassa harkintaa. — Edellisille muotoiluille ei voida antaa 

muita kuin syy-yhteysharkintaa kontrolloivia funktioita. Vasta kun jo tiedetään, että 

teon ja vahinkoseurauksen välillä on syy-yhteys, voidaan sanoa, että ilman tätä 

tekoa seuraus olisi jäänyt sattumatta. Muotoiluilla on ainoastaan jo tunnetun syy-

yhteyden kontrollifunktio. Niiden avulla voi ainoastaan testata sitä, olemmeko 

kokemusperäisen tietomme perusteella jo valmiiksi sitä mieltä, että teko on syy 

vahinkoseuraukselle. Itse syy-seuraus -suhdetta malli ei osoita.  

 Säännönmukaisten edellytysten teoria. — Uudemmassa kirjallisuudessa viita-

taan usein teoriaan säännönmukaisista edellytyksistä. Teoria lähtee siitä, että teko 

on syy vahinkoseuraukselle, jos teon ja seurauksen välillä on luonnonlakien 

mukainen suhde. Lyhyimmässä muodossaan teoria tarkoittaa sitä, että teko on syy 

vahinkoseuraukselle, jos se  

 

* johtaa seuraukseen  

* säännönmukaisesti luonnonlakien mukaan.  

 

Teorian lähtökohtana on syy-yhteys jonkinlaisena "vaikuttavana" voimana eikä 

vain loogisena edellytyssuhteena kuten condicio sine qua non- ja INUS-muotoi-

luissa. Oikeudelliselle syy-yhteydelle riittää se, että tapahtumat etenevät sään-

nönmukaisella tavalla seuraukseen. Vaikka teoria usein johtaa samaan lopputu-

lokseen kuin edellä mainitut condicio sine qua non ja INUS, joissain tilanteissa 

teorian vastaus on erilainen, kuten jatkosta havaitaan. 

 

3.3 Ongelmatapauksia 

 

Ohittava syy-yhteys. — Tässä tapauksessa voi olla kyse hyvin monenlaisista tilan-

teista, joille on yhteistä se, että vahinkoseuraus olisi sattunut teon tekemättä jättämi-

senkin tilanteessa, koska joku muu syy olisi aiheuttanut sen ajallisesti myöhemmin. 

Tilanteita on paras valottaa esimerkin avulla. 

 Oletetaan, että iäkäs potilas tulee sairaalan poliklinikalle valittamaan rintakipua. 

Kirurgi A päättää tehdä sydänleikkauksen heti päivystysleikkauksena, vaikka hän 

tietää, että kyseessä on erittäin vaikea leikkaus. Leikkauskuolleisuus on tilastojen 

mukaan yli 50 %. Leikkauksen aikana A tekee leikkausvirheen, potilasta ei saada 

vieroitettua sydän-keuhkokoneesta ja hän menehtyy. Vaikka voisimme sanoa, että 

leikkausvirhe oli välttämätön edellytys kuolemalle, emme voi koskaan tietää 

varmuudella, olisiko hän selvinnyt onnistuneestakaan leikkauksesta. Potilas olisi 

voinut kuolla myös huolellisesti leikattaessa. Oliko A aiheuttanut potilaan 
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kuoleman, vaikka tämä olisi todennäköisesti kuollut joka tapauksessa ainakin 

lähiaikoina? 

 Rikosoikeudessa kysymykseen vastataan myöntävästi. Syy-yhteyden arvioin-

nissa huomio on siirrettävä vahinkoseurauksen synnystä siihen johtaneeseen 

tosiasialliseen tapahtumankulkuun. Arvioitavana ei ole abstrakti kuolemanseu-

rauksen sattuminen vaan se kuolemisen aika, paikka ja tapa, joka tapauksessa toteu-

tui. Muussa tapauksessahan kuolemansairaan tappamisesta syytetty voisi aina 

vedota puolustuksekseen siihen, että uhri olisi kuollut joka tapauksessa — joskin 

vähän myöhemmin. Ja tällöin tulisi itse asiassa kaikki kuolinavun antajat vapauttaa 

vastuusta. Jokainen sellainen tapahtumankulun muuttaminen, joka muuttaa vahin-

koseurauksen syntymisen tapaa, aikaa ja paikkaa, on syy vahinkoseuraukselle. 

 Hypoteettinen syy-yhteys. — Tämän tilanteen erottaa ensimmäisestä se, että nyt 

sama vahinkoseuraus olisi sattunut täsmälleen samaan aikaan samalla tavalla, 

vaikka tarkasteltava teko ajatellaan pois tapahtumankulusta. 

 Muutetaan leikkausvirhe-esimerkkiä siten, että leikkaamassa on samanai-

kaisesti kaksi kirurgia, A ja B. A tekee virheen, mutta B ilmoittaa myöhemmin, että 

hän olisi tehnyt täsmälleen saman virheen, jos hän olisi sattunut kyseistä viiltoa 

tekemään.  

 Condicio sine qua non ja INUS antaisivat syy-yhteyskysymykseen kielteisen 

vastauksen, jos A:n virheen "unohtamisen" lisäksi tapahtumankulkuun ajatellaan 

"mukaan" B:n samanlainen virhe. Säännönmukaisten edellytysten teoria antaa 

myönteisen vastauksen. Leikkausvirhe on sen mukaan syy kuolemalle, jos väärä 

viilto on luonnonlakien mukaisessa yhteydessä kuolemaan — riippumatta siitä, 

olisiko joku toinenkin tehnyt samanlaisen virheen. 

 Esimerkissä ei liene epäilystä siitä, että A:n leikkausvirhe ja potilaan kuolema 

ovat syy-yhteydessä. Olisi todellisuudelle vierasta ja vastoin rikosoikeusjärjestel-

män perusteita ajatella, että vain jos B olisi erityisen taitavana kirurgina voinut 

välttää virheen — mikä on täysin A:sta riippumaton olosuhde — A:n leikkausvirhe 

olisi syy potilaan kuolemaan. A siis tuomittaisiin vain, jos B olisi häntä parempi 

kirurgi. 

 Vaihtoehtoinen syy-yhteys. — Vaihtoehtoiselle ja hypoteettiselle kausaalisuu-

delle on yhteistä se, että vahinkoseuraus sattuisi vaihtoehtoisen tekijän johdosta 

samaan aikaan ja samalla tavalla kuin toisenkin mahdollisen syyn johdosta. 

Tapaukset erottaa se, että hypoteettisessa syy-yhteydessä vain yksi tekijä on tosiasi-

assa aiheuttanut vahinkoseurauksen, kun vaihtoehtoisessa syy-yhteydessä seurauk-

sen aiheuttaa samanaikaisesti useampi tekijä. Seuraus aiheutetaan vielä sellaisella 

tavalla, että jokainen näistä tekijöistä olisi myös yksin aiheuttanut seurauksen. Eri 

syyt muodostavat samanaikaisen kokonaisuuden, jossa on lähinnä 

sattumanvaraista, mikä syy on vaikuttava. 

 Esimerkiksi kuolemaantuomittujen teloitukset pannaan osassa USA:n 

osavaltioita täytäntöön siten, että useampi teloittaja ampuu samanaikaisesti 

kuolettavasti teloitettavaa. Näissäkään tapauksissa condicio sine qua non tai INUS 

eivät anna järkeviä vastauksia. Jos kunkin ampujan teko ajatellaan yksitellen pois 

tapahtumankulusta, mikään niistä ei yksittäisenä olisi syy kuoleman seuraukselle ja 
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kuolemalla ei olisi aiheuttajaa lainkaan. Vahinkoseuraushan olisi sattunut kustakin 

yksittäisestä ampumisesta riippumatta muiden laukausten voimasta. Tällainen 

lopputulos olisi absurdi. 

 Kuten edellä todettiin ( III.3.1), osa tilanteista voidaan ratkaista tekijäkump-

panuuden perusteella ja syy-yhteyden ongelmaa ei tarvitse asettaa. Jos siis teloittajat 

toimivat yhteisymmärryksessä ja tavoittelevat uhrin kuolemaa, kukin vastaa 

kuolemasta riippumatta siitä, kuka osuu ensin. 

 Mutta miten olisi arvioitava sitä, että aiheuttajat eivät toimi yhdessä? Oletetaan, 

että kaksi paperitehdasta laskee jätevesiä määräysten vastaisesti samaan järveen. 

Järven kalakanta kuolee. Jos voidaan todeta, että jo jomman kumman ylikuormitus 

olisi tappanut kalakannan, sitä ei voitaisi condicio sine qua nonin mukaan lukea 

kummankaan tehtaan johdon syyksi. Kalakuolemalla ei olisi aiheuttajaa ylipäätään. 

Leikkausvirhe-esimerkissä voidaan ajatella, että potilas olisi menehtynyt joka 

tapauksessa, koska samaan aikaan, kun A teki leikkausvirheen, sydän-keuhkokone 

oli rikkoontunut. 

 Jos syy-yhteys ymmärretään säännönmukaisena tapahtumien seuraantona, syy-

yhteyden toteaminen ei näissäkään tapauksissa ole ongelma. Onkin luontevaa 

ajatella, että kumpikin tehdas on tappanut kalakannan ja kukin teloittaja surmannut 

teloitettavan. 

 Kumulatiivinen syy-yhteys. — Tämä tapaustyyppi eroaa edellisestä vain siinä, 

että kahden tekijän toiminta aiheuttaa yhdessä seurauksen, mutta kummankaan 

toiminta ei olisi yksin riittänyt sen sattumiselle. 

 Nytkään tekijäkumppaneiden tapauksissa syy-yhteyden ongelmaa ei ole ja 

kukin vastaa yhdessä aiheutetusta vahinkoseurauksesta kokonaisuudessaan. Mutta 

jälleen joudutaan kysymään, miten olisi arvioitava itsenäisten toimijoiden tapausta? 

Voidaan olettaa, että paperitehtaiden päästöt johtivat vain yhteisvaikutuksellaan 

kalakuolemaan. Leikkausvirhe-esimerkissä vain leikkausvirheen ja koneen 

rikkoutumisen yhteisvaikutus oli riittävä edellytys potilaan kuolemalle. Ratkaisuna 

on pidetty sitä, että osasyitä arvioidaan kokonaisuutena. Kumpikin tehdas olisi 

aiheuttanut kalakuoleman ja potilaan kuoleman syitä olisivat sekä koneen 

rikkoutuminen että leikkausvirhe. 

 Näissä tapauksissa kirjallisuuden kannanotot liikkuvat melko sameilla vesillä. 

Asiallisesti joudutaan jossain vaiheessa kysymään, rangaistaanko osatekijöitä 

sattumien summasta. Joka tapauksessa teon huolimattomuuden arvioinnissa ( 

III.6) "sattumien summa" vaikuttaa vastuuta lieventävästi tai sen poistavasti. 

 Pelastavien syy-yhteyksien estäminen. — Samanlaisia ongelmia liittyy sen 

henkilön vastuuseen, joka estää pelastustoimen. Oletetaan leikkausesimerkissä, että 

sairaalan ylilääkäri C vaatii A:ta viemään hänet kotiin juuri, kun leikkauksen pitäisi 

alkaa. Näin tehdään ja potilas kuolee odottaessaan leikkauksen alkua. 

 Aiheuttiko C potilaan kuoleman? Olisiko potilas pelastunut, jos kirurgi ei olisi 

joutunut lähtemään paikalta? Condicio sine qua non ja INUS eivät anna selvää 

vastausta. Säännönmukaisten edellytysten teorian mukaan vastaus on myönteinen. 

Potilas ei olisi kuollut samalla tavalla, jos häntä olisi päästy leikkaamaan. 

Oikeudelliselle syy-yhteydelle riittää säännönmukainen tapahtumien seuraanto. 
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 Laiminlyönnillä "aiheuttaminen". — Kuten edellä todettiin, laiminlyönnin syy-

yhteys todetaan kysymällä, olisiko laiminlyöty teko estänyt seurauksen. 

Varsinaisesta syy-yhteydestä ei ole kysymys, vaan kahden asian loogisesta 

suhteesta. Laiminlyöntiä ei voida kytkeä seuraukseen luonnontieteellisen tai muun 

yleisiä mekanismeja koskevan tiedon perusteella. Sen sijaan, että kysyttäisiin, onko 

laiminlyönnillä aiheutettu jotain, kysytäänkin, olisiko laiminlyöty teko estänyt seu-

rauksen. 

 Laiminlyönnin syy-yhteydestä meillä ei yleensä voi olla mitään varmaa tietoa. 

Mistä sen tietää mitä olisi tapahtunut, jos laiminlyöjä olisi toiminut toisin? Koko 

laiminlyönnillä "aiheuttaminen" perustuu johonkin sellaiseen, mitä koskaan ei ole 

tapahtunut. Ei ole aina helppoa vastata, olisiko pelastusrengas pelastanut uimarin 

tai olisiko laiminlyöty hoito sittenkään pelastanut potilaan.  

 Jos syy-yhteydestä jää epävarmuutta, olisi juttu ratkaistava syytetyn eduksi. 

Tätä edellyttäisi rikosprosessissa noudatettu in dubio pro reo -periaate, joka 

tarkoittaa sitä, että epäselvissä tapauksissa syytetty on vapautettava. Laiminlyön-

nillä aiheuttaminenkin edellyttää sitä, että vaihtoehtoinen tapahtumankulku olisi 

riittävällä todennäköisyydellä estänyt vahinkoseurauksen. Käytännössä pelkkä 

epävarmuus syy-yhteydestä ei kuitenkaan ole riittänyt syytteen hylkäämiselle. 

KKO on edellyttänyt rankaisemiselta sitä, että laiminlyöty teko olisi todennäköi-

sesti estänyt vahinkoseurauksen. 

 Tapauksessa KKO 1984 II 224 uittotyömies, jolle ei ollut varattu pelastus-

liivejä, oli veneestä pudottuaan hukkunut. Yrityksen työturvallisuusjohto oli ollut 

velvollinen hankkimaan pelastusliivit. KKO piti "sangen epätodennäköisenä", että 

pelastusliivien antaminen olisi pelastanut uittomiehen, koska hän oli kotimatkallaan 

poikennut toisen työntekijän veneeseen, jossa onnettomuus sattui. Ajatuksena oli, 

että vaikka työnantaja olisi varannut uittopaikalle liivejä, ei sittemmin hukkunut 

uittomies olisi niitä kuitenkaan käyttänyt onnettomuustilanteessa. Työturvallisuus-

vastuussa olleet henkilöt tuomittiin kyllä työturvallisuusrikoksesta (RL 47:1) — 

joka ei edellytä vahinkoseurausta — mutta syyte kuolemantuottamuksesta (RL 

21:8) hylättiin. 

 Toisena esimerkkinä voidaan esittää ratkaisu KKO 1977 II 11, jossa oli kyse 

siitä, että opettaja oli laiminlyönyt valvoa koululaisten turvallisuutta uimahallimat-

kalla. Yksi koululainen hukkui opettajan ollessa saunassa. Opettajaa syytettiin 

kuolemantuottamuksesta. Ensimmäiseksi joudutaan kysymään, mihin opettaja oli 

velvollinen. KKO vastasi, että opettajan velvollisuus oli valvoa koululaisia altaalla. 

Seuraavaksi kysytään, olisiko koululainen pelastunut, jos opettaja olisi valvonut 

koululaisia altaan reunalla. Käytännössä hyvin harvoin voidaan sanoa varmasti, että 

laiminlyöty teko olisi estänyt vahinkoseurauksen. Tässä tapauksessa syy-yhteyttä 

pidettiin riittävän todennäköisenä ja opettaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta. 

 Avunannon syy-yhteys. — Vastaavanlaisia ongelmia on avunannon syy-

yhteydessä. Avunannolta ei edellytetä sitä, että pääteko olisi jäänyt ilman 

avunantajan tekoa tekemättä. Avunannolta on edellytetty ainoastaan myötävai-

kuttavaa syy-yhteyttä ( V.2.4). Jos avunantajaa syytetään esimerkiksi siitä, että 

tämä on toiminut murtokeikalla autonkuljettajana, ei tämä voi tehokkaasti 
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puolustautua väittämällä, että jos hän ei olisi ollut kuljettajana, olisivat muut osalli-

set tehneet keikan myös ilman häntä. Kuvatunlainen autonkuljettajana toimiminen 

täyttää myötävaikuttavan kausaalisuuden kriteerin. 

 Rangaistavalle avunannolle riittää, että rikoksen tekemisen mahdollisuuksia on 

lisätty, edistetty tai helpotettu. Tässäkin tapauksessa tapahtumien säännönmukainen 

seuraanto on katsottu riittäväksi, vaikka condicio sine qua nonin ja INUS-mallin 

mukaista syy-yhteyttä ei olisikaan olemassa. 

 "Katkeaako" syy-yhteys? — Vanhemmassa rikoslainopissa katsottiin, että syy-

yhteys voisi "katketa", jos teon ja vahinkoseurauksen väliin tulee toisen henkilön 

tahallinen teko. Vahinkoseurausta ei palautettu sellaiseen aiheuttamistekoon, joka 

edelsi toisen henkilön tahallista rikostekoa. Ainoan poikkeuksen muodostivat 

osallisuusopilliset tilanteet. Yllyttäjä ja avunantaja joutuivat vastuuseen, mutta 

tuottamuksellinen edistäjä ei periaatteessa koskaan. 

 Kysymys voi tulla esiin monenlaisissa tilanteissa. Oletetaan, että talo 

rakennetaan palomääräysten vastaisesti. Myöhemmin talo palaa poroksi ja sen 

asukas menehtyy savumyrkytykseen. Rakennusvirheet nopeuttivat olennaisesti 

palon etenemistä. Oletetaan, että asukas olisi pelastunut, jos talo olisi rakennettu 

oikein. Toisessa esimerkissä bensiininmyyjä myy "skineille" bensiiniä kanisteriin, 

vaikka mieltää heidän puheistaan, että he ovat mahdollisesti menossa polttamaan 

paikallisen pakolaisten vastaanottokeskuksen. Kolmas esimerkki koskee opettajan 

vastuuta koulukiusaamisesta. Oletetaan, että vastaava opettaja tietää kiusaamisesta 

mutta laiminlyö järjestää välituntivalvonnan riittäväksi. Lopputuloksena on, että 

kiusaaja pahoinpitelee uhrin sairaalakuntoon. 

 Vanha oppi tarkoittaisi sitä, että palomääräysten vastainen rakentaminen ei 

voisi olla syy asukkaan kuolemalle, jos tulipalo sytytettiin tahallaan. Opettaja ei 

voisi olla osavastuussa aiheutuneista vammoista, koska pahoinpitelijä toimi 

tahallaan. Samoin bensiininmyyjä olisi aina vastuusta vapaa. Ainoastaan jos ben-

siinimyyjä toimi tahallaan, kyse olisi avunannosta törkeään tuhotyöhön.  

 On selvää, että syy-yhteys ei katkea yhdessäkään esimerkeistä. Tahallisen 

tuhotyönkin tapauksessa rakennusvirheitä tai bensiinin myyntiä on pidettävä 

osasyynä tulipalolle ja kuolemalle. Opettaja on osaltaan aiheuttanut kiusatulle 

vammat, vaikka kiusaaja toimi tahallaan. Kysymys onkin lähinnä siitä, missä 

määrin ihmiset saavat luottaa siihen, että toiset eivät tee tahallisia rikoksia. Kyse ei 

ole seurauksen aiheuttamisesta vaan vastuusta aiheutetusta seurauksesta. Tapaus-

ryhmät käsitellään osana teon huolimattomuutta ( III.6.1.9). 

 

4 SEURAUKSEN ENNAKOITAVUUS 

 

Ennakoitavuusvaatimuksen merkitys. — Syy-yhteyden toteamisen jälkeen teon 

tunnusmerkistön mukaisuuden ongelmat ovat vasta alussaan. Syy-yhteys on 

ajallisesti rajoittamaton ja kattaa myös sellaiset vahinkoseuraukset, jotka ylittävät 

inhimillisen suunnittelukyvyn. Kaaosteoriasta peräisin olevan esimerkin mukaan 
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perhosen siipien leyhyttely Beijingissä saattaa aiheuttaa San Franciscossa maanjä-

ristyksen. Paljon läheisempi syy-yhteys on puukkotehtailijan tuotantotoiminnalla ja 

puukotuksilla, mutta sekin on kaikkea muuta kuin oikeudellisesti huomioon 

otettava. 

 Oppi seurauksen ennakoitavuudesta vastaa siihen, mitkä vahinkoseuraukset 

ovat arkiajattelun mukaan oikeudellisesti merkityksellisiä. Oikeuskäytännössä 

puhutaan usein myös seurauksen ennalta-arvattavuudesta. Rangaistusvastuu 

edellyttää sitä, että seuraus ei ole aivan epätodennäköinen tai sitä, että teko oli ylei-

sen elämänkokemuksen mukaan omiaan aiheuttamaan sattuneen kaltaisen 

vahingon. 

 Mitä ennakoitavuusvaatimus tarkoittaa? — Pelkistettynä ennakoitava on vain 

sellainen vahinkoseuraus, jonka  

 

* tekijä on voinut ja hänen on pitänyt teon hetkellä 

* joko oman tietonsa tai yleisen elämänkokemuksen perusteella  

* ennakoida ja ottaa lukuun. 

 

Ensimmäinen kriteeri liittyy siihen, että ennakoitavuus ratkaistaan niin sanotun ob-

jektiivisen ja teon hetkisestä näkökulmasta tehtävän ennusteen varassa. Tuomiois-

tuimen täytyy asettautua huolellisen tarkkailijan asemaan, joka arvioi 

tapahtumankulkua ennen vahinkoseurauksen syntyä. Toteutuneen tapahtumanku-

lun on ollut oltava tekijän näkökulmasta ennakoitavissa. Ennakoitavuus ei edellytä 

sitä, että aiheuttaja on tosiasiassa mieltänyt vahinkoseurauksen. Riittää, että hän 

olisi voinut ja hänen olisi pitänyt mieltää sen sattumisen mahdollisuus. 

 Ennakoitavuusratkaisut liittyvät usein siihen, että rikoksen uhriksi joutunut 

henkilö on saanut sydäninfarktin. Koska tapauksia käsitellään erikseen teon 

huolimattomuuden yhteydessä ( III.6.3.6), tässä riittää pari esimerkkiä. Klassi-

sessa ennakoitavuusratkaisussa KKO 1929 II 420 A oli huitonut torilla väkijou-

kossa pistoolilla niin, että se oli lauennut ja lähellä ollut B, joka sairasti sydänvika, 

oli saanut shokin ja hänen vartalonsa oikea puoli oli halvaantunut lähes täydellisesti. 

A tuomittiin rangaistukseen vammantuottamuksesta. 

 Tapauksessa KKO 1978 II 23 kaksi henkilöä ryösti 86-vuotiaan vanhuksen, 

joka menehtyi ryöstöön. Peruskuolinsyyksi todettiin vaikea-asteinen sydänsairaus. 

Koska ryöstötilanne aiheutti voimakkaan psykosomaattisen liikarasitustilan ja 

koska ryöstäjillä oli ollut syytä varoa vanhuksen kuolevan väkivallan johdosta, 

heidät tuomittiin törkeästä ryöstöstä ja kuolemantuottamuksesta. 

 Millaisten tietojen varaan ennakoitavuusratkaisu perustuu? Huomioon otetaan 

tietysti henkilön tiedot tapahtuman olosuhteista. Jos esimerkiksi autoilija tietää, että 

tietyssä kadunristeyksessä juoksee päivittäin tiettyyn kellonaikaan lapsia koulusta 

kotiin, hän ei voi vedota vastuuvapausperusteena siihen, että lapsista ei ollut 

varoitusmerkkiä. Huomioon otetaan lisäksi ne tiedot, jotka huolellisella 

tarkkailijalla olisi ollut olosuhteista. Autoilija, joka ei ole havainnut lapsista 

varoittavaa liikennemerkkiä, ei voi vedota huomaamattomuuteensa, koska 

huolellinen tarkkailija olisi liikennemerkkejä seurannut. 
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 Ihmisen makaaminen maantiellä sellaisessa paikassa, jossa näkyvyys on 

rajoitettu, ei välttämättä ole KKO:n mukaan (KKO 1984 II 132) paikkaa lähesty-

neen auton kuljettajan ennalta arvattavissa. KKO yksilöi tapauksessa melko pitkälle 

sitä, milloin kuljettajan pitäisi havaita tiellä makaava henkilö. Ratkaisuun 

vaikuttivat muun muassa pimeys, lumi, edellä ajava toinen auto, tienharjanne ja 

mutka. (Ks. samoin KKO 1964 II 119) 

 Ratkaisussa KKO 1990:163 oli kyse siitä, että A oli asunnossaan uhannut 

veljeään leipäveitsellä. Viereisessä huoneessa suljetun oven takana ollut B oli tästä 

hätääntyneenä pudottautunut kolmannessa kerroksessa sijainneesta asunnosta par-

vekkeelta maahan ja vammautunut. Kun A ei ollut uhannut B:tä rikoksella ja kun 

B:n pudottautuminen parvekkeelta ei ollut ollut A:n ennalta arvattavissa, syyte 

B:hen kohdistetusta laittomasta uhkauksesta ja vammantuottamuksesta sekä kor-

vausvaatimukset hylättiin. 

 "Yleisen elämänkokemuksen" kattavuus saattaa olla ongelma esimerkiksi tällä 

hetkellä käytävissä hometaloprosesseissa. Jos talo on rakennettu ja myyty eteenpäin 

aikana, jona pientalojen homevaurioista ei yleisöllä juuri ollut tietoa, ei voitane 

sanoa, että hometalon uusille asukkaille aiheuttamat vahinkoseuraukset olisivat 

olleet ennakoitavissa. Tilanne voi tietysti olla toinen, jos talo on myyty yleisen 

homevauriokeskustelun aikana ja myyjä on tiennyt, että myyntikohde on homeessa 

tai jos myyjän olisi pitänyt tietää, että kyseisen tyyppistä rakennustapaa käytettäessä 

homevaurioita tavallisesti esiintyy. 

 Entä mitä tarkoittaa "ennakoiminen" ja "lukuun ottaminen"? Täsmällistä kuvaa 

vahinkoseurauksesta ennakoitavuuskriteeri ei edellytä. Ongelmia aiheutuu siitä, 

että useissa tilanteissa seuraus on yleisellä tasolla ennakoitavissa, vaikka konkreetti-

nen tapahtumankulku ei sitä olisikaan ollut. Yleensä seurauksen ennakoitavuudella 

viitataan edelliseen ja kovin laaja vastuuvapaus ei tule kyseeseen. 

 Työaikalain rikkomista koskeneessa ratkaisussa KKO 1986 II 39 oli kyse siitä, 

että sähkönjakeluyhtiön toimintayksiköissä ja jakeluverkostossa sattuneet häiriöt 

eivät yksittäistapauksina olleet ennalta-arvattavia, mutta niitä esiintyi tietyllä 

säännönmukaisuudella. Koska korjaustyöhön olisi voitu varautua yhtiön korjauska-

pasiteettia mitoitettaessa, korjaustyötä ei pidetty poikkeuksellisista tapahtumista 

johtuvana hätätyönä. (Vrt. KKO 1995:73.) 

 Ennakoitavuus suhteessa teon huolimattomuuteen. — Vanhemmassa rikos-

lainopissa seurauksen ennakoitavuudella oli erittäin suuri merkitys ja sen 

alaisuudessa käsiteltiin lähes kaikki kysymykset, jotka tässä teoksessa kuuluvat 

teon huolimattomuuden alaisuuteen. Nykyään monet katsovat, että ennakoita-

vuuskriteeri on epämääräinen ja sen alaisuudessa käsitellyt tilanteet voidaan 

jäsentää paljon pidemmällekin. 

 Esimerkiksi luottamusperiaate tieliikenteessä ( III.6.1.8) ja uhrin eri-

tyisominaisuuksien vaikutus ( III.6.3.6) tulevat erikseen tarkasteltaviksi. Enna-

koitavuus ei yksin tietenkään riitä teon huolimattomuudelle. Sen soveltaminen 

rajataan hyvin epätavallisiin syy-yhteyksiin. Silti ennakoitavuudella saattaa olla 

joissain jutuissa edelleenkin itsenäistä merkitystä. 
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 On lukuisia kysymyksiä, joissa vahinkoseuraus on ollut epäilyksettä ennakoi-

tava — ja usein jopa ennakoitu —  mutta joissa tekoa ei silti ole pidettävä huolimat-

tomana. Esimerkiksi vahingonkorvausoikeudellisessa ratkaisussa KKO 1992:123 

oli kyse sairaalan velvollisuudesta varautua vahinkoihin, jotka aiheutuvat kiinni 

paiskautuvista parvekkeen ovista. Potilas oli käynyt parvekkeella. Sieltä pois-

tuessaan hän oli tukea saadakseen tarttunut kädellään oven karmiin. Tuulenpuuska 

oli paiskannut parvekkeen oven kiinni, jolloin sormet olivat jääneet oven ja karmin 

väliin. 

 Sairaalan ylläpitäjään kohdistettu korvauskanne hylättiin, koska sairaalalla ei 

ollut KKO:n mukaan velvollisuutta varustaa ovea erityisillä turvalaitteilla tämän 

kaltaisen ennalta-arvaamattoman vahingon varalta. Voidaan kuitenkin epäillä, oliko 

kyseessä todella ennakoimaton vahinko. Näyttääkin siltä, että ratkaisu olisi pitänyt 

perustella kysymällä, oliko sairaala velvollinen varautumaan vahinkoon, vaikka se 

olisi ennakoitukin. Tämä kysymys yhdistää koko teon huolimattomuutta koskeva 

jaksoa ( III.6). 

 Toisena esimerkkinä ennakoitavuuden suhteesta muuhun teon huolimatto-

muuteen voidaan esittää tapaus KKO 1994:69, jossa jalankulkija oli vammautunut 

astuttuaan pyörätietä takaa lähestyvän pyöräilijän eteen. Pyöräilijää pidettiin 

syyllisenä vamman aiheutumiseen lähinnä sillä perusteella, että tällainen 

jalankulkijan menettely oli ennakoitavaa. Tapaus esitetään tarkemmin 

luottamusperiaatteen yhteydessä. Siinä yhteydessä asetetaan kysymys, oliko 

pyöräilijällä lupa luottaa siihen, että jalankulkija noudattaa edes jonkinlaista 

huolellisuutta astuessaan pyörätielle, vaikka hänen tielle astumisensa olisikin ollut 

ennakoitavaa. 
 

 

5 EPÄVARSINAISET LAIMINLYÖNTIRIKOKSET 

JA VASTUUASEMAOPPI 

 

5.1 Johdanto 

 

Teoksen muissa jaksoissa käsiteltävät kysymykset. — Vaikka rikoksen toteut-

tamisen perustapauksena esitetään yleensä aktiivinen tekeminen, voi myös laimin-

lyönti olla rangaistavaa kahdessa tapauksessa. Rikosoikeudessa tapauksia nimite-

tään — terminologisesti vähemmän onnistuneella tavalla — varsinaisiksi ja epä-

varsinaisiksi laiminlyöntirikoksiksi. Epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin liittyy 

runsaasti poikkeuksellisia piirteitä, jotka ovat esillä teoksen muissa osissa. 

 Varsinaisilla laiminlyöntirikoksilla viitataan tunnusmerkistöihin, joissa jo 

pelkkä laiminlyönti tehdä jotakin on kriminalisoitu. Näissä tunnusmerkistöissä 

velvoitetaan joko kaikki ihmiset tai jollain tavalla rajattu henkilöryhmä toimimaan. 

Rikoksissa ei edellytetä vahinkoseurauksen sattumista ja rikokset kuuluvat 

toimintarikosten ryhmään. Varsinaiset laiminlyöntirikokset käsiteltiin edellä ( 

III.1.2). 
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 Laiminlyönnin käsite ja laiminlyönnin erottaminen aktiivisesta tekemisestä on 

tärkeää, kun puhumme epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista. Kuten edellä on 

todettu, epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin kuuluu vahinkoseurauksen aiheutta-

minen. Vahinkoseurauksen sattumisen salliminen ei ole yleisesti rangaistavaa ja 

epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta rangaistaan vain vastuuasemassa olevaa 

henkilöä. ( III.1.3). 

 Myös syy-yhteyden toteaminen epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa 

poikkeaa totutusta. Laiminlyönnillä ei voi varsinaisesti aiheuttaa mitään. Tästä 

huolimatta laiminlyönnin ja sattuneen seurauksen välillä voidaan todeta syy-yhteys 

kysymällä, olisiko laiminlyöty teko kokemusperäisen tietomme mukaan estänyt 

vahinkoseurauksen. Syy-yhteyden ongelmat selvitettiin niin ikään edellä ( 

III.3.3). 

 Monissa laiminlyöntitapauksissa ongelmaksi muodostuu se, miten tulisi 

suhtautua siihen, että suojeltava henkilö itse ottaa tietoisia terveysriskejä? Mihin 

asti esimerkiksi työnantajan suojeluvastuu ulottuu, jos työntekijä tietoisella ris-

kinotollaan vaarantaa oman henkensä ja terveytensä? Nämä kysymykset tulevat 

esille tunnusmerkistön ulottuvuuden yhteydessä ( III.6.3). Olennaista on kysyä 

asiaan osallisten perusteltuja odotuksia ja olosuhteita kokonaisuutena. 

 Muissakin kysymyksissä epävarsinaiset laiminlyöntirikokset ovat pulmallisia. 

Esimerkiksi tuottamus ( III.9) arvioidaan periaatteessa normaalin tapaan. Usein 

on kuitenkin katsottu, että tuottamuksen toteaminen laiminlyöntitapauksissa 

edellyttää normaalia enemmän. Jos laiminlyöjältä ei olisi kohtuudella voitu edel-

lyttää suurempaa aktiivisuutta, häntä ei tulisi rangaista. 

 Entä onko avunanto laiminlyönnillä mahdollinen? Tämä kysymys tulee esille 

myöhemmin ( V.2.4) samalla, kun laiminlyönnin muutkin osallisuusopilliset 

erityispiirteet käsitellään. 

 Tosiasiallinen merkitys. — Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten tosiasiallinen 

merkitys yhteiskunnassa on kasvanut perinteisten toimintarikosten kustannuksella. 

Valvonta- ja suojeluvastuita on alettu kytkeä yhä enemmän esimerkiksi tuotannolli-

sen toiminnan tai ammatin harjoittamisen yhteyteen.  

 Perinteiset vastuuaseman tilanteet eivät ole menettäneet merkitystään, 

pikemminkin päinvastoin. Työnantajan vastuu työntekijän turvallisuudesta tai 

lääkärin vastuu potilaastaan on yhä usein esillä oikeuskäytännössä, vaikka 

tuomioistuinkäsittelyyn tulevia juttuja vähentääkin se, että aloille on luotu 

pakolliset vakuutusjärjestelmät työtapaturmien ja ammattitautien sekä hoitovir-

heiden varalle. Uudempana vastuuaseman tilanteena voidaan pitää tuoteturvalli-

suutta. Tuoteturvallisuudesta ei tosin vielä ole paljonkaan oikeuskäytäntöä. 

 Laillisuusperiaatteen vahvistamisen tarve. — Vastuu epävarsinaisesta 

laiminlyöntirikoksesta on ongelmallinen erityisesti laillisuusperiaatteen (HM 6a §) 

ja kriminalisointiperiaatteiden näkökulmasta. Siihen liittyy ongelmia niin ultima 

ratio -periaatteen kuin myös blankorangaistussäännösten käytön kannalta. 

 Ennen kaikkea ongelmana on laiminlyöntivastuun suhde praeter legem-

kieltoon ( II.1.2). Periaatteen katsotaan joka tapauksessa edellyttävän sitä, että 
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vastuuasemaoppi olisi ankkuroitava kirjoitettuun lakiin. Onhan kysymys siitä, 

missä määrin ihmisten katsotaan olevan velvollisia toistensa suojelemiseen ja 

vaaran lähteiden valvomiseen, mitä suurimmassa määrin kriminaalipoliittinen ja 

siten eduskunnassa ratkaistava. Karkeimmin tämä tuli aikanaan esiin kansallisso-

sialistisessa Saksassa, jossa erityinen oikeudellinen velvollisuus toimia saatettiin 

perustella pelkillä moraalisilla velvoitteilla. Rikoslakiprojektin jatkotyöskentelyssä 

laiminlyönnin rangaistavuuden edellytykset ollaankin kirjaamassa rikoslakiin. 

 Lainopin tila. — Vastuuasemaopin analysoinnin lähtötilanne ei ole erityisen 

lupaava meikäläisessä rikoslainopissa. Ongelmia liittyy jo vastuuasemaopin 

henkilölliseen ulottuvuuteen. Kuka on vastuussa toisen hengestä ja terveydestä? 

Aina ei ole selvää, missä tilanteissa yksityinen on velvollinen estämään muille 

aiheutuvia vahinkoseurauksia.  

 Ongelmia lisää se, että vaikka henkilön voitaisiin todeta olevan vastuuasemas-

sa, toimintavelvoitteiden asiallinen ulottuvuus on epäselvä. Missä laajuudessa 

vastuuasemassa oleva henkilö on velvollinen suojelemaan muita ja valvomaan 

vaaran lähteitä? Vastuuasema ei ole staattinen yhteiskunnallinen asema vaan 

laajuudeltaan kussakin tilanteessa ja olosuhteissa erikseen arvioitava 

toimintavelvoitteen perusta. 

 Ihmisillä on lupa luottaa siihen, että heidän lääkärinsä ovat ottaneet vastuun 

heidän sairauksiensa hoidosta, että heidän työnantajansa ovat ottaneet vastuun 

työturvallisuudesta työpaikalla tai että koiria ulkoilutetaan riittävää huolellisuutta 

noudattaen. Ihmisillä on myös lupa luottaa siihen, että lastenhoitaja on ottanut 

vastatakseen lapsista ja opettajat pitävät huolen koululaisista. Toisaalta vastuuase-

massakaan oleva henkilö ei ole aina vastuussa kaikesta siitä, mitä hänen vastuulleen 

kuuluvalle henkilölle tapahtuu. 

 Kolmas ongelma koskee tilannetta, jossa useat vastuuasemassa olevat henkilöt 

ovat yhdessä aiheuttaneet laiminlyönnillään vahinkoseurauksen. Ketä näistä henki-

löistä tulisi rangaista? Tilanne on tyypillinen esimerkiksi työturvallisuusvastuussa. 

Näihin lainopin puutteisiin on haettu parannusta alkamalla kehittää omaa vastuun 

kohdentamisoppia. 

 

5.2 Vastuuaseman vaatimus 

 

Vastuuaseman vaatimus. — Loukkaamisrikosten tunnusmerkistö koskee tietyn 

vahinkoseurauksen aiheuttamista. Tekotapa on laissa kuvattu joko aktiiviseen 

tekemiseen viitaten (esim. joka tappaa..., RL 21:1) tai se on jätetty avoimeksi (esim. 

joka aiheuttaa toisen kuoleman..., RL 21:8). Vaikka loukkaamisrikosten 

perustyyppi on aktiivisella tekemisellä toteutettu tunnusmerkistö, laiminlyönti voi 

johtaa tietyin edellytyksin rangaistusvastuuseen. Tämä vastuu epävarsinaisesta lai-

minlyöntirikoksesta edellyttää sitä, että normin katsotaan tarkoittavan paitsi yleistä 

aktiivisen tekemisen kieltämistä niin myös sellaisten henkilöiden velvoittamista 

toimintaan, jotka ovat erityisessä vastuussa vahinkoseurauksen sattumatta jää-

misestä. 
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 Moraaliselta kannalta ero varsinaisiin laiminlyöntirikoksiin on olennainen. 

Vain vastuuasemassa oleva tuomitaan vahinkoseurauksen aiheuttamisesta, esimer-

kiksi kuolemantuottamuksesta (RL 21:8). Muut, joilla oli mahdollisuus estää vahin-

koseuraus, tuomitaan rangaistukseen ainoastaan siitä, että he eivät ole ryhtyneet 

odotettuihin pelastustoimiin, esimerkiksi pelastustoimen laiminlyönnistä (RL 

21:15). Rangaistus on varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa olennaisesti loukkaa-

misrikoksia alhaisempi. 

 Mitkä seurausrikokset tulevat kyseeseen? — Epävarsinaisia laiminlyöntirikok-

sia ei voida erottaa tunnusmerkistötasolla, vaan selvä valtaosa loukkaamis- ja 

muista seurausrikoksista voidaan toteuttaa myös laiminlyönnillä, kunhan seu-

rauksen on tapauksessa aiheuttanut sellaisen henkilön laiminlyönti, jolla olisi ollut 

erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seuraus. Aivan kaikissa rikoksissa vastuu 

epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta ei tosin tule kyseeseen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi omakätiset rikokset ( V.2.2). 

 Yleensä kyseeseen tulevat RL 21 luvun loukkaamisrikokset. Käytännössä puhe 

on tuottamuksellisista rikoksista eli vammantuottamus- ja kuolemantuotta-

musrikoksista. Periaatteessa myös sellaisia tahallisia rikoksia kuin surma voidaan 

tehdä laiminlyönnillä. Harvoin kuitenkaan laiminlyöjä mieltää toisen kuoleman 

sillä tavalla varsin todennäköiseksi seuraukseksi laiminlyönnistään, että tahallisuus-

vaatimus täyttyisi. 

 Samanarvoisuusvaatimus. — Rangaistavuudelle ei riitä se, että henkilö on 

muodollisesti ottaen vastuuasemassa. Vastuuasemassa olevan henkilön laiminlyön-

tiä estää vahinkoseuraus on voitava pitää yhtä moitittavana kuin sitä, että sivullinen 

aiheuttaisi vahinkoseurauksen aktiivisella tekemisellä. Vastuuasemassa olevan 

laiminlyönti on voitava katsoa samanarvoiseksi kuin sivullisen aktiivinen aiheut-

tamisteko. Yhtä hyvin kuin kaikilta on kielletty esimerkiksi kuoleman seurauksen 

aktiivinen aiheuttaminen, voidaan tietyissä sosiaalisissa rooleissa olevat henkilöt 

velvoittaa tietyissä tilanteissa estämään kuoleman seurauksen synty. Toisesta 

suunnasta katsottuna ihmisten on voitava luottaa siihen, että määrätyssä asemassa 

olevat ihmiset myös toimivat tietyllä tavalla. 

 Tapahtumankulun hallinnan vaatimus. — Laiminlyönnin ja aktiivisen 

tekemisen samanarvoisuusvaatimusta ei ole meillä paljon arvioitu. Samanar-

voisuusvaatimus voidaan ymmärtää siten, että vastuuasemassa olevan henkilön on 

hallittava tapahtumankulkua. 

 Aktiivisessa tekemisessä tapahtumankulun hallinta ilmenee oman toiminnan 

fyysisen hallinnan kautta. Jotta laiminlyöjää voitaisiin rangaista, vahinkoseurausta 

olisi voitava pitää vastuuasemassa olleen "tekona" sosiaalisessa mielessä. 

Laiminlyönnissä tapahtumankulun hallinta voi ilmetä 

 

* olennaisen vahinkoseurauksen aiheuttavan syyn eli vaaran lähteen hallintana 

(valvontavastuu) tai  

* sen avuttomuuden hallintana, joka on olennaisessa asemassa vahinkoseurauksen 

synnylle (suojeluvastuu). 
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Tapahtumankulun hallinta viittaa osittain teon tosiasiallisiin esimies- ja val-

tasuhteisiin. Siinä on kysymys myös vaatimuksista sen suhteen, missä laajuudessa 

kussakin sosiaalisessa roolissa ja kussakin tilanteessa toisten valvontaan ja suo-

jeluun ollaan velvollisia. 

 Vanhemman valvontavastuu lapsesta voidaan rajoittaa tilanteisiin, joissa lapsi 

on niin pieni, että vanhempi todella pystyy estämään lastaan vahingoittamasta 

muita. Samoin voidaan ymmärtää myös muiden valta- tai esimiesasemassa olevien 

vastuu. Vaarallisen kiinteistön, koneen tai eläimen valvonta on pääsääntöisesti 

omistajansa tai haltijansa asiana. Kun ulkoiluttajan dobermanni hyökkää pyöräilijän 

kimppuun, on luontevaa aloittaa kysymällä, oliko vahinkoseurauksen synty lai-

minlyöjän hallinnassa vai ei. 

 Samoin voidaan ymmärtää myös suojeluvastuun asialliset rajat. Esimies- ja val-

tasuhteet ovat olennaisia, kun arvioidaan huoltajan tai opettajan suojeluvastuuta 

räjäytystyömaalle juoksevasta pienestä lapsesta tai kirurgin suojeluvastuuta, kun 

leikkaus on kriittisessä vaiheessa. Näissä tilanteissa yksilön hyvinvointi ei ole aina 

hänen omassa kontrollissaan vaan jonkun toisen hallittavissa. Pienen lapsen "koh-

talo" on huoltajan hallinnassa samalla tavoin kuin leikkauspotilaan "kohtalo" 

kirurgin hallinnassa. Myös työnantajan suojeluvastuu työntekijöiden 

työturvallisuudesta voidaan ymmärtää paremmin kysymällä sitä, mihin asti 

työturvallisuus on kunkin työnantajan edustajan hallinnassa. 

 Toisaalta esimerkiksi juopottelumatkalle lähteneiden keskinäinen vastuu voi-

daan asettaa kyseenalaiseksi. Niissä tapauksissa uhri on voinut itse myötävaikuttaa 

vahinkoseuraukseensa siinä määrin, että mistään toisen "avuttomuuden hallinnasta" 

ei voida puhua. Näissä tilanteissa olisikin kysyttävä, millaisia perusteltuja 

odotuksia osapuolilla oli toisiinsa nähden. 

 

5.3 Vastuuasemassa olevat henkilöt 
 

Valvonta- ja suojeluvastuu. — Missä tilanteessa henkilöllä on erityinen oikeu-

dellinen velvollisuus vahinkoseurauksen estämiseen? Kuten edellä jo viitattiin, 

vastuu vahinkoseurauksen aiheutumisesta laiminlyönnillä jaetaan uudemmassa kir-

jallisuudessa yleensä valvontavastuuseen ja suojeluvastuuseen. Edellä on esitetty 

lukuisia esimerkkejä vastuuasemasta. 

 Valvontavastuulla tarkoitetaan vastuuta sellaisista vaaran lähteistä, joiden 

muille aiheuttamat vaarat laiminlyöjän otaksutaan estävän. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi omassa hallinnassa olevat vaaralliset laitteet, rakennukset tai kotieläi-

met. Oikeuskäytännössä on arvioitu muun muassa tapauksia, joissa liikkeen kyltti 

putoaa jalankulkijan päälle, jalankulkija liukastuu hiekoittamattomalla jalkakäytä-

vällä, työntekijä loukkaantuu pudottuaan rakennuskuiluun ja valvomaton koira 

kaataa polkupyöräilijän nurin. 

 Jos valvontavastuuta luonnehtii velvollisuus minimoida tietystä vaaran 

lähteestä aiheutuvat riskit, suojeluvastuu tarkoittaa periaatteessa kaikkien niiden 

riskien torjumista, jotka uhkaavat suojeltavaa ihmistä tai omaisuutta. Käytännössä 

velvollisuus rajoitetaan yleensä kuitenkin koskemaan vain tiettyjä riskejä. Näissä 
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tilanteissa edellytetään yleensä läheistä riippuvuussuhdetta tai tosiasiallista luotta-

mista toisen apuun. Esimerkkinä toimikoon vanhempien vastuu lapsestaan. 

Vanhemmat ovat velvollisia estämään mahdollisuuksiensa mukaan lapsen juokse-

misen maantielle. Samanlainen suojeluvastuu on kyseessä poliisimiehen ja säilöön 

otetun päihtyneen välillä tai lääkärin ja nimenomaan hänen hoidettavanaan olevan 

potilaan välillä. 

 Keskeinen kysymys on se, milloin laiminlyöjän on katsottava olleen vastuu-

asemassa. Millä perusteilla syntyy sellainen erityinen oikeudellinen velvollisuus 

toimia, joka luo rangaistusvastuun myös vahinkoseurauksen sattumisen sallimi-

sesta? Milloin tietyn henkilön passiivisuus on katsottava samanarvoiseksi kuin 

aktiivinen tekeminen yleensä? Lähteenä on ennen kaikkea oikeuskäytäntö ja 

rikosoikeustiede, koska rikoslaissa ei ole vielä asiasta säännöstä. 

 Velvollisuus suojella tai valvoa toista henkilöä voi perustua 

 

* virkaan, toimeen tai asemaan,  

* tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, 

* tehtäväksi ottamiseen ja sopimukseen tai 

* tekijän vaaraa aiheuttaneeseen edellä käyneeseen toimintaan. 

 

Kolmessa ensimmäisessä ryhmässä on kyse ensi sijassa suojeluvastuusta. 

Työnantaja on velvollinen estämään työturvallisuuslainsäädännön tarkoittamalla 

tavalla työtapaturmia (kohta 1), vanhemmat voivat olla velvollisia suojelemaan 

lastaan (kohta 2) ja hotellinpitäjä asiakkaidensa turvallisuutta (kohta 3). Sen sijaan 

neljänteen ryhmään (4) kuuluu sekä suojelu- että valvontavastuun tapauksia. Kyse 

on näissä tilanteissa yleensä omalla teolla aiheutetun vaaratilanteen torjumisesta. 

 Joissain tilanteissa myös valvontavastuu toisten henkilöiden toiminnasta voi 

tulla kyseeseen. Tämä koskee tilanteita, joissa joku on oikeudellisesti velvollinen 

valvomaan toista tai on toiseen nähden esimiesasemassa. Esimerkkeinä voidaan 

mainita muun muassa lasten ja vanhempien, holhoojien ja holhottien sekä kasvatus-

vanhempien ja kasvattien suhteet (kohta 2). 

 Myös käskyvaltasuhteet sotilaallisissa ja poliisitehtävissä sekä aluksessa, 

koulussa, vankilassa ja mielisairaalassa (kohta 1) voivat perustella sen, että esimies 

tai käskyvaltaa käyttävä on velvollinen estämään alaisiaan tai hoidokkejaan teke-

mästä rikoksia kolmansia vastaan. Vastuuta toisten henkilöiden toiminnasta on 

sovellettu KKO:ssa varsin varovaisesti. Lähinnä kyse on ollut eräiden virkamiesten 

velvollisuudesta estää muita tekemästä rikoksia. 

 Lisäksi vaarallisen kiinteistön, koneen tai eläimen haltija voi joutua vastuuseen 

tämän kolmannelle aiheuttamasta vahinkoseurauksesta. Vastuu perustuu käytän-

nössä yleensä toimeen tai asemaan (kohta 1) taikka tehtäväksi ottamiseen ja 

sopimukseen (kohta 3). 

 Virka tai toimi. — Virkaan tai toimeen perustuva vastuuasema on ollut 

käytännössä ehkä tavallisin korkeimmassa oikeudessa esillä ollut epävarsinaisen 

laiminlyöntirikoksen tilanne. Virkaan tai toimeen perustuvia aineellisoikeudellisia 

velvoitteita onkin runsaasti. Esimerkiksi opettaja, joka oli laiminlyönyt valvoa 
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koululaisten turvallisuutta uimahallimatkalla, tuomittiin kuolemantuottamuksesta, 

kun yksi koululainen hukkui opettajan ollessa saunassa (KKO 1977 II 11). Vastaa-

valla tavalla hiihtokilpailujen järjestelytoimikunnan jäsen on tuomittu vamman-

tuottamuksesta, koska hän ei ollut varoittanut hiihtäjiä ladulla olleesta vaarallisesta 

kohdasta (KKO 1975 II 30). Myös poliisimies saattaa olla velvollinen huolehtimaan 

siitä, että pidätetyt eivät vahingoita itseään (KKO 1948 II 363). Virkaan kuuluvista 

huolellisuusvelvoitteista olisi lukuisia muitakin esimerkkejä.  

 Lääkärin vastuusta nimenomaan hänen hoidettavanaan olleen potilaan turvalli-

suuden suhteen on paljon ratkaisuja. Jos lääkäri laiminlyö vastaanotollaan potilaan 

lähettämisen erikoislääkärin tutkimuksiin, vaikka siihen on aihetta, hän voi joutua 

vastaamaan myöhemmin sattuvasta kuolemasta tai ruumiinvammasta (KKO 1969 

II 9). 

 Vastuu ei ulotu pidemmälle kuin niin sanottu hyvä hoito (lege artis) edellyttää. 

Edellytyksenä on, että erikoislääkärin tutkimuksen tarve on ollut ennakoitavaa. 

Ratkaisussa KKO 1977 II 37 lääkäri oli hoitotoimenpiteestä päättäessään tosin 

päätynyt tulokseen, jota lääketieteellisesti arvostellen ei voitu pitää oikeana, mutta 

hänen ei kuitenkaan katsottu menetelleen virkavelvollisuutensa vastaisesti 

huomioon ottaen ratkaisun tekohetkellä hänen tiedossaan olleet seikat (Ään.). 

Potilas oli tullut kahdesti vatsakipujen vuoksi sairaalaan. Hänelle oli varattu uusi 

aika ja annettu kipulääkitys. Muutaman päivän kuluttua potilas menehtyi. Kuolin-

syy oli suolitukos, joka olisi voitu todeta vain avaamalla vatsaontelo. (Ks. myös 

KKO 1950 II 184) 

 Kirurgin vastuuasemaan kuuluu muun muassa siitä huolehtiminen, että 

leikkaushaavaan ei jää harsotukkoja tai muita vieraita esineitä (ks. KKO 1947 II 

161, KKO 1949 II 240 ja KKO 1959 II 129). Myös hoitava lääkäri voi olla 

vastuussa siitä, että hoitorutiinit ovat asianmukaisia. Ratkaisussa KKO 1988:34 lää-

käri oli sairaanhoitajan avustamana erehdyksessä antanut leukemiapotilaalle suo-

neen tarkoitetun lääkkeen selkäytimeen seurauksin, että potilas oli halvaantunut. 

Lääkäri ja sairaanhoitaja tuomittiin rangaistukseen tuottamuksellisesta virka-

velvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta koska heidän — huolimatta 

siitä, että he olivat joutuneet antamaan lääkitystä sitä aikaisemmin yrittäneen 

lääkärin ja sairaanhoitajan sijasta — olisi tullut itse varmistautua lääkkeen oikeasta 

antotavasta. 

 Myös virheelliset käytännöt hyväksynyt hallintolääkäri voidaan katsoa 

vastuulliseksi. Ratkaisussa KKO 1979 II 69 osastonylilääkäri ja kaksi sairaan-

hoitajaa asetettiin vastuuseen sairaalan anestesiaosastolla vallinneen huonon 

käytännön seurauksista. Leikkaustoimenpidettä varten esilääkityksen saanut 

potilas, joka oli asetettu istumaan leikkauspöydälle odottamaan lääkärin saapumista 

paikalle, oli pyörtynyt ja pudonnut lattialle loukkaantuen vakavasti. KKO tuomitsi 

sekä käytännön hyväksyneen osastonylilääkärin viransijaisen että kaksi sairaanhoi-

tajaa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuotta-

muksesta. 
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 Asema. — Asemaan perustuvista velvollisuuksista tavallisin lienee työnantajan 

tai tämän edustajan vastuu työntekijöiden turvallisuudesta. Jos työturvallisuusmää-

räyksiä on rikottu ja työntekijä tämän johdosta loukkaantuu, vastaa työnantaja paitsi 

työturvallisuusrikoksesta — joka on varsinainen laiminlyöntirikos — myös vam-

mantuottamuksesta. 

 Klassiset työturvallisuusratkaisut ovat KKO 1937 II 105 ja KKO 1940 II 335. 

Edellisessä rakennustyömaan vastaava rakennusmestari tuomittiin rangaistukseen 

työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sekä velvoitettiin maksamaan 

vahingonkorvausta, kun hän oli laiminlyönyt varustaa rakennustelineet tarkoituk-

senmukaisilla suojalaitteilla, minkä seurauksena putoava tiilenkappale oli osunut 

erään työntekijän päähän (ks. myös KKO 1937 II 404). Jälkimmäisessä tapauksessa 

työntekijä oli kaatunut käynnissä olleen sirkkelisahan terään ja kuollut. Toimi-

tusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta, koska 

sahassa ei ollut teränsuojusta (ks. myös KKO 1939 II 527). 

 Työnantajan suojeluvastuu ei välttämättä rajaudu vain omiin työntekijöihin. 

Ratkaisussa KKO 1981 II 25 työnantaja A:n alaisena ollut työntekijä oli kuollut 

asennustelineiltä pudonneesta ritilästä saamiinsa vammoihin. Telineiden asen-

nuksen ja purkamisen valvoja toimi sivu-urakoitsija B:n palveluksessa ja 

työnjohtaja toimi aliurakoitsija C:n palveluksessa. Koska valvojan ja työnjohtajan 

laiminlyönnit olivat osaltaan myötävaikuttaneet A:n työntekijän kuolemaan ja oli-

vat vaarantaneet myös B:n ja C:n palveluksessa olleiden työntekijöiden turvalli-

suuden, heidät tuomittiin rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuot-

tamuksesta (ks. myös KKO 1993:162).  

 Asemaan perustuvana velvollisuutena voidaan pitää myös rakennuksen haltijan 

vastuuta sen turvallisuudesta. Oikeuskäytännössä on tuomittu muun muassa asunto-

osakeyhtiön hallituksen jäsenet ja isännöitsijä vammantuottamuksesta, kun nämä 

olivat laiminlyöneet aidata ja valaista kiinteistöllä olleen ajosyvennyksen sillä seu-

rauksella, että pihan poikki kulkeva henkilö — joka ei tiennyt ajosyvennyksestä — 

oli pudonnut ajosyvennykseen ja loukkaantunut (KKO 1980 II 89; ks. myös KKO 

1932 II 179, KKO 1932 II 285 ja KKO 1948 II 313). Näissä tilanteissa 

vahingonkorvausvelvollisuutta on usein soviteltu (ks. VahL 6:1) uhrin oman 

myötävaikutuksen perusteella.  

 Rakennuksen haltijan lisäksi myös kiinteistön haltijalla on valvontavastuu 

kiinteistön turvallisuudesta. Näissäkin tapauksissa valvontavastuu saattaa 

asiallisessa suhteessa ulottua myös niihin tilanteisiin, joissa joku tulee kiinteistölle 

ilman lupaa tai muuten kärsii vahinkoseurauksen osittain omasta tuottamuksestaan. 

Edellytyksenä on kuitenkin nytkin, että tällainen vahinkoseuraus oli ennakoitava. 

 Erilaisten vaarallisten kaivantojen aiheuttamat vammat ovat tyypillisiä vastuu-

aseman tilanteita. Tapauksessa KKO 1950 II 362 yleisesti käytetyn polun poikki 

kaivettu kaivanto oli jätetty aitaamatta ja merkitsemättä seurauksin, että polkua 

pitkin pimeässä kulkenut henkilö oli pudonnut kaivantoon ja loukkaantunut. Työn 

teettäjä ja kaivamistyön suorittaneet työmiehet tuomittiin laiminlyönnistä 

rangaistukseen ja velvoitettiin soviteltuihin korvauksiin. Samoin ratkaisussa KKO 

1949 II 190 työnjohtajien, jotka olivat laiminlyöneet huolehtia heidän toimestaan 
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järveen avatun avannon asianmukaisesta merkitsemisestä, katsottiin syyllistyneen 

avantoon pimeän aikaan potkukelkkoineen pudonneen henkilön kuoleman tuotta-

mukseen (Ään.) (ks. myös KKO 1962 II 110). 

 Vahingonkorvausoikeudellisesti kiinteistön haltijan asema oli viimeksi esillä 

ratkaisussa KKO 1995:69. Jalankulkija oli vahingoittunut sunnuntaiaamuna 10.4. 

kello 6.45 kaatuessaan jäisellä ja hiekoittamattomalla suojatiellä. Suojatien liukkaus 

oli johtunut edellisen yön pakkasesta ja aamuyöllä sataneesta alijäähtyneestä 

vedestä. Kaupunki oli ryhtynyt katujen kunnossapitotöihin tapahtumapäivänä kello 

7 aamulla, vaikka kadulla tiedettiin olevan jalankulkuliikennettä myös yöaikaan. 

Kaupunki oli kadun kunnossapitäjänä korvausvastuussa jalankulkijalle aiheutu-

neesta vahingosta. (Ks. myös KKO 1962 II 46) 

 Tekijän ja uhrin välinen suhde. — Tyypillisin esimerkki tästä vastuuasemasta 

on vanhempien vastuu lapsestaan. Standardiesimerkkinä esitetään yleensä 

vanhempien velvollisuus antaa pienelle lapselleen ravintoa (ks. KKO 1939 II 448 

ja KKO 1948 II 268a). Käytännössä hankalampia ovat sellaiset tilanteet, joissa 

lapsen sallitaan juoksevan auton alle tai lapsi jätetään paleltumaan ulos talvella tai 

läkähtymään kesällä autoon. 

 Vanhemmassa oikeuskäytännössä (KKO 1950 II 259) ja uudemmassakin 

kirjallisuudessa on katsottu puolisoiden olevan jonkinlaisessa vastuussa toistensa 

turvallisuudesta. Näissä tilanteissa rangaistusvastuun täytyy olla poikkeuksellista, 

koska käsitykset avioliitosta ovat muuttuneet ja aineellisessa perheoikeudessa ei ole 

normeja, joilla vastuuasemaa voitaisiin perustella. Vanhempien vastuu pienestä 

lapsestaan taas on saanut uutta positiivisoikeudellista tukea lapsioikeudellisesta 

lainsäädännöstä. 

 Tehtäväksi ottaminen ja sopimus. — Myös yksityisoikeudellinen sitoutuminen 

voi perustaa vastuuaseman esimerkiksi silloin, kun täysihoitolan pitäjä ei ilmoita 

asiakkailleen täysihoitolan rantalaiturin edessä olevasta uppotukista. Asiakkaan hy-

pättyä laiturilta ja loukkaannuttua täysihoitolan pitäjä tuomittiin vammantuotta-

muksesta (KKO 1979 II 99). 

 Toisena esimerkkinä sopimukseen perustuvasta vastuusta voi olla hoitosopimus 

(KKO 1946 II 79). Edellä on jo viitattu ns. kuhne-tapaukseen (KKO 1994:101). 

Siinä luontaishoidon asiantuntija, joka oli neuvonut lapsen vanhempia korvaamaan 

lääkärin määräämän insuliinihoidon kuhne-hoidolla, rinnastettiin asemansa 

perusteella hoitavaan lääkäriin. Luontaishoitaja oli tullut henkilökohtaisesti 

hoitamaan lasta eikä ollut huolehtinut siitä, että lapsi olisi ajoissa saatettu sairaala-

hoitoon, vaikka oli havainnut tämän olevan hälyttävässä kunnossa. Luontaishoitaja 

tuomittiin kuolemantuottamuksesta. 

 Sopimukseen perustuvaa valvontavastuuta edustaa koiran ulkoiluttajan velvol-

lisuus huolehtia siitä, että hän kykenee pidättelemään koiraa. Jos koira puree 

vastaantulijaa, vastaa ulkoiluttaja monissa tapauksissa vammantuottamuksesta (ks. 

KKO 1986 II 63). 

 Tekijän edellä käynyt vaaraa aiheuttanut toiminta. — Näissä tilanteissa kyse 

on ollut suojeluvastuusta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi yhtei-

selle vaaralliselle kalastusmatkalle lähteminen voisi perustaa kullekin vastuun 
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muiden ryhmän jäsenten hengestä ja terveydestä. Ratkaisujen ongelma on siinä, että 

mitään positiivisoikeudellista tukea suojeluvelvoitteelle ei yleensä ole löydettävissä 

ja tuomioistuin kehittää "solidaarisuusvelvoitteet" jälkikäteen. 

 Myös suomalaisen rikoslainopin erityisongelma eli vahvan humalatilan 

mukanaan tuomat vahinkoseuraukset on luettu tähän ryhmään ja yhteiselle 

juopottelumatkalle lähteneille on asetettu suojeluvelvoite ryhmän jäsenistä. 

Ratkaisuihin pätee sama kritiikki. Suojeluvelvoitteilta tulisi edellyttää edes väljää 

positiivisoikeudellista perustaa. Näissä tapauksissa on tosin harvoin kyse 

puhdaspiirteisistä laiminlyönneistä. 

 Yleensä tilanteita voidaan luonnehtia laiminlyönnin ja aktiivisen tekemisen 

välimaastoon kuuluvina, kun matkatoveri putoaa tai pudotetaan humalaisena 

pakkaseen, lumihankeen tai muuten koleaan ja kuolee muun seurueen jatkettua 

matkaansa (ks. esim. KKO 1981 II 97, KKO 1928 II 180, KKO 1938 II 64 ja KKO 

1960 II 91). Toisessa tapausryhmässä toiselle tarjotaan joko myrkyllistä viinaa tai 

viinaa liiallisesti sillä seurauksella, että nauttija kuolee (ks. KKO 1951 II 39 ja KKO 

1966 II 48). Joissain tapauksissa tapaturmaisesti loukkaantunut ryhmän jäsen on 

yksinkertaisesti jätetty oman onnensa nojaan. Myös näissä, selkeimmin laimin-

lyöntitapauksissa on vastuuaseman katsottu olevan perusteltavissa (KKO 1956 II 

61). 

 Myös niissä tilanteissa, joissa tekijät ovat ensin pahoinpidelleet uhriaan, heille 

voi syntyä edellä käyneeseen toimintaan perustuva velvoite tarkistaa uhrin tila 

ennen kuin ryhtyvät uhria koskeviin jatkotoimiin. Esimerkiksi tapauksessa KKO 

1992:28 oli kyse siitä, että syytetyt olivat pahoinpidelleet uhrinsa ja luulleet tämän 

kuolleen. Tosiasiassa uhri oli ainoastaan tajuton. Tämän jälkeen pahoinpitelijät 

hautasivat uhrinsa. Tahallisesta taposta ei ollut kysymys. Tekijät tuomittiin 

kuitenkin pahoinpitelyn lisäksi myös kuolemantuottamuksesta, koska heillä 

katsottiin olleen edeltäneen menettelynsä vuoksi velvollisuus tarkistaa, oliko heidän 

käsityksensä uhrin tilasta oikea (ks. myös KKO 1952 II 85, KKO 1975 II 1, KKO 

1976 II 3, KKO 1979 II 105 ja KKO 1991:100). 

 

5.4 Vastuun kohdentaminen työnjaon tilanteissa 

 

Ongelma-alueita. — Käytännössä vahinkoseuraus on usein aiheutunut useiden 

toimijoiden yhteisestä laiminlyönnistä. Vastuuasemaoppi ei sellaisenaan yleensä 

anna vastausta siihen, kuka tai ketkä organisaation sisällä ovat vastuussa seurauksen 

estämisestä. Vaikka vastuun kohdentamisongelmat ovat epäilemättä vaikeimpia 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten yhteydessä, ne koskevat myös varsinaisia 

laiminlyöntirikoksia. Niissäkään ei yleensä määritellä täsmällisesti, kuka on 

velvollinen toimintaan. 

 Talouselämän rikoksissa laiminlyönteihin syyllistytään yleensä oikeushenki-

löissä, ennen kaikkea osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa. Osakeyhtiölaissa (OYL 

8:6) säädetään yleispiirteisesti yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväjaosta, 

mutta siinäkään ei osoiteta tarkkarajaisesti eri tehtäviä yhtiön eri toimielimille tai 

johtajille.  
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 Myös tunnusmerkistöissä voidaan rajata vastuusubjektien piiriä. Esimerkiksi 

työrikoksista voidaan tuomita kuka tahansa "työnantajan edustaja" (poikk. RL 

47:5.2). Määritelmä kattaa esimiesasemassa olevat henkilöt työnjohtajasta konser-

nin hallintoneuvoston puheenjohtajaan saakka. Ympäristörikosten (RL 48 l) 

tekijäpiiriä ei ole rajattu lainkaan. Ongelmat ovatkin korostuneet erityisesti näillä 

rikosoikeuden lohkoilla. Työ- ja ympäristörikoksissa on nähty epätyydyttäviä 

"vastuukeskittymiä" joillekin organisaatiotasoille yrityksen sisällä. Esimerkiksi 

työturvallisuusvastuun painopiste on ollut alimmalla työnjohdolla ja yrityksen 

keskijohdossa. 

 Ongelmia on pyritty vähentämään muuttamalla tunnusmerkistöjen sanamuo-

toja. Esimerkiksi työturvallisuusrikoksen (RL 47:1) tekotavat muotoiltiin vuonna 

1995 uudelleen, jotta rangaistus voitaisiin kohdentaa aikaisempaa ylemmille 

esimiesportaille. Vuonna 1995 rikoslakiin säädettiin myös omat vastuun kohden-

tamissäännökset työ- ja ympäristörikoksia varten (RL 47:7 ja RL 48:7). Säännökset 

perustuivat pitkälti 1980-luvulta lähtien käytyyn keskusteluun vastuun kohdentami-

sesta. 

 Kohdentamisongelmia on myös sellaisissa tapauksissa, joissa ei toimita 

osakeyhtiössä. Esimerkiksi hoitovirhetapauksissa joudutaan arvioimaan niin 

sanotun leikkaustiimin ryhmän jäsenten vastuuta vahinkoseurauksesta. Ruotsin-

laivan tai ilma-aluksen kuljettamiseen osallistuu kansipäällystössä useita henkilöi-

tä. Urheilu- tai harrastustoimintaa ei ole välttämättä organisoitu yhdistyksen 

alaisuuteen, vaan voidaan ainoastaan puhua joukkueesta tai ryhmästä. Entä miten 

olisi arvioitava koulun opettajakunnan välinen vastuunjako oppilaiden turvalli-

suudesta tai poliisilaitoksen päivystysryhmän vastuunjako pidätettyjen turvalli-

suudesta? 

 Kohdentamiskriteerit. — Miten valikoituu se henkilö, joka vastaa toisten 

turvallisuudesta tai organisaation velvollisuuksien täyttämisestä? On kysyttävä, 

kenen tai keiden olisi pitänyt yhteisössä toimia huolellisemmin tai — samaa 

tarkoittaen — kenen syyksi laiminlyönti on luettava. Laiminlyönnistä tuomitaan 

rangaistukseen vain se, joka olisi ollut velvollinen aktiivisuuteen. 

 Ensi sijassa velvollisuuksia määritellään kirjoitetun lainsäädännön määräyksil-

lä. Edellä mainittiin työ- ja ympäristörikoksia koskevat erityiset vastuun 

kohdentamissäännökset. Osittain johtoa saadaan myös muista normeista. Esimer-

kiksi ympäristöluvan ehdoissa voidaan määritellä, kuka on organisaatiossa vas-

tuussa jätehuollosta. Myös sellaiset alakohtaiset tapanormit kuin hyvä pankkitapa 

tai hyvä journalistitapa voivat määrittää sitä, missä tilanteessa henkilön on katsotta-

va vastanneen toiminnasta. 

 Vastaus voi siten vaihdella eri tilanteissa huomattavasti ja tässä voidaan esittää 

ainoastaan joitain pääpiirteitä. Yleensä vastuun kohdentamisessa tulisi ottaa 

huomioon 

 

* asianomaisen asema, 

* hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu, 

* laajuus ja 
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* selvyys, 

* hänen ammatillinen pätevyytensä sekä 

* muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. 

 

Näitä kriteerejä sovellettaessa keskeiseen asemaan nousevat organisaation sisäiset 

järjestelyt. Jos lainsäädäntöä tai muita virallisnormeja ei ole, voidaan vastuun 

kohdentamisessa ottaa johtoa muun muassa organisaatiokaavioista taikka 

julkisyhteisöjen ohje- tai johtosäännöistä. Esimerkiksi hoitovirhevastuuta 

kohdennetaan sairaaloiden päivystysjohtosäännöissä. Vastuu työturvallisuudesta 

otetaan usein huomioon yhtiön organisaatiokaaviossa. Toimivaltuuksia on voitu 

määritellä myös työ- ja virkaehtosopimuksissa tai yksittäistä toimihenkilöä 

koskevassa työsopimuksessa. Monta kertaa joudutaan turvautumaan yrityksessä tai 

muussa toiminnassa vakiintuneeseen ja hyväksyttävään käytäntöön.  

 Asema. — Organisatorisella asemalla ei ole ratkaisevaa merkitystä vastuun 

kohdentamiselle. Esimerkiksi toimitusjohtajuus tai hallituksen puheenjohtajuus on 

toissijainen vastuun kohdentamisen peruste ja ensi sijassa vastuu kohdennetaan 

todellisten valta- ja vastuusuhteiden mukaisesti. Tosin oikeuskäytännössä vastuun 

kohdentamisratkaisu perustellaan vieläkin usein vain viittaamalla syytetyn 

ammatti- tai tehtävänimikkeeseen. 

 Jos henkilön tosiasiallinen valta on suuri, hän voi joutua vastuuseen muodolli-

sesti heikosta asemastaan huolimatta. Jos taas henkilöllä ei tosiasiassa ole 

toimivaltuuksia yhteisössä, pelkkä muodollinen asema ei riitä hänen asettamisek-

seen vastuuseen yhteisön toiminnassa tehdystä laiminlyönnistä. Yleensä ei ole 

tarkoituksenmukaista kysyä suoraan, mikä on jollakin tehtävänimikkeellä 

varustetun henkilön vastuu, koska siihen voidaan vastata vain pitäen silmällä jotain 

tiettyä tilannetta, tiettyä organisaatiota ja tiettyä henkilöä kyseisessä asemassa. 

 Asemaa koskevaa tarkastelua ei voi suorittaa yleisellä tasolla vaan tilanne-

kohtaisesti. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1993:93 oli kyse siitä, että A oli myynyt 

osakeyhtiön osake-enemmistön, mutta toiminut edelleen yhtiön hallituksen 

puheenjohtajana. Yhtiössä tehdyn sopimuksen mukaan uusi pääosakas vastasi 

yhtiön verovelvoitteiden suorittamisesta. Yhtiö jätti suorittamatta ennakonpidä-

tyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Asemansa puolesta A olisi voitu tuomita verori-

koksesta eikä yhtiön sisäinen sopimus olisi toiminut esteenä. Koska A:ta oli 

kuitenkin laiminlyöntien aikaan suorastaan estetty edes saamasta tietoa yhtiön 

kirjanpidosta, häntä vastaan ajettu syyte hylättiin. 

 Tehtävien ja toimivaltuuksien laatu. — Tehtävällä viitataan asiaan, joka jonkun 

on hoidettava yhteisössä. Toimivaltuuksilla tarkoitetaan jossain määrin toista asiaa. 

Ne liittyvät valtaan käskeä, määrätä, hankkia, investoida tai ryhtyä muuhun 

toimenpiteeseen, joka on välttämätön jonkin tehtävän täyttämiselle. Sama asia voi 

kuulua esimerkiksi alemman esimiehen välittömiin tehtäviin ja ylemmän esimiehen 

toimivaltuuksiin.  

 Oletetaan, että työnjohtajan tehtäviin kuuluu rakennustyömaan työturval-

lisuudesta huolehtiminen, mutta hänelle ei ole osoitettu tehtävänsä suorittamiseen 

markkamääräisiä budjettiraameja. Tässä tilanteessa henkilön tehtävät ovat hänen 
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toimivaltuuksiansa laajemmat. Rakennusyhtiön aluepäälliköllä saattaa olla asiassa 

laajat toimivaltuudet, koska hänen päätettävänään ovat laajakantoiset asiat. Sen 

sijaan hänen tehtäviinsä ei kuulu esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden opasta-

minen suojavarusteiden käyttöön. 

 Tehtävien ja toimivaltuuksien laatua määrittää ennen kaikkea niiden itsenäi-

syys. Usein on kysyttävä, onko tehtävänsä laiminlyönyt henkilö normaalisti tehnyt 

tehtävänsä itsenäisesti ja rutiininomaisesti ilman edeltänyttä käskyä tai opastusta. 

Toimivaltuuksien itsenäisyys viittaa puolestaan muun muassa siihen, olisiko 

epäkohta ollut poistettavissa henkilöllä olleiden markkamääräisten investointi- ja 

budjettivaltuuksien puitteissa. Käytännössä vastaus riippuu siitä, toimiiko henkilö 

suoritusportaan työntekijöiden lähimpänä esimiehenä vai keski- tai ylimmässä 

johdossa. 

 Tilannetta havainnollistaa ratkaisu KKO 1964 II 47. Puutavaraa kuljetettiin 

selluloosayhtiön traktorilla. Kuljettajan apumiehen jalka tarttui vetoakselin 

murrosniveleen, jota ei ollut suojattu. Jalka oli amputoitava. Selluloosayhtiön 

piiriesimiehen katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja vammantuotta-

mukseen (Ään). KO ja HO olivat tuominneet myös yhtiön metsäpäällikön 

rangaistukseen. KKO:n päätöstä voidaan tulkita siten, että piiriesimiehen itsenäisiin 

tehtäviin kuului vetoakselin kunnosta huolehtiminen. Metsäpäällikölläkin oli 

tietysti toimivaltuudet puutteen korjaamiseen, mutta se ei kuulunut hänen 

tehtäviinsä. 

 Kohdentamiseen ei periaatteessa vaikuta se, onko joku toinen henkilö toiminut 

aktiivisesti tai laiminlyönyt jotain. Käytännössä, jos esimerkiksi työnjohtaja on 

käskenyt työntekijän vaaralliseen työhön, työmaapäällikön tai työturvallisuuspääl-

likön mahdollista laiminlyöntivastuuta ei aina oteta arvioitavaksi. Jos taas kyse on 

kaikkien esimiesten laiminlyönnistä estää vaarallisen käytännön jatkuminen, 

vastuun kohdentaminen ei yleensä pysähdy alijohdon esimiehen vastuuseen vaan 

ulottuu keski- ja ylemmän johdon esimiesten laiminlyöntien arviointiin. 

 Tehtävien ja toimivaltuuksien laajuus. — Toimivaltuuksien laajuus tarkoittaa 

osittain samaa asiaa kuin niiden laatu. Ennen kaikkea on kysyttävä, kuinka 

laajakantoisiin päätöksiin henkilö on oikeutettu. Yrityksen ali- tai keskijohdolla ei 

ole välttämättä markkamääräisiä toimintapuitteita tehtäviensä täyttämiseen. Heillä 

ei välttämättä ole päätösvaltaa vaan ainoastaan valta tehdä esityksiä yrityksen 

ylemmälle johdolle. Esimerkiksi esittelijän toimivaltuudet ovat suppeammat kuin 

päättävän toimielimen. Vuokratyövoiman käyttäjällä on yleensä tosiasiassa laajat 

toimivaltuudet ja samalla vastuu vuokratun työvoiman työturvallisuudesta. Laajat 

toimivaltuudet ja vastuu kuuluvat yhteen. 

 Laajoihin toimivaltuuksiin voivat toisaalta liittyä melko suppeat konkreettiset 

tehtävät. Laajakantoisia päätöksiä tekevällä ylimmän tason esimiehellä ei ole aina 

käytännön mahdollisuuksia seurata ja valvoa alempaa päätöksentekoprosessia 

kokonaisuudessaan. 

 Vastuun kohdentamista voidaan arvioida vaihe kerrallaan. Voidaan aloittaa 

kysymällä, minkä tyyppisen ympäristörikoksen estäminen on esimerkiksi yhtiön 

toimitusjohtajan tai ympäristöasioista vastaavan johtajan tehtävänä. Seuraavaksi 
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voidaan kysyä, kuuluiko tämän johtajan tehtäviin laitoksen vuoromestarin 

toiminnan asianmukaisuuden valvominen. Arviossa on otettava huomioon se, oliko 

vuoromestari asianmukaisesti valittu ja koulutettu. On myös kysyttävä, mitkä olivat 

vuoromestarin omat tehtävät ja toimivaltuudet. Jos esimerkiksi ongelmajätteitä ei 

ole varastoitu ympäristöluvan tarkoittamalla tavalla, on kysyttävä, oliko 

vuoromestarilla valtuudet päättää itsenäisesti varastoinnista. 

 Tehtäviä ja toimivaltuuksia voidaan siirtää pätevästi selvillä toimivaltamää-

räyksillä organisaatiossa alaspäin. Delegoija voi vapautua pätevästi tehtävistä, jos 

tehtävät vastaanottanut pystyy niistä asianmukaisesti huolehtimaan ammatillisen 

pätevyytensä, koulutuksensa ja toimivaltuuksiensa puitteissa. Jo perinteisesti on 

puhuttu valintavastuusta (culpa in eligendo), informaatio- ja opastusvastuusta 

(culpa in instruendo) ja valvontavastuusta (culpa in inspiciendo). 

 Yhtiön palvelukseen on valittava henkilöstö huolellisesti, henkilöstöä on 

opastettava riittävästi ja taitavia ja kykeneviäkin alaisia on valvottava riittävästi. 

Näiden edellytysten täyttyessä toimivaltuuksia voidaan siirtää alaspäin. Jos tehtäviä 

ja toimivaltuuksia ei ole siirretty pätevällä tavalla, ylemmillä organisaatiotasoilla 

voi olla yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että riskit minimoidaan. 

 Ratkaisussa KKO 1992:159 oli kyse siitä, että osakeyhtiön toimitusjohtaja oli 

antanut yhtiön mainosesitteen kuvituksen yhtiön markkinointiosaston vastaavan 

johtajan tehtäväksi yhdessä erään mainostoimiston kanssa. Tämä oli yhtiön kokoon 

nähden ollut johdollisesti perusteltua. Toimitusjohtaja oli heti saatuaan tietää, että 

esitteessä oleva kuva oli harhaanjohtava ja omiaan vahingoittamaan toisen 

elinkeinotoimintaa, huolehtinut siitä, ettei esitettä enää levitetty. Toimitusjohtajaa 

vastaan ajettu syyte hylättiin. 

 Tehtävien ja toimivaltuuksien selvyys. — Mitä epäselvempi tehtävien ja 

toimivaltuuksien jako on, sitä enemmän lisääntyy niiden henkilöiden vastuu, joiden 

asiana on tehtävänjaosta päättäminen ja siitä tiedottaminen. Rangaistusvastuuta ei 

voi välttää sillä perusteella, että tehtävien hoitamista ei ole annettu kenenkään tehtä-

väksi tai toimivaltuuksien jako on epäselvä. Toimivaltuuksien epäselvyys ja 

puutteellisuus on luettava sellaisten esimiesten syyksi, joiden vastuulle tehtäväjaon 

vahvistaminen organisaatiossa kuuluu. 

 Ratkaisussa KKO 1986 II 123 asetettiin vastuuseen "ruohonjuuritason" laimin-

lyönnistä melko korkea toimihenkilö, koska hän ei ollut osoittanut tehtäviä riittävän 

selvästi eri tahoille. Sähkölaitoksen muuntamon oven kohdalla ei ollut vaadittavaa 

varoitustaulua. Sähkölaitoksen käytönjohtaja tuomittiin rangaistukseen sähkölait-

teistoja koskevien säännösten rikkomisesta, kun sähkölaitoksessa ei ollut yleisoh-

jeita sen varmistamiseksi, että varoitustaulut asennettiin ja niiden paikalla oloa 

valvottiin. Kysymys oli myös vammantuottamuksesta. 

 Ammatillinen pätevyys. — Korkea ammatillinen pätevyys korostaa toiminta-

velvollisuutta ja vastuuta. Pätevyyden merkitystä havainnollistaa ratkaisu KKO 

1986 II 116. Tehtaassa käytettyä säiliötä puhdistamaan laskeutunut työntekijä oli 

hapenpuutteen ja kaasun johdosta tukehtunut kuoliaaksi. Häntä auttamaan mennyt 

työntekijä oli saanut aivovamman. Tehtaan teknillisen johtajan ja käyttöpäällikön 

olisi koulutuksensa ja ammattikokemuksensa perusteella pitänyt ymmärtää työn 
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vaarallisuus ja, vaikka tehtaalla ei ollut aiemmin tapahtunut vastaavanlaista 

onnettomuutta, huolehtia työturvallisuusmääräysten antamisesta ja noudattami-

sesta. Heidät tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sekä kuolemantuottamuksesta ja 

vammantuottamuksesta. 

 Ammatillinen pätevyys asettaa myös rajat sille, kuinka paljon tehtäviä voidaan 

delegoida organisaatiossa. On kysyttävä, onko organisaatiossa täytetty valinta- sekä 

informointi- ja opastusvastuun vaatimukset. Puutteellinenkin esimiehen ammatti-

taito voi riittää rangaistusvastuulle, jos henkilö on ryhtynyt vailla tarvittavia tietoja 

ja taitoja vastuulliseen tehtävään. Tällaisessa tilanteessa rangaistukseen voidaan 

usein tuomita sekä toimihenkilöiden kouluttamisen laiminlyönyt henkilö että se — 

kouluttamaton — henkilö, joka on rikkonut velvollisuuksiaan. Koska ammatillinen 

pätevyys tulee otettavaksi huomioon osana tuottamusta ( III.9.3), sitä ei ole syytä 

käsitellä tässä laajemmin. 

 Muu osuus lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. — Joissain tilanteissa 

vastuuseen voidaan asettaa sellainenkin henkilö, joka ei tehtävänkuvansa mukaan 

olisi ensisijaisesti toimintavelvollinen. Esimerkiksi työnjohtajan velvollisuutena on 

pidetty sitä, että hän ilmoittaa työturvallisuusepäkohdista esimiehilleen. Hänellä on 

tällainen velvollisuus silloinkin, kun se ei kuulu nimenomaan hänen tehtäviinsä. 

Samoin lääkärin velvollisuutena voidaan usein pitää sitä, että hän ilmoittaa -

esimerkiksi vanhentuneista lääkkeistä esimiehelleen silloinkin, kun se ei kuulu 

nimenomaan hänen virkavelvollisuuksiinsa. 

 "Muulla osuudella" ei ole kovin suurta merkitystä rangaistusvastuun kohden-

tamisessa. Esimerkkitapauksessa päästään samaan lopputulokseen, kun todetaan, 

että työnjohtajalla on toimivaltuudet ilmoittaa työturvallisuusepäkohdista, hänen 

asemansa on riittävän korkea ja hän tietää epäkohdasta.  

 Tilanteet, joissa vastuun kohdentaminen joudutaan ratkaisemaan vain "muun 

osuuden" perusteella, lienevät harvinaisia. Sitä paitsi sen laaja soveltaminen olisi 

usein vastoin säännösten tavoitteita. "Suoritusportaaseen" kuuluvaa laiminlyöjää ei 

ole tarkoitus rangaista. Epäkohtien korjaamisesta ovat vastuussa ensi sijassa ne, 

joiden määräyksestä, toimeksiannosta tai suostumuksella on menetelty lainvastai-

sesti. Vain jos esimies toimii samalla "suoritusportaan" työntekijänä hän saattaa 

vastata työturvallisuusrikoksesta (ks. KKO 1982 II 66). 

 Kysymystä havainnollistaa ratkaisu KKO 1978 II 18. Vaneritehtaan työnjohtaja 

oli kehottanut X:ää korjaamaan viallista nosturia. Nosturi nostettiin puutukien 

päälle. X:n mentyä nosturin alle puutuet pettivät, nosturi putosi ja X sai vaikean 

vamman. Korjaustyö olisi kuulunut tehtaan korjaamolle, jolla oli oma vas-

tuunalainen henkilö. Tällä perusteella syyte työturvallisuusrikoksesta hylättiin. 

Toisaalta vaikka työnjohtaja oli toiminut toimivaltuuksiensa ulkopuolella, hänen 

olisi tullut mieltää nostotoimenpiteen vaarallisuus. Hänet tuomittiin rangaistukseen 

vammantuottamuksesta ja maksamaan vahingonkorvausta, koska hän oli havainnut 

korjaustyön vaatimien tukilaitteiden käytön laiminlyödyksi (Ään).  

 Useat vastuusubjektit. — Usein kyse ei ole vastuullisen "osoittamisesta", vaan 

vastuun jakamisesta useiden henkilöiden välillä. Esimerkiksi terveydenhuolto-

henkilökunnan vastuuta potilaan turvallisuudesta on arvioitu lukuisia kertoja 
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KKO:ssa. Usein kysymys on ratkaistu siten, että vastuuseen on asetettu niin hoitava 

lääkäri kuin myös takapäivystäjä ja mahdollisesti ylihoitaja tai muu sairaanhoitaja.  

 Ratkaisussa KKO 1964 II 69 oli kyse siitä, että pientä lasta oli hoidettu sairaalan 

lääkärin määräyksestä. Sairaalassa käytetty höyryhengityslaite oli epäkuntoinen ja 

laitteesta purkautumaan päässyt kuuma vesi oli aiheuttanut lapselle vammoja. 

Tapaus luettiin sairaalan lääkärin, ylihoitajan ja hoitoa antaneen lastenhoitajan 

syyksi. Samantyyppinen tilanne oli esillä ratkaisussa KKO 1988:34. Lääkäri oli sai-

raanhoitajan avustamana erehdyksessä antanut leukemiapotilaalle suoneen tarkoite-

tun lääkkeen selkäytimeen seurauksin, että potilas oli halvaantunut. Sekä lääkäri 

että sairaanhoitaja tuomittiin rangaistukseen (ks. myös KKO 1979 II 69). 

 Työturvallisuusesimerkkinä voidaan esittää ratkaisu KKO 1960 II 101. 

Sähkölaitoksessa työskennellyt asentaja oli kuollut sähköiskusta. Laitoksen 

ylisähkömestari tuomittiin rangaistukseen virkarikoksesta, työturvallisuusrikok-

sesta ja kuolemantuottamuksesta, koska hän oli laiminlyönyt huolehtia turvalli-

suustoimenpiteisiin ryhtymisestä. Myös käyttöinsinööri tuomittiin, koska hän oli 

hyväksynyt turvallisuusmääräysten vastaisen käytännön laitoksessa suoritetuissa 

töissä. Syyte sähkölaitoksen hoitajaa vastaan sitä vastoin hylättiin muun muassa 

siitä syystä, että hän oli huolehtinut laitoksen palvelukseen otettavien työnteki-

jöiden opastamisesta ja työturvallisuuden edistämisestä asianmukaisesti. 

 

 

6 TEON HUOLIMATTOMUUS 

 

6.1 Kielletty riski 
 

6.1.1 Johdanto 

 

Suhde sallittuun riskinottoon. — Ensimmäinen edellytys sille, että tekoa voidaan 

pitää huolimattomana, on kielletty riski. Perinteisesti sallittu riskiotto on sulkenut 

rangaistusvastuun poikkeuksellisesti pois tunnusmerkistön täyttävältä teolta. Asia 

voidaan kääntää myös toisinpäin. Kielletty riskinotto on tunnusmerkistön 

mukaisuuteen kuuluva positiivinen vastuun ehto. Kielletyssä riskinotossa kysytään, 

onko henkilö toiminut huolimattomasti vai ei. 

 Kielletyssä riskissä on asiallisesti kysymys useista perinteisistä vastuun 

edellytyksistä, joita ei ole jäsennetty kovin pitkälle. Viime vuosikymmenten 

rikosoikeudellisessa keskustelussa sallitulle riskille on annettu yhä enemmän 

merkitystä. Sallitussa riskissä oli kysymys yleisellä tasolla kielletystä, mutta 

yksittäistapauksessa sallitusta riskinotosta. Kielletyn riskin vaatimus ymmärretään 

yleisemmin: jos henkilö ei ole ottanut kiellettyä riskiä, hän ei ole toiminnallaan 

täyttänyt mitään tunnusmerkistöä. 

 Esimerkiksi urheiluloukkauksia on alettu jäsentää viime vuosikymmeninä 

sallitun riskin tilanteina. Mutta onko esimerkiksi jääkiekkoon kuuluvissa 
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taklauksissa todella kysymys periaatteessa pahoinpitelyistä, jotka jäävät yksittäis-

tapauksissa rankaisematta sallitun riskin oikeuttamisperusteen vuoksi? Luonte-

vampaa on ajatella, että jääkiekon pelaamisessa kiellettyä riskinottoa toisen 

terveydestä on vasta sellainen menettely, jossa on rikottu pelin sääntöjä pelin 

henkeen kuulumattomalla tavalla. Tällöin kysytään, missä rajoissa lajin harjoitta-

minen on jo yleisellä tasolla sallittua satunnaisista vahinkoseurauksista huolimatta. 

Esimerkiksi liikenne, urheilu, terveydenhuolto sekä suuri osa tuotannollista 

toimintaa merkitsevät sallitun riskin ottamista. 

 Suhde sosiaaliadekvanssiin. — Myös niin sanottua sosiaaliadekvanssia on 

pidetty oikeuttamisperusteena. Osallistumisesta sellaisiin toimintoihin, jotka ovat 

yleisesti hyväksyttyjä ja hyväksyttäviä, ei ole rangaistu. Suomessa esimerkki voisi 

olla metelöiminen yleisellä paikalla uudenvuoden- ja vapunaattoina. Muodollisesti 

ottaen teko täyttäisi ilkivallan tunnusmerkistön (RL 17:13), mutta kenellekään ei 

tulisi mieleenkään alkaa sakottaa tuhansia juhlijoita. Sosiaaliadekvanssikin voidaan 

ymmärtää tunnusmerkistön mukaisuuden poistavana syynä. Uudenvuodenjuhlijan 

teko ei täytä mitään tunnusmerkistöä. 

 Suhde seurauksen ennakoitavuuteen. — Ehkä vaikeimmat kielletyn riskin 

ongelmat koskevat useiden henkilöiden yhteisvaikutusta. Muiden henkilöiden 

huolellinen tai huolimaton toiminta on periaatteessa merkityksetöntä riskinoton 

kielletylle tai sallitulle luonteelle. Useinhan esimerkiksi liikenneonnettomuus-

tapauksissa rangaistukseen tuomitaan kumpikin osapuoli. Usein joudutaan 

kysymään, osoittaako toisen toiminnan asianmukaisuuteen luottaminen kiellettyä 

riskinottoa. 

 Tilanteet on perinteisesti palautettu yksinomaan seurauksen ennakoitavuuteen. 

Kysymystä ei silloin aseteta oikein. Esimerkiksi kysymys siitä, mihin tienkäyttä-

jällä on lupa luottaa tieliikenteessä, on luontevaa palauttaa sallitun ja kielletyn ris-

kinoton rajaan. Samalla tavalla voidaan joutua arvioimaan sitä, missä määrin yhtiön 

hallituksen jäsenillä on lupa luottaa toistensa toiminnan asianmukaisuuteen tai 

missä määrin yksityisellä on lupa luottaa siihen, että viranomaistarkastuksissa on 

tarkistettu erilaisia laitteita huolellisesti. 

 Jos ongelmat palautettaisiin ennakoitavuuteen, laajimmassa vastuussa olisi aina 

huolellinen toimija, joka pohtii ennakolta kaikki mahdollisuudet, mutta arvioi 

lopulta riskit väärin. Kielletyn ja sallitun riskinoton raja on suuressa osassa 

tapauksia riippumaton siitä, mitä henkilö on ennakoinut ja mitä jättänyt 

ennakoimatta. 

 

6.1.2 Vaaran vähentäminen 

 

Kaksi vaikutustapaa. — Vaaran vähentäminen on otettavissa huomioon kahdella 

tavalla. Osassa tapauksista vaaran vähentäminen johtaa oikeuttamisperusteiden — 

lähinnä pakkotilan — soveltamiseen. Osassa tapauksia ei ole perusteltua sanoa, että 

vaaraa vähentänyt teko olisi edes tunnusmerkistön mukainen. 

 Tapahtumankulun heikentäminen. — Vaaran vähentäminen poistaa tunnus-

merkistön mukaisuuden, jos tekijä heikentää seuraukseen muutenkin johtamassa 
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olevaa tapahtumankulkua. Kouluesimerkissä rakennustyömaalla tiiliskivi on 

putoamassa työntekijän päähän. Toinen työntekijä saa ohjattua tiiliskiven 

työntekijän olkapäähän. Ei ole luontevaa sanoa, että pelastusteko täytti vam-

mantuottamuksen tunnusmerkistön, mutta jää pakkotilan vuoksi rankaisematta. 

Vaaraa vähentävä teko on ilman muuta sallittu, jopa suositeltava.  

 Vammantuottamuksen tunnusmerkistö ei täyty siinäkään tapauksessa, että 

jälkikäteen asiaa arvioitaessa pelastustoimi ei ollut kaikkein vähiten vaaraa 

aiheuttava. Vaikka siis voitaisiin todeta, että työntekijän työntäminen syrjään olisi 

ollut tehokkaampaa kuin tiilen huitaiseminen, pelastusteko on rankaisematon. 

Toisaalta jos henkilö on suojeluvelvollinen uhrista, hän voi joutua vastuuseen 

epäonnistuneesta pelastustoimesta. Esimerkiksi huolimattomassa leikkauksessa 

epäonnistunut kirurgi ei voi tietenkään tehokkaasti väittää, että vaikka potilas kuoli 

hoitovirheen vuoksi, hän olisi kuollut, vaikka leikkausta ei olisi tehty, ja että 

huolimatonkin leikkaus pienensi kuoleman seurauksen riskiä. 

 Vaaran vähentäminen merkitsee sallittua riskinottoa vain, jos vaaraa todella 

vähennetään eikä lisätä. Jos vaaraa lisätään ja vahinkoseuraus muuttuu vakavam-

maksi kuin ilman pelastustointa, vastuuvapaus voi perustua lähinnä huolimatto-

muuden vähäisyyteen. 

 Uuden, itsenäisen riskin ottaminen. — Sen sijaan oikeudenvastaisuus-

kysymyksenä arvioidaan tilanteita, joissa tekijä on ottanut uuden, alkuperäiseen 

nähden itsenäisen riskin. Oletetaan, että kesämökillä kaikkien ollessa päihtyneinä 

yksi vieraista lyö kirveellä vaarallisesti käteensä. Loukkaantuneen kuljettaminen 

sairaalaan voi olla pakkotilatekona ( IV.6) rankaisematon, vaikka teko sinänsä 

täyttäisi rattijuopumuksen tunnusmerkistön. Rankaisemattomuus edellyttää tässä 

tapauksessa muun muassa sitä, että vamma edellyttää välitöntä sairaanhoitoa ja 

sellaista ei ole saatavissa esimerkiksi puhelimitse tai ajamalla lähimpään taloon, 

jossa on puhelin. 

 

6.1.3 Vähäinen vaaran korottaminen 

 

Esimerkkejä. — Vähäisestä vaaran korottamisesta on kysymys esimerkiksi silloin, 

jos joku saa toisen harrastamaan laskuvarjohyppyä. Onnettomuuden satuttua ja har-

rastajan loukkaannuttua voidaan sanoa, että ilman yllytystä ei harrastaja olisi 

aloittanut hyppäämisharrastusta eikä myöskään olisi loukkaantunut. Yllyttäjä on 

syy-yhteyden tarkoittamalla tavalla aiheuttanut osaltaan ruumiinvamman. Samalla 

tavalla vähäistä vaaran korottamista voi olla esimerkiksi huonokuntoisen auton 

lainaaminen toiselle tai alkoholin tarjoaminen henkilölle, jolla on vaikeuksia 

kohtuukäytön kanssa. 

 Rikosoikeudellinen merkitys. — Usein tuottamuksellisissa rikoksissa on kyse 

sellaisesta huolellisuusvelvoitteen loukkaamisesta, jolla on korotettu vaaraa vain 

vähän. Oikeuskäytännöstä vähäisen vaaran rankaisemattomuudelle ei löydy 

toistaiseksi juuri tukea. Liikennerikoksia uudistettaessa on lähdetty siitä, että 

menettely, joka on omiaan aiheuttamaan vain vähäisen vaaran, nimenomaan 
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säädettäisiin rankaisemattomaksi. Lisäksi esimerkiksi tuottamuksellinen va-

paudenriisto (RL 25:6) ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen (RL 

40:11) koskevat vain vähäistä vakavampia tapauksia. 

 Yleensä vähäinen vaaran korottaminen voidaan katsoa rankaisemattomaksi. 

Esimerkiksi sellaisiin sosiaalisiin käytäntöihin kuin vaaralliseen urheiluun, auto- tai 

lentomatkalle tai alkoholin nauttimiseen yllyttäminen on sallittua motiiveista 

riippumatta. Koska sosiaalisesti hyväksyttävän ja yleensä vaarattoman toiminnan 

harjoittaminen ei täytä tunnusmerkistöä, ei myöskään yllyttäjän motiiveilla voi olla 

merkitystä. Vaaralliseen harrastukseen, lentomatkalle tai juopotteluun yllyttäjä on 

vastuusta vapaa, vaikka hän olisi suorastaan toivonut onnettomuutta, joka sitten 

normaalina toiminnan riskinä toteutuukin. On siis kysyttävä suoraan, onko 

harrastukseen yllyttäminen kiellettyä vai ei. 

 Toisaalta jos esimerkiksi lennolle yllyttäjä tietää koneessa olevasta pommista 

tai automatkalle yllyttäjä jostakin poikkeuksellisesta vaaratekijästä, ei vastuuvapaus 

tietenkään tule kyseeseen ja yllyttäjä vastaa subjektiivisen syyllisyytensä mukaan 

tahallisesta tai tuottamuksellisesta henkirikoksesta. 

 Vaikka vähäisen vaaran aiheuttamista ei yleensä pidetä rikosoikeudellisesti 

relevanttina, se voi olla jo sellaisenaan rangaistavaa, jos kyseessä on erityisen 

vaarallinen aine. Ratkaisussa KKO 1990:71 oli kyse siitä, että putkistojen 

purkamistyötä oli teetetty ilman erityisiä suojeluvälineitä, vaikka putkistoissa oli 

todettu olevan vähäisessä määrin asbestia. Kun asbestityötä koskevissa turval-

lisuusmääräyksissä oli edellytetty käytettävän erityisiä suojeluvälineitä asbestia 

sisältävää materiaalia käsiteltäessä riippumatta materiaalin asbestimäärästä, työn 

teettäjät tuomittiin työturvallisuusrikoksesta rangaistukseen. Syyte oli kiistetty 

asbestin vähäisen määrän perusteella. 

 

6.1.4 Lainsäädännössä määritelty sallitun ja kielletyn riskin raja 

 

Säänneltyjä elämänalueita. — Turvallisuusmääräykset ovat usein lainsäädän-

nössä. Sellaisilla vaarallisilla elämänalueilla kuin liikenne, työturvallisuus, 

ympäristönsuojelu ja vaarallisten aineiden käsittely on huolellisuusvelvoitteet 

säännelty hyvin yksityiskohtaisesti. Tie-, vesi- ja ilmaliikennettä koskevat omat 

lakinsa. Ympäristönsuojelusta on säännelty erikseen luonnon, ilman, melun, veden, 

maa-ainesten ja rakennusten osalta. Vaarallisten aineiden sääntely koskee muun 

muassa kemikaaleja, torjunta-aineita ja räjähdysvaarallisia aineita. Myös 

tuoteturvallisuudesta on säädetty seikkaperäisesti. Tuoteturvallisuuslainsäädäntöön 

voidaan lukea myös elintarvikelainsäädäntö. 

 Huolellisuutta säännellään näillä elämänalueilla ensi sijassa laeilla, mutta myös 

lakien nojalla annetuilla asetuksilla ja alemmantasoisilla säädöksillä. Säädöksille on 

ominaista se, että niissä on kriminalisoitu lainsäädännössä asetettujen kieltojen, 

sääntöjen tai velvoitteiden rikkominen. Rikottaessa oikeusnormeista tai muista toi-

mintaa sääntelevistä normeista ilmeneviä turvallisuusmääräyksiä vastaan otetaan 

kielletty riski. Arvio riskin kielletystä luonteesta on lainsäätäjän etukäteen tekemä. 
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 Lainsäädännössä määriteltyjen sääntöjen on luonnollisesti myös itse oltava 

laillisuusperiaatteen mukaisia, kuten ratkaisusta KKO 1995:4 havaitaan. Ilmai-

luhallitus oli määrännyt, että vaarallisten aineiden ilmakuljetuksissa oli nou-

datettava kulloinkin voimassa olevaa ICAO:n vaarallisten aineiden kuljetussään-

nöstöä. Kun ilmakuljetuksen tapahtuessa voimassaollutta kuljetussäännöstöä ei 

ollut nimenomaisesti määrätty noudatettavaksi eikä määräystä ja säännöstöä 

asianmukaisesti julkaistu, ilmailulain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 

määräysten rikkomiseen perustunut syyte kuljetussäännöstön määräysten rikko-

misesta hylättiin. 

 Sääntöjen merkitys. — Kielletty riski arvioidaan tietysti ensi sijassa lainsää-

dännön normein. Näilläkin alueilla huolellisuus joudutaan usein arvioimaan 

tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella. Edes laissa olevilla säännöillä ei ole 

tuomioistuimia sitovaa vaikutusta arvioitaessa sitä, onko vaadittavaa huolellisuutta 

noudatettu. Vaadittava huolellisuusstandardi on vahvistettava aina erikseen 

tapauksen olosuhteiden perusteella. 

 Nimenomaisen huolellisuusvelvoitteen rikkominen merkitsee kiellettyä riskiä 

ainoastaan kulloisenkin toimintarikoksen näkökulmasta. Esimerkiksi tieliikenneri-

koksissa vain liikennerikkomus perustuu suoraan liikennesääntöjen rikkomiselle. 

Liikenteen vaarantamisrikos edellyttää lisäksi vaarantamistunnusmerkistön täyt-

tymistä. Liikenneonnettomuustapauksissa kuoleman- tai vammantuottamuskri-

minalisoinnit puolestaan edellyttävät kaikkien teon huolimattomuutta koskevien 

kriteerien täyttymistä. Esimerkiksi pelkästään sen seikan, että joku ohittaa toisen 

liikennesääntöjen vastaisesti, ei pitäisi riittää vammantuottamuksesta tuomitsemi-

seen, jos onnettomuus on johtunut pääasiallisesti jostain ulkopuolisesta syystä, 

esimerkiksi ohitettavan omasta huolimattomuudesta tai kolmannen huolimatto-

muudesta. Näihin kysymyksiin palataan jatkossa ( III.6.2).  

 Viranomaislupien merkitys. — Yksi ympäristö- ja työrikosten ongelma liittyy 

siihen, mikä merkitys viranomaisvalvonnalle olisi annettava. Kysymyksen 

merkitys korostuu siitä syystä, että esimerkiksi ympäristönsuojelussa ja työntekijää 

suojaavissa toimenpiteissä painopistettä on tietoisesti pyritty siirtämään jälkikäteen 

määrättävien seuraamusten asettamisesta ennaltaehkäisevien keinojen käyttöön. 

 Erityisesti monilla ympäristöoikeuden lohkoilla on voimassa lupajärjestelmä, 

joka valtuuttaa asianomaiset viranomaiset viime kädessä ratkaisemaan, kuinka 

paljon ympäristöä voidaan luvan perusteella kuormittaa. Lisäksi viranomaiset 

voivat antaa toimivaltansa puitteissa erilaisia kieltoja ja määräyksiä. Lupajärjestel-

mää muistuttavat myös vaarallisia aineita koskevat ennakkohyväksyminen sekä kä-

sittely-, varastointi- ja luovuttamisluvat. Tällaisten lupamääräysten rikkominen voi 

merkitä kiellettyä riskiä edellyttäen, että rangaistusvastuulle löytyy peruste myös 

laista, viranomaisen antamasta oikeussäännöksestä tai yleismääräyksestä (ks. KKO 

1983 I 1 ja KKO 1985 II 71,  II.1.2). 

 Onko sallitun riskin puitteissa toimimisena pidettävä sitä, jos lupaviranomainen 

on myöntänyt muodollisesti oikein mutta sisällöllisesti selvästi ympäristö-

lainsäädännön vastaisen luvan ja tästä tietoinen elinkeinonharjoittaja vetoaa luvan 
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turvaamaan laajaan toimintavapauteen? Hallintoaksessorisuuden rikosoi-

keudellinen merkitys on jossain määrin epäselvä. Luvan turvaamiin toimintava-

pauksiin voinee vedota, ellei lupaa ole saatu erehdyttämällä, pakottamalla, 

lahjomalla taikka muuten oikeudenvastaisesti. Muissa tapauksissa viranomaisen 

luvan puitteissa tapahtuva toiminta lienee sallittua, vaikka jälkikäteen voitaisiinkin 

todeta viranomaisen arvioineen toiminnan riskit todellista pienemmiksi.  

 Katsastusten ja tarkastusten merkitys. — Liikenteen sääntelyssä viranomais-

valvontaa ei ole yleensä organisoitu luvanvaraisuuden kautta, vaan kuljettajaa 

koskevien tutkintojen ja muiden kelpoisuusvaatimusten sekä ajoneuvoa ja 

liikennetarvikkeita koskevien tarkastusten ja katsastusten varaan. Samaan tapaan 

työsuojelun valvonta on järjestetty siten, että tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittajalla on oikeus antaa ohjeita tai velvoittaa työnantaja tarpeellisiin 

toimenpiteisiin. Tarkastaja voi eräissä tapauksissa antaa myös heti kiellon. Samoin 

sellaisen tuotteen, joka ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, luovuttaminen mark-

kinoille tai käyttöön voidaan kieltää. Kieltopäätöksen mahdollisuus sisältyy myös 

muun muassa tuoteturvallisuuslakiin. 

 Näissä tilanteissa ongelmaksi saattaa muodostua se, missä määrin tarkastuksen 

tai katsastuksen asianmukaisuuteen saadaan luottaa ja missä määrin ajoneuvosta 

vastuussa oleva henkilö on velvollinen varmistautumaan ajoneuvonsa kunnosta. 

Työturvallisuusrikoksia käsiteltäessä säännönmukainen puolustusargumentti on se, 

että työpaikalla on suoritettu työsuojelutarkastus, jossa puutteelliseksi osoittautunut 

kone olisi ainakin pitänyt tarkastaa. 

 Kysymystä käsitellään jatkossa oikeutena luottaa toisten luovuttamien 

esineiden ja palvelusten asianmukaisuuteen ( III.6.1.10). On selvää, että katsastus 

tai tarkastus ei yleensä voi olla yhtä tarkkarajainen kuin esimerkiksi jätteen tai 

kemikaalin käsittelyä koskeva lupa. Katsastuksessa tai tarkastuksessa ei käy-

tännössä ole mahdollisuuksia yhtä laajaan selvitykseen kuin lupamenettelyssä. 

Lisäksi katsastus ja tarkastus liittyvät tyypillisesti kuluviin esineisiin, kuten 

ajoneuvoihin tai työpaikan koneisiin ja laitteisiin. Lyhytkin aika katsastuksen 

kulumisesta voi poistaa sen merkityksen sallittua riskinottoa rajaavana tekijänä. 

 

6.1.5 Epäviralliset normit ja alalla vallitseva tapa 

 

Teollisuuden normistot. — Usein turvallisuusmääräykset ovat teollisuuden epävi-

rallisia teknisiä normeja. Käytännössä esimerkiksi matkustaja-alusten rakentami-

sessa on otettava huomioon kansainvälisiä suosituksia ja standardeja. Yksittäiset 

tekniset laitteet on varustettu asianmukaiseen käyttöön opastavilla määräyksillä. 

Esimerkiksi sallittu riski modernin matkustajalaivan navigoinnissa ja navigointi-

koulutuksessa voi määräytyä pitkälti laivan teknisten järjestelmien valmistajan 

ohjeista käsin. 

 Urheilu. — Myös urheilun sisäiset säännöt saavat merkitystä arvioitaessa sitä, 

millaista huolellisuustasoa urheilutoiminnassa edellytetään. Kansainvälisillä ja kan-

sallisilla lajiliitoilla on omat määräyksensä esimerkiksi urheilupaikoilta ja urhei-
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luvälineiltä vaadittavasta turvallisuudesta sekä urheilijoilta vaadittavasta huo-

lellisuudesta. Esimerkiksi ralliautoiluradan turvallisuusmääräykset ovat yleensä 

kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton omia sääntöjä.  

 Meillä on ratkaisussa KKO 1982 II 21 arvioitu rallin sääntöjen perusteella sitä, 

vastasiko pikataipaleella kuolonkolarin ajanut kuljettaja kartanlukijansa kuole-

masta. Ohjaaja ei ollut laiminlyönyt sellaista huolellisuuden noudattamista, mitä 

häneltä kilpailuolosuhteissa oli voitu vaatia ja syyte kuolemantuottamuksesta hylät-

tiin. Autoa oli kuljetettu muulta liikenteeltä suljetulla soratiellä, jolla kilpailun 

aikana ei ollut nopeusrajoitusta. KKO perusteli päätöstään muun muassa siten, että 

kuljettaja ei ollut rikkonut kilpailusääntöjä, sillä muun muassa auton turvalaitteet ja 

matkustajien kypärät olivat kilpailusääntöjen tarkoittamalla tavalla kunnossa. 

Ajotapakaan ei osoittanut suoranaista välinpitämättömyyttä toisten henkilöiden 

turvallisuutta tai omaisuutta kohtaan. Tilanne liittyy myöhemmin käsiteltävään 

yhteiseen riskinottoon ( III.6.3.3). 

 Urheilijoilta vaadittavassa keskinäisessä huolellisuudessa sallitun riskin rajaa 

on viety pidemmälle kuin urheilun säännöt edellyttäisivät. Pelattaessa esimerkiksi 

jääkiekkoa sääntöjen mukaan ollaan selvästi sallitun riskin puolella. Kamp-

pailulajeissa myös tavanomaiset, pelin henkeen kuuluvat ja pelitilanteessa tehdyt 

sääntörikkomukset on oikeuskäytännössä ymmärretty kuuluviksi sallitun riskin 

puitteisiin. Usein ne voidaan ymmärtää myös rankaisemattomana vähäisenä vaaran 

korottamisena ( III.6.1.3). Sen sijaan selkeästi pelitilanteen ulkopuolisessa 

"jälkipelissä" käytettyä peliin kuulumatonta väkivaltaa on oikeuskäytännössä alettu 

arvioida pahoinpitelynä tai vammantuottamuksena. Loukatun suostumuksen 

varassa tilanteita ei tarvitse ratkaista. 

 Ratkaisussa KKO 1996:74 oli kyse jääkiekkoväkivallasta. B oli 2-3 sekuntia 

sen jälkeen, kun erotuomari oli viheltänyt pelin poikki, huitaissut jäällä maannutta 

vastapuolen pelaajaa A:ta mailalla päähän, jolloin A:n kolme hammasta oli 

irronnut. Lyönnit poikkesivat KKO:n mukaan selkeästi tavanomaisista pelitapah-

tumista ja jäälle kaatuneen vastustajan huitaisemista mailalla oli pidettävä pelin 

luonteeseen kuulumattomana ja yllättävänä tapahtumana, johon A:n ei tarvinnut 

varautua. B tuomittiin rangaistukseen pahoinpitelystä. 

 Kolmantena esimerkkinä voidaan esittää ratkaisu KKO 1997:73. C oli 

osallistuessaan sukellusleirin yhteydessä järjestettyyn luolasukellukseen eksynyt 

luolaan ja hukkunut. Sukelluksen aikana oli menetelty Suomen Urheilusukeltajain 

Liitto ry:n antamien turvamääräysten ja luolasukelluksessa noudatetun käytännön 

vastaisesti. Vaikka yhdistyksen säännöt eivät olleet viranomaisten vahvistamia, 

niiden perusteella voitiin arvioida sukellusvanhimman toiminnan huolellisuutta. 

Syyte kuolemantuottamuksesta kuitenkin hylättiin C:n oman riskinoton perusteella 

( III.6.3.2). 

 Samantyyppisesti asia on ymmärretty myös uudemmassa vahingonkorvausoi-

keudessa. Ratkaisussa KKO 1994:1 kauppaoppilaitoksen oppilaat olivat liikunta-

tunnilla sisätiloissa yhteisen päätöksensä perusteella pelanneet lentopallolla 

jalkapalloa. Pallo oli vapaapotkutilanteessa osunut erään oppilaan silmään, joka oli 

vammautunut. Pallon potkaissut oppilas ja kaupunki liikunnanopettajan 
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työnantajana velvoitettiin suorittamaan loukkaantuneelle oppilaalle korvausta 

kivusta ja särystä, koska potku oli ollut pelin luonteeseen ja olosuhteisiin nähden 

liian voimakas eikä pelaamisen havainnut opettaja ollut kieltänyt jatkamasta peliä. 

Korvausta kuitenkin soviteltiin, koska loukkaantunut oppilas oli omalla 

menettelyllään myötävaikuttanut vahinkoonsa. Loukkaantuneen suostumus ei 

toiminut oikeuttamisperusteena vaan ainoastaan korvausten sovitteluperusteena. 

 Organisaation sisäiset tapanormistot. — Tapanormina on myös pidettävä 

organisaation omaa tehtävien ja toimivaltuuksien laatua kuvaavaa normistoa. 

Esimerkiksi hyvää hoitoa (lege artis) ja terveydenhoitohenkilökunnan vastuuta 

potilasturvallisuudesta ei ole voitu määritellä asiaa koskevassa lainsäädännössä. 

Käytännössä hyvän hoidon vaatimukset määräytyvät pitkälti sisäisten ohjesääntö-

jen ja alalla vakiintuneen tavan perusteella. 

 Alalla vakiintuneet tavat. — Esimerkiksi hyvä kirjanpitotapa, kauppatapa, 

pankkitapa, journalistitapa, merimiestapa tai asianajajatapa saavat merkitystä arvi-

oitaessa teon huolimattomuutta. Vaadittava huolellisuustaso määräytyy alalla vallit-

sevasta ja hyväksytystä sekä hyväksyttävästä käytännöstä eli hyvästä tavasta käsin.  

 Tapoja kehitetään erilaisissa yksityisissä tai puolivirallisissa lautakunnissa ja 

neuvostoissa. Hyvät tavat ovat usein luonteeltaan melko kansainvälisiä. Esimer-

kiksi hyvä merimiestapa kauppamerenkulussa määräytyy pitkälti kansainvälisistä 

suosituksista ja alan sopimuksista. 

 Rikosoikeudellinen merkitys. — Oikeuskäytännössä huolimattomuus perustel-

laan usein tällaisten normien rikkomisella. Tekniset normit voivat antaa hyvän 

lähtökohdan huolellisuusvelvoitteen määrittelyyn, mutta ne eivät luonnollisesti 

milloinkaan saa sitovaa asemaa. Viime kädessä vasta tuomioistuimen asiassa 

antamasta päätöksestä on luettavissa, onko vaadittavaa huolellisuutta noudatettu. 

 Syykin on ilmeinen. Vakiintunutkaan tapa ei ole aina hyväksyttävä. Liiketavan 

määrittely voi riippua erilaisista toiminnan harjoittajien intresseistä riippuvista 

neuvostoista tai lautakunnista, joissa eivät ole edustettuina kaikki tarvittavat tahot. 

Tekniset normit voivat olla vanhentuneita tai konkreettiseen tilanteeseen 

soveltumattomia. Pelkkä teknisen normin rikkominen ei riitä sille, että riskinottoa 

pidetään kiellettynä. Toisaalta aina teknisen normin noudattaminenkaan ei ole 

riittävä syy sille, että teon katsotaan jäävän sallitun riskin puitteisiin. 

 Ratkaisuja, joissa vakiintuneeseen tapaan ei ole voinut vedota tehokkaasti, on 

lukuisia. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1950 II 290 ongelmana oli se, että 

rautatieaseman liikennöimissäännöt ja vallinnut tapa poikkesivat toisistaan. 

Asemamies oli toimiessaan ratapihalla vaihdemiehenä antanut veturille vallinneen 

käytännön mukaisesti luvan ajaa ratapihalle hankkimatta siihen toisen vaihde-

miehen suostumusta, kuten ratapihan liikennöimissäännöt edellyttivät. Seurauksena 

oli veturien yhteentörmäys. Hänet tuomittiin tuottamuksellisesta 

virkavelvollisuuden rikkomisesta. Vahingonkorvausta soviteltiin (Ään). 

 Ratkaisussa KKO 1979 II 69 sairaalaan oli muodostunut "huono rutiini" leik-

kaustoimenpidettä odottavien käsittelyssä. Esilääkityksen saanut potilas oli nou-

datetun käytännön mukaisesti asetettu istumaan leikkauspöydälle odottamaan 
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lääkärin saapumista paikalle. Potilas oli pyörtynyt ja pudonnut lattialle louk-

kaantuen vakavasti. KKO tuomitsi sekä vahingonvaaran sisältäneen käytännön 

hyväksyneen osastonylilääkärin että kaksi sairaanhoitajaa tuottamuksellisesta 

virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta. 

 Myös ratkaisun KKO 1995:107 yhteydessä puolustus viittasi tapaan. Vienti-

takuulaitos oli myöntänyt vientitakuita sittemmin tappiollisiksi osoittautuneisiin 

Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n vientikauppoihin. Jutussa syytettiin entisen vienti-

takuulaitoksen johtokunnan puheenjohtajaa ja eräitä jäseniä tuottamuksellisesta vir-

kavelvollisuuden rikkomisesta. KKO katsoi, että johtokunnan jäsenet olivat olleet 

viran puolesta velvolliset varmistautumaan ennen takuupäätösten tekemistä 

Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta kestokyvystä 

sekä yhtiön harjoittaman liiketoiminnan kannattavuudesta. KKO perusti lan-

gettavan tuomionsa vientitakuita koskeviin säännöksiin ja riskinoton hyötyjen ja 

haittojen punnintaan ( III.6.1.6). Se seikka, että käytännössä selvityksiä ei aina 

tehty, ei perustanut tapauksessa hyväksyttävää tapaa. 

 

6.1.6 Hyötyjen ja haittojen punninta 

 

Mallin tausta. — Aina ei ole olemassa edes epävirallisia turvallisuusmääräyksiä, 

joista käsin sallitun ja kielletyn riskinoton raja voitaisiin arvioida. Sellaisissa tilan-

teissa rajaa voidaan hakea toiminnan hyötyjä ja haittoja keskenään punnitsemalla. 

Ennen katsottiin, että normien puuttuessa kielletyn riskin raja on määriteltävä 

normaalilla tavalla huolellisen henkilön mittapuulta ( III.6.1.7), mutta nykyään 

monet ovat korvanneet tämän mallin hyötyjen ja haittojen punninnalla. 

Vahingonkorvausoikeudessa on jo perinteisesti esitetty samantyyppisiä malleja 

tuottamusarvostelusta niin Pohjoismaissa kuin muuallakin. 

 Riskipotentiaali. — Keskeisin kriteeri on toiminnalla välittömästi tai välillisesti 

uhattujen oikeushyvien painoarvo. Mitä vakavampi mahdollinen vahinkoseuraus 

on, sitä alempana on sallitun riskin raja. Kuoleman riskin aiheuttamisessa sallitun 

riskin raja on alempana kuin vammautumisen riskin aiheuttamisessa. Toiseksi mitä 

todennäköisempi vahinkoseuraus on, sitä alempana on sallitun riskin raja. Näitä 

kahta tekijää voidaan kutsua toiminnan "riskipotentiaaliksi". 

 Toiminnan sosiaalinen merkitys. — Se kuinka suuri riskin on oltava ollakseen 

kiellettyä, riippuu riskialttiin toiminnan sosiaalisesta merkityksestä. Ylellisyystoi-

minnassa riski todetaan helpommin kielletyksi kuin sosiaalisesti tavanomaisessa 

toiminnassa. Sosiaalisesti tavanomaiset teot ovat niin tavallisia, että niiden 

yhteyteen on kehittynyt sisäisiä "immuunistrategioita".  

 Koiran ulkoiluttaminen on sosiaalisesti tavanomaista toimintaa, jossa ei edellyt-

etä erityisiä varotoimia muuten kuin erityistapauksissa. Tekijän tieten vihainen 

koira on varustettava kuonokopalla, mutta muissa tapauksissa verraten vähäisen 

vaaran torjuminen edellyttää ainoastaan koiran ulkoiluttajalta kiinteän talutushih-

nan käyttämistä ja muita tavanomaisia varotoimia. Myös kanssaihmisiltä voidaan 
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edellyttää tavanomaisten varovaisuussääntöjen noudattamista vieraiden koirien 

kanssa. 

 Sosiaalisesti hyödyllisessä toiminnassa aiheutuu tavanomaisista varotoimista 

huolimatta merkittäviä riskejä, jotka hyväksytään toiminnan yleisen hyödylli-

syyden nimissä. Moottoriajoneuvoliikenne on tyypillinen esimerkki tällaisesta sosi-

aalisesti hyödyllisestä toiminnasta. Sellaisen sosiaalisesti välttämättömän 

toiminnan harjoittamisessa kuin energiantuotannossa voidaan joutua hyväksymään 

huomattavia vaaroja, jos tehokkaat varotoimet eivät joko ole mahdollisia tai 

toteuttamiskelpoisia. 

 Toisaalta teon yleisen hyödyllisyyden arvioinnille ei ole juuri tilaa niissä 

tilanteissa, joissa laissa on erikseen määritelty se, missä tilanteessa yksityisellä on 

oikeus poikkeukselliseen riskinottoon. Näissä tilanteissa teon sosiaalinen merkitys 

voidaan ottaa huomioon lähinnä vasta pakkotilaa muistuttavissa ääritilanteissa. 

Ratkaisussa KKO 1995:203 konstaapeli oli virkatehtävänä toiminut sisäasiainmi-

nisterin autonkuljettajana. Pelkästään sen johdosta, että ministeri oli ollut myöhässä 

kokouksesta, tehtävän kiireellisyyden ei katsottu välttämättä edellyttäneen 

ylinopeutta. Konstaapelia ei jätetty teon vähäisyyden tai anteeksiannettavuuden 

perusteella rangaistukseen tuomitsematta. (Ään.). (Ks. myös KKO 1993:22.) 

 Mahdollisuudet varotoimiin. — Huomioon on myös otettava tekijän tosi-

asialliset mahdollisuudet varotoimiin. Usein "varmuuden maksimointiin" ei 

yksinkertaisesti ole mahdollisuuksia. Esimerkiksi kirjakauppiaalta tai päätoi-

mittajalta ei voida vaatia, että tämä lukisi sanomalehden varmistuakseen sen 

sisällön lainmukaisuudesta ennen kuin luovuttaa sen myyntiin. Tästä lähtökohdasta 

on tosin poikettu oikeuskäytännössä selvästi. Päätoimittajan tosiasialliset mahdolli-

suudet tarkistaa painotuote on yleensä otettu huomioon vain vahingonkor-

vausoikeudellista tuottamusta lieventävänä. 

 Ratkaisussa KKO 1982 II 42 sanomalehden päätoimittaja vapautettiin velvolli-

suudesta osallistua lehtikirjoituksen johdosta kunnianloukkauksesta tuomittuihin 

korvauksiin, kun päätoimittajan tuottamusta, huomioon ottaen muun muassa lehden 

numeron laajuus ja loukkaavan tekstikohdan vaikea havaittavuus, pidettiin lievänä. 

Korvaukset jäivät kirjoituksen laatijan ja lehden kustantajan suoritettaviksi. Sen 

sijaan päätoimittaja tuomittiin rangaistukseen painovapauden tuottamuksellisesta 

väärinkäyttämisestä. Täsmälleen samalla tavalla ratkaisussa KKO 1983 II 1 lehden 

päätoimittaja tuomittiin rangaistukseen painovapauden tuottamuksellisesta väärin-

käyttämisestä, mutta vapautettiin vahingonkorvausvastuusta, koska hänen viakseen 

voitiin lukea ainoastaan lievä tuottamus. Tapaukset ovat alttiita voimakkaalle 

kritiikille. Ne otetaan uudestaan esille lievän tuottamuksen ( III.9.5) yhteydessä. 

 Kriteerien yhteisvaikutus. — Kriteerien avulla ratkaistiin KKO:ssa tapaus, jossa 

aliupseeri oli vammautunut, kun yksi vetosytytin oli jäänyt harjoituspaikalle ja 

taisteluharjoituksen jo päätyttyä räjähtänyt (KKO 1990:27). Määräyksiä 

varotoimista ei ollut. Harjoitusvaiheen johtajaa vastaan ajettu syyte ja vahingonkor-

vauskanne hylättiin, koska hänen toimensa räjähtämättömien sytyttimien keräämi-

seksi olivat olleet riittäviä.  
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 Huomioon otettiin sytyttimien vähäinen räjähdysvoima ja vahingossa 

tapahtuvan räjähtämisen epätodennäköisyys, jotka viittaavat alhaiseen riskipoten-

tiaaliin. Sytyttimet eivät olleet voimakkaita ja niitä sai käyttää sisätiloissakin. 

Huomioon otettiin myös yksityiskohtaisesta alueen jälkitarkastuksesta aiheutuva 

ajanhukka. Tämä viittaa varotoimien mahdollisuuksiin. Vääpeliltä ei edellytetty 

laajamittaisempia varotoimia, koska sytyttimien asentaminenkin oli voitu antaa 

varusmiesten tehtäväksi. 

 Hyötyjen ja haittojen punnintamallia voidaan havainnollistaa kaaviolla. X-

akselille on sijoitettu toiminnan riskipotentiaali eli toiminnalla uhattujen oi-

keushyvien painoarvo ja vahinkoseurauksen sattumisen todennäköisyys. Mitä 

vakavampi mahdollinen vahinkoseuraus on ja mitä todennäköisempi se on, sitä 

enemmän liikutaan oikealle vaaka-akselilla. Pystyakselilla (y) esitetään en-

simmäinen ja neljäs kriteeri eli toiminnan sosiaalinen merkitys ja tekijän tosi-

asialliset mahdollisuudet varotoimiin. Mitä hyödyllisempää toiminta on ja mitä vä-

hemmän varotoimiin on tosiasiallisia mahdollisuuksia, sitä korkeammalla 

pystyakselilla liikutaan. 

 

 

Hyötyjen ja haittojen punninta kaaviona 

 
y (teon sosiaalinen merkitys 

ja mahdollisuudet varotoimiin) 
 

 

 

 

 
  Sallittu 

  riski 

 

 

 

 

       Kielletty 

       riski 

        x (riskipotentiaali) 

      

 

 

6.1.7 Normaalilla tavalla huolellinen henkilö mittapuuna 

 

Mittapuun ongelmia. — Jos käytettävissä ei ole mitään täsmällisempiä kriteerejä 

teon huolimattomuudelle, joudutaan turvautumaan kuvitelmaan siitä, miten nor-

maalilla tavalla huolellinen henkilö olisi kyseisellä elämänalueella toiminut. Klas-

sista bonus pater familias -mittapuuta on sovellettu suomalaisissa tuomioistuimissa 

hyvin harvoin, eikä laajempaan soveltamiseen ole mitään syytäkään. 
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 Mittapuu on varsin epämääräinen ja sen soveltamisessa on samat vaikeudet 

kuin seurauksen ennakoitavuuden kriteerin käyttämisessä. Huolellisen henkilön 

mittapuuta on pidetty tuomioistuimen  kuvitelmana siitä, miten tuomioistuimen 

jäsenet toimisivat parhaimpina hetkinään. Sitä on kuvattu myös "pelkkänä tuomarin 

omien tai hänen sosiaaliluokkansa moraalisten käsitysten heittämänä varjona".  

 Huolellisen henkilön mittapuulla ei olekaan saavutettu kovin paljoa. Mittapuun 

määrittämisessä käytettävä henkilöpiiri jää täysin avoimeksi. Kysymys palautuu 

siihen, olisiko huolellisuusvelvoite yksilöllistettävä vai yleistettävä ( III.9.2). 

Myös kysymys, miten huolellisesti "tunnollinen" henkilö toimisi, jää täysin 

avoimeksi. Jäsentyneempään lopputulokseen päästään yleensä edellä selostetulla 

hyötyjen ja haittojen punninnalla ( III.6.1.6). 

 Oikeuskäytäntöä. — Osaa oikeuskäytännöstä voidaan tulkita huolellisen 

henkilön soveltamisena. Joissain "klassisissa" yleisvaarallisten rikosten tapauksissa 

teon huolimattomuutta ei voida palauttaa normeihin, vaan ratkaisu on tehtävä joko 

hyötyjen ja haittojen punninnalla tai bonus pater familias-hahmon avulla. 

 Ratkaisussa KKO 1927 II 390 tuomittiin yleisvaaran tuottamuksesta syytetty, 

joka oli sytyttänyt tulitikun ja heittänyt sen huoneen lattialle, vaikka oli nähnyt, että 

huoneessa käsiteltiin spriitä. Lattialle läikähtänyt sprii oli syttynyt ja talo tuhoutui 

tulipalossa. Samanlainen ratkaisu on KKO 1995:85. Syytetty oli horjahtanut 

kirjahyllyä vasten, jolloin palava kynttilä oli pudonnut kirjahyllyltä sänkyyn ja 

sytyttänyt sängynpeitteen tuleen. Syyte koski tahallista tuhotyötä, mutta tahalli-

suusvaatimus ei täyttynyt. Syytetty tuomittiin kuitenkin yleisvaaran tuottamuksesta. 

 Arvioitaessa koiran ulkoiluttajan vastuuta tuomioistuimet eivät yleensä 

perustele päätöksiään hyötyjen ja haittojen punninnalla vaan toteavat ainoastaan, 

että ulkoiluttaja oli toiminut huolimattomasti. Tapauksessa KKO 1986 II 63 oli kyse 

siitä, että A oli pitänyt saksanpaimenkoiraansa niin huonosti valvottuna, että se oli 

riistäytynyt irti ja hyökännyt B:n omistaman koiran kimppuun. A:n valvonnatta 

ollut koira oli samalla kaatanut B:n, joka oli ollut pyöräillen ulkoiluttamassa omaa 

koiraansa. A tuomittiin rangaistukseen koiran valvonnan laiminlyönnistä ja vam-

mantuottamuksesta. 

 

6.1.8 Luottamusperiaate tieliikenteessä 

 

Periaatteen sisältö. — Luottamusperiaatteessa on kyse yhdestä sallitun riskin 

erityistilanteesta. Tietyin edellytyksin toisen toiminnan asianmukaisuuteen saa luot-

taa. Luottamusperiaatteelle on tähän mennessä meillä annettu itsenäistä merkitystä 

lähinnä tieliikennerikosoikeudessa. Yleisessä muodossa luottamusperiaate 

tarkoittaa sitä, että jokainen, 

 

* joka toimii itse säännösten edellyttämällä tavalla  

* saa luottaa siihen, että myös muut tekevät niin,  

* ellei käsillä ole syitä päinvastaiselle oletukselle.  
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Soveltamistilanteita. — Periaatteesta on runsaasti oikeuskäytäntöä, josta tässä voi-

daan esittää vain pääpiirteitä. Tyypillisesti luottamusperiaatetta on sovellettu silloin, 

kun autoilija luottaa siihen, että muut ajavat nopeusrajoitusten mukaisesti. Yleensä 

katsotaan, että toisten ennakoimattomaan ylinopeuteen ei tarvitse varautua. 

 Luottamusperiaatetta sovelletaan myös arvioitaessa risteysajon huolellisuutta. 

Esimerkiksi etuajo-oikeutettua tietä risteykseen ajava saa normaalitapauksessa 

luottaa siihen, että muut myös noudattavat väistämisvelvollisuuttaan. Myös luotta-

minen toisen suuntamerkin asianmukaiseen käyttöön on voitu hyväksyä vastuuva-

pausperusteeksi. Asia voidaan valaista esimerkeillä. 

 Ratkaisussa KKO 1989:93 A oli lähtenyt ylittämään risteystä kärkikolmion 

takaa saatuaan siihen luvan etuajo-oikeutetulla tiellä olleelta B:ltä, jonka kuljettama 

auto oli pysähtynyt suojatien eteen. Tällöin A:n kuljettama auto ja B:n auton 

pysähtymättä ohittanut C:n auto törmäsivät toisiinsa. A:n ennalta arvattavissa ei 

ollut, että C ajaisi risteykseen pysähtymättä suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon 

rinnalle. 

 Ratkaisu KKO 1989:99 koski risteyksessä "oikaisemista". A oli lähestynyt ris-

teystä. Oikealta ajanut B oli ryhtynyt kääntymään risteyksessä vasemmalle siten, 

että hän oli käyttänyt vastaantulevan liikenteen ajokaistaa, jolloin autot olivat tör-

männeet yhteen. A:lla ei ollut velvollisuutta varautua B:n tällaiseen menettelyyn. 

Sen vuoksi ja kun A:n auton nopeus oli ollut niin alhainen, ettei onnettomuutta 

ilmeisesti olisi sattunut, jos B olisi noudattanut liikennesääntöjä, syyte A:ta vastaan 

hylättiin (Ään.) (ks. samoin KKO 1987:87). Korostettakoon, että tapaukset ovat 

hyvin olosuhdesidonnaisia. Ratkaisussa KKO 1996:107 sekä risteyksessä oikaisija 

että risteykseen ajanut väistämisvelvollinen katsottiin syyllisiksi kolariin. 

 Kolmas tyypillinen ongelma koskee toisen yllättävää pysähtymistä ja pe-

räänajajan oikeutta luottaa toisen ajon jatkumiseen ilman lukkojarrutuksia. Näissä 

tilanteissa ratkaisut ovat vielä enemmän kiinni tapauksen olosuhteista kuin 

edellisessä ryhmässä. Ratkaisussa KKO 1990:14 peräänajo johtui siitä, että edessä 

ajava jarrutti risteyksessä. Etuajo-oikeutettua katua ajanut A oli auton lähestyessä 

oikealta kärkikolmion takaa risteystä jarruttanut risteyksessä äkillisesti ja voimak-

kaasti, vaikkei siihen ollut ollut havaittavaa aihetta. Jälkeenpäin voitiin todeta, että 

A oli jarruttanut, koska ei tuntenut risteystä ja oletti itsellään olevan väistämisvel-

vollisuuden oikealta tulevaan nähden. A:n perässä ajanut B törmäsi autollaan A:n 

autoon. A:n menettely ei ollut B:n ennalta arvattavissa. B:tä vastaan liikenteen 

vaarantamisesta ajettu syyte hylättiin. (Ään.) Ratkaisu on lopputulokseltaan 

kyseenalainen. Hovioikeus olisi tuominnut syyllisiksi sekä A:n että B:n. 

 Oma sääntöjen vastainen menettely rajauksena. — Periaatetta ei voida soveltaa 

sellaiseen tekijään, joka itse toimii sääntöjen vastaisesti. Esimerkiksi ylinopeudella 

tai pimeän aikaan valoitta risteykseen ajava ei saa luottaa siihen, että toinen autoilija 

ei aja kärkikolmion takaa hänen autonsa eteen. Rajaus on merkityksellinen niissä 

tilanteissa, joissa oma huolimattomuus on yhteydessä sattuneeseen vahinkoon. 

Ajokortitonkin tai rattijuoppo saa luottaa siihen, että hänen etuajo-oikeuttaan 

kunnioitetaan. 
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 Lisäksi joissain tapauksissa väärinkin menettelevällä on saattanut olla perus-

teltua syytä luulla toimivansa oikein. Tapauksessa KKO 1996:125 pyöräilijää 

syytettiin sillä perusteella, että hän oli aiheuttanut kolarin ajamalla suojatielle. 

Koska pyöräilijällä oli jossain määrin epäselvässä liikennetilanteessa syytä lähteä 

siitä, että kyseisellä suojatiellä sai ajaa pyörällä, syyte hylättiin. 

 Havaittu lapsi, vanhus tai kevyt liikenne rajauksena. — Toisen sääntöjen 

mukaiseen toimintaan saa luottaa vain, jos käsillä ei ole syitä päinvastaiselle 

oletukselle. Konkreettinen vastasyy voi olla esimerkiksi se, että toinen osapuoli on 

lapsi, vanhus, kuuluu kevyeen liikenteeseen tai on selvästi kiinnittänyt huomionsa 

muualle. 

 Jos esimerkiksi autonkuljettaja havaitsee pyöräilevän lapsen, hän ei saa luottaa 

siihen, että tämä toimii liikennesääntöjen edellyttämällä tavalla. Myös jos autoilija 

tietää, että juuri siihen aikaan, kun hän saapuu autollaan heikolla näkyväisyydellä 

varustettuun risteykseen, risteyksen yli juoksee koulusta kotiin päässeitä lapsia 

sivuilleen katsomatta, ei hän voi yleensä vedota periaatteeseen. 

 Ratkaisussa KKO 1989:88 autonkuljettaja oli hyvissä ajoin huomannut tien reu-

nassa seisseen 10-vuotiaan lapsen, joka odotti vastakkaisesta suunnasta saapuvan 

auton ohimenoa, ja tällöin todennut, ettei lapsi huomannut hänen kuljettamansa 

auton lähestymistä. Kun lapsi lähti ylittämään tietä, auton kuljettaja ei saanut liuk-

kaalla kelillä autoaan pysähtymään, vaan törmäsi lapseen. Auton kuljettajan 

katsottiin laiminlyöneen vähentää nopeuttaan riittävästi tai herättää lapsen huomion 

esimerkiksi äänimerkin antamalla. 

 Ratkaisussa KKO 1989:90 puolestaan autoilija ei havainnut lasta ajoissa. 

Kahdeksanvuotias lapsi, jolla ei ollut vaatteissaan heijastinta, juoksi kaupungissa 

pimeän aikaan valaistulle, jäiselle kadulle risteyksessä, missä ei ollut suojatietä. 

Lapsi joutui auton töytäisemäksi, koska autonkuljettaja, joka käytti ajon aikana 

lähivaloja, ei saanut autoa pysäytetyksi. Auton kuljettaja ei ollut havainnut lasta 

ennen liikennevahinkoa. Kuljettaja ei myöskään ollut laiminlyönyt oikeaa 

tilannenopeutta ja syyte hylättiin. Myös ratkaisussa KKO 1996:125 autoilijaa 

vastaan ajettu syyte hylättiin, koska hän ei ollut nähnyt pyöräilijää. 

 Epäselvä liikennetilanne rajauksena. — Epäselviä liikennetilanteita voi olla 

esimerkiksi vilkkaissa tai tavanomaisesta poikkeavissa risteyksissä. Epäselvän lii-

kennetilanteen tavallisin tapaus lienee epäselvä risteys tai toisen suuntamerkin 

väärin tulkitseminen. 

 Esimerkkinä toimikoon tilanne, jossa autoilija oli pyrkimässä huoltoasemalta 

yleiselle tielle ja havaitsi tietä vasemmalta lähestyvän ajoneuvon antamassa suunta-

merkkiä oikealle (KKO 1994:33). Autoilija oletti vilkuttajan olevan kääntymässä 

samalle huoltamolle. Tosiasiassa suuntamerkin käyttäjä oli pysähtymässä 

välittömästi huoltoaseman jälkeen sijainneelle linja-autopysäkille. Autot törmäsivät 

toisiinsa. Yleiselle tielle pyrkinyt katsottiin syylliseksi onnettomuuteen. (Ään.) 

 Tyypillistä on myös toisen liikenteeseen osallistujan epävarma tai selvästi 

virheellinen käyttäytyminen. Liikenteeseen osallistuja ei voi vedota "oikeuksiinsa" 

tilanteessa, jossa hän on havainnut jonkun olevan tulossa etuajo-oikeutetulle tielle 

huolimatta sillä olevasta liikenteestä. 
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6.1.9 Toisen rikosteon tuottamuksellinen edistäminen 

 

Ongelma. — Tässä tapausryhmässä on asiallisesti kysymys simuloidusta 

osallisuusopista tuottamuksellisiin rikoksiin. Osallisuusoppihan koskee vain 

tahallista osallistumista toisen rikokseen. Yllytyksessä, avunannossa ja tekijä-

kumppanuudessa sekä myötävaikuttaminen että pääteko ovat tahallisia. Välillisessä 

tekemisessä myötävaikuttaminen on tahallista, mutta pääteko ei. Nyt arvioitavana 

on "tuottamuksellinen yllytys, avunanto tai tekijäkumppanuus" toisen tekoon. Sillä 

seikalla ei ole ratkaisevaa merkitystä, toimiiko "päätekijä" tahallaan vai ei. 

 Perinteiset vastausvaihtoehdot. — Tilanteissa joudutaan kysymään, saako esi-

merkiksi kauppias luottaa siihen, että ampumatarpeiden ostaja ei syyllisty tappoon 

tai bensiiniä kanisteriin ostava tuhotyöhön. Vastaavasti voidaan kysyä, onko avain-

ten kopiointipalvelussa varmistuttava avaimen kopioituttajan oikeudesta avaimeen. 

Tapauksia on ratkaistu muun muassa kausaaliketjun katkeamista tarkoittaneen opin 

avulla, "itsestään vastaamisen periaatteen" avulla, seurauksen ennakoitavuuden pe-

rusteella, pääteon "etäisyyden" varassa ja luottamusperiaatteen erityistapauksina. 

 Kausaaliketjun katkeaminen? — Vanhemmassa kirjallisuudessa tapauksia on 

käsitelty kausaaliketjun katkeamisen tilanteina. Tuolloin katsottiin, että toisen 

vapaaehtoinen ja tahallinen teko "katkaisee" oikeudellisesti merkittävän syy-

yhteyden tuottamukselliseen edistämiseen. Tahallisen teon "takana" olevaa 

tuottamuksellista edistämistä ei arvioitaisi ylipäätään ja kaikissa esitetyissä 

esimerkeissä myyjä olisi tekijävastuusta vapaa. Oppia ei enää kannateta, eikä siihen 

ole mitään syytäkään. 

 Itsestään vastaamisen periaate? — Osassa kirjallisuutta ratkaisua haettiin 

"itsestään vastaamisen" periaatteesta. Tämäkään vastaus ei näytä tyydyttävältä, sillä 

se seikka, että tahallisen rikoksen tekijä vastaa teostaan, ei mitenkään automaat-

tisesti merkitse sitä, etteikö siitä voisi lisäksi kukaan muu vastata esimerkiksi 

tuottamuksellisena loukkaamisrikoksena.  

 Sama pätee niihin tilanteisiin, joissa ulkopuolinen on huolimattomuuttaan 

myötävaikuttanut toisen itseloukkaukseen. Jos myötävaikuttaja toimii tahallaan, 

kyse voi olla välillisestä tekemisestä. Jos joku käyttää hyväkseen toisen erehdystä 

tai syyntakeettomuutta ja aiheuttaa toisen kuoleman, kyseessä on tappo. Samalla 

tavalla huolimaton myötävaikuttaminen toisen itseloukkaukseen voi olla joissain 

tilanteissa rangaistavaa tuottamuksellisena rikoksena ( III.6.3.2). 

 Vahinkoseurauksen ennakoitavuus? — Kolmas perinteinen vastaus on ollut, 

että tilanteet ratkaistaan seurauksen ennakoitavuuden perusteella. Jos edistäjä on 

mieltänyt myöhemmän oikeudenloukkauksen varsin todennäköiseksi, hän on 

syyllistynyt avunantoon. Jos seurauksia ei ole mielletty näin todennäköiseksi, mutta 

ne ovat olleet ennakoitavissa, kyseeseen tulisi vastuu tuottamuksellisesta 

rikoksesta, jos sellainen on säädetty rangaistavaksi. Jos vahinkoseuraus oli 

ennakoitavissa, voidaan myötävaikuttaja tuomita esimerkiksi vamman- tai kuole-

mantuottamuksesta. 
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 Tämä ratkaisu puolestaan ulottaa rangaistusvastuun erittäin pitkälle. Sen tueksi 

voidaan lähinnä esittää se, että rikoslaissa ei ole mitään vastuuvapausperustetta 

tällaisten tilanteiden varalle. Ennakoitavuuskriteeri merkitsisi sitä, että esimerkiksi 

aseensa seinustalle jättäjä voisi joutua osaltaan vastuuseen kaikesta, mitä 

ulkopuoliset aseella itselleen tai toisille tekevät, kunhan vahinkoseuraus oli aseen 

haltijan ennakoitavissa. Ennakoitavuuden kriteeri on lisäksi epämääräinen eikä sen 

avulla ei voida arvioida sitä, kuinka laajalle tuottamuksellisen myötävaikuttamisen 

rangaistusvastuu ulottuisi. 

 Pääteon etäisyys? — Ratkaisua voidaan hakea myös siitä lähtökohdasta, että 

edistäjän vastuuvapaudelle riittää se, että päätekijän teko on riittävän "etäällä". Tie-

tynlainen kaukaisuus edistävän teon sekä päärikoksen välillä sulkisi pois edistäjän 

rangaistusvastuun. Vaikka kriteeri vaikuttaa vaistonvaraisesti melko osuvalta, se ei 

vastaa esimerkiksi oikeuskäytännössä omaksuttua kantaa. Kaukainenkin edistäjä on 

voitu asettaa vastuuseen — etenkin, jos edistäjä on mieltänyt riittävän selvästi 

tekonsa rikosta edistävän merkityksen. 

 Yhteenveto. — Perinteinen oppi voidaan koota seuraavaksi taulukoksi. 

Edistäjän teon rangaistavuus riippuu hänen omasta subjektiivisesta syyllisyydes-

tään ja myöhemmän päätekijän subjektiivisesta syyllisyydestä. Jos kumpikin toimii 

tahallisesti, edellinen vastaa avunannosta tai yllytyksestä ja jälkimmäinen täytetystä 

teosta. Jos vain "edistäjä" toimii tahallisesti, sovellettavaksi saattaa tulla välillisen 

tekemisen konstruktio, jos "päätekijä" on esimerkiksi syyntakeeton tai erehdytetty 

rikokseen. 

 Jos taas edistäjä toimii huolimattomasti ja päätekijä tahallisesti, edistäjää ei 

rangaista, jos oppi kausaaliketjun katkeamisesta hyväksytään. Ennakoitavuus-

kriteeri voi johtaa edistäjän vastuuseen, samoin kuin pääteon etäisyyttä painottava 

oppi. Jos päätekijäkin toimii huolimattomasti, myös oppi kausaaliketjun 

katkeamisesta sallii edistäjän rankaisemisen. 

 

 

Edistäjän vastuu "päätekijän" teosta perinteisen kannan mukaan 
 

 "Päätekijän" tahallisuus "Päätekijän" tuottamus 

Edistäjän tahalli-

suus 
- Yllytys, avunanto tai tekijäkump-

panuus tilanteen mukaan 
- Välillinen tekeminen tilanteen 
mukaan 

 

 
- Välillinen tekeminen tilanteen 

mukaan  

Edistäjän tuotta-
mus 

- Oppi kausaaliketjun katkeamises-

ta: Ei vastuuta 
- Vastuu ennakoitavista vahin-

koseurauksista 
- Vastuu läheisistä vahin-
koseurauksista 

- Oppi kausaaliketjun katkeami-

sesta: "Normaali vastuu" 
- Vastuu ennakoitavista vahin-

koseurauksista 
- Vastuu läheisistä vahin-
koseurauksista 
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Luottamusperiaate. — Lupaavampi tapa lähestyä ongelmaa on nähdä se luotta-

musperiaatteen erityistapauksena. Monet lähtevät siitä, että vasta konkreettinen syy 

epäillä vastaisen rikoksen tekemistä voi riittää tekemään esineen luovuttamisesta 

kiellettyä riskinottoa. Jakson alun esimerkkitapauksissa voidaan siis asiakkaan tar-

koitusperiin pääsääntöisesti luottaa.  

 Missä tilanteissa olisi sanottava, että yksityisellä on ollut niin konkreettista 

syytä epäillä myöhempää rikosta, että hänet on perusteltua tuomita rangaistukseen 

aiheutuneista vahinkoseurauksista? Oletetaan, että kioskitappelua seuraava sivulli-

nen jättää puukon kioskin tiskille, yksi pahoinpitelyyn osallisista ottaa sen ja käyttää 

sitä pahoinpitelyyn. Vaikka puukon luovuttajan ei katsottaisikaan syyllistyneen 

avunantoon pahoinpitelyyn tahallisuuden puutteen vuoksi, ei hänen katsomisensa 

syylliseksi vammantuottamukseen liene ongelmallista.  

 Lähtökohtana on siis toiminnan pysyminen sallitun riskin puolella. Tämä pre-

sumptio voi kumoutua, jos tapauksessa on konkreettisia vastasyitä luovu-

tuksensaajan tarkoitusperien laillisuudesta. Päätekijän tulee olla tunnistettavalla 

tavalla kallistumassa rikosteon suorittamiseen. Joka tapauksessa silloin, kun luovu-

tusteko on mielekäs ainoastaan rikoksen tekemisen mahdollistamiseksi, se voi 

hyvinkin täyttää tuottamuksellisen rikoksen tunnusmerkistön. Jos teolla sen sijaan 

on myös mielekäs, laillinen tarkoitusperä, lopputulos on usein vastuusta vapauttava. 

 Jos yksityisten olisi pidettävä huolta siitä, että he eivät tee mahdolliseksi toisen 

tekemää tahallista rikosta, moderni vaihdantaan ja sosiaaliseen työnjakoon 

perustuva sosiaalinen elämä kävisi mahdottomaksi. Jos erilaisten tuotteiden 

myynnissä jouduttaisiin arvioimaan tuotteilla myöhemmin mahdollisesti tehtäviä 

rikoksia, esimerkiksi sytytysnesteiden, räjähdysaineiden ja ampuma- ja teräaseiden 

myynti kävisi mahdottomaksi. Jos ravintoloitsija vastaisi siitä, että ravintolan 

pöydässä olevilla pihviveitsillä tai olutkolpakoilla ei pahoinpidellä toisia, ravintolat 

olisi muutettava luonteeltaan uudenlaisiksi. 

 Vaikka luottamusperiaate näyttää tarkoituksenmukaiselta ratkaisukriteeriltä, 

tapauksia on vielä ryhmiteltävä eteenpäin. Tilanteiden yksi erityinen ongelma on 

siinä, että niissä yhdistyvät huolimattomuuden rankaisemisen ongelmat laimin-

lyöntivastuun edellytyksiin. On siis syytä ensin arvioida laiminlyöntiä puuttua 

toisen rikokseen. Näissä tilanteissahan edistäjän on oltava valvontavastuussa vaaran 

lähteestä tai suojeluvastuussa toisesta, jotta edistämisteko olisi rangaistava. Toisena 

päätyyppinä on arvioitava aktiivisella tekemisellä tapahtunutta rikosteon 

edistämistä. Asiallisesti tilanteissa on kyse "tuottamuksellisesta yllytyksestä, 

avunannosta, tekijäkumppanuudesta ja välillisestä tekemisestä". 

 Laiminlyönti puuttua toisen rikokseen. — Miten olisi arvioitava vaikkapa sitä, 

että joku säilyttää huolimattomasti veitsiä tai muita työkaluja sillä seurauksella, että 

toinen käyttää niitä rikoksen tekemisessä? Selvän pääsäännön on oltava, että lai-

minlyöjä ei ole vastuussa niillä tehdystä rikoksesta. Esineiden valvonnan tai asian-

mukaisen säilyttämisen laiminlyönti ei sellaisenaan perusta vastuuasemaa niiden 

omistajalle tai haltijalle. "Tuottamuksellinen avunanto tai yllytys" on jo sellaisenaan 

lähtökohtaisesti vastoin rikoslakimme perinteistä systematiikkaa ja sääntelyn 
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kulmakiviä, puhumattakaan laiminlyönnillä toteutetun "tuottamuksellisen 

avunannon" rangaistavuudesta. 

 Pääsäännöstä on kaksi tärkeää poikkeusta. Poikkeuksena on ensinnäkin tilanne, 

jossa edistäjä on valvontavastuussa esineestä tai suojeluvastuussa toisesta ihmi-

sestä. Käytännössä kyse on tilanteista, joissa esineen omistus, hallinta tai käyttä-

minen on luvanvaraista. Tavallisimpia esimerkkejä ovat ampuma-aseet ja -tarpeet 

sekä eräät räjähteet. Näitä koskevissa säännöksissä velvoitetaan ostoluvan saaja 

huolehtimaan esineen oikeasta säilyttämisestä ja varastoinnista. Valvontavastuussa 

oleva voi joutua vastuuseen esineen tai aineen valvonnan laiminlyönnin 

seurauksista, jos valvontavelvollisella on ollut konkreettisia syitä olettaa niiden 

tulevan käytettäväksi rikoksessa. Automaattisesti vastuu ei nytkään ulotu 

vahinkoihin asti. 

 Perinteisesti KKO:ssa on käsitelty runsaasti tapauksia, joissa on kyse met-

sästysaseen jättämisestä vartioimattomana seinustalle. Vaikka tilanteissa on yleensä 

kyse aseen varomattomasta pitelemisestä (RL 44:1), aseensa vartioimattomaksi jät-

tänyttä ei ole aina rangaistu vamman- tai kuolemantuottamuksesta. Syytä louk-

kaamisrikoksesta rankaisemiselle onkin vasta silloin, kun aseen jättäjällä on ollut 

konkreettista syytä epäillä, että toinen tekee aseella rikoksen. 

 Ratkaisussa KKO 1937 II 106 konkreettisia syitä ilmeisesti oli. A oli jättänyt 

harjoituspatruunoilla panostetun kiväärin seurantalon näyttämön nurkkaan. B oli 

luullut asetta panostamattomaksi, laukaissut ja haavoittanut C:tä. A tuomittiin aseen 

varomattomasta pitelemisestä ja vammantuottamuksesta sekä velvoitettiin 

korvaamaan vahingot yhdessä B:n kanssa (Ään).  

 Päätekijän tahallisuus ei tässä suhteessa ole ratkaisevassa asemassa. Oletetaan, 

että koulun johtavalla opettajalla on ollut konkreettisia syitä epäillä koulukiusausta 

välitunneilla ja koulun jälkeen koulun alueella. Välittömän tekijän tahallisuudella 

ei ole merkitystä, ja periaatteellista estettä ei olisi sille, että opettaja voisi joutua 

vastuuseen aiheutuneista vammoista. 

 Vahingonkorvausoikeudellisesti samantyyppinen tilanne oli se, jossa raken-

nusurakoitsijan katukaivantoon oli pudonnut auto (KKO 1991:138). Urakoitsija oli 

kyllä käyttänyt kaivannosta varoittavia laitteita, mutta nämä oli ilkivaltaisesti pois-

tettu kaivannolta. Urakoitsijan tieten varoituslaitteita oli aikaisemminkin poistettu 

kaivannolta. Kun urakoitsija tiesi varoituslaitteisiin kohdistuvasta ilkivallasta ja 

kaivanto muodosti erityisen vaaran liikenteelle, olisi urakoitsijan ollut varustettava 

kaivanto sellaisilla varoituslaitteilla, joita ei voitu ilkivaltaisesti poistaa. Rangais-

tusvastuuta ei tapauksessa jouduttu tutkimaan. Se ei vammantuottamuksesta ilmei-

sesti tulisi kyseeseen, koska tunnetusta ilkivallasta huolimatta urakoitsijalla ei voida 

katsoa olleen konkreettisia syitä epäillä tapahtuneen kaltaista onnettomuutta. 

 Vahingonkorvausoikeudellisessa oikeuskäytännössä on laiminlyöntivastuun 

perustava vastuuasema saatettu perustella erittäin löyhästi eikä mitään vastuu-

asemaa ole aina edes edellytetty. Ratkaisussa KKO 1991:73 oli kyse siitä, että alle 

15-vuotias B oli sytyttänyt rakennuksen vieressä olleet jätesäiliöt palamaan 

seurauksin, että tuli oli levinnyt rakennukseen. Mukana ollutta pari vuotta 
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vanhempaa A:ta syytettiin yleisvaaran tuottamuksesta, vaikka edes ajatus roskasäi-

liöiden sytyttämisestä tuleen ei ollut tullut A:n taholta. Hän oli ainoastaan seissyt 

0,5-1 metrin etäisyydellä säiliöistä ja pidellyt sytyttäjän sormikkaita teon hetkellä.  

 HO ja KKO katsoivat, että korvausvastuu voitiin perustella sillä, että A ei koet-

tanut estää nuorempaa B:tä tekijää vaan poistui paikalta pyrkimättä sammuttamaan 

palonalkua tai ilmoittamatta siitä viranomaisille. KKO puhuu vielä siitä, kuinka si-

vusta seurannut A "on osoittanut suhtautuvansa B:n menettelyyn hyväksyvästi" ja 

"osaltaan rohkaissut" kaverinsa tekemisiä seuraamalla tätä ja pitelemällä käsineitä. 

On selvää, että A:n rangaistusvastuu yleisvaaran tuottamuksesta voisi perustua vain 

vastuuasemaan — esimerkiksi siihen, että A olisi B:n isä ja B:llä ei olisi paljoa ikää. 

 Toisena poikkeuksena voidaan pitää tilannetta, jossa "päätekijä" ei ole syyn-

takeinen, toimii erehdyksen vallassa tai "edistäminen" muuten tehdään olosuh-

teissa, joihin sovellettaisiin välillisen tekemisen konstruktiota, jos edistäjä toimisi 

tahallaan. Sellaisia vaarallisia esineitä kuin räjähteitä tai sytytystarpeita ei saa jättää 

esimerkiksi lasten tai muuten syyntakeettomien ulottuville, jos käsillä on 

konkreettisia syitä epäillä, että nämä aiheuttavat esineellä toiselle vamman tai 

kuoleman. 

 Etenkin räjähteiden huolimattomasta säilyttämisestä on runsaasti KKO:n 

ratkaisuja. Ratkaisussa KKO 1947 II 397 tuomittiin rangaistukseen ja korvaus-

velvolliseksi uittopäällysmies, joka laiminlyömällä säilyttää räjähdysaineita laissa 

säädetyllä tavalla oli aiheuttanut, että lapsi oli saanut käsiinsä dynamiittinalleja ja 

loukkaantunut niiden räjähtäessä. Tapauksessa KKO 1953 II 139 alaikäiset pojat 

olivat saaneet louhintayhtiön räjähdysainesuojasta käsiinsä sytytysnalleja ja 

vahingoittaneet niillä itseään. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin rangaistukseen ja 

korvausvelvolliseksi. Korvausten määrää soviteltiin (Ään). (Ks. myös KKO 1957 

II 58 ja KKO 1959 II 87.) 

 Edistäminen aktiivisella tekemisellä. — Tapaukset, joissa edistäjä on toiminut 

aktiivisesti, eikä ainoastaan laiminlyönyt puuttua asioiden kulkuun, lienevät kaik-

kein vaikeimpia ratkaista. Oikeuskäytännössä ei ole muodostunut yleistettäviä 

kriteerejä ja oikeuskirjallisuuden kannanotot puuttuvat pitkälti. Tapaukset ovat mo-

nenlaisia ja ulottuvat esineiden luovuttamisesta päätekijälle mitä moninaisimpiin 

toimenpiteisiin, jotka helpottavat toisen yksityisen rikosta. Tässä esityksessä 

voidaan esittää vain suuntaviivoja ratkaisukriteereistä. 

 On selvää, että edellä laiminlyönnin yhteydessä esitetyt vastuuaseman tilanne 

( III.5.3) ja myöhemmin esitettävä välillisen tekemisen tilanne ( V.2.2) otetaan 

huomioon myös aktiivisessa tekemisessä. Jos pelkkä valvontavelvollisuuden 

laiminlyönti voi johtaa vastuuseen vamman- tai kuolemantuottamuksesta, sitä 

paremmalla syyllä edistäjää voidaan rangaista, jos hän aiheuttaa saman vahin-

koseurauksen aktiivisella tekemisellä. Jos siis kiväärin vartiotta jättäjää rangaistaan 

vammantuottamuksesta, sitä paremmalla syyllä rangaistaan sitä henkilöä, joka 

ojentaa kiväärin toiselle, joka puolestaan huolimattomuuksissaan ampuu kolmatta. 

Samalla tavalla on tietysti moitittavampaa antaa räjähteitä lasten käyttöön kuin 

jättää niitä lasten ulottuville. 
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 Edistäjän siviilioikeudellinen velvollisuus tehdä teko on vahva vastasyy 

rangaistusvastuulle. Jos esimerkiksi työntekijä on työtehtäviensä puitteissa velvolli-

nen tekoon, joka tapauksessa on edistänyt toisen rikosta, on riskinoton kiellettyä 

luonnetta arvioitaessa otettava huomioon se — asteeltaan vaihteleva — velvoite, 

joka on suorastaan edellyttänyt työntekijältä toimenpidettä. Tällä lähtökohdalla on 

runsaasti käytännön sovellutuksia.  

 Tuottamuksellinen kätkemisrikos (RL 32:4) täyttyy, jos henkilö ottaa 

huostaansa anastettua omaisuutta, vaikka hänellä on syytä epäillä sitä anastetuksi. 

Esimerkiksi posti- tai kuljetuspalvelujen työntekijällä ei ole velvollisuutta tutkia, 

mitä yritys kuljetettavakseen ottaa, jos heillä ei ole konkreettista syytä epäillä omai-

suutta esimerkiksi anastetuksi. Samanlainen tilanne voisi olla se, jossa 

pankkivirkailija epäilee asiakkaana olevan liikemiehen siirtävän velallisen 

petoksella saatuja varoja omalle tililleen. Jos hän ei toimi tahallaan — jolloin hän 

olisi velallisen petoksen avunantaja — hän ei voine vastata tuottamuksellisesta 

kätkemisrikoksesta. 

 Sen sijaan rikoksen mielletty todennäköisyys vaikuttaa edistäjän ottaman riskin 

kiellettyyn luonteeseen. Tämä kriteeri vastaa pitkälti jakson alussa esitettyä konk-

reettisten syiden kriteeriä. Useimmiten edistämisen hetkellä on hyvinkin 

mahdollista, että päätekijä ei tee rikosta. Esineen saaja saattaa käyttää sitä täysin 

laillisiin tarkoituksiin. Jos joku luovuttaa toiselle auton ja auton saaja ajaa autolla 

tekemään tuhotyön, luovuttajaa ei ole syytä rangaista yleisvaaran tuottamuksesta, 

ellei hänellä ollut konkreettisia syitä epäillä tällaista rikosta. Henkilön kuljettaminen 

tuhotyön (RL 34:1) tekopaikalle voisi tulla rangaistavaksi yleisvaaran 

tuottamuksena, jos kuljettaja ei tiedä varmasti sitä, että kuljetettava on menossa 

tulipaloa sytyttämään, mutta hänellä on konkreettisia syitä sitä epäillä. 

 Vastaava esimerkki olisi se, että edistäminen toteutetaan pahoinpitelyn uhria 

kiinni pitämällä. Oletetaan, että pahoinpitelyn uhri kuolee, koska päätekijä 

pahoinpitelee uhria enemmän kuin on sovittu. Kiinnipitäjä vastaa avunannosta 

pahoinpitelyyn tai pahoinpitelystä riippuen kokonaispanoksestaan ( V.2.4). Hän 

voi lisäksi vastata kuolemantuottamuksesta, jos hänellä oli konkreettisia syitä 

epäillä sellaista seurausta. 

 Käytännössä ehkä olennaisin kriteeri on edistävän teon mielekkyys päärikoksen 

esitekona. Edistävässä teossa voi olla kysymys nimenomaisesta teknisten neuvojen 

antamisesta tai ainoastaan rikoksen tekemisessä käyttökelpoisten välineiden luovut-

tamisesta. Esimerkiksi tuottamuksellinen ovikoodien tai tietokonesalasanojen 

välittäminen toiselle voi merkitä osavastuuta myöhemmästä rikoksesta. Mie-

lekkyyteen viittaa myös se, jos edistäjä saa toimenpiteistään erityisen palkkion. 

 Helpoimpia ovat sellaiset avunantoa muistuttavat tapaukset, joissa edistäminen 

tapahtuu ajallisesti ja paikallisesti niin kiinteässä yhteydessä päärikokseen, että 

edistämisen mielekkyys voi perustua vain päärikoksen esitekona toimimiseen. 

Tällaista jo aloitetun rikoksen edistämistä on esimerkiksi rikoksentekopaikalle 

kuljettaminen, tekopaikan vartiointi, uhrin kiinni pitäminen tai muu uhrin 

puolustautumisen estäminen. 
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 Valmisteluvaiheeseen osallistumista on vaikeampaa arvioida. Kyse voi olla 

erilaisten tekovälineiden myymisestä tai lainaamisesta, teknisten neuvojen 

antamisesta tai palvelusten tarjoamisesta esimerkiksi erilaisten teknisten laitteiden 

tai ajoneuvojen käytössä. Teoilla edistetään toisen tekemää rikosta, mutta niissä on 

samalla kyse sellaisenaan sallitusta toiminnasta. Esimerkiksi ajoneuvojen ja 

tavanomaisten työvälineiden — kuten kassien, teräaseiden, sorkkaraudan tai 

köysien — luovuttamisessa tilanne näyttää selvältä. Jos edistäjällä ei ole 

konkreettista syytä epäillä esineiden käyttötarkoitusta, hän ei ota kiellettyä riskiä 

luovuttaessaan esineitä toiselle.  

 Normaali jokapäiväinen kaupankäynti ei pääsääntöisesti merkitse kiellettyä 

riskiä, vaikka kaupat toimisivatkin rikosta edistävässä merkityksessä. Kiellettyä ei 

ole esimerkiksi yleisesti saatavilla olevien mutta rikoksen tekemiseen käyttö-

kelpoisten esineiden myynti tai vuokraus, jos se ei saa mielekkyyttään rikoksen 

edistämisestä. Ratkaiseva kysymys kuuluu, millaista huolellisuutta esineiden 

luovuttajalta on edellytettävä. 

 Myös vastuun tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta (RL 32:4) voidaan aja-

tella määräytyvän pitkälti sen mukaan, onko tavaran kaupassa tai muussa luovu-

tuksessa poikettu hyvästä kauppatavasta. Mitä enemmän kauppiaalla on aihetta 

epäillä tavaran alkuperää, sitä suurempaa huolellisuutta häneltä voidaan vaatia. 

 Ratkaisussa KKO 1995:68 kultaseppä oli ostanut 8.000 markan arvoisen kul-

takellon romukultana 1.200 markalla ja ilmoituksensa mukaan sulattanut kellon. 

Myöhemmin oli ilmennyt, että myyjä oli varastanut kellon. Kysymys siitä, oliko 

kultasepällä ollut syytä epäillä kellon alkuperää ja oliko hän syyllistynyt tuotta-

mukselliseen kätkemisrikokseen, arvioitiin juuri hyvän kauppatavan perusteella. 

 Samaa voidaan sanoa sellaisesta tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta, jossa 

autokauppias ostaa käteiskaupalla auton tuntemattomalta henkilöltä. Myöhemmin 

ilmenee, että auto oli varastettu. Millä perusteella voidaan sanoa, että autokauppi-

aalla "oli syytä" varoa omaisuuden alkuperää? Käytännössä selvitettäväksi tulisi se, 

millaista huolellisuutta esimerkiksi asiakirjojen tarkastamisessa ja runkonumeron 

tarkastamisessa hyvä kauppatapa edellyttää. 

 Yhteenveto. — Yksinkertaistettuina kuvioina tässä esitetty näyttää seuraavalta. 

Kaaviosta puuttuvat harvinaisemmat kriteerit, joita ei tässä suppeassa esityksessä 

ole voitu ottaa lukuun. 

 

 

Laiminlyöjän vastuu "päätekijän" teosta 
 

 "Päätekijän" tahallisuus "Päätekijän" tuottamus 

Laiminlyöjän 

tahallisuus 
Vastuu edellyttää 
* vastuuasemaa ja välillistä tekemistä 

Laiminlyöjän 
tuottamus 

Vastuu edellyttää 
* vastuuasemaa ja välillistä tekemistä ja 
* sitä, että laiminlyöjällä on ollut konkreettisia syitä epäillä päärikosta 



Sida 138 av 360 
 

 

 

Aktiivisella teolla edistäjän vastuu "päätekijän" teosta 
 

 "Päätekijän" tahallisuus "Päätekijän" tuottamus 

Edistäjän tahalli-
suus 

Vastuu edellyttää 
* yllytystä, avunantoa tai tekijä-

kumppanuutta tai  
* välillistä tekemistä (muut kuin 

erehdystapaukset) 

Vastuu edellyttää 
 

 
* välillistä tekemistä (erehdysta-

paukset) 

Edistäjän tuot-

tamus 
Vastuu punnitaan kokonaisarvostelussa, jossa otetaan huomioon muun 

muassa 
* oliko edistäjä siviilioikeudellisesti velvollinen tekoonsa? 
* kuinka todennäköiseksi edistäjä mielsi päärikoksen? 
* oliko edistävä teko mielekäs vain päärikoksen esitekona? 
* millaista toimintaa vastuuasema olisi edellyttänyt? 
* olisivatko välillisen tekemisen edellytykset täyttyneet? 

 

 

6.1.10 Oikeus luottaa toisten luovuttamien esineiden ja palvelusten 

asianmukaisuuteen 

 

Kysymyksenasettelu. — Viimeisenä kielletyn riskin tilanteena on käsiteltävä eräällä 

tapaa edellisen jakson kanssa käänteinen kysymys. Nyt ei kysytä sitä, onko myös 

edistäjä vastuussa päätekijän rikoksesta. Sen sijaan arvioitavana on se, missä 

tilanteissa "päätekijällä" on oikeus luottaa edistäjän toimenpiteiden asian-

mukaisuuteen siten, että "päätekijä" ei vastaa edes tuottamuksellisesti tehdystä 

rikoksesta.  

 Näissä tilanteissa joudutaan kysymään, saako esimerkiksi autonsa katsastuttaja 

luottaa siihen, että ajoneuvokatsastus on toimitettu asianmukaisesti. Samoin voi-

daan kysyä, saako tuotteen ostaja luottaa siihen, että ostettu tuote on turvallinen. 

Myös nämä kysymykset ovat moniulotteisia ja tässä voidaan esittää vain tärkeimpiä 

näkökohtia. 

 Lienee selvää, että esineen tai palvelun luovuttaja ei vastaa siitä, että toinen 

ottaa myöhemmin tietoisia riskejä. Tietoisen riskinoton tilanteet ovat erityyppisiä 

ja niiden pääpiirteet tulevat erikseen käsiteltäviksi ( III.6.3.2). Huumausaineen 

luovuttaja ei ole vastuussa siitä vammasta, joka syntyy huumausaineen luonteesta 

tietoiselle narkomaanille. Lääketehtaan johto ei vastaa niistä sivuvaikutuksista, 

jotka aiheutuvat reseptilääkkeestä sellaiselle potilaalle, jolle on kerrottu sivuvai-

kutuksista. Koiran omistaja ei vastaa vammoista koiran ulkoiluttajalle, jolle on ker-

rottu koiran ajoittain arvaamattomasta käytöksestä. 

 Tärkeitä tapausryhmiä on kolme. Ensimmäisessä on kyse erilaisten tavaran-

tarkastajien vastuusta tarkastuksensa asianmukaisuudesta. Tarkastus tai katsastus 

voi olla esineen omistajan lakisääteinen velvollisuus, kuten autokatsastus. Se voi 
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perustua myös vapaaehtoiseen esineen omistajan tai haltijan sopimukseen 

asiantuntijan tai tavarantarkastajan kanssa. 

 Toinen kysymys koskee tuoteturvallisuuslain tai erityislainsäädännön mukaista 

tuoteturvallisuutta ja sitä, kuinka laaja on valmistajan, maahantuojan ja myyjän vas-

tuu esimerkiksi kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuudesta. Kolmanneksi 

tulee arvioitavaksi se, kuka tai ketkä vastaavat työssä käytettävien teknisten 

laitteiden turvallisuudesta ja missä määrin työnantaja saa luottaa hänelle luovutetun 

laitteen turvallisuuteen. 

 Katsastukset ja tarkastukset. — Näissä tilanteissa viranomaiselle on annettu 

toimivalta katsastukseen tai tarkastukseen. Yksityisellä on usein vastaavasti 

velvollisuus katsastuttaa esine. Tilanteet eivät rajoitu pakollisiin tarkastuksiin. 

Toisen yksityisen kanssa on voitu tehdä sopimus siitä, että esineen tai aineen 

turvallisuus tutkitaan. 

 Tyypillisiä esimerkkejä ovat erilaisten tarkastajien toimivalta ja velvollisuus 

tarkastaa esimerkiksi työpaikan turvallisuus tai ajoneuvon kunto. Yksityisten 

välisessä työnjaossa kyse voi olla esimerkiksi valtuutetun merkkikorjaamon 

suorittamasta auton tarkistuksesta, erilaisten asiantuntijoiden antamista teknisistä 

neuvoista tai esimerkiksi lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan antamasta hoidosta. 

 Vastuun perusteet. — Tilanteita on ratkaistu perusteltujen vastavuoroisten 

odotusten varassa. Tietyin edellytyksin voidaan sanoa, että tarkastaja on ottanut 

huolekseen esineen kunnosta vastaamisen ja asiantuntijan apuun turvautuva 

maallikko ei vastaa tarkastuksen jälkeen siihen jääneistä puutteista ja niiden 

seurauksista. 

 Ratkaisussa KKO 1956 II 36 kaupungin liikennelaitoksen autokorjaamon työn-

johtaja, jonka tehtäviin oli kuulunut huolehtia vioittuneiksi ilmoitettujen autojen 

korjaamisesta, tuomittiin rangaistukseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden 

rikkomisesta ja kahdesta kuolemantuottamuksesta sekä vammantuottamuksesta, 

kun hän oli laskenut korjattavaksi toimitetun auton korjaamattomana uudelleen 

liikenteeseen. 

 Samantyyppisessä tilanteessa vahingonkorvausvastuuseen on asetettu myös 

tienpitäjä tiessä olleiden syvien ja jäisten urien osaltaan aiheuttamista vahingoista 

(KKO 1992:41). Ratkaisu voitiin palauttaa yleisistä teistä annetussa laissa 

säädettyyn velvollisuuteen pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa lumi- ja 

jääesteistä vapaana. Vanhemmassa ratkaisussa KKO 1955 II 5 korvausvaatimukset 

hylättiin, koska tietä oli valvottu ja pidetty asianmukaisesti kunnossa, vaikka siihen 

olikin muodostunut kolarin aiheuttanut kuoppa. Rangaistusvastuu riippuu muun 

muassa tilanteen yllätyksellisyydestä. 

 Vastuun rajat. — Pätevällä "huolekseen ottamisella" on myös tärkeät rajansa. 

Ensinnäkin katsastajan "rikosoikeudellinen vaaranvastuu" voi koskea vain kohteen 

normaalissa käytössä syntyviä riskejä. Autokatsastusesimerkkiä jatkettaessa se 

seikka, että auton jarrut eivät pidä huomattavasta ylinopeudesta tehdyssä jarru-

tuksessa, ei vapauta jarruttajaa vastuusta. 
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 Pätevä "huolekseen ottaminen" voi lisäksi ulottua vain siihen asti, kuin 

tarkastusvelvoite on tosiasiassa voitu täyttää. Auton tarkistuttaminen tai katsas-

tuttaminen ei takaa edes nimenomaisten katsastuskohteiden kuntoa pitkää aikaa 

katsastuksen jälkeen. Autokorjaamon kanssa on voitu tehdä sopimus moottorire-

montista, joka ei tietenkään merkitse jarrujen tarkastusvelvollisuutta. 

 Lisäksi tarkastukset ja katsastukset ovat laajuudeltaan yleensä erittäin rajattuja. 

Työsuojelutarkastus ei poista työnantajalta vastuuta työturvallisuuspuutteesta 

sellaisessa tarkastuskohteessa, jota ei ole työturvallisuustarkastuksessa tosiasiassa 

tarkastettu. Käytännössä työsuojelutarkastukset koskevat työpaikkaa kokonaisuu-

dessaan eikä niiden aikana syvennytä kaikkiin työpaikan yksityiskohtiin. Tarkas-

tuksen aikana ei myöskään nähdä eri tuotanto- ja työvaiheita. Työsuojelutarkastus 

ei siis merkitse kohteen "hyväksymistä" siltä osin, kuin huomautuksia ei tehdä. 

 Kolmantena rajoituksena on luottamusperiaatteen pääsääntö. Toisen toiminnan 

asianmukaisuuteen saa luottaa vain, jos ei ole syitä päinvastaiselle odotukselle. Jos 

esimerkiksi katsastuttajan tiedossa on, että ajoneuvoa tarkistava korjaamo ei ole 

aikaisemminkaan hoitanut tehtäväänsä huolellisesti eikä henkilöstö ole 

asianmukaisesti koulutettua ja ammattitaitoista, ei mitään perusteltua odotusta ole 

syntynyt. Samaa ajatusta voidaan soveltaa palveluihin yleisemminkin. 

 Myös suhteellisuusperiaate määrittää sitä, missä tilanteessa tehtyä tarkastusta 

voidaan pitää riittävänä. Arvioitaessa esimerkiksi sitä, miten vaarallisen koneen 

omistajan tulee täyttää huolellisuusvelvoitteensa, on otettava huomioon mahdol-

listen vahinkoseurausten vakavuus, vahinkoseurauksen sattumisen todennäköisyys 

ja mahdollisuudet varotoimiin. Usein vaarallisten koneiden turvallisuusmää-

räyksistä on joko lainsäädännöllisiä tai teknisiä normeja. Niiden puuttuessa tai 

niiden jättäessä täsmentämättä sen, millaista huolellisuutta koneen omistajalta 

edellytetään, joudutaan arvio tekemään suoraan suhteellisuusperiaatteen nojalla. 

 Tuoteturvallisuuden perusteet. — Mikä on kulutustavaroiden luovuttajan 

vastuu vahingoista, jotka johtuvat tuotteen vaarallisuudesta? Tuoteturvallisuuslain 

mukaan kulutustavaroita valmistavan, myyvän tai muuten elinkeinotoiminnan 

yhteydessä niitä luovuttavan elinkeinonharjoittajan on noudatettava olosuhteiden 

edellyttämää huolellisuutta, jotta kulutustavarasta ei aiheudu vaaraa kuluttajan 

terveydelle. Vastaavaa sääntelyä on muun muassa lääkelaissa sekä elintarvikelaissa. 

 Näissä tilanteissa voidaan katsoa, että tuotteen ostaja voi perustellusti odottaa, 

että kulutustavara ei ole tuoteturvallisuuslain vastainen. Tuotteelta voidaan 

edellyttää joko vaarattomuutta tai ainakin tietoa niistä vaaroista, jotka tuotteen 

säännönmukaiseen käyttöön liittyvät. Ei ole myöskään estettä pitää vammantuot-

tamuksena sitä, että joku myy pilaantuneita elintarvikkeita ja aiheuttaa siten toiselle 

ruokamyrkytyksen. 

 Tuoteturvallisuudesta ei ole KKO:n vuosikirjaratkaisuja. Samantyyppistä 

argumentaatiota on kuitenkin käytetty rakennuksen turvallisuutta koskevissa 

jutuissa. Tapauksessa KKO 1949 II 49 työnjohtaja oli laiminlyönyt valvoa 

asuinrakennuksen rakennustöitä. Seurauksena oli, että puisen kannatinvasan pää oli 

vastoin rakennussäännön määräystä sijoitettu savukanavan välittömään yhteyteen. 

Myöhemmin vasan pää kärventyi ja sytytti rakennuksessa tulipalon, jolloin eräät 
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henkilöt olivat saaneet surmansa ja toiset vammoja. Työnjohtaja tuomittiin ran-

gaistukseen kolmesta kuolemantuottamuksesta ja kolmesta vammantuottamukses-

ta.  

 Toisessa esimerkissä (KKO 1929 I 45) sortuneen uudisrakennuksen vastaava 

rakennusmestari ja rautabetonitöiden urakoitsija tuomittiin rangaistukseen 

kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta, kun betoniraudoitusta ei ollut 

tehty tyydyttävästi ja käytetyn betonisekoituksen ja siitä valettujen rakenteiden 

laatu oli ilmeisen kelvotonta (Ään). 

 Tuoteturvallisuuden rajat. — Tässäkin tapauksessa on korostettava vastavuo-

roisten perusteltujen odotusten rajoja. Aikuisille tarkoitetun tuotteen ei tarvitse olla 

välttämättä ehdottoman turvallinen, kunhan tuotteen vaaroista on informoitu. Sen 

sijaan esimerkiksi lelujen turvallisuudelle on asetettu olennaisesti korkeammat 

vaatimukset. Tuottaja tai myyjä voivat vastata vain tuotteen normaalissa käytössä 

aiheutuvista vahinkoseurauksista. Suurin osa tuotevahingoista johtuukin käyttäjän 

omasta huolimattomuudesta.  

 Lisäksi vastuu vahinkoseurauksista voi ulottua vain siihen asti, kuin tarkas-

tusvelvoite on tosiasiassa voitu täyttää. Kysymys liittyy käytännössä esimerkiksi 

apteekkarin tai vähittäiskauppiaan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin tarkistaa 

myynnissä olevat tuotteet. Myös luottamusperiaatteen pääsääntö rajoittaa vastuuta. 

Toisen toiminnan asianmukaisuuteen saa luottaa vain, jos käsillä ei ole syitä 

päinvastaiselle odotukselle. Jos kyseessä on esimerkiksi käytettynä hankittu tuote 

tai uutena jo jokin aika sitten hankittu tuote, ei yleensä voida puhua mistään perus-

tellusta odotuksesta suhteessa tuotteen turvallisuuteen. Myös suhteellisuusperiaate 

määrittää vaadittavan huolellisuuden astetta edellä kuvatulla tavalla. 

 Oikeus luottaa työssä käytettävän teknisen laitteen toimittajan huolellisuuteen. 

— Perusteltujen vastavuoroisten odotusten mittapuuta voidaan soveltaa myös 

työssä käytettäviin laitteisiin. TTurvL 40-43 §:n mukaan teknisten laitteiden 

valmistaja ja myyjä vastaavat työnantajan ohella siitä, että laitteet ovat 

työturvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteiden turvallisuudesta vastaavat siis 

rinnakkain työnantaja ja laitteen toimittaja. 

 On selvää, että joissain tilanteissa työnantaja saa luottaa laitetoimittajan 

asiantuntemukseen ja päinvastoin. Työantajan rinnakkaisvastuu teknisistä laitteista 

ei voine ulottua sellaiseen teknisiä laitteita koskevaan työturvallisuusmääräysten 

noudattamiseen, joiden tarkistamiseen hänellä ei ole ollut tosiasiallisia 

mahdollisuuksia mutta joiden tarkistamista on perustellusti voitu odottaa laitteen 

toimittajalta. 

 Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1955 II 128 katsottiin, että telakalla ei ollut 

velvollisuutta köysien kunnon erityiseen tarkastamiseen. Telakan työntekijä, joka 

maalaustelinettä kannattavan köyden katketessa oli pudonnut ja loukkaantunut, oli 

vaatinut telakan toimitusjohtajalta korvauksia loukkaantumisen johdosta. 

Ratkaisussa KKO 1976 II 37 sähkölaitoksen erään pylväserottimen virheellisyyden 

vuoksi sähköasentaja oli saanut kuolemaan johtaneen sähköiskun. Laitoksen 

johtajaa ja työtä valvonutta insinööriä vastaan esitetyt rangaistus- ja korvausvaa-

timukset hylättiin, koska he eivät olleet laiminlyöneet sähkölaitteiden ja niiden 
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käytön valvontaa tai rikkoneet turvallisuusmääräyksiä taikka muuten myö-

tävaikuttaneet kuolemaan (Ään). 

 Vastuun eriyttäminen teknisten laitteiden turvallisuudesta voidaan nähdä 

reaktiona entistä suurempaan keskittymiseen ja teknisyyteen työelämässä käytettä-

vien teknisten laitteiden tuotannossa. Huomioon on otettava muun muassa 

laitetoimittajan ja työnantajan koko, asiantuntemus ja asema markkinoilla. 

 On eri asia arvioida sitä, vastaako sahuri-työnantaja suojaamattomasta 

sirkkelistä, kuin arvioida, voiko työnantaja perustellusti odottaa, että hänen 

työntekijän käyttöön ostamansa tietokone ei aiheuta määräysten vastaisella tavalla 

säteilyä. Maanviljelijä voinee perustellusti luottaa siihen, että hänen ostamansa uusi 

traktori täyttää työturvallisuuslain vaatimukset. Vastaavasti suuryrityksessä, joka 

hankkii erikoistilauksesta laitteen pieneltä alihankkijaltaan, ei voitane perustellusti 

odottaa, että alihankkija on voinut täysin ottaa vastatakseen laitteen asianmu-

kaisuudesta. 

 

6.2 Kielletyn riskinoton relevanssi 
 

6.2.1 Johdanto 

 

Luonnehdinta. — Edellisessä jaksossa esitettiin perusteita sen ratkaisemiselle, 

millaisissa olosuhteissa riskinotto on rangaistavaa ja millaisissa ei. Teon huoli-

mattomuudelle ei riitä se, että tekijä on ottanut kielletyn riskin. Kielletyn riskin on 

myös realisoiduttava vahinkoseurauksessa tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla. 

Joissain tapauksissa henkilö on toiminut huolimattomasti, mutta ei suhteessa 

sattuneeseen vahinkoseuraukseen, koska huolellisuusvelvoitteen suojelutavoite ei 

kata sattunutta seurausta. Ajatus voidaan esittää seuraavalla tavalla. 

 

Teon huolimattomuuden perusajatus 

 

 
     Huolimattomuus 

 

 

  Kielletty    * Onko kielletty riski relevantti seuraukselle? 

  riski     * Ulottuuko tunnusmerkistö sattuneeseen 

       vahinkoseuraukseen? 

 

 

Teko       Vahinkoseuraus 

      Syy-yhteys 

 

 

Kielletyn riskinoton relevanssissa rangaistusvastuuta rajataan sellaisista vahin-

koseurauksista, jotka ovat normatiivisessa arvostelussa liian kaukaisia tehdylle 

teolle. Joissain tilanteissa huolimattomasta teosta on kyllä aiheutunut vahin-
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koseuraus, mutta seuraus on jotain aivan muuta, kuin minkä estämiseen huolelli-

suusvelvoitteen asettamisella on pyritty. Näissä tapauksissa joudutaan kysymään, 

onko tekijä aiheuttanut vahinkoseurauksen huolimattomuudellaan vai onko hän 

ainoastaan toiminut huolimattomasti ja samalla aiheuttanut vahingon. Tuomi-

oistuimet ovat käsitelleet tapauksia milloin syy-yhteyden, milloin taas ennakoita-

vuuden kriteerien varassa. Myös nämä tapaukset ovat monenlaisia ja tässä voidaan 

esittää ainoastaan tärkeimpiä tyyppitapauksia. 

 Soveltamisala. — Relevanssikysymykset koskevat loukkaamisrikoksia ja 

periaatteessa konkreettisia vaarantamisrikoksia. Ne eivät tule esille abstraktisten 

vaarantamisrikosten tai toimintarikosten yhteydessä, koska niissä ei edellytetä 

teosta erillistä vahinkoseurausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

kuolonkolarin perusteella syyllistä voidaan rangaista liikenteen vaaranta-

misrikoksesta, mutta häntä ei rangaista kuolemantuottamuksesta, jos liiken-

nesääntöjen vastainen menettely ei ole ollut relevanttia sattuneelle kuoleman-

tapaukselle. Samalla tavalla vammaan johtaneen työtapaturman perusteella 

työnantajan edustaja voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta vaikka häntä ei 

vammantuottamuksesta tuomittaisikaan. 

 

6.2.2 Myöhemmät osasyyt 
 

Pääsääntö. — Yleensä katsotaan, että vastuu seurauksesta sulkeutuu pois, jos 

vahinkoseuraus ei ole sattunut aiheutetun vaaran vaikutuksesta vaan palautuu 

myöhempiin satunnaisiin syihin. Klassisen esimerkin mukaan A olisi tuomittava 

vain tapon yrityksestä, jos tapon yrityksen uhri B kuolee sairaalapalossa. Jos B 

kuolee sairaalapalossa, ei hänen kuolemaansa voitane pitää A:n "tekona". A on 

kyllä aiheuttanut vahinkoseurauksen ottamalla kielletyn riskin, mutta seurauksessa 

ei realisoidu A:n välittömästi aiheuttama vaara vaan jokin muu vaara. 

 Sairaalavahingot. — Toisaalta merkityksettömiä ovat sellaiset syy-yhteyden 

poikkeamat, joissa teko on korottanut vahinkoseurauksen sattumisen riskiä. A:n 

vastuu sairaalabakteerin tai hoidon yhteydessä saadun infektion seurauksista pitäisi 

ratkaista arvioimalla sitä, riippuiko sen saaminen sairaalaan joutumisen syynä 

olleesta vammasta. Jos katsotaan, että B sai infektion osittain siitä syystä, että hänen 

yleiskuntonsa ja vastustuskykynsä oli onnettomuuden jälkeen poikkeuksellisen 

heikko, vastaisi A vahinkoseurauksista. Esimerkiksi jos puukotettu B menehtyy 

hoidon aikana saamiinsa makuuhaavoihin tai infektioihin, välitön kuolinsyy on 

yhteydessä siihen riskiin, jonka A on luonut ja A voidaan tuomita taposta. 

Myöhemmin käsitellään erikseen hoitovirheet ja potilaan oma huolimattomuus ( 

III.6.3.4). 

 Liikenneonnettomuuden jatkoseuraukset. — Käytännössä riskinotto on 

relevanttia vahinkoseuraukselle sitä varmemmin, mitä tiiviimmässä ajallisessa ja 

asiallisessa yhteydessä riskinotto ja lopullinen vahinkoseuraus ovat. Jos esimer-

kiksi A:n kuorma-auto töytäisee B:n henkilöauton vastaantulevien kaistalle ja 

henkilöauto törmää vastaantulevaan mopoilija C:hen, ei ole epäilystäkään siitä, 

etteikö huolimattomasti menetelleen A:n syyksi olisi luettavissa C:lle aiheutuva 
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vamma. Sen sijaan A ei vastaa siitä, että paikalle hälytetty poliisiauto joutuu 

onnettomuuteen. 

 

6.2.3 Samanaikaiset osasyyt 
 

Suojelutavoiteopin pääajatus. — Huolellisuusnormin suojelutavoitteen vaatimuk-

sella tarkoitetaan sitä, että vahinkoseurauksessa on realisoiduttava sen vaaran, jonka 

varalta teko on kielletty. On kysyttävä, kuuluuko tapahtunut liikenneonnettomuus 

niiden onnettomuuksien piiriin, joita estämään kulloinenkin rikottu huolellisuusvel-

voite on asetettu. Suojelutavoiteopin arviointi käy parhaiten päinsä esimerkkien 

avulla. 

 Liikennesääntöjen suojelutavoitteet. — Osalla liikennesääntöjä on paikallisesti 

rajoitettu suojelutavoite. Klassinen esimerkki siitä, kuinka suojelutavoite puuttuu 

alueellisella perusteella, on alueellisesti rajattu nopeusrajoitus. Teon 

huolimattomuus voitaneen perustella ylinopeudella vain, jos onnettomuus on 

sattunut nopeusrajoituksen vaikutuspiirissä. Jos onnettomuus tapahtuu nopeusrajoi-

tuksen vaikutusalueen ulkopuolella, ei vahinkoseurausta voida lukea ajajan syyksi 

ylinopeuden perusteella — siitä huolimatta, että ylinopeudella ajaminen on 

epäilemättä ollut välttämätön edellytys sille, että ajaja on tullut paikalle samaan 

aikaan kuin uhri. 

 Toisaalta ei ole välttämätöntä rajata nopeusrajoituksen tavoitetta vain huolelli-

suusvelvoitteen kohteen oman toiminnan välittömään vaarallisuuteen. Ratkaisussa 

KKO 1979 II 37 näkyy lähdetyn siitä, että nopeusrajoitusten suojelutavoitteeseen 

voisi kuulua myös muiden hurjastelun estäminen. Autonkuljettajat olivat ajaneet 

ylinopeudella rinnakkain päästämättä toinen toistaan edelleen. Toisen auto oli tör-

männyt risteyksessä suojatietä ylittämässä olleeseen jalankulkijaan. Molempien 

katsottiin varomattomuudellaan aiheuttaneen jalankulkijan kuoleman (Ään). 

 Tyypillinen tapaus, jossa vahinkoseuraus epäilyksettä kuuluu huolellisuusvel-

voitteen suojelutavoitteen piiriin on se, jossa autoilija pysäköi autonsa näky-

vyydeltään rajoitettuun kaarteeseen osittain ajoradalle. Oletetaan, että takaa 

lähestyvä autoilija valmistautuu ohittamaan pysäköidyn auton, havaitsee vastaan-

tulevaa liikennettä, joutuu luisuun ja ohjaa ajoneuvoa voimakkaasti oikealle seu-

rauksin, että tien ohessa kulkenut jalankulkija saa vamman. Kaarteeseen pysä-

köimisen kiellon ensisijainen tavoite on estää juuri tällaisia vaaratilanteita ja 

pysäköijän tekoa voidaan pitää — muiden edellytysten täyttyessä — huolimatto-

mana suhteessa aiheutuneeseen vammaan. 

 Ratkaisussa KKO 1989:84 oli kyse liikennevakuutuksesta. A:n henkilöauto, 

jota hän oli kuljettanut syyllistyen törkeään rattijuopumukseen, oli polttoaineen 

loputtua pysähtynyt tielle. A ei varoittanut muuta liikennettä pimeässä valoitta 

seisoneesta autostaan, mistä oli ollut seurauksena kahta takaa tullutta autoa kohdan-

nut liikennevahinko. A:ta pidettiin syypäänä kolariin. 

 Myös valojen käyttö pysäköidyssä ajoneuvossa (TLL 37 §) on suojeluta-

voitteeltaan selkeä. Ratkaisussa KKO 1985 II 195 oli kyse siitä, että A oli pimeän 

aikana pysäyttänyt autonsa väärälle puolelle tietä ajovalot kytkettynä ja vastapäätä 
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edessään ollutta autoa. A:n tarkoitus oli auttaa toisen auton omistajaa B:tä autoon 

tulleen vian etsimisessä. Tällöin C törmäsi autollaan B:n omistaman auton perään. 

Koska A:n auton ajovalot olivat erehdyttäneet C:tä tilanteen arvioinnissa eikä A 

ollut asettanut tielle varoituskolmiota muiden tienkäyttäjien varoittamiseksi, hänet 

tuomittiin rangaistukseen liikenteen vaarantamisesta (vrt. toisin KKO 1961 II 1). 

 Vastaavasti voidaan kysyä, mikä on jalankulkijan paikkaa tiellä säätelevän 

huolellisuusvelvoitteen suojelutavoite. Meillä ei ilmeisesti nähdä ongelmia 

jalankulkijan tuomitsemisessa liikenteen vaarantamisesta ja vammantuottamuk-

sesta, jos jalankulkija astuu tielle auton eteen ja aiheuttaa siten auton ulosajon ja 

autonkuljettajan loukkaantumisen. Ainakin ensisijaisesti suojelutavoitteena pitäisi 

olla jalankulkijan suojaaminen, eikä häntä tulisi tuomita vammantuottamuksesta. 

 Poikkeukseton tämäkään sääntö ei tietysti ole. Esimerkiksi rullaluistelijat ovat 

juridisesti jalankulkijoita. Jos rullaluistelija aiheuttaa jalankulkijan louk-

kaantumisen käyttämällä väärää ajoradan osaa, syyllisyys liikenteen vaaran-

tamiseen ja vammantuottamukseen ei liene vaikeasti perusteltavissa. 

 Oikeuskäytännössä on tullut arvioitavaksi liikenteenohjausta koskevien 

määräysten tavoite. Niiden nimenomainen tavoite on estää liikenneonnetto-

muuksien jatkoseurauksia. Jos onnettomuuspaikalla poliisi järjestää liiken-

teenohjauksen huolimattomasti, ovat seuraukset yleensä selvästi huolellisuus-

velvoitteen suojelutavoitteen piirissä. Liikenneohjauksesta vastuussa oleva 

poliisimies voitaneen katsoa syylliseksi onnettomuuspaikalla sattuvaan vam-

mautumiseen, jos ohjaus on tehty määräysten vastaisella tavalla huolimattomasti. 

 Työturvallisuusmääräysten suojelutavoite. — Samalla tavalla arvioitiin 

ratkaisussa KKO 1993:162 työturvallisuusmääräysten suojelutavoitetta. Reaktori-

työmaalla pellitystyössä ollut työntekijä oli pudonnut katolta ja saanut vammoja. 

Putoamisen olisi estänyt katolla reaktorin ympärillä olleissa rakennustelineissä 

riittävän alhaalla oleva suojakaide taikka erillinen suojakaide katon reunalla. 

Rakennustelineet asentaneen ja luovuttaneen yrityksen työnjohtajan ei katsottu 

syyllistyneen edes työturvallisuusrikokseen, koska telineiden tarkoitus oli ollut 

mahdollistaa reaktorin seinän eristystyö eikä estää kauluspellitystä polvillaan 

lähempänä katon reunaa tekemässä ollutta työntekijää putoamasta. Erillisen suoja-

kaiteen rakentaminen katon reunalle ei ollut ollut työnjohtajan vaan pudonneen 

työntekijän oman työnantajan velvollisuutena. 

 Toisaalta korostettakoon, että työturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteiden 

suojelutavoitteena voi olla myös vieraiden työntekijöiden suojaaminen. Kysymyk-

sen käytännöllinen merkitys kasvaa sitä mukaa kun entistä useammin esimerkiksi 

rakennustyömailla eri toiminnot yhtiöitetään omien organisaatioidensa puitteissa 

toteutettaviksi. Edellä ( III.5.3) viitattiin jo ratkaisuun KKO 1981 II 25. 

Työmaalla toimi kolme yritystä A, B ja C. A:n työntekijän kuoltua työtapaturmassa 

myös yhtiöissä B ja C työturvallisuudesta vastanneet henkilöt tuomittiin 

rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. 

 Virkavelvollisuuksien suojelutavoite. — Kolmas esimerkki (KKO 1989:11) 

koskee virkavelvollisuuksien tulkintaa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 
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mukaan kaupunginhallituksen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoitti kau-

punginjohtaja ja varmensi kaupunginkamreeri. Kaupunginkamreeri oli varmenta-

nut asiakirjan, jolla kaupunginjohtaja oli toimivaltansa ylittäen kaupungin puolesta 

sitoutunut sijoittamaan kaupungin kassavaroja pankkiosakkeisiin. Varmentamista 

ei luettu kamreerin syyksi virkarikoksena, koska hän ei ollut toiminut 

sijoittamispäätöksen esittelijänä, ja asiakirjan varmentajana hän oli vain vahvistanut 

sen, että asiakirja oli kaupunginjohtajan allekirjoittama ja näin ollen kaupungin puo-

lesta annettu (vrt. toisin KKO 1966 II 39). 

 

6.2.4 Seurauksen riskin olennainen korottaminen 

 

Ongelma. — Miten menetellään sellaisten vahinkoseurausten kanssa, jotka ovat 

aiheutuneet ennakoitavan syy-yhteyden kriteerit täyttävällä tavalla ja jotka on 

aiheutettu objektiivisesti huolimattomalla teolla, mutta jotka olisivat mahdollisesti 

syntyneet myös huolellisesti toimittaessa. 

 Tilanteet eivät ole lainkaan harvinaisia. Ensinnäkin voidaan ajatella tilannetta, 

jossa on toimittu aktiivisesti huolimattomasti mutta jossa sama vahinkoseuraus olisi 

sattunut toimittaessa huolellisesti. Ratkaisussa KKO 1987:3 A:n kuljettama auto 

törmäsi pysäkille pysähtyneen linja-auton edestä maantielle juosseeseen lapseen 

seurauksin, että lapsi kuoli. Koska A oli linja-autoa lähestyessään laiminlyönyt vä-

hentää nopeutta ja siirtyä mahdollisuuksien mukaan keskitielle päin ja siten 

erityisesti varoa, hänet tuomittiin liikenteen vaarantamisesta. Syyte kuolemantuot-

tamuksesta sitä vastoin hylättiin, koska lapsen tulo tielle linja-auton edestä oli ollut 

niin yllättävää, että onnettomuus todennäköisesti olisi seurannut varotoimista huoli-

matta. 

 Sama ongelma voi esiintyä tilanteessa, joissa on laiminlyöty sellainen 

varotoimi, johon olisi pitänyt ryhtyä mutta joka ei olisi estänyt vahinkoseurausta. 

Ratkaisussa KKO 1984 II 224 uittotyössä ollut henkilö, jolle ei ollut varattu henki-

lökohtaiseksi suojavälineeksi pelastusliivejä, oli veneestä pudottuaan hukkunut. 

Voitiin pitää sangen epätodennäköisenä, että asianmukaisten pelastusliivien 

antaminen uittotyöntekijöiden käyttöön olisi estänyt syntyneen seurauksen. 

Puutavarayhtiön toimitusjohtaja ja uittotyömaan työnjohtaja tuomittiin rangais-

tukseen työturvallisuusrikoksesta, mutta kuolemantuottamussyyte hylättiin. (Ään.) 

(Ks. jo KKO 1956 II 86) 

 Syy-yhteys ei ole näissä tapauksissa ongelma. Jos liiallisella ajonopeudella 

tapahtunut linja-auton ohittaminen ajatellaan pois tapahtumankulusta, vahin-

koseurausta ei olisi sattunut. Tästä huolimatta autoilijan rankaiseminen näyttää 

tarkoituksettomalta demonstraatiolta, jos myöskään sallitun riskin puitteissa 

pysyminen — eli hitaammin tapahtuva linja-auton ohittaminen — ei olisi estänyt 

vahinkoseurausta. 

 Ratkaisumalli. — Lopputuloksissaan käytäntö ja kirjallisuus ovat yhteneväisiä. 

Sille seikalle, että myös sallitun riskin puitteissa olisi todennäköisesti aiheutettu 

sama vahinkoseuraus, annetaan vastuusta vapauttava merkitys. Perustelut 

vastuuvapaudelle sen sijaan vaihtelevat.  
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 Lähinnä on kysyttävä, onko huolimattomalla menettelyllä olennaisesti korotettu 

vahinkoseurauksen sattumisen riskiä. Linja-autopysäkkiesimerkissä toteutui vain 

yleinen linja-auton ohittamiseen liittyvä riski, jos lapsi olisi menehtynyt auton alle 

juostessaan joka tapauksessa. Jos ohittaja on lisännyt huolimattomuudellaan 

olennaisesti kuoleman seurauksen riskiä, on kielletty riski realisoitunut 

vahinkoseurauksessa ja kuljettaja vastaa paitsi liikenteen vaarantamisesta myös 

kuolemantuottamuksesta. 

 Olennaisen riskinkorotuksen toteamisessa on monia ongelmia, joihin ei voida 

puuttua tässä. Yhtä asiaa on syytä korostaa. Oikeuskäytännössä puhutaan siitä, 

olisiko sama vahinkoseuraus sattunut "todennäköisesti" myös huolellisesti 

toimittaessa (KKO 1987:3) tai siitä, että pelastuminen olisi ollut "sangen 

epätodennäköistä" toimittaessa huolellisesti (KKO 1984 II 224). Vastuuvapaudelle 

ei siis riitä se, että vahinkoseurauksen sattuminen myös huolellisesti toimittaessa oli 

mahdollista. Tällainen perustelutapahan merkitsisi erittäin laajaa vastuuvapautta 

loukkaamisrikoksissa. Pelkän vahinkoseurauksen sattumisen mahdollisuuden 

sijasta on edellytetty sen todennäköisyyttä. 

 

6.3. Tunnusmerkistön ulottuvuus 

 

6.3.1 Johdanto 

 

Luonnehdinta. — Teon huolimattomuus ei sulkeudu pois ainoastaan silloin, kun 

riskinottaminen ei ole kiellettyä tai kun kielletty riski ei realisoidu vahinkoseurauk-

sessa. Kolmantena teon huolimattomuuden alaisuudessa tarkasteltavana kysy-

mysryhmänä otetaan esille tunnusmerkistön ulottuvuutta koskevat kysymykset. 

Tämä kysymyksenasettelu on tehtävä vasta sitten, kun riskinoton on todettu olleen 

kiellettyä ja kielletyn riskin realisoituneen vahinkoseurauksessa. Voidaan viitata 

lisäksi edellä ( III.6.2.1) olleeseen kuvioon. 

 Tunnusmerkistön ulottuvuutta yhdistää ennen kaikkea kysymys uhrin oman 

myötävaikutuksen merkityksestä rikosoikeudelliselle vastuulle. Samaan kysy-

mysryhmään kuuluvat myös ne tilanteet, kun kolmas taho myötävaikuttaa 

vahinkotapahtuman jälkeen vahinkoon. 

 Uhrin toiminnalle ei anneta perinteisessä pohjoismaisessa rikoslainopissa 

oikeastaan minkäänlaista merkitystä. Uudemmassa rikoslainopissa tunnusmerkis-

tön ulottuvuuskysymyksiä — ja etenkin uhrin oman myötävaikutuksen merkitystä 

— arvioitaessa otetaan entistä enemmän huomioon muiden oikeudenalojen 

kehittelyjä. Johtoa on haettu erityisesti vahingonkorvausoikeudesta, mutta myös 

vakuutusoikeudesta ja rikosprosessioikeudesta. Vastuuvapausperusteet muistutta-

vat siten melko paljon oikeuttamisperusteita, joita luonnehtii se seikka, että teko on 

yleisellä tasolla kielletty mutta konkreettisissa olosuhteissaan sallittu. Myös se oi-

keuttamisperusteisiin kuuluva ominaisuus, että niiden sisältöön haetaan johtoa 

myös rikosoikeuden ulkopuolelta, sopii luonnehtimaan käsiteltäviä vastuu-

perusteita. 
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 Kysymysten erottelua. — Pääsääntöisesti aiheuttajansa syyksi on luettavissa 

sellainen vahinkoseuraus, joka on aiheutettu kielletyllä riskinotolla ja jossa kielletty 

riski on myös realisoitunut. Viime vuosina on kuitenkin yhä useammin katsottu, 

että yksittäistapauksessa vahinkoseurausta ei tule lukea tekijän syyksi, jos loukkaa-

misrikoksen — esimerkiksi surmaamisen tai haavoittamisen kielto — 

tunnusmerkistö ei ulotu sattuneen kaltaiseen vahinkoseuraukseen. Kysymys on 

yksinkertaisesti siitä, että tunnusmerkistöä ei ole tarkoitettu sovellettavan 

kyseisenlaisissa tapauksissa. 

 Tunnusmerkistön ulottuvuuskysymykset voidaan jäsentää neljään ryhmään. 

Ensimmäisessä ryhmässä joku myötävaikuttaa siihen, että toiselle aiheutuu 

vahinkoseuraus tämän omilla toimenpiteillä. Nämä tilanteet ovat analogisia 

"itseloukkauksen avunannon" kanssa. Toisessa tapausryhmässä joku aiheuttaa 

toimenpiteillään toiselle vahinkoseurauksen, mutta seurauksen aiheuttaja ja kärsijä 

ovat toimineet yhteisymmärryksessä. Voidaan puhua myös yhteisestä riskinotosta. 

Näissä tilanteissa puolestaan on analogisia piirteitä loukatun suostumuksen kanssa. 

 Kolmantena päätyyppinä esitetään tapaukset, joissa ulkopuolinen tai uhri itse 

on jälkikäteisillä toimenpiteillään pahentanut vahinkoa. Neljännen tyypin 

alaisuudessa käsitellään sellaisia epätyypillisiä tilanteita kuin ulkopuoliselle 

aiheutuneita shokkivahinkoja, uhrin omien erityisten ominaisuuksien aiheuttamia 

lisäseurauksia ja vahinkoseurauksen hoidon jälkeen syntyviä lisäseurauksia. 

 Tunnusmerkistön ulottuvuuskysymyksistä ei ole meillä paljonkaan kirjalli-

suutta. Kysymyksiin vastaaminen edellyttää melko rohkeita kannanottoja. Tässä 

esityksessä nojaudutaan pitkälti KKO:n oikeuskäytännössä omaksuttuihin 

ratkaisuihin. Oikeuskäytäntöä on runsaasti. Ongelmana on vain se, että ratkaisuja ei 

ole aina perusteltu yhtenäisellä tavalla. 

 

6.3.2 Tahallisen itsensä vaarantamisen edistäminen 

 

Ongelma. — Kyse on tilanteista, joissa edistäjä myötävaikuttaa siihen, että toinen 

vaarantaa oman turvallisuutensa. Edistäjä voi esimerkiksi yllyttää toista lähtemään 

pilkille heikoille jäille. Jos kevytmielinen, mutta vaarat tiedostava ja syyntakeinen 

pilkkijä lähtee järvelle ja hukkuu jäihin, onko yllyttäjä — tekijäsyyllisyyden 

asteesta riippuen — vastuussa joko tapporikoksesta tai kuoleman-

tuottamusrikoksesta? Tai olisiko ajoneuvonsa rattijuopon käyttöön luovuttanut 

henkilö tuomittava kuolemantuottamuksesta, jos rattijuoppo ajaa kolarin ja 

menehtyy? 

 Pääsääntö. — Kysymykseen on pääsääntöisesti vastattava kieltävästi. Koska 

avunanto itsemurhaan tai muuhun itseloukkaukseen eli tahalliseen itsensä sur-

maamiseen tai loukkaamiseen on rankaisematon teko, yleensä ei liene perusteltua 

rangaista myötävaikutuksesta tahalliseen itsensä vaarantamiseen. Jos "vaka-

vampaan" eli itseloukkaukseen saadaan myötävaikuttaa, miksi ei "lievempään" eli 

itsensä vaarantamiseen? Voidaan lisäksi kysyä, onko itsensä vaarantajalla suojelun 

tarvetta? 
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 KKO:n käytännössä on kaksi, lopputuloksissaan päinvastaista ratkaisua asiasta. 

Vanhassa ratkaisussa KKO 1950 II 459 A oli, kuljettaessaan autoa päihtyneenä, 

luovuttanut sen hänen tietensä päihtyneen ja ajokortittoman B:n kuljetettavaksi. B:n 

ohjatessa autoa se oli törmännyt tien reunassa pysäköitynä olleeseen kuorma-

autoon. B oli saanut surmansa ja kuorma-auto vahingoittunut. A tuomittiin ran-

gaistukseen paitsi rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle 

myös kuolemantuottamuksesta (Ään). (Samoin KKO 1930 II 46.) 

 Uudemmassa ratkaisussa KKO 1985 II 182 lopputulos oli toinen. A oli luovut-

tanut veneensä alkoholin vaikutuksen alaisen B:n ohjattavaksi. B oli ohjannut 

veneen siltapenkereeseen ja hukkunut. A:n, joka tuomittiin rangaistukseen kulku-

neuvon luovuttamisesta juopuneelle, ei katsottu vallinneissa olosuhteissa 

huolimattomuudella aiheuttaneen B:n kuolemaa. Kuljettaja oli 2,69 promillen 

humalassa ja tunsi paikan. 

 Vastuuvapauden rajoitukset. — Vastuuvapaudelle itsensä tahallisen vaaranta-

misen edistämisestä on rajoituksia, koska tilanteilla voi olla paljon yhteistä 

välillisen tekemisen kanssa. Kriteerit ovatkin johdettavissa välillisen tekemisen 

edellytyksistä ( V.2.2).  

 

* Itsensä vaarantajan tulee vaarantaa itsensä tahallaan ja tietoisesti, 

* hänen tulee olla syyntakeinen, 

* hänen tulee antautua vaaraan vapaaehtoisesti ja 

* edistäjä ei saa olla suojeluvastuussa itsensä vaarantajasta. 

 

Jos joku käyttää hyväkseen toisen erehdystä, tietämättömyyttä tai syyntakeetto-

muutta taikka pakottaa toisen toimintaan, hyväksikäyttäjä vastaa hyväksikäytetylle 

aiheutuvasta vahinkoseurauksesta. Myöskään alaistaan käskevä esimies ei ole 

vastuusta vapaa. Jos taas itsensä vaarantajan teko on ilmaus vastuullisesta ja tietoi-

sesta päätöksestä, edistäjää ei tulisi saattaa vastuuseen vahinkoseurauksesta. 

 Vastuuasemassa olevan toiminta. — Vastuuvapaus ei tule pääsääntöisesti 

kyseeseen, jos edistäjä on suojeluvastuussa itsensä vaarantajasta tai valvontavas-

tuussa vaaran lähteestä. Kun vastuuasemassa oleva on velvollinen aktiivisella 

toiminnalla estämään toiselle aiheutuvat vahinkoseuraukset, on hän sitä parem-

malla syyllä velvollinen olemaan edistämättä muuten saman vahinkoseurauksen 

synnyssä. 

 Työnantaja ei saa lähettää työntekijää heikoille jäille, isä ei saa antaa pienelle 

lapselleen moottoripyörää käyttöön, opettaja ei saa antaa koululaiselle vaarallista 

laitetta käyttöön tai lääkäri ei saa antaa potilaalleen vaarallista lääkettä ilman 

vastuuta vahinkoseurauksista siinäkään tapauksessa, että suojeltavalle olisi kerrottu 

vaaroista, tämä olisi syyntakeinen ja ryhtynyt itsensä vaarantamiseen vailla pakkoa. 

 Esimerkiksi voidaan ottaa jo edellä ( III.5.3) käytetty ratkaisu  KKO 1980 II 

89. Valintamyymälän asiakkaat oikaisivat asunto-osakeyhtiön huonosti valaistun 

pihamaan poikki ja putosivat autojen ajosyvennykseen. Asunto-osakeyhtiön 

isännöitsijä ja johtokunnan jäsenet tuomittiin rangaistukseen vaaran aiheuttamisesta 
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ja vammantuottamuksesta sekä velvoitettiin korvaamaan osa aiheutuneesta vahin-

gosta. Isännöitsijä ja johtokunnan jäsenet olivat valvontavastuussa kiinteistöstä. 

 Suojeluvastuusta voidaan esittää esimerkkinä ratkaisu KKO 1979 II 99. 

Täysihoitolan omistaja oli laiminlyönyt ilmoittaa asiakkaille, ettei täysihoitolan 

alueella ollut uimakoppi enää ollut käytössä. Hänet tuomittiin rangaistukseen vam-

mantuottamuksesta ja korvausvelvolliseksi, kun täysihoitolan asiakas hypättyään 

uimakopin laiturilta veteen oli satuttanut päänsä veden alla näkymättömissä 

olleeseen, järeästä puusta rakennettuun lauttaan. 

 Vastuuasemaoppi on epävarmalla pohjalla, kuten aikaisemmin ( III.5.1) 

todettiin. Kysymys siitä, missä tilanteissa vastuuasema voi syntyä, on vailla 

yksiselitteisiä vastauksia. Asiaa voidaan valaista esimerkeillä. 

 Edellä käyneen vaaraa aiheuttaneen toiminnan asema vastuuasemana on 

epäselvä. Käytännössä esimerkiksi ryyppyporukkatapaukset ( III.5.3) ovat olleet 

hankalia ratkaista, koska niissä on usein kyse aktiivisen tekemisen ja laiminlyönnin 

välimuodosta ( III.1.3). Tässä riittää pääsäännön toistaminen. A, joka ainoastaan 

sallii sammumistilassa olevan B:n nauttia lisää alkoholia, ei joudu automaattisesti 

vastuuseen B:n alkoholimyrkytyksestä. Tilanne voi olla toinen, jos A juottaa B:tä. 

Vastuuvapaus voi perustua tällöin B:n tietoiseen riskinottoon. Jos A suorastaan 

pakottaa B:n juomaan, A vastaa seurauksista, koska B:n riskinotto ei ole 

vapaaehtoista. 

 Kriminaalipoliittisesti epäilemättä tulenarka esimerkki olisi se, jossa huu-

mekauppias luovuttaa toisen käytettäväksi heroiinia, jonka vaarallisuudesta, 

puhtaudesta ja annostelusta molemmat ovat täysin selvillä. Heroiinin saaja ottaa 

yliannostuksen ja kuolee. Jos katsotaan, että huumeen myyjä on vastuuasemassa 

ostajasta, myyjää voitaisiin rangaista kuolemantuottamusrikoksesta. Kauppias va-

pautuisi vastuusta lähinnä itsemurhaan rinnastettavissa tilanteissa. Kansainvälisessä 

keskustelussa on yleensä katsottu, että huumekauppias ei ole vastuussa 

asiakkaastaan eikä kauppias vastaa vahinkoseurauksista. 

 Myös kysymys vastuuaseman asiallisesta ulottuvuudesta on meillä epäselvä. 

Mihin asti esimerkiksi lääkärin vastuu nimenomaan hänen hoidettavastaan 

potilaasta ulottuu? Ulkomaisessa oikeuskäytännössä kysymykseen on törmätty 

tilanteessa, jossa lääkäri oli määrännyt narkomaanille huumaavia lääkkeitä 

vieroitusohjelman osana ja jossa potilas otti lääkkeitä yliannostuksen ja menehtyi. 

Lääkärin tuomitsemista kuolemantuottamuksesta voisi perustella lähinnä silloin, 

jos potilasta joko oli pidettävä niin riippuvaisena, että hänet oli katsottava 

syyntakeettomaksi tai jos lääkärin vastuuaseman katsottaisiin ulottuvan potilaan 

tutkimisen ja reseptin antamisen lisäksi itsemurhan estämiseen. Kumpikin 

vaihtoehto viittaisi lähinnä psykiatriseen tai siihen rinnastettavaan hoitosuhteeseen. 

 Toisena esimerkkinä voidaan esittää ratkaisu KKO 1997:73. C oli osallis-

tuessaan sukellusleirin yhteydessä järjestettyyn luolasukellukseen eksynyt luolaan 

ja hukkunut. Sukelluksen aikana oli menetelty Suomen Urheilusukeltajain Liitto 

ry:n antamien turvamääräysten ja luolasukelluksessa noudatetun käytännön 

vastaisesti. C:ltä, joka oli sinänsä melko kokenut sukeltaja, oli puuttunut 

luolasukellukseen osallistumiseen vaadittava kokemus. C oli siten osallistumalla 
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sukellukseen omalta osaltaan tietoisesti rikkonut turvamääräyksiä ja muita 

vahingon välttämiseksi annettuja ohjeita. Sukellusvanhimman ei katsottu 

huolimattomuudellaan aiheuttaneen C:n kuolemaa. 

 Vaikka sukellusvanhimman katsottaisiin olleen suojeluvastuussa nuoremmista 

sukeltajista, joudutaan kysymään, kuinka aktiivisesti sukellusvanhin on velvollinen 

valvomaan sitä, että toiset eivät ota tietoisia riskejä hengestään ja millainen 

informointivelvollisuus hänellä on. Informaatio- ja opastusvastuu (culpa in 

instruendo) ja valvontavastuu (culpa in eligendo) vaihtelevat tapauksittain. 

Tapauksen lopputulos olisi voinut olla toinen, jos hukkunut olisi ollut hyvin 

kokematon sukeltaja, jonka riskinottoa ei välttämättä voitaisi pitää edes vapaaeh-

toisena. Koska sukeltaja oli melko kokenut, tunsi luolasukeltamisen vaarat ja koska 

kyseessä oli vapaaehtoinen harrastustoiminta, syytteen hylkääminen oli perusteltua. 

 Sen sijaan jos sukeltaja olisi ollut työntekijän asemassa, työnantajan edustaja ei 

olisi voinut vedota yhtä helposti työntekijän omaan riskinottoon. Työturvalli-

suuslaissa säädetyt työnantajan ohjaus- ja valvontavelvollisuudet eivät periaatteessa 

riipu siitä, suostuuko työntekijä vaaroihin vai ei.  

 Vapaaehtoisen pelastajan loukkaantuminen. — Lopuksi voidaan mainita kaksi 

erityistapausta. Saman pääsäännön varassa voidaan ratkaista myös ne tapaukset, 

joissa pelastustoimeen vapaehtoisesti osallistuva henkilö loukkaantuu tai 

menehtyy. Kysymystä ei ole käsitelty KKO:ssa eikä laajemmin kirjallisuudessa-

kaan. Voitaneen katsoa, että pelastaja on asettanut itsensä tietoisesti vaaraan ja 

hänen loukkaantumistaan voidaan kuvata sanomalla, että kyse on vain syyntakeisen 

henkilön itsensä vaarantamisesta.  

 Toisaalta vahingonkorvausten tuomitseminen on pelastajalle usein kohtuullista, 

vaikka pelastetun rankaisemiselle ei tarvetta olisikaan. Auttajan, joka punnitsee jär-

kevästi itsensä vaarantamisen ja pelastamisen mahdollisuudet vastakkain, olisi 

saatava korvaus hänelle aiheutuneista vahingoista. Ongelma on ratkaistu esimer-

kiksi liikenneonnettomuuksissa liikennevakuutuslain korvaussäännöksin. 

 Hoidosta kieltäytyminen. — On selvää, että vahinkoseurausta ei tule lukea 

myötävaikuttajan syyksi siltä osin, kun varsinaisena "vaikuttavana" syynä on se, 

että uhri on kieltäytynyt avusta tietoisena riskistä, syyntakeisena ja vapaana 

pakosta. Jos esimerkiksi liikenneonnettomuuden uhri menehtyy vammoihinsa, 

koska hän kieltäytyy verensiirrosta tietoisena kieltäytymiseen liittyvästä kuole-

manriskistä, voidaan onnettomuuden aiheuttajan syyksi lukea vain vammantuotta-

mus. Vaikka potilaan kieltäytymisen syyt ovat usein vakaumuksellisia, 

ensiaiheuttaja ei voi vastata tällaisesta tietoisesta oman henkensä vaarantamisesta. 

 Tilanne on jossain määrin toinen, jos potilas ei ota tietoista kuolemanriskiä, 

vaan noudattaa saamiaan hoito-ohjeita huolimattomasti. Näitä tilanteita käsitellään 

myöhemmin ( III.6.3.4). 

 

6.3.3 Yhteinen riskinotto 

 

Yhteisen riskinoton tilanteita. — Vaikka yhteisen riskinoton tilanteita on 

modernissa yhteiskunnassa ja esimerkiksi liikenteessä valtavasti, rikosoikeudessa 
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ei ole paljon niitä pohdittu. Erona edelliseen tapausryhmään on, että kun edellä oli 

kyse itsensä vaarantamisesta toisen myötävaikutuksella, nyt on kyse yhteisestä 

vaarantamisesta yhteisymmärryksen varaisesti. Kyse on samasta asiasta kuin 

vanhassa sananlaskussa "joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön". 

 Klassisessa esimerkissä oletetaan, että matkustaja haluaa venekyydin myrs-

kysäällä virran yli. Veneilijä kieltäytyy ensin vedoten myrskyyn ja onnetto-

muusvaaraan. Matkustajan vaatimuksesta ja täysin tietoisena matkan vaaroista, 

veneilijä suostuu. Vene kaatuu ylityksessä ja matkustaja kuolee. Tavallisempi 

tilanne voisi olla se, jossa taksin matkustaja suostuttelee — tai vaikkapa vaatii 

ylimääräiseen maksuun vedoten — autoilijan ajamaan nopeusrajoituksista piittaa-

matta, jotta matkustaja ehtisi ajoissa perille lentokentälle. Kuljettaja viittaa 

ylinopeuden vaaroihin mutta suostuu. Sattuu onnettomuus, jossa matkustaja 

loukkaantuu vakavasti. Pitäisikö taksinkuljettajan vastata vammantuottamuksesta 

tai törkeästä vammantuottamuksesta? Entä miten olisi arvioitava onnettomuutta, 

jossa matkustaja kuolee? 

 Yhteinen riskinotto toimi osasyynä syytteen hylkäämiseen ralliautoilua 

koskeneessa ratkaisussa KKO 1982 II 21. Kuljettaja ei ollut KKO:n mukaan laimin-

lyönyt sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä häneltä kilpailuolosuhteissa oli 

voitu vaatia, vaikka hän ajoikin kolarin, jossa hänen kartanlukijansa menehtyi. 

KKO perusteli päätöstään muun muassa sillä, että kuljettaja ei ollut rikkonut kil-

pailusääntöjä eikä osoittanut suoranaista välinpitämättömyyttä toisten henkilöiden 

turvallisuutta kohtaan. KKO viittasi lisäksi siihen, että kartanlukija tiesi riskistä ja 

että kuljettaja oli itsekin vaaralle alttiina. 

 Kolmanneksi voidaan puhua tavallisesta tilanteesta, jossa humalainen on läh-

dössä rattiin. Tästä ja sen aiheuttamista vaaroista tietoisena toinen pyytää saada tulla 

mukaan. Humalainen ottaa matkustajan mukaan ja ajaa kolarin, jossa matkustaja 

kuolee. Tässä tapauksessa ei meillä ole nähty ongelmaa ja rattijuoppo on tuomittu 

kuolemantuottamuksesta. Uhrin oma riskinotto on otettu vain rangaistuksen 

mittaamisessa huomioon. Mutta entä jos matkustaja suorastaan vaatii toista 

lähtemään ajamaan humalassa tai palkkaa humalaisen kuljettajaksi? 

 Vahingonkorvausoikeudellisesti yhteinen riskinotto on jo perinteisesti otettu 

huomioon korvauksen määrää alentavana seikkana. Ratkaisussa KKO 1963 II 119 

oli kyse siitä, että humalainen A oli peruuttanut autoa niin varomattomasti, että se 

oli suistunut mereen. B oli ollut mukana autossa, vaikka hän oli tiennyt A:n olevan 

kykenemätön kuljettamaan autoa turvallisesti. B oli hukkunut. Määrättäessä A 

suorittamaan elatusapua B:n leskelle A:n ja B:n katsottiin olevan yhtä suuressa 

määrin syypäitä vahinkoon. (Ään.) Myös liikennevakuutusoikeudellisesti tällainen 

myötävaikutus on jo perinteisesti otettu huomioon (ks. LiikVakL 7 §). 

 Neljänneksi voidaan viitata niin sanottuihin aids-tapauksiin. Mikä on hiv-

infektion kantajan vastuu, jos hänen sukupuolikumppaninsa tietää infektiosta, 

infektoitumisriskistä ja siitä seuraavasta aids-oireyhtymän riskistä, ja siitä 

huolimatta jatkaa sukupuolisuhdettaan tartunnankantajaan vapaaehtoisesti ja 

syyntakeisena? 
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 Myös yhteinen harrastus tai leikki voidaan ymmärtää yhteisenä riskinottona. 

Tätä tilannetta edustakoon "Wilhelm Tell -tapaus" (KKO 1950 II 36). Syytetty oli 

päihtyneenä yrittänyt toisen suostumuksen mukaisesti ampua tämän päässä ollutta 

hattua, jolloin luoti oli osunut tätä päähän. Hänet tuomittiin kuoleman-

tuottamuksesta. Asiaa voidaan valaista vielä yhdellä esimerkillä. Oletetaan, että ka-

verukset ovat vuokranneet niin sanotun eloonjäämispelin, jossa pelaajat ampuvat 

toisiaan kevyillä panoksilla. Pelin yhteydessä kuuluisi vuokrata myös suojalasit, 

mutta osallistujat eivät niitä kustannusten säästämiseksi vuokraa. Päätös on yhtei-

nen ja perustuu riskien punnintaan. Pelissä toinen kaveruksista saa panoksen sil-

määnsä ja silmä sokeutuu.  

 Loukatun suostumuksen soveltuvuus. — Aikaisemmin tilanteita pyrittiin 

ratkaisemaan loukatun suostumuksen tilanteina ( IV.7). Ratkaisutapa on 

pulmallinen. Koska pätevää suostumusta ei voi antaa kuoleman aiheuttamiselle, 

kuolemantapauksissa yhteinen riskinottaja tuomittaisiin aina rangaistukseen. Näin 

ei asiaa ole ymmärretty oikeuskäytännössä. On kyseenalaista, onko yhteiseen 

riskinottoon osallistujalla aina suojelun tarvettakaan. Lisäksi vahinkoseuraus ei 

yleensä perustu suostumukseen, koska yhteiseen riskinottoon osallistuja luottaa hy-

vään onneensa ja siihen, että onnettomuutta ei satu. Suostumusta ei anneta näissä 

tapauksissa vahinkoseurauksen sattumiselle vaan vahinkoseurauksen riskille. 

 Ratkaisumalli. — Lähtökohdan pitäisi olla selvä. Koska täysivaltaisen ihmisen 

itseloukkaukset ovat rankaisemattomia, täytyy myös osallistumisen riskejä 

sisältävään toimintaan voida tapahtua tietyin edellytyksin omalla vastuulla. 

Asiallisesti tilanteissa joudutaan kysymään, miten pitkälle tunnusmerkistö suojaa 

yhteisen riskin ottajaa. 

 Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että yhteisen riskinoton pitää rinnastua 

edellisessä jaksossa ( III.6.3.2) käsiteltyyn itsensä vaarantamisen edistämiseen. 

Täysin rinnasteisia tapaukset eivät ole, koska sillä, joka osallistuu yhteiseen 

riskinottoon, ei ole samalla tavalla mahdollisuuksia vaikuttaa tapahtumankulkuun 

kuin itse itseään vaarantavalla. Rinnastus voidaan tehdä seuraavilla edellytyksillä. 

 

* Vahinkoseurauksen on oltava seurausta juuri siitä riskistä, josta on sovittu, eikä 

jostain muusta. Suostujan tuntiessa riskit vaarantajaa olennaisesti heikommin 

vaarantaja vastaa seurauksista. 

* Yhteiseen riskiin altistujan tulee vaarantaa itsensä tahallaan ja tietoisesti. 

* Hänen tulee olla syyntakeinen. 

* Hänen tulee antautua vaaraan vapaaehtoisesti.  

* Vaarantaja ei saa olla suojeluvastuussa riskinottoon suostujasta. 

 

Esimerkeissä vahinkoseurausta ei luettaisi veneilijän syyksi, jos matkustaja tunsi 

täysin myrskyn riskit ja otti ne vapaaehtoisesti. Vahinkoseuraus sen sijaan luettai-

siin syyksi, jos kuljettaja ylipuhuu epäröivän matkustajan, salaa tai vähättelee 

riskejä tai jos onnettomuus johtuu sellaisesta ajovirheestä, joka ei kuulu 

yhteisymmärryksen piiriin. 
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 Kriteerejä on täydennettävä analogialla loukatun suostumuksesta ( IV.7). 

Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttamiseen annettua suostumusta ei ole pidetty 

pätevänä katumusriskin ja seurauksen korjaamattomuuden vuoksi. Sopimus lähes 

varman vahinkoseurauksen aiheuttamisesta voitaisiin rinnastaa loukatun suostu-

mukseen. Kun pyynnöstä surmaaminen on rangaistavaa (RL 21:3), olisi löydettävä 

vaarantamisen raja, jolloin on luontevampaa puhua pyynnöstä tapahtuvasta hengen 

vaarantamisesta kuin pyynnöstä surmaamisesta.  

 Venäläistä rulettia pelataan siten, että kumpikin ampuu vuorollaan toista. 

Venäläinen ruletti olisi ilmeisesti viimeistään viidennen laukauksen vaiheessa — 

ellei jo aikaisemmin — rinnastettava pyynnöstä surmaamiseen eikä sitä pidettäisi 

vaarantamista koskevana yhteisenä päätöksenä. Myös edellä esitetyn "Wilhelm 

Tell -tapauksen" KKO 1950 II 36 lopputulos olisi perusteltu, jos kuoleman riski oli 

riittävän suuri. Tähän viittaa muun muassa riskinottajien humalatila.  

 Niin ikään on ajateltavissa, että yhteisymmärryksen taustalla oleva vaadittava 

vapaaehtoisuus vaihtelisi mahdollisen vahinkoseurauksen laadun ja sen todennä-

köisyyden mukaan. Oletetaan, että autoilija ajaa lievällä ylinopeudella ja matkustaja 

suostuu tähän. Matkustaja loukkaantuu onnettomuudessa vähäistä vakavammin, 

mutta ei vakavasti. Sopimus vaarantamisesta olisi pätevä. Tähän suuntaan viittaa 

myös rikoksen luonne asianomistajarikoksena. Sen sijaan aids-tapauksessa 

yhteisymmärrykseltä olisi edellytettävä vakaampaa harkintaa ja nimenomaisuutta.  

 Lienee selvää, että vammautumisriskiin voidaan suostua pätevästi. Jos riski, 

josta on sovittu, ei ole korkea, täytynee myös vakavampien vahinkoseurausten 

kuulua niiden piiriin, joiden sattuessa yhteisymmärryksellä on merkitystä. Tässä 

voidaan hyödyntää samaa riskipotentiaalin käsitettä, josta oli puhetta kielletyn 

riskinoton yhteydessä ( III.6.1.6). 

 Kriteeristöä olisi siis täydennettävä seuraavasti. 

 

* Pätevän yhteisymmärryksen laatu vaihtelee riskipotentiaalin mukaan hiljaisesta 

suostumuksesta nimenomaiseen sitoutumiseen. 

* Jos riskipotentiaali on erityisen korkea, yhteisen riskinoton seuraukset voidaan 

lukea osallistuneen syyksi. 

 

Asiaa voidaan valaista aids-esimerkillä. Suojaamattomien sukupuolikontaktien 

seurauksena oleva kuoleman aiheuttaminen voisi jäädä rankaisemattomaksi, jos 

kumpikin on täysin selvillä tartuntariskistä, asiasta on sovittu pakottomasti ja 

kumpikin on syyntakeinen. Lisäksi lienee edellytettävä, että kuolemanseurauksen 

sattuminen ei ole niin korkea, että siinä on pikemminkin kyse pyynnöstä 

surmaamisesta kuin yhteisestä riskinotosta. Vastaus kysymykseen riippuu 

tartuntariskin suuruudesta. Lisäksi koska kyseessä voi olla melko korkea 

kuolemanriski, pelkkä kumppanin suostumus ei riitä vaan sukupuolisuhteen tulee 

perustua vakaasta harkinnasta tehtyyn yhteiseen päätökseen. 

 Sitä vastoin jos viruksen kantaja vaikenee infektiostaan tai ahdistaa epäröivän 

— viruksesta vielä vapaan — kumppaninsa kontaktiin, vaarantaja vastaisi 
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vahinkoseurauksesta. Sama voisi koskea sitä tilannetta, että kumppani ei saa 

viruksen kantajalta tai muualta asianmukaista tietoa infektioriskistä. 

 Eloonjäämispelin esimerkissä olisi tutkittava, johtuiko vahinkoseuraus siitä 

riskinotosta, josta oli yhteisymmärrys. Lisäksi olisi todettava, että sitoutuminen 

yhteiseen riskinottoon oli riittävän nimenomaista ottaen huomioon mahdollisen 

vahinkoseurauksen vakavuus ja sen todennäköisyys. Esimerkiksi toisen painosta-

minen osallistumaan peliin ilman suojavarusteita — esimerkiksi tämän kunniaan 

vetoamalla — merkitsisi luonnollisesti sitä, että painostaja tuomittaisiin rangaistuk-

seen, jos hän ampuu toista silmään. 

 

6.3.4 Vahinkotapahtuman jälkeinen huolimattomuus 

 

Poliisin tai palomiehen huolimaton itsensä vaarantaminen. — Nyt on kysymys 

siitä, kattaako tunnusmerkistö myös sellaisen vahinkoseurauksen, joka on syntynyt 

virkamiehen oman huolimattomuuden seurauksena. Myös tässä kysymyksessä 

kirjallisuus on melko hajanaista. Käytännöllistä merkitystä kysymyksellä on ensi 

sijassa palokunnan, merivartioston, poliisin, terveydenhuoltohenkilöstön ja 

tietyissä tilanteissa puolustusvoimien toiminnassa. Samaan ryhmään kuuluvat myös 

ne tilanteet, joissa yksityishenkilö on velvoitettu suuronnettomuuden pelastustöihin 

tai metsäpalon sammutukseen.  

 Tässä esitettävä ei koske niitä tilanteita, joissa asiakas aiheuttaa pelastusmie-

histölle vahingon ilman miehistön omaa tuottamusta. On selvää, että jos esimerkiksi 

kiinniotettava aktiivisesti aiheuttaa toiselle henkilövahingon, vastuuseen 

asettamisessa ei ole ongelmia. Esimerkkitapauksessa (KKO 1980 II 139) syytetty 

oli aiheuttanut juopuneena häiriötä urheilukilpailuissa ja kieltäytynyt poistumasta 

katsomosta. Kun järjestysmies oli ryhtynyt viemään häntä ulos, hän oli tehnyt 

haittaa vastaan haraamalla ja rimpuilemalla. Järjestysmies loukkasi käsivartensa. 

Kun syytetyn olisi tullut ottaa lukuun loukkaantumisen mahdollisuus, hänet tuo-

mittiin rangaistukseen järjestysmiehen vastustamisesta ja vammantuottamuksesta 

sekä velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta.  

 Myöskään tapauksessa KKO 1959 II 87 viranomaisten vahingot eivät johtuneet 

heidän omasta syystään. Tilanomistaja oli säilyttänyt huolimattomasti ja vastoin 

räjähdysaineista annetun asetuksen määräyksiä tilansa rakennuksen uunin päällä 

laatikossa vaarallisiksi räjähdysaineiksi katsottavia 50 kantopommia ja 50 sytytys-

nallia. Rakennuksen sytyttyä tuleen sytytysnallit ja kantopommit olivat räjähtäneet 

seurauksin, että kaksi tulipalon sammuttamiseen osallistunutta henkilöä oli kuollut 

ja kaksi muuta saanut vammoja. Tilanomistaja tuomittiin räjähdysvaarallisista ai-

neista annetun lain säännösten rikkomisesta, kahdesta kuolemantuottamuksesta ja 

kahdesta vammantuottamuksesta rangaistukseen ja korvausvelvollisuuteen. 

 Kriminaalipoliittisesti mielekäs johtopäätös tällaisesta vastuunjaosta on, että 

ensionnettomuuden aiheuttaja ei vastaa sellaisesta uudesta seurauksesta, johon 

ammatinharjoittaja tai viranhaltija on myötävaikuttanut omalla virheellisellä 

toiminnallaan. Perusteena ovat edellä ( 6.3.2) vapaaehtoisen pelastajan louk-

kaantumisen arvioinnista esitetyt seikat, vaikka näissä tapauksissa vaaralle 
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altistuminen ei olekaan samalla tavalla vapaaehtoista. Pelastaja asettaa itsensä tie-

toisesti vaaraan ja pelastajan loukkaantumista voidaan kuvata sanomalla, että kyse 

on vain syyntakeisen toimijan itsensä vaarantamisesta. 

 Hoitovirheet. — Käytännössä on osoittautunut hankalaksi ratkaista ensiai-

heuttajan vastuu silloin, kun uhrin vamma on pahentunut hoitovirheen tai muun 

kolmannen henkilön virheen vuoksi. Esimerkiksi liikenneonnettomuudessa vam-

mautunut uhri voi menehtyä sairaalassa lääkärin hoitovirheen johdosta. 

 Joka tapauksessa jos hoitaja toimii tahallaan, ensiaiheuttaja vastaa vain itse 

aiheuttamistaan vahingoista. Sairaanhoitajan myrkyttäessä liikenneonnettomuu-

desta sairaalaan tuodun potilaan on selvää, että liikenneonnettomuuden aiheuttaja 

vastaa vain vammantuottamuksesta. Käytännössä ongelmallisia ovat tapaukset, 

joissa hoitohenkilökunta on toiminut ainoastaan tuottamuksellisesti. Näiden 

tilanteiden arvioinnissa ollaan suomalaisessa keskustelussa melko uudella 

maaperällä. 

 Yleensä katsotaan, että lievät ja tavanomaiset hoitovirheet olisivat merkityk-

settömiä ja ensionnettomuuden aiheuttaja tuomittaisiin esimerkkitapauksessa 

kuolemantuottamuksesta eikä vammantuottamuksesta. Tämäntyyppiset poik-

keamat tapahtumankulussa ovat tavanomaisia ja sellaisten syntymisen varaan on 

"laskettava". Jo perinteisellä terminologialla ilmaistuna tällainen seuraus on enna-

koitavaa. Muitakin ratkaisutapoja tilanteiden varalle on esitetty. 

 Hoitomääräysten noudattamisen laiminlyönti. — Vastaavasti tulisi arvioida 

tilanteita, joissa loukkaantunut itse aiheuttaa kuolemansa tai vahinkojensa 

vakavoitumisen huolimattomuudellaan. Tahallinen terveytensä vaarantaminen 

käsiteltiin edellä ( III.6.3.2). Vuodelepoon määrätty voi lähteä lenkkeilemään, 

potilas voi irrottaa siteen haavan päältä tai lääkemääräyksen saanut voi jättää 

ottamatta lääkityksensä pitäen määräyksiä tarpeettomina. 

 Näissäkin tilanteissa voidaan puhua "tahallisesta" ja "tuottamuksellisesta" vir-

heestä. Jos uhrin huolimattomuus osoittaa vain lievää tai tavanomaista tuottamusta, 

olisi vahinkoseuraus luettavissa ensiaiheuttajan syyksi. Jos onnettomuuden ja 

seurauksen "väliin" sijoittuu uhrin oma törkeä huolimattomuus, voidaan puhua 

alkuperäisen vaaran syrjäytymisestä ja korvautumisesta uudella vaaralla, joka 

viittaa lähinnä itsensä tahalliseen vaarantamiseen. Törkeänä omana tuottamuksena 

voitaisiin pitää esimerkiksi sitä, että uhri ei selvästi epäilyttävistä oireista huolimatta 

käänny lääkärin puoleen. 

 

6.3.5 Seurannaisvahingot  

 

Seurannaisvahingot. — Vammat tai sairaudet voivat vamman hoidon päättymisen 

jälkeen lyhentää odotettavissa olevaa elinikää ja viime kädessä johtaa — ehkä tosin 

vasta vuosien kuluttua — ennenaikaiseen kuolemaan. Käytännössä tämä koskee 

esimerkiksi liikenteessä vammoja saavia vanhuksia, joiden terveyteen sairaala- ja 

lääkehoito saattaa jo sinänsä vaikuttaa pidemmällä tähtäimellä. 
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Seurannaisvahingoissa on kyse välittömän loukkaantumisen hoitoprosessin päät-

tymisen jälkeen sattuneista vahinkoseurauksista. Hoitoprosessin pituudella ei ole 

periaatteessa merkitystä. 

 Mitkä eivät ole seurannaisvahinkoja? — Sen sijaan jos onnettomuudessa syn-

tynyt vamma pitkän hoitoprosessin aikana johtaa loukkaantuneen kuolemaan, 

kyseessä ei ole seurannaisvahinko. Jos siis liikenneonnettomuuden uhri kuolee 

vuoden kuluttua onnettomuudesta tajuihinsa palaamatta, kyse on tavanomaisesta 

kuolemantuottamuksesta. Sama koskenee aids-tapauksia. Meillä ei ilmeisesti 

nähtäisi ongelmia siinä, että hiv-infektoitumisen jälkeen kuluu noin kymmenen 

vuotta ennen kuin hiv-infektio puhkeaa aidsiksi. 

 Liikenneonnettomuuden potilas voi menehtyä keuhkokuumeeseen tai 

makuuhaavojensa aiheuttamiin tulehduksiin, vaikka varsinainen loukkaantuminen 

on koskenut lonkan murtumaa tai vastaavaa vahinkoseurausta. Esimerkiksi 

ratkaisussa KKO 1935 I 51 kuoleman katsottiin olevan syy-yhteydessä varomat-

tomaan ajoon. Tapauksessa auto oli syöksynyt tieltä, matkustajan käsivarsi oli 

ruhjoutunut ja matkustaja oli kuollut siitä aiheutuneeseen jäykkäkouristukseen. 

Tällainen vahinkoseuraus on epäilemättä luettavissa ensiaiheuttajan syyksi. 

 Toisaalta jos juttu on ehditty jo käsitellä vammantuottamuksena, näissä 

tilanteissa ei välttämättä ole prosessitaloudellisia syitä purkaa päätöstä ja käsitellä 

sitä uudelleen kuolemantuottamuksena. Ratkaisussa KKO 1981 II 75 oli kyse siitä, 

että A:n kuljettama ajoneuvo oli tönäissyt jalankulkija B:n kumoon ja A oli tuomittu 

rangaistukseen liikenteen vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. B oli 

sittemmin kuollut liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Hovioikeuden 

päätöstä ei purettu, kun liikennevahingosta ja siitä aiheutuneesta oikeudenkäynnistä 

oli kulunut jo melko pitkä aika ja uudesta oikeudenkäynnistä olisi koitunut kohtuu-

tonta haittaa A:lle eikä rangaistus kuitenkaan todennäköisesti olisi ollut aikaisem-

min tuomittua olennaisesti ankarampi (Ään.). 

 Myös tilanteissa, joissa pahoinpitelyn uhri on paetessaan paikalta louk-

kaantunut, kyse ei ole seurannaisvahingosta. Näissä tilanteissa täyttyy yleensä 

suoraan psyykkisen aiheuttamisen edellytys ( III.3.1) ja tekijä tuomitaan 

loukkaamisrikoksesta. Ratkaisussa KKO 1950 II 18 oli kyse siitä, että A oli lyönyt 

B:tä aiheuttamatta mitään vammaa. B oli lyönnin johdosta juossut pakoon ja tällöin 

kaatunut kivikkoon loukaten polvensa. A tuomittiin rangaistukseen myös vamman-

tuottamuksesta (ks. myös KKO 1975 II 1). 

 Vastuuvapaus seurannaisvahingoista. — Seurannaisvahinkoja ei lueta rikosoi-

keudessa ensiaiheuttajan syyksi. Kun potilaan vamman tai sairauden tila vakiintuu 

siten, että vamma tai sairaus on joko parannettu tai välitön sairaanhoito on joka 

tapauksessa lopetettu, ensiaiheuttaja on vapaa myöhemmistä vahinkoseurauksista. 

Esimerkiksi yleisestä vastustuskyvyn vähentymisestä, suorituskyvyn alenemisesta 

tai invaliditeetista johtuvat jälkiseuraukset eivät kuulu ensiaiheuttajan vastuulle. 

 Rikosoikeudessa uhrin entistä suurempi yleinen loukkaantumis- tai kuoleman-

riski on käytännössä voitu ottaa ensivahingon rikosoikeudellisessa arvostelussa 

huomioon, kun vammantuottamuksesta on määrätty rangaistusta. Mitä 

vakavamman invaliditeetin henkilö aiheuttaa, sitä ankarammin häntä rangaistaan 
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vammantuottamuksesta. Jos seurannaisvahingot käsiteltäisiin uusina rikosjuttuina, 

vaarana olisi sanktiokumulaatio. Ensin rangaistuksen määräämisessä on otettu 

huomioon teosta aiheutunut vakava invaliditeetti, ja sitten ensiaiheuttajaa 

rangaistaisiin uudelleen tämän invaliditeetin seurauksista. 

 Vahingonkorvausoikeudellisesti näitäkin tilanteita on arvioitu toisin. Ratkai-

sussa KKO 1960 II 109 B oli joutunut A:n kuljettaman auton yliajamaksi ja saanut 

sääriluun murtuman. Vamman parannuttua niin, että B oli jälleen ryhtynyt työhön, 

hän oli noin 10 kuukauden kuluttua yliajosta ajaessaan polkupyörällä liukkaalla 

kelillä kaatunut ja tällöin oli sama sääri uudelleen murtunut. A:n katsottiin olevan 

vastuussa myös B:n viimeksi mainitussa tilaisuudessa saaman vamman aihe-

uttamasta vahingosta (Ään.). 

 

6.3.6 Uhrin erityisominaisuuksien vaikutus 

 

Ongelma. — Näissä tilanteissa vahinkoseuraus ilmenee tavallista vaikeampana 

uhrin erityisten ominaisuuksien vuoksi. Miten olisi arvioitava sitä, että pahoinpitely 

olisi tyypillisesti johtanut vain vammaan, mutta uhri kuoleekin, koska hänellä on 

kohonnut tromboosivaara tai niin laajaspektrinen allergia, että vain harvoja 

lääkeaineita voidaan käyttää? 

 Ennakoitavuus. — Meillä KKO on noudattanut verraten vakiintuneesti linjaa, 

jonka mukaan ensiaiheuttaja voi vastata ennakoitavista vahinkoseurauksista, vaikka 

ne johtuisivatkin osittain uhrin tavanomaisesta poikkeavista ominaisuuksista. Jos 

uhrin erityinen heikkous oli ennakoitavaa, tekijä voi vastata myös niistä 

seurauksista, jotka palautuvat osittain uhrin ominaisuuksiin. 

 Sydänsairaudet. — Erityisesti sydänsairauksiin liittyviä ratkaisuja on runsaasti. 

Klassinen tämän juttutyypin ratkaisu on KKO 1929 II 420. A oli torilla 

väkijoukossa huitonut ladatulla pistoolillaan niin, että se oli lauennut seurauksin, 

että lähellä ollut B, joka sairasti sydänvikaa, oli saanut shokin ja halvaantunut 

työkyvyttömäksi. A tuomittiin rangaistukseen törkeästä vammantuottamuksesta. 

(Ks. samoin KKO 1936 II 489.) 

 Ratkaisussa KKO 1978 II 23 rikosteolla oli yksilöity kohde. A ja B olivat väki-

valtaisella pitelemisellä anastaneet 86-vuotiaalta C:ltä omaisuutta. C oli ryöstön 

yhteydessä kuollut. C:n peruskuolinsyy oli vaikea-asteinen sydänsairaus. Kun 

ryöstämistilanteen aiheuttaman voimakkaan psykosomaattisen liikarasitustilan oli 

mainitun selvityksen perusteella katsottava myötävaikuttaneen C:n kuolemaan ja 

A:lla ja B:llä oli ollut syytä varoa C:n kuolevan heidän häneen kohdistamansa 

väkivallan johdosta, tuomittiin A ja B rangaistukseen törkeästä ryöstöstä ja kuole-

mantuottamuksesta. 

 Samantyyppisessä tapauksessa KKO 1979 II 63 oli kyse siitä, että A ja B olivat 

nousseet veneestä vieraan huvilan rannalle, uhkailleet 68-vuotiasta huvilan omista-

jaa ja rikkoneet huvilan ikkunoita sekä vahingoittaneet laituria. Seurauksena oli, 

että omistaja sai sydänkohtauksen. KO tuomitsi tekijät vain kotirauhan rikkomisesta 

ja vahingonteosta. HO tuomitsi heidät lisäksi vaaran aiheuttamisesta. Oikeimpana 
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on pidettävä KKO:n ratkaisua, jossa tekijät tuomittiin kotirauhan rikkomisesta, 

vahingonteosta ja vammantuottamuksesta. 

 Muut sairaudet. — Muista fyysisistä sairauksista toimii esimerkkinä ratkaisu 

KKO 1979 II 141. A oli tahallaan lyönyt B:tä yhden kerran nyrkillä seurauksin, että 

B oli pahoinvointia tuntien kaatunut ja lyönyt päänsä vieressä olevaan autoon. B oli 

myöhemmin kuollut häneen kohdistuneesta väkivallasta aiheutuneeseen aivovalti-

mon synnynnäisen pullistuman repeytymiseen. Kun A:n olisi pitänyt varoa, että 

pahoinpitelystä saattoi olla seurauksena myös kuolema, hänet tuomittiin pahoin-

pitelystä ja kuolemantuottamuksesta (Ään.). (Ks. myös KKO 1970 II 69 (Ään.).) 

 Ratkaisussa KKO 1950 II 240 oli kyse siitä, että auto oli työntänyt B:n katuun 

ja kulkenut hänen oikean jalkansa yli seurauksin, että B, joka oli sairastanut muun 

muassa verisuonten kalkkeutumista ja lievää sydänlihasten rappeutumista, oli 

saanut vammoja ja joutunut shokkitilaan sekä sen johdosta seuranneena yönä 

kuollut. Auton kuljettaja tuomittiin rangaistukseen kuolemantuottamuksesta ja 

maksamaan vahingonkorvausta. 

 Psyykkisen labiiliuden merkitystä kuvaa puolestaan ratkaisu KKO 1950 II 163. 

A oli pahoinpidellyt karjakkona palveluksessaan ollutta B:tä käymällä häneen 

käsiksi niin, että tämä oli saanut vammoja. B oli samana päivänä ampunut itsensä. 

Pahoinpitelyn katsottiin tosin osaltaan vaikuttaneen B:hen niin, että hän oli riistänyt 

itseltään hengen. Koska pahoinpitelyn luonteeseen ja vallinneisiin olosuhteisiin 

katsoen B:n tekoa ei voitu pitää sellaisena pahoinpitelyn arvattavissa olleena 

seurauksena, joka A:n olisi tullut ottaa huomioon, A:ta ei tuomittu pahoinpitelyn 

lisäksi rangaistukseen kuolemantuottamuksesta. 

 

6.3.7 Psyykkiset vahinkoseuraukset uhrille ja läheiselle  

 

Vahinkojen luonne. — Viime vuosina on käyty laajaa keskustelua niin sanottujen 

shokkivahinkojen eli psyykkisten jälkiseurausten korvausvelvollisuudesta. Myös 

rangaistusvastuuta on sivuttu. Shokkivahingoissa on kyse aineettomista 

vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannelle tämän kokiessa psyykkisesti raskaana lä-

heiseen ihmiseen kohdistetun rikoksen. Esimerkiksi lapsen ollessa henkirikoksen, 

seksuaalirikoksen tai törkeän kuolonkolarin uhrina uhrin omaisille saattaa aiheutua 

kärsimystä ja jopa mielenterveyden häiriöitä tai mielisairauksia. 

 Samassa yhteydessä on arvioitava myös yksinkertaisempaa tapausta, jossa 

uhrille itselleen on aiheutettu mielenterveyden häiriö tai mielisairaus. Näissä 

tilanteissa joudutaan kysymään, miten olisi arvioitava esimerkiksi sitä, että A 

kiduttaa B:tä puhelinterrorilla ja aiheuttaa pitkän unettomuusjakson. Yhtä hyvin 

kyse voi olla tilanteesta, jossa A pahoinpitelee B:n ja jossa B saa fyysisten 

vammojen lisäksi mielenterveyden häiriönä pidettävän pelkotilan. Koska nämä 

tilanteet ovat helpompia ratkaista, ne käsitellään ensin. 

 Psyykkiset vahinkoseuraukset uhrille. — Psyykkisenä vammana pidetään 

mielenterveyden häiriötä ja psyykkisenä sairautena mielisairautta. Tahallinen 

mielenterveyden häiriön tai mielisairauden aiheuttaminen on selvästi pahoinpitelyä. 
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Tuottamuksellisesti tehtynä kyseessä on vammantuottamus edellyttäen, että 

aiheutettu mielenterveyden häiriö ei ole vähäinen. 

 Rangaistusvastuun voi sulkea pois lähinnä lainkonkurrenssitilanne ( VI.2). 

Joissain tilanteissa on perusteltua katsoa, että mielenterveyden häiriön tuottamus 

sisältyy säännönmukaisesti toisen rikoksen tarkoittamaan suhtautumiseen. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi ryöstö-, kiristys- tai kunnianloukkausrikokset. Vamman-

tuottamuksesta ei näissä tilanteissa rangaista erikseen. Esimerkiksi herjaukseen 

voidaan ajatella kuuluvan jonkinasteisena uhrin psyykkinen kärsimys. 

Oikeuskäytännöstä ei voi sanoa mitään varmaa, koska psyykkisestä väkivallasta ei 

syytetä usein. Uhrin psyykkiset vauriot ovat jääneet siten tuomioistuimen 

tutkimisvallan ulkopuolelle. 

 Esimerkkinä toimikoon juttu KKO 1995:143. A, joka tiesi kahden henkilön 

olevan asunnossa, ampui kahdesti haulikolla ikkunan läpi valaistuna olleeseen keit-

tiöön säikäyttääkseen huoneiston haltijana ollutta B:tä. Koska A:n nähtävissä oli, 

ettei ampumalinjalla ollut ketään, A tuomittiin, syyte tapon yrityksestä hyläten, 

vaaran aiheuttamisesta. Kun teko oli lajissaan törkeä eikä B ollut antanut minkään-

laista aihetta siihen, ja kun A:n oli täytynyt ymmärtää, että teko oli omiaan 

vaikuttamaan erityisen voimakkaasti hänen tietensä turvapaikan hakijana Suomessa 

olleen B:n henkiseen terveydentilaan, A:lle määrätty vankeusrangaistus tuomittiin 

ehdottomana. (Ään.) 

 Ratkaisussa KKO 1980 II 98 psyykkinen väkivalta sisältyi ryöstörikokseen ja 

uhri sai korvaukset kivusta ja särystä. A oli joutunut kolmen häntä huomattavasti 

nuoremman, paljastetuin puukoin varustautuneen henkilön ryöstöaikein piirittä-

mäksi mutta onnistunut pakenemaan paikalta. A:lle, jonka uni oli muuttunut 

levottomaksi ja joka toistuvasti oli nähnyt tapaukseen liittyviä painajaisunia, 

tuomittiin korvausta kivusta ja särystä. Yksi tekijä tuomittiin nuorena henkilönä 

ryöstön yrityksestä. (Ks. myös KKO 1982 II 6 ja KKO 1994:62) 

 Ratkaisussa KKO 1993:95 psyykkisen väkivallan ilmeisesti ajateltiin sisältyvän 

lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. A oli kolmen vuoden ajan toistuvasti 

käyttänyt seksuaalisesti hyväksi noin 10-vuotiasta tytärpuoltaan B:tä. Avioliiton 

päätyttyä B:n äiti ilmoitti rikoksen pantavaksi syytteeseen. B vaati A:lta korvausta, 

koska oli käynyt nuorisopsykiatrian klinikalla kahdesti viikossa runsaan kahden 

vuoden ajan. A tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta 

henkilövahinko jäi KKO:n mukaan näyttämättä. 

 Tapauksessa KKO 1982 II 6 kaksi koulupoikaa oli kohdistanut ruumiillista 

väkivaltaa luokkatoveriaan kohtaan sekä kiristänyt häneltä rahaa. Tämä oli joutunut 

henkiseen pelkotilaan, josta oli aiheutunut poissaoloa koulusta ja joka oli 

vaikeuttanut hänen mahdollisuuksiaan suoriutua koulutehtävistä. Syytetyt tuo-

mittiin rangaistukseen nuorina henkilöinä lievistä pahoinpitelyistä ja kiristämisistä, 

sekä velvoitettiin suorittamaan korvausta kivusta ja särystä sekä henkisestä 

kärsimyksestä. Nytkään henkisestä väkivallasta ei syytetty. 

 Uhrilla on oikeus korvaukseen henkilövahingosta (VahL 5:2). Sellaiseksi 

luetaan muun muassa psyykkisen tilan häiriintyminen (vrt. KKO 1993:95). Oikeus 

korvaukseen koskee paitsi kuluja myös muun muassa kipua ja särkyä. 
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 Myös kärsimyksestä tuomitaan korvauksia tietyissä rikostyypeissä (VahL 5:6, 

ks. KKO 1983 II 8). Rikostyyppeinä tulevat kyseeseen "vapauteen, kunniaan tai 

kotirauhaan kohdistunut taikka muu sen kaltainen rikos". Käytännössä kärsimykset 

korvataan esimerkiksi ryöstön (ks. KKO 1994:27), vapaudenriiston (ks. KKO 

1988:43), yksityiselämän loukkaamisen (ks. KKO 1980 II 123, KKO 1997:80 ja 

KKO 1997:81), syrjinnän (ks. KKO 1981 II 33) ja tietyissä tilanteissa salassapitori-

koksen (ks. KKO 1985 II 57) uhreille. 

 Psyykkiset jälkiseuraukset uhrin läheiselle. — Tämä kysymys on sekä rikos- 

että vahingonkorvausoikeudellisesti vielä edellistä kysymystä hajanaisemmassa 

tilassa. Missä tilanteessa A, joka esimerkiksi raiskaa B:n, joutuu korvausvastuuseen 

aineettomista vahingoista myös B:n läheiselle C:lle? Tällä hetkellä keskustelua 

käydään niin Suomessa kuin Ruotsissakin vilkkaasti. Vahinkoa kärsineille 

omaisille on vaadittu parempaa oikeusasemaa.  

 Entä missä tilanteissa voidaan katsoa, että A on syyllistynyt rikokseen paitsi 

B:tä myös C:tä vastaan? Rangaistusvastuuseen on suhtauduttu yleensä melko 

pidättyväisesti. Toisaalta meillä ei ole paljon keskusteltu rangaistusvastuun 

ongelmasta ja oikeuskäytäntöäkin puuttuu. 

 Keskustelussa ei ole täsmennetty, mitä "varsinaisella" uhrilla tarkoitetaan. Yksi 

tapa erottaa "varsinaiset" uhrit muista olisi tekijän tahallisuus. Ratkaisussa KKO 

1983 II 8 oli kyse siitä, että A oli ensin uhannut veitsellä entistä avovaimoaan B:tä. 

B:n päästyä pakenemaan A oli surmannut A:n ja B:n yhteisen lapsen. Virallinen 

syyttäjä syytti A:ta vain tapon yrityksestä ja murhasta, vaikka A oli pyrkinyt lapsen 

surmaamisella aiheuttamaan hänen äidilleen henkistä kärsimystä. KKO tuomitsi 

A:n täyttä ymmärrystä vailla olevana tehdystä laittomasta uhkauksesta ja taposta. 

Kun äidin kärsimys oli verrattavissa VahL 5:2:ssä tarkoitettuun kipuun ja särkyyn, 

äidillä oli oikeus saada siitä korvaus.  

 Syyttämisratkaisua voidaan arvostella. Jos A mieltää varsin todennäköiseksi, 

että pahoinpidellessään B:tä myös C saa teon johdosta psyykkisen vamman tai 

sairauden, hän voisi syyllistyä samalla pahoinpitelyyn myös C:tä vastaan. 

Oletetaan, että vanhemman pariskunnan kävellessä kadulla vastaantulija ryöstää 

raa'asti miehen. Jos tekijä mielsi vaimon käyttäytymisen perusteella varsin 

todennäköiseksi, että vaimo saa psyykkisen häiriön, hän vastaisi pahoinpitelystä. 

Ainakaan rikoslain sanamuoto ei tälle tulkinnalle aseta estettä. 

 Rangaistusvastuulle on kuitenkin asetettava merkittäviä rajoja. On kysyttävä, 

mitä psyykkinen vamma tai sairaus tarkoittaa. Mielenterveyden häiriö on lyhyem-

pikestoinen kuin mielisairaus, mutta minkä asteisia somaattisia muutoksia rikosoi-

keudellisesti relevantilta psyykkiseltä vammalta olisi edellytettävä? Nytkin on 

otettava huomioon lainkonkurrenssi. Joidenkin tunnusmerkistöjen voidaan katsoa 

kattavan itsessään myös psyykkiset vahinkoseuraukset samaan tapaan kuin uhrille 

aiheutettujen vahinkojen yhteydessä esitettiin.  

 Läheiselle aiheutuneiden psyykkisten vammojen ja sairauksien arviossa on 

otettava huomioon myös niin sanottu yleinen elämänriski. Omaisten menettämi-

sestä aiheutuu tavanomaisesti kärsimystä riippumatta omaisen menettämisen 
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tavasta. Erityisesti jos psyykkinen vaurio on seurausta läheisen psyykkisestä 

epävakaudesta, ei se liene edes ennakoitava. 

 Joka tapauksessa suoja olisi ilmeisesti rajattava erittäin läheisiin ihmisiin. 

Tietoisuus siitä, että perheenjäsen on joutunut henkeen ja terveyteen kohdistuvan 

rikoksen tai seksuaalirikoksen uhriksi, aiheuttaa aina jossain määrin kärsimystä. 

Vasta tämän tason ylittävä kärsimys voisi olla rangaistavaa. 

 Kysymyksiin ei voida puuttua tarkemmin. Joka tapauksessa on epäselvää, 

olisiko rangaistavaa pahoinpitelyä se, että joku mieltää raiskauksensa varsin 

todennäköiseksi seuraukseksi uhrin äidille aiheutuvan pitkää hoitojaksoa edellyttä-

vän mielenterveyden häiriön, joka ei ole säännönmukainen seuraus väkisin-

makaamisesta, mutta ei toisaalta ole seurausta myöskään äidin psyykkisestä 

epävakaudesta. 

 Myös kysymys siitä, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä esimerkiksi tahal-

lisen rikoksen uhrin omaisilla tai läheisillä on oikeus vahingonkorvaukseen rikok-

sentekijältä, on meillä ja muualla kiistelty. KKO on suhtautunut korvausvelvol-

lisuuteen kielteisesti. 

 VahL 5:2:n mukaan "sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai muu 

henkilövahinko, on oikeus saada korvaus" muun muassa kivusta ja särystä. 

Lainkohtaa on tulkittu siten, että korvaukseen on oikeutettu vain "välittömästi" 

vahinkotapahtuman johdosta vahinkoa kärsinyt henkilö. Toisaalta on epäselvää, 

ketä olisi pidettävä välillisten vahinkojen kärsijänä. Ylipäätään kysymys siitä, missä 

tilanteessa korvauksia voidaan tuomita ilman VahL:n nimenomaista tukea, on 

meillä avoin. 

 Viimeksi asia oli esillä ns. Jammu-tapauksessa KKO 1991:146. A:n syyksi 

luettiin kaksi 8-vuotiaan lapsen murhaa. Lasten äidit vaativat korvausta henkisestä 

kärsimyksestä. RO katsoi, että kärsimys oli verrattavissa VahL:n 5:2:ssä tarkoitet-

tuun kipuun ja särkyyn. HO korosti sitä, kuinka A:n rikokset osoittivat erityistä 

julmuutta ja hänen oli täytynyt ymmärtää, että lasten menetys aiheutti kärsimyksiä 

etenkin lasten äideille. HO tuomitsi RO:n tapaan korvaukset äideille. Edellisistä 

poiketen KKO hylkäsi korvausvaatimukset lakiin perustumattomina. Ruotsissa sen 

sijaan korkein oikeus tuomitsi hiljattain korvauksia raiskatun ja tapetun nuoren 

tytön vanhemmille ja sisaruksille, jotka olivat osallistuneet uhrin etsintöihin ja joille 

oli aiheutunut tapahtumista psyykkisiä vammoja. 

 KKO:ssa on ollut ajatuksena, että uhrin lähiomainen on "kolmas", ja sellainen 

vahinko, joka on aiheutunut hänelle lähiomaisen kuoltua rikoksen uhrina, on vain 

välillistä. Liikenneonnettomuudessa kuolleen 17-vuotiaan pojan isän vaadittua 

syytetyltä korvausta poikansa menettämisestä vaatimus hylättiin lakiin 

perustumattomana (KKO 1972 II 61). Myös vanhempien vaatimus saada 

tuottamuksellisella rikoksella lapsen kuoleman aiheuttaneelta korvausta lapsen 

kuolemaa seuranneen järkytyksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä on 

hylätty lakiin perustumattomana (KKO 1984 II 122). Ratkaisussa KKO 1977 II 104 

lapsen puolesta esitetty vaatimus saada äitinsä surmaajalta korvausta äidin 

menetyksestä aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä hylättiin, koska vaatimus ei 

perustunut lakiin. 
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 Vain jos tahallisella rikoksella on tarkoitettu aiheuttaa kolmannelle henkistä 

kärsimystä, on vahinko rinnastettu välittömään vahinkoon ja korvausvelvollisuuden 

on katsottu olevan olemassa. Korvauksia tuomittiin vain edellä viitatussa 

ratkaisussa KKO 1983 II 8, jossa isä tappoi lapsensa aiheuttaakseen äidille 

kärsimystä. 

 Viimeaikaisen keskustelun ja hovioikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että 

läheisten oikeus korvauksiin aletaan ymmärtää entistä laajemmin. Myös oikeus-

ministeriön työryhmä on ehdottanut vuonna 1995, että tahallisen tai törkeän 

tuottamuksellisen rikoksen uhrin omaisilla olisi oikeus tietyissä puitteissa 

korvaukseen kärsimyksistään. 

 Yhteenveto. — Rangaistus- ja korvausvastuuta psyykkisistä vammoista ja 

sairauksista voidaan kuvata seuraavasti. Koska kotimainen keskustelu on 

epävarmalla pohjalla, varmoja vastauksia kysymyksiin ei voida antaa. 

 

 

Psyykkiset vahinkoseuraukset uhrille ja läheiselle 

 
 

               TEKIJÄ 

 

 

Rangaistusvastuu     Rangaistusvastuu 

- RL 21 luvun soveltamisala:   - RL 21 luvun soveltamisala 

riittävä mielenterveyden    - Lainkonkurrenssi 

häiriö tai mielisairaus    - Vähintään tahallisuus? 

- Lainkonkurrenssi     - Tavanomaiset kärsimykset ja läheiset? 

        - Uhrin henkinen vakaus? 

 

 

 

 VÄLITÖN UHRI    LÄHEINEN 

 

Korvausvastuu      Korvausvastuu 

- Psyykkisen tilan häiriintyminen,  - VahL:n analogiakielto 

kipu ja särky sekä henkinen kärsimys  vahingonaiheuttajan suojana? 

henkilövahinkoina 

 

 

7 NUORUUS JA SYYNTAKEISUUS 

 

7.1 Nuorten seuraamusjärjestelmä 

 

7.1.1 Alle 15-vuotiaat lapset 
 

 Rikoslain 3 luvun 1 §. (263/1940) Teko, joka muuten on rangaistava jääköön 

rankaisematta, jos sen tekee viittätoista vuotta nuorempi lapsi. 
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 Niistä toimenpiteistä, joiden alaiseksi tällainen lapsi voidaan saattaa, 

säädetään lastensuojelulaissa. 

 

 Lastensuojelulain 15 § 2-3 mom. Lapsen edun valvonta. Sosiaalilautakunnan 

tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon 

esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. 

 Lautakunnan on (...) erityisesti valvottava lapsen etua sekä mahdollisuuksien 

mukaan yhdessä huoltajien kanssa tuettava hänen kasvamistaan 

vastuullisuuteen. 

 

Rangaistusvastuun alaikäraja. — Suomessa on voimassa kiinteä 15 vuoden 

syyntakeisuusikäraja (RL 3:1). Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on 

teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Monet 14-vuotiaat ovat epäilemättä henkisesti 

kypsempiä kuin monet 16-vuotiaat. Oikeusturvasyistä syyntakeisuuden alaikäraja 

on yleensä eri maissa säädetty kiinteäksi. Useissa Keski-Euroopan maissa alaikära-

jana on 14 vuotta. 

 Meillä ei rangaistusvastuun alaikärajaa olla alentamassa, vaikka julkisuudessa 

tällaisia vaatimuksia aika ajoin esitetäänkin. Muutoksia vastuuikärajoihin voitaisiin 

perustella ainoastaan, jos samalla muutettaisiin olennaisesti rikosoikeuden 

toimintaperiaatteita nuorten ryhmässä ja rikosoikeus ottaisi vastattavakseen suuren 

osan lastensuojeluviranomaisten tehtävistä. 

 Muut seuraamukset. — Alle 15-vuotiaana rikostunnusmerkistön mukaisen teon 

tehnyttä ei voida syyttää eikä saattaa teostaan rangaistusvastuuseen. Rikokseen 

perustuva vahingonkorvausvelvollisuus ei sen sijaan ole rajattu 15 vuotta 

täyttäneisiin. Lasten tekoja käsitellään usein niin sanotussa sovittelujärjestelmässä. 

Koska rikosten sovittelu on tyypillisesti 15-17-vuotiaiden rikoksissa käytetty 

menettely, sitä käsitellään vasta seuraavassa jaksossa. Lapsi voidaan tuomita myös 

menettämisseuraamukseen, esimerkiksi menettämään valtiolle rikoksentekoväline 

tai rikoshyöty. Sellaiset turvaamistoimenpiteet kuin ajokielto eivät ole rajattuja 15 

vuotta täyttäneisiin.  

 Lisäksi alle 15-vuotiaiden henkilöiden kohdalla tulevat kyseeseen lasten-

suojelulliset toimenpiteet, joista ensisijaisia ovat avohuollon tukitoimet. Aina lapset 

eivät joudu rikosteon johdosta lastensuojelun kohteeksi ja monta kertaa 

lastensuojelullisia keinoja käytetään tapauksissa, joissa lapsi ei ole tehnyt rikosta. 

Usein rikoksiin syyllistyminen on kuitenkin osa sitä ongelmien kasautumaa, joka 

johtaa lastensuojeluviranomaisten toimenpiteisiin. 

 Esitutkinta. — Poliisiviranomaiset suorittavat esitutkinnan myös lasten 

tekemistä teoista. Lapsi voidaan ottaa kiinni ja hänet voidaan noutaa esitutkintaan. 

Lasta voidaan kuulustella rikoksen johdosta menetetyn omaisuuden saamiseksi 

takaisin tai osallisten selvittämiseksi (EPA 14 §), mutta jos tiedot ovat muutenkin 

vaikeuksitta saatavissa, kuulusteluun ei tule ryhtyä. Alle 15-vuotiaan omaisuutta 

voidaan takavarikoida konfiskaatiovaatimuksen turvaamiseksi. Sosiaalilauta-

kunnan edustaja ja huoltajat osallistuvat pääsääntöisesti esitutkintaan, ellei kyseessä 

ole esimerkiksi liikennerikkomus.  
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 Sen sijaan alle 15-vuotiasta ei koskaan voida pidättää puhumattakaan 

vangitsemisesta. Hienotunteisuusperiaate on korostuneessa asemassa (EPA 10 §) 

ja esitutkinta tulisi osoittaa lasten kanssa työskentelyyn erityisesti perehtyneiden 

poliisimiesten tehtäväksi. Muitakin erityisjärjestelyjä voitaisiin mainita. 

 "Rikollisuus". — Lasten tekemien rikosten osuus on pysynyt meillä tasaisen 

vähäisenä. Suomalaisten rikosaktiivisin vaihe näyttää olevan 15-20-vuotiaana. 

Syylliseksi epäiltyjen henkilöiden määrää kuvaavia tietoja ei ole käytössä ja tilastot 

on laadittu suhteuttamalla rikosten määrä ikäryhmän kokoon. Yhteensä syylliseksi 

epäiltyjä on kolme jokaista sataa 10-14-vuotiasta lasta kohden. Koska teot 

kasautuvat vain joillekin lapsille, rikollisiin tekoihin syyllistyviä lapsia on todella 

vähän. Voidaan arvioida, että heitä on korkeintaan yksi prosentti lapsista. 

 Noin kolmannes lasten rikoksista on näpistyksiä eli käytännössä myymälä-

varkauksia. Saman verran tilastoidaan varkauksia. Jonkin verran vähemmän 

syyllistytään vahingontekoihin, jotka ovat lasten tapauksissa tyypillisesti bussien ja 

junien penkkien tärvelemistä. Pahoinpitelyrikoksia on erittäin vähän ja niiden osuus 

kasvaa vähitellen sitä mukaa, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kysymys. 

 

7.1.2 15-17-vuotiaat nuoret henkilöt 
 

 RVA 15 § 2 mom. Virallinen syyttäjä saa jättää syytteen ajamatta: 

 1) - - -  

 2) rikoksesta, jonka joku on tehnyt alle 18-vuotiaana, milloin siitä ei ole 

odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään kuusi 

kuukautta vankeutta ja sen katsotaan johtuneen pikemmin ymmär-

tämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta 

lain kieltoja ja käskyjä kohtaan. (301/1990) 

 

 Rikoslain 3 luvun 5 § 4 mom. Sen lisäksi, mitä 3 momentissa on säädetty, 

tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta rikoksesta, jonka joku 

on tehnyt alle 18-vuotiaana, jos teon katsotaan johtuneen pikemmin 

ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin 

piittaamattomuudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan. (302/1990) 

 

 Rikoslain 3 luvun 2 §. (613/1974) Jos viisitoista mutta ei kahdeksaatoista vuotta 

täyttänyt tekee rikoksen, on tuomittava, milloin rikoksesta olisi saattanut 

seurata elinkautinen vankeusrangaistus, vankeutta vähintään kaksi ja 

enintään kaksitoista vuotta. Jos rangaistukseksi on säädetty määräaika 

vankeutta tai sakkoa, on tuomittava enintään kolme neljännestä säädetystä 

ankarimmasta rangaistuksesta ja vähintään pienin määrä, jonka sitä 

rangaistusta saa 2 luvun mukaan tuomita. 

 

 L nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (1058/1996) 3 § 1 mom. 

Nuorisorangaistukseen tuomitseminen. Alle 18-vuotiaana tehdystä 

rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistukseen, jos sakkoa on rikoksen 
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vakavuus ja tekoon liittyvät olosuhteet huomioon ottaen pidettävä 

riittämättömänä rangaistuksena eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman 

vankeusrangaistuksen tuomitsemista. 

 

 L ehdollisesta rangaistuksesta (135/1976) 1 § 2 mom. (...) Alle 

kahdeksantoistavuotiaana tehdystä rikoksesta ei (...) saa tuomita ehdot-

tomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. 

(992/1989) 

 

Nuorten seuraamukset. — Rikosoikeudellista vastuuta on porrastettu 15 vuotta 

täyttäneiden kohdalla. 15-17-vuotiaita rikoksentekijöitä kutsutaan laissa nuoriksi 

henkilöiksi. Vielä 18-vuotissyntymäpäivänään henkilöä pidetään 15-17-vuotiaana 

(KKO 1964 II 84). Nuori henkilö voidaan jättää rangaistukseen tuomitsematta yllä 

esitetyllä tavalla (RL 3:5.4), jos rikos johtui ymmärtämättömyydestä tai 

harkitsemattomuudesta. Vähäisissä rikoksissa jo syyte voidaan jättää ajamatta 

(RVA 15.2/2). Toimenpiteistä luopumismahdollisuuksia on nuorten tapauksissa 

vuosien mittaan lisätty. Syyttämättä jätetään noin viidenneksessä selvitetyistä 

tapauksista. Syyttämättä jätetään vuosittain runsaat tuhat nuorta, kun rangaistuk-

seen tuomitaan runsaat 5.000 kertaa. 

 Usein nuorten tekemät rikokset otetaan niin sanotun sovittelujärjestelmän 

piiriin. Sovittelussa tekijä ja uhri pyrkivät tekemään molempia tyydyttävän 

sovinnon sovittelijoiden johdattamina. Sovittelua on Suomessa kehitetty vapaa-

ehtoistyönä viimeisten 15 vuoden aikana ja koko maan väestöstä 3/4 on järjes-

telmän piirissä. Vajaa 50 % kaikista sovittelujutuista koskee 15-17-vuotiaiden 

rikoksia ja noin 15 % lasten tekoja. Useilla paikkakunnilla poliisi lähettää kaikki 

alle 18-vuotiaiden rikokset sovittelutoimiston tietoon. Yli 17-vuotiaiden osuus 

sovittelussa on noin 40 %. Sovittelussa käsiteltäviä tyyppirikoksia ovat pahoin-

pitely, vahingonteko ja varkaus. 

 Sopimukseen sisältyy anteeksipyyntö ja yleensä rahallisia hyvityksiä tai 

työkorvauksia. Asianomistajarikoksissa tapauksen käsittely jää tähän. Virallisen 

syytteen alaisissa rikoksissa syyttäjä voi pääsääntöisesti jättää syyttämättä ja 

tuomioistuin tuomitsematta (RVA 15a.1/1 ja RL 3:5.3/3). Joka tapauksessa sovinto 

otetaan huomioon rangaistuksen määräämisessä (RL 6:3.1/3). Sovitut korvaukset 

vahvistetaan yleensä oikeudessa. 

 Jos nuorta päädytään rankaisemaan, hänet tuomitaan alennetulta rangais-

tusasteikolta (RL 3:2). Yhteensä vuosittain tuomitaan rangaistukseen noin 5.000 

nuorta syytettyä, kuten edellä todettiin. Alennettu rangaistusasteikko merkitsee sitä, 

että törkeissä rikoksissa käytetyt erityiset minimirangaistukset menettävät 

merkityksensä ja maksimirangaistuksetkin alenevat. Esimerkiksi elinkautinen 

vankeus ei tule koskaan kyseeseen.  

 Ensisijainen rangaistuslaji on sakko, ellei kyseessä ole törkeä rikos. Sakkoa 

käytetäänkin rangaistuksena noin 70 %:ssa tapauksista eli vuosittain noin 3.500 

kertaa. Nuorten henkilöiden rankaisemisessa on osoittautunut ongelmaksi se, että 

hänelle tuomittu ja maksamatta jäänyt sakko voidaan muuntaa vankeudeksi 
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samojen sääntöjen mukaan kuin aikuistenkin sakot. Yhtenä keskeisenä periaatteena 

on pidetty, että nuorta ei pidä sulkea rangaistuslaitokseen muuten kuin erittäin 

poikkeuksellisesti. Tästä syystä nuorelle tuomittu sakko olisikin pääsääntöisesti 

syytä jättää muuntamatta vankeudeksi (ks. RL 2:5.4). 

 Vuonna 1997 aloitettiin nuorisorangaistuksen kokeileminen eräissä kaupun-

geissa. 15-17-vuotias rikoksen tekijä voidaan tuomita lähinnä ehdollisen vankeuden 

sijasta nuorisorangaistukseen (L nuorisorangaistuksen kokeilemisesta 3.1 §). 

Nuorisorangaistukseen kuuluu nuorisopalvelua, joka on esimerkiksi palkatonta 

työtä, kursseja tai vaikkapa ongelmanuorten kesäleirejä. Siihen kuuluu myös 

valvonta, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata nuorta. 

 Jos nuori tuomitaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen, häntä koskevat 

seuraavassa jaksossa esitettävät 15-20-vuotiaiden erityisjärjestelyt. Samanlaisia 

erityisjärjestelyjä on ehdottomasta vankeudesta, mutta alle 18-vuotiaana tehdystä 

rikoksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat 

syyt sitä vaadi (EhdL 1.2 §). 

 Noin 20 %:ssa tapauksista nuori tuomitaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen, 

eli vuosittain ehdollisia rangaistuksia tuomitaan nuorille noin 1.000. Ehdottomaan 

vankeuteen tuomitaan Suomessa vuosittain runsaat 100 nuorta. Kaikista rangais-

tukseen tuomituista tämä määrä on noin 3 %. 

 Esitutkinta. — Koska esitutkintaan joutuminen voi olla nuorelle järkyttävä 

kokemus, nuoren esitutkinnassa on huolehdittava siitä, ettei hänelle aiheudu 

tarpeettomasti haittaa esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Hienotunteisuusperiaate 

on nytkin korostuneessa asemassa (EPA 10 §). Tutkinta on pyrittävä suorittamaan 

niin, että lasta ei tarvitse kutsua kuulusteltavaksi useita kertoja. Esitutkinta tulisi 

osoittaa lasten kanssa työskentelyyn erityisesti perehtyneiden poliisimiesten 

tehtäväksi (EPA 11 §). Vaikka 15-17-vuotias rikoksentekijä voidaankin pidättää, 

sitä tulee käyttää harkiten. 

 Edellä lasten yhteydessä selostetut lastensuojelulliset erityispiirteet pätevät 

kaikkiin alle 18-vuotiaisiin. Nytkin siis sosiaalilautakunta osallistuu esitutkintaan ja 

tuomioistuinkäsittelyyn, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Nuoresta tehdään myös 

pääsääntöisesti henkilötutkinta, jota käsitellään seuraavassa jaksossa. 

 Nuorten rikokset. — 15-17-vuotiaat syyllistyvät noin kymmeneen prosenttiin 

kaikista rikoslakirikoksista. Nämäkin tilastot on laadittu suhteuttamalla rikosten 

määrä ikäryhmän kokoon. Kaiken kaikkiaan syylliseksi epäiltyjä on 10-15 jokaista 

sataa 15-17-vuotiasta lasta kohden. 15-17-vuotiaat tekevät noin viisinkertaisen 

määrän rikoksia verrattuna lapsiin. Teot kasautuvat entistä selvemmin vain joillekin 

nuorille. Rikoksiin syyllistyvien nuorten osuutta on vaikea arvioida, mutta kovin 

suuresta prosenttiosuudesta ei nytkään puhuta. 

 Nuorten rikokset liittyvät yleensä vapaa-ajan viettoon, alkoholiin ja ikärajoja 

koskeviin säännöksiin. "Autovarkaudet" eli rikosoikeudellisesti luvattomat käytöt 

( VII.2.3.2) ovat tyypillisesti nuorten rikollisuutta. Myös eräistä varkauksista ja 

vahingonteoista nuoret tekevät melko suuren osan. Sen sijaan enemmän 

suunnitelmallisuutta edellyttäviin rikoksiin, kuten petoksiin ja kavalluksiin, nuoret 
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syyllistyvät harvoin. Uutena rikostyyppinä tilastoissa havaitaan huu-

mausainerikokset. 

 

7.1.3 15-20-vuotiaat nuoret rikoksentekijät 
 

 L nuorista rikoksentekijöistä (262/1940) 7 §. (137/1976) Mitä ehdollisesta 

rangaistuksesta annetun lain 2 §:ssä on säädetty, ei estä sellaisen 

rangaistuksen käyttämistä nuoren rikoksentekijän tekemästä rikoksesta. 

 8 § 1 mom. Ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän on oltava 

koetusaikanaan valvonnan alaisena, paitsi milloin oikeus, katsoen tuomitun 

ojentuvan ilman valvontaakin, on ehdollisen rangaistustuomion yhteydessä 

määrännyt, ettei tuomittua ole asetettava valvottavaksi. 

 23 §. Käsitellessään asiaa, joka koskee nuorta rikoksentekijää, virallisen 

syyttäjän, yleisen oikeuden ja vankilaoikeuden on koetettava tarkoin 

perehtyä, paitsi tehtyyn rikokseen ja sen vaikuttimiin, nuoren 

rikoksentekijän henkilöllisyyteen, hänen aikaisempiin elämänvaiheisiinsa 

ja niihin oloihin, joissa hän on elänyt. 

 16 § 1 mom. Rangaistus on määrättävä nuorisovankilassa kärsittäväksi, jos 

perusteltua aihetta on otaksua, että tuomittu on sellaisen kasvatuksen ja 

opetuksen tarpeessa, jota hän voi saada nuorisovankilassa, ja että hän on 

kehityskykyinen. 

 Kaksikymmentäkolme vuotta täyttänyttä älköön nuorisovankilaan määrättäkö. 

 

 OikMP nuorista rikoksentekijöistä 1 §. Esitutkintaa suorittavan viranomaisen 

on (...) käytettävä tässä henkilötutkinnassa oikeusministeriön vahvistamia 

lomakkeita (...). Jos rikoksesta kuitenkin ilmeisesti tuomittaisiin 

sakkorangaistus, henkilötutkintaa ei tarvitse suorittaa edellä tarkoitettuja 

lomakkeita käyttäen, ellei virallinen syyttäjä tai tuomioistuin toisin määrää. 

Virallinen syyttäjä tai tuomioistuin voi lisäksi hankkia oikeusministeriöstä 

siellä olevat epäiltyä koskevat asiakirjat (...). 

 2 §. Kunnassa, jossa on [Vankeus-yhdistyksen] nuorisovalvontatoimiston 

edustaja, voidaan 1 §:ssä tarkoitettu henkilötutkinta antaa hänen 

suoritettavakseen. 

 

Nuorten rikoksentekijöiden seuraamukset. — Kuten lainatuista lainkohdista ha-

vaitaan, kaikkia alle 21-vuotiaita rikoksentekijöitä koskevat eräät erityisjärjestelyt.  

 Tuomioistuimissa tuomituista rangaistuksista runsaat 60 % on sakkoja. 

Sakkorangaistuksia tuomitaan vuodessa runsaat 5.000. Vankeutta käytetään 

vuodessa noin 3.000 kertaa. Näistä on ehdollisia rangaistuksia noin 2.000 eli 

neljännes kaikista tuomioista. Ehdolliseen vankeuteen tuomittavalle nuorelle 

määrätään pääsääntöisesti valvoja. 

 Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomitaan vuosittain noin 1.000, joka edustaa 

noin 15 %:a kaikista tuomioista. Jos nuori rikoksentekijä tuomitaan ehdottomaan 

vankeuteen, rangaistus suoritetaan usein nuorisovankilassa. 
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 Esitutkinta. — 18 vuotta täyttäneiden tekemien rikosten esitutkinnassa 

noudatetaan pääsääntöisesti aikuisia koskevia sääntöjä. Enää sosiaaliviranomaiset 

eivät osallistu esitutkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn. Sen sijaan 15-20-vuotiaista 

rikoksentekijöistä tehdään henkilötutkinta. Nykyään henkilötutkinnan tekee 

Kriminaalihuoltoyhdistys. 

 Nuorisorikollisuus. — Tilastojen valossa rikosaktiivisin elämänvaihe sijoittuu 

15-20-vuotiaiden ja erityisesti 18-20-vuotiaiden ikäryhmään. Syylliseksi epäiltyjä 

on ikäryhmässä 10-15 jokaista sataa nuorta kohden ja määrät ovat jonkin verran 

korkeammat kuin 15-17-vuotiaiden ryhmässä. Nytkään rikoksiin syyllistyvien 

nuorten osuutta ei voida määritellä, koska rikokset kasautuvat samoille nuorille. 

Aikuistumisen jälkeen rikosten tekeminen vähenee. Nuoret siirtyvät omaan 

parisuhteeseen, perheeseen ja työelämään. Aktiivisin rikosten tekemisen vaihe 

painottuu tähän ikäryhmään myös muissa teollistuneissa länsimaissa. 

 Tässäkin ikäryhmässä rikollisuus liittyy ennen kaikkea vapaa-ajan viettoon. 

Näpistys- ja muiden omaisuusrikosten osuus rikoksista laskee tässä ikäryhmässä 

noin 30 %:iin. Toisaalta petosrikosten osuus nousee. Pahoinpitelyrikosten osuus 

nousee lievästi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Huumausainerikoksissa tämä 

ikäryhmä on selvästi aktiivisin. Yli 21-vuotiaana niihin syyllistytään merkittävästi 

vähemmän. Liikennejuopumuksia on rikoksista noin 10 %. 

 

7.2 Syyntakeisuus mielentilan perusteella 

 

7.2.1 Syyntakeisuuden perusteet 
 

 Rikoslain 3 luvun 3 § 1-2 mom. Mielipuolen teko, taikka semmoisen, joka 

ikäheikkouden tahi muun samanlaisen syyn takia on ymmärrystään vailla, 

jääköön rankaisematta. 

 Jos joku on joutunut sellaiseen satunnaiseen mielenhäiriöön, ettei hän ole 

tunnossaan; jääköön teko, jonka hän tässä tunnottomassa tilassa tekee, 

niinikään rankaisematta. 

 

Kolme kategoriaa. — Rangaistusvastuu edellyttää, että tekijä on syyntakeinen. 

Syyntakeisuudella tarkoitetaan rangaistusvastuulle asetettavien psyykkisten mini-

miedellytysten täyttymistä. Rikoslaistamme käy ilmi kolme syyntakeisuuden 

astetta. Syyntakeinen toimii "täydessä ymmärryksessä" ja teko arvioidaan 

normaaliin tapaan. Alentuneesti syyntakeinen toimii "täyttä ymmärrystä vailla" ja 

hänen kohdallaan rangaistus mitataan alennetulta rangaistusasteikolta (RL 3:4). 

Syyntakeeton toimii "ymmärrystä vailla" ja hän on rangaistusvastuusta vapaa (RL 

3:3). 

 Syyntakeisuuden arvioiminen. — Syyntakeisuutta pidetään meillä oikeudel-

lisena, ei puhtaan psykiatrisena käsitteenä. Rikoslain vanhasta sanamuodosta 

huolimatta syyntakeettomuus ei ole vain psykiatriaa vaan myös rikosoikeutta. 
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Syyntakeettomuuteen ei nykykäsityksen mukaan riitä se, että henkilö on mie-

lisairas. Sen sijaan mielisairauden tai vastaavan seikan tulee olla syynä sille, että 

henkilön havainnot, motivaatio tai toimintakyky on heikentynyt. Täsmällisemmin 

sanottuna syyntakeettomuuden on katsottu ensinnäkin edellyttävän sitä, että 

 

* tekijä ei tekohetkellä kykene ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta tai 

oikeudenvastaisuutta taikka 

* hänen kykynsä säännellä käyttäytymistään on ratkaisevasti alentunut. 

 

Ensimmäisen kohdan tulkinnassa olennaista on, missä määrin sairaus tai häiriö on 

vaikuttanut tekijän kykyyn havainnoida, ymmärtää ja arvioida tosiasioita sekä 

niiden oikeudellista merkitystä. Kriteeri muistuttaa kielto- ja tunnusmerkistö-

erehdystä ( IV.8 ja III.8.7), mutta syyntakeettomuustapauksissa ymmärryksen 

puute on yleensä pysyvää eikä johdu niinkään tilannekohtaisista seikoista. 

 Käyttäytymisen sääntelyä koskeva vaatimus ei edellytä sitä, että tekijä on 

menettänyt kaiken kontrollin tekemisiinsä. Sen sijaan vastuusta vapautuminen 

edellyttää ratkaisevaa kontrollin heikentymistä. 

 Toiseksi mikä tahansa teon ymmärtämättä jääminen tai käyttäytymisen 

pakonomaisuus ei kelpaa perusteeksi syyntakeettomuudelle. Syynä ymmärryksen 

tai käyttäytymisen kontrollin puutteelle pitää nimittäin olla 

 

* mielisairaus,  

* syvä vajaamielisyys tai  

* vaikea-asteinen mielenterveyden tai tajunnan häiriö.  

 

Mielentilaa koskevat käsitteet ovat maallikkokieltä. Mielisairaudet ovat sellaisia 

vakavia mielenterveyden häiriöitä, johon liittyy selvä todellisuudentajun hämär-

tyminen ja joita voidaan pitää psykooseina. Mielisairauksia ovat muun muassa 

skitsofrenian eri muodot, paranoia, maanis-depressiivisyys ja eräät delirium-tilat. 

 Syvällä vajaamielisyydellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi älyllisesti 9-vuotiaan 

tason alapuolelle jäävää rikoksentekijää. Ryhmä koostuu lähinnä lukutaidottoman 

tasolla olevista kehitysvammaisista. Vaikea-asteinen mielenterveyden häiriö 

puolestaan liittyy vaikeisiin sekavuustiloihin. Lainkohdassa mainitut satunnaisen 

mielenhäiriön tapaukset sijoittunevat lähinnä tähän ryhmään. Vaikea-asteinen 

tajunnan häiriö voi johtua vaikkapa orgaanisesta aivovammasta tai dementiasta. 

 Tekohetken mielentila. — Syyntakeisuus arvioidaan rikoksen tekemisen 

aikaisen mielentilan mukaan. Syytetyn mielentila oikeudenkäynnin tai rangais-

tuksen täytäntöönpanon aikana on periaatteessa merkityksetön. Jos terveenä 

rikoksensa tehnyt sairastuu mielisairauteen ennen tuomioistuinkäsittelyä, saattaa 

rangaistukseen tuomitsematta jättäminen tulla harkittavaksi (ks. RL 3:5.3/3) ja joka 

tapauksessa seikka on syytä ottaa huomioon seuraamusharkinnassa. Jos taas 

mielisairas on parantunut tekonsa jälkeen, häntä pidetään syyntakeettomana mutta 
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häntä ei voida määrätä kriminaalipotilaana pakkohoitoon ( III.7.2.3). Käytännös-

sä valtaosa syyntakeettomiksi todetuista on ollut kroonisesti mielisairaita, eikä hei-

dän tilansa ole muuttunut teon ja oikeudenkäynnin välillä.  

 

7.2.2 Mielentilan selvittäminen 

 

 Mielenterveyslain (1116/1990) 16 §. (1086/1992) Tuomioistuimen on 

määrättyään rikoksesta syytetyn mielentilatutkimukseen viipymättä 

toimitettava asiakirjat terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Ter-

veydenhuollon oikeusturvakeskus määrää, missä mielentilatutkimus 

suoritetaan ja, jos se suoritetaan sairaalan ulkopuolella, kuka sen 

suorittaa. 

 Mielentilatutkimus on toimitettava ja lausunto rikoksesta syytetyn mielentilasta 

annettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle viimeistään kahden 

kuukauden kuluttua mielentilatutkimuksen aloittamisesta. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi perustellusta syystä pidentää 

tutkimusaikaa enintään kahdella kuukaudella. 

 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus antaa saamansa lausunnon perusteella 

oman lausuntonsa rikoksesta syytetyn mielentilasta tuomioistuimelle. 

 

 Rikoslain 3 luvun 11 §. (577/1993) Jos määräaikainen vapausrangaistus 

tuomitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa 

menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, 

tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä 

vastaava aika tai katsottava vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi 

suoritukseksi. (...) Jos rangaistukseksi tuomitaan sakko (...), vapauden-

menetys on kohtuullisessa määrin (...) otettava huomioon (...). 

 

Mielentilatutkimukseen määrääminen. — Syytetyn mielentilan mahdolliset 

puutteet selvitetään yleensä erityisessä mielentilatutkimuksessa. Päätöksen tutki-

muksesta tekee tuomioistuin (OK 17:45). Vastoin syytetyn tahtoa tutkimukseen ei 

voida määrätä lievistä rikoksista. Päätös syyntakeettomuudesta ei edellytä, että 

jokaisessa tapauksessa tehdään erillinen mielentilatutkimus. Tuomioistuimella 

saattaa olla käytössään aikaisempi mielentilalausunto syytetystä tai muuta tietoa 

hänen mielenterveydestään. 

 Mielentilatutkimuksia tehdään vuosittain vähän, vain 200-300 kertaa. 

Henkirikosten ja muiden väkivaltarikosten tekijöiden osuus korostuu selvästi. 

Kolme neljäsosaa tutkittavista on syyllistynyt näihin rikoksiin. Myös tuhotyö voi 

johtaa mielentilan tutkimiseen. Seksuaalirikoksista tehdään muutama mielentila-

tutkimus vuosittain. 

 Lievissä rikoksissa, kuten vahingonteossa, tutkimukseen ei välttämättä ryhdytä, 

koska mielentilatutkimus saattaa merkitä suurempaa vapaudenmenetysaikaa kuin 

rikoksesta tuomittava rangaistus. Tilastojen mukaan esimerkiksi joissain 

varkausrikoksissa tekijän todetaan toimineen täyttä ymmärrystä vailla, vaikka 
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mielentilatutkimuksiin varkaita ei juuri lähetetä. Henkirikoksissa tuskin tehdään 

syyntakeettomuusratkaisua ilman mielentilalausuntoa. 

 Mielentilatutkimus. — Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrää mielenti-

latutkimuksen suorituspaikan. Käytännössä suurin osa tutkimuksista tehdään 

parissa mielisairaalassa. Tutkimukseen saa pääsääntöisesti kulua aikaa korkeintaan 

kaksi kuukautta. Tutkimus sisältää syytettyä tutkineen psykiatrin lausunnon. Se 

toimitetaan oikeusturvakeskukselle, joka antaa asiasta vielä oman lausuntonsa 

(MielenterveysL 16.2 §). Tutkittavan potilaan vapaudenmenetysaika vähennetään 

tuomittavasta rangaistuksesta (RL 3:11). 

 Suomalaisessa oikeuspsykiatrisessa käytännössä on havaittavissa selkeä 

prosentuaalinen muutos täydessä ymmärryksessä, täyttä ymmärrystä vailla ja 

ymmärrystä vailla toimineiden välillä. 15 vuotta sitten mielentilalausunnoissa noin 

20 %:a pidettiin syyntakeisina, 60 % oli täyttä ymmärrystä vailla ja 20 % 

ymmärrystä vailla. Alun perin alentuneesti syyntakeisten kategoria oli luotu siltä 

varalta, että mahdollisilta kohtuuttomuuksilta voitaisiin välttyä yksittäistapauksissa. 

Poikkeuskategoriasta oli tullut pääsääntö.  

 1990-luvulla tilanne on muuttunut siten, että täydessä ymmärryksessä olevien 

määrä on kasvanut selvästi. Nykyään lausuntojen mukaan täydessä ymmärryksessä 

toimi noin 60 %, täyttä ymmärrystä vailla 20 % ja ymmärrystä vailla samoin 20 %. 

Osuuksien muutos voi tietysti johtua siitä, että tutkittavat ovat mielenterveydeltään 

entistä terveempiä, mutta koska tutkimusten kokonaismäärä on pysynyt suunnilleen 

samana, voitaneen päätellä, että psykiatrinen arviointikäytäntö on ankaroitunut. 

 Mielentilan arviossa korostuu säätelypsykologia, siis syytetyn kyky säännellä 

käyttäytymistään. Monet väkivallanteot ovat esimerkkejä käyttäytymisestä, joka on 

kaukana normaalista ja jollaiseen persoonallisuudeltaan "terve" ihminen ei 

syyllisty. Oikeuspsykiatrisessa aineistossa syyntakeisten ryhmä ei suinkaan ole 

"terveiden" ryhmä. Esimerkiksi vakavatkin persoonallisuushäiriöt voivat jäädä 

vaille rikosoikeudellista merkitystä. 

 Tuomioistuimen ratkaisu. — Mielentilalausunnot eivät sido tuomioistuinta edes 

silloin, kun tutkiva lääkäri ja oikeusturvakeskus ovat syyntakeisuudesta samaa 

mieltä. Varsin tavallista onkin, että tuomioistuimen syyntakeisuusratkaisu poikkeaa 

psykiatrien lausunnoista. 

 Mitä rikoksia meillä tehdään ymmärrystä vailla tai täyttä ymmärrystä vailla? 

Syyntakeettomuusratkaisut keskittyvät selvästi tahallisiin henkirikoksiin ja 

tuhotöihin. Näissä rikosryhmissä syyntakeettomia on noin viidennes kaikista 

tekijöistä. Vähentyneesti syyntakeisina pidettiin noin viidennestä tekijöistä. 

Kolmantena rikostyyppinä voidaan mainita raiskaus, johon syyllistyneistä joka 

kymmenes toimii täyttä ymmärrystä vailla. Syyntakeettomina raiskaajia ei juuri 

pidetä. 

 Myös tuomioistuinten syyntakeisuusarvioinnit ovat kiristyneet. Erityisesti 

henkirikokseen syyllisen katsotaan olleen täyttä ymmärrystä vailla entistä 

harvemmin. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että elinkautiset vankeusran-

gaistukset ovat lisääntyneet. 
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7.2.3 Kriminaalipotilaiden hoito ja muut rikoksen seuraamukset 
 

 Mielenterveyslain (1116/1990) 17 §. Hoito tahdosta riippumatta 

mielentilatutkimuksen jälkeen. Jos edellytykset rikoksesta syytetyn 

määräämiseen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta ovat olemassa, kun 

mielentilatutkimus on toimitettu, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 

on määrättävä hänet hoitoon hänen tahdostaan riippumatta. 

 21 § 1 mom. (1086/1992) Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön 

psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen selvittäminen. Jos tuomioistuin jättää 

rikoksesta syytetyn mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta, 

tuomioistuin voi saattaa kysymyksen hänen psykiatrisen sairaanhoidon 

tarpeestaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvitettäväksi. 

Tuomioistuin voi samalla määrätä hänet säilytettäväksi vankilassa, kunnes 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös on annettu. 

 Jos rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön psykiatrisen sairaanhoidon 

tarpeen selvittämiseksi on välttämätöntä, terveydenhuollon 

oikeusturvakeskus voi määrätä hänet enintään 30 päiväksi sairaalaan 

tutkittavaksi. 

 8 §. Hoitoon määräämisen edellytykset. Henkilö voidaan määrätä tahdostaan 

riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon vain: 

 1) jos hänen todetaan olevan mielisairas; 

 2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon 

toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai 

vakavasta vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden 

henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja 

 3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat 

riittämättömiä. 

 Alaikäinen voidaan määrätä tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen 

sairaalahoitoon myös, jos... 

 

Luulot ja todellisuus. — Syyntakeeton tekijä on rangaistusvastuusta vapaa. 

Meikäläisessä järjestelmässä tuomioistuin ei lausu syyntakeettomaksi todetessaan 

mitään syytetyn hoidon tarpeesta. Useissa muissa maissa näin menetellään. Meillä 

hoidon tarpeen arviointi on järjestetty osaksi terveydenhuoltoa, koska tuomarilla ei 

ole pätevyyttä arvioida mielenterveydellisen pakkohoidon edellytyksiä. 

 Koska usein luullaan, että psykopaatit sarjamurhaajat — joita Suomen 

rikoshistoriassa ei tosin ole ollut kertaakaan — kävelevät vapaana kaduilla 

jatkamassa rikoksiaan, on syytä lyhyesti selostaa kriminaalipotilaiden hoito 

Suomessa. Elokuvien antama kuva syyntakeettomien vapaana liikkumisesta on 

kaukana todellisuudesta. 

 Kriminaalipotilaiden hoito. — Terveydenhuollon oikeusturvakeskus selvittää 

mielentilatutkimuksen yhteydessä myös tahdosta riippumattoman mielisairaan-

hoidon edellytykset. Jos tuomioistuin toteaa syytetyn syyntakeettomaksi ilman 
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mielentilatutkimusta, se voi saattaa kysymyksen pakkohoidon tarpeesta oikeus-

turvakeskuksen ratkaistavaksi. Syytetty voidaan vieläpä määrätä säilytettäväksi 

vankilassa, kunnes pakkohoidon tarve on selvitetty. Tätä mahdollisuutta käytetään 

ilmeisesti harvoin. Hoidon edellytykset voidaan tietysti selvittää myös normaaliin 

tapaan, koska monet syyntakeettomiksi todetut ovat jo aikaisemmin olleet 

jatkuvassa psykiatrisessa avo- tai laitoshoidossa.  

 Mielentilatutkimuksen perusteella syyntakeettomiksi todetuista lähes kaikki 

määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon. Joissain harvoissa tapauksissa 

syyntakeettomaksi todetun sairaus ei voi toimia mielenterveyslain mukaisena 

pakkohoidon perusteena. Toisaalta syyntakeettomaksi todettu kehitysvammainen-

kin voidaan määrätä kehitysvammaisten erityishuoltoon tahdosta riippumatta. 

Mahdollista on sekin, että tekohetkellä syyntakeeton on parantunut. Käytännössä 

näitä tapauksia on harvoin. 

 Kriminaalipotilaan asema poikkeaa normaalista mielisairaalapotilaan asemasta. 

Hoidon jatkamisesta päättää lääninhallitus eikä sairaalan ylilääkäri. Hoidon 

lakkaamisesta päättää sairaalan ylilääkärin sijasta terveydenhuollon oikeusturva-

keskus.  

 Pakkohoito kestää pitkään. Neljännes kriminaalipotilaista on laitoksessa yli 

yhdeksän vuotta ja noin puolet vähintään viisi vuotta. Henkirikoksissakin hoidon 

kesto vastaa suurin piirtein vankeudessa vietettävää aikaa. Lievemmissä rikoksissa 

kriminaalipotilaan hoito kestää pidempään kuin vankeus. Toisaalta sitäkään ei 

voida välttää, että silloin tällöin kriminaalipotilas syyllistyy uuteen väkivalta-

rikokseen vapauduttuaan pakkohoidosta. Näitä tapauksia, joissa sairaalasta 

vapautettu kriminaalipotilas surmaa juopottelukaverinsa tai perheenjäsenensä, on 

aika ajoin julkisuudessa. 

 Muut rikoksen seuraamukset. — Vaikka syyntakeeton on rangaistusvastuusta 

vapaa, hän joutuu muiden oikeudellisten tai tosiasiallisten seuraamusten kohteeksi. 

Syyntakeeton voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Hänet tuomitaan 

myös menettämisseuraamukseen eli esimerkiksi maksamaan saamansa rikoshyöty 

tai menettämään rikoksentekoväline valtiolle. Myös suuri osa turvaamistoimista 

tulee kyseeseen, ja syyntakeeton voidaan määrätä esimerkiksi ajokieltoon. 

 

7.2.4 Vähentynyt syyntakeisuus 

 

 Rikoslain 3 luvun 4 § 1 mom. 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. 

 

Syyt säännökselle. — Vähentynyt syyntakeisuus lieventää syyllisyysmoitetta. 

Rikosoikeudellinen järjestelmämme nojaa syyllisyysperiaatteeseen, joka edellyttää 

teon moitittavuuden ottamista huomioon rangaistuksen määräämisessä. Sellainen 

"joko-tai"-järjestelmä, jossa esimerkiksi murhaan syyllistynyt olisi joko 

rangaistuksesta vapaa tai tuomittaisiin elinkautiseen, ei olisi tarkoituksenmukainen. 
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Rajatapauksia varten on syytä olla ääripäiden välille sijoittuva vaihtoehto. Täyttä 

ymmärrystä vailla ollut rikoksentekijä tuomitaan samalla tavalla alennetulta 

asteikolta kuin 15-17-vuotias rikoksentekijä ( III.7.1.2). 

 Meilläkin on ehdotettu siirtymistä kaksiportaiseen järjestelmään. Siinä valinta 

olisi tehtävä syyntakeisuuden ja syyntakeettomuuden välillä ilman välimuotoa. 

Tämäntyyppinen järjestelmä on käytössä useissa Länsi-Euroopan maissa. Toisaalta 

kaikissa niissä on erikseen säädetty rangaistuksen lieventämisperusteena meikä-

läistä vastaavasta vähentyneen syyntakeisuuden kategoriasta. Meikäläinen nykyjär-

jestelmä ei siis asiallisesti eroa olennaisesti länsieurooppalaisista. 

 Vähentyneen syyntakeisuuden arvioiminen. — Myös vähentynyt syyntakeisuus 

arvioidaan tekohetken mukaan. Vähentyneen syyntakeisuuden edellytykset sitä 

vastoin arvioidaan syyntakeettomuuden kriteerejä väljemmin. Tekijän 

tuomitseminen täyttä ymmärrystä vailla olevana alennetulta asteikolta edellyttää, 

että 

 

* tekijän kyky ymmärtää tekonsa tosiasiallinen luonne tai oikeudenvastaisuus 

taikka 

* hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on tekohetkellä olennaisesti heiken-

tynyt.  

 

Ymmärryksen puutteen ei täydy olla yhtä täydellistä kuin syyntakeettomuudessa. 

Myös käyttäytyminen saa olla jossain määrin tekijän kontrollissa. Myös syy täl-

laiselle tilanteelle arvioidaan syyntakeettomuutta lievemmin. Alentuneeseen syyn-

takeisuuteen riittävän vajaamielisyyden ei tarvitse olla syvää ja mielenterveyden tai 

tajunnan häiriön ei tarvitse olla vaikea-asteista. 

 Usein kyse on esimerkiksi sairaalloisen mustasukkaisuuden seurauksista. 

Tapauksessa KKO 1987:130 mies, joka kärsi paranoian piirteitä saaneesta 

mustasukkaisuudesta, oli tahallaan surmannut vaimonsa hukuttamalla. Hänet 

tuomittiin täyttä ymmärrystä vailla olevana tehdystä taposta. Ratkaisussa KKO 

1988:98 A oli tahallaan surmannut entisen avovaimonsa ampumalla lähietäisyy-

deltä hirvikiväärillä. Koska A oli toiminut johdonmukaisesti aina laukauksiin 

saakka, KKO katsoi, että hän oli käsittänyt tekonsa tosiasiallisen luonteen ja 

oikeudenvastaisuuden. A:n katsottiin kuitenkin olleen täyttä ymmärrystä vailla, 

koska avosuhteen katkeamiseen liittyi unettomuutta, ahdistuneisuutta, itsemurha-

ajatuksia ja todellisuuden kieltäminen. 

 Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano. — Ongelmana voidaan pitää sitä, että 

täyttä ymmärrystä vailla olevan vankeusrangaistus pannaan täytäntöön normaaliin 

tapaan. Tuomittu saa rangaistusvankina mielenterveyspalveluja siinä missä 

muutkin vangit, mutta sitä seikkaa, että häntä on alun pitäen pidetty täyttä 

ymmärrystä vailla olevana, ei oteta huomioon eikä rikosteon taustalla oleva 

mielenterveyden ongelma välttämättä tule hoidettua. Jatkossa onkin tulossa 

rikoslakiprojektin pohdittavaksi, olisiko vähentyneesti syyntakeisina tuomituille 

luotava mahdollisuus hoidon ja rangaistuksen yhdistelmiin. 
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7.2.5 Päihtymys tai muu itse aiheutettu tilapäinen tajunnan häiriö 

 

 Rikoslain 3 luvun 4 § 2 mom. Älköön tässä tapauksessa päihtymystä taikka 

muuta senkaltaista mielenhäiriötä, johon rikoksentekijä on itsensä 

saattanut, yksinään pidettäkö syynä tällaiseen rangaistuksen vähentämi-

seen. 

 

Syyt säännökselle. — Suomessa on perinteisesti lähdetty siitä, että itse aiheutetut 

tilapäiset tajunnan häiriöt voidaan ottaa syyntakeisuusarviossa huomioon vain, 

milloin siihen on erityisiä syitä. Syyt ovat yleispreventiivisiä. Suomalaisissa 

henkirikoksissa on erittäin tavallista, että tekijä tappaa ystävänsä erittäin vahvassa 

humalassa, jolloin tekoa ei välttämättä tiedosteta ja jolloin käyttäytyminen voi olla 

pakonomaista syyntakeettomuuden tapaan. 

 Kriminaalipoliittisesti juopumuksen huomioon ottaminen voisi johtaa siihen 

lopputulokseen, että suurin osa tapoista olisi tehty täyttä ymmärrystä vailla tai 

ymmärrystä vailla. Taustalla saattaa olla myös alkoholipoliittisia ja moraalisia 

näkökohtia. Lisäksi mielikuva siitä, että jokainen tolkuttomassa humalassa 

toikkaroiva olisi rikosoikeudellisesti syyntakeeton, olisi epäilemättä yleispreven-

tion kannalta arveluttava. 

 Vertailun vuoksi todettakoon, että myöskään sellaisissa maissa, joissa 

humalatilaa ei ole nimenomaisella säännöksellä suljettu syyntakeisuusarvostelun 

ulkopuolelle, humalatilan vaikutuksille ei anneta täyttä merkitystä. Esimerkiksi 

Saksassa "täyshumalassa" tehdyistä teoista tuomittaville rangaistuksille on 

ainoastaan asetettu viiden vuoden vankeusrangaistuksen erityinen maksimi niissä 

tapauksissa, joissa tekijää on pidettävä humalansa vuoksi syyntakeettomana.  

 Humala ja syyntakeisuus. — Näissä tilanteissa syyllisyysmoite kohdistetaan 

tekijään sen hetken perusteella, jolloin hän on ryhtynyt hankkiutumaan humalati-

laan. Koska päihtymyksen täydellinen merkityksettömyys olisi syyllisyysperiaat-

teen kannalta ongelmallista, tekijän mielentilaa voidaan arvioida "sellaisena kuin se 

todella oli" erityisestä syystä. 

 Esimerkiksi jos alkoholilla ja lääkkeillä on täysin ennakoimattomat ja yllättävät 

vaikutukset, tekijää voitaisiin pitää syyntakeettomana. Henkilö voi myös päihtyä 

vahingossa esimerkiksi ottaessaan huolimattomasti lääkekaapista hallusinogeenejä 

luullen niitä särkylääkkeiksi. Myös nuoren käyttäjän kokemattomuus tai 

pitkäaikaisen käytön myötä alentunut toleranssi voinevat olla erityisiä syitä. Sen 

sijaan pelkkään syvään humalaan tai "filmin katkeamiseen" ei voi vedota 

syyntakeettomuuden syynä. 

 Humalatilaa voidaan arvioida normaalien syyntakeisuussääntöjen mukaan, jos 

se ei ole yksin vienyt tekijältä käyttäytymisen kontrollia tai ymmärrystä. 

Käytännössä mielentilalausunnoista voidaan havaita, että suuri osa mielisairaiden 

teoista johtuu osaltaan tekotilannetta ennen nautitusta alkoholista ja pillereistä. 

 Humala ja tahallisuus. — Poikkeussäännös koskee vain syyntakeisuutta. Jo 

tässä on todettava, että humalassa tehtyjen tekojen tahallisuus on periaatteessa 
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arvioitava normaaliin tapaan. Kysymys tulee esille tahallisuuden yhteydessä ( 

III.8.4).  

 

 

8 TAHALLISUUS JA EREHDYS 

 

8.1 Johdanto 

 

Miksi tahallisuuden rangaistusarvo on korkeampi kuin tuottamuksen? — Tahalli-

suusarvostelussa on kysymys siitä, mitä tekijä on teon hetkellä mieltänyt ja tahtonut. 

Miksi rikosoikeudessa tehdään erottelu tahallisuuteen ja tuottamukseen? Miksi 

tahallaan toimimisesta rangaistaan säännönmukaisesti ankarammin kuin huoli-

mattomuudesta tehdystä? Miksi tuottamukselliset tekomuodot ovat usein ylipää-

tään rankaisemattomia?  

 Pääsyy on siinä, että tahallaan toimiva on usein tehnyt tietoisen päätöksen 

toisen oikeudellisesti suojattuja etuja loukkaavasta tai vaarantavasta teosta. Koska 

tahallaan toimiva "käyttää" yleensä itsestään selviä syy-seuraus -suhteita, on hänen 

toimintansa yleensä myös etukäteen arvioiden vaarallisempaa. On eri asia 

aiheuttaa huolimattomuudella toisen kuolema, esimerkiksi ajamalla lievällä 

ylinopeudella tieliikennekolari, kuin aiheuttaa sama seuraus tahallaan esimerkiksi 

ampumalla lähietäisyydeltä. Tietoisesti vahinkoseurausta tavoitteleva henkilö 

otaksuttavasti jatkaa, kunnes tavoite on saavutettu. 

 Lisäksi oikeusturvasyyt edellyttävät sen huomioon ottamista, millaiseen 

mieltämiseen ja tahtomiseen rikosteon tekeminen perustui. Tapaturmasta ei 

rangaista lainkaan (RL 3:5.1). Perinteinen syyllisyyden muoto on tahallisuus. Olisi 

kohtuutonta, jos tuottamuksen alarajan ylityttyä olisi vastuun kannalta merkitykse-

töntä, miten tekijä on seuraukseen aiheuttanut. 

 Tahallisuuden kohde. — Tahallisuuden kohteena on koko rikostunnusmerkistö. 

Tahallisuus kattaa myöhemmin mainittavin poikkeuksin tietoisuuden kaikista niistä 

tosiasioista, joista teon rangaistavuus riippuu. Tästä puhutaan kirjallisuudessa 

peittämisperiaatteen nimellä. 

 Teon kohdetta koskevat monet teonhetkiset olosuhteet, joista tekijän pitää olla 

tietoinen ( III.8.4). Varkaus edellyttää sen tietämistä, että anastettu omaisuus ei 

ole omaa; petoksen tekijän on tiedettävä, että hänen antamansa tiedot ovat virheelli-

siä ja alle 15-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä olevan on oltava tietoinen tämän 

alaikäisyydestä. 

 Myös teolla aiheutetuista tulevista tosiseikoista on tiedettävä. Tätä kysymystä 

koskee seuraustahallisuus. On tiedettävä, että puukonisku aiheuttaa kuoleman, 

erehdyttämisellä aiheutetaan vahinkoa toiselle tai vaikkapa että tulipalo tulee 

leviämään nopeasti. Tarkkaa kuvaa seurauksen syntymisen tavasta ja tapahtumien 

täsmällisestä kulusta ei edellytetä. Jos A haluaa hukuttaa B:n heittämällä tämän 

sillalta veteen, mutta B kuoleekin osuttuaan sillan rakenteisiin, kyseessä on tappo. 
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Näitä kysymyksiä tarkastellaan seuraustahallisuutena ( III.8.3). Peittämisperiaate 

koskee lisäksi eräitä muitakin tunnusmerkistötekijöitä ( III.8.4).  

 Seuraus- ja olosuhdetahallisuuden tyypit. — Jo tässä voidaan esittää kuviona 

olosuhde- ja seuraustahallisuuden päätyypit. 

 

 

Seuraustahallisuus ja olosuhdetahallisuus 

 

 Seuraustahallisuus 
 

 Olosuhdetahallisuus 
 

 Tarkoitustahallisuus  
 Varmuustahallisuus 

 Varmuustahallisuus  

 Todennäköisyystahallisuus  Todennäköisyystahallisuus 

 

 

8.2 Milloin vaaditaan tietyntyyppistä tahallisuutta, milloin tahal-

lisuutta ja milloin riittää tuottamus? 

 

Tahallisena vai tuottamuksellisena rangaistava rikos? — Tahallisuuden ja 

tuottamuksen erottamisella on usein tärkeä merkitys. Jos tekotyyppi on rangaistava 

sekä tahallisena että tuottamuksellisena, jälkimmäistä varten on yleensä 

olennaisesti lievempi rangaistusasteikko. Monetkaan rikostyypit eivät ole tuot-

tamuksellisina rangaistavia ylipäätään. Esimerkiksi tuottamuksellinen varkaus tai 

vahingonteko ovat rankaisemattomia. Näissä tilanteissa tahallisuuden ja tuottamuk-

sen raja on samalla rangaistavan ja rankaisematta jäävän raja.  

 Käytännössä tärkeä kysymys koskee sitä, milloin tunnusmerkistöllä on 

kriminalisoitu vain tahallinen ja milloin myös tuottamuksellinen suhtautuminen. 

Ennen rikoslain kokonaisuudistusta tilanne oli jossain määrin epäselvä. Lailli-

suusperiaate ( II.1.2) edellyttää toisaalta selkeää rajausta sen suhteen, milloin jo 

tuottamuksellinen toiminta johtaa rangaistusvastuuseen. 

 Meillä lähdetään nykyään vakiintuneesti siitä, että rikoslaissa tarkoitettu teko 

on vain tahallisena rangaistava, jollei syyksiluettavuudesta ole erikseen lausuttu tai 

säännös selvästi tarkoita tuottamusta. Tuottamuksellinen suhtautuminen on rikos-

laissa rangaistavaa vain silloin, kun tunnusmerkistössä viitataan huolimatto-

muuteen, varomattomuuteen tai vastaavaan termiin. Tahallisuutta ei tunnusmer-

kistöissä tarvitse erikseen mainita. 

 Ratkaisussa KKO 1990:97 syyte koski valtakunnanrajan luvatonta ylittämistä, 

koska syytetyt olivat veneilleet vahingossa Neuvostoliiton puolelle. KKO hylkäsi 

syytteen, koska huolimattomuudesta ei ollut säädetty eikä silloisen säännöksen (RL 

42:2) tarkoituskaan edellyttänyt sellaista tulkintaa. Tavallisempi tulkinta lienee, että 

rikoslakirikoksissa säännöksen tulkinnalla ei enää voida ulottaa rangaistusvastuuta 
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tuottamukselliseen suhtautumiseen ylipäätään. Tätä edellyttänee jo hallitusmuodon 

6a § ( II.1.2).  

 Rikoslain ulkopuolella olevien kriminalisointien tulkinta ei ole tällä hetkellä 

yhtä selvä. Uudemman keskustelun valossa voidaan sanoa, että jos kriminalisoinnin 

rangaistusmaksimi on yli kuusi kuukautta vankeutta, se rinnastunee 

rikoslakirikoksiin. Vanhemmassa kirjallisuudessa on tosin katsottu, että näissäkin 

tapauksissa säännöksen tarkoituksesta voitaisiin päätellä tuottamuksellisen 

suhtautumisen rangaistavuus, mutta rikoslain kokonaisuudistuksen toisessa 

vaiheessa kanta torjuttiin. Tuottamuksellisen suhtautumisen rangaistavuus on 

ilmoitettava tunnusmerkistössä. 

 Sen sijaan korkeintaan kuuden kuukauden vankeusuhalla varustetuissa 

rikoksissa menettely voi olla rangaistavaa myös tuottamuksellisena, jos säännöksen 

tarkoituksesta voidaan niin päätellä. Tämä kanta on perinteisesti palautettu 

kyseisten rikosten luonteeseen niin sanottuina politiarikoksina. Jotkut rajoittavat 

tällaisen tulkinnan mahdollisuudet ainoastaan blankorangaistussäännöksiin. 

Asiallinen ero kuuden kuukauden sääntöön on vähäinen. Esimerkiksi liikennerik-

komus (TLL 103 §) on tuottamuksellisena rangaistava, vaikka lainkohdassa ei 

huolimattomuudesta puhutakaan.  

 Koska tilanne on laillisuusperiaatteen kannalta epätyydyttävä, rikoslakipro-

jektin yleisten oppien työryhmä on valmistellut asiasta edellä lausutun kaltaista 

säännöstä. Ehdotettavan säännöksen mukaan teko on vain tahallisena rangaistava 

jollei toisin ole säädetty. Kaikki rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä annetut 

rikossäännökset on laadittu tältä pohjalta. Uutta sääntöä ehdotetaan sovellettavaksi 

rikoslain ulkopuolella kuitenkin vain niihin kriminalisointeihin, jotka on annettu 

uuden rikoslain yleisen osan voimaantulon jälkeen. Vanhat rikoslain ulkopuoliset 

lievästi rangaistavat teot jäisivät siten edelleenkin tukinnanvaraisiksi. Sääntö 

vastaisi kansainvälistä käytäntöä. 

 

 

Tuottamuksellisen teon rangaistavuus 
 

Tunnusmerkistö Tuottamuksellisen suhtautumisen rangaistavuus 

Rikoslain kriminalisoinnit Tuottamus mainittava tunnusmerkistössä 

Erityislainsäädäntö, jossa rangaistus-

maksimi on yli 6 kk vankeutta 
Tuottamus mainittava tunnusmerkistössä 

Erityislainsäädäntö, jossa rangaistus-

maksimi on korkeintaan 6 kk vankeutta 
Joko tuottamus mainittava tunnusmerkistössä tai 

säädöksen tarkoituksesta voitava päätellä tuottamuksen 

rangaistavuus 

Erityislainsäädäntö, joka annetaan uuden 

rikoslain yleisen osan voimaantulon 
jälkeen 

Tuottamus mainittava tunnusmerkistössä  
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Tahallisuuden ja tuottamuksen kombinaatiot. — Periaatteessa sellainenkin on 

mahdollista, että osa tunnusmerkistötekijöistä edellyttää tahallisuutta ja osalle 

riittää tuottamus. Esimerkkinä voidaan esittää tappeluun osallistumista koskeva 

säännös (RL 21:12). Oletetaan, että A pahoinpitelee B:n ja C:n kanssa D:tä. 

Seurauksena on D:n vaikea vamma. A tuomitaan tappeluun osallistumisesta, jos 

hänellä oli "syytä varoa" tällaisen vamman aiheutuvan B:n tai C:n toimenpiteistä. 

A:n tulee osallistua pahoinpitelyyn tahallaan, mutta pahoinpitelyn seurauksiin 

nähden riittää tuottamus. 

 Tarkoitustahallisuutta edellyttävät tunnusmerkistötekijät. — Kuten edellä 

todettiin, vain joissain poikkeustapauksissa tunnusmerkistössä edellytetään 

tarkoitustahallisuutta. Tässä esitetään tärkeimpiä poikkeuksia. 

 Eräissä tunnusmerkistöissä teon rangaistavuus edellyttää, että se tehdään 

tietyssä tarkoituksessa. Näissä tapauksissa on edellytettävä dolus determinatus -

tahallisuutta. Esimerkiksi varkauden (RL 28:1) erottaa luvattomasta käytöstä (RL 

28:7) anastustarkoitus. Usein tämä joudutaan päättelemään objektiivisista seikoista 

käsin. Esimerkiksi autoja otetaan paljon luvattomasti käyttöön ajelemista varten, 

mutta harvalla "autovarkaalla" on realistisia mahdollisuuksia pitää auto itsellään tai 

myydä se eteenpäin. Jos auto on hylätty piakkoin käyttöönoton jälkeen, kyse ei pää-

sääntöisesti voi olla varkaudesta, ellei autosta ole viety tavaraa esimerkiksi 

tavaratilaan murtautumalla (ks. KKO 1954 II 15 ja KKO 1966 II 112). Tällöinkin 

kyse saattaa olla luvattomasta käytöstä ja varkaudesta. 

 Samalla tavalla panttivangin ottaminen (RL 25:4) edellyttää tiettyä tarkoitusta. 

Siinä vapaudenriistoa (RL 25:1) käytetään kolmannen pakottamiseksi. Joltakin 

riistetään vapaus siinä tarkoituksessa, että kolmannelta voitaisiin kiristää esimer-

kiksi lunnasrahaa tai vankien vapauttaminen. 

 Petosrikokset edellyttävät hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta. Petoksen 

(RL 36:1) tekijä erehdyttää toista "hankkiakseen (...) hyötyä taikka toista 

vahingoittaakseen". Samanlaisia rikoksia ovat maksuvälinepetos (RL 37:8) ja 

velallisen petos (RL 39:1). Rahanväärennys (RL 37:1) edellyttää aikomusta saattaa 

väärennetty tai väärä raha liikkeeseen. Tekijänoikeusrikoksessa (RL 49:1) edellyte-

tään "ansiotarkoitusta". 

 Valmistelukriminalisoinneissa on usein vaatimus "päärikoksen" tekemisen 

aikomuksesta. Esimerkiksi yleisvaarallisen rikoksen valmistelu (RL 34:9) täyttyy, 

kun räjähteitä pidetään hallussa tulipalon tai räjäyttämisen tarkoituksessa. Jos 

tällaista tarkoitusta ei ole, kyseessä on vain räjähdysvaarallisista aineista annetun 

lain rikkominen. 

 Huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu on varsin usein rikoksen törkeäksi 

kvalifioiva olosuhde. Tämä on perusteena muun muassa petoksen (RL 36:2), 

veropetoksen (RL 29:2), avustuspetoksen (RL 29:6) ja velallisen petoksen (RL 

39:3) pitämiselle törkeänä. Samanlainen kvalifiointiperuste on muun muassa 

törkeässä velallisen epärehellisyydessä (RL 39:1a), törkeässä huumausainerikok-

sessa (RL 50:2) ja törkeässä säännöstelyrikoksessa (RL 46:2). Näissäkään tapauk-

sissa ei siis riittäne se, että tekijä mieltää huomattavan hyödyn varsin 

todennäköiseksi, vaan sen saamisen tulee olla tekijän tarkoituksena. 
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8.3 Seuraustahallisuus 

 

Tahallisuustyyppien erottamisen merkitys. — Oikeuskirjallisuudessa ja -käytän-

nössä on keskitytty arvioimaan sitä, millaista suhtautumista etukäteen arvioiden 

mahdolliseen seuraukseen tahallisuus edellyttää. Varmaahan seurauksen synty ei 

vielä tekohetkellä voi ollakaan. Arvioitaessa sitä, onko tekijä aiheuttanut seurauk-

sen tahallaan, meillä on perinteisesti tehty jako kolmeen tahallisuuden tyyppiin. 

 Tahallisuuden muodolla ei ole edellisessä jaksossa mainituin poikkeuksin sitä 

merkitystä, että rikostunnusmerkistössä edellytettäisiin juuri tietyntyyppistä tahalli-

suutta. Tahallisuuden tyypillä ja voimakkuudella onkin merkitystä ensi sijassa 

rangaistuksen mittaamisessa. Tahallisuuden ollessa dolus determinatus- tai dolus 

directus-tasoista myös teko on ollut yleensä poikkeuksellisen vaarallinen ja 

vahingollinen. 

 On selvää, että myös tahallisuuskysymyksessä on sovellettava in dubio pro reo 

-periaatetta. Jos tahallisuudesta jää epäselvyyttä, syyte tahallisesta rikoksesta on 

hylättävä. Syyksiluettavuus voi perustua tällöin tuottamukseen tai törkeään 

tuottamukseen ( III.9), jos rikos on rangaistava myös tuottamuksellisena. Tahal-

listen ja tuottamuksellisten rikosten rangaistusasteikot menevät usein päällekkäin, 

jotta rajatapauksissa voitaisiin välttyä kohtuuttomuuksilta. Tuottamuksen ja törkeän 

tuottamuksen olemassaolo tapauksessa on tietenkin perusteltava erikseen, vaikka 

tahallisuus jäisi näyttämättä. 

 Seurauksen aiheutuminen riippuu osittain tekijän toiminnasta. Olennaista on 

tekijän arvio oman tekonsa merkityksestä suojatulle oikeushyvälle. Seurauksen 

aiheuttamisen kohdalla kysytään, mihin tekijä on pyrkinyt ja mitä hän on mieltänyt 

teon hetkellä.  

 Tarkoitustahallisuus (dolus determinatus). — Tarkoitustahallisuus on 

tahallisuuden raskain laji. Sillä tarkoitetaan sitä selväpiirteistä tapausta, jossa tekijän 

tarkoituksena on saada aikaan seuraus. Tekijä tahtoo, tarkoittaa tai tavoittelee 

jotakin. 

 Tekijän mieltämälle seurauksen sattumisen todennäköisyydelle ei tässä 

tahallisuustyypissä panna juuri painoa. Jos puukottaja esimerkiksi yrittää tappaa 

uhrinsa lyhyellä linkkuveitsellä tai jos palkkamurhaaja yrittää täyttää tehtävänsä 

erittäin pitkän matkan päästä, ei hänen mieltämänsä huono onnistumisen mahdolli-

suus poista tahallisuutta, kunhan hänen tarkoituksenaan on ollut tappaminen. Jos 

tekijä pyrkii saamaan aikaan mahdolliseksi mieltämänsä seurauksen, hän toimii 

tahallisesti. 

 Vahinkoseurauksen mielletty todennäköisyysaste ei ole kuitenkaan täysin 

merkityksetön. Silloinkin, kun tekijä tahtoo aiheuttaa seurauksen, on edellytettävä, 

että seuraus voi sattua huomioon otettavan todennäköisyyden puitteissa. Tarkoitus-

tahallisuutta ei poista se, että tekijä mieltää seurauksen melko epätodennäköiseksi, 

mutta täysin sattumanvaraistakaan tai käytännössä poissuljettua sen sattuminen ei 

myöskään voi olla. Tällaisessa tilanteessa varsinainen teon motiivi onkin usein 

jokin muu. Tapauksia voidaan kuvata omien voimien kanssa "uhoamiseksi", 
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demonstroimiseksi tai toiveajatteluksi, joita ei pidetä rangaistavina rikoksen yrityk-

sinä. 

 Oletetaan, että hiv-positiivinen henkilö sylkee häntä pidättämään tulleita 

poliisimiehiä tarkoituksenaan tartuttaa infektio. Oletetaan vielä, että lääkäreiden 

mukaan hiv ei voi tarttua syljestä vaan ainoastaan verikontaktista. Vaikka 

pidätettävä aidosti yrittäisi tartuttaa tappavan taudin, hänen yrityksensä ei ole 

kelvollinen. Jos tartuntavaara on aivan mitätön, edes pyrkimys tartuttaa infektio ei 

merkitse tahallisuutta. 

 Tilanne voi olla toinen, jos tartuttaminen tehdään suojaamattomassa suku-

puoliyhteydessä. Todennäköisyys on joka tapauksessa riittävä sille, että tappotar-

koituksessa liikkeellä oleva henkilö on syyllistynyt tapon yritykseen. Myös suojattu 

sukupuoliyhteys, jossa tartuntariski on olennaisesti alhaisempi, täyttänee 

tarkoitustahallisuudelle asetetun todennäköisyysvaatimuksen. Eri asia on, onko 

näissä kyse muista tahallisuuden muodoista, jos tarkoitus ei ole tappaa. 

 Teon kohde voi olla myös epämääräinen. Oletetaan, että liikemies anoo väärillä 

hakemusasiakirjoilla yritystukia. Hän ei välttämättä edes tiedä, myöntääkö tuen 

kauppa- ja teollisuusministeriö, Kera Oy, Valtiontakuukeskus, EY vai jokin muu 

taho. Veropetoksen tekijä tulee harvoin ajatelleeksi, missä määrin petos kohdistuu 

valtioon ja missä määrin kuntaan ja seurakuntaan. Joka tapauksessa seikka on 

hänelle yhdentekevä. Tarkoitustahallisuus täyttyy. Tällaisen epämääräisen 

tahallisuuden ongelmiin palataan myöhemmin ( III.8.6). 

 Varmuustahallisuus (dolus directus). — Myös varmuustahallisuus on 

selväpiirteinen. Kun tahtotahallisuus perustui tekijän tarkoituksiin, varmuustahalli-

suuteen ei sisälly tahtomomenttia suhteessa kiellettyihin seurauksiin. Tahallisesti 

menettelee se, joka ei suoranaisesti pyri kielletyn seurauksen aikaansaamiseen 

mutta joka ymmärtää tavoittelemansa päämäärän saavuttamiseen liittyvän 

käytännöllisellä varmuudella myös kielletyn seurauksen aiheutuminen. Tämä 

seuraus voi olla joko päämäärän saavuttamisen suoranainen edellytys eli "vä-

lietappi" taikka siitä aiheutuva sivuseuraus eli "seurannaisvaikutus". Joka 

tapauksessa päätöksentekoprosessiin sisältyy havainto, että tunnusmerkistö täyttyy 

käytännöllisellä välttämättömyydellä. 

 Välttämätön välietappi murtovarkauden toteuttamiseksi saattaa olla huoneiston 

ikkunan tai oven rikkominen. Ikkunan rikkominen ei ole tekijän päätarkoituksena, 

vaan tavoitteena on liikkeeseen tunkeutuminen ja omaisuuden anastaminen. 

Rikkominen on kuitenkin välttämätön edellytys murtovarkauden onnistumiselle. 

Tässä tapauksessa vahingonteosta ei tosin lainkonkurrenssisääntöjen mukaan ( 

VI.2) rangaista erikseen. 

 Päätavoite voinee olla täysin laillinenkin, ja tekijä saattaa kokea sivuseuraukset 

suorastaan vastenmielisinä. Tällaisesta "Sofien valinnasta" voi olla kyse esimer-

kiksi, jos äiti tietää lapsensa olevan menossa kavereidensa kanssa murtovarkaisiin 

ja takalukitsee hänet huoneeseensa koko illaksi ja yöksi. Tahallisesta vapauden-

riistosta lienee kyse; toinen asia on, onko äiti jätettävä rangaistukseen tuomitsematta 

teon ymmärrettävien motiivien vuoksi (ks. RL 3:5.3). 
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 Käytännössä välttämätön sivuseuraus toisen ampumisesta kadun ihmisvilinässä 

saattaa olla konkreettisen vaaran aiheutuminen toisille jalankulkijoille. Jos tekijä on 

mieltänyt varsin todennäköiseksi, että ampumalla väkijoukossa A:ta käsiaseella hän 

samalla aiheuttaa ainakin "läheltä piti"-tilanteen muiden haavoittamisesta, kyseessä 

on paitsi tapon yritys (RL 21:1) myös vaaran aiheuttaminen (RL 21:13). Jos sen 

sijaan kukaan muu kuin henkirikoksen uhri ei ole ollut vaarassa, kyseessä on tietysti 

vain tapon yritys. 

 Samanlainen esimerkki sivuseurauksesta olisi se, jossa A on sytyttänyt B:n 

talon palamaan tarkoituksenaan surmata B mutta mieltäen tulipalon yleisen 

vaarallisuuden toisten hengelle ja terveydelle. Jos B pääsee pakenemaan palavasta 

talosta, A tuomitaan tuhotyöstä ja tapon yrityksestä. 

 Ehdollinen tahallisuus (dolus eventualis). — Jo tarkoitus- ja varmuustahallisuu-

den määritelmistä voi päätellä, mistä ehdollisessa tahallisuudessa ei ole kysymys. 

Siinä tekijän tarkoituksena ei ole ollut seurauksen aiheuttaminen eikä hän myöskään 

ole mieltänyt sen sattumista käytännössä varmaksi. Sen sijaan tekijä on pitänyt 

menettelystään aiheutunutta seurausta tai muuta tunnusmerkistötekijää enemmän 

tai vähemmän todennäköisenä. Tämän alueen tapauksista osa kuuluu tahallisuuden, 

osa tuottamuksen puolelle. 

 Suomalaisessa kirjallisuudessa ei olla yksimielisiä siitä, minkä kriteerien 

varassa ehdollinen tahallisuus olisi määriteltävä. Rajanveto olisi kuitenkin tärkeä, 

sillä erittäin suuri osa ongelmallisista tahallisuustilanteista on juuri ehdollisen 

tahallisuuden tilanteita. Tekijän tarkoitus tappaa jää usein näyttämättä ja aina tekijä 

ei ole mieltänyt seurausta millään tavalla varmaksikaan. 

 Karkeasti tahallisuusteoriat voidaan jakaa tahto- ja todennäköisyysteorioihin. 

Todennäköisyysteorioissa keskitytään yksinomaan siihen, millä todennäköisyy-

dellä tekijä on mieltänyt seurauksen sattuvan. Tahtoteorioiden perusajatus on, että 

pelkkä todennäköisyyksien arvioiminen ei tekisi teosta tahallista, vaan moititta-

vuuteen kuuluisi olennaisesti se, että tekijä vähät välittää siitä, johtaako hänen 

tekonsa vahinkoon vai ei. Toisaalta tahtoteorioissakin seurauksen mielletty 

todennäköisyys on aivan ratkaisevassa asemassa. Mitä todennäköisemmäksi 

seuraus mielletään, sitä vaikeampaa on uskottavasti väittää, että siihen olisi 

suhtauduttu jotenkin "torjuvasti". 

 Positiivinen tahtoteoria. — Etenkin vanhemmassa oikeuskäytännössä ja -

kirjallisuudessa pääpaino oli tekijän tahdon suuntautumisessa mahdolliseksi 

miellettyyn seuraukseen. Tämä niin sanottu positiivinen tahtoteoria on menettänyt 

meillä asemiaan, koska uudemmassa käytännössä ja kirjallisuudessa on tahdon 

suuntautumista painotettu selvästi vähemmän. Sen sijaan Saksassa positiivinen 

tahtoteoria on edelleen laajahkosti käytössä. 

 Teorian mukaan ratkaisevaa tahallisuudelle ei olisi se, mitä tekijä on mieltänyt 

vaan se, miten tämä on suhtautunut mieltämäänsä. Moitittavuus onkin ymmärretty 

pitkään juuri moitittavana tahdonmuodostuksena. Teorian muotoilut vaihtelevat. 

Usein katsotaan, että tahdonsuuntauksen olisi oltava hyväksyvää tai vähintään 

välinpitämätöntä. Mieltämiselle riittäisi esimerkiksi vakavasti otettavana mah-

dollisuutena pitäminen. Teko olisi siis tahallinen, milloin 
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* tekijä pitää seurauksen sattumista vakavasti otettavana mahdollisuutena, 

* mutta on toimintaansa jatkaen osoittanut hyväksyvänsä tunnusmerkistön toteutu-

misen. 

 

Vanhan määritelmän mukaan jos rikoksentekijä ajattelee, että "vaikka tekoni 

johtaisikin mieltämääni oikeudenloukkaukseen, ryhdyn siihen kuitenkin", hän 

toimii tahallaan. Jos tekijän tahto on sen sijaan suhtautunut seuraukseen torjuvasti, 

pysytään tuottamuksen puolella. 

 Tahtotahallisuuteen liittyy useita merkittäviä ongelmia. Teorian mukaan on 

mahdollista, että tekijä mieltää seurauksen varsin todennäköiseksi, mutta jatkaa 

tekoaan toivoen ja luottaen, että seuraus ei synny. Tällaisia tiloja voi pitää psykiatri-

sesti varsin erikoisina. Asian ydin on siinä, annetaanko katteettomalle optimismille 

merkitystä tahallisuuden rajaa määriteltäessä.  

 Olisiko teon tahallisuus kiellettävä, jos tekijä sisimmässään tietää uhrinsa 

kuolevan mutta optimistina luottaa siihen, että ambulanssi tulee nopeasti ja että 

sairaalassa on asiantuntevat lääkärit? Tai oletetaan, että kaksi henkilöä pahoinpi-

telee törkeästi kolmatta. Ensimmäinen toivoo, että uhri ei kuole, kun toiselle 

pahoinpitelijälle uhrin kuolema on samantekevää. Onko ensimmäinen todella 

tuomittava vain kuolemantuottamuksesta ja toinen taposta, vaikka he osallistuvat 

aivan samalla tavalla uhrin surmaamiseen ja kumpikin mieltää kuoleman varsin 

todennäköiseksi? 

 Entä miten olisi arvioitava tapausta, jossa tekijällä on erilainen tunneperäinen 

suhtautuminen eri uhreihin? Oletetaan, että A haluaa surmata vihamiehensä D:n. 

Hän polttaa talon, jossa on hänen tietensä nukkumassa hänen vaimonsa B, ystävän-

sä C ja vihamiehensä D. Kaikki kolme kuolevat. Onko A tuomittava vain törkeästä 

tuhotyöstä, taposta ja kahdesta kuolemantuottamuksesta? Eron tekeminen 

seurauksen tunnearvon perusteella näyttää johtavan mielivaltaisiin lopputuloksiin. 

Oikeampaa olisi katsoa, että A on tahallaan surmannut kaikki kolme, vaikka hän ei 

olisi halunnutkaan vaimonsa ja ystävänsä kuolemaa. 

 Myös "kävi miten kävi"-asenne on vaikea hahmottaa tässä teoriassa. Ratkai-

sussa KKO 1996:74 jääkiekkoilija oli pelin poikki viheltämisen jälkeen huitaissut 

jäällä maannutta toista kiekkoilijaa mailalla päähän, jolloin kiekkoilijalta oli 

irronnut kolme hammasta. Tällaisissa tilanteissa voitaisiin ehkä ajatella, että tekijä 

ei ole halunnut hampaiden irtoamista mutta on silti jatkanut tekoa. On selvää, että 

tilanteessa tahallisuusvaatimus täyttyy ja urheiluväkivallan rikosoikeudelliset 

ongelmat ovat aivan muualla ( III.6.1.5 ja III.6.3). KKO:kin totesi tahallisuuden 

ja perusteli ratkaisun todennäköisyystahallisuuden varassa. Riittävää oli, että tekijä 

mielsi hampaiden irtoamisen varsin todennäköiseksi. 

 Keskeistä on se, että tahdon suuntautumisella on vaikea nähdä itsenäistä 

merkitystä tahallisuuden alimmalle asteelle. Jos tekijä jatkaa toimintaansa, vaikka 

mieltää seurauksen todennäköisesti sattuvan, juuri toiminnan jatkamisessa näkyy 

seurauksen viimekätinen hyväksyminen, vaikka tekijä ei varsinaisesti seurausta 
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toivoisikaan. Se, joka tässä tilanteessa suhtautuu torjuvasti seurauksen syntyyn, 

keskeyttää toimintansa ajoissa. 

 Myös näytön kannalta teoria on pulmallinen. On mahdotonta tietää, mitä tekijän 

mielessä liikkui teon hetkellä. Käytännössä hyväksyvä suhtautuminen todetaan siitä 

tosiseikasta, että tekijä on jatkanut toimintaansa. Ratkaisu saattaa perustua jopa 

tekijästä yleisesti saatuun tietoon tai menneisyyteen. On helppoa ajatella, että 

pahoinpitelynsä seuraukset "hyväksyy" helpommin vanha pahoinpitelijä kuin 

ensikertalainen. Tämä johtaisi kuitenkin sellaiseen tekijärikosoikeuteen ( II.2), 

jota meillä ei edusteta eikä hyväksytä. 

 Tahtotahallisuus on pulmallinen myös kriminaalipoliittisesti. Vastaako 

normaalissa kielessä tahallisuutta se, että tekijä mieltää kuoleman seurauksen 

ainoastaan mahdolliseksi, hyväksyy tämän mahdollisuuden ja jatkaa tekoaan? 

Tyypillisesti tällainen tilanne on esillä, kun joku aiheuttaa törkeällä huolimatto-

muudellaan maantiellä kuolonkolarin. Entä olisiko tahallisena pidettävä sitä, että 

henkilö uhmamielellä suhtautuu seuraukseen välinpitämättömästi, vaikka pitääkin 

sen sattumista epätodennäköisenä? Kyse on tuottamuksen törkeysarvostelusta ( 

III.9.4), ei tahallisuudesta. 

 Hypoteettinen tahtoteoria. — Ruotsissa on käytetty niin sanottua hypoteettista 

tahtoteoriaa. Sen mukaan seuraus on aiheutettu tahallaan, jos tekijä olisi tehnyt 

tekonsa, vaikka olisi mieltänyt varmasti syntyvän sen seurauksen, jonka syntymistä 

hän todellisuudessa piti vain mahdollisena. Tahallisuus olisi sitä, että 

 

* tekijä mieltää seurauksen mahdolliseksi ja että 

* edes varmuus sen sattumisesta ei olisi pidättänyt teosta. 

 

Meillä teoriaa ei ole — onneksi — edustettu. Teoria vaatii omituista päättelyketjua. 

Tuomarin olisi ajateltava, mitä syytetty olisi tehnyt, jos olisi tiennyt asioiden 

varmuudella etenevän sillä tavalla kuin ne todellisessa sitten etenivätkin. Ajatus-

malli, jossa tuomarin pitäisi "hypätä tekijän housuihin" sellaisessa tilanteessa, jossa 

edes tekijä ei ole koskaan ollut, on lakimiestenkin vaikea seurata. 

 Periaatteessa malli on ristiriidassa syyllisyysperiaatteen kanssa, koska tahalli-

suutta ei tule perustella sen varassa, mitä olisi tehty toisen tiedon varassa kuin tosi-

asiassa oli käytössä. Teoria ei vastaa arkikielen käsitystä tahallisesta aiheuttamises-

ta. Näyttökysymys on vielä positiivista tahtoteoriaakin vaikeampi. Usein edes tekijä 

itse ei varmaankaan osaa sanoa, mitä hän olisi tehnyt, jos olisi tiennyt mitä tuleman 

pitää. 

 Teoriaa on käytetty ajatuskokeena positiivisen tahtoteorian tapauksissa. Jos 

edes varmuus seurauksesta ei olisi pidättänyt teosta, on helppoa sanoa, että 

vakavasti otettavaan mahdollisuuteen oli suhtauduttu välinpitämättömästi. Nytkin 

perusteluissa joudutaan helposti käyttämään tekijäpersoonaan ja hänen rikolliseen 

menneisyyteensä palautuvia perusteita. Voidaan helposti ajatella, että "vanhaa 

konnaa" ei olisi pysäyttänyt edes varmuus seurauksen syntymisestä, kun taas 

ensikertalainen olisi voinut jättää teon siinä tapauksessa tekemättä. Teoria johtaa 

käytännössä tekijärikosoikeuteen. 
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 Todennäköisyysteoria. — Anglosaksisissa maissa, Norjassa, Tanskassa ja 

uudemmassa suomalaisessa KKO:n oikeuskäytännössä on puollettu todennä-

köisyysteorian mukaisia lopputuloksia. Myös valtaosa kotimaisista rikosoikeuden 

tutkijoista on puoltanut tätä teoriaa. Tämäkin teos nojautuu todennäköisyystahal-

lisuuden varaan. Teoriassa ei käytetä hyväksymistä tai muuta tahdonsuuntausta 

lainkaan. Sen sijaan tahallisuuden alin aste perustellaan yksinomaan sen perusteella, 

kuinka todennäköiseksi tekijä on mieltänyt seurauksen. 

 Olennainen kysymys mieltämisen todennäköisyyttä painottavassa todennä-

köisyystahallisuuden mallissa kuuluu, miten todennäköiseksi tekijän on miellettävä 

seuraus, jotta se olisi aiheutettu tahallaan? Oikeuskäytännössä viimeisten 

kahdenkymmenen vuoden aikana ratkaisukriteeriksi on vakiintunut "varsin toden-

näköisen" raja. Tekijä toimii siten tahallaan, jos 

 

* tekijä piti seurausta varsin todennäköisenä. 

 

Todennäköisyysteoria onkin helppotajuinen ja käytännöllinen. Jos tekijä mieltää 

seurauksen varsin todennäköiseksi, hän on valmis uhraamaan toisen oikeudellisesti 

suojatut edut omille tarkoitusperilleen. 

 Toisaalta siihenkin liittyy ongelmia. Vaadittava todennäköisyyden aste jää 

jossain määrin epämääräiseksi. Joskus varsin todennäköisen raja on määritelty 

siten, että tekijä pitää todennäköisempänä seurauksen syntymistä kuin syntymättä 

jäämistä. Toisaalta täsmällisillä prosenttiluvuilla ei ole suurta käytännön 

merkitystä, koska tahallisuudessa on olennaisesti kyse käyttäytymisen syistä ja 

perusteista, ei prosenttimatematiikasta. 

 Joka tapauksessa voitaneen sanoa kääntäen, että jos tekijä uskoo, että seuraus 

ei satu, hän ei ole mieltänyt seurausta varsin todennäköiseksi eikä toimi tahallaan. 

Jos taas tekijä lähtee siitä, että seuraus sattuu tai ei epäile seurauksen sattumista, 

ei olla ainakaan kovin kaukana siitä, että hän pitää seurauksen sattumista varsin 

todennäköisenä. Keskeistä on se, että seuraus vastaa sitä, minkä tekijä on käsittänyt 

teon hetkellä. 

 Näyttöä tekijän mieltämisistä on lähes yhtä vaikea saada kuin tahdonsuun-

tauksistakin. Saatavilla oleva näyttö perustuu yleensä aihetodisteisiin. Tekijän 

mieltämisestä ei ole yleensä mitään varmaa näyttöä ja vastaaja kiistää usein 

mieltäneensä vahinkoseurauksia. Tekijä on usein ollut humalassa, ja olosuhteista 

saattaa olla vaikeaa päätellä, mitä hän on ajatellut teon hetkellä. Juopunut 

puukkotappelija ei välttämättä muista mitään ja todennäköisyysarviointi on 

tosiasiassakin voinut jäädä tekemättä. Tämäkään teoria ei ole kovin lähellä 

arkikielessä tarkoitettua tahallisuutta. 

 KKO:n ratkaisuissa tahallisuus perustellaan kertomalla, mitä syytetyn "on 

täytynyt käsittää" tai "oli pitänyt ymmärtää". Ilmaukset ovat tulkinnanvaraisia ja 

niillä voitaisiin periaatteessa viitata joko näyttökysymykseen tai jonkinlaiseen 

huolellisuusvaatimukseen. Tahallisuutta ei voida perustaa sen varaan, että tekijän 

olisi pitänyt mieltää seuraus todennäköiseksi. Tällaisen tekijään kohdistuvan 

vaatimuksen asettaminen kuuluu nimittäin vain tuottamukseen ( III.9.3). Tekijän 
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oma tosiasiallinen tilannearvio ratkaisee tahallisuuden. Vaikka olisimme sitä 

mieltä, että lähes kuka tahansa olisi tilanteessa mieltänyt aiheuttavansa seurauksen, 

tekoa ei voida pitää tahallisena, jos ei voida osoittaa myös tekijän tosiasiassa 

mieltäneen seurauksen mahdollisuutta. 

 Ilmeisesti ratkaisujen perusteluissa sanonta viittaakin tietoisuuden todistami-

seen ja merkitsee samaa kuin, että tekijän "on katsottava ymmärtäneen" seurauksen 

varsin todennäköiseksi. Tuomioistuin ei ole näissä tapauksissa pitänyt uskottavana 

syytetyn väitettä ymmärtämättömyydestään.  

 Todennäköisyystahallisuuskin voi johtaa tahallisuuskäsitteen objektivoi-

miseen. Tuomioistuimet pitävät tietyissä tyyppitilanteissa menettelyä tahallisena 

riippuen muun muassa siitä, missä olosuhteissa toista on lyöty puukolla ja mihin 

vartalon osaan lyönnit on suunnattu. Myös todennäköisyystahallisuudessa piilee 

periaatteessa tekijärikosoikeuden vaaroja. Ratkaistaessa kysymystä, voidaanko 

pitää näytettynä, että syytetty oli mieltänyt seurauksen varsin todennäköiseksi, 

saatettaisiin ottaa huomioon tekijän aiempi syyllistyminen samanlaisiin tekoihin. 

Seurauksen mieltämisen todennäköisyyttä arvioitaessa ratkaisu tulee kuitenkin 

kiinnittää ainoastaan tekoon ja sen olosuhteisiin. Joka tapauksessa näyttöongelmat 

ja tekijärikosoikeudelliset vaarat lienevät vähäisimpiä tässä mallissa. 

 Kriminaalipoliittisesti todennäköisyystahallisuus näyttää useimmissa tapauk-

sissa suppeammalta kuin tahtotahallisuus. Tahalliseksi teoksi ei enää oikeuskäytän-

nössä katsota pelkästään seurauksen mieltämistä ja välinpitämätöntä suhtautumista 

siihen, vaan kehitys kulkee tiukemman tahallisuusvaatimuksen suuntaan. 

 Vain joissain tapauksissa tahallisuusvaatimuksen tiukentaminen saattaa 

vaikuttaa pulmalliselta. "Tietoinen itsepetos" saattaa jäädä tahallisuuden ulkopuo-

lelle. Jos henkilö epäilee, että hänen tekonsa johtaa vahinkoon, ja tästä syystä 

"sulkee silmänsä ja korvansa", kyse ei periaatteessa ole tahallisesta aiheuttamisesta. 

Periaatteessa mitään selonottovelvollisuutta seuraustahallisuuteen ei voida 

sisällyttää. Toisaalta, jos itsepetos on riittävän vahva, tahallisuus voidaan tietysti 

perustella sillä, että jo päättäessään olla varmistamatta, miten tapahtumat etenevät, 

tekijä mielsi seurauksen varsin todennäköiseksi. Joka tapauksessa näitä tilanteita on 

käytännössä aniharvoin. Yleensä "tietoinen itsepetos" koskee soveltamiserehdystä, 

josta tulee puhe myöhemmin ( III.8.9). 

 Oikeuskäytäntöä. — Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että selvässä valtaosassa 

KKO:n tahallisuutta koskevia vuosikirjaratkaisuja tahallisuus on perusteltu 

todennäköisyystahallisuudella. Sen sijaan alemmissa oikeusasteissa tahto- ja 

todennäköisyystahallisuutta on melko usein käytetty rinnakkain. KKO:n linjaa 

voidaan pitää järkevänä. Myös ne harvat tahtotahallisuuden varassa tehdyt 

ratkaisut, joita viime vuosilta KKO:sta on, olisi voitu perustella mielletyn 

todennäköisyydenkin varassa. 

 KKO:n oikeuskäytäntö on keskittynyt henkirikosten arvioimiseen. Tahalli-

suuden sisältö ei välttämättä ole esimerkiksi petosrikoksissa aivan samanlainen, 

koska tunnusmerkistöt poikkeavat toisistaan. Varallisuus- ja talousrikoksiin 

kuuluvaa tahallisuutta sivutaan enemmän jatkossa käsiteltäessä tunnusmerkistö- ja 

soveltamiserehdystä ( III.8.7 ja III.8.8). 
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 Tekijä on tuomittu taposta tai murhasta todennäköisyystahallisuuden perus-

teella esimerkiksi tämän lyötyä toista pitkällä puukolla (KKO 1978 II 111; ks. 

hieman toisin KKO 1978 II 24) tai kuristettua uhrinsa (KKO 1984 II 142 ja KKO 

1988:73, ks. myös 1986 II 70). 

 Tappoa koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan vielä erottaa liikennekolarit. 

Vain aniharvoin voidaan sanoa, että liikennekolariin syyllinen olisi tappanut 

onnettomuuden uhrin tahallaan, koska huolimattomia ohituksia ylinopeudella 

tekevä autoilija vaarantaa myös oman henkensä. Ratkaisussa KKO 1993:26 tekijä 

oli ohittanut toisen holtittomasti mäen harjanteelle tultaessa sillä seurauksella, että 

vastaantulevan auton kuljettaja kuoli. Missään oikeusasteessa ei katsottu, että 

syytetty olisi mieltänyt toisen kuoleman varsin todennäköiseksi. Erityisperusteena 

oli se, että kolari sattui keskiyön tunteina. Tekijä tuomittiin törkeästä liikenteen 

vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. 

 Vain ratkaisussa KKO 1992:92, jossa oli kyse lähinnä itsemurhayritystä 

muistuttavista olosuhteista, kuljettaja tuomittiin taposta. Siinä humalainen 

kuljettaja, joka oli juuri häädetty tyttöystävänsä asunnosta, oli ajanut ylinopeudella 

väärää kaistaa 800 metriä. Ensimmäinen vastaantulija pelastui vaihtamalla itsekin 

väärälle kaistalle. Toinen vastaantulija kuoli. Tekijä tuomittiin muun muassa 

taposta. 

 Uudentyyppisiä tappotahallisuusjuttuja edustaa niin sanottu aids-tapaus (KKO 

1993:92). Tekijä tiesi hiv-positiivisuudestaan. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut tästä 

sukupuolikumppanilleen ollessaan vuosina 1986-87 toistuvasti suojaamattomassa 

anaaliyhdynnässä. Sukupuolikumppani sai hiv-tartunnan ja kuoli siitä johtuneeseen 

aidsiin vuonna 1990.  

 Syyte taposta hylättiin, koska vastaaja ei ollut tarkoittanut tartuttaa infektiota 

kumppaniinsa — jolloin kyseessä olisi ollut tarkoitustahallisuus — eikä voitu 

katsoa, että hän olisi pitänyt tartunnan syntymistä menettelynsä varmana — eli 

varmuustahallisuuden tarkoittamana — tai varsin todennäköisenä seurauksena. 

Todennäköisyystahallisuuden poissulkeutumiseen vaikutti muun ohessa se, että 

tekovuosina hiv-infektiosta ja aidsin kehittymisestä ei ollut samanlaista tietoa kuin 

nykyään. 

 Ratkaisussa KKO 1995:85 oli poikkeuksellisesti tahtotahallisuuden piirteitä. 

Humalainen oli horjahtanut kirjahyllyä vasten, jolloin kirjahyllyllä ollut palava 

kynttilä oli pudonnut sänkyyn ja sytyttänyt sängynpeitteen tuleen. Syyte tuhotyöstä 

hylättiin, koska syytetty ei ollut suhtautunut tulen leviämiseen hyväksyvästi tai 

välinpitämättömästi. Sen sijaan hänet tuomittiin yleisvaaran tuottamuksesta. 

 Yrityksen tahallisuus arvioidaan kysymällä, mielsikö tekijä seurauksen varsin 

todennäköiseksi. Näiden tapausten erityisongelma on luonnollisesti siinä, että 

tosiasiassa mitään seurausta ei ole sattunut. Myös tekijäkumppanuuden ja 

avunannon tapauksissa tahallisuusvaatimus arvioidaan yleensä varsin todennäköi-

seksi mielletyn pohjalta. Koska näihin tapausryhmiin liittyy omia erityispiirteitään, 

ratkaisuja selostetaan yrityksen ( V.1.2) ja avunannon yhteydessä ( V.2.4). 

 Tahallisuus ja syy-yhteyden poikkeamat. — Seuraustahallisuuteen ei kuulu 

tarkkaa käsitystä siitä, millä tavalla seuraus syntyy. Jos esimerkiksi tekijä tappaa 
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uhrinsa puukottamalla, tahallisuudelle on merkityksetöntä, mielsikö tekijä 

kuoleman aiheutuvan verenhukasta vai sydänlihaksen pysähtymisestä siihen 

osuneiden iskujen johdosta. Muussa tapauksessahan vastuuseen tahallisesta 

loukkaamisrikoksesta voisi joutua vain lääkäri. 

 Samoin jos tekijä haluaa tappaa toisen hukuttamalla ja työntää hänet sillalta 

alas, mutta uhri osuukin siltarakenteisiin ja menehtyy päähän saamaansa iskuun, 

kyseessä on tappo. Toisaalta tällaisissa syy-yhteyden poikkeamissa on korostettava 

sen tutkimista, ulottuiko tekijän tahallisuus alun alkaen toisen kuolemaan vai ei. 

Seurauksen syntytapa ei saa olla täysin odottamaton suhteessa tekijän toimintaan. 

 Merkityksettömiä syy-yhteyden poikkeamia voivat olla myös sellaiset, joissa 

seuraus aiheutuukin aiottua aikaisemmin tai myöhemmin. Uhri saattaa pelästyä 

puukotuksen aloittanutta hyökkääjää ja saada sydäninfarktin. Merkityksetön on 

sekin syy-yhteyden poikkeama, jossa pahoinpitelyn uhri on menettänyt tajuntansa, 

on jo kuolemassa puukotukseen ja pahoinpitelijä heittää kuolleeksi luulemansa 

uhrin järveen peittääkseen tekonsa. Kyse on taposta, jos tekijän tahallisuus jo 

pahoinpitelyn aikana käsitti uhrin kuoleman. Jos pahoinpitely ei olisi yksin johtanut 

kuolemaan, kyse lienee tapon yrityksestä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta ( 

VI.3). 

 

8.4 Peittämisperiaate 

 

Periaatteen sisältö. — Peittämisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että tahallisuuden on 

"peitettävä" koko oikeudenvastainen teko. Kuten edellä mainittiin, tekijän on oltava 

tietoinen kaikista niistä tosiasioista, joista teon rangaistavuus riippuu. 

  Ennen kaikkea tahallisuuden tulee kattaa teonhetkiset olosuhteet ja teosta 

riippuvat seuraukset edellä selostetulla tavalla. Muut seikat, jotka tahallisuuden 

tulee kattaa, riippuvat kulloisestakin tunnusmerkistöstä. Esimerkiksi kiskonnassa 

(RL 36:6) toista hyväkseen käyttävä henkilö mieltää saamansa taloudellisen edun 

olevan selvässä epäsuhteessa annettuun vastikkeeseen. Velallisen epärehellisyy-

dessä (RL 39:1) omaisuuttaan lahjoittava velallinen mieltää taloudellisten 

vaikeuksiensa perusteella, että hän voi vaarantaa velkojiensa taloudellista etua. 

Perätön lausuma tuomioistuimessa (RL 15:1) tarkoittaa sitä, että todistaja mieltää 

salaavansa asiaan kuuluvan seikan tai antavansa siinä väärän tiedon. 

 Sen sijaan tekijän ei tarvitse mieltää toimivansa tahallaan, kunhan jälkikä-

teisarvostelussa tekoa pidetään tahallisena. Muutkin syyllisyyden kysymykset 

jäävät tahallisuusarvostelun ulkopuolelle. Esimerkiksi tekijän erheellinen käsitys 

syyntakeisuudestaan on merkitystä vailla. 

 Myös yleiset rangaistuksen koventamis- ja lieventämisperusteet (RL 6:2-3) 

jäävät usein tahallisuusvaatimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi tekijän ei tarvitse 

mieltää olevansa rikoksenuusija, jotta häneen voitaisiin soveltaa koventamispe-

rustetta (RL 6:2.1/4). Toisaalta rangaistusta ei voida koventaa sillä perusteella, että 

teko on tehty palkkiota vastaan (RL 6:2.1/3) tai järjestäytyneen ryhmän jäsenenä 

(RL 6:2.1/2), ellei henkilö itse tiedä saavansa teosta palkkiota tai miellä kuuluvansa 

esimerkiksi järjestäytyneeseen huumeliigaan. 
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 RL 5:4:ssä säädetty henkilöön liittyvä erityinen olosuhde ( V.2.5) kuulunee 

tahallisuusvaatimukseen. Jos henkilö luulee rikoksentekijää pojakseen ja auttaa tätä 

pakenemisessa, kyse ei voine olla tahallisesta rikoksentekijän suojelemisesta, joka 

on rangaistava vain muiden kuin lähisukulaisten kesken (RL 15:11). 

 Tekohetken mieltäminen ja dolus subsequens. — Tahallisuuden tulee peittää 

seuraus ja olosuhteet jo teon hetkellä. Jos esimerkiksi joku ottaa käyttönsä toisen 

auton ja päättää anastaa sen myöhemmin, kyseessä on yleensä luvaton käyttö ja 

kavallus. Jälkikäteinen "tilaisuuden hyväksi käyttäminen" ei tee rikoksesta alun 

alkaen varkautta. Ryöstössä (RL 31:1) toiselta anastetaan omaisuutta väkivaltaa 

käyttämällä tai sillä uhkaamalla. Tekijän tulee väkivaltaa käyttäessään olla tietoinen 

anastustarkoituksestaan. Jos pahoinpitelijä ainoastaan "käyttää tilaisuutta hyväk-

seen" ja tyhjentää uhrinsa lompakon, kyse on pahoinpitelystä ja varkaudesta. 

Jälkeenpäin täydentyvä tahallisuus, dolus subsequens, ei koskaan ole rikosoi-

keudellisesti merkityksellinen. 

 Puute tahallisuudessa ei "täydenny" jälkikäteen, vaikka henkilö tulisi tietämään, 

mihin hänen tekonsa näköjään johtaa. Jos henkilö on pahoinpidellyt toisen ja 

havaitsee, että tämä joutuikin välittömään hengenvaaraan, hän saattaa olla 

jonkinasteisessa suojeluvastuussa uhristaan. Joka tapauksessa pahoinpitelijä saattaa 

olla velvollinen tarkistamaan uhrinsa tilan. Näitä tapauksia käsitellään erikseen 

konkurrenssikysymysten yhteydessä ( VI.3).  

 Jos pahoinpitelijä uudella tuottamuksellisella teollaan aiheuttaa toisen 

kuoleman, häntä ei tuomita taposta. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1992:28 A ja B 

olivat pahoinpidelleet C:n tajuttomaksi. A ja B luulivat C:n kuolleen ja peittääkseen 

tekonsa hautasivat C:n vetiseen suohon. C kuoli suohon haudattuna tukehtumalla. 

A ja B eivät olleet tarkoittaneet surmata C:tä eikä uhrin kuolema ollut pahoinpitelyn 

varsin todennäköinen seuraus. Tosiasiassa C ei olisi kuollutkaan ilman hautaamista. 

Näissä olosuhteissa A:n ja B:n tahallisuus ei kattanut C:n kuolemaa ja heidät 

tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Nämäkin 

tapaukset käsitellään konkurrenssikysymysten kanssa yhdessä ( VI.3). 

 Tyypillinen "jälkeenpäin täydentyvän tahallisuuden" tilanne on kyseessä, kun 

tavaraa joltakulta ostanut tulee jälkeenpäin tietämään, että tavara olikin varastettua. 

Jos omaisuuden ostaja esimerkiksi muuttaa esineen valmistenumeron, hän 

syyllistyy muuntamisen vuoksi — ei siis omaisuuden hankkimisen vuoksi — 

kätkemisrikokseen (RL 32:1). Sen sijaan pelkkä "vahingon kiertoon laittaminen" 

eli omaisuuden myynti eteenpäin ei liene kätkemisrikos vaan lähinnä uuteen 

ostajaan kohdistuva petos (RL 36:1). 

 Samalla tavalla ratkaisussa KKO 1977 II 68 ulkomailla asuva A oli tullut 

Suomeen ulkomailla rekisteröidyllä autollaan. Myöhemmin A jäi asumaan 

Suomeen mutta ei tullannut autoansa. Hän syyllistyi veropetokseen. Sen sijaan 

salakuljetussyyte hylättiin. "Salakuljetustahallisuushan" täydentyi vasta henkilön 

päättäessä jäädä Suomeen asumaan. 

 "Jälkeenpäin täydentyvän tahallisuuden" ongelma esiintyy usein myös 

petosrikoksissa. Ratkaisuissa KKO 1995:24 ja KKO 1995:25 oli kyse velallisista, 

jotka olivat saaneet pankista lainaa elinkeinotoimintaa varten, mutta myöhemmin 
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käyttäneet osan rahoista muuhun tarkoitukseen, lähinnä mukavaan elämään. Koska 

velallisilla oli lainaa ottaessaan tarkoitus käyttää rahat ilmoitettuun tarkoitukseen, 

petossyytteet hylättiin näiltä osin. 

 Tahallisuuteen kuuluva tieto kvalifiointi- ja privilegiointiperusteista. — Jos 

tekijällä on tosiasioista virheellinen käsitys ja hän erehtyy jostakin rangaistavuuteen 

vaikuttavasta seikasta, ei tahallisuusvaatimus täyty. Tilanteita voidaan hahmottaa 

seuraavalla kaaviolla. 

 

 

Tahallisuuteen kuuluva tieto kvalifiointi- ja privilegiointiperusteista 

 

Tekijä luulee, että ta-

paukseen soveltuu... 
Tosiasiassa tapaukseen 

soveltuu... 
Ratkaisu 

Kvalifiointiperuste Perustunnusmerkistö Tavallinen tekomuoto tai törkeän tekomuodon 

yritys (1) 

Perustunnusmerkistö Kvalifiointiperuste Tavallinen tekomuoto (2) 

Privilegiointiperuste Perustunnusmerkistö Lievä tekomuoto (3) 

Perustunnusmerkistö Privilegiointiperuste Lievä tekomuoto tai tavallisen tekomuodon 

yritys; poikkeustapauksissa tavallinen tekomuoto 
(4) 

 

 

Ensimmäisessä (1) tapauksessa voi olla kyse vaikkapa siitä, että henkilö luulee 

anastavansa erittäin arvokkaan taulun, mutta anastaakin vain vähäarvoisen jäljen-

nöksen. Luulo vastaisi törkeän varkauden (RL 28:2) kvalifiointiperustetta, mutta 

todellinen omaisuuden arvo merkitsisi varkauden perustunnusmerkistön (RL 28:1) 

täyttymistä. Tällä perusteella kyse ei voi olla törkeästä varkaudesta vaan ainoastaan 

varkaudesta. Tosiasiallinen teko ei vastaa törkeän varkauden tunnusmerkistön 

vaatimuksia. Rangaistuksen määräämisessä luuloteltu törkeys voitaneen ottaa 

huomioon. 

 Yritysopillisesti tilanne saattaa muuttua toiseksi. Jos nimittäin saaliiksi saatiin 

jäljennös siitä satunnaisesta syystä, että museo oli vaihtanut taulun edellisenä 

päivänä jäljennökseen, kyse saattaisi olla törkeän varkauden yrityksestä, jos varas 

oletti saaliinsa arvon sellaiseksi kuin törkeässä varkaudessa edellytetään. Samoin 

jos rahanväärentäjä yrittää väärentää suuren määrän rahaa, mutta jää kiinni hank-

keen alkuvaiheessa, kyse saattaa olla törkeän vahanväärennyksen yrityksestä (RL 

37:2) eikä rahanväärennyksestä (RL 37:1), jos väärentäjä oli vähällä onnistua 

törkeän tekomuodon täyttämään. 

 Läheskään kaikkien rikosten yritys ei ole rangaistavaa. Esimerkiksi vahingon-

tekorikosten (RL 35:1-3) yritys on rankaisematon. Jos vahingontekijä yrittää 

aiheuttaa erittäin suurta taloudellista vahinkoa onnistuen siinä vain osittain, häntä 

rangaistaan vain vahingonteosta. 
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 Tilanne on usein myös päinvastainen (2). Jos henkilö sytyttää talon palamaan 

tietäen, että tulipalo on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, 

kyseessä on tuhotyö (RL 34:1). Mutta miten olisi arvosteltava tilannetta, jossa 

tulipalo riistäytyy yllättävästi muuttuvien tuuliolosuhteiden vuoksi käsistä siten, 

että tulipalosta aiheutuu suurelle ihmismäärälle vakavaa hengenvaaraa? Onko 

kyseessä törkeä tuhotyö (RL 34:3)? 

 Miten olisi arvioitava sitä, että henkilö pahoinpitelee vaikeasti sairaan uhrin 

tietämättä tämän sairaudesta? Jos sairaus johtaa hengenvaaralliseen tilaan, onko 

kyse törkeästä pahoinpitelystä (RL 21:6) vai pahoinpitelystä (RL 21:5)? Tau-

luesimerkkiä taas voidaan muuttaa siten, että asuntoon murtautuja anastaa 

tavallisena pitämänsä taulun, joka jälkikäteen osoittautuu miljoonien arvoiseksi 

mestariteokseksi. 

 Periaatteellinen lähtökohta on selvä. Koska tekijän tahallisuus ei kata todellista 

lopputulosta, hänet voidaan tuomita vain perustunnusmerkistön mukaan. Joissain 

poikkeustapauksissa kvalifiointiperuste on voitu muotoilla toisella tavalla ja 

ratkaisukin voi olla toinen. 

 Samalla tavalla arvioidaan sitäkin, että uhrin erityinen asema muuttaa teon 

rikosoikeudellista arviointia. Oletetaan, että festivaalien yleisöstä ollaan poista-

massa A:ta, joka rimpuilee vastaan ja tekee väkivaltaa kiinniottajalle. Jos hän ei 

tiedä, että kiinniottaja on järjestysmies, häntä ei voida tuomita järjestystä 

ylläpitävän henkilön vastustamisesta (RL 17:6). 

 Myös kolmas ja neljäs tapausryhmä ovat periaatteessa ongelmattomia. 

Sellaisten privilegioitujen tunnusmerkistöjen kuten surma (RL 21:3), näpistys (RL 

28:3) ja lievä veropetos (RL 29:3) tulkinnassa noudatetaan vastaavia periaatteita. 

Tekijän tietämättömyys tapaukseen sovellettavasta privilegiointiperusteesta ei 

periaatteessa voi vahingoittaa tekijää. 

 Kolmatta (3) tapausta havainnollistaa esimerkki, jossa henkilö luulee, että 

hänen koomassa oleva lähisukulaisensa on vakaasti pyytänyt surmaamistaan ja 

antaa potilaalle kuolinapua. Jos tällaista tahdonilmausta ei ole tosiasiassa 

tapahtunut, objektiivisessa arviossa kyse olisi taposta (RL 21:1). Tekijän 

subjektiivinen käsitys merkitsee tapon privilegioitua muotoa eli surmaa (RL 21:3). 

Koska tekijä luuli lieventävän asianhaaran olleen käsillä, hänet voitaneen tuomita 

vain surmasta. 

 Neljännen tapauksen (4) lopputulos saattaa vaihdella sen mukaan, millaisesta 

privilegiointiperusteesta on kysymys. Yleensä privilegiointiperuste vaikuttaa siitä 

riippumatta, miten tekijä on tilanteen ymmärtänyt. Jos myymälävaras saa anastettua 

vain vähäarvoista omaisuutta, kyse on näpistyksestä siitä riippumatta, miten 

arvokkaaksi tekijä luuli saaliinsa. Samalla tavalla vähäiseksi jäänyt vahingonteko 

merkitsee lievää vahingontekoa siitä riippumatta, kuinka suuriksi seinien töhrijä on 

aiheuttamansa vahingot arvellut. 

 Koska varkauden yritys on rangaistavaa, näpistyksen sijasta kyse saattaa tosin 

olla myös varkauden yrityksestä edellä kerrotuissa yritysopillisissa tilanteissa. 

 Joissain poikkeustapauksissa privilegiointiperuste ei vaikuttane, ellei se ole 

tekijän tiedossa. Tällaiset lievennysperusteet liittyvät tekijän motivointiin eivätkä 
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normaaliin tapaan teon tosiasialliseen vähäisyyteen. Edellä mainitussa kuo-

linapuesimerkissä tilanne saattaa olla sellainen, että tosiasiassa potilas on vakaasti 

pyytänyt surmaamistaan ja hänen tästä tietämätön vihamiehensä tulee ja tappaa 

potilaan. Tekijä tuomittaneen taposta eikä surmasta. 

 Humala ja tahallisuus. — Itse aiheutetuista tajunnan häiriöistä on säädetty 

poikkeus syyntakeisuuden arviointiin ( III.7.2.5). Sen mukaan humala ei poista 

syyntakeisuutta muuten kuin poikkeustapauksissa. Poikkeussäännös koskee vain 

syyntakeisuutta ja periaatteessa humalaisen teon tahallisuus pitäisi arvioida 

sellaisena kuin se on. Tahallisuusarvio olisi tehtävä sen mukaan, mitä tekijä tosi-

asiassa on mieltänyt. 

 Oletetaan, että humalainen kaatuu huoneistossaan, ei huomaa samalla 

kaataneensa kynttilää lehtikasaan, poistuu paikalta ja aiheuttaa siten tulipalon 

(KKO 1995:85). Häntä ei voida tuomita tahallisesta tuhotyöstä (RL 34:1) sillä 

perusteella, että selvänä kaatuja olisi huomannut tulen alkavan levitä ja olisi sen 

sammuttanut. Humalaisen tahallisuus on arvioitava sen perusteella, mitä hän on 

tosiasiallisessa "kaatokännissään" mieltänyt. Esimerkkitapauksessa oli kyse 

yleisvaaran tuottamuksesta (RL 34:7). 

 Kysymys on kiistelty — kuten koko tahallisuusoppi — Suomessa. Henkiri-

kossyytteiden käsittelyssä näyttääkin siltä, että lähtökohdasta on poikettu. Melkein 

kolmen promillen humalassa kaveriaan puukolla rintaan lyöneen henkilön on 

katsottu mieltäneen riittävän hyvin uhrin kuoleman (KKO 1978 II 24, ks. myös 

KKO 1978 II 111). Tällainen lopputulos lienee selitettävissä vain sillä, että humalan 

vaikutus havaintokykyyn on jossain määrin jätetty ottamatta huomioon. On 

kysyttävä, voidaanko kolmen promillen humalassa aiheutettuja vahinkoja enää 

lukea tahallisina tekijän syyksi? Vai onko pikemminkin kyse törkeästä 

pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta? 

 Syyllisyysperiaatteen täysi soveltaminen ei liene humalatilanteissa aina 

mahdollista. Syyttäjän olisi jokseenkin mahdotonta näyttää toteen syytetyn 

tahallisuutta, jos syytetty voisi aina vedota "filmin katkeamiseen" tai siihen, että 

tekijä tiedä, mikä "häneen meni". Juopunut puukkotappelija ei varmasti aina suorita 

todennäköisyysteoriassa edellytettyjä todennäköisyysarviointeja. Humalainen on 

esimerkiksi saattanut puukottaa toista kiihdyksissään sokean raivon vallassa. 

Tällaisissa tilanteissa tahallisuudelta ei voitane edellyttää yhtä suurta jäsentynei-

syyttä kuin selvin päin toimittaessa. 

 Jos puolestaan puhumme tuottamuksesta tai törkeästä tuottamuksesta, humala 

ei ole pääsääntöisesti ongelma. Syyllisyysmoite voidaan näissä tilanteissa kohdistaa 

siihen tilanteeseen, kun henkilö hankkiutui humalaan tietoisena kontrollin 

menettämisestä päihteiden käytön myötä. 

 Pääsäännön pitäisi olla selvä. Syyllisyysperiaatteesta voidaan poiketa vain 

poikkeussäännöksin. Joka tapauksessa silloin, kun humalan vaikutukset ovat olleet 

ennakoimattomia — esimerkiksi kokemattoman tekijän käytettyä pillereitä ja 

alkoholia sekaisin tai päihteiden vaikutusten oltua muuten ennakoimattomat — olisi 

syyllisyysperiaatteen vastaista alentaa tahallisuusvaatimusta. 
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8.5 Erehdystyypit 
 

Peittämisperiaate ja erehdykset. — Erehdysoppi on tavallaan tahallisuuden kääntö-

puoli. Siinä kuvataan miten menetellään, kun tahallisuuden ehdot eivät kokonaan 

täyty. Täysin peilikuvia tahallisuusmääritelmät ja erehdysoppi eivät ole. Jos tekijä 

ei ole mieltänyt vahinkoseurausta varsin todennäköiseksi, ei hän siitä ole toisaalta 

erehtynytkään. 

 Arvioitaessa tahallisuutta voidaan edetä siten, että ensin kysytään, täyttyvätkö 

peittämisperiaatteen vaatimukset, siis onko teosta johtuva seuraus mielletty 

riittävän selvästi ja kattaako tahallisuus muut tunnusmerkistötekijät. Vain jos 

peittämisperiaatteen vaatimukset eivät täyty, joudutaan kysymään, mikä merkitys 

on annettava erehdykselle. Samalla on huomautettava, että joidenkin kysymysten 

sijoittaminen joko peittämisperiaatteen tai erehdystilanteiden alaisuuteen on 

lähinnä makuasia. 

 Erehdyksen kolme päätyyppiä. — Vanhemmassa kirjallisuudessa erotettiin 

toisistaan tosiasia- ja oikeuserehdys. Tosiasiaerehdys liitettiin ulkoisessa todelli-

suudessa havainnoitaviin ja oikeuserehdys muihin rikosoikeudellisesti merkityk-

sellisiin seikoihin. Erottelun pääongelma oli se, että tunnusmerkistöihin on kirjattu 

paljon seikkoja, jotka edellyttävät todellisuuden hahmottamisen lisäksi sen 

arvioimista normien kannalta. Oikeus- ja tosiasiaerehdyksen käsitteisiin ei saatu 

vangittua sitä todellisuutta, joka tahallisuuden arvioinnissa aiheutti pulmia. 

 Rajatapausten varalle kehitettiinkin monenlaisia erehdyskäsitteitä, joita ei ole 

hedelmällistä selostaa tässä. Nykyään meilläkin on luovuttu tosiasia- ja oi-

keuserehdyksen käsitteistä. Niitä vastaavat melko pitkälle tunnusmerkistö- ja 

kieltoerehdys. Periaatteessa voidaan puhua kolmenlaisista erehdyksistä, jotka ovat 

 

* tunnusmerkistöerehdys, 

* kieltoerehdys ja 

* näiden välimuotona soveltamiserehdys.  

 

Tunnusmerkistöerehdys. — Tunnusmerkistöerehdys merkitsee erehtymistä jonkin 

tunnusmerkistössä tarkoitetun tosiasian olemassaolosta ja asioiden tosiasiallisesta 

tilasta. Onko kiväärin tähtäimessä hirvi vai marjastaja? Onko kohti hyökkäävällä 

pahoinpitelijällä kädessään haulikko vai kävelykeppi? Mitä on tapahtumassa? 

Tässä tapauksessa erehdytään tosiasioiden tilasta. Tunnusmerkistöerehdys saa 

syyllisyysperiaatteen tarkoittaman täyden merkityksen. Erehdys poistaa tahalli-

suuden. ( III.8.7) 

 Kieltoerehdys. — Näissä tapauksissa henkilö erehtyy menettelynsä lainmu-

kaisuudesta. Aina ja kaikille ei ole selvää, onko esimerkiksi tietty elinkeinon 

harjoittaminen lainvastaista vai ei tai saako tiettyjä tavaroita tuoda maahan ilman 

lupaa. Moderni rikosoikeus on monimutkainen ja vaikeaselkoinen jo kansallisella 

tasolla. Säännösten tiedottamisessakin on puutteita. Monta kertaa joutuu kysymään 

itseltään, saako näin tehdä. Ongelma on kärjistynyt sitä mukaa, mitä enemmän 
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lainsäädäntövaltaa on siirretty eduskunnalta Euroopan yhteisölle. Erehdys koskee 

tässä tapauksessa teon yleistä lainvastaisuutta. 

 Kieltoerehdykselle annetaan merkitystä melko pidättyväisesti. Vain poik-

keustapauksissa kieltoerehdys toimii anteeksiantoperusteena. Tahallisuuteen kiel-

toerehdys ei vaikuta. Toisaalta anteeksiannettava kieltoerehdys voi poistaa vastuun 

niin tahallisesta kuin tuottamuksellisestakin teosta. Koska erehdystyyppi poikkeaa 

periaatteessa selvästi tahallisuuteen kuuluvista erehdystilanteista, se käsitellään 

myöhemmin vastuuvapausperusteiden yhteydessä ( IV.8). 

 Soveltamiserehdys. — Kolmas erehdystyyppi ei ole itsenäinen, vaan edellisten 

välimaastoon sijoittuva. Soveltamiserehdyksestä voidaan puhua niissä tilanteissa, 

joissa tekijä tuntee kiellon pääpiirteissään ja tuntee tosiasiat mutta soveltaa lakia 

mielessään toisella tavalla kuin tuomioistuin. Tulkintaero perustuu yleensä 

normistoa koskevaan virheelliseen tietoon. Onko tiettyjen suurentavien sangallisten 

lasien myymistä huoltoasemalla pidettävä optikon toimen harjoittamisena? Onko 

tämä videofilmi raaistavaa pornoa? Onko tämän rajapyykin siirtäminen paikaltaan 

väärentämistä? Miten tämän teon laillisuutta olisi tulkittava tämän pykälän 

valossa? Erehdystyyppi koskee tosiasioiden tarkempaa oikeudellista arvottamista. 

 Tämä erehdystyyppi on käytännössä kaikkein vaikeimmin hallittavissa. Osa 

näistä erehdyksistä voidaan sijoittaa tunnusmerkistöerehdysten ja osa kieltoereh-

dysten ryhmään. Asiallisesti kysymys on siitä, sallitaanko tekijän luottaa 

käsitykseensä vai asetetaanko hänelle selonottovelvollisuus. Jälkimmäinenkään ei 

ole tahallisuuden perusmääritelmän kanssa ristiriidassa, koska hän on joka 

tapauksessa tiennyt, mitä tapahtuu. Perinteisessä opissa soveltamiserehdys sai 

harvoin merkitystä. Kuten jäljempää havaitaan, tilanne ei ole näin yksinkertainen ja 

vastaus vaihtelee muun muassa siitä riippuen, mistä rikoksesta on kyse. 

Soveltamiserehdysten luonnetta koskevat ongelmat käsitellään tunnusmerkistö-

erehdyksen jälkeen ( III.8.8). 

 Erehdyksen kohteet. — Tekijä voi tietysti olla tietämätön kaikista mahdollisista 

teon rangaistavuuteen vaikuttavista seikoista. Väärä mielikuva kohdistuu edellä 

kerrotulla tavalla periaatteessa aina tosiasioihin tai normeihin, mutta nämä 

erehdystyypit esiintyvät mitä moninaisimmissa tilanteissa. Koska erehdysten 

esittelyä määrittää jossain määrin erehdyksen kohde, on syytä lyhyesti kartoittaa 

tärkeimpien erehdysten kenttää ennen niiden yksityiskohtaista tarkastelua. 

 Tunnusmerkistötekijät ja syy-yhteys. — Tunnusmerkistötekijää koskeva 

erehdys voi koskea monenlaisia seikkoja. Usein tunnusmerkistötekijää koskeva 

erehdys koskee jotain muuta kuin yksiselitteisesti havainnoitavaa seikkaa. Metsän 

kaataja voi kuvitella kaatavansa omaa metsäänsä, vaikka kaataakin jakamattoman 

kuolinpesän tai naapurin metsää. Nämä tilanteet ovat erittäin olosuhdesidonnaisia 

ja ne käsitellään soveltamiserehdyksen yhteydessä ( III.8.8). 

 Kyse voi olla selvästi kuvailevista tunnusmerkistötekijöistä, kuten "ihminen". 

Seuraavassa jaksossa ( III.8.6) käsitellään kohdetta koskeva erehdys. Tekijä voi 

esimerkiksi luulla ampuvansa hirveä, vaikka ampuukin itse asiassa marjastajaa. 

Erehdys on selvästi tunnusmerkistöerehdys. 



Sida 196 av 360 
 

 Syy-yhteyden tuntemisvaatimus on oikeastaan peittämisperiaatteen alaisuu-

dessa käsiteltävä kysymys. Tekijä ei aina tunne täsmälleen tapahtumien kulkua. 

Ongelma tulee esiin erityisesti silloin, kun rikoksentekijällä on jokin tietty kohde ja 

tietty seurauksen aiheuttamistapa mielessään. Kirjallisuudessa puhutaan 

harhaiskusta ( III.8.6). 

 Tunnusmerkistötekijää koskevina erehdyksinä voidaan ymmärtää nekin edellä 

käsitellyt tilanteet, joissa tekijä erehtyy kvalifiointi- tai privilegiointiperusteesta. 

Erehdys on selväpiirteinen tunnusmerkistöerehdys ja se kuuluu peittämispe-

riaatteen ( III.8.4) ydinalueeseen. 

 Säännöksen soveltaminen. — Soveltamiserehdyksestä oli jo puhetta edellä. 

Niitäkin on monenlaisia. Joku voi erehtyä siitä, minkä lainkohdan mukaan teko 

arvioidaan. Toinen erehtyy siitä, voiko puutarhatraktorilla syyllistyä rattijuopumuk-

seen omalla pihanurmella. Kolmas erehtyy luulemaan, että yritystukia saa huijata 

ilman rangaistusvastuuta. Osa erehdyksistä on selkeämmin tunnusmerkistöereh-

dyksiä, toiset taas kieltoerehdyksiä. Soveltamiserehdykselle annettu merkitys 

vaihtelee vastaavasti ( III.8.8). 

 Vastuusta vapauttava seikka. — Eräällä tapaa "käänteisestä" erehdyksestä on 

kysymys silloin, kun tekijä luulee toimivansa oikeuttamisperusteen kattamassa 

tilanteessa tai lain sallimien voimakeinojen turvin. 

 Osa erehdyksistä on tunnusmerkistö- ja osa kieltoerehdyksiä. Jos tekijä luulee 

toimivansa hätävarjelutilanteessa, vaikka näin ei tosiasiassa olekaan asian laita, 

kyse on tunnusmerkistöerehdyksestä. Hän voi myös luulla, että tilanne sellaisena 

kuin hän sen käsitti oikeuttaa sellaisiin voimakeinoihin, joita oikeusjärjestelmämme 

ei tunne. Näissä tilanteissa kuvaan tulee myös kieltoerehdys. 

 Myös niin sanotut putatiivirikoksen tilanteet ovat mahdollisia. Siinä tekijä 

kuvittelee syyllistyvänsä rikokseen, vaikka tosiasiassa niin ei ole asian laita. Illan 

viettäjä saattaa kuvitella, että keskikaupungilla oluen nauttiminen kadulla olisi 

kiellettyä. Nämä ovat helpoimpia erehdystapauksia, koska pelkistä ajatuksista ei 

rangaista. Nämä erehdykset käsitellään jakson lopuksi ( III.8.9). 

 Omaa henkilöä koskeva erehdys. — Tekijän erehdys omasta itsestään vaikuttaa 

harvemmin. Kuten edellä peittämisperiaatteen yhteydessä ( III.8.4) todettiin, 

esimerkiksi tekijän väärä luulo omasta syyntakeisuudestaan on vaikutukseton. 

Motiivia koskevalla erehdyksellä on yleensä vaikutusta lähinnä rangaistuksen 

mittaamisessa ja osin rikoksen törkeysarvostelussa. Erehdykseen perustunut mus-

tasukkaisuusdraama on syytä arvostella lievemmin kuin palkkamurha. Motii-

vierehdys on joskus lähellä vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevaa erehdystä, jos 

tekijä esimerkiksi kuvitteli olevansa hengenhädässä. 

 Sama koskee osaa rangaistuksen vähentämis- ja enentämisperusteista. 

Toisaalta osa näistä on rinnastava tunnusmerkistöön kohdistuviin erehdyksiin ja 

erehdykselle voidaan antaa tahallisuuden poistava vaikutus. Myös erehdys 

erityisestä henkilöön liittyvästä olosuhteesta ( V.2.5) vaikuttanee yleensä 

tahallisuuteen. Esimerkiksi luulo lähisukulaisuudesta toiseen henkilöön voi poistaa 
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rikoksentekijän suojelemisen (RL 15:11) rangaistavuuden. Tilanteisiin viitattiin 

peittämisperiaatteen yhteydessä. ( III.8.4) 

 Säännökset. — Laintuntemattomuutta koskeva erehdys on tietysti kieltoereh-

dyksen ( IV.8) päätyyppi, vaikka osa säännöksiä koskevista erehdyksistä onkin 

käsiteltävä soveltamiserehdyksen ( III.3.8) yhteydessä. Sellaiset perinteiset 

tunnusmerkistöt kuin varkaus, tappo tai pahoinpitely tunnetaan yleisesti. Mutta 

tietääkö maanviljelijä, millaisia tuotteita saa myydä EU:n alueelle? En minäkään 

tiedä. Vaikka rangaistavuus ei edellytä tarkkaa tietoa säännösten soveltamisesta 

edes rangaistavuuden ydinalueilla, jonkinlaista oikeudellisen puolen tuntemista on 

syytä nykyaikaisessa rikosoikeudessa vaatia ennen kuin tekijää rangaistaan. 

 

8.6 "Dolus indeterminatus", harhaan osuminen ja erehtyminen 

rikoksen kohteesta 

 

Erehdystyypit. — Rikoslainopissa on usein käsitelty erehdyksenä myös rikoksen 

kohdistumista muuhun kuin tarkoitettuun kohteeseen. Harhaiskun tilanteissa ei itse 

asiassa ole kysymys erehdyksestä vaan lähinnä syy-yhteyden poikkeamista. Kohde-

erehdys on helpommin ymmärrettävissä yhdeksi erehdystilanteeksi, mutta sekään 

ei ole tyypillinen erehdys. Koska tilanteet muistuttavat toisiaan, ne käsitellään 

yhdessä. 

 "Dolus indeterminatus" ja harhaisku. — Tekijän tahallisuus on usein melko 

määrittelemätön. Esimerkiksi varkaustapauksissa tekijälle on usein yhdentekevää, 

kuka omistaa anastetun omaisuuden. Tahallisuuteen ei tietenkään kuulu näissä 

tapauksissa tieto rikoksen uhrista. 

 Mutta miten olisi arvioitava niitä tilanteita, joissa tekijällä on ollut tietty kohde, 

mutta kohde "missataan" ja teko kohdistuukin johonkin muuhun? Harhaiskussa 

(aberratio ictus) tekijä tuntee tekotilanteen oikein, mutta teko ei ulkoisten 

olosuhteiden vuoksi päädy hänen toivomaansa tulokseen. Klassinen esimerkki on 

laukaus, joka osuu toiseen kuin tarkoitettuun kohteeseen. 

 Jos todellinen ja tarkoitettu kohde ovat rikosoikeudellisesti samanarvoisia, 

harhaiskulla ei ole merkitystä. Pääasiallisena syynä tälle lienee se, että näitä 

tarkoitustahallisuuden erityistapauksia ei ole tarpeen käsitellä epämääräisemmän 

tahallisuuden tapauksista poikkeavalla tavalla. Jos kohteet ovat rikosoikeudellisesti 

eriarvoisia, poikkeamalla on merkitystä. Mitään muita erityisiä sääntöjä ei tarvita ja 

tilanteet voidaan ratkaista yleisten syyllisyysopillisten lähtökohtien varassa. 

Tilanteita on paras valaista esimerkeillä. 
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"Dolus indeterminatuksen" ja harhaiskun tilanteita 
 

Tarkoitettu 

teko 
Tapahtunut 

teko 
Esimerkki Ratkaisu 

Oikeuden-

vastainen 
Korvaava oi-

keudenvastai-

nen 

A yrittää ampua B:n, mutta B:n 

väistettyä C kuolee 
Tappo (1) 

Oikeuden-

vastainen 
Oikeudenvas-

tainen lisäseu-

raus 

A ampuu B:n ja aiheuttaa samalla 

vakavaa vaaraa kymmenelle muulle 

ihmiselle 

Tappo ja vaaran aiheutta-

minen (2)  

Oikeuden-

mukainen 
Oikeudenvas-

tainen 
Metsästäjä A ampuu hirveä, mutta 

surmaakin ampumalinjalla olleen 
kanssametsästäjä B:n 

Tappo, kuolemantuottamus 

tai tapaturma yleisten sään-
töjen mukaan (3) 

Oikeuden-

vastainen 
 

Oikeudenmu-

kainen 
A virittää B:lle tappavan ansan, 

johon astuu B:n koira 
Tapon yritys jos yritys on 

kelvollinen (4) 

 

 

Ensimmäisessä (1) tilanteessa harhaiskun kohde on samanarvoinen kuin tarkoi-

tettukin oli ja harhaan osuminen lienee merkityksetöntä. Joskus esitetään, että A 

tulisi tuomita B:n tapon yrityksestä ja C:hen kohdistuneesta törkeästä kuoleman-

tuottamuksesta, tai jos A mielsi alun alkaen C:n kuoleman varsin todennäköiseksi, 

tapon yrityksestä ja taposta. Kantaa vastaan puhuu muun muassa se, että jos A:n 

teolla olisi yllyttäjä, tämä ei vastaisi seurauksista välttämättä lainkaan ( V.2.3).  

 Jos lisäksi muutamme esimerkin sellaiseksi, jossa tuottamuksellinen tekomuoto 

on rankaisematon, ratkaisu näyttää vielä omituisemmalta. A yrittääkin kivittää B:n 

ikkunan rikki, mutta huonona heittäjänä osuu C:n ikkunaan. Sekä tuottamuksellinen 

C:n ikkunan rikkominen että tahallinen B:n ikkunan rikkomisyritys olisivat 

rankaisemattomia, koska vahingonteko rangaistaan vain tahallisena ja sen yritys ei 

ole rangaistava. 

 Siinäkin tapauksessa, että ensimmäisen esimerkin C menehtyy ja B:kin 

haavoittuu, A:ta lienee rangaistava C:n taposta ja B:hen kohdistuneesta törkeästä 

vammantuottamuksesta tai pahoinpitelystä sen mukaan, miten todennäköiseksi A 

mielsi seuraukset. 

 Toisessa (2) tapauksessa ei ole kyse harhaiskusta vaan siitä, että teon 

varsinaisen kohteen lisäksi tekijä aiheuttaa epämääräiselle ihmisjoukolle hengen-

vaaraa. On selvää, että tällaisissa tapauksissa henkilön syyksi luetaan molemmat 

seuraukset. 

 Esimerkkitapauksessa on kyseessä on vain vaarantamisseuraus. Vaaran 

aiheuttamisen kriminalisointia (RL 21:13) on tulkittu meillä konkurrenssiopillisesti 

siten, että useidenkin ihmisten terveyden vakava vaarantaminen merkitsee vain yhtä 

vaaran aiheuttamista ( VI.3). 
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 Jos kymmenen henkilöä ovat aivan B:n vieressä ja A mieltää sen, että ketkä 

tahansa saattavat varsin todennäköisesti menehtyä, kyse saattaisi olla periaatteessa 

taposta ja kymmenestä tapon yrityksestä. Tällöin on kuitenkin edellytettävä, että 

teolla voidaan toteuttaa enemmän kuin yksi vaihtoehtoinen tavoite. A:n aseena 

pitäisi olla esimerkiksi kranaatti tai muu sellainen ase, jonka laukaisemalla voi 

tappaa useita. Tällaisesta kumulatiivisten seurausten suhteesta voidaan esittää 

toinen esimerkki. Oletetaan, että terroristi heittää kahvilaan kranaatin ilman 

varsinaista kohdetta mutta mieltäen, että lopputuloksena on varsin todennäköisesti 

ruumiita ja ketkä tahansa kahvilassa olevista voivat kuolla. Kahvilassa olleista 

kymmenestä ihmisestä kukaan ei kuole. Terroristi voidaan tuomita kymmenestä 

tapon yrityksestä, jos pelastuminen oli sattuman kauppaa eikä johtunut esimerkiksi 

kranaatin kelvottomuudesta. 

 Oletetaan sen sijaan, että mafioso virittää tappavan ansan kilpailijansa taloon 

mieltäen, että ansaan astuu yksi — mutta vain yksi — perheen neljästä jäsenestä. 

Tappajalle on yhdentekevää, kuka siihen astuu. Kyse lienee ainoastaan yhdestä 

taposta ja vaaran aiheuttamisesta (RL 21:13) muille. Periaatteessahan kyse voisi 

olla taposta ja kolmesta tapon yrityksestä, mutta koska tekijän tieten vain yksi 

ihminen voi kuolla, hänen rankaisemisensa neljästä henkirikoksesta olisi erikoinen 

ratkaisu. 

 Viimeisessä kahdessa tapauksessa rikoksen tarkoitettua ja todellista uhria 

suojataan eri tavoin ja harhaiskun merkitys arvioidaan yleisten tahallisuus- ja teon 

huolimattomuussääntöjen mukaan. Kolmannessa (3) tapauksessa vastuu 

kanssametsästäjän kuolemasta ratkeaa sen mukaan, mielsikö A B:n kuoleman 

varsin todennäköiseksi. Jos kanssametsästäjä on A:n tieten hirven takana 

ampumalinjalla, kyseessä saattaa olla jopa tappo. 

 Käytännössä kyseeseen tulee lähinnä kuolemantuottamus, jos A olisi voinut ja 

hänen olisi pitänyt mieltää harhaan osumisen riski. Jos B:hen osuminen oli 

ennakoimatonta, kyse voi olla rankaisemattomasta tapaturmasta. Huomioon on 

tietysti otettava myös muun muassa kanssametsästäjän oma tietoinen riskinotto, jos 

hän on esimerkiksi tietoisesti rikkonut metsästyksenjohtajan antamia sijoit-

tautumismääräyksiä ( III.6.3.3). 

 Tapauksen (4) ainoa ongelma on A:n yrityksen kelvollisuus ( V.1.3). Jos ansa 

ei ollut kelvoton ja jos B oli vaaravyöhykkeessä, kyseessä on tapon yritys. Koiran 

tappamisessa olisi kyse tuottamuksellisesta vahingonteosta. Viimemainitusta ei 

kuitenkaan rangaista, sillä vahingonteko on rangaistava teko vain tahallisena. 

 Error in persona, error in obiecto. — Näissä tilanteissa on kyse eräänlaisesta 

kohde-erehdyksestä. Kun harhaiskussa tekijä käsitti tekotilanteen oikein mutta 

epäonnistui yrityksessään, kohde-erehdys tarkoittaa sitä, että tekijä kohdistaa 

tekonsa esimerkiksi pimeässä väärään uhriin. Kohde-erehdyksiin pätee sama 

sääntö kuin harhaiskuihinkin. Jos rikos kohdistuu muuhun kuin tarkoitettuun 

kohteeseen, on erehdyksellä rikosoikeudellista merkitystä vain, jos kohteita 

arvotetaan rikosoikeudellisesti eri tavoin. Tilanteita voidaan arvioida harhaiskuja 

esitelleen taulukon avulla. 



Sida 200 av 360 
 

 Taulukon ensimmäistä (1) tilannetta vastaisi sellainen kohde-erehdys, että A 

haluaa ampua B:n mutta tappaakin pimeässä C:n. Samoilla perusteilla kuin 

vastaavassa harhaiskun tapauksessa kyse lienee vain taposta. Tai oletetaan, että 

yrityksen toimitusjohtaja yrittää hankkia perusteettomia yritystukia. Tehdessään 

anomusta hän olettaa, että petetty taho on kauppa- ja teollisuusministeriö vaikka 

tosiasiassa perusteettoman tuen myöntäjä onkin Kera Oy. Erehdyksellä ei ole 

merkitystä avustuspetoksen (RL 29:5) rangaistavuudelle. 

 Kohde-erehdys ei vaikuta toisen (2) tapauksen arvosteluun. Vaikka A ampuisi 

erehdyksessä B:tä luullen häntä paikalla myös olleeksi C:ksi, hänet tuomittaneen 

vain taposta ja vaaran aiheuttamisesta muille. Perusteet ovat samat kuin dolus 

indeterminatuksen tapauksessa. 

 Jos taas kuvitellulla ja todellisella uhrilla on erilainen rikosoikeudellinen 

merkitys, tilanne ratkaistaan tekijän kannalta lievimmän linjan mukaan. Jos todella 

tehty on luuloteltua raskaampi, poistaa erehdys tahallisuuden. Jos tapahtunut on 

luuloteltua lievemmin rangaistava, rangaistaan tekijää todella tapahtuneen mukaan. 

Näissä tapauksissa lopputulokset ovat hieman harhaiskua koskevista ratkaisuista 

poikkeavia. 

 Kolmatta (3) tapausta vastaisi esimerkki, jossa metsästäjä ampuu hirvijahdissa 

ollessaan marjastajaa luullen tätä hirveksi. Koska metsästäjä on uskonut ampuvansa 

hirveä, hänet voidaan tuomita ainoastaan kuolemantuottamuksesta, ei sen sijaan 

tahallisesta taposta. Erehdys olisi muotoiltavissa suoraan seuraustahallisuudenkin 

tilanteeksi ( III.8.3). Koska metsästäjä uskoi ampuvansa hirveä, hän ei pitänyt 

laukauksen varsin todennäköisenä seurauksena ihmisen kuolemaa. Tällainen 

perustelu olisi kuitenkin keinotekoinen eikä vastaisi metsästäjän todellista harkin-

taa. 

 Joissain olosuhteissa marjastajan kuolema saatetaan katsoa jopa rankaisematto-

maksi tapaturmaksi. Harhaiskun yhteydessä esillä ollut tappovaihtoehto ei 

ilmeisesti nyt tule kyseeseen. 

 Neljännestä (4) tilanteesta voisi olla esimerkkinä jälleen avustuspetos (RL 

29:5). Avustuspetoksissa EY:n instituutiot ovat vielä tällä hetkellä heikomman 

suojan kohteena kuin kotimaiset avustuksen myöntäjät (ks. RL 29:9.2). Eräissä 

tilanteissa EY-avustuspetos ei liene vielä tätä kirjoitettaessa rangaistava ylipäätään. 

Jos toimitusjohtaja kuvitteli erehdyttävänsä kauppa- ja teollisuusministeriötä — 

jota vastaa taulukossa isäntä — hän ei ole tahallaan erehdyttänyt Euroopan yhteisön 

rahastoa — eli taulukon koiraa. 

 Tässä tilanteessa voidaan herättää kysymys tarkoitetun tapahtumankulun ran-

kaisemisesta yrityksenä. On siis kysyttävä, oliko ministeriön erehdyttämisyritys 

tapauksessa kelvoton ( V.1.3) vai ei. Kelvollinen yritys voisi olla kyseessä 

esimerkiksi silloin, kun lopullinen avustuksen myöntäjä perustuu sattumanvaraisiin 

syihin. Jos taas avustus oli alun alkaen EY-tukia, teolla ei ole yritetty rangaistavalla 

tavalla erehdyttää ministeriötä. 

 

8.7 Tunnusmerkistöerehdys 
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Ongelma. — Tahallisuutta joudutaan arvioimaan myös muiden kuin seurausten 

suhteen. Erittäin monet tunnusmerkistötekijät eivät ole riippuvaisia tekijän toimin-

nasta. Olosuhde joko on tai ei ole olemassa teon hetkellä, kun taas seuraus aiheutuu 

teosta sen jälkeen. Tunnusmerkistöerehdyksellä tarkoitetaan sitä, että tekijä ei tunne 

tekohetkellä kaikkia rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvia seikkoja. Tunnusmer-

kistöerehdys poistaa tahallisuuden. Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi silti 

tulla kysymykseen tuottamuksen rangaistavuutta koskevien sääntöjen mukaan ( 

III.9.2-3). Asiaa voidaan valaista esimerkeillä. 

 Esimerkkejä. — Molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteenkin perustuva 

sukupuoliyhteys on kielletty liian nuorten henkilöiden kanssa. Suojaikärajat ovat 

nykyään 18 vuotta ostettaessa prostituoidulta seksuaalipalveluja (RL 20:8) ja 15 

vuotta vastikkeettomassa, vapaaehtoisessa sukupuoliyhteydessä tai muussa 

seksuaalisessa teossa (RL 20:6). Tällaisen olosuhteen olemassaoloon ei voida 

"pyrkiä", koska tekijän toiminta ei ole syy olosuhteelle. Tahallisuus on perusteltava 

sen varassa, kuinka varmana tekijä piti sitä, että kumppani on alle 18- tai alle 15-

vuotias. 

 Petos edellyttää muun muassa toisen erehdyttämistä ja sitä, että joku hyötyy tai 

kärsii taloudellisesti. Vahinkoseuraus on tässäkin helppo todeta. Jos "huijari" 

mieltää varsin todennäköiseksi, että joku kärsii erehdyttämisen johdosta ta-

loudellisen tappion, tunnusmerkki täyttyy. Mutta millä varmuudella henkilön tulee 

mieltää, että hänen kertomansa asiat ovat totuudenvastaisia ja että keskus-

telukumppani erehtyy? 

 Ratkaisussa KKO 1996:149 kysymys kuului, oliko velallinen pettänyt 

takaajiaan salaamalla näiltä heikon taloudellisen tilansa. Velallinen tuomittiin 

petoksesta, koska hän oli ymmärtänyt, että takaajilla oli virheellinen käsitys hänen 

taloudellisesta tilanteestaan. Lähinnä kysymys lienee varsin todennäköiseksi 

mieltämisestä. Tässä KKO:n ratkaisussa on myös poikkeuksellisesti 

tahtotahallisuuden piirteitä, koska seuraustahallisuus perusteltiin velallisen 

välinpitämättömällä suhtautumisella siihen, että velat jäävät häneltä maksamatta. 

Samaan lopputulokseen olisi tultu myös todennäköisyystahallisuuden mallilla. 

 Kolmantena esimerkkinä voidaan esittää veropetos (RL 29:1). On selvää, että 

vääriksi mieltämiään tietoja ilmoittava henkilö syyllistyy veropetokseen. Samoin 

jos henkilö jättää ilmoittamatta tuloja, hänen on jollain todennäköisyydellä 

miellettävä itsensä ilmoitusvelvolliseksi kyseisistä tuloista. Tämä jälkimmäinen 

kysymys kuuluu seuraavassa jaksossa käsiteltävän soveltamiserehdyksen piiriin. 

 Perinteinen esimerkki on varkaus (RL 28:1). Jos jonkun tarkoituksena on ottaa 

naulakosta oma takkinsa mutta hän tuleekin huolimattomuuttaan ottaneeksi 

samannäköisen, vieraan takin, käsillä on objektiivisesti ottaen anastusteko. Varkaus 

on kuitenkin tahallisena rangaistava teko ja tahallisuus edellyttää tietoa siitä, että 

otettu omaisuus ei ole omaa. 

 Kaikissa esimerkeissä tunnusmerkistöerehdys poistaa tahallisuuden ja teko on 

rankaisematon, koska tuottamukselliset tekomuodot eivät ole rangaistavia. 

Vahingonkorvausvelvollisuus ei sen sijaan poistu. 
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 Kuinka todennäköiseksi olosuhde on miellettävä? — Miten tarkkaan ja 

varmasti olosuhde pitää tuntea, jotta teko olisi tahallinen? Meikäläisen tahalli-

suuskeskustelun vinoutumaa osoittaa se, että "olosuhdetahallisuudesta" ei ole 

keskusteltu juuri lainkaan, vaikka se on monissa rikoksissa keskeisempi ongelma 

kuin seuraustahallisuus. Erityisesti taloudellisten rikosten tahallisuusongelmat 

koskevat usein sekä seurausta että olosuhteita. 

 Kirjallisuudessa esitetyt kannanotot ovat ylimalkaisia. Yleensä ei edellytetä 

varmaa tietoa. Jotkut edellyttävät ainoastaan sitä, että tekijä mieltää olosuhteen 

olevan oletettavasti käsillä. Voidaan kuitenkin perustellusti lähteä siitä, että 

tunnusmerkistöerehdyksen ja seuraustahallisuuden pitäminen edes jossain määrin 

"samalla tasolla" edellyttää varmemmaksi miellettyä olosuhdetta. 

 Joka tapauksessa varsin todennäköiseksi mielletty olosuhde kattaa tahalli-

suusvaatimuksen. Samoin jos tekijä on yrittänyt ennen tekoa huolellisesti selvittää 

olosuhteita, voidaan harvoin sanoa, että tekijä menetteli tahallaan, vaikka selvitys 

osoittautuukin jälkikäteen riittämättömäksi. 

 Suhde soveltamiserehdykseen. — Yleispätevää vastausta ei voida antaa, koska 

erehdystilanteet ja tunnusmerkistöt vaihtelevat. Tilanteet on erittäin usein 

ymmärrettävä tunnusmerkistö- ja kieltoerehdyksen välimaastoon sijoittuvina. 

Esimerkiksi kunnianloukkauksessa joudutaan pohtimaan "solvauksen" mieltämisen 

astetta. Velallisen rikoksissa keskeiseen asemaan saattaa nousta sen arvioiminen, 

onko omaisuus velallisyhtiön omaa vai jonkun muun.  

 Tahallisuusongelma ei koske selväpiirteisesti todellisuuden hahmottamista 

vaan sitä, millä tavalla tekijän on hahmotettava oikeusnormien ja todellisuuden 

välinen suhde. Tästä syystä tapaukset otetaan arvioitaviksi seuraavaksi sovelta-

miserehdyksen tapauksina. 

 

8.8 Soveltamiserehdys 

 

Kielto- ja tunnusmerkistöerehdyksen välissä. — Kieltoerehdys koski teon kiellettyä 

luonnetta ylipäätään. Jos siis videofilmin maahantuoja tietää, mitä filmi sisältää, 

mutta ei ylipäätään tiedä, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien videofilmien 

maahantuonti on kiellettyä, kyseessä on kieltoerehdys, joka vaikuttaa vain poik-

keuksellisesti. Jos taas maahantuoja ei tiedä, mitä välittäjän hänelle toimittamissa 

videolaatikoissa on, kyseessä on tunnusmerkistöerehdys, joka poistaa tahallisuu-

den. Nyt erehdys koskee havainnoitavia seikkoja. 

 Jos henkilö tuo maahan videofilmejä, niiden laissa tarkoitettu sukupuo-

lisiveellisyyden vastaisuus ei ole vain tosiasioita tai vain oikeutta koskeva ongelma. 

Soveltamiserehdyksessä on kyse oikeudellisesta, ei tosiasiallisesta virhearvioinnis-

ta. Tekijä on siis selvillä kaikista olosuhteista ja tietää suurin piirtein oikeusjär-

jestelmän sisällön. Ongelma koskee havainnoitavaa filmiä ja sen oikeudellista 

arviota samanaikaisesti. Näistä tilanteista osa kuuluu tunnusmerkistö- ja osa kiel-

toerehdyksen piiriin. 
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 Erehdysten sijoittaminen ryhmiin. — Kirjallisuudessa ei ole päästy yksimieli-

syyteen siitä, millä perusteella jako pitäisi tehdä ja millaisia vaatimuksia tulisi 

asettaa soveltamiserehdyksen vastuusta vapauttavalle merkitykselle. 

 Kysymys on kriminaalipoliittisesti tärkeä. Monimutkaista ja vaikeaselkoista 

rikoslainsäädäntöä on entistä enemmän. Kiellot ovat etääntyneet eduskunnasta 

esimerkiksi kansainvälisille areenoille. Muutenkaan säädösten julkistaminen ei ole 

moitteetonta. Viranomaisapua ei saa tai jos sitä saa, neuvo voi olla virheellinen. 

 Toisaalta jos henkilö luulee löytäneensä laista "porsaanreiän", vaikka 

todellisuudessa ei olekaan löytänyt, ei ole mitään syytä antaa erehdykselle merkitys-

tä. Tekijä kantaa yleensä riskin omista laintulkinnoistaan. Ainakin jos tekijän 

erehdys perustuu hänen omaan, vaikkapa kirjallisuudesta ammennettuun laintul-

kintaansa, lähtökohtana lienee pidettävä soveltamiserehdyksen merkityksettömyyt-

tä. 

 Suurin osa soveltamiserehdystapauksista voidaan sijoittaa kieltoerehdyksen 

kanssa samaan ryhmään. Jos näin ei tehtäisi, monista rajatapausrikoksista voisivat 

vastata vain juristit — ja harvat heistäkään. Etenkin jos tekijällä on virheellinen 

kuva tunnusmerkistön rajoista, hän on asiallisesti erehtynyt tekonsa kielletystä 

luonteesta. 

 Eroa on pyritty täsmentämään puhumalla "havainnoitavista" ja "normatiivisis-

ta" tunnusmerkistötekijöistä. Jos tunnusmerkki on jollain tapaa havainnoitavaa, 

kyse olisi tunnusmerkistöerehdyksestä. Jos taas kyse on normatiivisemmasta 

käsitteestä, olisimme lähempänä kieltoerehdystä. Erottelu ei vie asiaa paljon 

eteenpäin, sillä tämäkin ajatus on vaikeasti sovitettavissa käytännön ongelmata-

pauksiin. 

 Luottamusperiaate ja selonottovelvollisuus liukuvalla asteikolla. — Tapauksia 

näkyy tuomioistuimissa ratkaistun liukuvalla asteikolla. Asteikon toisessa, 

kieltoerehdyksen päässä on lähes täydellinen selonottovelvollisuus. Aivan 

täydellinen selonottovelvollisuus ei kuitenkaan ole. Lähtökohtana pitää olla, että 

tekijä voi turvata selustansa etukäteen ottamalla huolellisesti selvää toiminnan 

rangaistavuudesta. Rangaistusvapaus ei rajoitu vain viranomaisneuvojen hankki-

miseen, vaan myös yksityiset asiantuntijat voivat antaa neuvoja, joihin tekijä voinee 

perustellusti luottaa. Monissa kysymyksissä asiantuntevimmat neuvot ovatkin 

saatavilla yksityissektorilta, esimerkiksi asianajajilta. 

 Toisessa päässä taasen kyse näyttää olevan luottamusperiaatteesta. Henkilö saa 

luottaa niihin tietoihin, joita hänellä on tai joita hän on saanut. Hänellä ei ole katsottu 

olleen velvollisuutta erityisiin ponnistuksiin erehdyksen välttämiseksi. Tilanteet 

muistuttavat läheisesti tunnusmerkistöerehdystä. Teon huolimattomuuden tapaan 

voitaisiin puhua perustelluista vastavuoroisista odotuksista ( III.6.1.9). Näissä 

tilanteissa soveltamiserehdys rinnastuu suoraan tunnusmerkistöerehdykseen ja 

vastuuvapaus tulee helpommin kyseeseen. 

 Miten eri rikostyypit sijoittuvat asteikolle? Tässä omaksuttu asteikko 

luottamusperiaatteesta selonottovelvollisuuteen on samanlainen kuin siviilioikeu-

dellisessa kirjallisuudessa on esitetty. Tapausten sijoittaminen asteikolle ja 
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ratkaisussa huomioon otettavat seikat poikkeavat toisistaan merkittävästi, ja tässä 

esityksessä voidaan esittää vain joitain pääpiirteitä ja tyyppitapauksia. 

 Huomioon on otettava rikoksen laatu. Mitä vähäisemmästä rikoksesta on kyse, 

sitä lievempi lienee selonottovelvollisuuskin ja sitä laajempi vastaavasti luottamuk-

sensuoja. Yksityinen, joka jättää auton akun roskalaatikon viereen, voinee tietyissä 

olosuhteissa vedota kunnan ympäristösihteeriltä saamaansa epäviralliseen 

"lupaan". Kemikaaliyritys lienee laajemmin selonottovelvollinen siitä, onko yhtiön 

ulkomaille viemä aine ongelmajätettä. Oikeuskäytännön valossa näyttää ilmeiseltä, 

että erilaisissa rikoksissa edellytetään eriasteista aktiivisuutta, kuten jatkosta 

havaitaan.  

 Tärkeää on myös erehtyjän sosiaalinen asema. Mitä vastuullisemmissa 

tehtävissä ja paremmin koulutettu henkilö on, sitä voimakkaampana voidaan 

selonottovelvollisuutta pitää. Eläkeläisen erehtyminen vähäisten säästökassatalle-

tusten korkojen veronalaisuudesta voi johtaa rankaisemattomuuteen, jos hän luotti 

säästökassan konttorinjohtajan neuvoon. Konsernin johdolla voi olla laaja 

selonottovelvollisuus siitä, mitä tietoja konsernin on ilmoitettava verottajalle. 

 Mitä lähemmäs normien tulkintaa siirrytään, sitä useammin tulee kyseeseen 

selonottovelvollisuus oikeasta tulkinnasta ja sitä voimakkaampi se on. Joissain 

tilanteissa soveltamiserehdys rinnastuu suoraan kieltoerehdykseen ja se saa 

vastuusta vapauttavan merkityksen anteeksiannettavana. Edellytyksenä on, että 

tekijältä ei kohtuudella voitu odottaa suurempaa huolellisuutta soveltamiskäy-

täntöjen selvittämisessä. Toisaalta näissä poikkeustilanteissa vastuu poistuu niin 

tahallisesta kuin tuottamuksellisestakin teosta. ( IV.8) 

 

 

Erehdyksen asteet 

 

 
Mitä on tapahtumassa,  Miten tämän teon laillisuutta olisi Saako näin ylipäätään 

mikä on tilanne?   tulkittava tämän pykälän nojalla? tehdä? 

  
 

 

Tunnusmerkistöerehdys  Soveltamiserehdys  Kieltoerehdys 

 

Poistaa tahallisuuden...     Voi olla anteeksiannettava ja 

vastuu poistuu tahallisesta ja 

tuottamuksellisesta rikokses-

ta... 

 

 

 

...koska tekijä ei  ...jos tekijällä  ...jos tekijä on täyttä- ...jos säädös julkistettu 

tiennyt asian oikeaa  on perusteltu syy  nyt selonottovelvolli- väärin, se on erityisen vai- 

laitaa    luottaa tietoihins  uuden vaatimukset keaselkoinen, on saatu vir-

heellinen viranomaisneuvo 

tai näihin rinnastettavista 

syistä 
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Miten luottamuksensuojan ja selonottovelvollisuuden akselia sovelletaan? 

Edellyttääkö tahallisuus sitä, että väärentäjä tietää, että kyseessä on "asiakirja" tai 

"muu todistuskappale"? Tai pitääkö pienehköllä purjeveneellä humalassa seilaavan 

tietää, että kyseessä on "alus" vesiliikennejuopumuksen näkökulmasta? Erilaisten 

abstraktien erehdysteorioiden esittelyn sijasta tarkoituksenmukaisinta on ottaa 

muutamia esimerkkejä todellisista rikoksista ja tunnusmerkistöistä. 

 Tunnusmerkistöerehdystä lähellä olevat tapaukset. — Eräät soveltamisereh-

dykset ovat hyvin lähellä perinteisiä tunnusmerkistöerehdyksiä, ja suurta selonotto-

velvollisuutta ei voida vaatia. Etenkin jos syytetty voi vedota luottamusperiaat-

teeseen, tahallisuusvaatimus jää helposti täyttymättä. Jos siis syytetyllä on ollut 

perusteltu syy uskoa saamiinsa tietoihin, hänellä ei ole ainakaan merkittävää 

selonottovelvollisuutta. 

 Kätkemisrikokset. — Tahallisessa kätkemisrikoksessa (RL 32:1) edellytetään, 

että tekijä tietää hankkimansa omaisuuden olevan laissa tarkoitetulla varalli-

suusrikoksella saatua. Tarkkaa tietoa omaisuuden alkuperästä ei edellytetä. Toi-

saalta jos ostaja luulee omaisuutta salakuljetetuksi, tahallisuusvaatimus ei täyty. 

Salakuljetetun omaisuuden kätkeminen ei nimittäin ole rikos. 

 Toisaalta myös tuottamuksellinen kätkemisrikos (RL 32:4) on rangaistava, jos 

omaisuuden alkuperää oli syytä epäillä. Vaadittava huolellisuus kaupankäynnissä 

tarkoittaa lähinnä sitä, että tavara tarkastetaan hyvän kauppatavan edellyttämällä 

tavalla (ks. KKO 1995:68,  III.6.1.9) esimerkiksi tarkistamalla 

moottoriajoneuvon runkonumero. 

 Suojaikärajat. — Klassisia esimerkkejä ovat seksuaalirikosten suojaikärajat, 

joihin edellä jo viitattiin. Tekijä voi erehtyä luulemaan 14-vuotiasta 15-vuotiaaksi 

tahallisuuden poistavalla tavalla etenkin, jos lapsen kehitystaso ja oma ilmoitus 

tukevat erehdystä (ks. KKO 1937 I 14 ja KKO 1937 II 40). Rajatapauksissa tekijälle 

ei ole asetettu sanottavaa selonottovelvollisuutta. 

 Alueiden käyttö. — Alueiden käyttöä koskevat tapaukset liittyvät erityisesti 

luvattomaan metsän hakkuuseen, metsästykseen tai kalastukseen. Yleensä erehdys 

on ollut tunnusmerkistöerehdys, jos syytetty on erehtynyt maantieteellisestä 

alueesta. Niissäkään tapauksissa, joissa on erehdytty sopimusoikeudellisista tai 

vastaavista kysymyksistä, erehtyjälle ei ole asetettu kovin laajaa selonottovel-

vollisuutta. 

 Ratkaisussa KKO 1964 II 94 syyte rauhoitetun metsäpalstan hakkuusta 

hylättiin, koska omistaja oli erehtynyt ja ulottanut hakkuun väärälle alueelle. 

Tapauksessa KKO 1946 II 289 puiden myyjän erehdys koski sitä, missä vaiheessa 

hän sai alkaa myydä metsää. Syyte hylättiin, koska myyjällä oli perusteltua syytä 

luulla olevansa oikeutettu myyntiin.  

 Myös kalastus- ja metsästysoikeudesta saattaa olla erheellinen käsitys. Ratkai-

sussa KKO 1960 II 82 syytetyt olivat vuokranneet kalastusoikeuden. Epäselvyyttä 

oli siitä, koskiko vuokralaisia kalastuskunnan asettama talvikalastuksen kielto. 

KKO katsoi, että syytetyt olivat talvikalastaneet vilpittömässä mielessä. Asiassa ei 
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ollut tosin kyse rangaistusvaatimuksesta. Ratkaisussa KKO 1976 II 86 oli jossain 

määrin epäselvää, kuinka laaja kalastusoikeus tilalla oli yhteisiin vesialueisiin. 

Syyte hylättiin jo sillä perusteella, että tuomioistuimellekin jäi epäselväksi se, oliko 

kalastusoikeus ylitetty vai ei. 

 Toisentyyppisessä tapauksessa KKO 1967 II 91 kalastusoikeus oli yksiselittei-

sesti vuokrattu ulkopuoliselle. Kalastuskunnan jäsen A oli tästä huolimatta 

ravustanut vedessä ja takavarikoinut vuokramiehen pyydyksiä. A:n tuomitsemi-

sessa ei ollut ongelmia. Asiallisesti kyse ei ollutkaan erehdyksestä vaan pikem-

minkin kalakateudesta. 

 Mainita voidaan vielä ratkaisu KKO 1933 II 439, jossa "luvattoman tien 

ottanutta henkilöä" vastaan ajettu syyte hylättiin, koska tietä oli aikaisemminkin 

käytetty yleisesti. Sen sijaan ratkaisussa KKO 1985 II 38 kalastaja tuomittiin 

kotirauhan rikkomisesta, kun hän nousi vastoin huvilan omistajan kieltoa tontin 

rantaan. Puolustukseksi ei riittänyt se, että rantaa oli käytetty vanhastaan 

kalastuskunnan nuotanvetopaikkana. Hänhän ei itse asiassa erehtynyt ylipäätään. 

Samanlaisia ratkaisukriteerejä voitaneen käyttää niissä tapauksissa, joissa henkilö 

ylittää jokamiehen oikeudet esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle maanomistajan 

pihapiiriä. 

 Perätön lausuma. — Perättömän lausuman antajalle ei voitane asettaa laajaa 

velvollisuutta "verestää muistiaan" ennen oikeudenkäyntiä. Jos hän ei asiaa muista, 

hän saa vedota muistamattomuuteensa eikä häntä voida pakottaa lausumaan asiasta, 

jota hän ei muista. Joissain tapauksissa jopa vääränsisältöisen kertomuksen 

antaminen voi jäädä tuottamuksen puolelle eikä perättömän lausuman (RL 15:1) 

edellyttämä tahallisuus täyty. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1950 II 107 syyte 

hylättiin, koska todistajan virheellinen kertomus oli ilmeisesti perustunut 

muistamattomuuteen. Toisaalta on mainittava, että myös tuottamuksellinen perätön 

lausuma on rangaistava teko (RL 15:4). Väärä ilmianto (RL 15:6) lienee 

arvosteltava samalla tavalla. Velallisen petos (RL 39:2) saatetaan arvostella toisin, 

kuten jatkosta ilmenee. 

 Luottamusperiaatteen ja selonottovelvollisuuden välimaasto. — Seuraavissa 

tapausryhmissä erehdys ei enää ole selväpiirteisesti tosiseikkoja koskeva, mutta se 

ei ole myöskään yksiselitteisesti kieltoerehdys. Näissä tilanteissa tahallisuus-

vaatimus täyttyy, jos henkilö mieltää oikein, mitä tekee. Teon kielletty luonnekin 

lienee ymmärrettävä jossain määrin. Käytännössä olennaista näkyy olleen se, onko 

syytetyllä ollut perusteltu syy luottaa virheelliseksi osoittautuneeseen tietoon tai 

tulkintaan ja onko hän täyttänyt kohtuullisen selonottovelvollisuuden vaatimukset. 

 Omankädenoikeus. — Omankädenoikeus (RL 17:9) on siinä mielessä erikoinen 

rikos, että tunnusmerkistön täyttävä toiminta on säännönmukaisesti tehty 

erehdyksen vallassa. Tekijä on luullut olevansa oikeutettu johonkin, johon hänellä 

ei tosiasiassa ole oikeutta. Rikokseen kuuluu siten jo käsitteellisesti jonkinasteinen 

selonottovelvollisuuden laiminlyönti. Kyse on usein siitä, että maallikko ei 

turvaudu viranomaisapuun vaan "ottaa oikeuden omiin käsiinsä". Säännös on 

toissijainen muihin tunnusmerkistöihin nähden. 
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 Voidaan esittää muutamia esimerkkejä. Vuokranantajan häätäessä vuokralaisen 

katkaisemalla sähköt, hänen erehdyksensä ei poistanut tahallisuutta (KKO 1972 II 

4). Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä ei voinut vedota erehdykseen teettäessään 

omavaltaisesti rakennuksessa eräitä rakennustöitä (KKO 1967 II 47). Myös valtion 

mailta multaa tontilleen vienyt upseeri tuomittiin rangaistukseen, vaikka hän luuli 

olleensa oikeutettu maanparannusaineeseen (KKO 1940 II 13). 

 Tilitoimiston omistaja, joka kuittasi haltuunsa saamillaan asiakkaan varoilla 

maksamattomat kirjanpitopalkkiot, ei voinut tehokkaasti vedota erehdykseen (KKO 

1958 II 11). Toisaalta samanlaiseen omavaltaisuuteen ei katsottu syyllistyneen 

toimitusjohtajan, joka kuittasi työntekijöiden palkoista heidän yhtiölle 

aiheuttamiaan vahinkoja (KKO 1977 II 91). 

 Toisaalta luottamusperiaatteelle on annettu jutuissa merkitystä. Jonkun toisen 

"lupaan" tai ilmoitukseen teon laillisuudesta on saanut melko usein luottaa. 

Ratkaisussa 1930 II 311 maatilan uusi vuokralainen oli käyttänyt entiseltä 

vuokralaiselta jääneet oljet, koska vuokranantaja oli antanut hänelle siihen luvan. 

Uutta vuokralaista ei tuomittu erehdyksen vuoksi rangaistukseen. Sen sijaan vuok-

ranantaja tuomittiin. 

 Kunnianloukkaus. — Myös kunnianloukkausrikoksissa jo tunnusmerkistöistä 

on luettavissa tietynlainen selonottovelvollisuus. Herjaukseen (RL 27:1-2) voi 

syyllistyä kahdella tavalla. Yleensä kyse on totuudenvastaisten tietojen esittämi-

sestä sellaisella tavalla, että teko tyypillisesti aiheuttaa kohteelle vahinkoa, 

kärsimystä tai halveksuntaa. Millaista tahallisuutta herjauksen täyttymiseksi 

vaaditaan? Millä varmuudella tekijän pitää mieltää väitteidensä totuudenvas-

taisuus? 

 Laissa asia on ratkaistu siten, että herjaus voi olla rangaistavaa paitsi tietoisella 

valehtelemisella myös silloin, kun herjaaja ei tiedä tietojansa totuudenvastaisiksi. 

Vain jos hänellä on ollut perusteltuja syitä herjauksensa tueksi, hän on vastuusta 

vapaa (ks. RL 27:2, ks. myös KKO 1982 II 159). Herjaajan ei tarvitse valehdella 

tietoisesti. Tunnusmerkistö voi täyttyä myös silloin, kun henkilö ei riittävästi 

varmistaudu tietojen todenperäisyydestä (KKO 1971 II 77). 

 Vaikka toimittaja ainoastaan epäilee, että hänen lehtikirjoituksensa tiedot 

"julkkiksesta" ovat perättömiä, hän voi olla vastuussa herjauksesta, jos hän ei ollut 

täyttänyt riittävästi selonottovelvollisuuttaan. Myös "itseään pettävä" toimittaja, 

joka ei haluakaan tietää, ovatko hänen väitteensä paikkansa pitäviä, voi siten 

syyllistyä kunnianloukkaukseen. Samoin ratkaisussa KKO 1996:17 tuomittiin 

kunnianloukkauksesta oikeudenkäyntiavustaja, joka herjasi syyttäjää virkavir-

heistä, koska hän "ei ollut harkinnut kritiikkinsä perusteita". 

 Selvyyden vuoksi todettakoon, että myös totuudellisten tietojen esittäminen 

toisesta saattaa olla rangaistava solvaus (RL 27:3), jos väitteellä tai vihjauksella 

tahallisesti solvataan, halvennetaan tai häpäistään toista. Solvaustahallisuus on 

selvästi seuraustahallisuutta eikä kuulu tähän jaksoon. Toisen häpäisemisen täytyy 

olla tekijän tieten varsin todennäköinen seuraus teosta. Tässä kysymyksessä ei 

voida edellyttää mitään selonottoa kohteen "herkkyydestä kunniansa kanssa" vaan 

kyse on yksiselitteisesti todennäköisyystahallisuudesta. 
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 Taloudellinen toiminta ja luottamusperiaate. — Liikemieheksi ryhtyvältä on 

lupa edellyttää siviilioikeudellisten peruskäsitteiden tuntemista, ja erehdys 

esimerkiksi siitä, mitä omistusoikeus tarkoittaa, vapauttanee harvoin vastuusta. 

Vanhemmassa oikeuskäytännössä on suhtauduttu varoen jopa asiantuntijan 

antamaan neuvoon ja liikkeenharjoittajalle on asetettu laaja selonottovelvollisuus 

toimintansa laillisuudesta. 

 Sen sijaan uudemmissa ratkaisuissa on annettu entistä enemmän merkitystä 

sille, että liikkeenharjoittaja on yrittänyt selvittää menettelynsä laillisuutta 

huolellisesti. Linjan liberalisoituminen näyttää perustellulta, koska liikkeenhar-

joittajallakin täytyy olla mahdollisuus turvata selustansa ottamalla parhaansa 

mukaan selvää toimiensa laillisuudesta. Etenkin viranomaisneuvoon täytyy useissa 

tapauksissa saada luottaa. 

 Ratkaisussa 1960 II 20 oli kyse kilpailumenettelyrikoksesta (RL 30:2) ja erään 

markkinointitoimenpiteen asianmukaisuudesta. Yrittäjä oli pyytänyt ennen 

kampanjaa lausunnon Keskuskauppakamarilta, joka piti kampanjaa sallittuna. 

Tuomioistuimissa sen sijaan yrityksen johdon katsottiin syyllistyneen rikokseen. 

Asiantuntijaneuvolle ei annettu merkitystä. Tällaisissa tilanteissa voisi olla hyviä 

syitä ainakin jättää tekijät rangaistukseen tuomitsematta. 

 Samantyyppinen on ratkaisu KKO 1964 II 48, jossa vallinnut käytäntö ja laki 

poikkesivat toisistaan. Virkamies ei ollut antanut tekemäänsä keksintöä 

työnantajansa käyttöön, koska se ei ollut tapana. Koska virkamiehellä oli 

perusteltua syytä menettelyynsä, syyte hylättiin tältä osin. 

 Vastaavantyyppisestä erehdyksestä oli kysymys myös tilanteessa, jossa video-

filmien maahantuojilla ei ollut oikeaa käsitystä maahantuomiensa filmien sisällöstä 

(KKO 1987:132). Koska he eivät tienneet filmien sukupuolisiveellisyyden 

vastaisuudesta, syytteet tahallisesta rikoksesta hylättiin. Selonottovelvollisuus oli 

tullut täytettyä siten, että syytetyt olivat avoimesti pyytäneet tullihallitukselta 

lausunnon filmien laillisuudesta salaamatta maahantuonnin yhteydessä mitään. 

 Korostettakoon sitä, että pelkkä erehtyminen filmien luonteesta ei ilmeisesti 

olisi riittänyt vastuuvapaudelle, koska ratkaisu perusteltiin virheellisen viranomais-

neuvon varassa. Jos taas maahantuojat olisivat tienneet filmien sisällöstä, mutta 

eivät olisi tienneet siitä, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien tallenteiden 

levittäminen on kiellettyä, kyseessä olisi ollut kieltoerehdys, joka saa harvoin 

merkitystä. 

 Tapauksessa KKO 1989:125 oli kyse siitä, että huoltamoilta oli myyty 

suurentavia sangallisia laseja, joita voitiin käyttää niin sanottuina lukulaseina. 

Huoltamon omistajat tiesivät siitä, että optikon toimen harjoittaminen on 

luvanvaraista. He tunsivat myymänsä tuotteet. Tapauksessa oli kyse tyylipuhtaasta 

soveltamiserehdyksestä, sillä syytetyt eivät pitäneet myymiään tuotteita 

silmälaseina. Syytteet tahallisesta rikoksesta hylättiin, koska syytetyillä oli laseista 

saamansa tiedon nojalla perusteltua aihetta uskoa, etteivät lasit olleet lain 

tarkoittamia silmälaseja. 

 Kieltoerehdystä lähestyviä tapauksia. — Joissain tapausryhmissä erehdys 

painottuu käytännössä selvästi normituntemuksen puolelle. Tekijän tahallisuudelta 
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edellytetään tietysti sitä, että hän tietää, mitä tekee. Sen sijaan teon oikeudellisesta 

arvioinnista ja virhetulkinnoista tekijä kantaa lähes täyden riskin. Yksityiskohtaista 

kuvaa teon oikeudenvastaisuudesta ei edellytetä. Ratkaisuihin vaikuttaa edellä 

selostetulla tavalla selonottovelvollisuuden laajuus ja se, missä määrin tekijä on 

voinut perustellusti luottaa saamiinsa tietoihin. Myös tekijän sosiaalinen asema ja 

säännösten monimutkaisuus ovat merkityksellisiä. 

 Tulkinnanvaraiset säännöt ja tuomari. — Klassinen juttutyyppi on tietysti 

tuomarin tekemä virhe lain soveltamisessa. Mutta miten tulisi menetellä silloin, kun 

soveltamisessa ei ole varsinaisesti erehdytty, vaan tulkinnasta voidaan perustellusti 

olla kahta mieltä? Kysymys on tullut esille tuomareiden virkavirhesyytteiden 

yhteydessä. Tapauksessa KKO 1938 II 410 virkavirhesyytteitä ajettiin sillä 

perusteella, että alioikeus ei noudattanut KKO:n ratkaisulinjaa. Syyte hylättiin, 

koska kyseessä oli todella lain tulkinta, ei sen väärä soveltaminen. 

 Esimerkissä syytettynä oli virkatuomari, jolla on varsin pitkälle menevä 

selonottovelvollisuus voimassaolevasta oikeudesta. Lainopillisen koulutuksen 

puute saattaa keventää lautamiehen selonottovelvollisuutta olennaisesti. Käytän-

nössä lautamiestuomareita ei yleensä syytetä tuomioistuintoiminnassa tehdyistä 

virkavirheistä (ks. esim. KKO 1968 II 25, KKO 1980 II 106, KKO 1992:126 ja 

KKO 1992:78). Virkamiestuomari ei voi yhtä tehokkaasti vedota vastaavaan 

puutteeseen, mutta hänenkään ei tarvitse tietää kaikkea. Epäselvää on tällä hetkellä, 

olisiko lautamiesten korostunut asema otettava huomioon jonkinlaisena 

selonottovelvollisuutena. Pääsääntöhän on selvä. Valta tuo vastuuta. 

 Lahjuksen ottaminen. — Virkarikoksista voidaan esittää esimerkkinä lahjuksen 

ottaminen (RL 40:1). Teon rangaistavuus ei edellytä tietoa siitä, että lahjalla 

pyritään vaikuttamaan virkamieheen. Riittävää on, jos virkamies mieltää, että lahja 

on laadultaan sellainen, että se on omiaan vaikuttamaan virkamiehen toimintaan 

(ks. KKO 1980 II 73, KKO 1981 II 15 ja KKO 1996:67). 

 Vaikka tahallisuusvaatimus laskettaisiinkin alas, virkamiehen erehdys 

toimintansa laillisuudesta on syytä ottaa joka tapauksessa seuraamusharkinnassa 

huomioon. Ratkaisussa KKO 1980 II 73 otettiin syyllisyyttä harkittaessa ja 

rangaistusta mitattaessa huomioon se, että kestitykset, joihin oli osallistunut myös 

korkeassa asemassa olevia virkamiehiä, olivat yleistyneet, eikä virkamiehille ollut 

annettu tarkempia ohjeita suhtautumisesta kestityksiin. Oli muodostunut hylättävä 

käytäntö, jonka lainvastaisuudesta ei yksittäisiä kestitykseen osallistujia asetettu 

vastuuseen. 

 Kysymys palautuu toisintoimimisen tilaisuuteen ( III.9.3). Jos virkamies on 

yrittänyt täyttää selonottovelvollisuutensa parhaansa mukaan ja jos hän on esimer-

kiksi saanut esimieheltään luvan etuuden vastaanottamiseen, tuottamuksenkin 

toteaminen edellyttänee tapaukseen liittyviä erityisiä syitä. 

 Uudessa ratkaisussa KKO 1997:33 syytetyn tuottamus näkyy olleen melko 

lievää. Opetusministeriön osastopäälliköllä oli mahdollisuus vaikuttaa liikunta-

järjestöjen valtionavustuksiin. Hän osallistui erään lajiliiton ja sitä lähellä olleen 



Sida 210 av 360 
 

yhtiön kustannuksella ulkomaisiin urheilukilpailutapahtumiin. Vaikka osastopääl-

likkö oli yrittänyt selvittää matkojen vastaanottamisen laillisuutta ja osallistui 

matkoille avoimesti virkamatkoina, hänet tuomittiin rangaistukseen. 

 Veropetos. — Veropetos (RL 29:1) on klassinen soveltamiserehdyksen 

ongelmatilanne. Veropetostahallisuuteen sisältyy tieto siitä, että henkilö on 

jättämässä jotain ilmoittamatta tai antamassa vääriä tietoja. Sen sijaan kovin 

yksiselitteistä oikeudenvastaisuustietoisuutta ei edellytetä. Verotuksessa houkutus 

hakea omatoimisesti "porsaanreikiä" on suuri. Toisaalta verosäännökset saattavat 

olla monimutkaisia ja ainakin maallikoille käsittämättömiä. Ratkaisut vaihtelevat, 

mutta yleensä verovelvolliselle on asetettu jonkinasteinen selonottovelvollisuus 

siitä, miten verolainsäädäntöä sovelletaan hänen tapaukseensa. 

 Ratkaisussa KKO 1959 II 19 välimiesoikeuden puheenjohtaja oli jättänyt 

ilmoittamatta verovuoden aikana nostamiaan palkkioita ja väitti jälkeenpäin, että 

hän luuli niiden kuuluvan vasta seuraavan verovuoden tuloihin muun muassa 

eräistä vähennysteknisistä syistä. KKO katsoi välimiehen käsittäneen sen, että 

jaksotuskysymys olisi tullut saattaa veroviranomaisten tutkittavaksi, ja tuomitsi 

syytetyn veropetoksesta. Tapauksessa oli kyseessä koulutettu ja korkeassa 

asemassa ollut henkilö. 

 Klassisissa ylikorkojutuissa (KKO 1984 II 129 ja KKO 1984 II 130) oli kyse 

siitä, että osuuskunnan säästökassat maksoivat olennaisesti normaalin korkotason 

ylittäviä korkoja. Edellisessä tapauksessa korot oli maksettu tallettajille kuiteilla, 

joissa ei puhuttu talletuskorosta vaan jostain aivan muusta. Tällaisissa tilanteissa on 

melko helppo katsoa, että syytetty on tiennyt järjestelyn tarkoituksesta (ks. myös 

KKO 1984 II 105). Syytetyllä katsottiinkin olevan tahallisuuden edellyttämä tietoi-

suus talletusten ja niiden korkojen veronalaisuudesta, ja hänet tuomittiin veropetok-

sesta. 

 Jälkimmäisessä tapauksessa syytettyinä olivat arkkitehti ja opettaja. Ylikorko-

talletukset olivat suuria. Syytettyjen riittävä tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta 

perusteltiin verovelvollisille lähetetyillä veroilmoituksen täyttöohjeilla. Eräiden 

verovuosien täyttöohjeissa oli kerrottu veronalaisuudesta. 

 Myös ratkaisu KKO 1985 II 117 kuuluu ylikorkojuttuihin. Siinä merkille-

pantavaa on, että syyte hylättiin niiltä osin, kuin talletusten ja niiden korkojen 

veronalaisuus oli epäselvää. Säästökassatalletuksia tehtiinkin monella tavalla, ja 

säännökset olivat monimutkaisia. 

 Velallisen petos ja kirjanpitorikos. — Perättömän lausuman kohdalla todettiin, 

että todistajalle ei ole asetettu kovin laajaa selonottovelvollisuutta ja hän saa kertoa 

niin kuin asiat muistaa. Sen sijaan velallisen petokseen (RL 39:2) kuuluvaa väärän 

pesäluettelon oikeaksi vahvistamista on arvioitu osittain toisin. Ratkaisussa KKO 

1995:64 (Ään.) velallinen, joka oli vannonut oikeaksi noin miljoona markkaa liian 

huonon taseen ilmaisevan pesäluettelon, tuomittiin velallisen petoksesta. Miljoonan 

"vaje" johtui siitä, että pesäluettelosta puuttui yhtiön syytetylle ja hänen vaimolleen 

antamia osakaslainoja. 



Sida 211 av 360 
 

 HO perusteli langettavan tuomionsa sillä, että velallinen tiesi pesäluettelon 

virheellisyydestä. KKO sen sijaan katsoi, että konkurssivelallinen vastaa pesä-

luettelon oikeellisuudesta ja sillä, tiesikö syytetty luettelon virheistä, ei ollut 

ratkaisevaa merkitystä. Asiallisesti vannojalle asetettiin siten melko laaja 

selonottovelvollisuus siitä, että väliaikaisen pesänhoitajan laatima luettelo on 

oikeansisältöinen. Asia voitaneen ilmaista siten, että velalliselle on asetettu 

selonottovelvollisuus siitä, että pesäluettelo ei ole virheellinen. Se, että pesäluet-

telon oikeaksi vannoja ei tiedä kirjanpitoon tulleesta virheestä, ei välttämättä 

vapauta vastuusta. 

 Tilanne lienee samanlainen, jos velallinen erehtyykin siitä, mitä esimerkiksi 

omistusoikeus tarkoittaa ja mitä pesäluetteloon pitäisi ilmoittaa. On tietysti selvää, 

että vaikka pesäluettelon vannoja mieltäisi mahdolliseksi sen, että osa 

konkurssivelallisen oikeustoimista voidaan peräyttää konkurssipesälle, ei kyse ole 

aina velallisen petoksesta. Täysin laillisiakin — esimerkiksi alihintaisia — 

kauppoja voidaan peräyttää konkurssipesään. Mutta jos velallinen salaa esimerkiksi 

yhtiöltä "suojaan" viemänsä omaisuuden, hän ei voine tehokkaasti vedota siihen, 

että hän luuli konkurssiin menneen yhtiön omistajana olevansa oikeutettu tekoonsa 

ja sen vuoksi jätti ilmoittamatta omaisuuden yhtiölle kuuluvaksi. Joka tapauksessa 

tällaiset omaisuussiirrot pitää ilmetä yhtiön kirjanpidosta, jotta takaisinsaanti 

voidaan panna alulle. 

 Ratkaisussa KKO 1995:163 ongelmana oli se, että pesäluettelon oikeaksi 

vannojat olivat ottaneet konkurssiin menneen yhtiön kassasta yksityisottoja 

itselleen ja muille yhtiöilleen. Ottoja ei ollut merkitty pesäluetteloon konkurssi-

pesän saataviksi. Toisaalta rahojen siirto edestakaisin jäi jossain määrin epäsel-

väksi. Koska jutussa jäi epäselväksi se, oliko konkurssiin menneellä yhtiöllä 

saatavia kassaottojen perusteella, syyte velallisen petoksesta hylättiin. Ratkaisuun 

vaikutti olennaisesti se, että konkurssiin menneen yhtiön ja sitä lähellä olleiden 

yhtiöiden keskinäiset tilivelat olivat melkoisen sekavassa tilassa. 

 Samaan ryhmään voisi kuulua myös kirjanpitorikos (RL 30:9) eräissä tapauk-

sissa. Kirjanpitäjä voi erehtyä siitä, miten tuloslaskelma ja tase on tehtävä. Siitä 

huolimatta hänen selonottovelvollisuutensa hyvästä kirjanpitotavasta lienee melko 

suuri. Kirjanpidon ammattilaiselle asetetaan laaja selonottovelvollisuus siitä, mitä 

hyvä kirjanpitotapa tarkoittaa. 

 Liikennesäännöt. — Liikennemerkein osoitetut liikennesäännöt ovat paikalli-

sesti rajattuja, ja jokainen tietää, että tienkäyttäjä ei aina huomaa esimerkiksi 

nopeusrajoituksen alkua. Liikennesäännöistä lienee melko vahva selonottovelvolli-

suus ja liikennemerkkien tarkkailuvelvollisuus on varsin kattava (ks. KKO 1964 II 

101). Rajatapauksissa on tietysti syytä tyytyä huomautuksen antamiseen (TLL 103 

§) taikka syyttämättä tai tuomitsematta jättämiseen. Tämä koskee etenkin tilanteita, 

joissa liikennemerkein osoitetut säännöt ovat tulkinnanvaraisia. 

 Ajo-oikeudetta ajo. — Kysymys siitä, onko henkilöllä ajo-oikeutta vai ei, 

saattaa joskus olla tulkinnanvarainen. Ratkaisussa KKO 1994:143 oli kyse 

henkilöstä, jolle tuomioistuin oli määrännyt 30.9. päättyvän ajokiellon. Hän oli 

ajanut autoa 5.11.. Koska hän ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa toimittanut 
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ajokorttiaan poliisille ajokiellon ajaksi, hänen ajokieltonsa jatkui periaatteessa 

edelleen ja hänet tuomittiin rangaistusmääräyksellä ajo-oikeudetta ajosta. KKO 

purki päätöksen. Päätös oli perusteltu, koska tällaisessa tilanteessa yksityisellä 

lienee lupa luottaa tuomioistuimen hänelle ilmoittamaan ajokiellon päättymis-

päivään. Sen laajempaa selonottovelvollisuutta ei liene syytä asettaa. 

 Rattijuopumus. — Rattijuopumusta koskevia soveltamiserehdystapauksia ei 

ole KKO:n vuosikirjoissa. Soveltamiserehdys voi koskea näissä tilanteissa useita 

eri asioita. Oletetaan, että henkilö kuljettaa sairaala-alueella trukkia humalassa ja 

jää kiinni rattijuopumuksesta. Kuljettaja sanoo puolustuksekseen, että hän ei 

ymmärtänyt, että trukki on lain tarkoittama ajoneuvo. Kumpaa ollaan lähempänä, 

tunnusmerkistö- vai kieltoerehdystä? 

 Esimerkki on Ruotsista, jossa rattijuopumussyyte hylättiin korkeimmassa 

oikeudessa. Meillä ilmeisesti lähdettäisiin siitä, että tapauksessa ei niinkään korostu 

trukin oikeudellisen luokittelun oikein ymmärtäminen vaan se, että henkilö joka 

tapauksessa tiesi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamisen voivan täyttää 

rattijuopumustunnusmerkistön, ja kyse oli vain hänen omalla vastuullaan 

tekemästään soveltamiserehdyksestä. 

 Toisaalta liikennejuopumusrikokset eivät voi muodostaa poikkeusta verrattuna 

muihin ankaran selonottovelvollisuuden rikoksiin. Jos henkilö on yrittänyt ottaa 

riittävästi selvää siitä, onko ajoneuvo tunnusmerkistössä tarkoitettu, hänellä lienee 

pääsääntöisesti lupa luottaa esimerkiksi poliisiviranomaiselta saamaansa neuvoon. 

 Toinen erehdysongelma koskee oman veren alkoholipitoisuutta. Periaattees-

sahan kyse voisi olla tunnusmerkistöerehdykseen rinnastettavasta erehdyksestä. 

Oman veren alkoholipitoisuudesta ei tosin voi tehdä aistihavaintoja, ja käytännössä 

alkoholipitoisuutta selvitellään omatoimisesti laskutoimituksilla ja käyttämällä 

puhallusmittareita. Mittarit vaihtelevat kalibrointinsa tarkkuudessa, koska niitä 

löytyy paitsi poliisilta myös ravintoloista ja yksityisiltä ihmisiltä. 

 Käytännössä erehdykselle oman humalan vahvuudesta ei juuri anneta 

merkitystä. Esimerkiksi Norjassa promillemäärä onkin suljettu laissa tahallisuus-

vaatimuksen ulkopuolelle. Asiallisesti samalla kannalla lienee Suomen oikeus-

käytäntö. Vain jos tekijä ei tiedä nauttineensa alkoholia, tahallisuus jää puuttumaan. 

 Estettä ei kuitenkaan liene sille, etteikö erehdykselle tulisi antaa merkitystä 

rajallisissa puitteissa. Oletetaan, että henkilö on käynyt tarkistuttamassa kuntonsa 

poliisilla ja saanut ilmoituksen, että veressä on alkoholia 0,2 promillea. Ajossa 

promilleiksi todetaan 0,6. Millä paremmalla tavalla henkilö olisi voinut ajokuntonsa 

selvittää? Miten perustellaan se, että hänellä ei ollut perusteltua syytä luottaa 

poliisin ilmoitukseen? Hyvät syyt puhuvat sen puolesta, että henkilö ei ole 

tapauksessa tahallaan syyllistynyt rattijuopumukseen. 

 

8.9 Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys 

 

Erehdystyypit. — Rikoksentekijä voi erehtyä vastuusta vapauttavasta seikasta 

neljällä tavalla. Periaatteessa erehdykset voivat olla tunnusmerkistö-, soveltamis- ja 
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kieltoerehdyksiä samalla tavalla kuin edellä selostetut erehdyksetkin. Vastuu-

vapausperusteesta voi erehtyä siten, että tekijä 

 

* luulee käsillä olevan sellaisen oikeuttamisperusteen, jota oikeusjärjestyksessä ei 

ole (kieltoerehdys), 

* erehtyy todellisen oikeuttamisperusteen rajoista ja vaikutuksista (sovelta-

miserehdys), 

* erehtyy oikeuttamisperusteiden edellytyksistä (putatiiviteko) tai 

* erehtyy luulemaan tosiasiassa oikeudenmukaista tekoaan oikeudenvastaiseksi 

(putatiivirikos). 

 

Ensimmäisestä erehdyksestä olisi kyse, jos kansanedustaja luulisi, että val-

tiopäiville ehtiminen on yleinen oikeuttamisperuste ylinopeuksiin ja vaarallisiin 

ohituksiin. Tai miten tulisi arvioida isää, joka kuvittelee, että hänellä on oikeus 

kurittaa fyysisesti lastaan? Henkilö hahmottaa tilanteen oikein, mutta erehtyy 

voimassaolevan oikeuden sallimista keinoista (ks. KKO 1993:151). Kyse on 

selväpiirteisestä kieltoerehdyksestä. 

 Toinen erehdys voi olla sellainen, että varasta kiinniottava poliisimies luulee 

kaikkien välttämättömien keinojen olevan sallittuja ja ampuu varkaan. Kyse voi olla 

siitäkin, että vartiointiliikkeen vartija ottaa tavaratalon ovella kiinni varkaaksi 

epäilemänsä henkilön ja tarkistaa, mitä tällä on vaatteissaan. Samanlainen tilanne 

olisi se, että talonmies ottaa pojan kiinni tavattuaan tämän töhrimässä seiniä, vaikka 

tietää tämän olevan alle 15-vuotias. 

 Voimakeinojen käyttö ei todellisuudessa salli murtovarkaan tahallista 

surmaamista ( IV.5), ja vartijalla ei ole oikeutta henkilöntarkastukseen vaan 

ainoastaan kiinniottamiseen ja viranomaisten kutsumiseen paikalle ( IV.3). Joka-

miehen kiinniotto-oikeus ei ulotu alle 15-vuotiaisiin lapsiin ( IV.4). Näissä on 

kyse edellisessä jaksossa kuvatun kaltaisista soveltamiserehdyksistä. Yleensä 

tapaukset rinnastuvat kieltoerehdykseen ja laaja vastuuvapaus ei tule kyseeseen. 

 Kolmatta tilannetta edustaa seuraava lenkkeilytapaus. Naislenkkeilijä juoksee 

pimeällä lenkkipolulla ja havaitsee takaansa lähestyvän miehen juoksevan kom-

mandopipo päässä häntä kohti. Nainen luulee miestä raiskaajaksi ja sumuttaa 

miehen ollessa aivan hänen takanaan tätä kaasusumuttimella kasvoihin. Tosiasiassa 

mies oli ainoastaan paremmassa juoksukunnossa oleva ja kylmää vastaan varus-

tautunut toinen lenkkeilijä. 

 Näissä tapauksissa tekotilanteeseen sellaisena kuin tekijä sen käsitti liittyi 

hätävarjelu ( IV.2), voimakeinojen käyttö ( IV.5), omaisuuden takaisinotto-

oikeus ja itseapu ( IV.3), jokamiehen kiinniotto-oikeus ( IV.4) tai pakkotila ( 

IV.6). Tosiasiassa oikeuttamisperustetta ei ollut. Kirjallisuudessa puhutaan usein 

putatiiviteosta, esimerkiksi putatiivihätävarjelusta, -itseavusta tai -pakkotilasta. 

 Neljäs tilanne on harvinaisempi. Putatiivirikoksen eli harharikoksen tekijä 

luulee itse asiassa oikeudenmukaista tekoaan oikeudenvastaiseksi. Harharikos voi 
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koskea aktiivista tekemistä. Yrittäjä voi luulla syyllistyvänsä ympäristön turme-

lemiseen (RL 48:1) päästäessään viemäriin ongelmajätettä, mutta aine onkin 

poistettu ongelmajätteiden luettelosta, ja sen saa kaataa viemäristä alas. 

 Putatiivirikos voi koskea myös laiminlyöntiä. Tekijä voi luulla olevansa 

velvollinen toimimaan, vaikka mitään vastuuasemaopin ( III.5.3) tarkoittamaa 

toimimisvelvollisuutta ei ole. Työnjohtaja saattaa luulla syyllistyvänsä työturval-

lisuusrikokseen salliessaan yhtiön työnsuojainten heikon kunnon, mutta jälkikäteen 

asiaa arvioitaessa vastuu kohdennetaankin ( III.5.4) yhtiön työturvalli-

suuspäällikköön. 

 Mahdollinen on sellainenkin putatiivirikos, jossa tekijä ei tiedä toimivansa 

oikeuttamisperusteen turvin. Nämä tapaukset ovat käytännössä harvinaisia. Henkilö 

saattaa ravintolatappelun tuoksinassa luulla syyllistyvänsä rangaistavaan 

pahoinpitelyyn, mutta jälkikäteen voidaan todeta, että hän teollaan ainoastaan esti 

kolmannen henkilön pahoinpitelemisen ja että teko oli hätävarjeluna rankaisema-

ton. 

 Erehdysten vaikutukset. — Näidenkin erehdysten vaikutukset arvioidaan 

yleisin säännöin aiemmissa jaksoissa selostetulla tavalla. Tässäkin tapauksessa 

erityistä päänvaivaa aiheuttaa tunnusmerkistö- ja kieltoerehdyksen yhdistelmä, joka 

käsitelläänkin viimeisenä. 

 Kieltoerehdys. — Ensimmäiseksi esillä ollut kieltoerehdyksen tilanne on 

selväpiirteinen. Kieltoerehdys vapauttaa rangaistusvastuusta vain, jos se on 

anteeksiannettava ( IV.8). Vaikka erehdys ei olisi anteeksiannettava, erehtyjä 

voidaan joissain tapauksissa jättää syyttämättä tai tuomitsematta. 

 Esimerkkitapauksessa kansanedustajaa ilmeisesti rangaistaisiin. Kieltoerehdys 

vaikuttaa vain poikkeuksellisesti anteeksiantoperusteena. Erehdyksen vaikutus 

riippuu siitä, täyttikö erehtyjä selonottovelvollisuutensa esimerkiksi tarkastamalla 

teon laillisuuden viranomaisilta tai oliko hänellä joku muu perusteltu syy uskoa 

toimivansa sallitulla tavalla. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1993:151 lapsen isäpuoli 

tuomittiin rangaistukseen lievästä pahoinpitelystä tukistamisten ja luunappien 

antamisen johdosta. Isäpuoli itse selitti, että hänellä oli perusteltu syy uskoa, että 

hän sai käyttää kuritusvaltaa lapseen. 

 Soveltamiserehdys. — Myös jos henkilö mieltää tilanteen oikein, mutta luulee 

olevansa oikeutettu laajempiin voimakeinoihin, kyse on kieltoerehdyksestä. 

Tapausten ratkaisu riippuu olosuhteista ja siitä, millainen selonottovelvollisuus ja 

oikeus luottaa saamiinsa tietoihin voimakeinojen käyttäjällä on. Liiallisten 

voimakeinojen käyttäjä on vastuusta vapaa, jos hänen erehdystään voidaan pitää 

anteeksiannettavana. Vähämerkityksellisissä tapauksissa sovellettavaksi tulee 

syyttämättä ja tuomitsematta jättäminen. 

 Esimerkeissä talonmiehen erehdys olisi helpoiten rangaistuksesta vapaa. Sen 

sijaan jos varasta kiinni ottava poliisimies luulee olevansa oikeutettu ampumaan 

tätä kuolettavasti päähän, kyse voi olla voimakeinojen käytön liioitteluna tehdystä 

taposta. 

 Putatiiviteko ja tunnusmerkistöerehdys. — Kolmannen tyyppiset tapaukset 

rinnastetaan tunnusmerkistöerehdykseen. Vastuu tahallisesta rikoksesta poistuu, 
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mutta vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi tulla kysymykseen tuottamuksen 

rangaistavuutta koskevien sääntöjen mukaan. 

 Erehdys poistaa esimerkin naislenkkeilijän tahallisuuden eikä häntä rangaista 

pahoinpitelyrikoksesta. Sen sijaan tuottamuksellisesta rikoksesta eli tapauksessa 

vammantuottamuksesta hän vastaa, jos katsotaan, että hän olisi voinut ja hänen olisi 

pitänyt ymmärtää tilanteen todellinen luonne. Vahingonkorvausvelvollisuutta esi-

merkkitapauksen erehdys ei poista.  

 Syytetty väittää usein tuomioistuimessa, että hän luuli toisen olevan hyökkää-

mässä. Esimerkiksi tapauksessa KKO 1991:171 väitteelle ei annettu merkitystä, 

mikä perustui ilmeisesti näyttöharkintaan. Vaikka todistustaakka on syyttäjällä ja 

vaikka ETL 6.2 §:ssä ja EIOS 6 artiklassa säädetään syyttömyysolettamasta, ei ole 

niinkään selvää, onko syyttäjällä todistustaakka erehdysväitteen paikkansa 

pitämättömyydestä pelkästään väitteen esittämisen perusteella. Sen sijaan uskottava 

väite, että väkivallan käyttäjä ei ole nähnyt tilannetta oikein, siirtää todistustaakan 

syyttäjälle. Syytetyn on ilmeisesti esitettävä itse jonkinasteista uskottavuusnäyttöä 

siitä, että hän erehtyi lähestyvien henkilöiden tarkoitusperistä. 

 Klassinen putatiivista voimakeinojen käyttöä koskeva ratkaisu on KKO 1948 II 

322. Ravintolan vahtimestari A meni ravintolan edustalle poistamaan meluavaa 

väkijoukkoa. A pahoinpiteli B:tä patukalla luullen häntä yhdeksi meluajista. 

Tosiasiassa B:llä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. KKO:n enemmistö katsoi, 

että patukan käyttö olisi pysynyt oikeissa rajoissa, jos B olisi kuulunut paikalta 

poistettaviin. Koska A kuitenkin erehtyi kohteesta, hänet tuomittiin 

vammantuottamuksesta. 

 Luuloteltu loukatun suostumus oli kyseessä tapauksessa KKO 1950 II 100. 

Oikeudenkäyntiasiamies oli saanut asianmukaisella tavalla toimeksiannon, mutta 

häneltä puuttui oikeudenkäynnissä tarvittava valtakirja. Asiamies väärensi 

päämiehensä nimen valtakirjaan. Vaikka päämies myöhemmin kiisti valtuutuksen 

ulottumisen valtakirjan laatimiseen, KKO katsoi, että asiamiehellä oli perusteltua 

syytä luulla olevansa oikeutettu kirjoittamaan päämiehensä nimi ajaessaan tämän 

etua käräjillä. 

 Myös pakkotila voi olla luuloteltu. Oletetaan, että hotelliasukas kuultuaan pa-

losireenin soivan rikkoo huoneensa ikkunan, koska luulee hotellin olevan ilmi-

liekeissä, mutta onkin erehtynyt. Putatiivipakkotila poistaa teolta tahallisuuden, 

mutta vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi tulla kyseeseen. Esimerkkitapauk-

sessa kyseessä ei siis ole tahallinen vahingonteko. Koska vahingon tuot-

tamuksellinen aiheuttaminen ei ole rangaistavaa, teosta ei rangaista. Vahingonkor-

vausvastuu tekijälle sen sijaan voi ainakin osittain jäädä.  

 Rankaisematon putatiivirikos. — Neljännen tapauksen putatiivirikoksessa on 

kyse yhdestä teon oikeudellista arviointia koskevasta erehdyksestä. Vastaus on 

helppo. Kun teolta rangaistavuuden edellytyksenä vaaditaan tunnusmerkistön 

toteuttamista eikä ketään voida rangaista pelkistä ajatuksista, putatiivirikos on 

rankaisematon. 

 Putatiiviteon ja soveltamiserehdyksen kombinaatio. — Lopuksi on arvioitava 

käytännössä kaikkein vaikeinta tapausryhmää. Siinä voimakeinojen käyttäjä 
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erehtyy sekä tosiasiallisesta tilanteesta että oikeamittaisista voimakeinoista. Näissä 

jutuissa tunnusmerkistö- ja kieltoerehdys esiintyvät samalla kertaa. Tekijä 

ymmärtää väärin sekä tilanteen että siinä sallitun voimankäyttöoikeuden. Hän 

saattaa erheellisesti olettaa hätävarjelutilanteen ja vielä analysoida väärin siinä 

sallitut keinot. 

 Tilanteita ei ole ollut usein KKO:n ratkaistavana, vaikka voisi olettaa, että 

erehdystilanne olisi tavallinen. Ratkaisussa KKO 1948 I 19 oli kyse siitä, että B oli 

ensin lyönyt A:ta pimeässä. A oli päässyt irti B:stä ja luullut, että B ja C hyökkäävät 

häntä kohti. A ampui kahdesti pimeässä ja osui B:hen kuolettavasti. 

 KKO katsoi, että A oli käyttänyt liiallisia voimakeinoja, vaikka tilannetta 

arvioitaisiin sellaisena, kuin A sen käsitti. Ampuminen pimeässä toista kohti ei ollut 

sallittua, vaikka A:ta vastaan olisi ollut hyökkäämässä myös C. Tahallisuus ei 

poistunut, eikä tapaukseen katsottu voitavan soveltaa edes liioittelusäännöstä. Näin 

ollen A:n syyksi luettiin pahoinpitely ja kuolemantuottamus. Rangaistusasteikko 

kuitenkin alitettiin. 

 Samanlainen tapaus on KKO 1959 II 43, jossa puolustusvoimien vartiomies 

A:ta vastaan ajettu syyte tosin hylättiin äänin 4-3. A oli ampunut pidätettävän. 

Enemmistö katsoi, että voimakeinot olivat puolustettavia. Vähemmistön ja HO:n 

kanta liittyy erehdysoppiin. Heidän mielestään A ei ylipäätään ollut vielä 

voimakeinojen käyttötilanteessa. Vaikka A:lla olisi ollut oikeus ampua, voimakei-

not olisivat silloinkin olleet liiallisia. Nytkin vähemmistö olisi lukenut A:n syyksi 

pahoinpitelyn ja kuolemantuottamuksen mutta mitannut rangaistuksen alennetulta 

asteikolta. 

 Hätävarjelua koskevia säännöksiä ei siten voitaisi KKO:n ratkaisujen mukaan 

soveltaa luulotellun hätävarjelun liioitteluun lainkaan. Osassa kirjallisuutta on 

omaksuttu täysin päinvastainen kanta ja katsottu, että luulotellussa 

hätävarjelutilanteessa toimiminen poistaa teolta tahallisuuden. Kolmas vaihtoehto 

olisi se, että oikeuttamisperustetta koskevia sääntöjä sovellettaisiin tapaukseen 

sellaisena, kuin tekijä tilanteen käsitti. 

 Asiaa voidaan valaista esimerkillä. Oletetaan, että konstaapeli luulee A:ta myy-

mälävaras B:ksi ja ampuu tahallaan tätä kuolettavasti. Tosiasiallinen tilanne ei 

oikeuta voimankäyttöön, koska kyseessä ei ole B. Vaikka kyseessä olisikin B, 

poliisimies ylittää selvästi voimankäytön rajat. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan 

poliisi voitaisiin tuomita taposta, toisen mukaan vain kuolemantuottamuksesta ja 

kolmannen mukaan voimakeinojen käytön liioitteluna tehdystä taposta. 

 Kolmas vaihtoehto näyttää parhaiten perustellulta, koska siinä teko arvioidaan 

sen mukaisena, kuin konstaapeli sen käsitti. Tekijän tuomitseminen vain kuoleman-

tuottamuksesta johtaisi siihen, että väärää henkilöä liiallisilla keinoilla kiinniottava 

poliisi tuomittaisiin lievemmin kuin oikeaa henkilöä samoilla liiallisilla keinoilla 

kiinniottava. Syyttömän A:n surmaaminen on vähintään yhtä vahingollista ja 

moitittavaa kuin syyllisen B:n surmaaminen olisi ollut. Varmaa vastausta tässä 

tarkasteltuihin kysymyksiin ei kuitenkaan voida antaa. 
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9 TUOTTAMUKSEN TÖRKEYSARVOSTELU 

 

9.1 Tuottamus ja törkeä tuottamus kriminalisoinneissa 

 

Tuottamus. — Vaikka tuottamus rangaistusvastuun perustana ei tule yleensä 

kyseeseen törkeimmissä tekotyypeissä ja suuri osa tuottamuksellisista rikoksista on 

suhteellisen selväpiirteisiä liikennerikoksia, lukumääräisesti tuottamukselliset 

rikokset muodostavat selvän enemmistön kaikista rikosasioista.  

 Tuottamusta käytetään monen tyyppisissä kriminalisoinneissa. Osittain 

kysymys on tyypillisesti uudemmasta rikosoikeudesta, jossa tietyssä sosiaalisessa 

asemassa olevat henkilöt asetetaan huolellisuusvastuuseen. Usein kysymys on 

myös aivan perinteisistä kriminalisoinneista, joissa tärkeitä oikeushyviä suojataan 

myös huolimattomilta loukkaamisteoilta. Yleensä tunnusmerkistöissä puhutaan 

"huolimattomuudesta" tai "varomattomuudesta". Joskus vaaditaan suoraan 

"tuottamusta". 

 Toimintarikoksia. — Vähiten ongelmia aiheutuu niiden toimintarikosten tulkin-

nassa, joissa tunnusmerkistöön sisältyy kielletyn toiminnan kuvaus. Suurimmat 

ongelmat liittyvät vaadittavaan subjektiiviseen syyllisyyteen. Ongelmana on näissä 

myös rangaistavan käyttäytymisen ala yleensä. 

 Osassa toimintarikosten tunnusmerkistöjä huolellinen toiminta määritellään 

epämääräisemmin. Tuottamuksellisessa kätkemisrikoksessa (RL 32:4) huolelli-

suusvaatimus ilmaistaan siten, että jollakin "on ollut syytä epäillä" omaisuus rikok-

sella saaduksi. Esimerkiksi tuottamuksellisessa virkavelvollisuuden rikkomisessa 

(RL 40:11, ks. KKO 1992:126 ja KKO 1992:144) ja tuottamuksellisessa 

vapaudenriistossa (RL 25:6) vähäisistä rikkomuksista ei rangaista. Joissain 

tuottamuksellisissa toimintarikoksissa kiellettyä toimintaa ei täsmennetä juuri 

lainkaan. Esimerkiksi huolimattoman tulenkäsittelyn (RL 44:20) tulkinnassa 

kielletyn ja sallitun raja määräytyy huolellisuuskäsitteestä. 

 Vaarantamisrikoksia. — Näissä tunnusmerkistöissä edellytetään eriasteisen 

vaaran aiheuttamista oikeushyvälle. Tavallisin tuottamuksellinen abstraktinen 

vaarantamisrikos on liikenteen vaarantaminen (TLL 98 §). Muina tuottamuksel-

lisina vaarantamisrikoksina voidaan mainita yleisvaaran tuottamus (RL 34:7) ja 

tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen (RL 48:4). 

 Loukkaamisrikoksia. — Suurimmat ongelmat liittyvät loukkaamisrikoksiin. 

Tunnusmerkistöissä kielletään tietyn vahinkoseurauksen aiheuttaminen huolimat-

tomuudella, mutta kriminalisoinneille on tyypillistä, että tekotapaa ei ole laissa 

määritelty lainkaan. Olennaiset tunnusmerkistötekijät ovat teko, vahinkoseuraus, 

syy-yhteys näiden välillä ja huolimattomuus yhdistämässä tekoa ja vahinkoseuraus-

ta.  

 Tyypillisimmät esimerkit ovat henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. 

Kuolemantuottamus (RL 21:8) ja vammantuottamus (RL 21:10) ovat tuotta-

muksellisina rangaistavia tekoja, joista rangaistaan sitä, joka huolimattomuudellaan 

aiheuttaa toiselle kuoleman taikka vähäistä vakavamman vamman tai sairauden. 
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Näiden tunnusmerkistöjen avoimen kirjoittamistavan ongelmiin on kiinnitetty 

kirjallisuudessa moneen kertaan huomiota. Henkeen kohdistuvissa rikoksissa 

kuolemantuottamus on olennaisesti tavallisempi kuin tahallisina rangaistavat 

surma, tappo ja murha. 

 Törkeä tuottamus. — Törkeällä tuottamuksella on suomalaisessa lainsäädän-

nössä suurempi merkitys kuin monissa muissa maissa. Tällä hetkellä törkeän 

huolimattomuuden varaan rakentuvia rikostunnusmerkistöjä on kolmisenkym-

mentä. Yleensä törkeä tuottamus osoitetaan ilmaisulla "törkeä huolimattomuus". 

Joissakin tapauksissa puhutaan törkeän huolimattomuuden rinnalla tai yksin "tör-

keästä varomattomuudesta" ja muutamissa tunnusmerkistöissä puhutaan törkeästä 

tuottamuksesta. Törkeää tuottamusta on käytetty varsin epäyhtenäisesti syyksiluet-

tavuuden rajana. Osassa on kyse verraten vähäisistä rikkomuksista, osassa 

keskivakavista rikoksista.  

 Toimintarikoksia. — Osa taloudellisista rikoksista on törkeän tuottamuksel-

lisina rangaistavia. Säännökset kattavat hajanaisen alueen ja koskevat muun muassa 

kilpailumenettelyä, arvopaperikauppaa sekä tekijän- ja teollisoikeuksia. Käytän-

nössä tärkeitä ovat myös velallisen vilpillisyys (RL 39:4), tuottamuksellinen 

kirjanpitorikos (RL 30:10) ja kirjanpitorikkomus (KPL 38a §). Kuluttajansuojalain-

säädännössä törkeä tuottamus on tavanomainen syyksiluettavuuden alaraja. Myös 

ympäristörikkomukseen (RL 48:3) riittää tahallisuuden sijasta törkeä huoli-

mattomuus. 

 Vaarantamisrikoksia. — Vaaran aiheuttamisen (RL 21:13) rangaistavuus 

kattaa tahallisuuden ohella törkeän huolimattomuuden. Törkeässä liikenteen 

vaarantamisessa (TLL 99 §) edellytetään tietynlaista kvalifioitua abstraktista 

vaaraa. Muita liikennemuotoja varten on vastaavia säännöksiä. Ympäristörikok-

sissa ympäristön turmelemiseen (RL 48:1) ja törkeään ympäristön turmelemiseen 

(RL 48:2) vaaditaan törkeää huolimattomuutta. 

 Loukkaamisrikoksia. — Vahinkoseurauksen aiheuttaminen toisen hengelle tai 

terveydelle on jo perinteisesti ollut törkeän tuottamuksellisena erikseen ran-

gaistavaa. Kuoleman- ja vammantuottamuksista on omat kvalifioidut tunnus-

merkistönsä (RL 21:9 ja RL 21:11). 

 

9.2 Huolellisuuden kaksi puolta 

 

Tuottamuksen kaksi puolta. — Tuottamukseen on meillä kiinnitetty viime aikoina 

vähemmän lainopillista huomiota kuin tahallisuuteen. Keski-Euroopassa ja 

Ruotsissa tilanne näyttää toiselta. Tuottamus, joka oli aikaisemmin rikoslainopin 

"lapsipuoli", on nykyään sen "lempilapsi". Myös anglosaksisissa maissa käydään 

vilkasta keskustelua tuottamuksesta. 

 Rikosoikeudellinen tuottamus on toiminnassa vaadittavan huolellisuuden 

laiminlyöntiä — tai lyhyesti huolimattomuutta. Aikaisemmin tuottamus ymmär-

rettiin syyllisyyskysymyksenä. Viime vuosikymmeninä tuottamuksessa on vakiin-

tuneesti erotettu kaksi puolta. Tuottamuksen "objektiivinen", tunnusmerkistön -
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mukaisuuteen kuuluva puoli koskee teon kiellettyä tai sallittua luonnetta. Tuotta-

muksen "subjektiivinen" puoli taas koskee syyllisyysmoitetta. Objektiivisella 

puolella kysytään, löikö tekijä laimin vaadittavan huolellisuusstandardin 

noudattamisen. Subjektiivisella puolella tarkoitetaan syyllisyysmoitetta eli sen 

kysymistä, voidaanko tekijää moittia teostaan. 

 Teon (objektiivinen) huolimattomuus. — Vanhemmassa kirjallisuudessa kaikki 

teon huolimattomuuden tilanteet yritettiin kattaa käsitteillä "huolellisuusvelvolli-

suuden loukkaaminen" ja "seurauksen ennalta-arvattavuus" ( III.4). Nykyään 

kirjallisuudessa tilanteita jäsennetään pidemmälle. Huolellisuusvelvoitteen taakse 

kätkeytyy hyvin erilaisia vastuun edellytyksiä. Tämän tutkimuksen terminologian 

mukaan näissä on kyse teon huolimattomuudesta. 

 Koska teon huolimattomuuden vaatimusta on selostettu edellä ( III.6) 

seikkaperäisesti, siihen ei ole syytä palata tässä. Objektiivisessa huolimattomuu-

dessa on asiallisesti kysymys ennen kaikkea siitä, ottiko tekijä kielletyn riskin ( 

III.6.1) vai jäikö riskinotto sallitun puolelle. Objektiivista huolellisuutta määrittävät 

ennen kaikkea oikeusnormit ( III.6.1.4). Monissa tilanteissa näistä ei kuitenkaan 

saada paljonkaan johtoa sen arvioimiseen, oliko tilanteessa toimittu riittävän 

huolellisesti vai ei. Esimerkiksi kuolemantuottamustunnusmerkistön objektiivinen 

puoli on melkoisen mitäänsanomaton. Tunnusmerkistö edellyttää ainoastaan sitä, 

että tekijä on aiheuttanut toiselle kuoleman huolimattomuudellaan. Näissä 

tilanteissa joudutaan turvautumaan erilaisiin epävirallisiin normeihin tai 

tapanormeihin ( III.6.1.5). Usein niitäkään ei ole, ja käyttöön tulee avoimempi 

periaatepunninta ( III.6.1.6). 

 Tuottamuksellisen yhteisvaikutuksen tilanteet tuottavat eniten ongelmia. 

Niiden säänteleminen laissa olisikin mahdotonta. Koko rikoslaki perustuu 

ajatukselle yhdestä yksittäisestä toimijasta, vaikka erityisesti tuottamuksellisissa 

rikoksissa erilaiset yhteisvaikutuksen tilanteet ovat mitä tavallisimpia ( III.6.1.9). 

 Lisäksi ongelmia on ollut siinä, missä suhteessa teon huolimattomuus on 

sattuneeseen vahinkoseuraukseen. Loukkaamisrikoksesta rankaisemiselle ei riitä 

se, että tekijä toimii huolimattomasti ja aiheuttaa ennakoitavalla tavalla tunnus-

merkistössä tarkoitetun vahinkoseurauksen. Tunnusmerkistön täyttyminen täytyy 

myös voida palauttaa huolimattomuuteen. Näissä tapauksissa on kysymys kielletyn 

riskinoton relevanssista ( III.6.2) ja tunnusmerkistön ulottuvuudesta ( III.6.3). 

 Huolellisuusmittapuun yksilöinti vai yleistäminen? — Aiemmin ( III.6.1) 

esitetyt kielletyn riskinoton kriteerit perustuvat objektiivisiin mittapuihin. Niissä 

lähdetään siitä, että tekijän yksilölliset kyvyt vastaavat normaalitilannetta. Yksit-

täistapauksessa kyvyt voivat ylittää tai alittaa yleiset mittapuut. Esimerkiksi 

lääkärin tai autoilijan heikentynyt näkökyky voi haitata kykyä normaaleihin 

suorituksiin. Toisaalta osalla lääkäreistä ja autoilijoista voi olla poikkeuksellisen 

harjaantunut suorituskyky. Lääkäri voi olla oman alansa spesialisti ja autoilija 

ammatiltaan ralliautoilija. 

 Missä määrin tekijän yksilölliset kyvyt olisi otettava huomioon tuotta-

musarvioinnissa? On tärkeää tietää, vaaditaanko keskimääräistä parempiin 
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suorituksiin kykeneviltä enemmän kuin muilta. Samalla tavalla keskeinen kysymys 

on se, voiko keskimääräiskyvyt alittava tehokkaasti vedota kykenemättömyyteensä. 

 Kysymykset ovat meillä jossain määrin avoimia. Yleensä on lähdetty siitä, että 

tunnusmerkistön mukaisuus arvioidaan yleispätevien mittapuiden mukaisesti. Kun 

kysytään, millaista huolellisuutta olosuhteet edellyttivät vaaran ja vahingon 

välttämiseksi, tekijän erityistiedot tai -taidot — ja vastaavasti erityinen 

tietämättömyys tai taitamattomuus — jätettäisiin huomiotta. Vasta arvioitaessa 

tekijän huolimattomuutta todellisen tekijän puutteet otettaisiin huomioon, ja hän 

voisi olla vastuusta vapaa, jos hänellä ei ollut kykyä toimia toisin tai häneltä ei voitu 

kohtuudella vaatia parempaa suoritusta. Tekijä olisi kyllä toiminut väärin, mutta 

häneltä ei aina voida kohtuudella vaatia suorituskykynsä äärirajoille yltämistä. 

 Kysymystä on syytä tarkastella erikseen tavanomaista heikommilla kyvyillä 

varustettujen ja tavanomaista kyvykkäämpien osalta. Heihin sovellettava objek-

tiivinen huolellisuusmittapuu ei määräydy samalla tavalla. 

 Tavanomaista heikommat kyvyt. — Myös heikoilla kyvyillä varustetulta 

edellytetään normaalia huolellisuutta. Rikosoikeudellisilla normeilla asetetaan 

käyttäytymisodotuksia, jotka kohdistuvat kaikkiin — myös niihin, jotka mahdolli-

sesti eivät voi käyttäytymisodotuksia täyttää. Sitä paitsi jatkossa esiteltävällä ryhty-

mistuottamuksen konstruktiolla on pyritty ohjaamaan heikoilla kyvyillä 

varustettuja toimijoita joko harjaannuttamaan itseään tai luopumaan erilaisista 

vaarallisista toiminnoista. Tekijän huolimattomuus ei kuitenkaan välttämättä täyty, 

jos kielletyllä tavalla toiminut henkilö oli kykenemätön hallitsemaan riskit 

esimerkiksi tilanteen riistäydyttyä käsistä tai kohtuus vaatii syytteen hylkäämistä. 

 Tavanomaista suuremmat kyvyt. — Näissä tapauksissa tekijän henkilökohtai-

nen kyvykkyys otetaan edellisestä poiketen huomioon mittapuussa. Poikkeuk-

selliset tiedot ja taidot on syytä ottaa huomioon huolellisuusvelvoitetta määritel-

täessä. On aivan selvää, että jos liikenneonnettomuuspaikalle saapuvat samaan 

aikaan lääkäri, poliisimies ja palomies, vaadittava suoritus ensiavusta, muun 

liikenteen varoittamisesta ja muista pelastustoimenpiteistä on jokaisella erilainen. 

 Ralliautoilijan joutuessa liikennekolariin hän ei voine tehokkaasti vedota siihen, 

että vaikka hän olisi kyennyt onnettomuuden välttämään, keskimääräisautoilija ei 

olisi siihen kyennyt. Vastaavasti huippukirurgi, jonka tekniikka ja valmiudet ovat 

kansainvälisesti vertaansa vailla, leikkaa huolellisesti vain käyttäessään 

erikoistaitojaan, eikä hän saa laskea suoritustasoaan tavanomaiselle tasolle. 

Lääkäriasemalla yleislääkärinä toimiva sisätautien erikoislääkäri ei voi jättäytyä 

oman erikoisalansa tapausta diagnosoidessaan sille tietotasolle, joka on ta-

vanomainen yleislääkärien keskuudessa.  

 Toisaalta täysin henkilökohtaisiin mittapuihin ei ole syytä — eikä käytännössä 

mahdollistakaan — mennä. Huolellisuusvelvoitteen määrittelyssä joudutaan nytkin 

käyttämään sellaisia kriteerejä kuin ammatillinen pätevyys, asema organisaatiossa 

ja tehtävien laatu. Näin voidaan erotella esimerkiksi lääkärin ja erikoislääkärin, 

päivystävän nuoremman kirurgin ja takapäivystäjänä toimivan seniorikirurgin tai 

vähittäiskauppiaan ja keskusliikkeen johtajan erilaisia huolellisuusvelvoitteita. 

Samoin voidaan erottaa vaikkapa tavallisen konstaapelin ja Karhu-valmiusryhmän 
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konstaapelin erilaiset huolellisuusvelvoitteet kiinniottotilanteessa. Jonkinlaisesta 

yleistämisestä nytkin on kysymys. Tavanomaista kyvykkäämmiltäkään ei ole 

kohtuullista edellyttää aina huippusuoritusta.  

 Yhteenveto. — Voidaan sanoa, että heikkokykyisten yleistävä ja kyvykkäiden 

yksilöllistävä huolellisuusvelvoitteiden määrittely on parhaiten perusteltu. 

Esimerkiksi maallikkoasiamies ei voine ilman erityisiä, toimeksiantoon liittyviä 

perusteita vedota siihen, että hänellä ei ole niitä keskimääräisiä kykyjä, joita 

toimeksiantojen hoitaminen tuomioistuimessa edellyttää. Päämies voi perustellusti 

odottaa, että asiointia harjoittava henkilö kykenee suorittamaan toimeksiannon 

normaalilla tavalla. Vastaavasti erityisasiantuntemusta omaavan juristin palkkaami-

nen oikeudenkäyntiasiamieheksi pitää sisällään perustellun odotuksen toimek-

siannon tavanomaista paremmasta hoitamisesta. 

 Leikkaustiimissä mukana oleva lääketieteen kandidaatti voi harvoin sanoa, että 

hänen ei täytyisi noudattaa hyvän hoidon vaatimuksia koko laajuudessaan, koska 

hän ei siihen kykene. Paikalle hankittu maan huippukirurgi taas ei voine lähteä siitä, 

että hän saa tehdä leikkauksen "vasemmalla kädellä", noudattaen vain tavanomaista 

huolellisuutta. 

 Tekijän (subjektiivinen) huolimattomuus. — Niin sanottu yksilöivä tuot-

tamusmoite puolestaan määräytyy subjektiivisista tekijöistä eli siitä käsin, olisiko 

tekijä voinut esimerkiksi koulutuksensa puutteet tai vammaisuutensa huomioon 

ottaen toimia huolellisuusvelvoitteen edellyttämällä tavalla. Kyse on nyt tekijän 

huolimattomuudesta. Vaikka siis heikkokykyisen voidaan sanoa toimineen 

kielletyllä tavalla, häntä ei tuomita rangaistukseen, jos häneltä ei voitu kohtuudella 

edellyttää suurempaa huolellisuutta. Tästä asiasta on kysymys seuraavassa jaksossa. 

 

9.3 Tietoinen ja tiedoton tuottamus 

 

 Rikoslain 3 luvun 5 § 1 mom. Teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikemmin 

tapaturmasta, kuin tuottamuksesta, älköön rangaistusta tuomittako. 

 

Tuottamuksen tyypit. — Kirjallisuudessa erotetaan usein tietoinen tuottamus 

(luxuria) ja tiedoton tuottamus (negligentia). Vanhemmassa kirjallisuudessa 

puhutaan myös itsetietoisesta ja itsetiedottomasta tuottamuksesta. Tietoinen 

tuottamus viittaa tietoiseen riskinottoon. Tekijä toimii siitä huolimatta, että mieltää 

tunnusmerkistön toteutumisen mahdolliseksi. Tiedoton tuottamus viittaa tiedos-

tamattomaan riskinottoon.  

 Käytännössä tietoisen ja tiedottoman riskinoton erottaminen on usein hyvin 

tulkinnanvaraista. Koska tiedoton ja tietoinen tuottamus eivät ole astesuhteessa, 

tämä ei yleensä ole edes tarpeen. Tärkeämpää on selvittää suoraan niitä seikkoja, 

jotka tekevät huolimattomuudesta rangaistavaa. Riskien tiedostaminen ei välttämät-

tä kerro muusta kuin paremmasta kyvystä riskien havaitsemiseen tai suuremmasta 

huolellisuudesta niiden selvittämisessä. Välinpitämättömyys tekojen seurauksista 

voi olla paljon haitallisempaa kuin se, että tekijä huolellisen harkinnan jälkeen 

päätyy arvioimaan seurauksen syntymisen riskin vähäiseksi. 
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 Tietoisen ja tiedostamattoman riskinoton tulkinnanvaraisuutta havainnollistaa 

ratkaisu KKO 1970 II 69, jossa KO katsoi pahoinpitelijän toimineen tahallaan, HO 

tapaturmaisesti ja KKO tuottamuksellisesti suhteessa pahoinpitelynsä seurauksiin. 

Syytetty oli tahallaan iskenyt toista nyrkillä vatsaan seurauksin, että tämä oli saanut 

vaikean vamman. KO katsoi, että kyseessä oli törkeä pahoinpitely, koska lyöjän 

tahallisuus kattoi vamman aiheuttamisen. HO puolestaan katsoi, että kyseessä oli 

vain pahoinpitely, koska lyöjä ei "tiennyt eikä voinut tietää" vamman vaikeudesta. 

KKO:n enemmistön mukaan lyöjän "olisi pitänyt varoa", että pahoinpitelystä saat-

toi seurata vaikea vamma ja tuomitsi syytetyn pahoinpitelystä ja vammantuotta-

muksesta. 

 Tietoinen tuottamus. — Tietoinen tuottamus on tietoista riskinottoa. Tekijä 

toimii siitä huolimatta, että mieltää tunnusmerkistön toteutumisen mahdolliseksi. 

Käytännössä kyse on yleensä seurauksen sattumisen epäilystä tai "jään kepillä 

koettamisesta". Jos seuraus miellettäisiin varsin todennäköiseksi, kyse olisi tahalli-

suudesta. Tietoisen riskin ottajalla on ollut kyky ja tilaisuus toimia huolellisesti ja 

tuottamuksen toteaminen ei ole ongelma, mikäli tekijältä voitiin edellyttää 

suurempaa huolellisuutta. 

 Tiedoton tuottamus. — Tiedottomassa riskinotossa tekijä ei ole edes mieltänyt 

tunnusmerkistön toteutumista mahdolliseksi tai ei ole tullut ylipäätään ajatelleeksi 

asiaa. Usein tiedotonta tuottamusta kuvaillaan ilmaisuilla "olisi kohtuudella pitänyt 

mieltää" seurauksen sattumisen riski tai "olisi tullut ymmärtää" tapahtumien tuleva 

kulku. Tiedostamattoman huolimattomuuden rangaistavuus ei lähtökohtaisesti 

täytä syyllisyysperiaatteen vaatimuksia. Mistään tietoisesta toisen etujen louk-

kauksestahan ei ole kysymys. Preventiivisistä syistä myös tiedoton tuottamus 

hyväksytään kuitenkin tietyin rajoituksin rangaistusvastuun perustaksi. 

 Lisäksi välinpitämättömyys tekojen seurauksista voi olla hyvinkin vaarallista ja 

vahingollista. Vaarallisen ohituksen tekevä autoilija, joka ei välitä tehdä min-

käänlaista tilannearviota, voi olla vaarallisempi liikenteessä kuin se, joka tekee 

huolellisen mutta lopputulokseltaan virheelliseksi osoittautuvan tilannearvion. 

Tiedoton tuottamus voi tässä mielessä olla jopa törkeämpää kuin tietoinen tuotta-

mus. 

 Ryhtymistuottamus. — Vastuu tiedottomasta tuottamuksesta perustellaan niin 

sanotun ryhtymistuottamuksen kautta. Tuottamusmoite kohdistuu siihen edeltävään 

ajankohtaan, jolloin toimintaan on ryhdytty tietoisena kykenemättömyydestä. 

Vaikka tekijä ei ole tosiasiassa mieltänyt seurauksen sattumisen mahdollisuutta tai 

ei ole tullut sitä ajatelleeksi, vastuun kannalta on riittävää, että hänellä oli tekoon 

ryhtyessään tilaisuus ja kyky havaita seurauksen sattumisen varteenotettava mah-

dollisuus ja hänen olisi myös pitänyt se havaita. Toiminnan järjestäminen siten, että 

riskejä ei enää toiminnan kestäessä voidakaan havaita tai hallita, ei poista 

tuottamusvastuuta, mutta jos tapahtumien kulku ei ollut ennakoitavissa, tekijä ei ole 

toiminut huolimattomasti. 

 Arvioinnin kaksi vaihetta. — Myös tiedostamattomassa riskinotossa on 

edellytettävä syyllisyysperiaatteen vaatimusten täyttyvän. Tiedoton tuottamus 

arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensin kysytään, mitä tekijän olisi pitänyt tehdä, 
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jotta hän olisi mieltänyt toimintansa riskit. Vastaus kysymykseen on usein yksin-

kertainen. Seurauksen riski olisi mielletty, jos olisi hankittu etukäteen tietoa 

tulevista sääoloista merellä, olisi tutkittu potilas huolellisemmin tai hankittu eri-

koislääkärin lausunto, olisi keskitytty enemmän ajamiseen kuin autoradion 

säätämiseen, olisi luettu myrkyllisten sienten luetteloa ennen sienikastikkeen 

tekemistä tai — yleisesti ottaen — selvitetty paremmin toiminnan riskitekijät. 

 Toiseksi on kysyttävä, olisiko tekijä voinut tai olisiko hänen edes pitänyt ryhtyä 

niihin toimenpiteisiin, joita toiminnan riskitekijöiden mieltäminen olisi välttämättä 

edellyttänyt. Tekijältä saattoi puuttua jo toimintaan ryhdyttäessä tilaisuus riskien 

havaitsemiseen tai hän ei olisi kyennyt riskien havaitsemiseen. Lisäksi joissain tilan-

teissa tekijän ei olisi edes pitänyt riskejä havaita, vaikka hän siihen olisikin kyennyt 

ja hänellä olisikin ollut siihen tilaisuus. Kysymys on käytännössä yleensä kaikessa 

yksinkertaisuudessaan vaatimuksesta "käyttää päätään".  

 Käytännössä tuomioistuimissa luodaan eri elämänalueille standardeja, joiden 

noudattamiseen jokaisen elämänalueella toimivan olisi kyettävä. Jokainen olisi 

velvollinen samanlaiseen tarkkaavaisuuteen, tiettyihin ponnistuksiin tekonsa etu-

käteisarviossa ja ylipäätään tiettyyn harkitsevaisuuteen toiminnassaan. Tuottamus 

ratkaistaan tällöin vain ensimmäisen kysymyksen varassa. Standardien soveltami-

sessa ei saa täysin irrottautua tekijän henkilöstä ja tilannekohtaisista olosuhteista, ja 

myös toinen kysymys olisi esitettävä. 

 Arvion pohjaksi on otettava tekijä sellaisena kuin hän tosiasiassa on. 

Vanhukselta ei edellytetä nuoren havaintokykyä. Puutteet ruumiinvoimissa ja 

aistien terävyydessä otetaan huomioon. Vammaiselta tai sairaalta ei edellytetä 

normaalia suoritusta. Myös tekijän tieto, taito, koulutus, kokemus ja äly vaikuttavat 

siihen, mitä hän olisi voinut havaita. Jos tekijä on esimerkiksi henkisesti 

kypsymätön nuori, häneltä ei edellytetä aikuisen harkintaa.  

 Tilannekohtaisista ominaisuuksista huomioon on otettava esimerkiksi tilanteen 

kiireellisyys tai tekijän hämmennys, pelko tai hätääntyminen. Joskus tilanne 

riistäytyy käsistä ilman, että sitä saattoi etukäteen ennakoida. Myös erehdystilanteet 

on otettava huomioon. Tekijä on voinut myös yrittää normaalilla tavalla saada tietoa 

esimerkiksi sääoloista merellä, mutta säätiedotus antoi virheellisiksi osoittautuneita 

tietoja. 

 Tilaisuus huolelliseen toimintaan. — Vastuu tiedottomasta tuottamuksesta 

edellyttää tilaisuutta toimia toisin. Oikeusjärjestys ei voi edellyttää keneltäkään 

mahdottomuuksia. Henkilöllä on täytynyt olla todelliset mahdollisuudet riskien ha-

vaitsemiseen viimeistään toimintaan ryhtyessään. Esimerkiksi jonkin teknisen lait-

teen käytöstä ei ole välttämättä edes olemassa mitään ohjeita. Yllättävän onnetto-

muuden jälkeen olisi mietittävä sitä, oliko koneen käyttäjällä ollut mitään mahdolli-

suutta havaita koneen käyttöön liittyviä riskejä.  

 Oliko syytetyillä tekoon ryhtyessään tilaisuus havaita vahingon sattumisen 

mahdollisuus? Millaisiin ponnistuksiin yksityiset on kohtuullista velvoittaa, kun he 

ennen toimintaan ryhtymistään arvioivat mahdollisia riskejä? Suojelu- tai 

valvontavastuun tilanteessa ( III.5) toimintaan ryhtyvältä voidaan edellyttää 

melko suuria ponnistuksia. Muissa tilanteissa voitaisiin onnettomuus lukea 
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helpommin inhimillisen ja anteeksiannettavan erehdyksen ja ajattelemattomuuden 

tiliin. 

 Tilanteen yllätyksellinen kehittyminen voi merkitä sitä, että edes toimintaan 

ryhdyttäessä seurauksen sattumisen varteenotettava mahdollisuus ei ollut toimijan 

havaittavissa. Terveydenhuollon alalla tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun 

hoitotilanne on erityisen kiireellinen eikä siinä ole aikaa selvittää kunnolla taudin-

kuvaa. Samalla tavalla tilaisuus huolelliseen toimintaan voi puuttua liikenteessä. 

Tilanne voi "riistäytyä käsistä" ennakoimattomalla tavalla. 

 Oikeuskäytäntöä. — Vastuusta vapautetaan tällä perusteella melko harvoin. 

Toiminnan järjestäminen siten, että riskejä ei enää toiminnan kestäessä voidakaan 

havaita tai hallita, ei poista tuottamusvastuuta. Sen, joka ryhtyy toimintaan, jonka 

aiheuttamaa riskiä hän ei kykene arvioimaan, on otettava asioista selvää. Sen, joka 

on aloittamassa riskejä aiheuttavaa toimintaa, mutta ei taitamattomuuttaan kykene 

estämään haitallisia seurauksia, on luovuttava toiminnasta. Edellytyksenä vas-

tuulle on ainoastaan se, että tietämättömyys tai taitamattomuus oli tekijän 

havaittavissa toimintaan ryhdyttäessä. 

 Tekijältä on voinut puuttua tilaisuus menetellä huolellisesti, jos tekijän 

kokemusperäisen ja ammatillisen tiedon perusteella ei ollut mitään perusteltua 

syytä epäillä riskejä ja jos normaalilla tavalla huolellinenkaan toimija ei olisi riskejä 

havainnut. Myös tilanteen yllätyksellinen kehittyminen voi merkitä sitä, että edes 

toimintaan ryhdyttäessä seurauksen sattumisen varteenotettava mahdollisuus ei 

ollut konkreettiselle toimijalle havaittavissa. 

 Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1977 II 37 katsottiin, että lääkärillä ei ollut 

potilaan sairautta arvioidessaan tilaisuutta havaita erikoislääkärin suorittaman tutki-

muksen tarvetta. Lääkäri oli hoitotoimenpiteestä päättäessään tosin päätynyt tulok-

seen, jota lääketieteellisesti ei voitu pitää oikeana. Hänen ei kuitenkaan katsottu 

menetelleen virkavelvollisuutensa vastaisesti ottaen huomioon hänen ratkaisua teh-

dessään tiedossaan olleet, sairaskertomuksesta ja suoritetuissa tutkimuksissa 

ilmenneet seikat (Ään.). Tapauksessa ei ollut tutkittavana kuolemantuottamussyyte 

vaan ainoastaan virkavelvollisuuksien sisältö. Toisaalta usein lääkärin 

ryhtymistuottamus perustuu näissä tilanteissa juuri siihen, että hoitoon 

kykenemätön lääkäri laiminlyö lähettää potilaan erikoislääkärin hoitoon (KKO 

1969 II 9, ks. myös KKO 1988:34). 

 Myös erikoisessa tapauksessa KKO 1949 II 400 apumieheltä puuttui tilaisuus 

huolelliseen toimintaan. A oli palkannut B:n apumiehekseen kaivon kaivamiseen. 

A:n ollessa kolme metriä syvän kaivon pohjalla ja sytytettyä dynamiittipanoksen B 

laiminlöi nostaa käytössä olleella kelalaitteella A:n kaivosta. KKO hylkäsi B:tä 

vastaan ajetun vammantuottamussyytteen, koska B toimi vain A:n apumiehenä, oli 

aivan perehtymätön räjäyttämistoimiin eikä ollut saanut riittävän selviä ohjeita siitä, 

mitä hänen tehtäviinsä kuului. Oli selvää, että huolellinen henkilö olisi ymmärtänyt 

nostaa työnjohtajansa kaivosta. Kysymys onkin sen sijaan siitä, oliko apumiehellä 

tilaisuus mieltää itsensä taitamattomaksi tai nostaa työnjohtaja ylös. 

 Vesiliikenteessä olosuhteet saattavat muuttua ennakoimattomalla tavalla sel-

laisiksi, että vahingoilta ei voida välttyä. Ratkaisussa KKO 1942 II 87 satamassa 
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olleelle laivalle yhteentörmäyksessä aiheutunut vahinko katsottiin, ottaen 

huomioon voimakas tuuli ja virta, pikemmin tapaturmasta kuin tuottamuksesta 

johtuneeksi (Ään.). Lopputulos oli päinvastainen ratkaisussa KKO 1992:75, jossa 

tilaisuus huolelliseen menettelyyn oli ollut satamasta lähdettäessä. Kauppa-aluksen 

lasti oli kiinnitetty puutteellisesti, vaikka jo alusta lastattaessa tiedettiin matkalla 

vallinneet vaikeat sää- ja meriolosuhteet. Matkalla lasti oli päässyt siirtymään, mikä 

oli aiheuttanut merionnettomuuden. Aluksen päällikkö ja yliperämies tuomittiin 

rangaistukseen merilain säännösten rikkomisesta. (Ään.) 

 Myös tieliikenteestä on ratkaisuja, joissa onnettomuus on todettu tapaturmaksi, 

kun tekijältä puuttui tilaisuus huolelliseen menettelyyn. Ratkaisussa KKO 1948 II 

206 oli kyse siitä, että autot olivat törmänneet yhteen hiekoittamattomalla valta-

tiellä. Yhteentörmäyksen katsottiin johtuneen pikemminkin tapaturmasta kuin 

toisen auton kuljettajan väitetystä tuottamuksesta. 

 Vastaavanlainen esimerkki on ratkaisu KKO 1982 II 150. Siinä A lähestyi 

ohjaamallaan hevosajoneuvolla metsästä yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä. 

Samanaikaisesti B kuljetti autoaan tiellä. Hevonen oli äkillisesti juossut tielle ja 

törmännyt autoon, jolloin ajoneuvot olivat vahingoittuneet. Koska A oli kaikin kei-

noin yrittänyt pysäyttää aikaisemmin rauhalliseksi tuntemansa mutta nyt pil-

lastuneen hevosen pääsyn tielle, vahingon katsottiin aiheutuneen pikemmin tapa-

turmasta kuin tuottamuksesta ja A vapautettiin rangaistuksesta ja korvausvelvolli-

suudesta (Ään.). 

 Kyky huolelliseen toimintaan. — Rangaistus edellyttää myös kykyä toimia 

toisin. Joissakin tapauksissa esimerkiksi vammaisella ja sairaalla tekijällä ei ole 

ollut kykyä havaita seurauksen sattumisen mahdollisuutta. Olisi absurdia edellyttää 

heiltä samaa huolellisuutta kuin muilta. Toimintaan kykenemätöntä ei voida 

tuomita rangaistukseen, koska ryhtymistuottamus edellyttää joka tapauksessa sitä, 

että toimintaan ryhdyttäessä kyvyttömyyden tai taitamattomuuden on oltava tekijän 

havaittavissa. On kysyttävä, millaiset erityiset riskit vammainen henkilö on voinut 

ennakoida, ja onko hän ottanut nämä erityiset riskit riittävästi huomioon toiminnas-

saan.  

 Jos viranomainen on tarkastuksen perusteella sallinut sen, että sairas henkilö 

saa osallistua liikenteeseen noudattaessaan hoito-ohjelmaansa, ei ennakoimattoman 

sairauskohtauksen seurauksia voitane lukea sairaalle syyksi. Tilanne on analoginen 

sen tapauksen kanssa, jossa henkilö luottaa katsastuksen tai tarkastuksen 

asianmukaisuuteen ( III.6.1.10). Sairas voi perustellusti odottaa, että viran-

omainen tekee arvionsa huolellisesti. Jos ajokorttitarkastuksessa hyväksytty 

epileptikko ajaa mielipuolisen kolarin kohtauksen aikana, sitä ei lueta hänen 

syykseen, ellei häntä ole esimerkiksi kehotettu tarkkailemaan kuntoaan ja olemaan 

lähtemättä ajoon tietyissä olosuhteissa. Näissä tilanteissa voidaan tosin epäillä 

sitäkin, onko kyseessä teko ( III.1.3) ja oliko tekijä syyntakeinen ( III.7.2). 

 Kykyyn toimia huolellisesti vaikuttavat tekijän motivaation kautta sellaiset 

seikat kuin hämmennys, pelko ja hätääntyminen. Harhaanjohdetun, pelotellun, 

uhkaillun tai väsyneen tekijän kyky toimia toisin viimeistään tekoon ryhdyttäessä 

voi jäädä puuttumaan. Samalla tavalla voidaan arvioida vaikutuksiltaan 
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epätyypillistä humalaa. Jos humala on epätyypillinen, tapahtumien kulkua on 

ohjannut päihtyneen kokemattomuus, tai jos teko ja tekijä ovat poikkeuksellisia, 

humala voitaisiin ottaa huomioon kyvyttömyysarvostelussa. 

 Oikeuskäytäntöä. — Joissakin muissakin poikkeuksellisissa tilanteissa voi olla 

perusteltua katsoa, että tekijällä ei ollut toimintaan ryhtyessään kykyä arvioida sen 

riskejä. Esimerkiksi voidaan ottaa vuosikymmeniä kestäneiden vakiintuneiden 

mutta huonojen rutiinien tapaukset. Tilanteet vaihtelevat eikä tässäkään 

kysymyksessä voida antaa yleispäteviä vastauksia. 

 Tuottamusta pidettiin lievänä vahingonkorvausoikeudellisessa tapauksessa 

KKO 1983 II 138. Lääkäri A oli suorittanut B:lle poskiontelotulehduksen 

hoitamiseksi poskiontelon huuhtelun ja sen päätteeksi puhaltanut onteloon ilmaa. 

Tällöin potilaan verenkiertoon oli joutunut ilmaa seurauksin, että hän oli kuollut. 

Kuoleman katsottiin aiheutuneen lievästä tuottamuksesta. Päätös perustui muun 

muassa siihen, että ilman puhaltamista poskionteloon oli käytetty hoitotoimenpitee-

nä viime vuosisadan loppupuolelta lähtien ja ilmaveritulppia oli esiintynyt harvoin. 

(Ks. toiseen suuntaan KKO 1979 II 69, joka tapauksessa huonot rutiinit voivat 

vaikuttaa rangaistuksen mittaamisessa, ks. KKO 1980 II 73). 

 Velvollisuus huolelliseen toimintaan. — Rangaistava huolimattomuus 

edellyttää myös sitä, että tekijältä voitiin vaatia huolellisuusvelvollisuuden 

noudattamista. Melko harvoin voidaan sanoa, että tekijän ei olisi edes pitänyt 

havaita seurauksen sattumisen varteenotettavaa mahdollisuutta. Ryhtymistuotta-

muksen lähtökohtanahan ovat juuri toimintaan ryhtyjän velvollisuudet. Usein 

velvollisuus seurauksen mahdollisuuden selvittämiseen on suorastaan laissa 

säännelty. Esimerkiksi työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat velvollisia 

tuntemaan turvallisuusmääräykset.  

 Selonottovelvollisuus alalla vallitsevista ja toimintaa sitovista normeista voi 

vaihdella samallakin elämänalueella eri toimijoiden suhteen. Myös perusteltu 

työnjako määrittää selonottovelvollisuuden rajoja. Esimerkiksi lainopillisen koulu-

tuksen puute saattaa keventää tuomioistuimen maallikkotuomariin kohdistuvaa 

selonottovelvollisuutta normeista, mutta ei tietenkään sinänsä poista velvollisuutta 

vastuuntuntoiseen toimintaan ( III.8.8). Käytännössä lautamiestuomareita ei 

yleensä syytetä tuomioistuintoiminnassa tehdyistä virkavirheistä (ks. esim. KKO 

1968 II 25, KKO 1980 II 106, KKO 1992:126 ja KKO 1992:78). Virkatuomari ei 

voi yhtä tehokkaasti vedota vastaavaan puutteeseen, mutta hänenkään ei tarvitse 

tietää kaikkea. ( III.8.8)  

 

9.4 Törkeä tuottamus 

 

Kokonaisarvostelu. — Kriteerit, joiden valossa tuottamus ja törkeä tuottamus erote-

taan toisistaan, ovat jossain määrin avoimia. Joka tapauksessa on selvää, että myös 

tiedoton tuottamus voi olla — poikkeuksellisesti — törkeää tuottamusta. 

Englannissa on keskusteltu viime vuosina niin sanotuista "could not care less"-

tapauksista, joissa on toimittu täysin välittämättä teon mahdollisista riskeistä. 
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Toisaalta tietoinenkaan tuottamus ei läheskään aina ole törkeää tuottamusta. 

Ratkaiseva kriteeri ei ole se, oliko riskinotto tietoista vai ei.  

 Meillä on yleensä katsottu, että tuottamuksen törkeysarviointi tehdään nor-

matiivisen kokonaisarvioinnin perusteella. Törkeässä huolimattomuudessa on kaksi 

kokonaisarvostelussa vaikuttavaa tekijää: teon huolimattomuus ja tekijän 

huolimattomuus. Käytännössä törkeä teon ja tekijän huolimattomuus esiintyvät 

usein samanaikaisesti. Mitä tärkeämmän huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta on 

kysymys ja mitä olennaisemmalla tavalla velvoitetta rikotaan, sitä useammin 

voidaan katsoa, että riskinotto on ollut tietoista ja epätavanomaista. Esimerkiksi 

mäenharjanteella ei voi ohittaa autoa vilkkaan liikenteen seassa tiedostamatta 

lainkaan ohitukseen liittyviä riskejä. 

 Kokonaistörkeyden arvioinnissa teon huolimattomuus voi painottua enemmän 

kuin tekijän huolimattomuus — ja päin vastoin. Kaaviona ajatus merkitsee 

seuraavaa. 

 

 

Törkeän tuottamuksen kokonaisarvostelu 

 

 
Törkeä huolimattomuus 

Teon huolimattomuus: Tärkeää huolellisuusvelvollisuutta rikottu 

olennaisesti 
Tekijän huolimattomuus: Ta-

vanomainen 

 

Törkeä huolimattomuus 

Teon huolimattomuus: Ta-

vanomainen 
Tekijän huolimattomuus: Selvästi tietoinen ja epätavanomainen ris-

kinotto 

 

Huolimattomuus 

Teon huolimattomuus: Ta-

vanomainen 
Tekijän huolimattomuus: Vähäistä suu-

rempi 

 

Huolimattomuus 

Teon huolimattomuus: Tavanomaista 

suurempi 
Tekijän huolimattomuus: 

Tavanomainen 

 

 

Teon huolimattomuuden törkeys. — Törkeässä huolimattomuudessa on tämän 

ajatuksen mukaan kaksi kokonaisarvostelussa vaikuttavaa pääelementtiä. Teon 

huolimattomuuden törkeysarvostelussa on syytä ottaa huomioon ennen kaikkea 

rikotun huolellisuusvelvoitteen riskipotentiaali ( III.6.1.6). Kyse on rikotun 

huolellisuusvelvoitteen merkittävyydestä, johon vaikuttavat 

 

* vaarannettujen etujen tärkeys ja  

* loukkauksen todennäköisyys. 
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Esimerkiksi ydinvoimalan valvomon yöpäivystäjän nukahtaminen työpaikalleen 

tuhoisin vahinkoseurauksin voisi merkitä kokonaisarvostelussa törkeää huolimat-

tomuutta, vaikka yöpäivystäjän nukahtamista ei edeltäisikään tietoinen riskinotto 

nukahtamisesta. 

 Vaarannettujen etujen tärkeys viittaa siihen, että mitä vakavampi mahdollinen 

tai toteutunut vahinkoseuraus on, sitä lähempänä ollaan törkeää huolimattomuutta. 

Kuoleman riskin aiheuttamisessa törkeän huolimattomuuden raja on alempana kuin 

vammautumisen riskin aiheuttamisessa. Jos kyse on esimerkiksi räjähteiden 

jättämisestä toisten ulottuville, räjähteiden vähäinen voima perustelee osaltaan 

tuottamuksen pitämistä vain tavallisena. Loukkauksen todennäköisyys teon hetkellä 

vaikuttaa samalla tavalla. Mitä todennäköisempi vahinkoseuraus oli teon hetkellä, 

sitä useammin huolimattomuus on törkeää.  

 Ratkaisussa KKO 1979 II 41 törkeää huolimattomuutta pidettiin niin selvänä, 

että tapauksen otsikkokin on laadittu lainkonkurrenssikysymyksestä. A oli ollut 

ryypiskelemässä kahden toisen henkilön kanssa. Ryypiskelyn kuluessa A oli ottanut 

haulikon, panostanut sen ja ojentanut haulikon piippu edellä B:tä kohti, jolloin ase 

oli lauennut. Luoti surmasi B:n. A:n tuottamus näyttää olevan ainakin lähellä 

tiedotonta, vaikka menettelyn — humalassa tapahtuneen haulikolla osoittelemisen 

— riskipotentiaali oli melkoinen. 

 Hengenvaaraan asettaminenkaan ei sellaisenaan puolla tuottamuksen pitämistä 

törkeänä, jos vaara oli suhteellisen epätodennäköinen. Toisaalta vamman 

aiheuttaminen toiselle olosuhteissa, joissa vahinkoseuraus oli tekijän tieten melko 

todennäköinen, voi merkitä törkeää tuottamusta. Kaikki huolimattomuuden 

törkeysarvostelussa huomioon otettavat seikat on tietenkin arvioitava teonhetki-

sestä näkökulmasta. Huomioon on otettava paitsi tekijän tosiasiallinen tieto myös 

se, mitä huolellinen tarkkailija olisi havainnut tekohetkellä. 

 KKO:n ratkaisussa 1989:43 tuottamusta pidettiin törkeänä lähinnä teon 

objektiivisen huolimattomuuden perusteella. Syytetty oli aloittanut ohituksen ja 

jatkanut sitä alueella, missä näkyvyys oli ollut mäenharjanteen vuoksi turvalliseen 

ohitukseen riittämätön. Samalla hän oli ajanut hänen ajosuunnalleen tarkoitetun 

keltaisen sulkuviivan vasemmalla puolella yli sata metriä ja laiminlyönyt sovittaa 

ajonopeutensa tilanteen mukaiseksi, mistä oli ollut seurauksena kolari. HO tuomitsi 

kuljettajan vain liikenteen vaarantamisesta. KKO tuomitsi syytetyn törkeästä 

liikenteen vaarantamisesta. 

 Tekijän huolimattomuuden törkeys. — Tekijän huolimattomuus voi olla törke-

ää, jos riskinotto on selvästi tietoista ja epätavanomaista. Käytännössä näissä 

tilanteissa ollaan lähellä tahallista toimintaa, eikä teon objektiiviselle 

vaarallisuudelle jouduta antamaan kovin paljon merkitystä. Sovellettavia kriteerejä 

on siis yksi eli 

 

* riskinoton tietoisuus. 
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Tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden rajatapauksista voidaan esittää pari 

esimerkkiä. Niistä havaitaan, että tahallisuuden jääminen näyttämättä ei auto-

maattisesti merkitse törkeää huolimattomuutta. Huolimattomuuden kokonaistör-

keys on perusteltava erikseen. 

 Edellä tahallisuuden yhteydessä käsitellyssä aids-tapauksessa (KKO 1993:92, 

 III.8.3), jossa tekijää syytettiin taposta, hänet tuomittiin törkeästä kuoleman-

tuottamuksesta. Huolimattomuuden törkeys perusteltiin lähinnä tekijän törkeällä 

huolimattomuudella eli sillä, että vastaaja oli ymmärtänyt tartunta- ja sairastumis-

mahdollisuuden sekä kuoleman vaaran vähäistä suuremmaksi. Lisäksi myös tekoa 

voitiin pitää törkeän huolimattomana suojaamattomien anaaliyhdyntöjen lukuisuu-

den vuoksi. 

 Myös kuolonkolarien perusteella on silloin tällöin syytetty aiheuttajaa taposta, 

josta esimerkkinä olkoon ratkaisu KKO 1993:26. Auton kuljettaja oli suurella no-

peudella ohittanut toisen auton rajoitetusta näkyvyydestä huolimatta ja törmännyt 

kohtaavaan autoon seurauksin, että sen kuljettaja oli kuollut. Auton nopeus oli ollut 

130 kilometriä tunnissa 70 km/h rajoitusalueella, tie oli ollut kapea ja vaarallinen, 

ja ohituspaikassa mäen harjanne oli rajoittanut näkyvyyttä. Syyte taposta hylättiin 

kaikissa oikeusasteissa, mutta kuljettaja tuomittiin törkeän huolimattomuuden 

perusteella. 

 Laajennettu aikaperspektiivi. — Oikeuskäytännössä huolimattomuuden 

törkeysarvostelu on usein tehty laajasta aikanäkökulmasta. Törkeyttä ei arvostella 

pistemäisesti esimerkiksi liikenneonnettomuuteen välittömästi johtaneen 

ajovirheen näkökulmasta vaan ottamalla huomioon syytetyn menettely liikenteessä 

kokonaisvaltaisemmin. 

 Esimerkiksi tieliikennetapauksissa arvioitavaksi tulevat sekä toteutunut ajo että 

aiottu ajosuorite. Tapauksessa KKO 1983 II 37 kahden promillen humalassa ollut 

autoilija oli lähtenyt kunnoltaan puutteellisella henkilöautolla ajamaan yli 300 

kilometrin pituista matkaa valtatiellä. Matkalla henkilö muun muassa ohitti 

vaarallisesti ylinopeudella kaksi muuta autoa. Matka päättyi kahden pyöräilijän yli 

ajamiseen. KKO piti lähtemistä pitkälle ajomatkalle humalassa, väsyneenä ja 

viallisella autolla yhtenä perusteena katsoessaan huolimattomuuden törkeäksi. 

Sama peruste otettiin huomioon myös rangaistuksen mittaamisessa, mikä kyllä johti 

niin sanottuun kaksoiskvalifiointiin. Jos siis seikka tekee tuottamuksesta törkeän, ei 

samaa seikkaa voitane käyttää rangaistuksen koventamisperusteena. 

 Ratkaisussa KKO 1981 II 67 syytetty oli kuljettanut henkilöautoa valtatiellä 

kymmenen kilometrin matkan 155 kilometrin tuntinopeudella, vaikka suurin sallittu 

nopeus oli 80 km tunnissa. Tieosuudella oli ollut kaarteita, mäenharjanteita ja 

risteyksiä. Tapahtumapäivä oli ollut sunnuntai ja tapahtuma-aika kello 13.30. 

Syytetty oli ohittanut muun muassa kaksi pyöräilevää lasta. Ylinopeuden auton 

kuljettaja ilmoitti tarkoituksen ehtiä Helsinkiin ennen ruuhka-aikaa. HO ja KKO 

katsoivat syytetyn toimineen törkeän huolimattomasti.  

 Vastaavasti lyhytaikaisen huolimattomuuden toteaminen törkeäksi edellyttää 

erityisen törkeää huolimattomuutta. Liikenteessä tällaisia esimerkkejä ovat 
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huomion kiinnittäminen hetkeksi kanssamatkustajiin tai radioon tuhoisin seu-

rauksin.  

 Ratkaisussa KKO 1978 II 26 katsottiin, että yksinomaan se, että kuljettajan 

ohjaama auto oli hänen tuottamuksestaan siirtynyt kulkusuunnassaan tien vasem-

manpuoleiselle kaistalle, ei ollut osoituksena tuottamuksen törkeydestä. Tapauk-

sessa KKO 1977 II 57 syytettiin vain liikenteen vaarantamisesta, kun syytetty oli 

aiheuttanut onnettomuuden junan kanssa rautatien tasoristeyksessä. 

 Tapauksessa KKO 1993:41 auton kuljettaja laiminlöi 100 km:n tuntinopeus-

rajoitusalueella seurata edessään ollutta muuta liikennettä. Sen sijaan hän keskusteli 

matkustajiensa kanssa. Hän törmäsi edessä ajaneen, suuntamerkkiä vasemmalle 

näyttäneen ja asianmukaisesti ryhmittyneen henkilöauton perään. Peräänajo ta-

pahtui hyvissä olosuhteissa ja hyvän näkyvyyden vallitessa. KO ja HO olivat 

tuominneet kuljettajan muun muassa törkeästä liikenteen vaarantamisesta. KKO ei 

pitänyt huolimattomuutta törkeänä, koska A oli ennen törmäystä ajanut useita 

kilometrejä sallittua nopeutta ja noudattanut liikennesääntöjä. Kysymys oli KKO:n 

mukaan hetkellisestä laiminlyönnistä. 

 Huolimattoman ajon lyhyt kesto ei näytä puoltavan ratkaisun KKO 1991:80 

lopputulosta. Syytetty oli kuljettanut henkilöautoa vain noin kilometrin matkan 80 

km/h nopeusrajoitusalueella 154 km:n tuntinopeudella. Ylinopeuden syynä oli 

kesärenkaiden tasapainottaminen. Tiellä oli ollut myös muuta liikennettä, mutta 

syytetty ei ollut ylittänyt ylinopeudella tien risteystä, tie oli ollut suora ja syytetyn 

oma ajokaista esteetön. KO ja HO tuomitsivat syytetyn vain liikenteen vaaranta-

misesta. KKO päätyi äänestyksen jälkeen tuomitsemaan törkeästä liikenteen 

vaarantamisesta.  

 Teon ja tekijän huolimattomuuden minimitaso? — Oikeuskäytännön voidaan 

lisäksi tulkita edellyttävän sekä teon että tekijän huolimattomuuden ylittävän 

jonkinlaisen minimitason. Esimerkiksi tahallisuutta lähellä oleva tietoinen ris-

kinotto voi liittyä myös vähäiseen vaaraan. Näissä tilanteissa tuottamusta ei tulisi 

pitää törkeänä pelkästään tekijän subjektiivisen huolimattomuuden perusteella. 

Vastaavasti sellaisessakin tilanteessa, jossa teon objektiivinen riskipotentiaali on 

suuri, on tekijän subjektiivisen huolimattomuuden oltava riittävällä tasolla. Pelkkä 

teon huolimattomuus ei vielä tee tuottamuksesta törkeää.  

 Samalla perusteella voidaan ajatella, että syyllisyyttä vähentävät seikat voivat 

sulkea pois törkeän tuottamuksen siinäkin tapauksessa, että riskipotentiaali on suuri. 

Sellaiset tilanteeseen liittyvät syyllisyyttä vähentävät seikat kuin hämmennys, pelko 

ja hätääntyminen puoltavat tapauksen arvioimista tavallisena huolimattomuutena 

silloinkin, kun on aiheutettu erittäin suurta vahingon vaaraa. 

 

9.5 Lievä tuottamus 

 

 Rikoslain 3 luvun 5 § 1 mom. Teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikemmin 

tapaturmasta, kuin tuottamuksesta, älköön rangaistusta tuomittako. 
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Perusteet lievän huolimattomuuden rankaisemattomuudelle. — Vaatimuksia lievän 

tuottamuksen rajaamisesta rangaistusvastuun ulkopuolelle esitetään usein. Vähäi-

nen huolimattomuus ei ole käytännössä edes normaalisti huolellisen henkilön 

vältettävissä. Lievän huolimattomuuden rankaisemattomuutta voidaan perustella 

myös tapaturmaa koskevalla, yllä olevalla säännöksellä (RL 3:5.1). Lainsäätäjä on 

jättänyt tapaturman ja rangaistavan tuottamuksen erottamisen tuomioistuimen 

olosuhdeharkinnan varaan. 

 Pääperuste lievän tuottamuksen rankaisemattomuudelle on järjestelmän 

preventiivinen yleistavoite. Rangaistusjärjestelmän käyttö on syytä rajata 

tilanteisiin, joissa rangaistusuhin voidaan edes ajatella vaikutettavan ihmisten 

käyttäytymiseen. Koska rikosoikeusjärjestelmän edellytetään kunnioittavan ihmisiä 

valintoihin kykenevinä yksilöinä, lievästä tuottamuksesta ei tule rangaista. 

 Jos rangaistusuhin voidaan käyttäytymiseen vaikuttaa, niillä vaikutetaan ensi 

sijassa jo ennen tekoa tapaa ja moraalia luovalla tavalla ( I.2.3). Sitä paitsi 

tosiasiassa kaikkein vähäisimpiin huolimattomuustapauksiin ei kohdisteta 

esimerkiksi työturvallisuus- tai tieliikennekontrollia. Yleisellä tietoisuudella siitä, 

että esimerkiksi poliisi ei liikennevalvonnassa reagoi kaikkiin sääntörikkomuksiin, 

ei liene ollut olennaisia moraalia höllentäviä vaikutuksia tienkäyttäjien asen-

noitumiseen. 

 Huolellisuusvelvoitteilla, joita ihmisille asetetaan, ei ole perusteltua vaatia 

äärimmilleen vietyä tarkkaavaisuutta. Järjestelmän on jätettävä tilaa myös 

inhimilliselle erehdykselle, vaikka tuottamuskriminalisoinnit perustuvatkin 

ajatukselle, että toiminta tietyissä olosuhteissa edellyttää harkitsevuutta, järkevyyttä 

ja tunnollisuutta. Lievän huolimattomuuden dekriminalisoivaa säännöstä ollaan 

ehdottamassa uuteen rikoslain yleiseen osaan tuottamusmääritelmän yhteyteen. 

 Lievä huolimattomuus oikeuskäytännössä. — Vähäisen huolimattomuuden 

rankaisemattomuutta ei oteta aina oikeuskäytännössä vakavasti. Kun vahin-

koseuraus on jo sattunut, tuomioistuimella ei useinkaan ole ongelmia todeta, että 

teossa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja että tekijällä olisi ollut kyky ja 

tilaisuus havaita toimintansa riskit, kunhan olisi ponnistellut enemmän. Vaikka 

huolimattomuus pitäisi arvostella vain niiden seikkojen perusteella, jotka olivat 

tekijän tiedossa tai hänen tiedettävissään teon hetkellä, onnettomuuden jälkeen ei 

ole vaikeuksia todeta, että olisi pitänyt "katsoa tarkemmin". Onnettomuushan on 

joka tapauksessa sattunut. 

 Tällaista päättelyä voidaan kutsua eräänlaiseksi taaksepäin eteneväksi 

"raputekniikaksi". Tuomitsemiskynnys onkin meillä henkilövahinkoihin johta-

neissa liikennekolareissa muita Pohjoismaita, erityisesti Norjaa, selvästi alhai-

sempi. Liikenteen rikosoikeudellinen sääntely on saanut leiman, joka muistuttaa 

rikosoikeudellisille periaatteille vierasta ankaraa vastuuta ( II.3.2). 

 Painovapauden tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä (painovapauslain 32 §) 

on ratkaisuja, joissa tuottamus on ollut riittävää rangaistusvastuulle, mutta sitä on 

pidetty vahingonkorvausoikeudellisessa mielessä lievänä. Sanomalehden 

päätoimittaja on siis tuomittu rangaistukseen rikoksesta, mutta häntä ei ole 

velvoitettu osallistumaan kunnianloukkauksen uhrille maksettaviin korvauksiin 
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kustantajan kanssa, koska hänen tuottamustaan on pidetty lievänä (KKO 1982 II 42 

ja KKO 1983 II 1). Ratkaisut ovat räikeässä ristiriidassa sen lähtökohdan kanssa, 

että rikosoikeudellinen tuottamus edellyttää aina suurempaa huolimattomuutta kuin 

vahingonkorvausoikeudellinen. Säännöksiä ollaan — onneksi — uudistamassa. 

 Lievän huolimattomuuden arviointi. — Huolimattomuuden vähäisyys voidaan 

arvioida samalla tavalla kokonaisarvostelussa kuin huolimattomuuden törkeyskin 

( III.9.4). Sallitun vain lievästi ylittävä toiminta voi jäädä rankaisematta, koska 

teon huolimattomuus on lievää. Vastaavasti sellaisessakin tilanteessa, jossa sääntöjä 

on rikottu selvemmin, tekijän subjektiivisen huolimattomuuden vähäisyys 

esimerkiksi nopeita ratkaisuja edellyttäneessä tilanteessa voi toimia perusteena 

syytteen hylkäämiselle. Lisäksi sellaiset tilanteeseen liittyvät syyllisyyttä 

vähentävät seikat kuin hämmennys, pelko ja hätääntyminen puoltavat 

huolimattomuuden pitämistä lievänä. 

 Sellaisissakin tapauksissa, joissa syyte hylättäisiin tuottamuksen oltua vain 

lievää, tekijä saattaa joutua vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta. Myös 

menettämisseuraamus ja ajokiellon tyyppiset turvaamistoimet ovat periaatteessa 

mahdollisia, vaikka syyte hylättäisiinkin tuottamuksen vähäisyyden perusteella. 
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LUKU IV 

VASTUUVAPAUSPERUSTEET 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Oikeudenvastaisuus. — Edellä ( II.4.2) esiteltiin rikoksen rakenne pääpiirteis-

sään. Siitä kävi ilmi oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteiden yleinen rakenne ja 

oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteiden erottamisen lainopillinen tärkeys. Ennen 

vastuuvapausperusteiden yksityiskohtaista käsittelyä on vielä lyhyesti hahmotet-

tava oikeuttamisperusteiden suhdetta anteeksiantoperusteisiin. 

 Oikeudenvastaisuudella tarkoitetaan eri oikeudenaloilla eri asioita. Lähtökoh-

taisesti sellainen teko tai laiminlyönti, joka rikkoo oikeusjärjestyksen kieltoja tai 

käskyjä, on oikeudenvastainen. Usein meilläkin sanotaan, että rikoksen on aina 

oltava oikeudenvastainen teko, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan lähinnä sitä, että 

tekoon ei sovellu mikään oikeuttamisperuste. Toisin sanoen, kun oikeuttamisperus-

te soveltuu, on teko poikkeuksellisissa olosuhteissa sallittu. 

 Pääsääntöisesti oikeuttamisperusteen turvin toimiva ei ole korvausvelvollinen 

aiheuttamastaan vahingosta. Ulkopuolinen henkilö saa myös yleensä antaa apuaan 

oikeuttamisperusteen turvin toimimisessa. Oikeuttamisperusteen "kohde" ei voi 

laillisesti puolustautua perusteen käyttäjältä. 

 Oikeuttamisperusteet. — Koska tunnusmerkistöissä toiminta ja seurauksen 

aiheuttaminen kriminalisoidaan yleisellä tasolla, ulottuu niiden tarkoittama ran-

gaistavan käyttäytymisen ala liian laajalle. On tehtävä poikkeuksia monien sel-

laisten tekojen varalle, jotka täyttävät tunnusmerkistön, mutta joita ei siitä 

huolimatta ole syytä kieltää. Oikeuttamisperusteet ovat negatiivisia vastuuehtoja. 

Niillä osoitetaan, että tietynlaista toimintatapaa pidetään poikkeuksellisesti siedettä-

vänä, sallittavana tai jopa toimijan velvollisuutena. 

 Oikeuttamisperusteiden hyväksymisen taustalla on hyvin monenlaisia syitä. 

Osittain rikosoikeudelliset oikeuttamisperusteet ovat samoja kuin siviilioikeudel-

liset oikeuttamisperusteet. Osa perustuu siihen, että omia intressejä vastaan 

toimimista ei ole pääsääntöisesti syytä kriminalisoida. Ihmisillä on oikeus määrätä 

tietyissä rajoista omista oikeushyvistään. Heitä ei ole yleensä syytä suojata sil-

täkään, että he suostuvat omien intressiensä loukkaamiseen. Kyse on itselouk-

kauksista ja loukatun suostumuksesta ( IV.7), joista meillä ja yleensä muual-

lakaan ei ole rikoslain säännöksiä.  
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 Viranomaisten ja heihin rinnastettavien yksityisten oikeudesta käyttää voima-

keinoja ( IV.5) on säädettävä laissa. Siinä on kyse aidosta eturistiriidasta. Lain-

säädännössä on ratkaistava, missä suhteessa vastakkain olevat yksilön oikeudet ja 

virkatehtävien toteuttamisen tehokkuus on järkevää nähdä. 

 Myös viranomaisen lupaa ja virkavelvollisuuksien puitteissa toimimista on 

perinteisesti pidetty oikeuttamisperusteina. Mistään rikosoikeudellisesta "vääryy-

destä" ei kuitenkaan voida puhua, jos toimivaltainen viranomainen on toiminnan 

etukäteen sallinut tai toimii itse toimivaltansa puitteissa. Viranomaisen lupaa ja 

virkavelvollisuuksien puitteissa toimimista on luontevampaa pitää suoraan tunnus-

merkistön mukaisuutta koskevana kysymyksenä. Muun muassa hallintoak-

sessorisuuden ongelmaan on puututtu edellä ( III.6.1.4). Siinä kysytään, saako 

sellaisen viranomaisen lupaan luottaa, jossa on esimerkiksi ylitetty ympäristöoi-

keudelliset päästörajat. 

 Oikeastaan myös viranomaisten oikeus voimakeinoihin tulisikin käsitellä 

osaksi teon huolimattomuuden, osaksi oikeuttamisperusteiden piirissä. Viran-

omaisten toimivaltaperuste voimakeinoihin kuuluisi edelliseen, koska niiden 

puitteissa pysyvän viranomaisen teko ei täytä mitään tunnusmerkistöä. Vasta 

sallittujen voimakeinojen rajat olisi syytä käsitellä oikeuttamisperusteena. 

Esitysteknisistä syistä voimakeinojen käyttöä ei ole haluttu tässä hajottaa kahteen 

osaan. 

 Niin ikään hätävarjelussa ( IV.2), omaisuuden takaisinotto-oikeudessa ja it-

seavussa ( IV.3), jokamiehen kiinniotto-oikeudessa ( IV.4) sekä pakkotilassa 

( IV.6) on kyse kahden tahon ristiriitaisista intresseistä, joista toisen on väis-

tyttävä, jos vastassa olevaa intressiä pidetään painavampana. Näissä oikeutta-

misperusteissa on kyse tietynlaisista "yksityisistä poliisivaltuuksista", joiden 

sallimiseen on oikeusvaltiossa suhtauduttava varoen. Aina viranomaisapua ei ole 

kuitenkaan saatavissa oikea-aikaisesti paikalle. "Hätä ei lue" aina "lakia" ja joissain 

tilanteissa "oma apu" saattaa olla "paras apu". 

 Kysymys rikosoikeudellisesta oikeudenvastaisuudesta on epävarmalla pohjalla. 

Täsmällistä kuvausta oikeuttamisperusteiden lajeista ja laajuudesta on vaikea antaa. 

Osaksi niistä on säädetty rikoslaissa; osaksi joudutaan turvautumaan oikeustietees-

sä ja -käytännössä kehiteltyihin periaatteisiin ja analogiaan syytetyn eduksi. Vaikka 

tärkeimmistä oikeuttamisperusteista on säädetty rikoslaissa, säännösten soveltami-

nen joihinkin tunnusmerkistötyyppeihin voi tuottaa vaikeuksia. Asiaa ei helpota se, 

että suurin osa oikeuttamisperusteita koskevista säännöksistä on rikoslain 

alkuperäistekstejä vuodelta 1889. 

 Anteeksiantoperusteiden luonne. — Anteeksiantoperusteita sovellettaessa 

tekijä on tehnyt kielletyn teon, mutta häneltä ei voitu kohtuudella edellyttää 

laillisuuden puitteissa pysymistä. Anteeksiantoperusteiden luonteesta johtuu se, että 

soveltamistilanteissa tuomioistuimelle on yleensä jätetty paljon harkinnanvaraa 

rangaistuksen määräämisessä. 

 Joskus anteeksiantoperuste johtaa rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen. 

Sekin on mahdollista, että sovelletaan yleisiä syyttämättä tai tuomitsematta 
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jättämissäännöksiä (RVA 15-15a § ja RL 5:3.2) vähäisyys-, anteeksiannettavuus- 

tai kohtuusperusteella. 

 Silloinkin, kun rangaistusta vastaan puhuvat syyt eivät ole riittävän vahvoja 

anteeksiantoperusteen soveltamiselle, tekijä voidaan tuomita rangaistukseen 

alennetulta asteikolta. Vaihtoehtona on yleinen asteikon alittamismahdollisuus 

tuomiossa erikseen mainittavista syistä (RL 3:5.2). Anteeksiantoperusteen 

soveltaminen ei siis ole ainoa vaihtoehto. Jos kielletyn toiminnan raja on ylitetty 

selvästi ja teon ymmärrettäväksi tekevät syyt ovat vähäisiä, poikkeuksellisilla 

olosuhteilla ei ole merkitystä muussa kuin rangaistuksen mittaamisessa normaa-

liasteikolta. 

 Anteeksiantoperusteet liittyvät kiinteästi tekijän henkilöön. Perusteen 

soveltaminen ei poista tekijältä vahingonkorvausvelvollisuutta. Jos yhteen 

henkilöön sovelletaan anteeksiantoperustetta, häntä avustanut henkilö voidaan silti 

tuomita normaalisti rangaistukseen. Anteeksiantoperusteen "turvin" toimiva ei 

myöskään ole suojattu siltä, että hänen tekonsa kohde puolustautuu. 

 Anteeksiantoperusteet. — Edellä on selostettu oikeuttamisperusteita. Niiden 

perusteella teko joko on tai ei ole oikeudenvastainen. Välimuotoja ei ole ja jos 

tekoon ei jokin oikeuttamisperuste sovellu, olisi tekijä aina täydessä rikosoi-

keudellisessa vastuussa. Jotta tällaisilta kaavamaisilta "joko-tai" -ratkaisuilta 

voitaisiin välttyä, oikeuttamisperusteisiin kytketään usein anteeksiantoperuste 

niiden tilanteiden varalta, joissa teko jää kielletyn puolelle mutta joissa voimakei-

nojen käyttö on ollut liiallista. 

 Jos esimerkiksi tekoa ei voida pitää hätävarjeluna, on vielä kysyttävä, voidaan-

ko sitä pitää hätävarjelun liioitteluna. Jos hätävarjelussa sallitut voimakeinojen rajat 

ylitetään, teko voi jäädä rankaisematta, jos tekijältä ei voitu kohtuudella edellyttää 

suurempaa harkitsevaisuutta. Hätävarjelun liioittelun ( IV.2) lisäksi tällaisia 

anteeksiantoperusteita ovat voimakeinojen käytön liioittelu ( IV.5) ja eräät 

pakkotilateot ( IV.6). Omaisuuden takaisinottotilanteissa ( IV.3) sovelletaan 

hätävarjelun liioittelusäännöstä. Jokamiehen kiinniotto-oikeuden liioittelu ( IV.4) 

puolestaan arvioidaan voimakeinojen käytön liioitteluna. Esitysteknisesti nämä 

anteeksiantoperusteet on kytketty niitä vastaavien oikeuttamisperusteen yhteyteen. 

 Vaikka henkilö erehtyy tekonsa kielletystä luonteesta, teko on pääsääntöisesti 

rangaistava. Nykyään kieltoerehdys hyväksytään anteeksiantoperusteeksi ( IV.8). 

Aikaisemmin tarkoitettiin lähes samaa asiaa puhuttaessa oikeuserehdyksestä. Osa 

rikoslain ulkopuolisesta sääntelystä on niin vaikeaselkoista, että kieltoerehdyksen 

vallassa toimineelta ei aina voida kohtuudella edellyttää noudatettua suurempaa 

huolellisuutta sääntelyn selvittämisessä. 

 Selvyyden vuoksi on mainittava vielä niin sanotut putatiivihätävarjelu ja 

putatiivipakkotila. Jos tekijä luulee toimivansa oikeuttamisperusteen kattamassa 

tilanteessa, vaikka näin ei tosiasiassa olekaan asian laita, tahallisuuden katsotaan 

puuttuvan ja tekijä vastaa vain tuottamuksellisesta rikoksesta, jos sellainen on 

säädetty rangaistavaksi. Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys voi liittyä 



Sida 236 av 360 
 

myös kieltoerehdykseen tai olla yhdistelmä kielto- ja tunnusmerkistöerehdyksestä. 

Erehdystyypit käsiteltiin edellä ( III.8.9). 

 Sotilasesimiehen käskyn vaikutuksesta anteeksiantoperusteena ( IV.9) on 

säännös rikoslaissa. Jos sotilas tekee rikoksen esimiehensä käskystä, hänen 

rankaisemisensa ei aina ole kohtuullista. Sotilaallisen käskyn merkityksestä alaisen 

vastuulle on lisäksi olemassa kansainvälisiä määritelmiä, koska käskyjen merkitys 

korostuu kriisioloissa. 

 Erityisesti anglosaksisessa oikeudessa tunnetaan myös muita anteeksiantope-

rusteita. Meilläkin on keskusteltu pakottavista olosuhteista anteeksiantoperusteena, 

mutta koska sen lainopillinen asema on epäselvä, ei sitä käsitellä tässä. 

 

2 HÄTÄVARJELU JA HÄTÄVARJELUN LIIOIT-

TELU  

 

 Rikoslain 3 luvun 6 §. Jos joku, suojellaksensa itseään tahi toista taikka 

omaansa tai toisen omaisuutta aloitetulta tahi kohta päätä uhkaavalta 

oikeudettomalta hyökkäykseltä, on tehnyt teon, joka, vaikka muuten 

rangaistava, oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön; älköön häntä tästä 

hätävarjeluksesta rangaistukseen tuomittako. 

 Rikoslain 3 luvun 7 §. Jos joku luvattomasti tunkeutuu toisen huoneeseen, talon, 

kartanoon tahi alukseen (...), olkoon hätävarjelus niinikään oikeutettu. 

 Rikoslain 3 luvun 9 § 1 mom. (621/1967) Jos joku 6 tai 7 §:ssä mainituissa 

tapauksissa on tehnyt teon, joka ei ole ollut hyökkäyksen torjumiseksi, 

kotirauhan suojaamiseksi tai (...) välttämätön, on tekijä tuomittava 

hätävarjelun liioittelusta tuomioistuimen harkinnan mukaan joko täyteen 

tai 2 §:n 1 momentin mukaan alennettuun rangaistukseen. Jos olosuhteet 

olivat sellaiset, ettei hän voinut mieltänsä malttaa, häntä ei saa 

rangaistukseen tuomita. 

 

Oikeuskehitys. — Lähtökohtaisesti rikoksen uhriksi joutuneen on turvauduttava 

viranomaisapuun, mutta aina sitä ei ole oikea-aikaisesti tarjolla. Hätävarjelulla 

tarkoitetaan välittömästi uhkaavan tai jo aloitetun oikeudenvastaisen hyökkäyksen 

torjumiseksi välttämätöntä puolustustekoa. 

 Oikeus itsensä puolustamiseen on perinteinen rikosoikeudellinen kysymys. 

Hätävarjelua koskevia säännöksiä on ollut vanhastaan rikoslaeissa ja se on tunnus-

tettu oikeuttamisperusteeksi. Sisällöllisesti hätävarjelun sääntely on muuttunut 

verraten hitaasti. Pohjoismaissa on suhtauduttu hätävarjelun käytön oikeuteen 

pidättyväisemmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Erityisesti ampuma-aseen 

käyttöön suhtaudutaan meillä pidättyväisesti silloinkin, kun asetta käytetään 

itsepuolustukseksi. 

 Suojeltavat oikeushyvät. — Hätävarjelu on Suomessa sallittua hengen, 

ruumiillisen koskemattomuuden, vapauden, omaisuuden ja kotirauhan suojaksi. 
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Ruumiillisella koskemattomuudella viitataan muun muassa terveyteen ja seksu-

aaliseen itsemääräämisoikeuteen. Hätävarjelulla suojattavan kotirauhan piiriin 

kuuluvat paitsi asunto myös esimerkiksi omakotitalon piha, hotellihuone, auton 

asuntovaunu, asumistarkoitukseen käytetty alus tai kesämökki. Kerrostalossa 

porraskäytävään tunkeutujaa vastaan saa käyttää hätävarjelua. Sama ei ilmeisesti 

koske asunto-osakeyhtiön pihamaalle tunkeutujaa. Viimemainitussa tilanteessa on 

siis aina turvauduttava viranomaisapuun, jos häirikkö ei suostu poistumaan. 

 Pelkän kunnian puolustamista väkivalloin ei pidettäne voimassa olevan lain 

mukaan rankaisemattomana hätävarjelutekona. Meikäläinen tyypillinen pahoinpi-

tely alkaakin usein siitä, että A solvaa B:tä, jonka jälkeen B pahoinpitelee A:n. Jos 

A:n herjaukseen ei liity tuuppimista tai muuta fyysisen koskemattomuuden 

loukkausta, B ei voi turvautua hätävarjeluun. 

 Yhteisölliset oikeushyvät eivät kuulu suojeltavien oikeushyvien piiriin. Niinpä 

esimerkiksi valtiollista rikosta ei periaatteessa saa estää hätävarjeluteolla, vaikka 

tällainen hätävarjelu onkin jännityselokuvien vakioelementti. Julkisista eduista vain 

julkisen omaisuuden turmelemista tai anastamista vastaan voidaan käyttää 

hätävarjelua. 

 Suojella saa niin omia kuin toisenkin oikeushyviä. Hätävarjeluna on siis 

sallittua niin itsensä kuin toisenkin puolustaminen. 

 Hyökkäys. — Ainoastaan hyökkäys oikeuttaa puolustautumiseen hätävarje-

luteolla. Esimerkiksi pelkkä epämääräiseen tulevaisuuteen viittaava uhkaus ei 

oikeuta ryhtymään hätävarjeluun. Hyökkäykseen rinnastetaan esimerkiksi 

vapaudenriisto ja kotirauhan loukkaaminen, jotka oikeuttavat koko kestonsa ajan 

hätävarjeluun. 

 Hätävarjelua voi käyttää myös rangaistavaa laiminlyöntiä vastaan. Oletetaan, 

että ensiapupoliklinikan lääkäri kieltäytyy hoitamasta potilastaan. Hänet voidaan 

pakottaa täyttämään velvollisuutensa väkivalloinkin, jos lääkäri on vastuuasemassa 

hoidettavasta potilaasta ( III.5.3). 

 Hätävarjelutilanteen aikarajat. — Hyökkäyksen on oltava aloitettu tai välit-

tömästi uhkaava, jotta sitä vastaan saisi puolustautua voimakeinoin. Rikoksen 

valmistelua vastaan ei saa pääsääntöisesti käyttää hätävarjelua. Sen sijaan 

esimerkiksi pahoinpitelyn tai varkauden yritystä ( V.1.3) vastaan saa puolustau-

tua väkivalloin. Hyökkäyksen uhkaavuus arvioidaan objektiivisin kriteerein. Jos 

henkilö siis ainoastaan luulee olevansa välittömästi uhkaavan hyökkäyksen 

kohteena, kyse on vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevasta erehdyksestä, jota 

käsiteltiin edellä ( III.8.9). 

 Hätävarjeluna arvioidaan esimerkiksi sitä, jos huoltoaseman pitäjä sulkee 

koiran liikehuoneistoonsa yöksi. Aikarajavaatimus täyttyy, jos tällainen varotoimi 

"toimii" vasta hyökkäyksen hetkellä eli sisään murtautumisen yhteydessä ja 

kohdistuu vain hyökkääjään. 

 Hätävarjelutilanteen ajallista alkupistettä on tulkittu kotimaisessa oikeuskäy-

tännössä melko rajoittavasti. Ratkaisussa KKO 1992:74 oli kyse tilanteesta, jossa 

A oli entuudestaan pelännyt B:tä. Heillä oli vastikään ollut riitaa. B:n tultua asun-
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toon, jossa muun muassa A oli, A otti taskuunsa veitsen. B kävi ensin A:n kimp-

puun, mutta A sai rauhoitettua B:n. Hetken kuluttua B oli painanut A:ta tiiliseinää 

vasten ja lyönyt tätä kasvoihin. A surmasi B:n lyömällä tätä taskustaan ottamalla 

veitsellä kerran syvälle vatsaan. KKO katsoi, että A ei ollut hätävarjelutilanteessa 

ja tuomitsi hänet rangaistukseen taposta. Rangaistusasteikko alitettiin (RL 3:5.2). 

Vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos olisi tuominnut rangaistuksen surmasta. 

Hänkään ei katsonut tapauksessa olleen kyse hätävarjelutilanteesta. 

 Oikeus puolustautumiseen jatkuu yhtä pitkään kuin oikeudeton hyökkäyskin. 

Henkeä ja terveyttä vastaan tehty hyökkäys päättyy, kun vastustaja on tehty vaarat-

tomaksi, lähtenyt pakoon tai muuten lopullisesti luopunut hyökkäyksestään. Sen 

jälkeen tapahtuvaa väkivallan käyttöä ei enää pidetä hätävarjeluna vaan yleensä 

kostona, joka ei saa rikosoikeudessa erikoiskohtelua. Vapauden ja seksuaalisen 

itsemääräämisoikeuden puolustaminen on sallittua niin kauan kuin 

itsemääräämisoikeuta loukataan. Kotirauhan rikkomista vastaan saadaan käyttää 

hätävarjelua niin kauan kuin kotirauhaa rikotaan. 

 Myös hätävarjelutilanteen ajallista loppumista on tulkittu rajoittavasti. 

Ratkaisussa KKO 1994:2 oli kyse klassisesta suomalaisesta vapaa-ajan vietosta. B 

oli ostanut A:n ja B:n yhteiseen käyttöön Koskenkorva-pullon. He olivat menneet 

A:n asunnolle. Riitaa tuli siitä, että A:n mielestä B ei tarjonnut hänelle riittävästi 

viinaa. B:tä taasen ärsytti A:n kitaransoitto. A:n käskettyä B:tä poistumaan 

asunnosta B alkoi sohia A:ta hedelmäveitsellä ja potkia tätä. A puolustautui 

lyömällä B:tä kahdesti putkenpätkällä päähän. Tähän asti kyse oli hätävarjelusta. 

 Saatuaan B:ltä veitsen pois A ryhtyi kantamaan jo osittain puolustuskyvytöntä 

B:tä pois asunnostaan. Vastaan haraavan B:n potkaistua olohuoneen pöytään A löi 

kolmannen kerran B:tä putkella päähän. B:n vielä huitaistua A:ta kantamisen aikana 

pullolla päälakeen A löi vielä kahdesti putkella B:tä päähän. A jätti B:n eteisen 

lattialle, mutta koska tämä vieläkin uhkaili ja hamuili povitaskuaan, A löi putkella 

vielä kahdesti. A poistui paikalta. Myöhemmin illalla B todettiin kuolleeksi. Nämä 

viisi lyöntiä katsottiin tehdyksi hätävarjelutilanteen ulkopuolella. A tuomittiin 

rangaistukseen surmasta. Korvausvelvollisuutta ei soviteltu. (ks. myös KKO 1949 

II 9) 

 Omaisuusrikoksissa omaisuuden takaisinotto-oikeutta voidaan käyttää myös 

varkausrikoksen tultua täytetyksi, jos tekijä on tavattu tekopaikalla tai sen 

välittömässä läheisyydessä ja hänen takaa-ajoonsa on ryhdytty. Lisäksi omaisuusri-

koksissa itseapu oikeuttaa ottamaan takaisin anastetun omaisuuden myös tämän 

jälkeen ilman turvautumista viranomaisapuun, jos rikoksentekijä on tuntematon ( 

IV.3). Voimakeinojen käyttöoikeus ei muutenkaan aina pääty hyökkäyksen 

päättymiseen. Hyökkäyksen päätyttyäkin yksityisillä on määrätyin edellytyksin 

oikeus ottaa rikoksentekijä kiinni jokamiehen kiinniotto-oikeuden ( IV.4) 

perusteella. 

 Aikarajoja ei yleensä tulkita ulkomailla yhtä tiukasti kuin Suomessa. Vaikka 

puolustautuja jatkaa hätävarjelutekoaan vielä sen jälkeen, kun pakottava vaara on 

ohi, tekijän menettely voi olla usein ymmärrettävää itsesuojeluvaiston toteuttamista 

intensiivisen tilanteen aiheuttamassa kiihtymyksessä, pelossa tai suuttumuksessa. 
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Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on pyritty soveltamaan joko privilegioitua 

tunnusmerkistöä (ks. KKO 1994:2) tai rangaistusasteikon alittamista (ks. KKO 

1992:74). Jatkossa rikoslain uuden yleisen osan säätämisen jälkeen aikarajojen 

ylittämistapauksissa tullaankin jättämään tuomioistuimelle laajempi harkintavalta 

rangaistukseen tuomitsemisessa. 

 Sitä paitsi epäselvissä tapauksissa ratkaisun tulisi tapahtua puolustautujalle 

edullisemman kannan mukaan. Jos jää epäselväksi, milloin hyökkääjä on tehty 

vaarattomaksi, tulisi valita puolustautujalle edullisempi tilanteen tulkinta in dubio 

pro reo-periaatteen mukaan. 

 Hyökkäyksen oikeudettomuus. — Hätävarjelu on sallittua vain, jos hyökkäys on 

oikeudeton. Esimerkiksi sellaisia sallittuja pakkokeinoja kuin pidättämistä tai taka-

varikkoa vastaan ei hätävarjelua saa käyttää. Mutta miten olisi arvioitava sitä, että 

joku puolustautuu sellaista virkatointa vastaan, joka ei ole laillinen? Jos virkatoimi 

on selvästi virkamiehen toimivaltaan kuulumaton, sitä vastaan saanee käyttää 

hätävarjelua. Sellaisesta on kysymys esimerkiksi silloin, jos kantaupseeri määrää 

armeijassa varusmiehiä muuttomiehikseen. 

 Laillisuudeltaan tulkinnanvaraista virkatointa vastaan ei saa käyttää hätävar-

jelua. Virkatoimeen tulisi alistua ja selvittää asia jälkeenpäin. Vasta tilanteessa, 

jossa viranomainen on "ilmeisesti ylittänyt toimivaltansa", saattaa hätävarjeluoi-

keus tulla kyseeseen. Ratkaisussa KKO 1969 II 98 vanginvartija oli pakottanut 

vankia siivoamaan koppiaan tarttumalla tätä rinnuksiin. Vanki puolustautui 

viiltämällä vartijan käteen haavan. Vaikka vartijalla ei ollut oikeutta tällaiseen 

voimakeinoon, hänen ei katsottu ylittäneen toimivaltaansa ilmeisellä tavalla. 

Vangin ei katsottu toimineen hätävarjelussa. Nyt toimivallan ylitystä saatettaisiin 

pitää ilmeisempänä, koska vapautensa menettäneen oikeusasema on kohentunut. 

 Hätävarjelussa tai pakkotilassa tehtyä tekoa vastaan ei saa käyttää hätävar-

jelua. Oletetaan, että pahoinpitelyn uhri B puolustautuu hätävarjeluna ja alku-

peräinen pahoinpitelijä A "puolustautuu" B:n puolustustekoa vastaan. A:n 

puolustautumista B:n vastarintaa vastaan ei pidetä hätävarjeluna vaan alkuperäisen 

hyökkäyksen jatkamisena. Sen sijaan jos B syyllistyy hätävarjelun liioitteluun, A 

saa puolustautua liioittelua vastaan. Jos B esimerkiksi puolustautuu yrittämällä 

ampua A:n, A saa ottaa B:ltä aseen väkivalloin pois.  

 Hätävarjelua saanee yleensä käyttää siinäkin tilanteessa, että toisen hyökkäys 

on provosoitu. Jos A ärsyttää B:n hyökkäämään kimppuunsa, A saanee turvautua 

hätävarjeluun. Poikkeuksena lienee se tilanne, jossa A on ärsyttänyt B:tä 

päästäkseen käyttämään tätä vastaan hätävarjelua. Tappelutilanteissa on tietysti 

usein epäselvää se, onko tarkoituksena lainkaan itsensä tai toisten suojelu vai 

pikemminkin vain toisen pahoinpitely. 

 Hyökkäyksen ei tarvitse olla rangaistava ollakseen oikeudeton. Niinpä 

esimerkiksi lapsen tai syyntakeettoman tekoja vastaan saa puolustautua hätävar-

jelun keinoin. Puolustettavat voimakeinot ovat näissä tavallista lievempiä. Meillä 

on katsottu, että eläimen hyökkäys ei voi olla oikeudeton. Jos esimerkiksi koira 

hyökkää ihmisen päälle ja tämä puolustautuu tappamalla koiran, tekoa arvioidaan 

myöhemmin ( IV.6) käsiteltävänä pakkotilana. Poikkeuksena tästä on ainoastaan 
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tilanne, jossa joku käyttää eläintä hyökkäysvälineenä esimerkiksi usuttamalla 

koiran jonkun päälle.  

 Puolustuksen kohde. — Jos puolustautuminen suunnataan hyökkääjään tai 

hyökkäysvälineisiin, kyse on hätävarjelusta. Jos sen sijaan puolustautuminen 

tehdään loukkaamalla sivullisen oikeudellisesti suojattuja etuja, kyseessä ei ole 

hätävarjelu vaan pakkotila ( IV.6). Oletetaan, että A puolustautuu ravintolatap-

pelussa lyömällä hyökkääjää ravintolan tuolilla ja tuoli särkyy. Lyönnin vahin-

koseuraukset hyökkääjälle arvioidaan hätävarjeluna. Tuolin vahingoittaminen 

puolestaan arvioidaan pakkotilana. 

 Välttämättömyyskriteeri. — Hätävarjelussa käytettävien keinojen on ensinnä-

kin oltava välttämättömiä hyökkäyksen torjumiseksi. Tuomioistuinratkaisuissa 

puhutaan samasta asiasta arvioitaessa sitä, olivatko voimakeinot tarpeellisia.  

 Sallittuja ovat tämän kriteerin mukaan vain lievimmät mahdolliset keinot 

hyökkäyksen torjumiseksi. Olisiko hyökkäyksen uhrin aina paettava, jos se on 

mahdollista? Uhria ei voitane vaatia alistumaan aina pakenemiseen, jos häntä 

vastaan hyökätään tahallaan. Toisaalta jos hyökkäys on helposti vältettävissä 

esimerkiksi väistämällä, jos hyökkääjä on lapsi tai jos poliisi saadaan huutamalla 

paikalle, väkivaltaan ei saane turvautua. Useimmiten konfliktin välttäminen on 

hyväksyttävin ratkaisu. 

 Miten lievimpien mahdollisten keinojen vaatimusta on sovellettu? Puolustuk-

sen välttämättömyyttä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa hyökkääjän 

persoona. Joissain tapauksissa voidaan soveltaa "haukkuva koira ei pure" -

sananlaskua. Hyökkääjän käytöksestä ja luonteesta voidaan päätellä, että hänen 

hyökkäyksensä ei ole erityisen vaarallinen. Huomioon on otettava hyökkääjän ja 

puolustautujan käytössä olevat voimavarat. On eri asia puolustautua yksin useita 

vaarallisia hyökkääjiä vastaan kuin joukolla yhtä pahoinpitelijää vastaan. 

 Erittäin suuri huomio on kiinnitettävä hyökkääjän ja puolustautujan käytössä 

oleviin ampuma- tai teräaseisiin. Seuraavassa esitettävät tapaukset havainnollis-

tavat sitä, kuinka olosuhdesidonnaisesta harkinnasta hätävarjelutapauksissa on 

kysymys. Tapaukset on ryhmitelty käytettyjen aseiden ja aiheutettujen seurausten 

perusteella. 

 Meillä on ampuma-aseiden käyttöön hätävarjelutilanteessa suhtauduttu varsin 

varovaisesti. Etenkin hyökkääjän tahallinen surmaaminen ampuma-aseella on 

harvoin välttämätöntä. Yleensä torjuminen olisi voinut tapahtua haavoittamalla. 

Lähinnä tahallinen surmaaminen on tarpeen silloin, kun vaihtoehtona ovat vain joko 

hyökkääjän tai uhrin kuolema. 

 Puolustautuminen ylittää helposti välttämättömän rajat etenkin silloin, jos 

hyökkääjä on aseistamaton. Liioitteluna on pidetty muun muassa sitä, kun huo-

neiston isäntä surmasi haulikolla asuntoon tunkeutujan, joka oli väkivaltaisuu-

destaan tunnettu ja joka oli pahoinpidellyt asunnossa olleita vieraita (KKO 1986 II 

79). Edes siinä tilanteessa, että hyökkääjälläkin on ollut ampuma-ase, ei hänen 

hengiltä ampumistaan ole käytännössä pidetty puolustettavana (ks. KKO 1933 II 44 

ja KKO 1934 II 231). 
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 Myös hengenvaaralliseen hyökkääjän ampumiseen on suhtauduttu varauksella 

ja vaikeiden vammojen aiheuttaminen ampumalla on yleensä katsottu hätävarjelun 

liioitteluksi. Ellei kyseessä ole hengenvaarallisen hyökkäyksen torjuminen, 

hengenvaaralliset puolustusteot ovat harvoin välttämättömiä. Liioitteluna on pidetty 

esimerkiksi sitä, kun maahan kaadettu ja kuristettu uhri oli ampunut hyökkääjää 

hengenvaarallisesti (KKO 1949 II 435). 

 Jos hyökkääjä haavoittuu vähäisemmin, ratkaisu riippuu olennaisesti hyök-

käyksen laadusta. Nyrkkeihinsä turvautuvan (KKO 1929 II 207 ja KKO 1929 II 

746) tai pullolla lyövän (KKO 1939 II  517) hyökkääjän ampumista on pidetty 

liioitteluna, vaikka aiheutuneet vammat eivät olisi vakavia. Toisaalta tapauksessa 

KKO 1931 I 68 puolustautumista pidettiin välttämättömänä, kun viisi henkilöä oli 

tullut ampuma-aseella varustautuneena pahoinpitelemään uhria ja uhri ampui yhtä 

hyökkääjää jalkaan. Myös puukottajan ampumista on monissa vanhemmissa ratkai-

suissa pidetty puolustettavana (KKO 1933 II 404, KKO 1949 II 63, KKO 1949 II 

418 ja KKO 1949 II 386), mikäli hyökkääjälle ei ole aiheutettu hengenvaaraa. 

 Ampuma-aseisiin voidaan rinnastaa muiden hengenvaarallisten aseiden käyttö. 

Etenkin hyökkääjän surmaaminen ylittää usein välttämättömät keinot. Ratkaisussa 

KKO 1997:84 liioitteluna pidettiin sitä, kun puolustautuja oli lyönyt pahoinpitelijän 

kirveen hamaralla kuoliaaksi. Hyökkääjä oli aseistautunut puolestaan halolla. 

 Niin ikään tappamista puukolla rintaan lyömällä ei pidetty välttämättömänä 

hätävarjelutekona, vaikka tilanteessa pahoinpitelijä oli lyönyt ja potkinut uhriaan ja 

ottanut vielä pakoon juosseen uhrin kiinni (KKO 1993:54). Myös vanhemmassa 

ratkaisussa KKO 1948 II 204 katsottiin rikotun välttämättömyysvaatimusta, kun 

kahden henkilön pahoinpitelemä uhri oli lyönyt toista hyökkääjää kääntöveitsellä 

kuolettavasti kaulaan (ks. myös KKO 1946 II 199 ja KKO 1949 II 209). Joissain 

tapauksissa hyökkääjän puukottaminen kuoliaaksi on tosin voitu katsoa 

välttämättömäksi (KKO 1929 II 262). Tässä tapauksessa hyökkääjälläkin oli 

puukko. 

 Myös hyökkääjän vammauttaminen puukolla voi merkitä liioittelua, jos 

hyökkääjä on ollut pahoinpitelemässä uhriaan esimerkiksi paljain käsin (KKO 1938 

II 660, KKO 1948 II 204 ja KKO 1949 II 186), seipäällä (KKO 1937 II 281) tai 

esimerkiksi rautatangolla (KKO 1949 II 209).  

 Myös muunlaisten aseiden käyttö katsotaan usein liialliseksi etenkin, jos kysy-

myksessä oleva hyökkäys on paljain käsin tehty pahoinpitely ja puolustusteolla 

aiheutetaan vaikea vamma. Esimerkiksi tapauksessa KKO 1980 II 29 baarinpitäjä 

ampui kaasupistoolilla baariin oikeudettomasti tunkeutuvaa kasvoihin. Seu-

rauksena oli, että tunkeutuja sai lasinsirun silmäänsä, joka jouduttiin poistamaan. 

Voimakeinoa ei pidetty välttämättömänä ja baarinpitäjä tuomittiin hätävarjelun 

liioitteluna tehdyistä pahoinpitelystä ja vammantuottamuksesta.  

 Lievemmillä välineillä puolustautuminen sen sijaan katsotaan usein välttä-

mättömäksi. Ratkaisun KKO 1961 II 32 taustana oli, että A:n perhe oli paennut B:n 

taloon. A yritti tunkeutua taloon rautalapion kanssa hakemaan perhettään. B:n 

puolustautumista pidettiin välttämättömänä, kun hän löi A:ta kolme kertaa suksella 

päähän. A:n vammat jäivät melko vähäisiksi. 
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 Huomioon on otettava myös puolustautujan subjektiivinen syyllisyys. Ratkai-

sussa KKO 1929 II 69 hyökkääjän kuolema aiheutettiin ainoastaan huolimatto-

muudella. Kotirauhan puolustamista pidettiin välttämättömänä, kun yömajan 

vahtimestari esti päihtyneen pääsyn rakennukseen pampulla lyömällä, vaikka 

seurauksena oli humalaisen kaatuminen rappusilla ja menehtyminen vammoihinsa. 

Ratkaisuun vaikuttivat tilanteen onnettomat olosuhteet. 

 Suhteellisuusperiaate. — Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on voima-

keinojen käytölle kehittynyt myös toinen kriteeri, joka on suhteellisuusperiaate. Jos 

voimakeinoja arvioitaisiin vain välttämättömyyskriteerin varassa, olisi esimerkiksi 

näpistyksen estämiseksi sallittua käyttää mitä tahansa keinoja, kunhan nämä olisivat 

ainoita siinä tilanteessa käytettävissä olevia keinoja näpistyksen estämiseksi. 

Vanhan esimerkin mukaan omenavarkaan ampuminen olisi sallittua, kunhan se 

vain olisi ainoa mahdollinen keino pysäyttää nopeajalkainen näpistäjä.  

 Nykyään lähdetäänkin siitä, että suojattavan edun ja käytettyjen keinojen on 

vastattava suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia. Vanhaakin oikeuskäytäntöä 

voidaan tulkita suhteellisuusperiaatteen varassa. Keinojen on oltava puolustettavia 

suhteessa suojattavaan etuun. Tarkemmin sanottuna puolustustekoa on voitava 

pitää puolustettavana ottaen huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, hyök-

kääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 

 Omaisuuden pelastamiseksi ei saa tahallaan surmata anastajaa. Murtovarasta ei 

saa tahallaan ampua kuolettavasti, vaikka se olisikin ainoa keino estää rikoksen 

täyttyminen. Toisaalta suhteellisuusperiaate sallii usein sen, että hyökkääjän 

kärsimä vahinko on jossain määrin suurempi kuin puolustautujan välttämä vaara. 

Periaate ei siis rakennu yksinkertaiseen pelastetun ja uhratun edun intressivertai-

luun. 

 Myös suhteellisuusperiaatteeseen liittyvät oikeustapaukset ovat erittäin olosuh-

desidonnaisia. Esimerkiksi tapauksessa KKO 1988:49 huoltoasemalle yöksi pistoo-

lilla varustautuneena vartioon jäänyt huoltoaseman hoitaja oli ampunut jalkaan 

murtovarasta, joka uhkaavalla esiintymisellään oli koettanut välttää kiinni 

joutumisen. Tapauksessa katsottiin rikotun sekä välttämättömyyskriteeriä että suh-

teellisuusperiaatetta. Huoltoasemalle oli tehty jatkuvasti murtovarkauksia ja 

huoltamon pitäjä oli päättänyt ottaa itse kiinni tekijät. Ratkaisuun vaikutti se, että 

hänen olisi KKO:n mukaan tullut turvautua ensi sijassa poliisin apuun varkaiden 

kiinniottamisessa eikä ryhtyä aseella varustettuna väijymiseen. 

 Hätävarjelun liioittelu. — Jos kyseessä on välttämättömyyskriteerin ja 

suhteellisuusperiaatteen tarkoittama hätävarjeluteko, tekijä on rangaistus- ja 

vahingonkorvausvastuusta vapaa. Jos sen sijaan sallittujen voimakeinojen rajat on 

ylitetty, kyseessä on hätävarjelun liioittelu. Kuten edellä todettiin, aikarajojen 

ylittämistapaukset eivät ole liioittelutapauksia. Hätävarjelun liioittelutapauksessa 

tuomioistuin selvittää, mikä tunnusmerkistö teolla on täytetty. Rikosnimike voi olla 

esimerkiksi "hätävarjelun liioitteluna tehty" tappo tai pahoinpitely.  

 Tuomioistuimella on liioittelutilanteiden erilaisuudesta johtuen kolme vaih-

toehtoa. Se voi tuomita teosta täyden rangaistuksen soveltaen esimerkiksi tapon 

rangaistusasteikkoa. Tämä vaihtoehto soveltuu erityisesti shikaaninomaisiin 
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tilanteisiin, joissa sallitut keinot on ylitetty karkeasti. Toiseksi se voi mitata 

rangaistuksen alennetulta asteikolta. Tämä näytti olevan edellä esitetyissä KKO:n 

ratkaisuissa varsin tavallinen ratkaisu. 

 Kolmanneksi rangaistus voidaan jättää kokonaan tuomitsematta, jolloin 

hätävarjelun liioittelu toimii anteeksiantoperusteena. Rangaistukseen tuomitse-

matta jättäminen tulee yleensä kyseeseen niin sanotun intensiivisen hyökkäyksen 

tilanteessa. Jos hätävarjelutilanne kehittyy nopeasti ja yllätyksellisesti, hyökkäys on 

vaarallinen ja uhri pelkää hyökkääjää, on kohtuutonta edellyttää tältä välttämät-

tömyyskriteerin ja suhteellisuusperiaatteen mukaista viileää harkintaa. Jos 

paniikissa oleva hätävarjeluun turvautuja käyttää jälkikäteen arvioiden 

tarpeettoman voimakkaita keinoja, hänen rankaisemisensa on usein kohtuutonta. 

Joissain liioittelutapauksissa painottuu itsesuojeluvaiston toteuttaminen tavalla, että 

tekijältä ei voida odottaa viileämpää harkintaa. 

 Vahingonkorvausvelvollisuus. — Hätävarjelussa toimija ei pääsääntöisesti ole 

korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Sen sijaan hätävarjelun liioittelu-

tilanteessa vahingonkorvausvelvollisuus ei poistu. Pääosassa tapauksia vahinkoa 

kärsinyt on kuitenkin itse myötävaikuttanut vahinkoonsa aloittamalla hyökkäyksen 

(VahL 6:1). Tällöin korvausvelvollisuus vahvistetaan kummankin oman 

tuottamuksen suhteessa. Näin tehtiin myös valtaosassa edellä esitetyistä esi-

merkkitapauksista. Jos sen sijaan on pysytty laillisen hätävarjelun puitteissa, 

puolustautuja ei vastaa aiheuttamastaan vahingosta. 

 Tilanteen luonnetta koskeva erehdys. — Edellä ( III.8.9) käsiteltiin vastuusta 

vapauttavaa seikkaa koskevaa erehdystä. Erehdystyyppejä on useita. Niin 

sanotussa putatiivihätävarjelussa tekijä ainoastaan luulee olevansa hyökkäyksen 

kohteena. Näissä tilanteissa tahallisuuden katsotaan poistuvan ja tekijä vastaa vain 

tuottamuksellisesta rikoksesta, jos sellainen on säädetty rangaistavaksi. 

Käytännössä tuomioistuimet edellyttävät väitteeltä jonkinlaista uskottavuutta tai 

sen tueksi jotain näyttöä. Pelkkä luuloteltuun hätävarjeluun vetoaminen voi jäädä 

merkityksettömäksi (ks. KKO 1991:171). 

 Jos henkilö sen sijaan ei tunne esimerkiksi hätävarjelun aikarajoja, hänen 

erehdyksensä on kieltoerehdys, joka vaikuttaa vastuuseen vain hyvin poikkeuk-

sellisesti. Se ja muut tilanteet käsiteltiin erehdysopin yhteydessä ( III.8.9). 

 

3 OMAISUUDEN TAKAISINOTTO-OIKEUS JA 

ITSEAPU 

 

 Rikoslain 3 luvun 7 §. Jos joku (...) tekee vastarintaa sille, joka verekseltä tahtoo 

omansa ottaa takaisin, olkoon hätävarjelus (...) oikeutettu. 

 Rikoslain 3 luvun 9 § 1 mom. (621/1967) Jos joku (...) 7 §:ssä mainituissa 

tapauksissa on tehnyt teon, joka ei ole ollut (...) omansa takaisin ottamiseksi 

välttämätön, on tekijä tuomittava hätävarjelun liioittelusta tuomioistuimen 

harkinnan mukaan joko täyteen tai 2 §:n 1 momentin mukaan alennettuun 
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rangaistukseen. Jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei hän voinut mieltänsä 

malttaa, häntä ei saa rangaistukseen tuomita. 

 

 RVA 12 §. Älköön kukaan omin valloin ottako takaisin sitä, minkä tuntee 

omaksensa, olkoonpa häneltä rikoksen kautta vietyä, taikka kadonnutta, 

vaan turvautukoon poliisiviranomaiseen taikka tuomariin; ottakoon 

kuitenkin omansa takaisin irtaimelta tahi tuntemattomalta mieheltä, taikka 

siltä, jonka varoo karkaavan, taikka rikoksentekijältä verekseltään. 

 

Itseavun ja hätävarjelun suhde. — Hätävarjelutilanne jatkuu periaatteessa siihen 

asti, kunnes varkausrikos on täyttynyt. Omaisuuden takaisinotto-oikeus (RL 3:7) 

laajentaa hätävarjelun aikarajoja omaisuusrikoksissa. Itseavussa (RVA 12 §) on 

kyse korjaavasta toimenpiteestä anastetun omaisuuden palauttamiseksi, jos hätä-

varjelun tarkoittama suojaavan oikeuttamisperusteen käyttötilanne on jo päättynyt.  

 Meillä on katsottu, että varkausrikos täyttyy viimeistään silloin, kun omaisuus 

on siirretty pois anastuksen uhrin hallitsemasta huoneistosta (ks. 1975 II 70). Sen 

sijaan omaisuuden kerääminen murtokohteessa pahvilaatikoihin ei vielä merkitse 

täytettyä varkausrikosta vaan vasta varkauden yritystä (KKO 1974 II 58; ks. myös 

KKO 1963 II 120), ja käytettävissä on hätävarjelu. Yrityksen ja täytetyn teon rajaa 

selostetaan myöhemmin ( V.1.3) tarkemmin. 

 Jos murtovarkauden uhri saa vasta myöhemmin tietää, kuka varkaustekoon on 

syyllistynyt, hänen on lähtökohtaisesti turvauduttava poliisiviranomaisen apuun, 

eikä hän saa omatoimisesti lähteä selvittämään rikosta ja ottamaan takaisin 

anastettua omaisuutta. Tämä on yksi oikeusvaltion keskeisiä sääntöjä, josta 

ainoastaan itseapu muodostaa poikkeuksen. 

 Erityissääntelyä. — Kalastuslaissa ja metsästyslaissa on erityissäännöksiä 

itseavusta. Kalastuslain 101 §:n mukaan muun muassa silloin, kun joku tavataan 

kalastamassa vedessä, jossa hänellä ei ole pyyntioikeutta, tai kalavedessä tavataan 

oikeudettomia pyydyksiä, on vesialueen omistajalla, osakkaalla tai 

kalastusoikeuden haltijalla oikeus verekseltä ottaa talteen pyydys sekä saatu saalis 

ja vene, josta pyyntiä harjoitetaan. Samat valtuudet on kalastuksenvalvojalla ja 

luonnollisesti poliisilla. Samalla tavalla metsästyslain 81 §:n mukaan metsästyslain 

valvontaa suorittava henkilö saa ottaa kielletyn taikka kielletyllä tavalla tai 

luvattomasti asetetun pyyntivälineen talteen tai tehdä toimintakelvottomaksi. 

Talteen otetusta pyyntivälineestä on viipymättä ilmoitettava poliisille tai 

toimitettava se poliisin säilytettäväksi. 

 Takaisinottoon ja itseapuun oikeutetut henkilöt. — Edellä mainittuja kalastus- 

ja metsästyslakia lukuun ottamatta säännökset koskevat vain "oman" omaisuuden 

takaisinottamista. Tässä tapauksessa toisen puolesta toimiminen ei siis ole laillista. 

Toisaalta riittäväksi oikeudeksi omaisuuteen on katsottu hallinta tai muunlainen 

varallisuusoikeudellinen oikeus. Esimerkiksi osamaksukaupassa ostajan on 

katsottu olevan oikeutettu itseapuun, jos joku kolmas anastaa esineen. 

 Käytännössä merkittävimmät ongelmat koskevat oikeushenkilöitä. Onko 

kauppa-apulainen, lähetti, vartiointiliikkeen vartija tai junan konduktööri 
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oikeushenkilön sellainen edustaja, joka voi omatoimisesti turvautua takaisinottoon 

ja itseapuun? Yleensä on katsottu, että näillä henkilöillä ei ole riittävän itsenäistä 

asemaa omaisuuden hallussa pitäjänä. Sen sijaan sellainen itsenäisessä asemassa 

oleva henkilö kuin myymäläpäällikkö voisi päättää omaisuuden takaisin 

ottamisesta ja itseavusta. He saavat tietysti ottaa rikoksentekijän kiinni jokamiehen 

kiinniotto-oikeuden ( IV.4) perusteella, mutta anastetun omaisuuden 

takaisinottoon heillä ei liene valtuuksia. 

 Omaisuuden takaisinotto-oikeus välittömästi rikoksen jälkeen. — Jos toimiin 

omaisuuden takaisinottamiseksi on ryhdytty välittömästi rikoksen tapahduttua ja 

omaisuus otetaan takaisin rikoksentekijältä keskeytymättömän takaa-ajon 

tuloksena, saa rikoksen kautta menetetyn omaisuuden ottaa väkivalloinkin takaisin, 

jos takaisinottaja kohtaa vastarintaa. Voimassa olevassa laissa puhutaan 

rikoksentekijän tapaamisesta "verekseltään". Ei olisikaan kohtuullista, että heti 

hätävarjelutilanteen päätyttyä rikoksentekijän oikeusturva edellyttäisi anastus-

rikoksen uhrilta pidättymistä kaikesta omatoimisuudesta omaisuutensa takaisin-

saamiseksi.  

 Itseapu myöhemmissä tilanteissa. — Muissa tilanteissa itseavun sallittavuus on 

tällä hetkellä jossain määrin epäselvää. Edellä olevassa RVA 12 §:ssä puhutaan 

tuntemattomasta henkilöstä ja "siitä, jonka varoo karkaavan". Määritelmän yksi 

ongelma on siinä, että näissä tapauksissa itseavun käyttäjällä ei välttämättä ole 

mitään oikeuksia voimakeinojen käyttöön. Jos siis A näkee kaupungilla B:n ajavan 

A:lta edellisellä viikolla anastettua polkupyörää, A:lla ei ole periaatteessa 

käytössään mitään voimakeinoja omaisuuden takaisinottamiseksi. Ainoa 

mahdollisuus on soittaa poliisille, jolla ei ole voimavaroja selvittää pyörävarkauksia 

ja jonka hälyttäminen paikalle vaarantaisi ajanhukan vuoksi omaisuuden takaisin-

saamisen. 

 Rikoslakiprojektin tarkoituksena on sallia itseapu myös silloin, kun omaisuus 

otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä olisi 

kohtuudella voitu edellyttää, että itseapuun turvautuja olisi turvautunut viran-

omaisten apuun. Uudistuksen jälkeen sallittua voisi siis olla sellainenkin omai-

suuden takaisin ottaminen, joka tapahtuu muuten kuin välittömän takaa-ajon 

päätteeksi. Enää ei edellytettäisi, että omaisuutta ollaan ottamassa takaisin itse 

rikoksentekijältä, koska esimerkiksi luvaton pyörän käyttäjä on saattanut saada 

pyörän lainaksi anastajalta. 

 Sallitut voimakeinot. — Omaisuuden takaisin ottamisessa saa käyttää sellaisia 

voimakeinoja, jotka ovat välttämättömiä omaisuuden takaisin hankkimiseksi ja 

joita on tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan 

oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys huomioon ottaen pidettävä 

kokonaisuutena arvioiden puolustettavina. RVA 12 §:ssä säädettyyn jälkikäteiseen 

itseapuun lienevät sovellettavissa samat periaatteet, vaikka lakiin ei näiden 

tilanteiden varalle ole säädetty voimakeinojen käytöstä ylipäätään. Jatkossa 

säännöksiä uudistettaessa voimakeinojen käyttöoikeus ulotetaan myös jälkikätei-

seen itseapuun. Kyse on samoista kriteereistä kuin hätävarjelun kohdalla ( IV.2). 
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Käytettävien keinojen on oltava välttämättömiä ja suhteellisuusperiaatteen 

mukaisia. 

 On selvää, että äärimmäisiä voimakeinoja ei saa käyttää edes siinä tilanteessa, 

kun omaisuus ei ole muuten pelastettavissa. Edellä puhuttiin jo siitä, millaisia 

keinoja saa käyttää omaisuuden turvaamiseksi. Aseen käyttö omaisuuden 

takaisinsaamiseksi on pääsääntöisesti kiellettyä. Omaisuuden takaisinottamiseksi ei 

saa milloinkaan tahallaan surmata anastajaa. Lähtökohtana on pidetty vain hyvin 

lieviin voimakeinoihin turvautumista, kuten käsin estämistä ja omaisuuden pois 

tempaisemista. Yleensä keino tulisi valita siten, ettei se aiheuta vammaa tai 

aiheuttaa korkeintaan vähäisiä vammoja varkaalle. Ylipäätään on epäilty sitä, onko 

vähäarvoisen omaisuuden pelastamiseksi sallittava itseapua.  

 Voimakeinojen tarkoituksena tulee olla omaisuuden välitön takaisin saaminen. 

Lisäksi pelkkä rikoksentekijän pakeneminen ei oikeuta voimakeinoihin, koska 

sellaista ei voida pitää lain tarkoittamana vastarintana. Ratkaisussa KKO 1991:88 

oli kyse siitä, että murtovarkaiden tultua yllätetyiksi saaliin omistaja ampui 

pakoautoa merkitäkseen sen. Omaisuuden takaisinotto-oikeuden ei katsottu 

oikeuttavan tähän toimenpiteeseen, koska pakenemista ei voitu pitää vastarintana. 

Sitä paitsi pakoauton merkitsemistä ei voida pitää omaisuuden 

takaisinottamisenakaan. Ampuja jätettiin tosin rangaistukseen tuomitsematta. 

 

4 JOKAMIEHEN KIINNIOTTO-OIKEUS 

 

 PKL (450/1987) 1 luku 1 §. Jokamiehen kiinniotto-oikeus. Jokainen saa ottaa 

kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta 

saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä 

kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä vahingonteko tai lievä petos. 

(213/1995) 

 Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman 

etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. 

 Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle. 

 

 Rikoslain 3 luvun 8 § 4 mom. Edellä mainittu oikeus voimakeinojen 

käyttämiseen on niin ikään sillä, joka pakkokeinolain (450/87) 1 luvun 1 

§:n nojalla on ottanut toisen kiinni, mikäli tämä tekee hänelle vastarintaa. 

(496/1995)  

 

Soveltamisala. — Omaisuuden takaisinotto-oikeus ja itseapu koskevat oman 

omaisuuden takaisinottoa. Jokamiehen kiinniotto-oikeus ei rajoitu rikoksen uhriin 

eikä omaisuusrikoksin. Vaikka rikoksentekijöiden kiinniottaminen on ensi sijassa 

poliisiviranomaisten asia, on myös yksityishenkilöillä oikeus rikoksentekijän 

kiinniottamiseen.  

 Jokamiehen kiinniotto-oikeus kohdistuu kaikkiin rikoksentekijöihin, jotka ovat 

tehneet vankeusuhkaisen rikoksen. Tällaisia ovat esimerkiksi varkaus (RL 28:1) ja 
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rattijuopumus (RL 23:1). Koska kiinniottajan on usein vaikea arvioida sitä, mihin 

rikokseen kiinniotettava on syyllistynyt, oikeus koskee myös tavallisimpia niin 

sanottuja sakkorikoksia kuten näpistys (RL 28:3), lievä luvaton käyttö (RL 28:9), 

lievä vahingonteko (RL 35:3) ja lievä petos (RL 36:3). Tällaiseen rikokseen syyllis-

tyneen saa ottaa kuka tahansa kiinni, jos rikoksentekijä tavataan verekseltä tai 

pakenemasta.  

 Jokamiehen kiinniotto-oikeus koskee myös niitä tilanteita, joissa rikoksentekijä 

on etsintäkuulutettu. Jokainen on voinut seurata lehdistöstä esimerkkejä siitä, kun 

poliisi pyytää yleisöltä apua etsintäkuulutettujen rikoksentekijöiden löytämiseksi. 

Näissä tilanteissa ei tietenkään suositella ryhtymistä vaarallisiin kiinniottamis-

toimiin vaan pelkästään ilmoittamista poliisiviranomaisille. Myös omatoiminen 

kiinniottaminen on kuitenkin sallittua.  

 Saako yksityishenkilö ottaa kiinni esimerkiksi alle 15-vuotiaan tai syynta-

keettoman varkaan. Tai saako sivullinen ottaa kiinni epäselvän tappelun osapuolet, 

vaikka ei ole selvää, kuka on käyttänyt hätävarjelua ja kuka on syyllistynyt 

pahoinpitelyyn? Yleensä katsotaan, että alle 15-vuotiasta ei saa ottaa kiinni 

jokamiehen kiinniotto-oikeuden perusteella. Toisaalta kysymyksellä ei ole 

sanottavaa merkitystä. Vaikka tällaisen kiinniottamisen katsottaisiin jäävän PKL 

1:1:n soveltamisalan ulkopuolelle, se täyttää käytännössä tuottamuksellisen 

vapaudenriiston tunnusmerkistön (RL 25:6) vasta silloin, kun aiheutettu haitta tai 

vahinko ei ole enää vähäinen. 

 Sallitut toimenpiteet. — Kiinniotettu henkilö on viipymättä luovutettava 

poliisiviranomaisille, jotka ottavat asian hoitaakseen. Yksityinen "säilössä 

pitäminen" tai kiinniottaminen pidemmäksi aikaa ei siis ole sallittua. 

 Lisäksi on korostettava nytkin sitä, että voimakeinojen käyttöoikeus liittyy vain 

vastarintatilanteisiin. Pelkkä pakeneminen ei merkitse vastarintaa ja esimerkiksi 

pakenevan rattijuopon kiilaaminen ojaan ylittänee jokamiehen kiinniotto-oikeuden 

rajat. Samoin etsintäkuulutetun kiinniottaminen aseella uhaten lienee 

yksityishenkilölle kiellettyä. Tällaisia "poliisivaltuuksia" kiinniottotilanteen varalta 

on vain poliisiviranomaisilla. 

 

5 VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ JA NIIDEN KÄY-

TÖN LIIOITTELU 

 

 Poliisilain (493/1995) 27 § 1-2 mom. Poliisimiehellä on virkatehtävää 

suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta 

poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, vapautensa menettäneen 

pakenemisen estämiseksi, esteen poistamiseksi taikka välittömästi uhkaa-

van rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi käyttää 

sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina. 

 Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän 

tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat 

voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. 
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 Rikoslain 3 luvun 8 § 1-2 mom. (621/1967) Mikäli yleistä järjestystä 

ylläpitämään asetettu henkilö suorittaessaan tehtäväänsä kohtaa vasta-

rintaa, on hänellä oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita tehtävän 

laatuun ja vastarinnan vaarallisuuteen nähden sekä tilanne muutoinkin 

huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. (496/1995) 

 Milloin kiinniotettava, pidätettävä tai vangittava henkilö tekemällä vastarintaa 

tahi pakenemalla koettaa välttää kiinni joutumisen, taikka, jos 

rangaistusvanki tai muu kiinniotettu, pidätetty tahi vangittu henkilö yrittää 

karata tai tekee vastarintaa vanginvartijalle taikka muulle, jonka tehtävänä 

on estää karkaaminen tai joka on ohjaamassa häntä järjestykseen, on 

silloinkin oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita kiinniottamisen 

toimittamiseksi, karkaamisen estämiseksi tai järjestyksen ylläpitämiseksi 

voidaan olosuhteisiin nähden pitää puolustettavina. Laki on sama, milloin 

kysymyksessä olevissa tapauksissa vastarintaa tekee joku muu kuin edellä 

mainittu henkilö. 

 

 Poliisilain (493/1995) 27 § 3 mom. Sillä, joka poliisimiehen pyynnöstä tai 

tämän suostumuksella tilapäisesti avustaa poliisimiestä tilanteessa, jossa 

on välttämätöntä turvautua sivullisen voimakeinoapuun erittäin tärkeän ja 

kiireellisen poliisin virkatehtävän suorittamisessa, on oikeus poliisimiehen 

ohjauksessa sellaisten välttämättömien voimakeinojen käyttämiseen, joihin 

poliisimies toimivaltansa nojalla hänet valtuuttaa. 

 Rikoslain 3 luvun 8 § 3 mom. (621/1967) Kun jollakulla on 1 tai 2 momentin 

mukaan oikeus käyttää voimakeinoja, on sama oikeus myös sillä, joka on 

apuna virkatehtävän suorittamisessa. 

 

 Rikoslain 3 luvun 9 § 2 mom. Milloin 8 (...) §:ssä taikka poliisilain 27 §:ssä 

tarkoitetuissa tapauksissa on käytetty ankarampia voimakeinoja kuin 

sanottujen pykälien mukaan voidaan pitää puolustettavina, saadaan 

rangaistusta teon moitittavuutta vähentävien erityisten syiden perusteella 

alentaa niin kuin 1 momentissa säädetään taikka, jos siihen on erittäin 

painavia syitä, tekijä kokonaan vapauttaa rangaistuksesta. (496/1995) 

 

Voimakeinojen käytön suhde hätävarjeluun. — Jos poliisimies tai muu kiinniottaja 

joutuu hyökkäyksen kohteeksi, sovelletaan hätävarjelua ( IV.2) koskevia 

säännöksiä. Silloin kun "hyökkäyksestä" kiinniotettavan puolelta ei voida puhua, 

on kyse voimakeinojen käytöstä. Säännökset tulevat sovellettavaksi esimerkiksi 

otettaessa rikoksentekijää kiinni, estettäessä häntä karkaamasta tai muuten 

murrettaessa sellaista vastarintaa, jossa ei hyökätä poliisimiestä vastaan. 

 Poliisimiehellä on kaikille yksityisille kuuluva oikeus hätävarjeluun. Virka-

tehtävää suorittava poliisimies saattaa joutua tilanteeseen, jossa hänen toimintansa 

ei ole enää kiinniottamis- tai muun virkatehtävän suorittamista vaan itsensä tai 

toisen suojaamista oikeudettomalta hyökkäykseltä. Käytännössä voi olla vaikeaa 
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sanoa, milloin tällainen siirtymä voimakeinojen käyttötilanteesta 

hätävarjelutilanteeseen on tapahtunut. Kysymyksellä on merkitystä, koska laillisen 

voimakeinojen käytön ja hätävarjelun rajat poikkeavat jossain määrin toisistaan. 

 On selvää, että esimerkiksi pelkkä aseistautuneen kiinniotettavan linnoittautu-

minen ei merkitse "hyökkäykseltä" puolustautumista vaan voimakeinojen 

käyttötilannetta. Kohteen huitomista, potkimista taikka tarrautumista kiinni oviin 

tai kaiteisiin on lähinnä pidettävä voimakeinojen käyttöön oikeuttavana puolus-

tautumisena, eikä hätävarjeluun oikeuttavana hyökkäyksenä. Hätävarjeluun 

oikeuttava hyökkäys on pääsääntöisesti aktiivista toimintaa, kun taas voimakei-

nojen käyttö saattaa olla tarpeen pelkän passiivisuuden murtamiseksi. 

 Voimakeinojen toimivaltaperuste. — Tapaoikeudellisia voimakeinoja ei 

oikeusvaltioissa hyväksytä ja voimakeinojen käytön toimivaltaperusteen on 

löydyttävä laista. Voimakeinoissa on kyse aidosta intressien ristiriidasta. Lainsää-

dännössä on ratkaistava, missä suhteessa on järkevää nähdä vastakkain olevat yksi-

lön oikeudet ja virkatehtävien toteuttamisen tehokkuus. 

 Rikoslainsäädännössä on lukuisia voimakeinojen käyttöä koskevia lainkohtia. 

Käytännössä keskeisin toimivaltaperuste on poliisimiestä koskeva ja yllä siteerattu 

PolL 27.1-2 §. Lainkohdassa puhutaan vastarinnan murtamisesta, henkilön paikalta 

poistamisesta, kiinniottamisesta, pakenemisen estämisestä, esteen poistamisesta tai 

vaarallisen teon tai tapahtuman estämisestä. Toimivaltasäännökset ovat poliisilain 

2 luvussa. Poliisimiehen toimivaltaperuste voi löytyä myös muun muassa 

esitutkintalaista tai pakkokeinolaista. 

 Yleensä toimivaltuudet rajoittuvat kiinniotettavan vastarinnan murtamiseen tai 

pakenemisen estämiseen. Tullimiehen (TulliL 17 §), rajavartijan (L rajavartio-

laitoksesta 13 §) ja poliisille virka-apua antavan sotilaan valtuudet (L puolustusvoi-

mien virka-avusta poliisille 6.2 §) rinnastetaan pitkälti poliisimiehen 

toimivaltuuksiin. Muita vastaavia henkilöryhmiä ovat muun muassa vanginvartijat 

(RL 3:8.2), sotavangin vartijat (RL 3:8a.3), sotilaat (RL 3:8a.1-2) ja ulosot-

toviranomaiset (UL 3:30). 

 Vartioimisliikkeet ovat nykyään erittäin merkittävä yritysten ja virastojen 

turvallisuuspalvelujen tuottaja. Vartijalle onkin säädetty omat toimivaltuutensa 

(VartioimisliikeL 4-5 §), jotka ovat paljon suppeammat kuin edellä mainituilla 

henkilöillä.  

 Huvi- ja urheilutilaisuuksien järjestysmiehet ja ravintoloiden vahtimestarit ovat 

perinteisesti saaneet rajoitetut "poliisivaltuudet" tehtäviensä suorittamiseen (L 

julkisista huvitilaisuuksista 11 § ja A majoitus- ja ravitsemusliikkeistä 49 §). Myös 

mielenosoituksen järjestäjä käyttää järjestysmiehiä (A yleisten kokousten 

järjestysmiehistä 1§). 

 Joukkoliikenteen henkilökunnalle on turvattu toimivalta voimakeinoihin. 

Merellä ja ilmassa on perinteisesti aluksen kapteenilla ollut varsin laajat toimi-

valtuudet muun muassa kiinniottamisen turvaamiseksi ja järjestyksen ylläpitämi-

seksi (IlmailuL 37 § ja MerimiesL 74 §), koska viranomaisapua ei ole saatavilla. 

Myös maalla järjestyksen pitäminen joukkoliikenteessä on jätetty osittain linja-
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auton tai junan henkilökunnan varaan ( L järjestyksen pitämisestä joukkoliikentees-

sä 3-4 §). Pääkaupunkiseudulla käytössä oleva joukkoliikenteen tarkastusmaksu 

edellyttää sitä, että matkalippujen tarkastajilla on oikeus voimakeinoihin (L 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 §). 

 Yksityishenkilö viranomaisen apuna. — Yksityishenkilöillä ei yleensä ole 

velvollisuutta auttaa poliisia tai muita yllä mainittuja henkilöitä näiden käyttäessä 

voimankäyttövaltuuksiaan. Kansalaisvelvollisuudet liittyvät lähinnä velvolli-

suuteen avustaa poikkeustapauksissa poliisia sekä palo- ja pelastustointa. 

Käytännössä kyse on hengenvaarassa olevan kadonneen etsinnöistä, ihmishengen 

pelastamisesta, loukkaantuneen auttamisesta, huomattavan omaisuusvahingon tai 

ympäristöhaitan torjumisesta (PolL 45 §) taikka suuronnettomuuden tai metsäpalon 

torjunnasta (L palo- ja pelastustoimesta 31 §). Tällöinkin määräyksen osallistua 

toimenpiteeseen antaa päällystöön kuuluva poliisimies, ei kentällä toimiva 

konstaapeli. 

 Sen sijaan yksityishenkilöllä on yleensä oikeus antaa apuaan virkatoimen 

suorittamisessa. Apua annetaan usein viranomaisen pyynnöstä. Myös oma-

aloitteisesti apua voidaan antaa, mikäli poliisi hyväksyy avuntarjouksen. 

 Apuna toimivalla yksityishenkilöllä on yleensä samat toimivaltuudet kuin 

viranomaisella (RL 3:8.3). Toisaalta poliisimiestä avustavalla henkilöllä on oikeus 

käyttää vain niitä valtuuksia, jotka poliisimies toimivaltansa rajoissa osoittaa (PolL 

46 §). Sivulliselle voidaan osoittaa tilapäisiä voimakeinojen käyttövaltuuksia vain, 

jos se on välttämätöntä erittäin kiireellisen ja tärkeän virkatehtävän suorittamisessa 

(PolL 27.3 §).  

 Sallittujen voimakeinojen rajat. — Millaisia voimakeinoja edellä mainitut 

henkilöt saavat käyttää? Voimakeinojen käytössä on kyse hätävarjelun sukuisesta 

oikeuttamisperusteesta. Yleensä voimakeinoja voidaan kohdistaa paitsi kiin-

niotettavaan tai pakenijaan myös siihen, joka avustaa karkuun pyrkivää henkilöä. 

 Lähes kaikissa säännöksissä voimakeinoilta edellytetään tarpeellisuutta ja 

puolustettavuutta. Ainoastaan ilma-aluksen kapteenin voimakeinoja ei ole rajattu 

puolustettavuus-kriteerillä ja kapteeni voi periaatteessa käyttää kaikkia keinoja, 

jotka ovat tarpeen järjestyksen palauttamiseksi. 

 Välttämättömyyskriteeri. — Välttämättömyyskriteeriä eli voimakeinojen 

tarpeellisuuden vaatimusta voidaan havainnollistaa poliisimiehen voimakeinojen 

käytön rajoilla (PolL 27.1 §). Kriteerillä on seuraavat kolme ulottuvuutta. 

 Ajallinen rajaus. — Ennakollinen voimakeinojen käyttö on laitonta. Voimakei-

noja saa käyttää vasta niiden edellytysten ollessa välittömästi uhkaamassa. 

Esimerkiksi aikaisemmat kokemukset henkilöstä eivät oikeuta tavanomaista 

mittavampaan ja ennenaikaisempaan voimakeinojen käyttöön, vaan kokemukset 

tulee ottaa lukuun varautumalla tilanteen mahdollisen kehittymisen edellyttämään 

toimintaan. 

 Keinojen voimakkuus ja tehokkuus. — Kun voimakeinoja käytetään, on 

käytettävä mahdollisimman lieviä keinoja ja mahdollisimman vähän. Vain lievintä 

tehokasta voimakeinoa saadaan käyttää. Arvioinnissa tulee ottaa erityisesti 
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huomioon voimakeinojen kohteen edut ja oikeudet ja valita sen perusteella koko-

naisuutena arvostellen edullisin vaihtoehto. 

 Kaikki keinot eivät tietenkään ole sallittuja. Vaikka esimerkiksi ampuma-aseen 

käyttö olisi sallittua, asetta ei saa käyttää miten hyvänsä. Esimerkiksi poliisin 

aseenkäyttömääräyksen mukaan poliisin toiminnan tavoitteena ei saa koskaan olla 

toisen osapuolen surmaaminen. Jos haluttua asiantilaa ei voida saavuttaa puolustet-

tavien voimakeinojen avulla, voimakeinon käyttöön ei saa ryhtyä ylipäätään. Tämä 

näkökulma tulee arvosteltavaksi jatkossa suhteellisuusperiaatteen kannalta. 

 Arvioinnissa on myös otettava huomioon voimakeinoja käyttävän poliisiyk-

sikön koulutus. Koulutetulta, hyvin varustautuneelta ja tilanteeseen varautuneelta 

poliisiyksiköltä edellytetään kykyä selvitä tehtävästä lievemmillä keinoilla kuin 

esimerkiksi sattumalta voimankäyttötilanteeseen joutuneelta yksittäiseltä poliisi-

mieheltä. Se, mikä voi olla välttämätöntä tilanteeseen varautumattomalle paikal-

lispoliisille, ei ole aina välttämätöntä erikoisyksikölle. 

 Suhteellisuusperiaate. — Käytettävien voimakeinojen tulee olla lisäksi 

puolustettavia. Esimerkiksi poliisimiehen voimankäytössä on otettava huomioon 

tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat 

voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun liittyvät seikat (PolL 27.2 §). 

 Tehtävän tärkeys ja kiireellisyys. — Kulloinkin käytettävien keinojen ja 

oikeudellisesti suojeltavien etujen suhdetta ei ole kirjattu rikoslakiin, koska 

voimankäyttötilanteet vaihtelevat. Joskus tilanne kehittyy yllätyksellisesti, joskus 

sen kehittyminen on ennakoitavissa. Hengen suoja käy kuitenkin muiden edeltä.  

 Voimakeinojen on oltava yleisesti hyväksyttäviä, seurauksiltaan ennustettavia 

ja suoritusvarmoja. Niitä käyttävällä poliisimiehellä on oltava riittävä harkintakyky, 

koulutus, taidot ja fyysiset edellytykset voimakeinon käyttöön. Jos voimankäyttö 

aiheuttaa ennakoitavalla tavalla suurempaa hengen ja terveyden vaaraa kuin 

toimenpiteellä on tarkoitus estää, voimakeinojen käytöstä on luovuttava ja 

kiinniottaminen on jätettävä sikseen.  

 Kriteeri liittyy erityisesti aseen käyttöön kiinniottotilanteissa. Esimerkiksi 

tapauksessa KKO 1984 II 127 poliisi oli kuljettanut varkausrikoksesta epäiltyä A:ta 

poliisiautoon. A pakeni ja poliisimies ampui pakenijan perään laukauksen, joka osui 

ja aiheutti A:lle hengenvaarallisen vamman. Ottaen huomioon tutkittavana olleiden 

rikosten laatu ja karkaamisen vaarallisuus voimakeinoja pidettiin 

suhteellisuusperiaatteen vastaisina. (ks. pakenijatapauksista samoin KKO 1937 II 

131 ja KKO 1961 II 70). Sotavankileiriä koskeneessa ratkaisussa KKO 1945 II 121 

katsottiin liialliseksi väkivallaksi se, kun vartija oli ampunut kuoliaaksi kolme 

karkaajaa. 

 Vastarinnan vaarallisuus. — Huomioon on otettava myös henkilön välittömästi 

tilannetta edeltänyt toiminta, aseistautuneisuus, häiriintyneisyys tai muu niihin 

rinnastettava seikka. Lisäksi vaikka vastarinnan vaarallisuus edellyttäisi äärimmäi-

siä voimakeinoja, mutta itse virkatehtävän suorittaminen ei ole tärkeää tai 

kiireellistä esimerkiksi yleisön turvallisuuden nimissä, toimenpiteestä on luovuttava 

sillä erää. 
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 Tyyppitapauksena voidaan esittää liikenteessä pakeneminen (KKO 1990:136). 

Moottoripyörän luvattomasti käyttöönsä ottanut A pakeni poliisia ja jatkoi pakoaan 

poliisin varoituslaukauksesta huolimatta. Poliisimies ampui revolverilla kolme lau-

kausta tähdäten pyörän takapyörään, mutta hän osui A:ta selkärankaan ja aiheutti 

muun muassa tämän alaraajojen pysyvän halvaantumisen. Myös nyt suhteel-

lisuusperiaatetta katsottiin rikotun. 

 Myös kiinniottamistilanteessa joudutaan arvioimaan vastarinnan vaarallisuutta. 

Voimakeinoja on pidetty liiallisena muun muassa tapauksessa, jossa poliisi löi 

maassa maannutta kiinniotettua nyrkillä kasvoihin ja aiheutti nenäluun murtuman 

(KKO 1973 II 6). Sotilasoikeudenhoidosta vastaava esimerkki on ratkaisu KKO 

1940 II 246. Arestilainen oli estänyt puukolla uhaten arestihuoneen oven avaamisen 

ja häntä oli ammuttu kuolettavasti ensin rintaan ja sitten päähän. Voimakeinot olivat 

nytkin liiallisia. 

 Käytettävissä olevat voimavarat. — Voimavarat määrittävät puolustettavia 

voimakeinoja. Rajat voivat vaihdella sen mukaan, onko voimakeinoja käyttämässä 

yksinäinen poliisimies vai niiden käyttöön valmistautunut ryhmä. Terrorismin 

kaltaisessa erittäin vaarallisessa panttivankitilanteessa tämä saattaisi puoltaa 

äärimmäisiäkin voimakeinoja, mikäli käytössä ei olisi mittavia voimavaroja. 

 Panttivankitilanne on havainnollinen esimerkki tästä kriteeristä. Sen purka-

misessa ensisijainen tavoite on panttivankien hengen ja terveyden suojeleminen. 

Esimerkkinä toimikoon niin sanottu Mikkelin-tapaus (KKO 1993:50). Pankki-

ryöstäjä poistui helsinkiläispankista mukanaan olleiden räjähteiden, suuren 

rahasumman ja kolmen panttivangin kanssa. Takaa-ajossa poliisi sulutti pakoauton 

Mikkelin torille siten, että ryöstäjä ei voinut jatkaa matkaansa. Huolimatta ryöstäjän 

uhkauksista räjäyttää auto, ellei matkan jatkamista sallita, sulutusta ei purettu. 

Kahden panttivangin paettua yllättäen autosta poliisit avasivat tulen. Auto räjähti, 

jolloin ryöstäjä ja yksi panttivanki saivat surmansa. 

 KKO:n mukaan Karhu-valmiusryhmän operaatiota johtanut poliisimies A, joka 

oli päättänyt jättää sulutuksen purkamatta, oli rikkonut suhteellisuusperiaatetta ja 

hänet tuomittiin rangaistukseen kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden 

rikkomisesta. Muut syytteet hylättiin. A:n virhe ei siis ollut ampumiskäsky tilan-

teessa, jossa osa panttivangeista pakeni autosta, koska käsky oli perusteltavissa 

välittömästi uhkaavan pakoauton räjäyttämisen torjumiseksi. Sen sijaan, koska 

tilanteessa A:n ensisijainen velvollisuus olisi ollut panttivankien turvallisuuden 

takaaminen, sulutuksen purkamisen laiminlyönnin katsottiin olleen suhteel-

lisuusperiaatteen vastainen. 

 Etenkin käytettävissä olleiden voimavarojen mittavuus perusteli sitä, että 

sulutus olisi pitänyt purkaa. Yksi langettavan tuomion peruste oli myös se, että 

Karhu-valmiusryhmään kuuluvat poliisimiehet on koulutettu sellaisten tilanteiden 

ratkaisemista varten, joihin voi sisältyä henkilökohtaisia turvallisuusriskejä, ja että 

johonkin rajaan saakka he ovat velvollisia sietämään tällaisia riskejä. Esimerkiksi 

pelkän perusvarustuksen varassa toimiva poliisimies voi joutua käyttämään 

ankarampia voimakeinoja kuin poliisin erikoisyksikkö. 
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 Aseenkäyttö. — Oikeus voimakeinojen käyttöön määritellään laissa melko 

yleisluonteisesti. Poliisin piirissä on annettu tarkentavia määräyksiä ja ohjeita muun 

muassa aseenkäytöstä ja piikkimaton käytöstä kiinniottotilanteessa.  

 Ampuma-aseiden käyttöön kiinniottotilanteessa on jo perinteisesti suhtauduttu 

suomalaisessa oikeuskulttuurissa varauksellisesti. Pelkän kiinniottamisen tai 

karkaamisen estämiseksi aseenkäyttö on aina kiellettyä. Aseen käyttäminen tulee 

kyseeseen lähinnä silloin, kun on ilmeistä, että poliisi joutuisi muuten kohta 

hätävarjelutilanteeseen. 

 Ampuminen on sallittua lähinnä sellaisessa tilanteessa, jossa rikollinen on itse 

välittömästi syyllistymässä vakavaan henkeen tai terveyteen kohdistuvaan 

rikokseen. Esimerkiksi kiikarikiväärillä tähtäävän palkkamurhaajan pysäyttämi-

seen ei välttämättä olekaan muuta keinoa. Määräyksen mukaan aseenkäytön 

kohdetta olisi lisäksi varoitettava ennen suunnattua laukausta. Tavoitteena ei saa 

koskaan olla toisen osapuolen surmaaminen ja ampuma-aseen käytölle on asetettu 

muutenkin selvät rajat, kuten edellä esitellystä oikeuskäytännöstä havaitaan. 

 Voimakeinojen käytön liioittelu. — Hätävarjelun liioittelutilanteen tapaan 

voimakeinojen käytön liioittelutapauksissa (RL 3:9.2) tuomioistuimella on 

käytössään kolme vaihtoehtoa. Rangaistus voidaan tuomita normaalilta täydeltä 

asteikolta. Se saadaan tuomita myös alennetulta asteikolta. Erittäin painavista syistä 

tekijä voidaan jättää rangaistukseen tuomitsematta.  

 Voimakeinojen käytön liioittelu on viimemainitussa tapauksessa anteek-

siantoperuste. Sen edellytykset arvioidaan yleisten syyllisyysopillisten periaattei-

den mukaan. Poliisimiehen toiminnalta on meillä ja muualla yleensä vaadittu 

enemmän huolellisuutta kuin yksityishenkilöltä. Koska koulutuksen tehtävänä on 

karsia virhearviointeja, on anteeksiantoperustetta sovellettu melko varovaisesti (ks. 

esim. KKO 1990:136). 

 Rangaistukseen tuomitsematta jättämiseen vaaditaan erittäin painavia syitä, 

koska voimakeinojen käyttöön oikeutetut ovat saaneet sellaisen koulutuksen, että 

heidän tulee pystyä suorittamaan oikea tilannearvio. Etenkin tämä koskee tilanteita, 

joissa poliisimiehellä on ollut aikaa ennakoida tapahtumien tulevaa kulkua. 

Esimerkiksi Mikkelin tapauksessa KKO 1993:50 rangaistus tuomittiin täydeltä 

asteikolta. Hätävarjelun liioittelua ei voida rinnastaa voimakeinojen käytön 

liioitteluun, koska edellisessä toimitaan usein itsesuojeluvaiston nojalla, kun 

jälkimmäisessä liiallisiin voimakeinoihin on johtanut ainoastaan tehtävän 

virheellinen painotus. 

 Korvausvelvollisuus. — Vahingonkorvausvelvollisuus on voimakeinojen 

käytössä osapuilleen samanlainen kuin hätävarjelussa. Jos laillisia voimakeinoja ei 

ole ylitetty, vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Jos taas voimakeinot ovat olleet 

liiallisia, niitä käyttänyt poliisimies ja valtiotyönantaja voivat joutua korvaamaan 

aiheutetut vahingot ainakin osittain. Täyttä korvausta ei ole kuitenkaan tuomittu, 

jos kiinniotettava on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahinkoonsa. 
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6 PAKKOTILA OIKEUTTAMIS- JA ANTEEK-

SIANTOPERUSTEENA 

 

 Rikoslain 3 luvun 10 §. Jos joku, pelastaaksensa itseään tahi toista taikka 

omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaarasta, on tehnyt 

rangaistuksenalaisen teon, ja jos pelastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; 

tutkikoon oikeus, teon ja asiainhaarain mukaan, onko hän teostaan jääpä 

rankaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden tahi 2 §:n 1 momentin 

mukaan vähennetyn rangaistuksen. 

 

Suhde hätävarjeluun. — Hätävarjelussa oli kyse oikeudettoman hyökkäyksen 

torjumisesta. Muusta kuin oikeudettomasta hyökkäyksestä johtuvaa vaaraa 

kutsutaan pakkotilaksi. Kun hätävarjelua käytetään hyökkääjää vastaan, pakkotila 

kohdistetaan sivulliseen tai sellaiseen vaaranlähteeseen, jonka menettely ei ole 

oikeudetonta. Jos ne edut, jotka uhrataan, ovat oikeassa suhteessa pelastettuihin 

etuihin, pakkotila toimii oikeuttamisperusteena. Vaikka pakkotilaa olisi "liioiteltu", 

rangaistukseen tuomitseminen on harkinnanvaraista. Hätävarjelun tapaan sallittua 

on niin omien kuin toisenkin etujen suojaaminen. 

 Usein hätävarjelu ja pakkotila esiintyvät samassa tilanteessa. Oletetaan, että A 

joutuu yökerhossa pahoinpitelyn kohteeksi ja hän kaataa pahoinpitelijänsä sillä 

seurauksella, että kymmenen ihmistä kaatuu ja saa vammoja. Vain pahoinpitelijälle 

ja hänen välineilleen aiheutettuja vahinkoja arvioidaan hätävarjeluna. Muille on 

aiheutettu vahinko pakkotilassa. 

 Suhde vaaran vähentämiseen. — Edellä ( III.6.1.2) selvitettiin vaaran vähen-

tämistä. Vaaran vähentäminen poistaa tunnusmerkistön mukaisuuden, jos tekijä 

heikentää seuraukseen muutenkin johtamassa olevaa tapahtumankulkua. Esimer-

kiksi jos A saa ohjattua rakennustyömaalla katolta putoavan tiilen osumaan B:n 

pään sijasta tämän olkapäähän, pelastusteko ei täytä vammantuottamuksen 

tunnusmerkistöä ylipäätään. 

 Samoin arvioitaisiin sitä, että autoilija havaitsee risteyksessä, että tielle on 

työntymässä mopoilija. Autoilija väistää vastaantulevien kaistalle ja törmää toiseen 

autoon. Olisi keinotekoista sanoa, että autoilija syyllistyi liikenteen 

vaarantamisrikokseen, joka saattaa jäädä pakkotilan vuoksi rankaisematta. Autoilija 

ei täytä teollaan mitään tunnusmerkistöä, jos vaaraa on todella vähennetty. Jos taas 

tielle on työntymässä auto ja autoilija väistää päin mopoilijaa, kyse ei ole vaaran 

vähentämisestä vaan pakkotilasta. Tässä tapauksessa intressivertailu johtanee 

autoilijan rankaisemiseen. 

 Oikeudenvastaisuuskysymyksenä arvioidaan tilanteita, joissa tekijä on ottanut 

uuden, alkuperäiseen nähden itsenäisen riskin. Oletetaan, että kesämökillä kaikkien 

ollessa päihtyneinä yksi vieraista lyö kirveellä vaarallisesti käteensä. Loukkaan-

tuneen kuljettaminen sairaalaan voi olla pakkotilassa rankaisematon, vaikka teko 

sinänsä täyttäisi rattijuopumuksen tunnusmerkistön.  
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 Suojattavat oikeushyvät. — Yleensä on katsottu, että kaikkia oikeudellisesti 

suojattuja yksityisiä etuja saa suojata pakkotilassa. Pakkotilateot vaihtelevat 

tavattoman paljon ja niiden arvostelu on varsin olosuhdesidonnaista. Tyypillisiä 

pakkotilatekoja voidaan valaista muutamilla esimerkeillä. 

 Julkisuudessa on ollut kesäisin esillä tapauksia, joissa koiranomistaja on 

jättänyt koiransa autoon hellesäällä läkähtymään. Joskus koira kuoleekin 

menettelyn johdosta. Lienee katsottava, että sivullisen suorittama koiran pelasta-

minen olisi arvioitava pakkotilana, vaikka hän ei olekaan suojaamassa varsinaisesti 

"yksityistä" oikeushyvää. Eläinsuojelurikoksella suojataan eläimiä tarpeettomilta 

kärsimyksiltä ja sivullisen murtautuminen autoon arvioitaisiin intressivertailun 

perusteella jatkossa selvitettävällä tavalla. 

 Lapsen pelastaminen paahtavasta auton kuumuudesta on selvästi pakkotilateko 

silloin, kun vanhemmat eivät ole syyllistyneet heitteillepanoon (RL 21:14). 

Sellaisissa selvissä tapauksissa, joissa vanhemmat ovat syyllistyneet rikokseen lasta 

vastaan, kyse on suorastaan hätävarjelusta, jossa sallitut keinot ovat vielä 

laajemmat. 

 Lapsen pelastamista pakkotilassa on sekin, jos hänet pelastetaan vihaisen koiran 

hampaista. Myös puolustettaessa omaa tai toisen henkeä ja terveyttä rauhoitetulta 

pedolta, lakia saadaan rikkoa pakkotilassa. Jos karhu hyökkää lenkkeilijän päälle, 

tällä on täysi oikeus puolustautua, vaikka karhu on rauhoitettu eläin. 

 Toisen etuja ei pääsääntöisesti saa suojata suojattavan tahdon vastaisesti. 

Perinteisesti on kuitenkin katsottu, että itsemurhan estäminen voimakeinoja 

käyttämällä on arvioitava pakkotilana. Unilääkkeiden tai puukkojen yksityinen 

takavarikointi itsemurhakandidaatilta on rankaisematon teko, jos itsemurhan vaara 

on todellinen. 

 Poliisia pakeneva rikoksentekijä syyllistyy usein liikenteen vaarantamisrikok-

seen. Usein puolustuksena esitetään, että pakenija toimi jonkinlaisessa "pakkoti-

lassa" yrittäessään paeta. Näissä tilanteissa ei tietenkään olla turvaamassa mitään 

oikeudellisesti suojattua etua ja pakenijan teko arvioidaan normaaliin tapaan 

liikenteen vaarantamisrikoksena. Samalla tavalla esimerkiksi kokoukseen ehtimi-

nen ei voi toimia intressinä, jonka turvaamiseksi saa ajaa ylinopeutta. 

 Oikeusjärjestys velvoittaa yksityiset monenlaisiin toimenpiteisiin ja kieltää 

monista teoista, vaikka käskyt ja kiellot saattavatkin vaarantaa yksityishenkilön 

talouden. Pakkotilaan ei voida tällaisissa tilanteissa vedota. Esimerkiksi autonsa 

huonoa kuntoa ei voi liikenneratsiassa perustella sillä, että omistajalla ei ole rahaa 

edes välttämättömimpään.  

 Julkisista intresseistä vain varallisuusintressejä on pidetty sellaisina, joita saa 

suojella pakkotilateolla. Esimerkiksi tärkeisiin rikostutkinnallisiin intresseihin 

vedoten ei voida ylittää pakkokeinojen käytölle laissa säädettyjä edellytyksiä. 

Vaikka esimerkiksi laajamittaisen talousrikoksen selvittäminen edellyttäisi 

puhelinkuuntelua, sellaiseen ei voida antaa lupaa, koska telekuuntelun laissa 

säädetyt edellytykset (ks. PKL 5a:2) eivät täyty. 

 Samanlaisena julkisena intressinä voidaan pitää myös työllisyysnäkökohtia ja 

vastaavia syitä rikokselle. Ratkaisussa KKO 1967 II 15 oli kyse jätevesien 
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johtamisesta vesistöön. Syytetyt vetosivat siihen, että vesilain säännösten 

noudattaminen olisi merkinnyt yleisiä vahingollisia seurauksia paikkakunnalla ja 

taloudellista vahinkoa. KKO katsoi, että kyseessä ei ollut edes pakottava vaara. 

Voitaneen sanoa, että yksilöllisten ja yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisemiseksi 

on näissä tapauksissa käytössä hallintomenettelyt, joiden mukaisiin lopputuloksiin 

on alistuttava.  

 Pakkotilaan ei voi KKO:n mukaan vedota myöskään kansalaistottelematto-

muuden nimissä. Kysymys on tullut esille erityisesti luontoaktivistien ja asun-

nonvaltaajien toiminnassa. Niin sanotussa Koijärvi-tapauksessa (KKO 1983 II 159) 

luonnonsuojelijat vetosivat siihen, että he suojelivat sinänsä laittomalla teollaan 

muita, tärkeämpiä etuja. Luonnonsuojelijat kytkeytyivät ketjuilla ja lukoilla 

kaivinkoneeseen ja sillä tavoin estivät Koijärven ojittamisen, koska koneen kuljetta-

jan oli luovuttava käyttämästä konetta. Järvi määrättiin myöhemmin 

toimenpidekieltoon.  

 KKO ei hyväksynyt yleisiä intressejä pakkotilan perusteeksi ja aktivistit tuomit-

tiin kaivurimiehen pakottamisesta ja poliisilain rikkomisesta. Kysymys tilanteiden 

ratkaisemisesta on kuitenkin epäselvä. Ulkomaisessa oikeuskäytännössä on 

esimerkkejä, jossa ymmärrettävät motiivit on otettu huomioon joka tapauksessa 

tuomitsematta jättämisen perusteena tai rangaistuksen lieventämisperusteena. 

 Vaaran pakottavuus. — Vaaran tulee olla pakottava, jotta se voidaan estää 

uhraamalla toisen edut. Sen tulee olla melko välitöntä ja tilanteen tulee olla edennyt 

sille asteelle, että oikeudenmenetys on viipymättä uhkaamassa. Jos vaara uhkaa 

vasta jonkin ajan kuluttua, se voidaan torjua muilla keinoin kuin toisten 

oikeudellisia etuja uhraamalla. Autossa helteellä olevan lapsen on todella oltava 

läkähtymässä tai pedon on todella oltava hyökkäämässä jonkun päälle ennen kuin 

pakkotilassa saa alkaa toimia. 

 Hyvää tarkoittava vaimo, joka estää alkoholisoituneen miehensä juomisen 

vetämällä alkoholit pesualtaasta alas, leikkaamalla miehen muovikortit ja sulke-

malla tämän pankkitilin, ajattelee toimivansa "pakkotilassa". Tässä tilanteessa 

miehen terveys ja henki eivät pääsääntöisesti ole niin välittömässä vaarassa, että 

pakkotilasta olisi kyse. Toisaalta usein näissä tilanteissa voidaan sanoa, että 

pakottamisen (RL 25:8) tunnusmerkistö ei täyty. Joka tapauksessa vaimo voidaan 

jättää rangaistukseen tuomitsematta, jos rikosta on tekoon liittyvistä erityisistä 

syistä pidettävä anteeksiannettavana. 

 Välttämättömyyskriteeri. — Edun uhraamista toisen pelastamiseksi voidaan 

puolustaa vain silloin, kun vaarassa oleva etu ei ole helposti pelastettavissa 

laillisella tavalla. Jos esimerkiksi varallisuusvahinko on estettävissä omaa 

varallisuutta uhraamalla, on tätä mahdollisuutta käytettävä eikä uhrattava toisen 

omaa. Jos vaara on helposti vältettävissä pakenemalla tai viranomaisapuun 

turvautumalla, tätä vaihtoehtoa on käytettävä. 

 Edellä esitetyssä kesämökkiesimerkissä rattijuopumuksen rankaisemattomuus 

edellyttää muun muassa sitä, että kirveellä aiheutunut vamma edellyttää välitöntä 

sairaanhoitoa ja sellaista ei ole saatavissa esimerkiksi puhelimitse tai ajamalla 
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lähimpään taloon, jossa on puhelin. Humalassa ensiapuun ajamisen täytyy olla 

ainoa keino.  

 Esimerkkinä voidaan käyttää julkisuudessa ollutta tapausta, jossa rauhoitettu 

susi oli raadellut maanviljelijän lampaita. Tilanne päättyi siihen, että omistaja 

ampui pedon. Ampua saa vasta silloin, kun vaara kotieläimille on välitöntä. 

Etukäteiseen susijahtiin pakkotila ei oikeuta. Välttämättömyyskriteeriä voitaneen 

tulkita siten, että viljelijä oli jossain määrin velvollinen suojaamaan lampaitaan 

aitaamalla, koska susille ei ollut annettu kaatolupia. Lisäksi jos susien aiheuttamat 

vahingot olisivat helposti torjuttavissa kutsumalla poliisi paikalle tai hakemalla 

lampaat lampolaan, ampua ei saa. Käytännössä näissä tilanteissa poliisi ei ehdi 

ajoissa paikalle eikä lampaita ehditä saada sisälle. 

 Aggressiivinen pakkotila ja intressivertailu. — Kirjallisuudessa on erotettu 

defensiivinen ja aggressiivinen pakkotila toisistaan. Aggressiivisella pakkotilalla 

viitataan siihen, että vaara ei ole aiheutunut siitä tahosta, jonka etuja uhrataan. Esi-

merkiksi kaadettaessa suojavyöhykettä nopeasti etenevän metsäpalon tieltä ilman 

metsänomistajan lupaa on kyse tilanteesta, jossa vaara aiheutuu lähinnä 

luonnonvoimista ja loukattava etu kuuluu joka tapauksessa jollekin aivan toiselle 

taholle. Edellä esitetty kesämökkiesimerkki kuuluu myös tähän ryhmään, koska 

uhattu etu on liikenneturvallisuus. 

 Rikoslaissa on jätetty avoimeksi se, missä puitteissa tällainen pakkotilateko on 

sallittu. Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että pakkotilateko on 

oikeudenmukainen vain, jos pelastettavan ja uhrattavan edun välillä on selvä 

arvoero. Merkittävänkin omaisuuden uhraamista hengen pelastamiseksi on yleensä 

pidetty sallittuna. Pelastettaessa lasta lämpöhalvaukselta tai koiran raatelulta 

omaisuusvahinkojen aiheuttaminen on sallittua. Samoin omaisuuden uhraaminen 

oleellisesti arvokkaamman omaisuuden pelastamiseksi on rankaisematonta. 

Vaarassa olevan hengen pelastamiseksi saadaan toiselle aiheuttaa vamma. 

 Yksi tyypillinen pakkotila on aluksen haaksirikko tai lento-onnettomuus. Jos 

esimerkiksi ruotsinlaiva on merihädässä, pelastustoimissa saadaan käyttää mitä 

tahansa omaisuutta ilman omistajan lupaa. Merilaissa (ML 6:11) säädetään 

päällikön velvollisuudeksi auttaa merihädässä olevaa aina, jos se käy päinsä 

aiheuttamatta vakavaa vaaraa omalle alukselle tai laivaväelle. 

 Defensiivisessä pakkotilassa sallitut laajemmat keinot. — Defensiivisestä 

pakkotilasta on kysymys silloin, kun vaara on aiheutunut siitä tahosta, jonka etuja 

pakkotilassa loukataan. Esimerkiksi jos vieras koira hyökkää pyöräilijää päin ja 

pyöräilijä potkaisee koiran kuoliaaksi, on kyse defensiivisestä pakkotilasta. 

Tällaisessa itsepuolustukseen liittyvässä pakkotilassa teko voi olla rankaisematon, 

vaikka loukattu etu olisi pelastettua suurempikin, kunhan aiheutettu vahinko ei ole 

suhteettoman suuri pelastettuun etuun verrattuna. Esimerkiksi koiran hyök-

käysesimerkissä potkaisemista voidaan hyvin pitää puolustettavana silloinkin, kun 

jälkikäteisarviossa koira ei aiheuttanut pyöräilijälle merkittävää vaaraa. 

 Ajatuksena on, että defensiivisessä pakkotilassa sovellettaisiin hätävarjelusta 

peräisin olevaa suhteellisuusperiaatetta. Koska defensiiviset pakkotilat muistuttavat 

hätävarjelutilanteita, voidaan niissä sallia myös laajemmat, hätävarjeluoikeutta 



Sida 258 av 360 
 

muistuttavat voimakeinot. Näissä tilanteissa tekijä on usein arvioinut tilanteen 

ulkoisissa paineissa väärin. Aggressiivisessa pakkotilateossa sen sijaan alussa 

kerrottu intressivertailu on lähtökohtana, koska intressivertailun väärin tekevää 

henkilöä voidaan monissa tapauksissa kuvata egoistiksi, joka on yksinkertaisesti 

asettanut omat intressinsä muiden intressien edelle. 

 Pakkotila anteeksiantoperusteena. — Jos intressivertailu ei johda rangaistuk-

sesta vapautumiseen, tekijälle tuomitaan yleensä täysi rangaistus. Myös alennetun 

asteikon käyttäminen on mahdollista. Jos esimerkiksi koiran omistaja kuljettaa 

käpälänsä loukanneen lemmikin eläinlääkärille ja rikkoo törkeällä tavalla 

nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä, ei sinänsä ymmärrettävällä syyllä ole 

juuri vaikutusta törkeän liikenteen vaarantamisen arviointiin.  

 Joissain tilanteissa pakkotila voi kuitenkin toimia anteeksiantoperusteena. 

Anteeksiannettava pakkotila koskee ennen kaikkea niitä tilanteita, joissa kahden 

henkilön henki on vakavassa vaarassa, mutta menetys voidaan rajoittaa toiseen. 

Klassinen esimerkki on Englannista vuodelta 1884, kun kolme miestä ajelehti 

haaksirikon jälkeen pelastusveneessä. Kaksi tappoi ja söi kolmannen, koska uskoi 

perustellusti sen olevan ainoa tapa pelastaa heidän henkensä. 

 Samanlaisia pakkotilan ulottuvuuksia oli myös m/s Estonian katastrofissa 

vuonna 1994. Matkustajat kamppailivat hyisessä vedessä keskenään paikoista 

pelastusveneissä. Lento-onnettomuuksista selvinneet ovat usein pelastuneet siitä 

syystä, että ovat tallanneet tiensä toisten yli hylystä. Toisen elämän uhraaminen 

oman sijasta ei täytä välttämättömyyskriteeriä. Olosuhteet tällaisessa eloonjäämis-

kamppailussa eivät kuitenkaan puolla eloonjääneen rankaisemista. Rankaiseminen 

olisi täysin tarkoituksetonta. 

 Anteeksiannettavia eivät ole ainoastaan esitetyt äärimmäisyysesimerkit. Jos 

tekijältä ei pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä 

muut seikat huomioon ottaen kohtuudella olisi voitu vaatia muunlaista suhtautumis-

ta, voidaan tekijä jättää rangaistukseen tuomitsematta. Oman rakkaan 

lemmikkieläimen pelastaminen vieraan koiran hyökkäykseltä voi jäädä vahin-

gontekona rankaisematta, vaikka intressivertailun perusteella olisikin todettava, että 

tapettu koira oli selvästi arvokkaampi kuin pelastettu. 

 Vahingonkorvausvelvollisuus. — Useimmista muista oikeuttamisperusteista 

poiketen pakkotilassa tehty teko saattaa merkitä korvausvelvollisuutta aiheutetusta 

vahingosta. Jos henkilö pelastaa omaa omaisuuttaan uhraamalla toisen vähäisempiä 

varallisuusetuja, teko on rankaisematon, mutta omaisuutensa pelastaja voi joutua 

korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Kaikissa tapauksissa näin ei ole asian laita. 

Esimerkiksi henkilö, jonka metsää on kaadettu suojavyöhykkeeksi metsäpalon 

tieltä, ei välttämättä saa mistään korvauksia aiheutuneesta vahingosta. 

 Jos oikeutetun pakkotilan rajat on ylitetty, korvausvelvollisuus on ilmeinen. 

Näissä tilanteissa yleensä korvausvelvollisuuteen ei vaikuta vahinkoa kärsineen 

myötävaikutuskaan ja aiheuttajan on korvattava koko aiheutunut vahinko. 

 Tilanteen luonnetta koskeva erehdys. — Edellä ( III.8.9) käsiteltiin vastuusta 

vapauttavaa seikkaa koskevaa erehdystä. Niin sanotussa putatiivipakkotilassa 

tekijä luulee, että tilanteesta ei selvitä puuttumatta toisen etuihin tai hän on erehtynyt 
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vertailtavien etujen arvosta. Näissä tilanteissa tahallisuuden katsotaan puuttuvan ja 

tekijä vastaa vain tuottamuksellisesta rikoksesta, jos sellainen on säädetty 

rangaistavaksi. Myös muita erehdystyyppejä on ajateltavissa. 

 Velvollisuuksien ristiriita. — Pakkotilaa muistuttaa se tilanne, jossa henkilö ei 

voi täyttää keskenään ristiriitaisista velvollisuuksistaan kuin yhden. Miten olisi 

arvioitava esimerkiksi sitä, että ruotsinlaivan kansipäällystö saa kuulla mereen 

pudonneesta matkustajasta mutta jatkaa matkaansa? Vastakkain ovat hädänalaisen 

auttamisvelvollisuus ja velvollisuus noudattaa aikataulua, josta puolestaan voivat 

riippua parin tuhannen matkustajan edut. Tilanteessa on täytettävä tärkeämpi etu. 

Jos laivasta pudonneen pelastamiselle on realistiset mahdollisuudet, vastaus 

kysymykseen on helppo. 

 

7 LOUKATUN SUOSTUMUS 

 

Suostumus tunnusmerkistöissä. — Suostumuksen vaikutuksesta teon rangaistavuu-

teen ei laissamme ole yleissäännöstä. Sellaisen säätäminen olisikin vaikeaa 

tilanteiden erilaisuuden vuoksi. Toisinaan jo tunnusmerkistön sanamuoto edellyttää 

toimimista vastoin kohteena olevan henkilön tahtoa. Silloin suostumuksen varainen 

teko ei täytä tunnusmerkistöä. Näissä tilanteissa suostumuksen merkitys on 

arvioitava eri rikoslajeissa erikseen. Voidaan esittää kaksi esimerkkiä. 

 Raiskaus (RL 20:1) tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista. Tunnus-

merkistöä ei täytä se, että toinen erehdytetään sukupuoliyhteyteen esimerkiksi 

lupauksella palkkiosta, jos erehdyttämiseen ei liity väkivallan käyttöä tai sillä 

uhkaamista. Petos sen sijaan saattaa olla kyseessä. 

 Seksuaalirikoksiin kuuluu säännöksiä, joilla suojataan nuoria aikuisilta tai 

laitosten hoidokeita henkilökunnalta. Nuoren tai laitoshoidokin suostumus ei 

tietenkään näissä tapauksissa vaikuta, koska tunnusmerkistössä on lähtökohtana 

vapaaehtoinen sukupuoliyhteys. Samoin vapaaehtoinen sukupuoliyhteys täysi-

ikäisten lähisukulaisten (RL 17:23) kesken jää vuoden 1997 uudistuksessa edelleen 

rangaistavaksi.  

 Samalla tavalla vapauteen kohdistuvat rikokset edellyttävät usein pakonalai-

suutta. Vapaudenriistosta (RL 25:1) rangaistaan vain suostumuksen vastaisena. 

Pakottamisenkin (RL 25:8) tunnusmerkistö jää täyttymättä, jos pakottamiseen on 

suostuttu. 

 Vapaudenriistokriminalisointien tulkinnassa ongelmia on aiheuttanut lasten ja 

nuorten antamien suostumusten pätevyys. Lapsikin voi antaa "vapaudenriistoon" 

pätevän suostumuksen, jos hän on niin kehittynyt, että ymmärtää sen merkityksen, 

ja jos suostumus on pakoton. Mutta onko vapaudenriistoa se, että joku houkuttelee 

esimerkiksi 7-vuotiaan lapsen seuraamaan itseään kotiinsa? Tai onko lapsen 

tahdonmuodostus pakotonta, jos isä pidentää tapaamisviikonloppua lahjomalla 

lasta? Joissain tilanteissa lapsen tahto ja tahdonmuodostuksen pakottomuus 

joudutaan päättelemään ulkoisista seikoista. Vaikka kyse ei olisikaan 
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vapaudenriistosta, sovellettavaksi saattaa tulla lapsen omavaltaisen huostaanoton 

(RL 25:5) tunnusmerkistö. 

 Vapaus voidaan riistää tahdonvastaisesti erityislakien nojalla. Pakkokeinojen ja 

vapausrangaistusten täytäntöönpanon lisäksi voidaan mainita pakkohoidon 

muodot. Pakkohoitoon voidaan määrätä tietyin edellytyksin mielisairas ja 

päihteiden väärinkäyttäjä. Kehitysvammainen voidaan määrätä erityishuoltoon. 

Yleisvaarallisen tartuntataudin kantaja voi joutua karanteeniin. 

 Suostumus oikeuttamisperusteena. — Muissa tilanteissa loukatun suostu-

muksen merkitys on ollut lainopin ja oikeuskäytännön varassa. Oikeudenvastaisuu-

den poistava suostumus rajoittuu yksityisiin etuihin kohdistuviin rikoksiin. Tällaisia 

ovat muun muassa yksityisyys, kunnia, varallisuus ja sellaiset aineettomat oikeudet 

kuten taloudelliset tekijänoikeudet. 

 Loukatun suostumuksella ja itseloukkauksella on paljon yhteistä. Jos A suostuu 

siihen, että B pahoinpitelee hänet, A:n teko voidaan ymmärtää joko B:n 

suostumuksella tehdyksi pahoinpitelyksi tai avunantona B:n itseloukkaukseen. 

Itseloukkaukset ovat pääsääntöisesti oikeudessamme rankaisemattomia. Poik-

keuksena voidaan mainita sotilasrikoksiin kuuluva palveluksen välttäminen (RL 

45:6.1), josta on kyse, jos varusmies vioittaa itseään hankkiakseen loman tai 

palvelushelpotuksen. Jos varusmies vahingoittaa toista tämän pyynnöstä, loukatun 

suostumus voi poistaa vain pahoinpitelyn oikeudenvastaisuuden. Palveluskunnon 

säilyttämistavoite ei ole varusmiehen itsensä päätettävissä. 

 Onko henki ja terveys jokaisen oma asia? Vaikka niissä onkin kysymys 

yksityisistä eduista, eri maissa on rajoitettu suostumuksen merkitystä henkeen ja 

terveyteen kohdistuviin loukkaustekoihin. Suostua ei voi sellaiseen tekoon, jonka 

vahinkoseuraukset ovat vakavat tai korvaamattomat. Huomioon otetaan myös suos-

tumuksen antajan katumusriski. 

 Edes vakaa pyyntö ei poista surmaamisen oikeudenvastaisuutta. Meilläkin on 

keskusteltu niin sanottujen aktiivisen ja passiivisen kuolinavun sallittavuudesta. 

Joka tapauksessa aktiivisella tekemisellä toteutettu armomurha on rangaistava 

surma (RL 21:3), vaikka täysissä järjissään oleva potilas olisi tekoa vaatinut. 

Toisaalta, jos henkilö ainoastaan antaa apuaan siihen, että potilas tekee itsemurhan, 

kyseessä on rankaisematon teko jos potilas oli syyntakeisessa tilassa ja ymmärsi 

mitä on tekemässä. Passiivisen eutanasian ja saattohoidon eri muotojen sallittavuu-

desta ei voida esittää yleispäteviä suuntaviivoja. 

 Myöskään vakavia terveyden loukkauksia ei pidetä sillä tavoin yksityisasioina, 

että suostumus poistaisi törkeiden pahoinpitelyrikosten rangaistavuuden. 

Käytännössä kysymys on tullut esille sadomasokismin yhteydessä. Yhteinen 

sopimus ruoskimisesta ja muusta pahoinpitelystä ei poistane pahoinpitelyrikoksen 

oikeudenvastaisuutta, jos sopimus koskee vaikeiden vammojen aiheuttamista. Sen 

sijaan kivun ja lievien vammojen vastaanottamisesta voi pätevästi sopia. Vakavien 

vammojenkin tapauksissa "uhrin" vakaa pyyntö on otettava joka tapauksessa 

rangaistuksen määräämisessä huomioon. 

 Milloin suostumus on pätevä? — Pätevälle suostumukselle on asetettu tarkkara-

jaisia edellytyksiä. Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, etukäteen annettu ja 



Sida 261 av 360 
 

riittävän täsmällinen. Lisäksi suostumuksen antajan täytyy ymmärtää suostu-

muksen merkitys ja sisältö. Jos suostumus on saatu uhkauksella, kyseessä on 

pakottaminen (RL 25:8). Esimerkiksi kotirauhan rikkomistapauksissa (RL 24:1) 

voi käytännössä olla vaikeaa sanoa, milloin asukas on pätevästi luopunut 

oikeudestaan yksityisyyteen. 

 Suostujan on lisäksi oltava henkisesti riittävän kypsä ja terve. Täysivaltaisuutta 

ei tietenkään vaadita. Alaikäisen antaman suostumuksen pätevyys arvioidaan ottaen 

huomioon muun muassa loukatun edun arvo. Esimerkiksi moniin leikkeihin kuuluu 

vapaudenriisto, ja leikkiin osallistuva voi siihen pätevästi suostua. Myös 

mielenterveyden häiriön vuoksi vajaavaltainen voi määrätä monista eduistaan. 

 Varallisuusintresseistä disponoimisen pätevyys määräytyy pitkälti sen mukaan, 

onko vajaavaltaisella vallintaoikeus omaisuuteensa. Käytännössä alaikäinen 

vallitsee itse omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta ja voi muutenkin tehdä 

tavanomaisia ja vähämerkityksellisiä oikeustoimia (HolhL 20 §).  

 Suostumus voi olla julkilausumatonkin, vaikka sellaisen näyttäminen 

jälkikäteen toteen saattaa olla mahdotonta. Käytännössä tavallisempaa on nojautua 

oletettuun suostumukseen. Jos esimerkiksi A on lainannut B:lle polkupyöränsä 

kesäksi, mutta ei missään vaiheessa syksyä ala kysellä pyöräänsä takaisin, B saattaa 

luulla, että suostumus kulkuneuvon hallintaan jatkuu. Vaikka A jälkeenpäin 

syyttäisi B:tä luvattomasta käytöstä, B voi vedota puolustuksekseen tahallisuuden 

puuttumiseen ja luvatonta käyttöä koskeva syyte hylätään. 

 Hoitotoimenpiteet. — Potilaan hoito on suostumusopin tyypillinen sovelta-

miskohde. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja hänen hoidostaan on oltava 

yhteisymmärrys. Jos potilas kieltäytyy hoidosta, häntä on hoidettava muulla 

lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla (L potilaan oikeuksista ja asemasta 6 §). 

Jos esimerkiksi henkilö kieltäytyy verensiirrosta vedoten uskonnollisiin syihin, 

käyttöön on otettava synteettinen veriplasma tai muu potilaan hyväksymä 

hoitotapa. 

 Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun 

sen on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista (em. L 7 §). Jos potilas 

ei pysty päättämään hoidostaan mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai 

muun syyn vuoksi, potilaan lähiomaista tai läheistä on yleensä kuultava ennen 

tärkeitä hoitopäätöksiä. 

 Myös sellaisissa tilanteissa, joissa oikea-aikainen kohteen suostumus ei ole ollut 

saatavissa tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi, voidaan määrätyin edellytyksin 

oletettuun suostumukseen vedota. Potilaalle on annettava hänen henkeään tai 

terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito silloinkin, kun potilaan 

tahdosta ei voi saada selvitystä. Jos ei ole perusteltua syytä olettaa, että uhri kieltäy-

tyisi vaarallisesta leikkauksesta, hänet voidaan leikata. Jos potilas on aikaisemmin 

vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei saa antaa 

tahdonvastaista hoitoa (em. L 8 §). 

 Suostumuksen eri asteet. — Yleensä loukatun suostumuksesta puhutaan teon 

oikeudenvastaisuuden poistavana perusteena. Pätevän suostumuksen edellytykset 

täyttyvät yleensä eriasteisesti. Kyse voi olla vaikkapa kuolinavusta, jossa tekijä 
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tuntee suurta myötätuntoa kärsivää ja kuolemaa vahvasti haluavaa potilasta 

kohtaan. Sellainen suostumus, joka ei poista teon oikeudenvastaisuutta, voidaan 

joka tapauksessa ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä perusteena.  

 Loukatun suostumuksen suhde kiellettyyn riskiin. — Loukatun suostumuksen 

varassa ei enää arvioida kaikkia niitä tapausryhmiä kuin aikaisemmin. Esimerkkinä 

toimikoot urheiluvahingot. Aikanaan vastuu esimerkiksi nyrkkeilijän tai 

jääkiekkoilijan vammautumisesta arvioitiin kysymällä, millaisiin vahin-

koseurauksiin urheilija oli hiljaisesti suostunut astuessaan köysineliöön tai 

jääareenalle. Myös potilasvahingot pyrittiin ratkaisemaan kysymällä, millaisiin 

mahdollisiin leikkauskomplikaatioihin potilas oli ennen leikkaussaliin viemistään 

suostunut. 

 Oppi jätti kolme ongelmaa. Ongelmaksi jäivät ne tilanteet, joissa urheiluottelun 

tavanomaisessa kulussa tai huolellisessa leikkauksessa aiheutettiin toiselle 

kuolema. Kuolema ja vakava vammahan jäivät loukatun suostumusopissa aina 

pätevän suostumuksen ulkopuolelle. Suostumusta ei myöskään annettu vahin-

koseuraukseen vaan sen sattumisen riskiin. Kolmanneksi loukatun suostumuksen 

vapaehtoisuusvaatimuksen soveltaminen olisi merkinnyt sitä, että esimerkiksi 

koulu- tai armeijaliikunnassa ei saisi taklata lainkaan, jos liikuntaharjoitukseen 

osallistuminen on pakollista. 

 Seuraava vaihe oli ymmärtää tilanteet sallitun riskin alaisuudessa. Sallittu riski 

sijoitettiin yleensä oikeuttamisperusteiden joukkoon. Urheilijan tai kirurgin teko 

täyttäisi tämän mukaan kuolemantuottamuksen tunnusmerkistön, mutta sääntöjen 

ja hyvän tavan puitteissa toimittaessa riskit ja niiden seuraukset olisivat sallittuja. 

Tämäkin vastaus oli keinotekoinen. 

 Kolmas vaihe on ollut se, jossa tunnusmerkistön täyttymiselle asetetaan 

yleiseksi edellytykseksi kielletty riskinotto. Esimerkiksi kuolemantuottamuksesta 

rankaiseminen edellyttää sitä, että joku aiheuttaa toisen kuoleman huolimatto-

muudellaan. Huolellisesti leikkaava mutta potilaan kuoleman aiheuttava kirurgi ei 

teollaan toimi kielletyllä tavalla. Huolimattomuudella aiheuttamista ei ole sekään, 

että urheilija aiheuttaa vahinkoseurauksen sääntöjä noudattamalla — eikä edes 

sekään, että vahinko aiheutuu tavanomaisen ja pelin henkeen kuuluvan 

sääntörikkomuksen seurauksena. Tilanteet on käsitelty erikseen teon huolimatto-

muuden yhteydessä ( III.6.1.5). 

 Loukatun suostumuksen suhde tunnusmerkistön ulottuvuuteen. — Loukatun 

suostumusdoktriini soveltuu käytännössä vain tahallisten loukkaamisrikosten 

arviointiin, koska suostumuksen on koskettava vahinkoseurausta. Tällaisia kahden 

henkilön yhteistoiminnan tilanteita on käytännössä melko vähän. Olennaisesti 

tavallisempi tilanne on vaarannetun suostumus. Ajatellaan tilanteita, jossa auton 

matkustaja yllyttää kuljettajaa ylinopeuteen, henkilö pyytää päästä rattijuopon 

matkustajaksi, hiv-positiivisen miehen vaimo haluaa jatkaa sukupuolisuhdetta 

tietoisena vaaroista tai narkomaani haluaa ostaa välittäjältä vaaralliseksi 

tietämäänsä huumeita. Tupakkaoikeudenkäynneissäkin on kyse vaarannetun 

suostumuksesta, jos myöhemmin syöpään sairastunut tupakoitsija on ostanut 
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tupakkaa tietoisina sen vaaroista ja jos tupakkayhtiöt ovat tiedottaneet tupakan 

vaarallisuudesta. 

 Kysymykset ovat nousseet meillä tieteellisen mielenkiinnon kohteiksi vasta 

viime vuosina. Suostumusoppi soveltuu tilanteisiin kehnosti. Tällaiset tilanteet 

korostuvat modernissa yhteiskunnassa ja rikosoikeudessa perinteisten tahallisten ri-

kosten kustannuksella. Jos esimerkkitapaukset päättyvät vaarantamistaan 

halunneen kuolemaan, uhri ei ole antanut suostumustaan itse seuraukseen mutta on 

sen sijaan saattanut jopa vaatia itsensä vaarantamista. Usein kysymys on yhteisestä 

riskinotosta, jossa kumpikin altistuu vaaralle. Tilanteita käsiteltiin edellä omassa 

jaksossaan ( III.6.3.2 ja III.6.3.3). 

 Siihen kysymykseen, missä vaiheessa vahinkoseuraus on niin todennäköinen, 

että kyse on loukatun eikä vaarannetun suostumuksesta, ei voida antaa yksiselit-

teistä vastausta. Venäläistä rulettia pelataan siten, että kumpikin ampuu vuorollaan 

toista. Venäläistä rulettia on ilmeisesti viimeistään viidennen laukauksen vaiheessa 

— ellei jo aikaisemmin — pidettävä pyynnöstä surmaamisena eikä yhteisenä 

riskinottona. 

 

8 KIELTOEREHDYS 

 

Suhde muihin erehdystilanteisiin. — Edellä on käsitelty tunnusmerkistöerehdystä 

( III.8.7). Sillä tarkoitettiin sitä, että tekijä ei tunne tekohetkellä kaikkia rikoksen 

tunnusmerkistöön kuuluvia seikkoja. Tunnusmerkistöerehdys poistaa tahallisuuden 

ja teko on joko rankaisematon tai rangaistava tuottamuksellisena rikoksena, jos 

tuottamuksellinen tekomuoto on säädetty rangaistavaksi. Vahingonkorvausvelvol-

lisuus ei poistu.  

 Edellä on niin ikään käsitelty vastuusta vapauttavaa seikkaa koskevaa 

erehdystä ( III.8.9). Siitä on kysymys esimerkiksi putatiivihätävarjelussa, kun 

henkilö luulee olevansa hyökkäyksen kohteena. Erehdys poistaa nytkin tahal-

lisuuden. Tässäkään tapauksessa vahingonkorvausvelvollisuus ei poistu. 

 Kieltoerehdyksessä tekijä mieltää tilanteen sinänsä oikein, mutta hän erehtyy 

tekonsa kielletystä luonteesta. Nyt tekijä hahmottaa ympäristönsä ja oman 

toimintansa oikein mutta luulee, että hänen tekonsa on sallittu, vaikka se onkin 

tosiasiassa kriminalisoitu. ( III.8.5) 

 Mitä sitten tarkoitetaan erehtymisellä? Kieltoerehdyksestä ei ole kyse esimer-

kiksi, jos tekijä ei tiedä, onko hänen tekonsa veropetos, verorikkomus vai kenties 

vain vero-oikeudelliseen veronkorotukseen johtava veronkierto. Jos tekijä pitää 

oletettavana, että hänen tekonsa on kielletty voimassaolevan oikeuden mukaan, hän 

ei toimi kieltoerehdyksen varassa. Tässä tapauksessa on kyse soveltamisereh-

dyksestä, joka sijoittuu tunnusmerkistö- ja kieltoerehdyksen välimaastoon ( 

III.8.8). Yleensä soveltamiserehdys rinnastuu tunnusmerkistöerehdykseen. 

Kieltoerehdyksen erottaminen tunnusmerkistöerehdyksestä onkin useissa 

tilanteissa melko tulkinnanvaraista. 
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 Kieltoerehdyksen vaikutus. — Meillä ei ole ollut kieltoerehdyksen arvostelussa 

kovinkaan selväpiirteistä linjaa. Aikaisemmin lainopissa ja oikeuskäytännössä 

kieltoerehdykselle ei annettu mitään merkitystä. Jokaisella katsottiin olevan poik-

keukseton selonottovelvollisuus oikeusjärjestyksen sisällöstä. Tosiseikastoa 

koskevaa erehdystä kohdeltiin täysin eri tavalla kuin oikeusjärjestystä koskevaa 

erehdystä. 

 Viimeisten kymmenen vuoden aikana kieltoerehdykselle on alettu antaa 

oikeuskäytännössä yhä enemmän merkitystä anteeksiantoperusteena. Osa rikoslain 

ulkopuolisesta sääntelystä on nykyään niin vaikeaselkoista, että erehtyjä täytyy 

voida jättää rankaisematta. Syyllisyysarvostelun sisältämä moite on perusteltu vain 

silloin, kun tekijällä on jonkinlainen epäilys siitä, että hänen tekonsa ei välttämättä 

ole sallittu.  

 Kieltoerehdyksen arvioinnissa joudutaan tekemään eräänlainen huolimat-

tomuusarvostelu. Jos tekijä on voinut ja hänen on pitänyt tuntea tekonsa kielletty 

luonne, häntä voidaan rangaista. Erehtyjä voidaan jättää rankaisematta, jos 

erehdystä voidaan pitää anteeksiannettavana. Jos tekijä sen sijaan on erehtynyt 

luulemaan tekoaan sallituksi omaa huolimattomuuttaan, erehdys on vaikutukseton. 

Kieltoerehdys ei vaikuta nykykäsityksen mukaan tahallisuuteen tunnusmerkis-

töerehdyksen tapaan. 

 Rikosoikeuden ydinalueella on vaikea uskottavasti väittää olleensa perustellusti 

siinä käsityksessä, että sallittua on esimerkiksi pahoinpidellä, varastaa tai raiskata. 

Toisaalta esimerkiksi säännöstelyrikoksessa (RL 46:1) tarkoitettu kielletty kauppa 

määritellään osittain YK:n turvallisuusneuvoston päätöksissä ja Euroopan 

yhteisöjen asetuksissa. Säännöksissä on blankorangaistussäännösten ongelmat ( 

II.1.2). Säännökset voivat olla epämääräisiä ja niiden voimaantuloajat lyhyitä. 

 Oikeuskäytännössä tapaukset ovat koskeneet rikoslain ulkopuolisia vai-

keaselkoisia kriminalisointeja tilanteissa, joissa tekijä on koettanut parhaansa 

mukaan hankkia tietoa siitä, miten lain mukaan tulisi menetellä. KKO:n linjan-

muutos on perusteltu, sillä rikoslainsäädäntö on muuttunut olennaisesti aikaisempaa 

vaikeaselkoisemmaksi erityisrikoslainsäädännön puolella. 

 Arviointiperusteet ja käytäntö. — Tällä hetkellä rikoslaissa ei ole kieltoereh-

dyksestä säännöstä. Jatkossa kieltoerehdykselle ollaan antamassa rikoslain yleisen 

osan säätämisen yhteydessä anteeksiantoperusteen asema. Pakollista rangaistusvas-

tuusta vapauttaminen ei olisi missään tilanteessa. Rangaistusvastuusta voitaisiin 

vapauttaa, jos 

 

* säännös on julkistettu puutteellisesti tai virheellisesti,  

* sen sisältö on erityisen vaikeaselkoinen,  

* viranomainen on antanut virheellisen neuvon tai 

* jokin muu näihin rinnastettava syy puoltaa vapautta rangaistusvastuusta.  

 

Käytännössä erityisesti toinen ja kolmas kriteeri esiintyvät yleensä samanaikaisesti. 

Lain sisällön ollessa vaikeaselkoinen käännytään usein viranomaisten puoleen 

hakemaan neuvoa — ja sitten saadaan viranomaiselta virheellinen neuvo.  
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 Korkeimman oikeuden käytäntö alkoi tapauksilla, joissa huoltoasemaliikkeen 

harjoittajalle oli jäänyt epäselväksi se, millä edellytyksillä öljyn kuljettaminen 

asiakkaille öljy-yhtiön lukuun edellytti liikennelupaa (KKO 1985 I 2 ja KKO 1986 

II 37). Sittemmin tuomioistuimissa luvanvaraiseksi todettu toiminta oli alkanut 

muodostua käytännöksi öljy-yhtiön toiminnassa. Kuljetuksiin syyllistyneet olivat 

luottaneet valtakunnallisen öljy-yhtiön asiantuntemukseen luvan tar-

peellisuuskysymyksessä. Yhtiön mukaan lupaa ei olisi tarvittu. Syytteet hylättiin 

anteeksiannettavan kieltoerehdyksen perusteella. Syytettyjä ei tuomittu menettä-

mään valtiolle edes rikoshyötyä. 

 Osassa tapauksia syyte on voitu hylätä laillisuusperiaatteen perusteella. Edellä 

( II.1.2) viitattiin ratkaisuun KKO 1995:4. Vaarallisten aineiden ilmakul-

jetuksissa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa kansainvälisen siviili-

ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöä. Jälkeenpäin 

voitiin todeta, että säännöstöä oli rikottu. Koska säännöstöä ei kuitenkaan ollut 

nimenomaisesti määrätty noudatettavaksi eikä asianmukaisesti julkaistu, syyte 

hylättiin. Vaikka kuljetussäännöstö olisikin julkaistu Suomessa asianmukaisella 

tavalla, syytetyn erehdys tekonsa kielletystä luonteesta olisi saattanut olla 

anteeksiannettava. 

 Sellaisessakin tilanteessa, jossa kieltoerehdys ei ole ollut riittävän anteek-

siannettava, on usein hyviä syitä jättää syytetty rankaisematta. Jos rikosta oli 

pidettävä tekijän syyllisyys huomioon ottaen vähäisenä (RL 3:5.2/1), hänet voidaan 

jättää rangaistukseen tuomitsematta. Tässä tapauksessa vahingonkor-

vausvelvollisuus ja menettämisseuraamukseen tuomitseminen eivät poistu. 

 

9 ESIMIEHEN KÄSKY 

 

 Rikoslain 3 luvun 10a §. (321/1983) Teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä 

käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen vain, jos hän on selvästi 

käsittänyt, että hän käskyn täyttämällä toimisi lakia taikka virka- tai 

palvelusvelvollisuutta vastaan. Jos kuitenkin teko on tapahtunut sellaisissa 

olosuhteissa, ettei käskynalainen ole voinut niiden vuoksi olla käskyä 

täyttämättä, hänet saadaan jättää rangaistukseen tuomitsematta. 

 Käskyn täyttämättä jättämisestä ei saa tuomita rangaistusta, jos käskyn 

täyttäminen olisi johtanut selvästi virka- tai palvelusvelvollisuuden 

vastaiseen taikka muuten selvästi lainvastaiseen tekoon. 

 

Suhde välilliseen tekemiseen. — Rikosoikeuden yleisenä lähtökohtana on, että 

esimiehen käsky ei vapauta alaista osavastuusta. Jos joku tekee rangaistavan teon 

ylivoimaisen pakon alaisuudessa, sovellettavaksi tulee oppi välillisestä tekemisestä 

( V.2.2). Esimerkiksi poliisimies ei voi pääsääntöisesti vedota esimieheltään 

saamaansa käskyyn, puhumattakaan muista virkamiehistä tai yrityksen 

henkilöstöstä. Ainoastaan jos alaisena toimiva poliisimies on todella pakotettu 
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laittomaan voimakeinojen käyttöön, vastuuseen joutuu vain pakkoa käyttänyt 

esimies. 

 Suhde vastuun kohdentamiseen. — Rikoslakiin on säädetty työ- ja ympäris-

törikoksia varten omat vastuun kohdentamispykälät (RL 47:7 ja 48:7). Niiden 

mukaan työ- tai ympäristörikoksesta tuomitaan se, jonka velvollisuuksien vastainen 

teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa 

asianomaisen asema sekä hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus. 

Säännöksillä on pyritty siihen, että organisaatiorikollisuudessa vastuuseen 

asetettaisiin myös ne tahot, jotka käyttävät organisaatiossa tosiasiallista 

päätösvaltaa. 

 Vastuun kohdentamissääntöjä sovelletaan ennen kaikkea silloin, kun useilla 

organisaation tasoilla on syyllistytty laiminlyönteihin ( III.5.4). Sen sijaan jos 

työnjohtaja syyllistyy työturvallisuusrikokseen (RL 47:1) aktiivisella tekemisellä, 

hän on pääsääntöisesti osavastuussa, vaikka olisi toiminut oman esimiehensä 

käskystä. Ainoastaan suoritusportaan työntekijä, joka aiheuttaa esimiehensä 

käskystä työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden, ei voi vastata 

työturvallisuusrikoksesta, koska hän ei ole työnantajan edustaja. Samalla tavalla 

yrityksen henkilökuntaan kuuluva työnjohtaja, joka kaataa yrityksen jätteet 

maahan, voi vastata osaltaan ympäristön turmelemisrikoksesta (RL 48:1), vaikka 

yrityksen johto olisi hänet tekoon tosiasiassa velvoittanut. 

 Lähtökohtana on, että vain ylivoimaisen pakon tilanteissa käskyt täyttänyt on 

vastuusta vapaa. Muissa esimiehen käskytilanteissa vastuun kohdentamissäännöt 

edellyttänevät käskyn ottamista huomioon kohtuullisessa määrin teon sosiaalisen 

merkityksen mukaisesti. Esimerkiksi ympäristörikoksen kannalta vähämerkityk-

sellisiä tekoja esimiehensä käskystä tehnyttä ei välttämättä rangaista. 

 Laajamittaisessa vesistön pilaamisessa tekijöitä voivat olla operaatiosta päättä-

neet tahot. Laitosmiehet, jotka ovat johtaneet jätevesiletkuja järveen, eivät joutune 

vastuuseen, koska heidän tekonsa ei arviossa ole riittävän merkittävä. Vastuu voi 

sulkeutua pois monesta syystä. Avunanto saattaa olla vähäpätöistä ( V.2.4). 

Tunnusmerkistö on voitu kirjoittaa siten, että vastuuseen asetetaan vain päättävät 

tahot. Joka tapauksessa alainen voidaan helpommin jättää syyttämättä ja 

rangaistukseen tuomitsematta kuin hänen esimiehensä. 

 Sen sijaan automaattisesti esimiehen käsky ei vapauta vastuusta. Sellainen 

järjestelmä olisi vastoin osallisuusopin perusperiaatteita ja voisi johtaa suoritus-

portaan esimiesten jonkinlaiseen vastuuttomuusetiikkaan. 

 Puolustusvoimat erityistapauksena. — Lähtökohtana on siis, että rikoksen 

täytäntöönpanotoimeen osallistunut alainen siitä myös vastaa, ellei hän ole toiminut 

ylivoimaisen pakon alaisuudessa tai hänen tekonsa kokonaismerkitys rikokselle ole 

vähäpätöinen. Puolustusvoimien piirissä sotilaalla saattaa olla erityisen voimakas 

tottelemisvelvollisuus, joka puoltaa alaisen vastuuvapautta. Huomioon on otettava 

rikoksen laatu. Vähämerkitykselliset rikkomukset saattavat kuulua sotilaan 

tottelemisvelvollisuuden piiriin. Vakavampiin väkivaltaa sisältäviin rikostekoihin 

sotilas ei ole velvollinen ryhtymään, vaikka esimies olisi sellaisen tekemiseen 

käskenyt. 
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 Alainen on käsittänyt laittomuuden. — Sotilas, joka on tehnyt rikoksen 

esimiehensä käskystä, voidaan tuomita rangaistukseen, jos hän on selvästi 

käsittänyt tekonsa laittomuuden taikka virka- tai palvelusvelvollisuuksien 

vastaisuuden. Jos esimerkiksi varusmiesesimies A simputtaa alokkaita saatuaan 

siihen käskyn vääpeli B:ltä, A voi vastata osaltaan esimiesaseman väärinkäyttä-

misestä (RL 45:13.1). 

 Aina rankaiseminen ei tunnu kohtuulliselta niissäkään tilanteissa, kun sotilas on 

ymmärtänyt esimiehen käskyn merkitsevän rikosta, koska käsketyllä on usein tosi-

asiallinen pakko totella esimiestään. Jos alaisen teko on tapahtunut sellaisissa 

olosuhteissa, ettei käskynalainen ole voinut niiden vuoksi olla käskyä täyttämättä, 

hänet saadaan jättää rangaistukseen tuomitsematta. Tilanteen yhtäläisyys anteek-

siannettavaan pakkotilaan on ilmeinen. 

 Sama malli lienee sovellettavissa muillakin erittäin hierarkkisen käskyvallan 

elämänalueilla. KKO tuomitsi ratkaisullaan 1993:22 merivartioston komentajan, 

jonka virka-autoa oli kuljetettu liikennesääntöjen vastaisesti sen vuoksi, että 

komentaja ehtisi ajoissa vastaanottamaan kutsuvieraita laivalle. Esimiehensä käs-

kystä autoa ajanutta ylimerivartijaa ei syytetty samassa jutussa liikenteen 

vaarantamisesta. Toisaalta esimerkiksi ratkaisussa KKO 1995:203 sisäasiainmi-

nisterin autonkuljettaja tuomittiin rangaistukseen liikenteen vaarantamisesta, 

vaikka ministeri oli käskenyt kuljettajaa ajamaan ylinopeutta. 

 Alainen ei ole käsittänyt laittomuutta. — Jos A ei ole käsittänyt esimiehensä 

B:n käskyn merkitsevän laitonta simputusta, A:ta ei tuomita rangaistukseen. 

Armeijaolosuhteissa käskynalaisella ei ole voimassaolevan oikeuden mukaan 

selonottovelvollisuutta siitä, merkitseekö käskyn täyttäminen rikosta vai ei. 

Sääntely on ilmaus erittäin vahvasta kurin ja käskyvaltasuhteiden korostamisesta 

armeijassa.  

 Sääntelyä ollaan muuttamassa kansainvälisen käytännön mukaiseksi rikoslain 

yleisen osan uudistuksen yhteydessä. Kansainvälisessä rikosoikeudessa sotilaan 

vastuuvapaus edellyttää yleensä sitä, että hänen ei kohtuudella olisi pitänytkään 

käsittää tekonsa lainvastaisuutta. 

 Sotilaan velvollisuus täyttää esimiehen käskyt. — Tämän järjestelyn erään-

laisena "peilikuvana" on se, että A:n lienee täytettävä sotilasrikoksiin kuuluvien 

kuuliaisuuskriminalisointien (RL 45:7-11) uhalla muut kuin selvästi laittomiksi 

käsittämänsä B:n käskyt. Tulkinnanvara sen suhteen, oliko B:n käsky toimivallan 

puitteissa annettu, ei siis riitä perusteeksi käskyn toteuttamisesta kieltäytymiseen ja 

A syyllistyy niskoitteluun (ks. RL 3:10a.2). 

 Vastaavasti tulkinnanvaraisen käskyn noudattamisesta A:ta ei tuomita rangais-

tukseen, vaikka käsketty teko merkitsikin rikosta. Samalla tavalla on tulkittu myös 

yleisen rikosoikeuden puolella oikeutta vastustaa viranomaisen toimivaltaan kuulu-

mattoman käskyn toteuttamisessa (ks. KKO 1969 II 98,  IV.2).  

 Jos sotilasesimies B on ylittänyt toimivaltansa niin, että A sen selvästi käsittää, 

A saa käyttää tarpeen vaatiessa kieltäytymisen yhteydessä hätävarjelua B:tä 

vastaan. A saa käyttää niitä välttämättömiä keinoja, jotka ovat oikeassa suhteessa 

suojattavaan etuun. A:n kieltäytyessä selvästä varusmiesten simputuksesta 
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suojatessaan näiden fyysistä terveyttä hän saa käyttää B:tä vastaan voimakkaampia 

keinoja kuin kieltäytyessään vaikkapa ajamasta ylinopeutta. 
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LUKU V 

YRITYS- JA OSALLISUUSOPPI 

 

 

1 YRITYS JA VALMISTELU 

 

1.1 Yrityksen rangaistavuus 

 

 Rikoslain 4 luvun 1 §. Kun yritys lain mukaan on rangaistava, eikä erityistä 

rangaistusta siitä ole määrätty; tuomittakoon rangaistus sen lainpaikan 

mukaan, joka säätää rangaistuksen täytetystä rikoksesta, kuitenkin 

vähentämällä yleistä lajia olevan rangaistuksen niin, kuin 3 luvun 2 §:n 

mukaan vähennetään... 

 Mitä on säädetty viraltapanosta, sekä muistakin seuraamuksista, joita laki 

täytetystä rikoksesta määrää, käytettäköön myös yrityksestä rangaistaessa. 

(2/1969) 

 

Rankaisemattomat yritykset. — Kun rikoksen tunnusmerkistö on kokonaisuudes-

saan toteutunut, rikos on täytetty. Monissa tunnusmerkistöissä yritysasteelle jäänyt 

teko on rankaisematon. Esimerkiksi vahingonteon (RL 35:1) yritys ei ole rangaista-

vaa. Jos joku yrittää rikkoa ikkunan kivellä, mutta heittää ohi, on kyseessä ran-

kaisematon vahingonteon yritys. Samoin rattijuopumuksen (RL 23:1) yritys on 

rankaisematon. Jos kuljettaja ei humalansa vuoksi saa edes avainta osumaan virta-

lukkoon tai jos poliisi ehtii ajoissa estämään liikkeellelähdön, humalaisen teko on 

rankaisematon rattijuopumustarkoituksesta huolimatta. 

 Rangaistavat yritykset. — Useissa tunnusmerkistöissä rangaistusuhka on ulo-

tettu toiminnan aikaisempaan vaiheeseen säätämällä myös rikoksen yritys rangais-

tavaksi. Yritys säädetään näissä tapauksissa rangaistavaksi kahdella tavalla. 

 Yleensä säännöksen viimeiseksi momentiksi on otettu lause "Yritys on ran-

gaistava". Tällöin yritykseen jääneestä rikoksesta tuomitaan alennetulta asteikolta. 

Esimerkkeinä olkoot varkauden yritys (RL 28:1.2), tapon yritys (RL 21:1.2) ja 

petoksen yritys (RL 36:1.3). 

 Joissain säännöksissä yritys on sisällytetty tunnusmerkistöön ja siitä rangaistaan 

samalta asteikolta kuin täytetystä rikoksesta. Esimerkiksi veropetoksesta (RL 29:1) 

rangaistaan sitä, joka määrätyllä tavalla "välttää tai yrittää välttää veroa". 

Perusteena täydelliselle rinnastamiselle on tässä se, että verovelvollisen näkökul-

masta on sattumanvaraista, meneekö virheellinen veroilmoitus "läpi" verotuksessa 

vai huomataanko verovilppi jo varsinaisessa verotuksessa. Samanlainen esimerkki 

on salakuljetuksen yritys (RL 46:4). 
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 Myös virkamiehen väkivaltainen vastustaminen (RL 16:1) täyttyy jo silloin, 

kun väkivaltaa uhataan käyttää virkatoimen johdosta, vaikka vastustaminen ei 

onnistuisikaan. Tässä tapauksessa uhkaamista voidaan tosin pitää itsenäisenä 

tekomuotona eikä virkamiehen pahoinpitelyn esiasteena. 

 Miksi yrityksestä rangaistaan? — Rangaistavassa yrityksessä on sekä sub-

jektiivisia että objektiivisia elementtejä. Erityisesti saksalaisessa keskustelussa on 

korostettu sitä, kuinka yritys ilmentää tekijän syyllisyyttä samalla tavalla kuin 

täytetty rikos. Pohjoismaissa rangaistavuuden perusta on sen sijaan nähty koros-

tuneesti siinä vaarassa oikeudellisesti suojatuille eduille, jonka jo yritys aiheuttaa. 

Rikoshan jää yritykseksi usein melko sattumanvaraisista seikoista johtuen. 

 Yrityksen rangaistavuutta koskevissa ratkaisuissa on nähtävissä sekä subjektii-

visia että objektiivisia elementtejä, kuten jatkosta havaitaan. 

 

1.2 Yritystahallisuus 

 

Tahallisuusvaatimus. — Yrityksen rangaistavuus rajoittuu tahallaan tehtyihin 

rikoksiin, koska olisi vaikeaa puhua tuottamuksellisesta yrittämisestä. Vaikka 

periaatteessa voisi olla mahdollista säätää rangaistavaksi myös "tuottamuksellinen 

yritys", näin ei ole meillä tehty ja tuottamukselliset rikokset ovat rangaistavia vain 

täytettyinä tekoina.  

 Jos joku aiheuttaa huolimattomuudellaan liikennekolarin, jossa joku melkein 

loukkaantuu, kyseessä on vain liikenteen vaarantamisrikos mutta ei sen lisäksi 

"vammantuottamuksen yritys". Toisaalta sen tilanteen varalta, jossa toisen 

terveydelle tai hengelle aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella vakava "läheltä 

piti"-tilanne, on olemassa oma tunnusmerkistönsä, vaaran aiheuttaminen (RL 

21:13). 

 Ratkaisussa KKO 1988:8 oli kysymys siitä, että A oli poliisin näytettyä hänelle 

pysähtymismerkkejä ja ryhdyttyä sen jälkeen ohittamaan hänen autoaan tahallaan 

siirtänyt autonsa sivusuunnassa kohti poliisiautoa törmäten siihen ja suistaen sen 

tieltä. Tapauksessa ei tullut henkilövahinkoja, mutta A:ta syytettiin murhan 

yrityksestä. Kaikki oikeusasteet tuomitsivat A:n vain muun muassa virkamiehen 

väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.  

 Yritystahallisuus tarkoittaa täytetyn teon tahallisuutta. Yrityksen puutteellisuus 

täytettyyn tekoon verrattuna koskee tunnusmerkistön mukaisuutta. Subjektiivisessa 

suhteessa yritys ei siis eroa täytetystä teosta. Tilannetta, jossa joku ainoastaan 

"yrittää yrittää", onkin vaikeaa kuvitella. Sellaisesta olisi kyse, jos tekijä haluaa 

ainoastaan tehdä hyvän yrityksen ilman aikomustakaan täyttää rikosta. 

 Tarkoitustahallisuus. — Yritystahallisuuden arviossa on keskeistä se, minkä 

asteisen vaaran henkilö on tosiasiassa mieltänyt teostaan koituvan. Tässä vaiheessa 

ei vielä tarvitse ottaa kantaa siihen, millainen vahinkoseurauksen sattumisen 

todennäköisyys tosiasiassa oli. Vahinkoseuraushan ei tosiasiassa sattunut. 

Yrityksen tosiasiallisen vakavuuden vaatimus käsitellään seuraavassa jaksossa ( 

V.1.3). 
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 Tarkoitustahallisuudelle riittää, että tekijä pyrki aiheuttaman vahinkoseurauk-

sen eikä mieltänyt tekonsa onnistumista käytännössä sattumanvaraiseksi tai 

poissuljetuksi ( III.8.3). Jos tekijä ymmärtää vahinkoseurauksen poissuljetuksi, 

tahallisuusvaatimus ei täyty. Tällaisia tapauksia voidaan kuvata demonstraatioksi 

tai toisen pelotteluksi, joissa on kyse lähinnä "yrittämisen yrittämisestä". 

Esimerkiksi jos hiv-positiivinen A sylkee ja puree B:tä ja kertoo toivovansa, että 

infektio tarttuisi B:hen, kyseessä ei ole tahallinen tapon yritys, jos A tietää, että 

sylkemällä ja puremalla infektoiminen on ilman verikontaktia käytännössä 

poissuljettua. Näin asia on kansainvälisessä oikeuskäytännössä ymmärrettykin. 

 Todennäköisyystahallisuus. — Yritykselle riittää nykykäsityksen mukaan mikä 

tahansa tahallisuuden muoto. Meillä on katsottu riittäväksi myös alimmanasteinen 

eli todennäköisyystahallisuus ( III.8.3). Jos tekijä on pitänyt seurausta varsin to-

dennäköisenä, hän voi syyllistyä rangaistavaan yritykseen, vaikka hän ei nimen-

omaisesti olisikaan pyrkinyt seurauksen aiheuttamiseen. Voidaan esittää muutamia 

esimerkkejä. 

 Toista kohti ampuminen voi merkitä tapon yritystä, jos ampuja mielsi kuoleman 

tekonsa varsin todennäköiseksi seuraukseksi, vaikka ei siihen varsinaisesti 

olisikaan pyrkinyt. Tapauksessa KKO 1991:171 päihtynyt henkilö ampui heikossa 

valaistuksessa haulikolla poliisimiestä 35 metrin etäisyydeltä. Poliisimies sai 

naarmun leukaansa, menetti yhden hampaan ja sai kolmannen haulin olkapäänsä 

ihoon. Syytetty tuomittiin tapon yrityksestä, koska tämä oli mieltänyt kuoleman 

olevan ampumisen varsin todennäköinen seuraus. Vastaavasti tapauksessa KKO 

1988:8 syyte tapon yrityksestä hylättiin. Pakenemassa ollut autoilija oli kiilannut 

häntä ohittaneen poliisiauton ulos tieltä olosuhteissa, joissa poliisimiehen kuolema 

ei kiilaajan tieten ollut varsin todennäköinen seuraus ulosajosta. 

 Ratkaisussa 1993:5 syytetty tuomittiin tapon yrityksen sijasta törkeästä pahoin-

pitelystä, kun tämä oli lyönyt uhria ratanaulalla useita kertoja päähän. Menettely ei 

ollut sellaista, että lyöjän oli täytynyt ymmärtää kuolema sen varsin todennäköiseksi 

seuraukseksi. Ratkaisussa KKO 1988:21 oli kysymys siitä, että syytetty oli suuttu-

muksen vallassa sytyttänyt tuleen hänen tietensä asutun talon. Kaikki talossa olleet 

olivat voineet pelastautua. Nytkin syyte tapon yrityksistä hylättiin, kun olosuhteet 

sytyttämisen hetkellä eivät olleet sellaiset, että jonkun talossa olleen kuolema olisi 

syytetyn tieten ollut sytyttämisen varsin todennäköinen seuraus. 

 Eräissä vanhemmissa ratkaisuissa yrityksen tahallisuus on todettu vähäisem-

millä perusteilla. Ratkaisussa KKO 1985 II 172 puukottaja tuomittiin tapon 

yrityksestä, kun hänen katsottiin lähteneen siitä, että uhrin kuolema olisi ollut 

hyvinkin todennäköistä, "tai ainakin puukon käyttäminen tällä tavalla osoitti 

välinpitämättömyyttä uhrin hengestä". (Ks. myös KKO 1981 II 81). 

 

1.3 Yrityksen tosiasiallinen vakavuus 
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Yritysvaiheen ajallinen rajaaminen. — Yritysvaihe on rajattava sekä sitä 

edeltäneeseen valmisteluvaiheeseen että sitä seuraavaan täytettyyn rikokseen 

nähden. 

 

 

Yritysvaiheen ajallinen rajaaminen 

 

 
Valmistelu Yritysvaihe Tunnusmerkistön mukai- Tunnusmerkistön mukainen 

alkaa  alkaa  nen toiminta päättyy seuraus ilmenee 

  
 

 

 

 Valmistelun  Yrityksestä Tehokas 

 rangaistavuus   luopuminen  katuminen 

 ( V.1.5)  ( V.1.4) ( V.1.4) 

 

 

 

  

       Yrityksen 

       kelvollisuus  

       ( V.1.3) 
 

 

Yrityksen ja täytetyn teon raja. — Yrityksen ja täytetyn teon rajaaminen ratkeaa 

kulloisenkin rikostunnusmerkistön mukaan. Tunnusmerkistöt eroavat tässä 

suhteessa ja yleispäteviä suuntaviivoja ei voida antaa. Esimerkiksi murtovar-

kauksissa käytäntö on verraten vakiintunut. Ratkaisussa KKO 1975 II 70 syytetyt 

tuomittiin törkeästä varkaudesta, kun he olivat ehtineet kantaa omaisuutta ulos 

kerrostaloasunnosta rappukäytävään poiskuljetusta varten. Ratkaisussa 1974 II 58 

puolestaan syytetyt tuomittiin vain törkeän varkauden yrityksestä, kun he olivat 

ennen yllätetyiksi tulemistaan ehtineet vasta kerätä liikkeessä omaisuutta 

pahvilaatikoihin. 

 Valintamyymälöissä myymälävarkaus täyttyy käytännössä kassakontrollin 

ohittamisen jälkeen. Joskus on katsottu, että pienempien esineiden varkaus voi 

täyttyä jo myymälän sisällä esineen haltuunotolla ja kätkemisellä (KKO 1995:197). 

Tavarataloissa edellytetään täytetyltä rikokselta joka tapauksessa sitä, että tekijä on 

selvästi etenemässä toiselle osastolle tavara hallussaan. 

 Joissain rikoksissa yritysvaihe on melko lyhyt. Tuhotyön yritys (RL 34:1) alkaa 

teon ensimmäisestä täytäntöönpanotoimesta, esimerkiksi tulipalon sytyttämisestä. 

Teko täyttyy, kun tulipalosta aiheutuu tunnusmerkistössä määritelty vaaratilanne. 

Jos tulipalo alkaa edetä nopeasti, yritysvaihe ei monta minuuttia kestä. 

 Valmistelun ja yrityksen raja. — Rajanveto valmistelun ja yrityksen välillä on 

usein vaikeampi. Rajanveto on tärkeä, koska valmistelu on rankaisematonta, ellei 

sitä ole erikseen säädetty rangaistavaksi ( V.1.5). Yrityspisteen määrittelyssä 
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käytetään yleensä kahta kriteeriä. Ensinnäkin rikoksen täytäntöönpano on täytynyt 

aloittaa. Tekijän on täytynyt aloittaa rikoksen tekeminen, jotta siitä voitaisiin 

rangaista. Kriteeri on varsin epämääräinen ja sitä on hankala soveltaa, kuten 

jatkossa ilmenee. Toiseksi rikosteolla on täytynyt aiheuttaa vaaraa rikoksen 

toteuttamisesta. Tähän toiseen kriteeriin liittyy niin sanotun kelvottoman yrityksen 

ongelma. 

 Täytäntöönpanon aloittaminen. — Tyypillinen täytäntöönpanon aloitta-

mistilanne on se, jossa rikoksen täytäntöönpanotoimeen on ryhdytty. Täytäntöön-

panotoimella tarkoitetaan tunnusmerkistössä edellytettyä toimintaa. Henkilö on 

aloittanut teon, joka välittömästi olisi johtamassa rikoksen täyttymiseen. Jos tappaja 

alkaa kuristaa uhriaan, on kyseessä epäilemättä tapon yritys. Jos kioskimurtautuja 

on ehtinyt kerätä kassiinsa tavaraa, on kyseessä selvästi varkauden yritys. 

 Etenkin silloin, kun tunnusmerkistössä ei ole yksilöity tekotapaa, täytäntöön-

panotoimen alun määrittäminen tuottaa ongelmia. Usein rikosteon voidaan 

ymmärtää koostuvan lukuisista toinen toistaan seuraavista teoista. Vaikka puukolla 

rintaan lyöminen on tapon yksi täytäntöönpanotoimi, onko uhrin väijyminen 

puukko kädessä sitä? Tai onko valintamyymälään murtautuminen vielä var-

kausrikoksen täytäntöönpanotoimi, jos anastuskohteessa on tarkoitus räjäyttää 

erikseen kassakaappi ja anastaa vain kassakaapin sisältö? Käytännön ongelmien 

vuoksi täytäntöönpanon aloittamista on pyritty määrittelemään täsmällisemmin 

seuraavanlaisilla kriteereillä. 

 Täytäntöönpanon aloittamista voidaan joissain tapauksissa perustella sillä, että 

henkilö on jo ryhtynyt esitekoon ( VI.2), joka erikseen arvioituna olisi rangaistava 

ja joka edeltää melko välittömästi varsinaista täytäntöönpanotointa. Esimerkiksi 

murtautuen tehtyjä varkauksia on arvioitu tällä tavalla. Murtautuminenhan 

merkitsisi sellaisenaan vahingontekoa ja kotirauhan rikkomista. Ratkaisussa KKO 

1988:54 tuomittiin varkauden yrityksestä syytetty, joka oli yrittänyt varastamisen 

tarkoituksessa tunkeutua liikkeeseen. Hän oli ehtinyt ennen yllätetyksi joutumistaan 

saada lasiveitsellä lasia vahingoitetuksi sillä tavalla, että se oli uusittava (ks. myös 

KKO 1975 I 1). On edellytettävä sellaista toimenpidettä, jonka ennakoitava seuraus 

on tunnusmerkistön tarkoittama. Esimerkiksi kioskin lasin hajottamisen 

ennakoitava seuraus on kioskiin kohdistuva varkaus, jos lasin rikkojalla on tällainen 

tarkoitus. 

 Toisaalta tapon yritys ei esimerkiksi ole vielä se, että tekijä ottaa vaarallisen 

teräaseen yleiselle paikalle ja lähtee etsimään siellä mahdollisesti olevaa uhriaan, 

vaikka vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä paikalla onkin rangaistava teko 

( VII.2.4.3). Tässä tilanteessa yritysteosta ei vielä voida välttämättä ennakoida 

tappamisen onnistumista. 

 Jos rikoksen tunnusmerkistö sisältää eri osatekoja, rangaistavalle yritykselle 

riittää usein yhden osateon aloittaminen. Kyse on niin sanotuista yhdistetyistä rikok-

sista. Esimerkiksi ryöstössä (RL 31:1) on kysymys väkivallalla tai sen uhkaamisella 

tehdystä anastuksesta. Ryöstön yritys on tapahtunut jo väkivallan käytön alettua, 

jos tekijällä jo tässä vaiheessa on myös anastustarkoitus ( III.8.2 ja VII.2.1.3). Itse 
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anastustekoon — esimerkiksi kassin penkomiseen — ei siis ole tarvinnut vielä 

ryhtyä. 

 Yritysteko on usein viimeistä edellinen osateko tapahtumaketjussa, joka on 

välittömästi johtamassa rikokseen. Yleensä on edellytetty, että seuraavaan — 

tunnusmerkistön täyttymiseen johtavaan — tekoon ollaan ryhtymässä ajallisesti 

jokseenkin välittömästi. Mitä lähempänä varsinainen täytäntöönpanotoimi on, sitä 

varmempaa on, että tekoa pidetään rangaistavana yrityksenä. 

 Puukon kohottamisen ennakoitava seuraus voi olla henkirikos, jos puukon 

lyöntiasentoon kohottajalla on aikomus tappaa ja jos uhri on puukon lyöntietäi-

syydellä. Oletetaan, että kulkuri majoittuu kesämökkiin tarkoituksenaan asua siellä 

viikon. Ajatuksena on, että kulkuri anastaa mökiltä lähtiessään irtaimistoa. Jos hän 

jää kiinni ensimmäisenä päivänä, kyse ei ole vielä varkauden yrityksestä vaan 

ainoastaan vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta. Niin ikään petoksen 

yrityksestä ei liene vielä kyse, jos joku antaa kiinteistön myyntiä koskevassa lehti-

ilmoituksessa harhaanjohtavia tietoja myyntikohteesta. Lienee katsottava, että vasta 

siitä hetkestä alkaen, kun kauppaa ryhdytään jonkun kanssa tekemään, toisen 

omaisuudelle on aiheutettu ennakoitavaa vaaraa. 

 Myös tämä kriteeri on epämääräisyydessään arveluttava. "Viimeistä edellisen" 

osateon paikantaminen näyttää usein olevan makuasia. Meillä on tuomittu 

huumausaineen levittämisen yrityksestä huumeen ostaja jo sillä perusteella, että hän 

saapui toimeksiannon perusteella myyjien asunnolle, jossa hän joutui välittömästi 

poliisimiesten kiinniottamaksi (KKO 1985 II 8). Ratkaisua voidaan arvostella. 

Huumeen levittämisen — eli myymisen tai muun luovuttamisen — yritys ei voine 

olla vielä se, että henkilö yrittää itse ostaa "tukkuportaalta" huumetta edelleen 

myytäväksi. Kyse on korkeintaan yrityksestä hankkia huumetta. 

 Kriteerit ovat varsin muodollisia eivätkä sovellu läheskään kaikkiin tilanteisiin. 

Täytäntöönpanon aloittamista koskevissa kriteereissä on pikemminkin kysymys 

valmistelun ja yrityksen rajaa paaluttavista periaatteista kuin yksiviivaisesti 

sovellettavista säännöistä. Kriteerit esiintyvät usein samanaikaisesti ja ratkaisevaa 

on olosuhteiden arvostelu kokonaisuutena. Niitä yhdistää ajatus, jonka mukaan 

rangaistava yritys voi olla kyseessä vasta, kun rikoksen täyttymisestä on 

ennakoitavaa vaaraa. 

 Vaara rikoksen täyttymisestä ja kelvoton yritys. — Rangaistavaan yritykseen 

vaaditaan yksityisiä tai yhteisöllisiä oikeushyviä vaarantava teko. Tekijän on 

saatava aikaan huomioon otettava vaara rikoksen täyttymisestä. Tekorikosoikeu-

dellisessa järjestelmässä pelkistä ajatuksista ei rangaista, ja pelkkä rikoksentekijän 

vakaa aikomus ei tee teosta rangaistavaa. Jos on selvää, ettei rikos olisi voinut tulla 

täytetyksi tai että se olisi ollut erittäin epätodennäköistä, vaaraa tarkoittava ehto jää 

täyttymättä ja kyseessä on rankaisematon, niin sanottu kelvoton yritys. 

 Oletetaan, että poliisi epäilee henkilöä huumekuriiriksi, tekee tämän kanssa 

heroiinin salakuljetustoimeksiannon ja antaa henkilölle perunajauhoa kuljetetta-

vaksi maasta toiseen. Kuriiria ei voida tuomita törkeästä huumausainerikoksesta 

vielä sillä perusteella, että hän luulee ainetta heroiiniksi. Kysymys "kelvottomasta 
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yrityksestä" on ratkaistu eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa ja anglosaksi-

sessa oikeudessa vaaraedellytys ei ole samalla tavalla käytössä. Jos tekijä itse uskoo 

mahdollisuuksiinsa täyttää rikos, voi yritys olla rangaistava riippumatta sen objek-

tiivisesta vaarallisuudesta. Esimerkkitapaus on peräisin Englannista, jonka 

parlamentin ylähuone tuomitsi kuriirin rangaistukseen yrityksestä. 

 Mitä huomioon otettavalla rikoksen täyttymisen vaaralla tarkoitetaan? Arvio 

tehdään kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä kyse on siitä, mikä oli ennakoitavaa teon 

hetkisen tiedon (ex ante) perusteella. Toisaalta usein vasta jälkikäteen (ex post) 

voidaan havaita, että vaaraa rikoksen täyttymiselle ei ollut. 

 Ex ante. — Yrityksen kelvollisuus edellyttää vaaraa rikoksen täyttymisestä. 

Tällä on meillä tarkoitettu osapuilleen samaa kuin seurauksen ennakoitavuudella 

( III.4). Jos rikoksen onnistuminen oli tekijän ja huolellisen tarkkailijan 

ennakoitavissa teon hetkellä (ex ante), yritys on rangaistava, vaikka rikos ei syystä 

tai toisesta tosiasiassa onnistukaan. On kysyttävä, voitiinko tekohetken tiedon 

varassa varoa ja ennakoida rikoksen onnistuvan. 

 Jos esimerkiksi henkilö yrittää saada löytämällään pankkikortilla rahaa 

automaatista, hänellä on 0,03 %:n onnistumismahdollisuus, jos numeromahdolli-

suuksia on 9999 ja automaatti "nielee" kortin kolmen yrityksen jälkeen. Tällaista 

rahan nostoyritystä on osassa oikeuskäytäntöä pidetty kelvottomana, koska rikok-

sen täyttymisestä ei ollut huomioon otettavaa vaaraa. Henkilö tuomittaisiin vain itse 

korttiin kohdistuneesta rikoksesta, esimerkiksi näpistyksestä. Oikeuskäytäntö ei ole 

yksiselitteinen. Osassa käytäntöä yritys on hyväksytty kelvolliseksi. Jos taas korttia 

käytetään maksuvälineenä, yrityksen kelvollisuus ei ole ongelma, koska 

onnistumisen mahdollisuus on huomattavampi. 

 Käytännössä huomioon otettavan vaaran alaraja on siinä, missä satunnaisen ala 

alkaa. Huomioon otettava vaara voi myös riippua uhatun edun tärkeydestä. 

Kelvollisena henkirikoksen yrityksenä voidaan pitää melko tavalla "epäonnistu-

maan tuomittuakin" yritystä, vaikka kelvollisena varkauden yrityksenä ei samalla 

tavalla onnetonta yrittämistä pidettäisikään. Tarkkoja numeroarvoja riittävästä 

todennäköisyydestä ei voida antaa. 

 Ex post. — Myöskään mikäli jälkikäteen saadun tiedon perusteella ei ollut 

huomioon otettavaa vaaraa rikoksen täyttymisestä, yritys ei ole rangaistava. On 

pohdittava sitä, oliko jälkikäteen asiaa arvioiden uhri niin sanotussa "vaara-

vyöhykkeessä". Jos joku yrittää saada petoksella luottoa yrityksestä, joka ei toi-

mialansa mukaan voi ylipäätään myöntää luottoja ulkopuolisille, uhria ei liene 

vaarannettu. Sama voi koskea tilannetta, jossa huijari A yrittää pettää toista huijari 

B:tä. Oletetaan, että B tietää koko ajan A:n suunnitelmasta ja aikoo ainoastaan 

pettää A:ta esimerkiksi ottamalla vastaan etumaksuja ilman aikomustakaan 

toimittaa tavaraa. Jälkikäteisarviossa A:n petoksella B:tä vastaan ei välttämättä ollut 

mitään onnistumisen mahdollisuuksia. 

 Tätä tilannetta havainnollistaa ratkaisu KKO 1978 II 91. Syytettyjen tar-

koituksena oli ollut saada tavaraa yhtiön liikkeestä esittämällä väärä kassakuitti. 

Hanke tuli etukäteen yhtiön tietoon, yhtiö "avusti" tekijöitä väärän kuitin valmis-

tamisessa, ja tekijät otettiin kiinni heidän esittäessään väärennetyn kuitin. Koska 
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mitään erehdyttämisen mahdollisuutta ei ollut, syytteet petoksen yrityksestä 

hylättiin. 

 Klassisen vaaravyöhyke-esimerkin mukaan taskuvarkaan yritys anastaa uhrin 

tyhjästä taskusta rahaa voi olla kelvollinen, jos uhrilla on muuten mukanaan 

anastuskelpoista omaisuutta. Toisessa klassisessa esimerkissä surmaaja ampuu 

ikkunan läpi uhriaan sänkyyn, mutta uhri on juuri mennyt kylpyhuoneeseen. 

Surmaamisyritys on kelvollinen, koska uhri oli vaaravyöhykkeessä. 

 Satunnaisista syistä vältetty vaara. — Tärkeänä poikkeuksena vaaran vaati-

muksesta on Ruotsissa ja viime aikoina myös Suomessa esitetty satunnaisista syistä 

vältetty vaara. Vaikka yritysteolla ei siis olisikaan jälkikäteen arvioituna aiheutettu 

huomioon otettavaa vaaraa rikoksen täyttymisestä, olisi kyseessä rangaistava yritys, 

jos vaara on objektiivisen jälkikäteisarvion mukaan vältetty vain satunnaisista 

syistä. 

 Korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntö ja kirjallisuudessa omaksutut kan-

nanotot vaihtelevat jonkin verran, mutta viime vuosina ruotsalainen "muiden kuin 

satunnaisten syiden" kriteeri näyttää saaneen kannatusta myös meillä. Ratkaisussa 

KKO 1988:109 katsottiin, että syytetty, joka oli anastamistarkoituksessa 

tunkeutunut autoihin, mutta ei joko löytänyt anastamisen arvoista omaisuutta tai 

saanut haluamiaan radiolaitteita irrotetuksi autoista, syyllistyi varkauden yrityksiin. 

Ratkaisua on tulkittu siten, että varkaan kyvyttömyyden, hänen välineidensä 

kelvottomuuden ja sen, että anastettavaa omaisuutta ei ollutkaan autoissa, katsottiin 

johtuneen vain satunnaisista syistä. Henkilö oli tunkeutunut autoliikkeen pihalle ja 

käynyt läpi siellä olleita autoja. 

 Ratkaisua KKO 1993:103 voidaan tulkita samalla tavalla. Syytetty oli päättänyt 

surmata kaksi henkilöä ja yritti kahdesti ampua nukkuvia uhrejaan pistoolilla. 

Koska ase ei lauennut, syytetty poistui paikalta. Sittemmin ilmeni, että ase ei 

lauennut, koska sen varmistin oli jäänyt päälle. Surmaamisyritystä ei pidetty 

kelvottomana ja syytetty tuomittiin tapon yrityksestä. Tätäkin ratkaisua voidaan 

tulkita satunnaisuuden valossa. Koska ase oli ladattu ja toimintakuntoinen, ei 

pelkästään se satunnainen seikka, että ampuja ei huomannut varmistimen olevan 

päällä, tehnyt yrityksestä kelvotonta. 

 Kelvollisuusarviossa on keskeisessä asemassa tekijän tarkoitus. Oletetaan, että 

kesämökille murtautujan tarkoituksena on anastaa vain lääkkeitä, mutta niitä ei ole 

eikä ole koskaan ollutkaan mökillä ja murtomies poistuu anastamatta mitään. Kyse 

lienee vain vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta. Tekijää rangaistaan siis vain 

oven murtamisesta ja sisään tunkeutumisesta, mutta ei kelvottomaksi jääneestä 

varkauden yrityksestä. 

 Yleensä katsotaan, että jos rikoksentekoväline tai rikoksen kohde on abso-

luuttisen kelvoton, yritys ei voine olla rangaistava. Huomioon on myös otettava 

välineen ja kohteen välinen suhde eli se, onko käytetyllä välineellä voinut saada 

aikaan halutun seurauksen. Toisen myrkyttämisyritys kahvilla, kuolleen henkilön 

surmaamisyritys ja yritys räjäyttää silta pienellä ilotulitusraketilla lienevät 

kelvottomia yrityksiä. Sen sijaan niissä tilanteissa, joissa välineen tai kohteen 
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kelvottomuus on pikemminkin tilannekohtaista tai suhteellista, sovellettaisiin 

helpommin satunnaisten syiden kriteeriä ja yrityksiä voitaisiin pitää kelvollisina. 

 Kvalifioitu yritys. — Vaikka yritys olisi kelvoton, tekijä tuomitaan rangais-

tukseen siitä rikoksesta, jonka yritys jo sellaisenaan käsittää. Jos siis rankaisematta 

jäävä kelvoton yritys kattaa sellaisenaan muun, täytetyn rikoksen, häntä rangaistaan 

siitä. Edellä esitetyissä esimerkeissä kelvoton varkausyritys ei poista vastuuta 

vahingonteosta, jos kohdetta on vahingoitettu. Kelvoton petosyritys saattaa merkitä 

vastuuta väärennyksestä, jos petosta on yritetty väärillä asiakirjoilla. Vaikka 

tuhotyön yritys olisi kelvoton räjähteiden vähäisyyden vuoksi, henkilön syyksi voi 

jäädä räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkominen, koska 

henkilö on joka tapauksessa pitänyt hallussaan laittomasti räjähteitä. 

 Yhteenveto. — Kelvottoman yrityksen erottaminen kelvollisesta on meillä 

epävarmalla pohjalla. Todennäköisesti yritystä pidettäisiin kelvollisena, jos  

 

* teon hetkisen tiedon perusteella rikoksen voitiin ennakoida onnistuvan ja 

* myös jälkikäteen saadun tiedon perusteella tekijä oli saanut aikaan huomioon 

otettavan vaaran rikoksen onnistumisesta tai 

* vaikka vaaraa ei olisikaan aiheutunut, vaaran syntymättä jääminen johtui vain 

satunnaisista syistä.  

 

 

1.4 Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen 

 

 Rikoslain 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; tuomittakoon 

siitä rikoksesta rangaistus. 

 

Kriminaalipoliittinen perusta. — Myös yritysvaiheeseen jo edenneellä tekijällä on 

mahdollisuus omalla toiminnallaan vapautua yrityksestä tulevasta rangaistuksesta. 

Vastuuvapauden syyt ovat kriminaalipoliittisia. Yritykseen syyllistyneelle on 

haluttu varata tilaisuus luopua rikoksesta vielä viime hetkellä. Yhtenä motiivina 

yrityksestä luopumiselle tai vahinkoseurauksen estämiselle voi toimia tieto siitä, 

että luopujaa ei rangaista yrityksestään. 

 Päättymätön ja päättynyt yritys. — Luopua voidaan vain jostakin kes-

keneräisestä. Yrityksestä luopuminen koskee siten vain niitä tilanteita, joissa henkilö 

ei ole vielä tehnyt kaikkea sitä, mitä hänen mielestään seurauksen aikaansaamiseksi 

tarvitaan. Tilanne liittyy siis kuviossa ( V.1.3) siihen vaiheeseen, kun yritysvaihe 

on alkanut mutta tunnusmerkistön mukainen toiminta ei ole vielä päättynyt. 

 Tällaisesta päättymättömästä yrityksestä on kyse, jos joku alkaa ryöstötar-

koituksessa pahoinpidellä toista, mutta luopuukin jatkamasta rikostaan. Häntä ei 

tuomita ryöstön yrityksestä vaan ainoastaan pahoinpitelyrikoksesta. Ratkaisussa 

KKO 1971 II 41 oli kyse siitä, että syytetty oli yrittänyt pakottaa uhrinsa väkivallalla 
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sukupuoliyhteyteen. Koska hän luopui aikomuksestaan omasta tahdostaan, häntä ei 

tuomittu raiskauksen yrityksestä vaan ainoastaan pahoinpitelystä. 

 Petos voidaan toteuttaa toimittamalla luotonantajalle erilaisia vääriä va-

kuusasiakirjoja. Jos lainananoja päättääkin kesken kaiken luopua petoksestaan, 

päättymätön yritys voisi olla vaikkapa sellainen, että huijari vetäytyy neuvotteluista 

ennen niiden päättymistä. Jos hän sitä vastoin tulee vasta jälkikäteen toisiin 

ajatuksiin, yritys on päättynyt ja vastuuvapaus yrityksestä voi perustua vain 

tehokkaaseen katumiseen. 

 Päättynyt yritys on kyseessä silloin, kun tekijä on jo tehnyt kaiken, mitä 

rikoksen toteuttaminen häneltä vaatii. Kuviossa ( V.1.3) kyse on siitä vaiheesta, 

jossa tunnusmerkistön mukainen toiminta on päättynyt, mutta vahinkoseuraus ei ole 

vielä ilmennyt. Silloin kyseeseen tulee tehokas katuminen, jolla tarkoitetaan sitä, 

että tekijä estää seurauksen syntymisen. 

 Milloin sitten seuraus on syntynyt? Vastaus riippuu kulloisestakin tunnus-

merkistöstä. Tapon seuraus on toisen kuolema ja tuhotyön seuraus on tunnus-

merkistössä (RL 34.1) tarkemmin määritelty vaarallinen tulipalo. Perättömässä 

lausumassa rajapyykki on kuulemisen päättyminen. Jos väärät tiedot oikaistaan 

ennen sitä, perättömästä lausumasta ei rangaista (RL 15:13.1/1). 

 Selvyyden vuoksi on sanottava, että jälkeenpäin tapahtunut rikosvahinkojen 

vapaaehtoinen korvaaminen ei tarkoita tehokasta katumista. Jos vahingontekijä 

puhdistaa aikaisemmin töhrimänsä seinät tai pahoinpitelijä maksaa vapaaehtoisesti 

uhrinsa hammaslääkärikulut ja vaatteet, jälkikäteinen sovinto ei merkitse tehokasta 

katumista rikoslain 4 luvun tarkoittamassa mielessä. Koska kuitenkin rangaistusta 

voidaan hyvin usein näissä tilanteissa pitää kohtuuttomana ja tarkoituksettomana, 

syyttäjä voi jättää syyttämättä (ks. RVA 15a.1/1 §) ja tuomioistuin tuomitsematta 

(ks. RL 3:5.3/3).  

 Syyttämättä ja tuomitsematta jättäminen on harkinnanvaraista. Muutenhan 

esimerkiksi veropetokseen syyllistynyt henkilö, joka maksaa vapaehtoisesti 

verotusmenettelyssä määrätyt jälkiverot ja jolle verottaja ei vaadi rangaistusta, jäisi 

aina rankaisematta. 

 Vapaaehtoisuus. — Sekä yrityksestä luopuminen että tehokas katuminen 

vapauttavat vastuusta vain, jos tekijä peräytyy vapaaehtoisesti eikä ulkonaisten 

esteiden tähden. Käytännössä vapaaehtoisuus on vaikeammin arvioitavissa 

yrityksestä luopumistapauksissa.  

 Vapaaehtoisuus arvioidaan yleensä tekijän subjektiivisen käsityksen perus-

teella. Jos siis henkilö ajattelee, että "en toteuta rikosta, vaikka voisinkin", kyseessä 

on vapaaehtoinen yrityksestä luopuminen. Jos taas ajatuksena on, että "en saa 

toteutettua rikosta, vaikka tahtoisinkin", luopumista ei pidetä vapaaehtoisena ja 

tekijää rangaistaan rikoksen yrityksestä.  

 Esimerkiksi edellä ( V.1.3) esitetyissä autoihin murtautumisissa (KKO 

1988:109) ja ladatulla aseella ampumisessa (KKO 1993:103) tekijä luopui itse yri-

tyksestään, mutta luopumista ei pidetty vapaaehtoisena. Jos tekijä huomaa poliisi-

partion tulevan tekopaikalle ja kiinni jäämisen pelosta luopuu yrityksestä, ei 

luopumista ole myöskään pidetty vapaaehtoisena. 
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 Vapaaehtoisuuden voivat poistaa paitsi todelliset myös tekijän kuvittelemat 

esteet rikoksen toteuttamisessa. Jos rikoksentekijä tulee kesken rikoksenteon 

katumapäälle ja arvioi yleisesti ottaen kiinnijäämisriskin liian suureksi ja rikoksen 

seuraamukset raskaiksi, yrityksestä luopuminen lienee vapaaehtoista. Jos taas tekijä 

luopuu yrityksestä, koska luulee poliisipartion tai yövartijan lähestyvän 

rikoksentekopaikkaa, pakoon juokseminen ei liene vapaaehtoista ja yrityksestä 

voidaan rangaista. Tällöinhän tekijän ajattelua voidaan kuvata lauseella "en saa 

toteutettua rikosta, vaikka tahtoisinkin". 

 Yrityksestä luopuminen. — Yrityksestä luopumisen tärkein kriteeri on 

epäilemättä edellä käsitelty vapaaehtoisuuden vaatimus. Luopumisen pitää lisäksi 

olla lopullista ja pelkkä täytäntöönpanon lykkääminen ei riitä. Jos siis autoste-

reovaras luulee vartiointiliikkeen auton lähestyvän ja piiloutuu autojen taakse 

odottamaan parempaa tilaisuutta, yrityksestä ei ole vielä luovuttu lopullisesti. 

 Yrityksestä luopuminen liittyy kiinteästi yrityksen kelvollisuuteen. Asiaa 

voidaan valaista esimerkeillä. Jos murtovaras haluaa anastaa autostereot, mutta 

havaitsee autoon murtauduttuaan, että kyseisessä autossa ei ole stereoita, yritys 

saattaa olla kelvoton, jos stereoiden puuttuminen ei ole johtunut satunnaisesta 

syystä. Tekijää rangaistaisiin vain vahingonteosta. Samalla tavalla arvioitaisiin sitä, 

että apteekkiin murtautuja haluaa anastaa tiettyjä huumaavia lääkkeitä, joita ei 

apteekissa ylipäätään ole koskaan varastoitu. Vaikka yrityksestä ei ole luovuttu 

vapaaehtoisesti, siitä ei ole aiheutunut suojattavalle oikeushyvälle minkäänlaista 

vaaraa ( V.1.3). 

 Edellä selostetussa autostereovarkauksia koskeneessa ratkaisussa KKO 

1988:109 vähemmistö olisi ratkaissut asian tällä tavalla. Enemmistö tuomitsi 

autostereovarkaan varkauden yrityksistä myös niiltä osin, kun stereoita ei ollut 

autoissa. Enemmistön kantaa puoltaa se, että tekijä oli murtautunut useisiin 

autoliikkeen pihalla olleisiin autoihin ja tekoyönä liikkeen pihalla olleiden autojen 

valikoima oli satunnainen. Kaikissa pihalla olleissa autoissa olisi yhtä hyvin voinut 

olla stereot. 

 Jos taas luopuminen johtuu siitä, että varas ei saa irrotettua autostereoita 

autosta tai ei saa murrettua apteekin lääkevaraston lukkoa, luopuminen ei 

selvästikään ole vapaaehtoista. Yrityksen rankaisemattomuus voi perustua vain 

välineiden absoluuttiseen kelvottomuuteen. 

 Sekin on mahdollista, että varas on murtautunut apteekkiin ilman täsmällistä 

kuvaa saaliista ja havaitsee lääkevaraston vähäarvoiseksi. Toisessa esimerkissä 

autostereovaras havaitsee autoon murtauduttuaan, että stereot ovat vanhat ja niillä 

on huono katukauppa-arvo. Jos varas luopuu tässä vaiheessa kokonaan varkaudesta 

ja poistuu paikalta, luopuminen lienee vapaaehtoista ja tekijä tuomitaan vain 

vahingonteosta. Luopumisen motiivin ei tarvitse olla "ylevä", kunhan tekijän 

ajattelua voidaan kuvata lauseella "en toteuta rikosta, vaikka voisinkin". 

 Tehokas katuminen.  — Rangaistusvastuusta vapautuminen edellyttää sitä, että 

seuraus on todella saatu estettyä. Vilpitönkään tehottomaksi jäänyt yritys estää 

seuraus ei vastuusta vielä vapauta. Tällainen seikka otetaan rangaistuksen 

lieventämisperusteena (RL 6:3.1/3). 
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 Ratkaisussa KKO 1993:44 oli kysymys siitä, että henkilö oli sytyttänyt 

asuinhuoneiston tahallaan tuleen, mutta hälyttämällä palokunnan ehkäissyt tulen 

leviämisen talon rakenteisiin. Häntä ei tuomittu tuhotyön yrityksestä vaan ainoas-

taan varomattomasta tulenkäsittelystä (RL 44:22). Toisessa esimerkissä syytetty 

yritti ensin puukottaa asuinkumppaninsa kuoliaaksi. Puukottaja oli heti 

puukotuksen jälkeen sairasauton hankkimalla saattanut uhrin hoitoon niin ajoissa, 

että tämän henki oli saatu pelastettua. Tapon yritystä oli kaduttu tehokkaasti ja 

syytetty tuomittiin vain törkeästä pahoinpitelystä (KKO 1990:9). 

 Vahinkoseurauksen estymisen ei suinkaan täydy johtua ainoastaan tekijästä. 

Riittää, kunhan hänen oma toimintansa on osasyy uhrin pelastumiselle tai muun 

vahingon estymiselle. Sairasauton tai palokunnan oikea-aikainen hälyttäminen 

paikalle on osasyy vahinkoseurauksen estymiselle, jos kuolema tai vaarallinen 

tulipalo olisi sattunut ilman hälytystä. 

 Usean osallisen tapaukset. — Useiden rikoksentekijöiden ( V.2.1) tilanteissa 

vastuuvapaudelle on asetettu lisävaatimuksia. Jos rikoksessa on useita osallisia, 

yrityksestä luopumiselle tai tehokkaalle katumiselle ei riitä se, että yksi osallinen 

jättäytyy passiiviseksi tai esimerkiksi poistuu paikalta kesken kaiken. Tällaisen 

luopujan on eliminoitava siihenastisen toimintansa merkitys rikoksen täyttämiselle. 

Vastuuvapaus edellyttää sitä, että luopuja saa myös muut osalliset luopumaan 

rikoksesta, muuten kykenee estämään seurauksen syntymisen tai muulla tavoin 

poistaa oman toimintansa merkityksen rikoksen toteuttamisessa. 

 Asiaa voidaan havainnollistaa esimerkillä. Oletetaan, että kaksi tekijäkump-

pania on päässyt varkaisiin avaimella, jonka A on hankkinut. Jos A nyt päättääkin 

luopua yrityksestä, hänen on saatava B mukaansa ulos ja lukittava ovi, jotta hän 

olisi poistanut toimintansa merkityksen murtovarkaudessa. Toinen vaihtoehto on, 

että A saa ylipuhuttua myös B:n luopumaan rikoksen täyttämisestä. Jos hän 

ainoastaan kävelee pois paikalta kesken kaiken, kyseessä on periaatteessa 

rangaistava yritys. Toinen asia on, että näissä tilanteissa luopuminen on syytä ottaa 

huomioon joko toimenpiteistä luopumisen perusteena tai ainakin rangaistuksen 

määräämisessä. 

 Yllyttäjää ( V.2.3) ja avunantajaa ( V.2.4) koskevat samat säännöt. He 

voivat luopua tehokkaasti yrityksestä sillä edellytyksellä, että he saavat muut 

osalliset luopumaan, estävät seurauksen syntymisen tai poistavat toimintansa 

vaikutukset. Sen sijaan pelkkä vetäytyminen rikoksessa avustamisesta ei riittäne. 

Myös jos kyseessä on välillinen tekeminen ( V.2.2), sovelletaan samoja kriteere-

jä. Hyväksikäyttäjän on estettävä hyväksikäytetyn rikos. Jos siis aikuinen on 

yllyttänyt lapsen kivittämään naapurin omakotitalon ikkunat hajalle, aikuinen 

vastaa vahingonteosta ellei hän estä lasta teosta. 

 Mahdollinen on sellainenkin tilanne, jossa varsinainen tekijä on luopunut 

yrityksestä omasta aloitteestaan. Oletetaan, että A on käskenyt C:n murtovarkaisiin 

ja B on kuljettanut C:n murtopaikalle. C päättääkin luopua teosta. Mikä tässä 

tilanteessa on yllyttäjän tai avunantajan vastuu? A ja B eivät ole vastuusta vapaita 

ellei C:n luopuminen johdu siitä, että A ja B ovat — tultuaan itse toisiin aatoksiin 
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— estäneet C:n rikoksen. C:n oma-aloitteinen luopuminen ei koidu A:n ja B:n 

hyväksi. 

 Erityisehdot, joita on asetettu yllyttäjän ja avunantajan vastuuvapaudelle yhden 

luopuessa yrityksestä, muistuttavat jossain määrin arveluttavasti seurausvastuuta. 

Usein näissä tilanteissa olisi joka tapauksessa otettava päätekijän luopuminen 

kesken kaiken huomioon rangaistuksen määräämisessä. Jos päätekijä luopuu 

yrityksestä, yllyttäjän ja avunantajankaan teot eivät todennäköisesti ole olleet kovin 

painavia. Sama koskee välillistä tekemistä. 

 Kvalifioitu yritys. — Vaikka yrityksestä olisi luovuttu tai rikosta olisi 

tehokkaasti kaduttu, tekijä tuomitaan rangaistukseen siitä rikoksesta, jonka yritys jo 

sellaisenaan käsittää. Jos siis rankaisematta jäävä yritys on sellaisenaan muu, 

täytetty rikos, häntä rangaistaan siitä. Edellä esitetyissä esimerkeissä raiskauksesta 

luopujaa rangaistiin pahoinpitelystä (KKO 1971 II 41) ja tappamisesta luopujaa 

törkeästä pahoinpitelystä (KKO 1990:9). Ryöstöstä luopujaa rangaistaan 

pahoinpitelystä. Tuhotyöstä luopujan syyksi voi jäädä varomaton tulenkäsittely, 

vaikka hän olisi hankkinut palokunnan ajoissa paikalle (KKO 1993:44). 

 

1.5 Valmistelun rangaistavuus 

 

 Rikoslain 4 luvun 3 §. Rikoksen valmistelu rangaistaan ainoastaan silloin kuin 

siitä on laissa erittäin määrätty. 

 Rangaistavasta valmistelusta noudatettakoon mitä 2 §:ssä yrityksestä on 

säädetty. 

 

Valmistelurikokset. — Valmistelu rikokseen on rangaistavaa vain, jos valmistelute-

osta on laadittu oma tunnusmerkistönsä. Tällaisessa tunnusmerkistössä kuvataan 

valmistelutyyppinen rikos ja ilmoitetaan rangaistusasteikko normaaliin tapaan. 

Valmistelu ei ole yleisesti rangaistava yrityksen esiaste. 

 Perinteisesti valmistelurikoksista on säädetty vain erityisen vaarallisiksi 

katsottujen rikosten yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkotuhonnan 

valmistelu (RL 11:7), maanpetoksellinen yhteydenpito (RL 12:11), valtiopetoksen 

valmistelu (RL 13:3) ja yleisvaarallisen rikoksen valmistelu (RL 34:9). 

 Nykyään valmistelukriminalisointeja on ulotettu sellaisiinkin rikostyyppeihin, 

joissa on haluttu lähinnä rikostutkinnallisista syistä mahdollisuus puuttua jo val-

mistelutyyppiseen toimintaan. Meillä on rangaistavaa muun muassa salakuuntelun 

tai salakatselun valmistelu (RL 24:3b.3), maksuvälinepetoksen valmistelu (RL 

37:11) ja huumausainerikoksen valmistelu (RL 50:3). Tyypillinen tutkinnallisista 

syistä rangaistavaksi säädetty valmistelun luonteinen teko on myös 

väärennysaineiston hallussapito (RL 33:4). Monissa valmistelukriminalisoinneissa 

rangaistavan käyttäytymisen ala on säädetty pulmallisen laajaksi. 

 Valmistelusta vetäytyminen. — Myös valmistelusta voidaan yleensä vetäytyä 

samalla tavalla kuin rikoksen yrityksestä. Toisen momentin säännös voi tulla 

sovellettavaksi esimerkiksi yleisvaarallisen rikoksen valmistelun (RL 34:9) 

yhteydessä. Tunnusmerkistön täyttää muun muassa räjähteen hallussapito tuhotyön 
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tekemisen tarkoituksessa. Jos räjähteitä hankkinut henkilö päättääkin olla tekemättä 

tuhotyötä, häntä ei rangaista valmistelukriminalisoinnin nojalla. 

 Jos valmistelu käsittää varustautumisen jonkin tulevan rikoksen tekemiseksi, 

rangaistusvapaus edellyttää kuitenkin varustelun hävittämistä. Pelkkä passiivisuus 

ja räjähteiden "unohtaminen" kaappiin ei siis liene riittävää. Lisäksi on huomattava, 

että kvalifioidun yrityksen tapaan voidaan puhua myös "kvalifioidusta valmiste-

lusta". Valmistelusta vetäytyjää voidaan rangaista, jos valmistelu on samalla 

käsittänyt muun, täytetyn rikoksen. Esimerkkitapauksessa kyseeseen voi tulla 

räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkominen, koska valmis-

telija on pitänyt hallussaan laittomasti räjähteitä. 

 

2 OSALLISUUS RIKOKSEEN 

 

2.1 Tekijäkumppanuus 

 

 Rikoslain 5 luvun 1 §. Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet rikoksen; 

rangaistakoon itsekukin rikoksen tekijänä. 

 

Yhdenmiehen teot ja useiden osallisten teot. — Useimmat rikostunnusmerkistöt on 

kirjoitettu silmälläpitäen yhtä henkilöä rikoksen tekijänä. Ne tilanteet, joissa joku 

tekee yksin rikoksen, eivät kaipaa erillistä tarkastelua. Vastuun kannalta on 

yhdentekevää, saako yksin toimiva aikaan vahinkoseurauksen pelkästään omilla 

toimillaan tai erilaisia välineitä taikka eläintä hyväkseen käyttäen. Ensimmäisestä 

tapauksesta olkoon esimerkkinä se, että pahoinpitelijä lyö toista nyrkillä leukaan. 

Toista tapausta edustaa se, että henkilö ampuu toista haulikolla. Kolmas yksin tehty 

pahoinpitely on se, jossa koiran omistaja usuttaa vihaiseksi tietämänsä koiran 

hyökkäämään toisen päälle.  

 Käytännössä rikoksiin liittyy yleensä monien eri henkilöiden yhteistoimintaa. 

Tekijäkumppanuus ja välillinen tekeminen ( V.2.2) ovat erityisiä tekijäntoimen 

muotoja. Niiden jälkeen on vielä käsiteltävä yllytystä ( V.2.3) ja avunantoa ( 

V.2.4). 

 Tekijäkumppanuuden objektiiviset edellytykset. — Jos kaksi tai useampia ovat 

yhdessä tehneet rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä. Tekijänvastuu 

perustuu siihen, että henkilö suorittaa rikoksen täytäntöönpanotoimen, osallistuu 

täytäntöönpanotoimeen tai ainakin hänen kokonaispanoksensa rikossuunnitelman 

toteuttamisessa on riittävän suuri. Objektiivisesti arvioituna tekijäkumppaneista 

kukin suorittaa osan rikoksesta ja vasta osista muodostuu kokonaisuus. Esimerk-

kinä voidaan esittää ratkaisu KKO 1986 II 70, jossa taposta tuomittiin tekijänä myös 

henkilö, joka ei ollut suorittanut kuristamistointa, mutta oli lyönyt ja potkinut uhria 

ennen surmaamistointa. Tapaukseen palataan myöhemmin ( V.2.4). 

 Kumppanuuden merkitystä havainnollistavat hyvin niin sanotut yhdistetyt 

rikokset, joiden tunnusmerkistö koostuu kahdesta tai useammasta rikoksesta. 

Esimerkiksi ryöstöön ja raiskaukseen kuuluu pakottaminen tai väkivallalla 
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uhkaaminen. Jos A ja B päättävät raiskata naisen siten, että A pitelee naisesta kiinni 

B:n varsinaisesti raiskatessa, kumpikin voidaan tuomita raiskauksesta tekijäkump-

paneina, vaikka A:n teko sellaisenaan olisi vain pahoinpitely (KKO 1964 II 44). 

 Samoin esimerkiksi pankkiryöstö voidaan tehdä siten, että A, B ja C 

suunnittelevat teon yhdessä, A kuljettaa autolla tekijät tekopaikalle ja sieltä pois, B 

uhkaa henkilökuntaa aseella ja C ottaa rahat kassasta. Kukin voi syyllistyä törkeään 

ryöstöön. Myös petoksesta voidaan tuomita kaikki erehdyttäjät, vaikka erehdyttä-

minen on onnistunut vain kaikkien erehdyttäjien toiminnan kokonaisuutena. 

Jokainen voi joutua vastuuseen koko teosta, vaikka onkin osallistunut tekoon vain 

osittain. 

 

 

Tekijäkumppanuuden objektiiviset edellytykset 
 

Tunnusmerkistön mukainen toiminta kokonaisuudessaan 

 

 

 

 

A:n osuus rikoksesta B:n osuus rikoksesta C:n osuus rikoksesta 

 

 

Tekijäkumppanuuden erottaminen avunannosta. — Tärkein kumppanuuden 

objektiivinen kysymys on avunannon erottaminen tekijäkumppanuudesta. Jos 

osallisen kokonaispanos rikoksen toteuttamisessa on vähäinen, osallista ei pidetä 

tekijäkumppanina vaan avunantajana. Kysymystä käsitellään jatkossa avunannon 

yhteydessä ( V.2.4).  

 Lisäksi vaikka henkilöä pidettäisiinkin tekijänä eikä vain avunantajana, hänen 

panoksensa suuruus rikoksen toteuttamisessa on luonnollisesti otettava huomioon 

rangaistuksen määräämisessä.  

 Tekijäkumppanuuden yhteisymmärrysvaatimus. — Subjektiivisessa 

suhteessa kumppanuus edellyttää yhteisymmärrystä koko rikoksesta viimeistään 

teon hetkellä. Jos kukin on osallistunut täytäntöönpanotoimeen vain osittain, 

vasta yhteisymmärrys muiden kanssa saattaa jokaisen vastuunalaiseksi koko 

teosta. 
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Tekijäkumppanuuden yhteisymmärrysvaatimus 
 

A:n, B:n ja C:n yhteinen tahdonmuodostus kattaa 
tunnusmerkistön mukaisen toiminnan kokonaisuudessaan 

 

 

 

 

A:n osuus rikoksesta B:n osuus rikoksesta C:n osuus rikoksesta 

 

 

Vastuu muiden tekemisistä ei ulotu kauemmaksi kuin yhteisymmärryksessä 

tehtyihin tekoihin. Tyypillistä yhteisymmärrystä havainnollistaa edellä syy-

yhteysjaksossa esitetty ratkaisu KKO 1950 I 9. A ja B olivat päättäneet surmata 

kolmannen ja vakain tuumin ampuneet kumpikin tätä kohti ainakin yhden 

laukauksen, joista yksi oli osunut kuolettavasti. KKO piti merkityksettömänä sitä 

seikkaa, että kuolettavan laukauksen ampujasta ei ollut täyttä selvitystä, koska A 

ja B olivat päättäneet yksissä tuumin surmata uhrin ja olivat avanneet yhdessä 

tulen uhria vastaan. 

 Tekijäkumppanuutta ei perusta se, että henkilö antaa jälkikäteisen "siunauk-

sensa" kumppaninsa teolle tai käyttää sitä jälkikäteen hyväkseen. Oletetaan, että 

B on pahoinpidellyt uhrinsa anastustarkoituksessa. B:n penkoessa tajuttoman 

uhrin kassia "saaliille" tulee A, joka ryhtyy niin ikään etsimään uhrilta anastetta-

vaa omaisuutta. B syyllistyy ryöstörikokseen, mutta A vain varkausrikokseen. 

Vaikka A käyttää hyväksi B:n pahoinpitelyn luomaa tilannetta, hän ei vastaa 

väkivallasta vaan ainoastaan tekemästään varkaudesta. 

 Vastaavasti ajallisesti ensimmäinen toimija ei vastaa kumppaninsa tekemisis-

tä sen laajemmin kuin viimeistään teon hetkinen yhteisymmärrys kattaa. Jos A 

rikkoo viikonloppuillan hulinassa kaupan ikkunan ja myöhemmin paikalle tuleva 

B käyttää tilaisuutta hyväkseen ja anastaa liikkeestä omaisuutta, A vastaa vain 

vahingonteosta ja B vain varkaudesta. 

 Samalla tavalla ratkaistaan tapaus, jossa A ja B pahoinpitelevät uhrin ja jossa 

pahoinpitelyn jälkeen B päättää tilaisuuden tullen anastaa uhrilta omaisuutta. Jos 

A ei millään tavalla osallistu anastukseen eikä hänellä pahoinpitelyä aloitettaessa 

ole ollut anastustarkoitusta, hän syyllistyy vain pahoinpitelyrikokseen. B vastaa 

yksin anastuksesta. Jos B:n tarkoituksensa oli alunperin anastaa, hänet tuomitaan 

ryöstörikoksesta. Jos hän teki anastuspäätöksen vasta pahoinpitelyn jälkeen 

havaittuaan hyvän tilaisuuden, kyseessä on pahoinpitely ja varkausrikos. 

 Ratkaisussa KKO 1979 II 105 A ja kolme muuta olivat yhdessä pahoinpidel-

leet uhriaan, joka oli jäänyt tajuttomana makaamaan. A oli välittömästi pahoin-

pitelyn jälkeen pudottanut painavan kiven uhrin päähän, jonka seurauksena uhri 

kuoli seuranneen yön aikana. Kolme muuta pahoinpitelijää poistuivat paikalta 

havaittuaan uhrin joutuneen hengenvaaraan. Heidät tuomittiin vain törkeästä 
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pahoinpitelystä ja pelastustoimen laiminlyönnistä. Vain A tuomittiin surmaamis-

rikoksesta.  

 Tekijäkumppanuuteen liittyvä yhteinen tahdonmuodostus on usein vaikeaa 

näyttää toteen. Usein voi olla luontevaa olettaa, että esimerkiksi pahoinpitelyti-

lanne on "riistäytynyt käsistä" ja yksi tekijöistä on alkanut toimia omin päin. 

Yhteisymmärryksen tulee olla tahallisuuden kattamaa. Käytännössä näyttää siltä, 

että tekijäkumppanuuden edellyttämältä tahallisuudelta ei ole edellytetty kovin 

yksityiskohtaista kuvaa siitä, millä tavalla tilanne saattaa edetä. 

 Esimerkkinä voidaan käyttää niin sanottua Imatran taksisurmatapausta (KKO 

1988:42). A ja B olivat päättäneet ajaa taksilla syrjäiselle paikalle ja ryöstää 

taksinkuljettajan. A:n aloitteesta oli ollut puhetta siitä, että hän surmaa taksin-

kuljettajan. Myös mahdollisesta surmaamispaikasta oli puhetta. Lopullinen 

surmaamispaikka ja -tapa jäi yksin A:n päätettäväksi, joka oli B:tä vanhempi ja 

muutenkin B:hen nähden hallitsevassa asemassa. A ampuikin aseellaan kuljetta-

jaa kuolettavasti kaksi kertaa. 

 Sekä A että B tuomittiin murhasta, koska heidän katsottiin yhteisymmärryk-

sessä murhanneen taksinkuljettajan. KKO:n enemmistö katsoi B:n murhatahalli-

suudelle riittävän yleisluonteisen keskustelun surmaamisen paikasta ja tavasta. 

Vähemmistö olisi tuominnut B:n vain avunannosta tappoon. Enemmistön 

ratkaisussa asetettiin yhteisymmärrykselle melko vähäiset vaatimukset ja 

vähemmistön kanta näyttää perustellummalta. Ennen kaikkea ratkaisun ongelmat 

liittyvät kuitenkin avunannon erottamiseen tekijäntoimesta, koska B:n kokonais-

panos murhassa oli verraten pieni. Kysymykseen palataan avunannon käsittelyn 

yhteydessä ( V.2.4). 

 Kvalifiointi- ja privilegiointiperusteet. — Kaikkia tekijäkumppaneita ei 

välttämättä tuomita saman tunnusmerkistön perusteella. Tekijäkumppanuudessa 

on mahdollista, että toista rangaistaan perustunnusmerkistön ja toista kvalifioidun 

tunnusmerkistön mukaan. Jos esimerkiksi A ja B surmaavat yhdessä uhrinsa, A 

voidaan tuomita murhasta ja B taposta. Kombinaatio on mahdollinen esimerkiksi, 

jos A on toiminut vakaasta harkinnasta ja B on tullut mukaan tekoon 

pikemminkin hetken mielijohteesta tai A:n houkuttelemana. Vastaavasti jos B:n 

teko on tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa, hänet voidaan tuomita 

surmasta, vaikka tekijäkumppani A tuomittaisiin murhasta. 

 Suunnitelmalliset talousrikokset ja tekijäkumppanuus. — Perinteisiä osalli-

suusopillisia käsitteitä on vaikeaa soveltaa suunnitelmallisiin talousrikoksiin. Ta-

lousrikoksissa monivaiheisen rikossuunnitelman taustavoimat ovat vaikeammin 

saatettavissa vastuuseen kuin yksittäisiä osatekoja tehneet apulaiset tai jopa 

bulvaanit. Osallisuutta koskevien periaatteiden ulottuvuus ja soveltaminen on 

nähty pulmallisena. 

 Ongelmat eivät niinkään koske osallisuusoppia kuin sitä, että talousrikosten 

taustavoimien todellisesta merkityksestä on vaikeaa saada riittävää näyttöä. 

Monet talousrikokset suorastaan edellyttävät yllä kuvatunlaista tekijäkump-



Sida 286 av 360 
 

panuutta, jossa ainoastaan useiden osallisten yhteistoiminta tekee avustuspetok-

sen tai velallisen rikoksen mahdolliseksi. Jos rikos on tehty yhteistuumin, 

kyseessä on tekijäkumppanuus. 

 

2.2 Välillinen tekeminen 

 

Luonnehdinta. — Välillisestä tekemisestä ei ole säädetty rikoslaissa. Oikeuskir-

jallisuudessa ja -käytännössä kehiteltyjen periaatteiden mukaan tekijänvastuu-

seen voi joutua se, joka ei itse suoranaisesti pane rikosta täytäntöön, vaan käyttää 

sen tekemisessä välikappaleena toista henkilöä. Hyväksikäyttäjää kutsutaan 

"välilliseksi" tekijäksi ja hyväksikäytettyä "välittömäksi tekijäksi". 

 Välillinen tekeminen on usein luonteeltaan yllytyksen kaltaista. Siinä missä 

yllytyksen rangaistavuus edellyttää rangaistavaa päätekoa ( V.2.3), välillisen 

tekemisen tilanteille on tyypillistä, ettei välikappaleena käytetty joudu teostaan 

rangaistusvastuuseen tai hänen vastuunsa on ainakin vähäisempää kuin välillise-

nä tekijänä toimivan. 

 Syyntakeettoman hyväksikäyttö. — Hyväksikäytettynä voi olla alle 15-

vuotias tai mielentilan perusteella syyntakeeton henkilö ( III.7). Tällaisen 

henkilön yllyttäminen tai hänen avustamisensa saattaa merkitä vastuuta tekijän-

toimesta. Se, joka antaa syyntakeettoman käteen puukon, jotta tämä voisi surmata 

sillä toisen, saatetaan tuomita taposta tekijänä. Samalla tavalla 20-vuotias, joka 

myötävaikuttaa 14-vuotiaan murtovarkauteen, voitaneen tuomita varkaudesta 

tekijänä. 

 Hyväksikäyttäjän lienee tunnettava hyväksikäytetyn nuori ikä tai syyntakeet-

tomuus, jotta häntä voitaisiin rangaista tekijänä. Ajatellaan tapausta, jossa A 

toimii B:n avunantajana tuhotyössä. Jälkikäteen B:n katsotaan olleen syyntakee-

ton. Jälkikäteisarvion mukaan A olisi tuomittava tekijänä, vaikka hän on luullut 

toimivansa vain avunantajana. Tässä tilanteessa A:ta voitaneen rangaista vain 

avunannosta, koska hänen tahallisuutensa ei kata välillistä tekemistä. 

 Aikuisen pelkkä passiivinen mukana oleminen tuskin voi olla välillistä 

tekemistä, vaikka sitä voitaisiinkin pitää jonkinlaisena lapsen "henkisenä 

tukemisena". Vahingonkorvausoikeudellisessa oikeuskäytännössä on tästä lähtö-

kohdasta poikettu selvästi. Ratkaisussa KKO 1991:73 oli kyse siitä, että alle 

15-vuotias B oli sytyttänyt rakennuksen vieressä olleet jätesäiliöt palamaan 

seurauksin, että tuli oli levinnyt rakennukseen. Paikalla myös ollutta A:ta syy-

tettiin yleisvaaran tuottamuksesta. Tosiasiassa ajatus roskasäiliöiden sytyttämi-

sestä tuleen ei ollut tullut A:n taholta. Hän oli ainoastaan seissyt 0,5-1 metrin 

etäisyydellä säiliöistä ja pidellyt sytyttäjän sormikkaita teon hetkellä. KKO 

katsoi, että korvausvastuu voitiin perustella sillä, että A ei koettanut estää pari 

vuotta nuorempaa tekijää ja poistui paikalta pyrkimättä sammuttamaan palon al-

kua tai ilmoittamatta siitä viranomaisille. 

 On selvää, että pelkästään tekopaikalla olon perusteella A:n ei voida katsoa 

syyllistyneen rikokseen. Laiminlyöjän pitäisi olla vastuuasemassa lapsesta ( 
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III.5.3). Jos A olisi ollut esimerkiksi 10-vuotiaan B:n isä, A:ta olisi ehkä voitu 

pitää yleisvaaran tuottamuksen välillisenä tekijänä. 

 Erehdyksen tai tietämättömyyden hyväksikäyttö. — Kyse voi olla siitäkin, että 

joku käyttää tahallaan hyväkseen toisen tahallisuuden poistavaa erehdystä. 

Kirjallisuudessa esitetään esimerkkinä tilanne, jossa sairaanhoitaja antaa potilaal-

le kipulääkettä. Lääkäri, joka haluaa surmata potilaan, on sairaanhoitajan tietä-

mättä vaihtanut lääkkeen paikalle myrkkyä. Jos potilas kuolee, lääkäri syyllistyy 

tappoon. 

 Vaikka hyväksikäytetyn erehdys poistaakin hänen tahallisuutensa, hänen 

syykseen voi jäädä tuottamus ( III.9.3). Esimerkissä lääkäri vastaa taposta siitä 

riippumatta, hylättäisiinkö sairaanhoitajaa vastaan ajettu syyte kokonaisuu-

dessaan vai tuomittaisiinko hänet kuolemantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta 

virkavelvollisuuden rikkomisesta (RL 40:11). Ratkaisussa KKO 1983 II 4 

henkilö oli lääkärinä esiintyen soittanut apteekkiin ja erehdyttänyt apteekin 

toimihenkilön kirjoittamaan puhelinreseptin. Henkilö tuomittiin väärennysrikok-

sesta. Hänen vastuunsa on sama riippumatta siitä, katsotaanko farmaseutin 

toimineen huolellisesti vai huolimattomasti. 

 Erehdyttämistilanteita voidaan usein kuvata "yllytykseksi" tai "avunannoksi 

tuottamukselliseen rikokseen". Esimerkiksi jos jakeluauton apumies antaa 

kuljettajalle luvan peruuttaa porttikäytävään, vaikka selvästi näkee siellä leikki-

vän pienen lapsen, apumies voi tahallisuusvaatimuksen täyttyessä vastata taposta, 

vaikka kuljettaja vastaakin korkeintaan kuolemantuottamuksesta. 

 Ratkaisussa 1990:133 veropetoksesta tuomittiin tekijänä yhtiön pääosakas, 

joka ei ollut allekirjoittanut yhtiön veroilmoitusta. Henkilö oli toimiessaan yhtiön 

toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä jättänyt tulouttamatta yhtiön 

kirjanpitoon myyntituloja ja vahvistanut virheellisiä taseita. Hän erosi toimitus-

johtajuudestaan ja hallituksesta ennen veroilmoituksen antamista. Veroilmoituk-

sen jättäjä oli uusi yhtiön palveluksessa ja yhtiön asioihin perehtymätön. Tapaus 

voidaan ymmärtää välillisenä tekemisenä, koska pääosakas käytti hyväkseen 

uuden henkilön tietämättömyyttä. 

 Sekin on mahdollista, että hyväksikäytetty toimii joltain osin tahallaan. 

Oletetaan, että A yllyttää B:n sytyttämään talon palamaan. A vakuuttaa tarkis-

taneensa, että talossa ei ole ketään, vaikka tietää, että talossa on asukas nukku-

massa. Jos asukas kuolee tulipalossa, A voidaan tuomita yllytyksestä törkeään 

tuhotyöhön ja murhasta. B tuomittaneen vain tuhotyöstä ja mahdollisesti kuole-

mantuottamuksesta. 

 Pakottaminen. — Meillä on jossain määrin epäselvää se, minkä asteinen 

rikokseen pakottaminen antaisi aiheen puhua välillisestä tekemisestä. Millainen 

intressivertailu tällaisissa tilanteissa olisi tehtävä pelastetun edun ja rikok-

senteolla uhratun edun välillä? Joka tapauksessa jos hyväksikäytetty on ollut 

ylivoimaisen pakon tai väkivallan alaisena, pakottaja tuomitaan tekijänä ja 

pakotettu on vastuusta vapaa. Jos esimerkiksi hyväksikäyttäjä uhkaa hyväksi-

käytetyn perheen turvallisuutta, on luontevaa ajatella, että pakottavat olosuhteet 

poistavat rangaistusvastuun. 



Sida 288 av 360 
 

 Huomioon on otettava myös rikos, johon on pakotettu. Mitä vähäisempään 

rikokseen ollaan pakottamassa, sitä vähäisempi pakko riittänee pakotetun 

vastuuvapaudelle. On selvää, että jos pankkiryöstäjä on kaapannut auton ja vaatii 

auton kuljettajaa ajamaan pakomatkan, pistooli ohimolla ylinopeutta ajavaa 

kuljettajaa ei ole mitään syytä rangaista. Sen sijaan auton kaappaaja syyllistyy 

liikenteen vaarantamiseen. Mutta miten olisi arvioitava sitä, että rikollisjoukon 

johtaja vaatii muita jatkamaan rikosten tekoa uhkaamalla sillä, että ryhmästä 

irtautuja pahoinpidellään ja pakotetaan maksamaan vanhat velkansa 

rikoskumppaneilleen? Yksiselitteistä vastausta ei voida antaa. 

 Esimiesaseman hyväksikäyttö. — Ehdottomasti velvoittavaa esimiehen 

käskyä on arvioitava välillisen tekemisen tilanteena, jossa esimies vastaa 

rikoksesta tekijänä. Sen sijaan tavanomaiset esimies/alainen -suhteet arvioidaan 

siten, että esimies ja alainen ovat joko tekijäkumppaneita tai esimies on yllyttäjä 

ja alainen tekijä. Jos esimiehen käsky vaikuttaisi laajemmin, alainen olisi aina 

vastuusta vapaa esimerkiksi talousrikoksista. 

 Edellä viitatussa ratkaisussa ( IV.9 ja V.2.3) KKO 1993:22, jossa merivar-

tioston komentaja oli käskenyt kuljettajaansa rikkomaan liikennesääntöjä, 

komentaja tuomittiin yllytyksestä liikenteen vaarantamiseen eikä liikenteen 

vaarantamisesta. Jos kuljettaja oli tietoinen tekonsa laittomuudesta ja siitä, että 

hän ainakin periaatteessa sai kieltäytyä siitä, kuljettajan vastuuvapaus voi 

perustua vain siihen, että häneltä ei kohtuudella voitu edellyttää kieltäytymistä. 

Käskijää rangaistaan tuolloin yllytyksestä. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 

1995:203 sisäasiainministerin autonkuljettaja tuomittiin rangaistukseen 

liikenteen vaarantamisesta, vaikka ministeri oli käskenyt kuljettajaa ajamaan 

ylinopeutta, jotta hän ehtisi tapaamiseen. 

 Toista koskevan oikeuttamisperusteen hyväksikäyttö. — Välillinen tekeminen 

voi perustua siihenkin, että hyväksikäytetty voi nojautua oikeuttamisperustee-

seen, mutta hyväksikäyttäjä ei. Tilanteet ovat harvinaisia. Oletetaan, että A tahtoo 

pahoinpidellä äkkipikaiseksi tuntemansa B:n ja käyttää siinä hyväkseen C:tä. A 

valehtelee B:lle, että C:llä on suhde B:n vaimon kanssa. Paikalle tulee C ja B 

ryntää tämän kimppuun. A:n suunnitelma toteutuu, kun C pahoinpitelee 

hätävarjelussa B:n. Vaikka C:n tekoa pidettäisiin rankaisemattomana hätävarje-

luna, A voi vastata B:n pahoinpitelystä tekijänä. 

 Omakätiset rikokset. — Niin sanotuissa omakätisissä rikoksissa välillinen 

tekeminen ei ole mahdollista. Omakätisestä rikoksesta voidaan tuomita tekijänä 

vain se, joka on henkilökohtaisesti tehnyt täytäntöönpanotoimen. Tyypillisiä 

omakätisiä rikoksia ovat perätön lausuma (RL 15:1-4), rattijuopumus (RL 23:1-

2) ja ajo-oikeudetta ajo (TLL 102 §). 

 Jos humalainen isä asettaa auton rattiin 10-vuotiaan poikansa, kyse ei voi olla 

rattijuopumuksesta, ellei katsota näytetyksi, että isä on osallistunut auton 

ohjaukseen. Jos isä ei tee autossa minkäänlaisia ohjauksellisia toimenpiteitä, 

häntä ei voida rangaista rattijuopumuksesta tai ajo-oikeudetta ajosta. Ratkaisussa 

KKO 1985 II 54 isä tuomittiinkin vain auton luovuttamisesta ajokortittoman 

henkilön kuljetettavaksi. 
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 Toisessa ratkaisussa (KKO 1977 II 16) humalaista matkustaja-isää pidettiin 

auton kuljettajana, kun hän oli käyttänyt kuljettajana 7-vuotiasta tytärtään. 

Tapaus liittyy kuitenkin näytön arviointiin. KKO ei pitänyt uskottavana isän 

väitettä, että hän ei olisi osallistunut lainkaan auton ohjauksellisiin toimenpi-

teisiin. Koska tytöltä puuttui kyky itsenäisesti kuljettaa ajoneuvoa ilman isän 

välittömiä ohjauksellisia toimenpiteitä, isää pidettiin kuljettajana. 

 Omakätisiin rikoksiin voidaan tietysti yllyttää tai niiden tekemisessä voidaan 

avustaa, vaikka "taustavaikuttajaa" ei voidakaan tuomita tekijänä tai tekijäkump-

panina. Oletetaan, että A on haastettu oikeuteen todistamaan ystäväänsä B:tä 

vastaan. A haluaisi muunnella totuutta B:n hyväksi ja kysyy tältä, mitä tehdä. B 

rohkaisee ja neuvoo, millä tavalla perätön lausuma kannattaa antaa. B syyllistyy 

avunantoon perättömään lausumaan tuomioistuimessa. 

 Siinäkään tapauksessa, että B on pakottanut A:n perättömään lausumaan, 

häntä ei voida tuomita tekijänä, koska hän ei itse ole ollut antamassa todistajan-

kertomusta. Vaikka A:ta ei siis vastustamattoman pakon vuoksi tuomittaisi 

ylipäätään, B vastannee vain yllytyksestä perättömään lausumaan tuomioistui-

messa. 

 Hyväksikäytetyn itselleen aiheuttamat vahinkoseuraukset — Välillisenä 

tekemisenä voidaan käsitellä myös sellaisia tilanteita, joissa välitön tekijä ei 

aiheuta muita vaarantavaa tai loukkaavaa rikosta, vaan hän kärsii itse vahinkoa 

välillisen tekijän yllytyksen johdosta. Jos siis joku käyttää tahallaan hyväkseen 

toisen erehdystä, tietämättömyyttä tai syyntakeettomuutta taikka pakottaa toisen 

toimintaan, hyväksikäyttäjä vastaa hyväksikäytetylle aiheutuvasta vahin-

koseurauksesta.  

 Voidaan erottaa kolmenlaisia tapauksia. Ensimmäisessä ryhmässä edistämis-

teko on tahallinen. Tämä ryhmä kuuluu osallisuusoppiin. Toisessa ja kolmannes-

sa ryhmässä ovat tapaukset, joissa on kyse tuottamuksellisesta ja laiminlyönnillä 

tehdystä edistämisestä. Niissä on kyse teon huolimattomuuden yhteydessä jo 

käsitellyistä tilanteista. 

 Tahallinen edistäminen. — Syyntakeettoman yllyttäminen itsemurhaan tai 

hänen avustamisensa itsemurhassa voi olla murha. Samalla tavalla arvioidaan 

sitä, että vaarallinen aine on tahallaan luovutettu tietämättömälle tai erehtyneelle. 

On selvää, että jos joku antaa toiselle pakkasnestettä juotavaksi ja juoja sokeutuu, 

luovuttaja voi vastata törkeästä pahoinpitelystä, jos hän on tahallaan käyttänyt 

hyväkseen uhrin erehdystä. Niin ikään henkilö voidaan pakottaa itsensä 

surmaamiseen. Sellaisessa tilanteessa pakottaja tuomitaan taposta. Näissä 

tilanteissa voidaan siis soveltaa suoraan oppia välillisestä tekemisestä. 

 Tuottamuksellinen edistäminen. — Olennaisesti tavallisempia ovat ne 

tapaukset, joissa joku on huolimattomuudellaan edistänyt toisen itseloukkausta. 

Näihin tapauksiin liittyy suurempia lainopillisia ongelmia. Tapauksia voidaan 

jäsentää samaan järjestykseen kuin välillisen tekemisen tapauksia. Koska 

itseloukkauksen taustalla oleva henkilö toimii vain tuottamuksellisesti, osalli-



Sida 290 av 360 
 

suusoppi ei sovellu. Tilanteet voidaankin ratkaista suoraan ilman osallisuus-

opillisia käsitteitä. Koska tilanteita on käsitelty edellä, ei niitä selosteta tässä 

tarkemmin. 

 Ratkaisussa KKO 1950 II 163 oli kyse tilanteesta, jossa henkilö oli ajattele-

mattomuuttaan painostanut syyntakeettoman itsemurhaan. A oli pahoinpidellyt 

palveluksessaan ollutta B:tä. B oli samana päivänä ampuen surmannut itsensä. 

A:ta vastaan ajettu kuolemantuottamussyyte hylättiin. Pahoinpitelijä ei vapautu-

nut vastuusta sen vuoksi, että toisen itsemurhan huolimattomuudella aiheuttami-

nen ei olisi rangaistavaa, vaan siitä syystä, että konkreettisessa tapauksessa vahin-

koseuraus oli ennakoimaton. ( III.6.3.6) 

 Samaa mallia voidaan usein soveltaa erehdyttämiseen. Miten olisi arvioitava 

sitä, että huumausaineen kauppias luovuttaa toisen käytettäväksi heroiinia, jonka 

vaarallisuudesta, puhtaudesta ja annostelusta ostaja ilmoittaa olevansa tietämä-

tön? Jos kauppias mielsi yliannostuksen varsin todennäköiseksi, kyse voi olla 

taposta. Mutta jos kauppias toimi huolimattomasti suhteessa asiakkaan kuole-

maan, voiko olla kyse kuolemantuottamuksesta? ( III.6.3.2) 

 Pakottamisen kaltaisesta suhtautumisesta on oikeuskäytännössä esimerkkejä, 

joissa on kyse humalaisen jättämisestä oman onnensa nojaan. Tapauksessa KKO 

1981 II 97 autolla matkustavat henkilöt tuomittiin heitteillepanosta ja kuoleman-

tuottamuksesta, koska he olivat tietoisina ryyppytoverinsa vahvasta humalatilasta 

poistaneet tämän autosta ja jättäneet tämän selviytymään yksin ulkona pi-

meydessä ja koleudessa. Ryyppytoveri kuoli hukkumalla maantienojan matalaan 

veteen. ( III.5) 

 Tuottamuksellisella laiminlyönnillä edistäminen. — Vastaavanlaisia tausta-

vaikuttamisen tilanteita ovat ne, joissa suojeluvastuussa oleva henkilö on 

laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Itse asiassa suuri osa niistä tapauksista, 

joissa suojeluvastuussa ollut henkilö tuomitaan epävarsinaisen laiminlyöntirikok-

sen perusteella, voidaan ymmärtää "tuottamuksellisena erehdyksen estämättä 

jättämisen" tapauksina. 

 Yleensä kyse on syyntakeettoman käsiin jätetyistä räjähteistä. Sellaisia 

vaarallisia aineita kuin räjähteitä, sytytystarpeita tai myrkkyjä ei saa jättää lasten 

tai muiden syyntakeettomien ulottuville, jos omistajalla on konkreettisia syitä 

epäillä, että nämä aiheuttavat esineillä itselleen tai toiselle vamman tai kuoleman. 

 Erehdystä tai tietämättömyyttä koskeva esimerkki on se, jossa lääkäri määrää 

narkomaanille suuren määrän huumeista vieroittavaa lääkettä vieroitusohjelman 

osana, mutta ei informoi tätä yliannostuksen vaaroista eikä valvo lääkkeen 

käyttöä. Tai miten olisi arvioitava sitä, että psykiatri antaa potilaalleen suuren 

unilääkereseptin ilman lääkkeiden käytön valvontaa, vaikka mieltää, että potilas 

voi tehdä lääkkeillä itsemurhan? 

 Kolmannessa erehdysesimerkissä täysihoitolan omistaja ei ollut huolehtinut 

siitä, että asiakkaille olisi ilmoitettu, ettei täysihoitolan alueella ollut uimakoppi 

enää ollut käytössä. Täysihoitolan asiakas hyppäsi uimakopin laiturilta veteen ja 

satutti päänsä veden alla näkymättömissä olleeseen järeästä puusta rakennettuun 
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lauttaan. Täysihoitolan omistaja tuomittiin rangaistukseen vammantuottamuk-

sesta ja vahingonkorvausvelvolliseksi (KKO 1979 II 99). 

 Nämä tapaukset ovat vaikeimpia ratkaista, koska niissä yhdistyy teon 

huolimattomuutta koskeva oppi epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin. Laimin-

lyöntitapauksissahan aineen luovuttaja voidaan asettaa vastuuseen vahin-

koseurauksesta vain, jos hän on ollut suojeluvastuussa itseloukkauksen tekijästä. 

Tapauksia käsiteltiin teon huolimattomuuden yhteydessä ( III.6.1.9 ja I-

II.6.3.2). Myös vastuuasemaoppi ja suojeluvastuun perusrakenne esiteltiin edellä 

( III.5). 

 

2.3 Yllytys 

 

 Rikoslain 5 luvun 2 §. Joka käskee, palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa 

taivuttaa tai viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, jos rikos tulee 

täytetyksi, taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen, yllytyksestä 

ikäänkuin hän olisi ollut tekijä. 

 Rikoslain 5 luvun 3 § 3 mom. Yllytys rangaistavaan avunantoon on 

avunantona rangaistava. 

 

Yllytyksen rangaistavuus. — Yllyttäjä on rikoksen henkinen alkuunpanija. Siinä 

on kysymys toisen tahallisesta taivuttamisesta tahalliseen rikokseen tai sen 

rangaistavaan yritykseen. Yllyttäjää rangaistaan saman rangaistusasteikon 

puitteissa kuin tekijää. Syykin on ilmeinen. Yllyttäjää voidaan usein perustellusti 

pitää vaarallisempana kuin varsinaista tekijää. Ainakaan mitään erityistä syytä 

hänen lievemmälle kohtelulleen ei useinkaan ole. Vaikka yllytykseen ja tekoon 

sovelletaan samaa tunnusmerkistöä, yllyttäjän ja tekijän konkreettinen rangaistus 

ei ole tietenkään välttämättä sama.  

 Yllytystavat. — Rikoslain pykälässä puhutaan käskemisestä, palkkaamisesta 

ja kiusaamisesta. Organisoituneessa rikollisuudessa organisaation rahoittaja on 

yleensä yllyttäjän asemassa. "Muunlaista taivuttamista" on esimerkiksi jonkinas-

teinen uhkaaminen. Erittäin vakava uhkaus voi saavuttaa sen asteen, että uhkaaja 

on katsottava välilliseksi tekijäksi ja uhattu on rangaistusvastuusta vapaa, kuten 

edellisessä jaksossa ( V.2.2) todettiin. 

 Suunnitelmalliset talousrikokset ja yllytys. — Kuten tekijäkumppanuuden 

yhteydessä todettiin, suunnitelmallisissa talousrikoksissa taustavoimat, eli 

suunnittelijat, rahoittajat tai tosiasialliset johtajat, ovat vaikeasti saatettavissa 

vastuuseen. Käytännössä on helpompaa syyttää ja tuomita yksittäisiä osatekoja 

tehneet apulaiset tai jopa bulvaanit. On selvää, että esimerkiksi suunnitelmallisen 

talousrikoksen rahoittaja on yllyttäjä. 

 Myös neuvo voi käydä yllytyksestä, vaikka yleensä neuvojen antaminen 

merkitsee vain avunantoa ( V.2.4). Riittää, että tekijä ei olisi tehnyt rikoksen-

tekopäätöstään ilman neuvoa. Vientiyrittäjä on saattanut harkita liiallisten arvon-

lisäverojen palautusten anomista, mutta ei ole tehnyt asiassa päätöstä, koska ei 
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ole varma veropetoksensa onnistumisesta. Oletetaan, että toinen yrittäjä kertoo, 

miten helppoa huijaus on. Jos vasta neuvo saa vientiyrittäjässä aikaan rikoksen-

tekopäätöksen, kyse on yllytyksestä eikä avunannosta. 

 Samalla tavalla on arvioitava organisoitunutta talousrikollisuutta. Rikoksen 

suunnittelija vastaa joko yllytyksestä tai avunannosta riippuen siitä, tehtiinkö 

rikoksentekopäätös suunnitelman johdosta vai oliko suunnitelma ainoastaan 

apuna rikoksen toteuttamisessa. 

 Yllytys avunantoon. — Usein yllytys ei koske rikoksen tekemistä vaan 

avuantoa rikokseen. A voi esimerkiksi käskeä B:n autonkuljettajaksi C:n 

murtokeikalle. Tällainen "yllytys avunantoon" rangaistaan avunantona, kuten 

lainatusta lainkohdasta ilmenee. 

 Syy-yhteys. — Yllytyksen tulee olla psyykkisessä syy-yhteydessä tekijän 

rikoksentekopäätökseen ja siten myös tehtyyn tekoon. Condicio sine qua non-

muotoilun mukaan syy-yhteys todetaan kysymällä, olisiko yllytetty tehnyt tekoa 

ilman yllytystä ( III.3.2). Jos esimerkiksi joku kuulee, että kaverukset ovat 

päättäneet pahoinpidellä kolmannen ja jos tämä sivustakuulija tarjoaa palkkion 

pahoinpitelystä ainoastaan vahvistaakseen näiden päätöstä, palkkion maksaja 

vastaa korkeintaan avunannosta ( V.2.4). 

 Ratkaisussa KKO 1983 II 61 A ja B olivat sopineet B:n aviomiehen surmaa-

misesta. Sopivan tilaisuuden tullen B ilmoitti A:lle ja he sopivat surmaamisesta. 

Sopimuksen mukaisesti A surmasi miehen B:n osallistumatta surmatyöhön. 

Koska B:n katsottiin saaneen A ryhtymään surmatekoon, hänet tuomittiin 

yllytyksestä murhaan. 

 Yhteinen yllytys. — Rikoksentekopäätöksen aikaansaaminen voi olla myös 

useamman henkilön yllytyksen yhteistulos. Jatkossa selostetaan ratkaisua KKO 

1968 II 83, jossa useat auton matkustajat olivat yllyttäneet kuljettajan ajamaan 

törkeän varomattomasti. Yllyttäjävastuulle riittää näissä tilanteissa se, että 

yllyttäjät yhdessä ovat saaneet toisen tekemään rikoksen. Yhteistä yllytystä voi 

merkitä myös sellainen ketju, jossa A käskee B:n käskemään C:n rikokseen. Sekä 

A että B voivat joutua yllyttäjän vastuuseen, jos C tekee rikoksen. 

 Yllytetyn tahallisuus. — Sekä yllyttäjän että yllytetyn tulee toimia tahallaan. 

Jos yllytetty toimii vain tuottamuksellisesti, kyseessä on välillinen tekeminen, 

kuten edellisessä jaksossa todettiin ( V.2.2). Jos esimerkiksi A kehottaa B:tä 

ottamaan kahvion pöydältä salkun väittäen sitä omakseen ja B hakee salkun A:lle, 

kyseessä ei ole yllytys varkauteen, koska "yllytetty" ei tiedä varastavansa. Sen 

sijaan "yllyttäjä" A tuomitaan varkaudesta tekijänä ja B on vastuusta vapaa. 

 Edellä lausutusta huolimatta yllytys esimerkiksi liikenteen vaarantamiseen on 

mahdollista, jos yllyttävä matkustaja ja yllytetty kuljettaja toimivat tahallaan. 

Useinhan liikenteen vaarantamisessa vaarannetaan toisten turvallisuutta esimer-

kiksi ajamalla tahallaan ylinopeutta, vaikka tunnusmerkistö ei tahallisuutta 

edellytäkään ( III.2.3 ja VII.2.2.2). 

 Ratkaisussa KKO 1968 II 83 oli kyse juuri siitä, että matkustajat olivat 

kuljettajan ajotaitoon, rohkeuteen ja omanarvontuntoon vetoavin puhein saaneet 

tämän ajamaan törkeän varomattomasti. Seurauksena oli onnettomuus, jossa oli 
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useita kuolonuhreja. Yllyttäjät tuomittiin yllytyksestä törkeään liikenteen 

vaarantamiseen ja kuolemantuottamuksista. Itse kuoleman aiheuttamiseen ei niin 

yllyttäjien kuin yllytetynkään tahallisuus yltänyt. Edellä ( IV.9) on lisäksi käsi-

telty ratkaisua KKO 1993:22, jossa merivartioston komentaja oli käskenyt kuljet-

tajaansa rikkomaan liikennesääntöjä. Hänet tuomittiin yllytyksestä liikenteen 

vaarantamiseen. 

 Yllyttäjän tahallisuus. — Rangaistavaa ei ole sellainen "yllytys", jossa yllyt-

täjä ei miellä sitä, että yllytetty todella tekee, mitä hänen käsketään. Jos joku 

käskee pilan päiten toista heittämään pankin näyteikkunan rikki ja kehotettu 

osoittautuu käskijän hämmästykseksi "yllytyshulluksi", ei kehottaja vastaa 

yllytyksestä vahingontekoon. Yllyttäjän tahallisuuteen kuuluu tieto siitä, että 

käskemisellä aiheutetaan toisessa rikoksentekopäätös. 

 Yllyttäjän tahallisuuteen kuuluu tieto ennen kaikkea rikoksen kohteesta. 

Toisaalta kohdetta koskevalla erehdyksellä ei ole merkitystä, jos niitä arvioidaan 

rikosoikeudellisesti samalla tavalla. Jos sahanomistaja palkkaa toisen polttamaan 

saharakennuksensa, mutta toimeksisaaja polttaakin erehdyksessä vieraan sahan, 

sahanomistajaa rangaistaan erehdyksestään huolimatta yllytyksestä törkeään 

tuhotyöhön. Rikoksen tekotavasta, -ajasta tai -paikasta ei tarkkaa tietoa tarvita, 

koska yleensä nämä seikat ovat sovellettavan tunnusmerkistön kannalta yhdente-

keviä. Yllytykseen kuuluu myös jonkinasteinen tieto rikoksen tekijästä.  

 Rangaistavan yllytyksen riippuvuus rangaistavasta pääteosta. — Yllytykses-

tä rangaistaan vain, jos yllytetty tekee rangaistavan pääteon tai ainakin rangaista-

van yrityksen. "Epäonnistunut yllytys" on pääsääntöisesti rankaisematon. 

Pääsäännöstä on ainoa poikkeus yritetty yllytys perättömään lausumaan (RL 

15:5). Kriminaalipoliittisena perustana on se, että yleensä vain sellainen yllytys, 

joka johtaa ainakin rangaistavaan yritykseen, on siinä määrin vaarallinen, että 

siitä on syytä rangaista. 

 Yllytetty tekee vähemmän kuin puhe oli. — Yllyttäjä ei koskaan vastaa 

enemmästä kuin mitä tekijä todella pystyy tekemään, vaikka yllyttäjä olisi 

tähdännytkin enempään. Tappoon yllyttäjä vastaa vain yllytyksestä pahoin-

pitelyyn, jos tekijä ei uhria surmaakaan vaan ainoastaan pahoinpitelee.  

 Toisaalta yllytyksen rangaistavuus ei edellytä sitä, että pääteosta tai yrityk-

sestä todella rangaistaan. Jos päätekijään sovelletaan sellaista anteeksianto-

perustetta kuin kieltoerehdys tai hätävarjelun liioittelu, yllyttäjä ei välttämättä ole 

vastuusta vapaita. Samoin päätekijää voidaan jättää syyttämättä tai hänet voidaan 

jättää rangaistukseen tuomitsematta ilman, että yllyttäjän vastuu muuttuisi. 

 Tekijän tehokas katuminen ja yrityksestä luopuminen. — Nämä yritysopilliset 

poikkeustilanteet eivät koidu välttämättä yllyttäjän hyväksi, jollei yllyttäjä 

onnistu poistamaan oman toimintansa vaikutusta. Jos taasen yllyttäjä katuu 

tekoaan, riittävää "yllytyksestä luopumista" ei ole tietenkään pelkkä passiivisuus. 

Yllyttäjän on saatava tekijä luopumaan rikoksesta, muuten estettävä seurauksen 

syntyminen tai muulla tavoin poistettava yllytyksensä merkitys rikoksen toteutta-

misessa. Kriteerejä käsiteltiin edellä ( V.1.4). 
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 Myös yhdistetyissä rikoksissa ( VII.2.1.3) noudatetaan samoja periaatteita. 

Oletetaan, että A yllyttää B:n raiskaamaan uhrin, mutta B luopuu vapaaehtoisesti 

teostaan sen edettyä vasta pahoinpitelyn asteelle. A voitaneen tuomita yllytyk-

sestä raiskaukseen, vaikka B tuomitaankin vain pahoinpitelystä. 

 Yllytetty tekee enemmän kuin yllytettiin. — Jos taas tekijä on tehnyt enemmän 

kuin mihin häntä on yllytetty, yllyttäjän vastuu ratkeaa hänen tahallisuutensa 

mukaan. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi murtovarkauteen yllyttäjää voidaan 

rangaista yllytyksestä varkauteen, vaikka "liikaa anastanut" päätekijä tuomit-

taisiinkin törkeästä varkaudesta. Edellytyksenä on, että yllyttäjä ei mieltänyt 

varsin todennäköiseksi varkautta siinä laajuudessa kuin se tosiasiassa tehtiin.  

 Jos päätekijä tekee kokonaan muuta, kuin mihin yllytettiin, yllyttäjä on 

rangaistusvastuusta vapaa. Toisaalta yllyttäjältä ei voida edellyttää kovin 

yksityiskohtaista tietoa siitä, millä tavalla teko tullaan toteuttamaan. Esimerkiksi 

organisoituneessa rikollisuudessa tällaista tietoa ei rahoittajalla aina olekaan. 

 "Julkinen yllytys". — Käytännössä on sattunut, että joukkotiedotusvälineissä 

kehotetaan rikoksiin. Kyse voi olla niin sähköisestä viestinnästä kuin myös 

yksilöimättömälle vastaanottajajoukolle levitetyistä lehtisistä. Joku voi kehottaa 

myös julkisesti väkijoukossa rikoksiin. Joskus on moitittu joitain näytelmiä ja 

elokuviakin julkisesta kehottamisesta rikokseen. 

 Jos yllytettyjen ryhmä on niin epämääräinen, ettei yllytyksen voida katsoa 

kohdistuneen kehenkään yksityiseen vaan yleisöön, kyse ei ole RL 5 luvussa 

tarkoitetusta yllytyksestä. Sen sijaan kyse voi olla julkisesta kehottamisesta 

rikokseen (RL 17:1). Näissä tilanteissa ei siis rangaista yllytyksestä johonkin 

tiettyyn tekoon, vaan julkinen kehottaminen rikokseen voi olla sellaisenaan 

rangaistava teko.  

 Rangaistavuus edellyttää vaaraa rikoksen tekemisestä. Vaara rikoksen 

tekemisestä voi ilmetä esimerkiksi siten, että joku todella ryhtyy valmistelemaan 

kehotuksen mukaista rikosta. Rangaistavaa on myös sellainen julkinen kehotta-

minen rikokseen, joka selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta. 

Esimerkiksi julkinen kehottaminen ylinopeuksiin saattaisi olla tällä perusteella 

rangaistavaa. 

 Sekin on mahdollista, että "julkisella yllytyksellä" on tarkkarajainen kohde ja 

yllyttäjä tietää, mikä tai kuka tulee olemaan rikoksen kohde ja osapuilleen sen, 

kuka rikokseen syyllistyy. Tällaisessa tilanteessa henkilöä on usein syytä 

rangaista vain yllytyksestä konkreettiseen rikokseen. Syynä on lainkonkurrenssi 

( VI.2) 

 

2.4 Avunanto 

 

 Rikoslain 5 luvun 3 § 1-2 ja 4 mom. Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä 

ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt, 

on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen 

ja täytetyn teon saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, 
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tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi 

ollut rikoksen tekijä, mutta yleistä lajia oleva rangaistus kuitenkin (...) 

vähennettävä (...) 3 luvun 2 §:n mukaan... Jos rikos jäi sellaiseen 

yritykseen, joka on 4 luvun 1 §:n mukaan rangaistava; tuomittakoon 

auttajalle korkeintaan puoli siitä rangaistuksesta, joka hänelle olisi voitu 

tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttänyt. 

 Mitä viraltapanosta sekä muistakin lain mukaan tekijälle tulevista rikoksen 

seuraamuksista on säädetty, käytettäköön myös auttajaa rangaistaessa. 

(2/1969) 

   - - - 

 Mitä tässä §:ssä on avunannosta säädetty, älköön käytettäkö 42, 43 ja 44 

luvussa mainittuja ja niihin verrattavia rikoksia rangaistaessa. 

 

Avunannon rangaistavuus. — Avunantoa on rikoksen edistäminen ennen rikosta 

tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin. Avunanto on tahallista myötä-

vaikuttamista toisen tahalliseen rikokseen. Avunanto toisen avunantoon on 

avunantona rangaistava. Esimerkiksi A, joka käy hakemassa bensiiniä B:n 

autoon, jotta B voisi lähteä autonkuljettajaksi C:n murtovarkauskeikalle, voi siis 

syyllistyä avunantoon varkauteen. Myös avunanto yllytykseen rangaistaan 

avunantona päätekoon. 

 Avunannosta rangaistaan alennetun asteikon mukaan. Avunannosta yrityk-

seen jääneeseen päätekoon on säädetty oma alennettu rangaistusasteikkonsa, 

kuten lainkohdasta havaitaan. Erityiset rangaistukset, kuten viraltapano, koskevat 

myös avunantoa. Avunanto on lievemmin rangaistavaa kuin yllytys, koska 

avunanto on usein myötävaikutusta, jolla ei ole ratkaisevaa merkitystä rikoksen 

tekemiselle. Yllytyshän merkitsi rikoksentekopäätöksen aikaansaamista. 

 Avunanto niin sanottuihin politiarikoksiin ei ole rangaistavaa. Niistä on 

säädetty yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä ja rikokset ovat niin 

vähäisiä, että rangaistusvastuuta ei ole tarpeen ulottaa avunantoon asti. 

 Yleensä politiarikoksina pidetään  

 

* rikoslain 42-44 luvuissa säädettyjä tekoja sekä  

* niitä erityislainsäädännössä kriminalisoituja tekoja, joista ei ole säädetty 

ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.  

 

Esimerkiksi avunanto koiran valvonnan laiminlyömiseen (RL 44:8.2) tai alkoho-

lipitoisen aineen välittämiseen ilman palkkiota (vuoden 1968 AlkL 85.3 §) on 

rankaisematonta. 

 Avunannon tavat. — Avunanto voi olla fyysistä tai psyykkistä. Se voi ilmetä 

esimerkiksi apuvälineiden toimittamisena, välineiden käyttöön opastamisena, 

rikoksentekopaikalla apurina toimimisena tai etukäteisenä lupauksena rikok-

sentekopaikalta poiskuljettamisessa ja rikoksen salaamisessa. Myös etukäteinen 

lupaus avustaa saaliin markkinoinnissa voi olla avunantoa. Talousrikoksen 
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suunnittelu merkitsee avunantoa tai yllytystä edellisessä jaksossa selvitetyllä 

tavalla. 

 Myös laiminlyönnillä voidaan poikkeustapauksissa "avustaa" toisen rikok-

sessa. Pelkkä laiminlyönti voi merkitä vastuuta vahinkoseurauksesta ainoastaan, 

jos laiminlyöjä on ollut suojeluvastuussa uhrista. Tästä olisi kysymys, jos isä vain 

katsoo vierestä, kun ulkopuoliset pahoinpitelevät hänen sylivauvaansa. Itse 

asiassa isä ei tällaisessa tilanteessa vastaa vain avunannosta törkeään pahoinpite-

lyyn vaan tekijäkumppanina törkeästä pahoinpitelystä.  

 Toinen esimerkki voisi olla huoltomies, joka jättää tahallaan rakennuksen 

ovet lukitsematta seuraavana yönä paikalle tuleville murtovarkaille. Huoltomie-

hellä voitaneen katsoa olevan toimeensa perustuva velvollisuus ehkäistä murto-

varkauksia ja hänet voitaneen tuomita avunannosta varkauteen. 

 Jatkossa tulee selostettavaksi ratkaisu KKO 1995:23, jossa oli kyse takaajien 

vastuusta silloin, kun päävelallinen on ottanut pankista petoksella lainan. 

Takaajat eivät antaneet harhaanjohtavia tietoja ja heitä vastaan ajetut syytteet 

hylättiin. Heillä ei siis ollut aktiivista ilmiantovelvollisuutta huijarin todellisista 

aikeista. 

 Rikoksen jälkeen tapahtuva tekijän paon edistäminen tai todisteiden hävittä-

minen ei ole enää avunantoa itse päärikokseen. Se voi sen sijaan tulla ran-

gaistavaksi rikoksentekijän suojelemisena (RL 15:11), jos suojelija ei ole tekijän 

lähiomainen. Niin ikään varastetun tavaran ostaminen täyttää kätkemisrikoksen 

(RL 32:1) tunnusmerkistön, mutta avunantoa päätekoon se ei ole. Poikkeuksena 

on se tilanne, jossa rikoksentekijän suojelemisesta tai omaisuuden kätkemisestä 

on sovittu etukäteen. Tällöin edistäjä tuomitaan avunannosta päätekoon. 

 Vähäpätöisen avunannon rankaisemattomuus? — Meillä ei ole paljoa 

pohdittu sitä, millaisia objektiivisia vaatimuksia rangaistavalle avunannolle olisi 

asetettava. Hyvin vähäpätöistä avunantoa voitaisiin hyvin pitää rankaisematto-

mana. Kysymystä havainnollistaa ratkaisu KKO 1995:156. A:lla oli ollut B:n 

kanssa puhetta jonkinlaisesta "keikasta". Myöhemmin A luovutti B:lle puukon ja 

kaksi kassia. Kolme päivää myöhemmin A ja B lähtivät junalla B:n kotipaik-

kakunnalle. Myöhemmin samana päivänä he ostivat asemalla junaan paluuliput, 

ja A jäi odottamaan asioilleen lähtenyttä B:tä. A:n ei näytetty tienneen, että B 

meni vähän ennen junan lähtöä ryöstämään paikallisen pankkikonttorin. A ja B 

palasivat samalla junalla takaisin. 

 HO tuomitsi äänestyksen jälkeen A:n törkeästä ryöstöstä tekijänä. Sen sijaan 

KO ja KKO katsoivat, että pelkkä puukon ja kassien luovuttaminen sekä 

liikkuminen ryöstäjän seurassa tapahtumapäivänä eivät osoittaneet A:n osallistu-

neen ryöstöön edes avunantajana. KKO:n kantaa voidaan pitää perusteltuna. 

 Samanlaisena vähäpätöisenä myötävaikuttamisena on pidetty sitä, että 

henkilö menee takaamaan huijarin luottoa. Ratkaisussa KKO 1995:23 maksuky-

vytön pääsyytetty oli ottanut pankista lainaa huvituksiin väittäen aloittavansa 

liiketoiminnan. Hän tietysti syyllistyi petokseen. Takaajiksi tulleet henkilöt kyllä 

tiesivät velallisen maksukyvyttömyydestä ja lainan tarkoituksesta, mutta eivät 

antaneet omasta varallisuusasemastaan harhaanjohtavia tietoja. Niitä ei edes 
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tiedusteltu, koska laina myönnettiin niin sanottuna löysän rahan aikana. Lisäksi 

koska takaajat eivät saaneet markkaakaan lainasta itselleen, syyte heitä vastaan 

hylättiin. 

 Jos vähäpätöistä "avunantoa" pidettäisiin rankaisemattomana, avunantoa 

esimerkiksi lahjuksen antamiseen (RL 16:11) ei ole se, että pankkivirkailija tekee 

tilisiirron tietäen, että varoilla lahjotaan virkamies. Avunantoa huu-

mausainerikokseen (RL 50:1) ei ole huoneiston vuokraaminen henkilölle tie-

toisena siitä, että huoneistoa käytetään huumausaineen myymiseen ja muulla 

tavoin levittämiseen. Sen sijaan huoneiston käytöstä tietoinen omistaja saattaa 

syyllistyä törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämiseen (RL 15:10). 

 Syy-yhteys. — Avunannon kohdalla riittävänä syy-yhteytenä on pidetty 

myötävaikuttavaa syy-yhteyttä ( III.3.3). Avunantaja ei ole vastuusta vapaa 

sillä perusteella, että päätekijä olisi tehnyt teon myös ilman avunantoa. Riittää, 

että avunanto on lisännyt, edistänyt tai helpottanut rikoksen tekemisen mahdolli-

suutta. Avunantajaa rangaistaan, vaikka päätekijä olisi tehnyt rikoksen joka 

tapauksessa — oli hänellä avunantajaa tai ei. 

 Avunantajan tahallisuus. — Tahallisuusvaatimus vastaa yllyttäjän tahalli-

suusvaatimusta ( V.2.3). Avunantajan on tunnettava muun muassa tekijä, 

suurinpiirtein pääteko ja oman toimintansa päätekoa edistävä vaikutus. Kun tekijä 

pyrkii toteuttamaan rikoksen omalla toiminnallaan, avunantaja pyrkii toteutta-

maan rikoksen päätekijän välityksellä. "Avunanto tuottamukselliseen tekoon" on 

yksi välillisen tekemisen muoto ( V.2.2). 

 Rangaistavan avunannon riippuvuus rangaistavasta pääteosta. — Avunanto 

on rangaistava vain sillä edellytyksellä, että pääteko tai ainakin sellaisen yritys 

tehdään. Yllytyksen ja tekijäkumppanuuden tapaan myös avunantajaa voidaan 

rangaista avunannosta varkauteen, vaikka päätekijä tuomittaisiin törkeästä 

varkaudesta. Vaihtoehto tulee sovellettavaksi esimerkiksi siinä tilanteessa, että 

avunantajan tahallisuus ei kata sitä erittäin arvokasta omaisuutta, jonka päätekijä 

kohteesta löytää. 

 Myös yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen arvioidaan avunantota-

pauksissa samoja periaatteita noudattaen kuin yllytyksessäkin ( V.2.3). Tekijän 

tehokas katuminen ja yrityksestä luopuminen ( V.1.4) eivät koidu avunantajan 

hyväksi. Jos taasen avunantaja katuu tekoaan, riittävää "avunannosta luopu-

mista" ei ole pelkkä vetäytyminen tekopaikalta. Avunantajan on saatava päätekijä 

luopumaan rikoksesta, muuten estettävä seurauksen syntyminen tai muulla tavoin 

poistettava avunantonsa merkitys rikoksen toteuttamisessa. 

 Avunannon erottaminen tekijäkumppanuudesta. — Usein on vaikeaa arvioida 

sitä, onko kysymys avunannosta vai tekijänvastuun perustavasta tekijäkump-

panuudesta. Periaatteessa ero voitaisiin tehdä subjektiivisin kriteerein. Tällaista 

erottelua, jossa avunanto erotettaisiin tekijäntoimesta sillä perusteella, toimitaan-

ko omassa intressissä vai jonkin toisen päätekijän intressissä, ei Suomessa 

sellaisenaan ole noudatettu. 
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 Meillä eroa on paalutettu vanhemmassa oikeuskäytännössä kysymällä, onko 

osallinen itse edes osaksi toteuttanut rikoksen täytäntöönpanotoimen. Tämän 

muodollis-objektiivisen teorian mukaan esimerkiksi ryöstöauton kuljettaja olisi 

korkeintaan avunantaja, jos hän ei osallistu väkivallan käyttöön anastustarkoituk-

sessa. 

 Muodollis-objektiivisessa teoriassa ei voida ottaa huomioon osallisen 

kokonaispanosta rikossuunnitelman toteuttamisessa. Uudemmassa oikeuskäytän-

nössä onkin rajaa haettu aineellis-objektiivisen teorian mukaan kysymällä, mikä 

on kunkin mukana olleen teko-osuus kokonaisvaltaisesti arvioituna. Aineellis-

objektiivisen teorian mukaan tekijänä pidettävä onkin usein muodollis-objektii-

visesti vain avunantaja ja linjan muutos on merkinnyt aiemmin avunantoina 

pidettyjen teko-osuuksien pitämistä nyt tekijäkumppanuutena. 

 Varkaus- ja ryöstörikoksissa aineellis-objektiivinen ajattelutapa on selvästi 

korostunut. Ratkaisussa KKO 1974 II 82 törkeästä varkaudesta tuomittiin 

tekijänä henkilö, joka ei suorittanut osaakaan täytäntöönpanotoimesta mutta 

hankki rakennuksen ulko-oven avaimen, suunnitteli rikoksen yhdessä kahden 

kumppanin kanssa, kuljetti nämä rikospaikalle ja sieltä pois sekä sai osansa 

anastetuista rahoista. Samalla tavalla ratkaisussa KKO 1975 II 40 tuomittiin 

pankkiryöstöstä tekijänä henkilö, joka osallistui suunnitteluun, käytti ryöstön 

toteuttamisessa luvattomasti käyttöönotettua autoa ja sai osan ryöstösaaliista 

Myös ratkaisussa KKO 1996:94 ryöstön suunnitteluun ja saaliin jakamiseen 

osallistunut autonkuljettaja tuomittiin tekijänä. (Ks. myös KKO 1983 II 4) 

 Edellä mainittiin ratkaisu KKO 1995:156, jossa HO:n enemmistö tuomitsi 

A:n, joka luovutti pankkiryöstäjä B:lle puukon ja kassin, tekijänä törkeästä 

ryöstöstä. Hovioikeuden kantaa voidaan arvostella. Jos törkeän ryöstön tekijän-

toimelle riittää puukon ja kassien luovuttaminen rikoksentekijälle, ollaan 

aineellis-objektiivisessa teoriassa edetty olennaisesti laajempaan osallisten 

rankaisemiseen kuin teorialla on alun alkaen tarkoitettu. KKO hylkäsi tältä osin 

A:ta vastaan ajetun syytteen, koska A:n myötävaikutus oli melkoisen vähäpätöis-

tä. 

 Toisaalta verorikosten arvioinnissa muodollis-objektiivisille näkökohdille 

annetaan edelleen suuri merkitys. Tämä johtunee lähinnä siitä, että yhtiö- ja 

verolainsäädännössä erilaiset ilmoitusvelvollisuudet on sidottu henkilön asemaan 

yhteisössä. Ratkaisussa KKO 1989:9 henkilö, joka oli eronnut yhtiön hallituk-

sesta ennen veroilmoituksen antamista, mutta oli vaikuttanut verokaudella yhtiön 

asioiden hoitoon, tuomittiin ainoastaan avunannosta veropetokseen.  

 Teko-osuutta ei pidetty riittävän suurena tekijänvastuulle siinäkään tilantees-

sa, että perunkirjoituksen uskottu mies tietoisena vainajan antamasta lahjasta jätti 

tekemättä siitä merkinnän perukirjaan. Uskottu mies tuomittiin avunannosta 

veropetokseen (KKO 1988:93). Samoin yhtiön hallitukseen kuulumaton proku-

risti on tuomittu avunannosta ennakkoperintälain säännösten rikkomiseen, vaikka 

hän oli hoitanut yksin yhtiön asioita (KKO 1990:32). (Ks. myös KKO 1985 II 

191) 
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 Kiinteistökaupan myyjät tuomitaan vakiintuneesti avunannosta ostajien 

veropetokseen, kun he allekirjoittavat kauppakirjan, jossa on "mustaa kaup-

pahintaa", jota he tietävät ostajien käyttävän varainsiirtoveron välttämisen 

tarkoituksessa (KKO 1984 II 105). Näihinkin ratkaisuihin vaikuttaa se, kuka on 

ilmoitusvelvollinen. 

 Toisaalta verorikoksissakin voidaan taustalla vaikuttava omistaja tuomita 

tekijänä, jos hän on esimerkiksi käyttänyt yhtiössä päätösvaltaa ja vahvistanut 

virheelliseen kirjanpitoon perustuvia taseita, vaikka veroilmoituksen allekirjoit-

taisikin joku muu. Edellä ( V.2.2) käsiteltiin ratkaisua KKO 1990:133, jossa 

oli kyse lähinnä välillisestä tekemisestä. Ennen veroilmoituksen jättämistä yhtiön 

toimitusjohtajan toimesta ja hallituksen jäsenyydestä eronnut henkilö tuomittiin 

veropetoksen tekijänä, vaikkei hän ollut allekirjoittanut veroilmoitusta. Veroil-

moituksen jättäjä oli yhtiön asioihin perehtymätön. 

 Ennen kaikkea henkirikoksissa aineellis-objektiivisessa tarkastelutavassa on 

erkaannuttu arveluttavan kauas vanhasta täytäntöönpanotoimen vaatimuksesta. 

Asiallisesti avunannon itsenäinen merkitys näyttää kaventuneen olennaisesti ja 

vastuu tekijäntoimesta syntyy muodollis-objektiivista oppia olennaisesti vä-

häisemmällä rikostekoon osallistumisella. Kriminaalipoliittisesti tämä linja 

näyttää pulmalliselta. 

 Niin sanotusta Imatran taksisurmasta (KKO 1988:42) tuomittiin tekijäkump-

paneina sekä A että B. He olivat päättäneet tilata taksin, surmata sen kuljettajan 

ja anastaa auton ja rahat. A surmasi taksiautoilijan ampumalla ja B ryhtyi 

taksiauton kuljettajaksi. Molemmat tuomittiin murhasta, koska surmaaminen 

tehtiin ennalta yhdessä laaditun suunnitelman mukaan ja yhteisen päämäärän saa-

vuttamiseksi. Jos nämä kaksi kriteeriä riittäisivät tekijänvastuulle, avunantaja-

vastuu jäisi varsin harvinaiseksi oikeudelliseksi ilmiöksi. Tapausta selostettiin 

edellä tekijäkumppanuuden yhteydessä ( V.2.1). 

 Myös ratkaisussa KKO 1986 II 70 kummankin tekijän osallisuutta pidettiin 

riittävänä tekijäkumppanuudelle. A ja B olivat menneet vanhus C:n luo saadak-

seen tältä rahaa. Tilanne kehittyi siten, että ensin A löi ja potki maahan kaadettua 

C:tä. Sen jälkeen B alkoi kuristaa uhria ja A meni muualle asuntoon. A kävi vielä 

hakemassa C:n taskusta avaimia B:n jatkaessa edelleen kuristamista. Lopulta C 

menehtyi kuristamiseen. A:n katsottiin yhteistuumin B:n kanssa surmanneen C:n. 

Taposta tuomitsemiseen riitti se, että rikos oli aloitettu yhdessä ja A oli 

"suhtautunut välinpitämättömästi" uhrin kuoleman mahdollisuuteen. Jo 

tappotahallisuuden rima laskettiin varsin alas ( III.8.3). Vaikka tahallisuusvaa-

timus täyttyisikin on kysyttävä, oliko A:n toiminnassa sittenkin kyse pikemmin-

kin avunannosta kuin tekijäkumppanuudesta. 

 Ratkaisussa KKO 1995:119 oli kyse niin sanotusta Jollaksen palkkamurhasta. 

Siinä myötävaikuttaneen B:n osuus oli suurempi kuin edellisissä tapauksissa. A 

oli sopinut palkkamurhasta X:n pojan kanssa. A luvattua osan palkkiosta B:lle 

tämä tuli kumppaniksi. A ja B olivat ainakin kaksi kertaa käyneet tutustumassa 

paikkaan ja valmistaneet yhdessä aseeseen patruunat. Tekoyönä he katkaisivat 

uhrin talon puhelinjohdon. B oli odottanut A:ta tekopaikan lähellä autossa, 
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kuljettanut A:n pois ja osallistunut rikoksen välineiden hävittämiseen. B tuomit-

tiin murhasta tekijänä. 

 

2.5 Erityiset henkilöön liittyvät olosuhteet 
 

 Rikoslain 5 luvun 4 §. Kun jokin erityinen olosuhde poistaa jonkin teon 

rangaistavuuden taikka sitä vähentää tahi enentää; koskekoon se 

ainoastaan sitä tekijää, yllyttäjää tahi auttajaa, joka on mainitussa 

suhteessa. 

 

Lieventävät henkilökohtaiset olosuhteet. — Säännöksellä on haluttu varmistaa se, 

että erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka lieventää teon rangaistavuutta, ei 

koidu kaikkien osallisten hyväksi. Sellaisia lieventäviä subjektiivisia olosuhteita, 

jotka eivät koidu osallisten hyväksi, ovat luonnollisesti nuoruus (RL 3:2) ja 

vähentynyt syyntakeisuus (RL 3:4). 17-vuotiaan avunantajana toiminut tuomitaan 

siis avunannosta varkauteen, ei sen sijaan avunannosta nuorena henkilönä tehtyyn 

varkauteen. 

 Kuten edellä todettiin, esimerkiksi hätävarjelun liioittelu, tietyt pakkotilateot 

ja kieltoerehdys voivat toimia anteeksiantoperusteena. Hätävarjelun liioitteluti-

lanteessa avustanut voidaan tuomita rangaistukseen, vaikka hätävarjelun rajat 

ylittänyt henkilö jätettäisiinkin rangaistukseen tuomitsematta. Myös rangaistuk-

sen lieventämisperusteet (RL 6:3) ovat henkilökohtaisia eivätkä ne koidu muiden 

osallisten eduksi. 

 Sen sijaan jos tekijän tekoon soveltuu oikeuttamisperuste, rangaistusvapaus 

ei johdu henkilökohtaisesta syystä. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi 

hätävarjelussa olevaa henkilöä saa auttaa ilman rangaistusvastuuta. Pääsääntöi-

sesti myös korvausvastuu on poissuljettu. 

 Rangaistavuuden poistavat henkilökohtaiset olosuhteet. — Henkilökohtainen 

objektiivinen rangaistavuuden poistava seikka on esimerkiksi lähisukulaisuus 

törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisessä (RL 15:10) ja rikoksentekijän 

suojelemisessa (RL 15:11). Tunnusmerkistöjä ei sovelleta rikoksentekijän 

läheisiin, koska heiltä on kohtuutonta edellyttää perheenjäsenen ilmiantamista. 

Oletetaan, että rikoksentekijän puoliso kätkee miehensä poliiseilta ja saa tekoonsa 

apua ystävältään. Vaikka vaimoa ei rangaistakaan, häntä avustanut voidaan 

tuomita avunannosta rikoksentekijän suojelemiseen. 

 Rangaistavuutta korottavat henkilökohtaiset olosuhteet. — Samalla tavalla 

arvioidaan rangaistavuutta korottavia subjektiivisia seikkoja. Ne eivät koidu 

muiden osallisten vahingoksi. Tilanteet ovat monenlaisia ja liittyvät yleensä 

sellaisiin subjektiivisiin seikkoihin kuin vakaaseen harkintaan tai tiettyyn motii-

viin rangaistusta ankaroittavana tekijänä. 

 Esimerkiksi tahallisen surmaamisteon voi kvalifioida murhaksi vakaa 

harkinta (RL 21:2). Useiden osallisten tilanteessa on mahdollista, että tekijä 

tuomitaan murhasta mutta toinen osallinen avunannosta tappoon, jos hän on tullut 

rikokseen mukaan hetken mielijohteesta. Samanlainen motiiviin liittyvä seikka 
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erottaa vapaudenriiston (RL 25:1) panttivangin ottamisesta (RL 25:4). 

Jälkimmäisessä on kyse vapaudenriistosta, joka tehdään jotta joku muu voidaan 

pakottaa esimerkiksi maksamaan lunnasrahoja tai vapauttamaan vankeja. Jos 

panttivangin ottajaa avustaa henkilö, joka ei tiedä päätekijän aikomuksesta, hänet 

voidaan tuomita avunannosta vapaudenriistoon, vaikka päätekijä tuomitaan 

panttivangin ottamisesta. 

 Perättömän ilmiannon ja kunnianloukkausrikosten rangaistavuudelle on 

olennaista se, tehdäänkö teko "vastoin parempaa tietoa" eli tietoisesti valehdel-

len. Myös tällainen ankaroittava seikka vaikuttaa vain sellaisen osallisen 

vastuuseen, joka on tiennyt lausuman perättömyydestä. Myös rangaistuksen 

koventamisperusteet (RL 6:2) koskevat vain asianomaista osallista. 

 

2.6 Erikoisrikokset 
 

Avoin tekijätunnusmerkki "joka". — Jokaisessa tunnusmerkistössä on tekijätun-

nusmerkki, joka ilmaistaan meillä yleensä avoimella termillä "joka". Näissä 

tilanteissa tekijänä, tekijäkumppanina tai osallisena voi tulla kyseeseen kuka 

tahansa. Suurin osa tunnusmerkistöistä on kirjoitettu tähän asuun. 

 Esimerkiksi veropetokseen voi periaatteessa syyllistyä tekijänä kuka tahansa. 

Tekijävastuuta ei ole periaatteessa rajattu ilmoitusvelvollisiin tai — jos verovel-

vollisena on oikeushenkilö — heidän edustajiinsa. Toisaalta näissäkin tilanteissa 

on tulkinnan avulla pyritty rajaamaan tekijäpiiriä, koska yhtiö- ja verolainsää-

dännössä ilmoitusvelvollisuudet on usein kohdennettu johonkin tahoon. 

 Erikoisrikokset (delicta propria). — Ongelmia aiheutuu erikoisrikosten ja 

erityisten tekijätunnusmerkkien tilanteissa. Tällöin varsinaisena rikoksen tekijänä 

voi olla vain sellainen henkilö, jolla on lain edellyttämä asema tai ominaisuus 

taikka joka täyttää muut tunnusmerkistössä tarkoitetut olosuhteet. Muut henkilöt 

eivät voi syyllistyä näihin rikoksiin tekijänä. Erikoisrikoksissa sovellettavasta 

osallisuusopista ei säädetä rikoslaissa. 

 Lakiin kirjattuja erikoisrikoksia ovat selkeimmin virka-, sotilas- ja työrikok-

set. Virkarikoskriminalisoinnit koskevat lähinnä virkamiehiä, luottamushen-

kilöitä ja eräitä julkisyhteisöjen työntekijöitä (RL 2:12). Sotilasrikokset on 

säädetty sotilasviroissa palvelevia henkilöitä ja varusmiehiä (RL 45:1-3) varten. 

Työrikoksiin (RL 47 l) voi syyllistyä yleensä vain työnantaja tai tämän edustaja 

(poikk. RL 47:5.2). Kirjanpitorikoksiin (RL 30:9-10) voi syyllistyä kirjanpito-

velvollinen, hänen edustajansa tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksian-

nolla uskottu. Velallisen rikoksiin (RL 39 l) voi syyllistyä velallinen tai henkilö, 

joka toimii velallisen puolesta (RL 39:7).  

 Muitakin esimerkkejä voidaan esittää. Törkeään liikenteen vaarantamiseen 

(TLL 99 §) voi syyllistyä vain moottoriajoneuvon kuljettaja. Rikoslain ulkopuo-

lisia erikoisrikoksia, joissa rangaistusvastuu kohdennetaan esimerkiksi elinkei-

nonharjoittajaan, on jonkin verran. 

 Toinen sääntelytapa on se, jossa erityinen tekijätunnusmerkki on sidottu 

henkilön muodollisjuridiseen asemaan yhteisössä. Näin on menetelty lähinnä 
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merilaissa, ilmailulaissa ja joukkoviestintää koskevissa säädöksissä, joissa on 

omat säännöksensä eri asemissa toimivien henkilöiden varalta. Aluksen kaptee-

nia koskevat omat pykälänsä, samoin lehden päätoimittajaa. 

 Tekijäkumppanuus. — Meillä on vakiintuneesti katsottu, että ulkopuolinen 

henkilö voi olla erikoisrikoksissa vain yllyttäjänä tai avunantajana. Tämä 

edellyttää, että päätekijänä voidaan pitää tekijätunnusmerkit täyttävää henkilöä. 

Ulkopuolinen henkilö voi olla vain avunantaja tai yllyttäjä, vaikka hänen 

tosiasiallinen osuutensa rikokseen vastaisi tekijäkumppanuutta. 

 Oletetaan, että yrityksen osakas, joka ei osallistu millään tavalla yrityksen 

hallintoon, päättää yhdessä yhtiön kirjanpitäjän kanssa hävittää tilikirjat ennen 

konkurssia. Omistajaa ei voitane katsoa yhtiön edustajaksi. Hänet tuomitaan vain 

avunannosta kirjanpitorikokseen, vaikka hänen kokonaispanoksensa kirjanpitori-

koksessa olisikin tekijäkumppanuuteen rinnastettava. Kirjanpitäjä tuomitaan 

kirjanpitorikoksesta. 

 Välillinen tekeminen. — Jos tekijätunnusmerkit täyttävä henkilö pakottaa tai 

erehdyttää ulkopuolisen rikokseen, edellistä voidaan pitää välillisenä tekijänä. 

Oletetaan, että virkamies haluaa eroon nimikirjassaan olevista merkinnöistä, hän 

valehtelee ATK-operaattorille, että viraston henkilöstötiedostot on päätetty 

tuhota ja operaattori tuhoaa tiedostot. Virkamies vastaa virkavelvollisuuden 

rikkomisesta siitä riippumatta, onko operaattoria pidettävä virkamiehenä vai ei. 

 Mutta miten olisi arvioitava päinvastaista tapausta, jossa ulkopuolinen 

pakottaa tai erehdyttää tekijätunnusmerkit täyttävän henkilön rikokseen? Edellä 

käytettiin esimerkkinä kirjanpitorikosta, johon voi syyllistyä kirjanpitovelvolli-

nen, tämän edustaja tai toimeksiannon saanut kirjanpitäjä. Oletetaan, että 

yrityksen osakas, joka ei osallistu millään tavalla yrityksen hallintoon, pakottaa 

kirjanpitäjän hävittämään tilikirjat ennen konkurssia. Jos pakko on ollut riittävän 

voimakasta, kirjanpitäjää ei rangaista. Olisiko omistajan katsottava syyllistyneen 

paitsi pakottamiseen myös kirjanpitorikokseen? Omistaja voitaneen tuomita vain 

kirjanpitäjän pakottamisesta (RL 25:8), jos hän ei itse kuulu kirjanpitorikoksen 

tekijäpiiriin. 

 Toimiminen oikeushenkilön puolesta. — Erikoisrikoksesta tuomitseminen 

aiheuttaa ongelmia niissä tilanteissa, kun erityisen tekijätunnusmerkin täyttää 

vain oikeushenkilö, jonka puolesta on toimittu. Mahdolliset aukot rangaistusvas-

tuussa on meillä pyritty täyttämään tunnusmerkistön tekijäpiiriä laajentamalla. 

Kuten edellä todettiin, työlainsäädännössä vastuu kohdennetaan säännönmukai-

sesti työnantajaan tai tämän edustajaan. Kirjanpitorikoksiin (RL 30:9-10) voi 

syyllistyä paitsi kirjanpitovelvollinen myös hänen edustajansa tai se, jonka 

tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu. Velallisen rikoksiin (RL 39 l) 

voi syyllistyä velallisen lisäksi myös henkilö, joka toimii velallisen puolesta (RL 

39:7). Joissain tunnusmerkistöissä edellytetään toimimista tekijätunnusmerkin 

omaavan oikeushenkilön puolesta tai hyödyn hankkimista oikeushenkilölle. 

 Osassa vastuusubjektien piirin laajentamiseen tähdänneistä säännöksistä 

soveltamisala on edelleen saattanut jäädä varsin suppeaksi. Joka hävittää toisen 

puolesta kirjanpidon, ei voi syyllistyä kirjanpitorikokseen, ellei hävittäjänä toimi 



Sida 303 av 360 
 

yrityksen edustaja tai kirjanpidon toimeksiannolla tehtäväkseen saanut. Ainoa 

vaihtoehto on katsoa, että myös yrityksen edustaja — esimerkiksi toimitusjohtaja 

— on ollut mukana tekijänä, jolloin ulkopuolinen voidaan tuomita avunantajana. 

 Lainsäädännössämme on lisäksi eräitä selviä aukkoja, joiden johdosta toimin-

nan organisoiminen oikeushenkilön piiriin voi jopa estää luonnollisen henkilön 

tuomitsemisen rangaistukseen. Tekijätunnusmerkki on kirjoitettu sellaiseksi, että 

rikokseen voisi syyllistyä yhteisömuotoisessa toiminnassa vain oikeushenkilö, 

vaikka tarkoituksena on ollut rangaista myös sen puolesta toimivia tahoja. 

Käytännössä säännökset ovat vähämerkityksisiä. 

 Edustajanvastuu? — Meiltä puuttuu yleissäännös niin sanotusta edustajan-

vastuusta. Kyse olisi erityisen tekijätunnusmerkin sivuuttamisesta silloin, kun 

kyse on oikeushenkilön tai vastaavan yhteenliittymän puolesta tehdystä rikokses-

ta. Tällaista yleissäännöstä ollaankin ehdottamassa rikoslain yleiseen osaan. Se 

olisi kaikkein selkein ja yksinkertaisin tapa ratkaista ne ongelmat, joita erityisistä 

tekijätunnusmerkeistä aiheutuu, kun rikos on tehty oikeushenkilön toiminnassa. 

 Oikeushenkilön lakimääräistä edustajaa, sen päättävän elimen jäsentä, oi-

keushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävää tai sen puolesta muutoin 

toimivaa henkilöä voitaisiin rangaista oikeushenkilön toiminnassa tehdystä 

rikoksesta, vaikka tekijä ei henkilökohtaisesti täytä erityistä tekijätunnusmerkkiä. 

Ennen kaikkea säännös laajentaisi rangaistusvastuuta eräissä tilanteissa niihin 

oikeushenkilöä tosiasiallisesti johtaviin henkilöihin, jotka eivät kuulu johtoon tai 

lakimääräiseen toimielimeen ja jotka tällä hetkellä voivat päästä eräistä rikoksista 

"kuin koira veräjästä". 

 

2.7 Toissijaisuussäännös 

 

 Rikoslain 5 luvun 5 §. Mitä tässä edellä on sanottu rikoksessa osallisen 

rankaisemisesta, älköön käytettäkö niissä tapauksissa, joista tässä laissa 

on toisin säädetty. 

 

Osallisuusopillisia poikkeussäännöksiä. — Mikään ei tietenkään estä sitä, että 

lainsäätäjä säätää joissain tunnusmerkistöissä RL 5 luvusta poikkeavalla tavalla 

osallisten vastuusta. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa oikeudessa tällaiset "rikos-

tyyppikohtaiset osallisuusopit" ovat melko tavallisia.  

 Meillä poikkeamat yleisistä osallisuussäännöistä ovat harvinaisia. Ainoastaan 

joissain tunnusmerkistöissä on rikoslain 5 luvun yleissäännöksistä poikkeavia 

määräyksiä. Esimerkkinä voidaan esittää sotilasrikoksiin kuuluvat kuuliaisuusri-

kokset. Näissä sotilasrikoksissa on ajateltu, että yhdessä tehty teko on olennaisesti 

vaarallisempi kuin yksin tehty. Rangaistusasteikko yhteiselle teolle on 

ankarampi.  

 

2.8 Tuottamuksellisten rikosten erityispiirteet 
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Tuottamuksellisesta osallisuudesta. — RL 5 luku ei tietenkään estä sitä, etteikö 

myös tuottamuksellinen "osallistuminen" tuottamukselliseen rikokseen voisi 

johtaa vastuuseen. Perinteisestä osallisuusopista ei tapauksissa ole kysymys, vaan 

kaikki osalliset tuomitaan rikoksen tekijöinä. Tapausryhmien ratkaisemista 

vaikeuttaa se, että niissä yhdistyvät usein kysymykset teon huolimattomuudesta 

ja laiminlyönnin rangaistavuudesta. Joissain tapauksissa tekijän huolimattomuus 

on varsin lievää. Koska kysymyksiä on käsitelty eri osissa tätä teosta, tässä 

esitetään vain pari esimerkkiä. 

 Tuottamuksellinen tekijäkumppanuus. — Tietynlainen tekijäkumppanuus 

tuottamukselliseen rikokseen on mahdollinen. Esimerkki voi olla vaikkapa 

leikkauksessa sattunut hoitovirhe, jossa vain useat samanaikaiset virheet aiheut-

tavat uhrille kuoleman. Niin ikään työturvallisuusvastuussa on tavallista tietyn-

lainen tuottamuksellinen tekijäkumppanuus. Työnantajan ylempään johtoon 

kuuluva edustaja, joka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan 

jatkumisen ja siten osaltaan aiheuttaa työtapaturman, vastaa yleensä myös 

vahinkoseurauksista. Hänet voidaan tuomita kuolemantuottamuksesta samalla 

tavalla kuin työpaikalla ollut työturvallisuuspäällikkö. Jos kyse on aktiivisesta 

tekemisestä, tapaukset ovat melko ongelmattomia. 

 Laiminlyöntitilanteissa ongelmat liittyvät ennen kaikkea siihen, kuka on 

vastuuasemassa estämään toisten toiminnan ( III.5.3) ja miten vastuu kohden-

netaan mahdollisten vastuusubjektien kesken ( III.5.4). Usein on kysyttävä, 

millaisia perusteltuja vastavuoroisia odotuksia organisaation sisällä oli siitä, että 

kukin hoitaa tehtävänsä huolellisesti. Kaikkien henkilöiden toimintaa ei voida 

valvoa koko ajan ja jossain määrin on hyväksyttävä se, että ihmiset hoitavat 

tehtävänsä itsenäisesti. 

 "Tuottamuksellinen välillinen tekeminen". — Kuten edellä todettiin, tuotta-

muksellinen myötävaikuttaminen syyntakeettoman tai erehtyneen tekoon voi olla 

rangaistavaa. Ampuma-aseen tai räjähteen antaminen lapsen käteen sillä seu-

rauksella, että lapsi ampuu veljensä, on suhteellisen ongelmaton tapaus.  

 Ongelmia koituu siitä, jos taustalla toiminut henkilö ei ole toiminut aktiivi-

sesti, vaan vastuuta perustellaan laiminlyöntivastuulla. Nytkin joudutaan kysy-

mään, kuinka laaja valvontavelvollisuus kussakin tilanteessa on, vaikka henkilön 

katsottaisiinkin periaatteessa olevan valvontavastuussa toisen tekemisistä. 

 Lisäongelmia aiheutuu siitä, kun erehtynyt, pakotettu, lapsi tai mielenter-

veydeltään häiriintynyt aiheuttaa itselleen vahinkoa. Miten olisi arvioitava sitä, 

että lääkäri antaa psykiatriselle potilaalle suuren unilääkereseptin, vaikka hänellä 

on konkreettista syytä epäillä itsemurhan mahdollisuutta? ( III.6.3.2) 

 "Tuottamuksellinen yllytys". — Näitä tilanteita on käytännössä vähemmän 

esillä. Tilanteet liittyvät niin sanottujen yllytyshullujen tekemiin tekoihin. Miten 

olisi arvioitava sitä, jos A pilan päiten kehottaa B:tä lyömään poliisimiestä 

nyrkillä leukaan ja A:n yllätykseksi B tekee työtä käskettyä? Jos A yllyttäisi 

sairasta tahallaan, kyse voisi olla välillisestä tekemisestä ( V.2.2). 

 Tuottamuksellinen myötävaikutus. — Avunantoa muistuttava myötävaikutus 

toisen rikokseen on tavallisempaa. Aivan perinteistenkin rikosten yhteydessä voi 
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käydä niin, että toinen huolimattomuuttaan edistää toisen rikostekoa. Esimerkki-

nä tästä olisi tilanne, jossa A kuljettaa B:n rikoksentekopaikalle, vaikka epäilee 

tämän syyllistyvän siellä tuhotyöhön. A ei kuitenkaan tunne B:n aikomuksia 

riittävän varmasti, jotta voitaisiin puhua avunannosta. Tai oletetaan, että vara-

osaliike myy auton lukkojen tiirikkasarjaa ja liikkeeseen tulee henkilö, joka 

väittää pitävänsä autokorjaamoa ja haluaa ostaa sarjan. Millä edellytyksin 

voidaan sanoa, että tiirikkasarjan myyjä aiheuttaa huolimattomuudellaan niitä 

vahinkoja, joita koituu, kun ostaja murtautuu välineillä autoihin?  

 Samanlainen esimerkki olisi se, jossa A on jättänyt ladatun aseen huolimatto-

masti yleiseen tilaan ja B asetta varomattomasti käsittelemällä tulee laukaisseeksi 

sen tappavin seurauksin. Kumpikin voi joutua vastuuseen kuolemantuottamuk-

sesta tekijänä, jos myös A:lla oli konkreettisia syitä epäillä tällaista väärinkäyttöä. 

( III.6.1.9) 

 Näissäkin tapauksissa laiminlyönnillä myötävaikuttamiseen liittyy erityison-

gelmia. Missä tilanteessa esimerkiksi koulun opettaja voi vastata koulukiusauk-

sen vahinkoseurauksista, jos hän ei yritä estää kiusauksen jatkumista? Tilanteita 

käsiteltiin edellä osana kiellettyä riskiä ( III.6.1.9). 
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LUKU VI 

KONKURRENSSIKYSYMYKSIÄ 

 

 

1 KYSYMYSTEN EROTTELU 

 

Konkurrenssi yhtenäisrangaistusjärjestelmässä. — Yhtenäisrangaistusjärjestel-

mään siirtyminen vuonna 1992 poisti eräiden perinteisten konkurrenssikysymysten 

käytännöllisen merkityksen. Se olikin uudistuksen yksi tavoite. Tuomioistuimelle 

piti jättää enemmän aikaa sellaisten olennaisten kysymysten arviointiin kuin 

yhteisen rangaistuksen määräämiseen. 

 Aikaisemmin tuomioistuimen piti ottaa kantaa siihen, oliko rikokset tehty 

"yhdellä teolla" vai ei. Oli erotettava omaksi ryhmäkseen ne tilanteet, joissa samalla 

rikosteolla tehtiin useita rikoksia. Enää se ei ole tarpeen vaikka usein tuomarit 

vieläkin puhuvat esimerkiksi yhdellä teolla tehdyistä ajo-oikeudetta ajosta, 

liikenteen vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta erotuksena erillisille teoille. 

Ennen puhuttiin myös "jatketusta rikoksesta", joka käsitti esimerkiksi kymmenen 

varkautta. Siinä taasen useilla teoilla oli syyllistytty vain yhteen rikokseen. Tämäkin 

tekoon sidottu konkurrenssimuoto jäi pois käytöstä. Useita konkurrens-

sikysymyksiä jäi kuitenkin edelleen ratkaistavaksi. 

 Rangaistusten yhdistämistä ja yhteenlaskemista koskevat ongelmat kuuluvat 

seuraamusjärjestelmään eikä niitä käsitellä tässä. Niissä kysytään, millä tavalla 

rikosten useammuus vaikuttaa rangaistuksen määräämisessä. Yhtenäisrangais-

tusjärjestelmän perusajatus on, että jos henkilö on syyllistynyt useampiin rikoksiin, 

hänelle tuomitaan niistä yksi yhteinen rangaistus, jonka asteikko on jonkin verran 

ankarampi kuin yksittäisten rikosten tunnusmerkistöjen asteikot. Rangaistuksia ei 

missään Euroopan maassa lasketa täysimääräisesti yhteen, vaan rikosten 

useammuus otetaan huomioon ankaroittavana seikkana. Muunlainen järjestelmä 

johtaisikin täysin kestämättömiin lopputuloksiin. 

 Lainkonkurrenssi ja rikosten yksiköiminen. — Seuraamusten määräämisen 

yhteydessä joudutaan arvioimaan saman henkilön tekemiä eri rikoksia edellä 

kuvatulla tavalla. Kokonaisseuraamuksen määräämisen tapa saattaa riippua rikos-

ten välisistä suhteista. 

 Ennen kuin rangaistuksia voidaan alkaa yhdistää, on täytynyt tehdä ratkaisu, 

onko henkilö syyllistynyt suhtautumisellaan yhteen vai useampaan rikokseen. 

Yhdistäminen aktualisoituu vain, jos rangaistus määrätään useammasta rikoksesta. 

Tähän ongelmaan liittyvät lainkonkurrenssi ja rikosten yksiköinti. Ongelmia 

voidaan havainnollistaa seuraavalla kuviolla. 
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Rikosten yksiköimisen ulottuvuudet 

 
 

  Yksi tunnusmerkistö  Usea tunnusmerkistö 

Yksi rikos  3  2 

Usea rikos  4  1 

 

 

Selkein tilanne on ruudussa 1. Henkilö on käynyt varkaissa eilen ja ajaa tänään 

juovuksissa. Hänet tuomitaan varkaudesta ja rattijuopumuksesta. Rangaistus 

tuomitaan asteikolta, joka on jossain määrin varkauden asteikkoa ankarampi. 

 Tilannetta ei muuta sekään, että hän olisi rikkonut useita tunnusmerkistöjä 

samalla teolla. Esimerkkitilanne on se, jossa henkilö tuomitaan yhden ajosuori-

tuksen perusteella ajo-oikeudetta ajosta, liikenteen vaarantamisesta, rattijuopumuk-

sesta ja vammantuottamuksesta. Osa tuomareista nimittää näitä tapauksia 

edelleenkin "yksin teoin tehdyiksi", mutta välttämätöntä se ei ole. 

 Ruutu 2 kuvaa sitä melko tavallista tilannetta, että tunnusmerkistöt syrjäyttävät 

toisensa. Jos esimerkiksi murtovarkauden toteuttamiseen säännönmukaisesti 

sisältyy jonkinasteista vahingontekoa, vahingonteosta ei rangaista erikseen ja tekijä 

tuomitaan ainoastaan varkaudesta. Aivan erillistenkin tekojen tapauksessa voi tulla 

vastaavia ongelmia. Esimerkiksi henkirikoksen uhrin henkilöpapereita voidaan 

hävittää ajallisesti selvästi henkirikoksen jälkeen, mutta papereiden hävittämisestä 

ei rangaista erikseen, koska kyseessä on jälkiteko. 

 Lainkonkurrenssissa käsitellään ruutujen 1 ja 2 rajanvetoa. Siinä kysytään, 

missä tilanteissa tunnusmerkistöt ovat sillä tavalla toisensa syrjäyttävässä suhteessa, 

että yhden soveltaminen sulkee muut pois ja tapaus sijoittuu ruutuun 1 ruudun 2 

sijasta. Lainkonkurrenssi käsitellään seuraavassa jaksossa ( VI.2). 

 Kolmas ruutu on periaatteessa — mutta vain periaatteessa — yksinkertainen. 

Siihen kuuluvat ne tapaukset, joissa tekijän suhtautuminen täyttää yhden 

tunnusmerkistön ja tekijä tuomitaan yhdestä rikoksesta. Kyse voi olla vaikkapa 

siitä, että A:n lyötyä B:tä nyrkillä leukaan A tuomitaan pahoinpitelystä.  

 Ruutu 4 sisältää ne tapaukset, joissa samaa tunnusmerkistöä on toteutettu 

useaan kertaan siten, että suhtautumista ei voida pitää yhtenä rikoksena. Sellaisesta 

on kyse vaikkapa silloin, kun henkilö ajaa rattijuoppona tänään, viikon päästä ja 

seuraavalla viikolla. Myös siinä tilanteessa, että henkilö ampuu yhdellä haulikon 

laukauksella kaksi ihmistä kuoliaaksi, on kyse tästä tilanteesta. 

 Ongelmallisempia ovat ne tapaukset, joissa toiminta koostuu useasta osateosta. 

A on saattanut yrittää tappaa B:tä jo useampana päivänä ja neljäntenä päivänä hän 

onnistuu. Onko A tuomittava yhdestä murhasta vai olisiko tapaus sijoitettava 

ruutuun 4, jonka mukaan hänet tuomittaisiin kolmesta murhayrityksestä ja 

murhasta? Samanlaisia ongelmia liittyy niihin tilanteisiin, joissa henkilö on 

syyllistynyt yhdellä ja samalla teolla rikoksiin useita uhreja vastaan. Jos A 
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murtautuu kerrostalon vintille ja anastaa kanaverkkokopeista kymmenen eri 

osakkaan omaisuutta, syyllistyykö hän yhteen vai kymmeneen varkauteen? 

 Rikosten yksiköinnissä käydään rajaa ruutujen 3 ja 4 välillä. Siinä mielessä 

rikosten yksiköinti on yksinkertaista, että sovellettavana on sama tunnusmerkistö. 

Siihen kysymykseen vastaamisen helppous päättyykin. Rajanveto yhden rikoksen 

ja useampikertaisten rikosten välillä on vaikea kysymys ja yleispäteviä sääntöjä ei 

voida esittää. 

 Rikostyypit eroavat toisistaan, samoin tyypillinen rikosten tekemisen tapa. 

KKO:n käytäntöä on tulkittava varoen, koska vielä 1980-luvulla konkurrenssijär-

jestelmään kuuluivat jatkettu rikos ja yksin teoin tehdyt rikokset. Jatketun rikoksen 

konstruktiota voitiin pitää kompromissina yhden ja useamman rikoksen väli-

maastossa. Kohtuulliseen lopputulokseen päästiin, vaikka tuomittiin useista 

rikoksista. Nyt voitaisiin olettaa, että osa jatketun rikoksen tilanteista voitaisiin 

ymmärtää yhtenä rikoksena. Kysymystä käsitellään lainkonkurrenssin jälkeen ( 

VI.3). 

 Pahoinpidellyn surmaaminen ja muut kuolemaan johtavat kombinaatiot. — 

Ongelmat kasvavat, kun rikosten yksiköintikysymystä ei asetetakaan saman 

tunnusmerkistön toistamisen näkökulmasta vaan eri tunnusmerkistöjen kannalta. 

Tärkein ongelmaryhmä on se, jossa A aiheuttaa useilla peräkkäisillä tahallisilla ja 

tuottamuksellisilla osateoilla B:n kuoleman. 

 A saattaa ensin pahoinpidellä B:n tajuttomaksi ilman tappotahallisuutta ja 

myöhemmin haudata kuolleeksi luulemansa B:n. Onko kyseessä törkeä pahoinpi-

tely ja törkeä kuolemantuottamus? Vai sitooko B:n henkilö ja tapahtumankulun 

ajallinen ja paikallinen yhteys teon kokonaisuudessaan yhdeksi rikokseksi? Taposta 

ei ole kysymys, koska tappotahallisuus puuttuu. Näissä kysymyksissä on 

yhdistettävä yhtäältä rikosten yksiköimisoppi sekä toisaalta useat yleisten oppien 

kysymykset, erityisesti tahallisuuden ulottuvuusongelmat. Kuolemaan johtavan 

toiminnan ongelmat tulevat arvioitaviksi viimeisenä ( VI.4). 

 

2 LAINKONKURRENSSI 

 

Ongelma. — Otetaan ensin tarkasteltavaksi kysymys siitä, onko aina sovellettava 

kaikkia niitä tunnusmerkistöjä, jotka toimintaan näyttäisivät soveltuvan. Usein 

säännökset ovat sillä tavoin toisensa syrjäyttävässä suhteessa, että yhden sovel-

taminen sulkee muut pois. Tällöin rangaistussäännökset ovat sellaisessa suhteessa, 

että niitä ei sovelleta toistensa ohessa, vaan jokin niistä on sellainen, että se tekee 

muiden soveltamisen oikeudellisesti mahdottomaksi tai epätarkoituksenmu-

kaiseksi. Tilannetta kutsutaan lainkonkurrenssiksi. 

 Lainkonkurrenssin tilanteita on monenlaisia, ja niistä on runsaasti korkeimman 

oikeuden ratkaisuja. Kysymyksillä onkin paljon käytännön merkitystä ja niiden 

nykyistä selkeämpi ratkaiseminen olisi toivottavaa. Monet tilanteet näyttävät 

verraten itsestään selviltä; toiset taas ovat epäselvempiä tilanteita. Tässä esitetään 

tyypillisiä tilanteita. 
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 Erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen. — Yksi oikeuslähdeopin mukai-

sista ristiriidan ratkaisusäännöistä on, että erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen 

(lex specialis derogat legi generali). Selväpiirteisin tilanne on, kun ollaan sovelta-

massa saman tunnusmerkistön eri tekomuotoja koskevia säännöksiä. Esimerkiksi 

varkauden perustunnusmerkistön (RL 28:1) ohella meillä on voimassa privilegioi-

tuna tekomuotona näpistys (RL 28:3) ja kvalifioituna törkeä varkaus (RL 28:2). 

Vaikka törkeä varkaus aina täyttääkin samalla myös varkauden ja näpistyksen 

tunnusmerkistön, sovelletaan tietysti vain yhtä tunnusmerkistöä. 

 Monia muitakin yleissäännöksen tilanteita olisi esitettävissä. Vapaudenriiston 

(RL 25:1) erityissääntelyä on muun muassa panttivangin ottaminen (RL 25:4). 

Laiton uhkaus (RL 25:7) on yleissäännös, jonka sisältämä suhtautuminen on osa 

muun muassa ryöstöä (RL 31:1) ja raiskausta (RL 20:1). Raiskaajaa ei tuomita 

raiskauksen ohella pakottamisesta, ei myöskään ryöstäjää. Periaate on selvä. 

Ongelmaksi jää se, että aina ei ole helppoa sanoa, onko säännös yleissääntelystä 

erotettu erityistapaus. 

 Toissijaisuuslausekkeella varustettu säännös väistyy. — Usein laissa onkin 

nimenomaisia toissijaisuuslausekkeita. Rikoslakiprojektin kuluessa näitä lausek-

keita on kirjattu selvyyden vuoksi entistä useampiin tunnusmerkistöihin. Tun-

nusmerkistöön on voitu kirjoittaa esimerkiksi rajaus "jollei teosta muualla laissa 

säädetä ankarampaa rangaistusta". Näin on menetelty muun muassa pakottamista 

tarkoittavassa tunnusmerkistössä (RL 25:8). Esimerkiksi kiskonnassa (RL 36:6) on 

epäilemättä kysymys myös pakottamisesta, mutta säännöksistä sovelletaan vain 

kiskontatunnusmerkistöä. Lainsäätäjä on ratkaissut sen, että yleistä säännöstä 

voidaan soveltaa vain, kun on selvitetty, että mikään erityissäännös ei sovellu. 

 Edellä käsiteltyjen tapausryhmien selväpiirteisyys selittyy sillä, että vertailussa 

on suoraan kaksi rikossäännöstä ja ratkaisu voidaan perustaa yleisiin normi-

ristiriidan ratkaisusääntöihin. Tilanteet mutkistuvat, kun arvioitaviksi tulee sellaisia 

yhdistelmiä, joissa joudutaan kysymään, tuleeko tekijän suhtautuminen katetuksi 

yhdellä säännöksellä vai onko syytä soveltaa useampia. Yhden säännöksen 

soveltamisen jälkeen ei aina jää jäljelle mitään "vääryyttä", joka perustelisi 

toisenkin säännöksen soveltamista. Ratkaisun perustaksi on nyt otettava se, millä 

tavalla säännökset kattavat toisen oikeudellisesti suojattujen etujen loukkauksia ja 

vaarantamisia. 

 Täytetty teko kattaa yrityksen. — On selvää, että rikoksen onnistuttua tekijää 

voidaan rangaista vain täytetystä teosta. Jos yritys johtaa täytettyyn tekoon, 

yrityksestä ei rangaista erikseen. Täytetystä rikoksesta säädetty rangaistus kattaa 

kaiken "vääryyden", joka sisältyy rikokseen säännönmukaisesti kuuluviin 

esivaiheisiin. 

 Sääntö on selvä silloin, kun koko toiminta liittyy samaan tilaisuuteen. Ryöstäjä, 

joka onnistuu yrityksessään, tuomitaan vain ryöstöstä. Raiskaaja, joka kymmenen 

minuutin taistelun jälkeen onnistuu teossaan, tuomitaan vain raiskauksesta. Jos A 

yrittää tappaa B:n ampumalla tätä kohti useita laukauksia, joista viimeinen osuu, 

kyse on yhdestä taposta.  
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 Päättymättömät yritykset ( V.1.4) arvioidaan samoin. Oletetaan, että liike-

mies toimittaa yritystuen myöntäjälle erilaisia asiakirjoja, joiden yhdessä olisi 

määrä johtaa virheelliseen yritystukipäätökseen. Yritys ei ole vielä päättynyt, koska 

liikemies ymmärtää, että avustuspetoksen tekeminen edellyttää pidempiaikaista 

yhteydenpitoa. Kun siis liikemies lopulta onnistuu saamaan yritystukea toimitet-

tuaan tuen myöntäjälle kymmeniä asiakirjoja, hän syyllistyy vain täytettyyn 

avustuspetokseen. 

 Lainkonkurrenssisuhde voitaneen ymmärtää laajemminkin. Myös epäonnistu-

neet yritysteot voivat olla lainkonkurrenssissa täytettyyn tekoon. Yhtenä murhana 

voidaan yleensä pitää sitäkin tilannetta, että A on ensin maanantaina käynyt 

ampumassa B:tä ilman tulosta, mutta hän päättää palata paikalle tiistaina ja tällöin 

onnistuu. 

 Syynä on paitsi lainkonkurrenssi myös yritysoppi. Jos näissä tilanteissa 

haluttaisiin rangaista sekä murhan yrityksestä että murhasta, olisi kysyttävä kaksi 

yritysopillista kysymystä. Luopuiko A maanantaina vapaaehtoisesti yrityksestään 

vai lähtikö A kotiin sen vuoksi, että ei saanut toteutettua rikosta ( V.1.4)? Vaikka 

A olisikin lähtenyt kotiin "pakon sanelemana", on vielä kysyttävä, oliko A:n 

maanantainen yritys edes kelvollinen esimerkiksi B:n oltua poissa kotoa ( V.1.3)? 

Jos maanantain yrityksestä luovuttiin vapaaehtoisesti tai jos se ei ollut edes 

kelvollinen, siitä ei voida rangaista. 

 Yhdistelmä murhan yritys ja murha voi siten tulla kyseeseen vain silloin, kun 

A:lla on ollut realistiset mahdollisuudet täyttää rikos jo maanantaina, mutta hän on 

joutunut poistumaan paikalta esimerkiksi kuullessaan poliisipartion lähestyvän. Jos 

näin on, on vielä kysyttävä, raukesiko tekijän rikossuunnitelma vain väliaikaisesti. 

Monet katsovat, että jos A lykkäsi täytäntöönpanoa vuorokaudella tultuaan 

häirityksi, kyseessä on vain yksi rikossuunnitelma ja vain murha. 

 Jos taas kyse olisi siitä, että A on joutunut poliisien vuoksi luopumaan teostaan, 

päättää unohtaa koko jutun mutta myöhemmin päättää sittenkin tappaa B:n, kysees-

sä olisi murhan yritys ja murha. Ratkaisevaa olisi siis motivaatiotilanteen yhtenäi-

syys. Tästä seikasta ei tietenkään aina ole saatavissa välitöntä näyttöä. Käytännössä 

rikoksentekosuunnitelmaa voidaan pitää yhtenä sitä helpommin, mitä 

läheisemmässä ajallisessa ja paikallisessa yhteydessä epäonnistuneet yritykset ja 

täytetty teko ovat. 

 Rajaus ja suhde rikosten yksiköintiin. — Sanomattakin on selvää, että edellä 

kuvattu lainkonkurrenssisääntö koskee vain niitä tilanteita, joissa kyse on samasta 

toimenpiteiden kohteesta tai ainakin saman henkilön yhdestä oikeudellisesti 

suojatusta edusta. Jos A yrittää ensin varastaa B:n auton siinä onnistumatta ja viikon 

kuluttua anastaa paremmalla menestyksellä C:n auton, kyseessä on varkauden 

yritys ja varkaus, koska teon kohde ei ole identtinen. Tappaja saattaa ensin ampua 

uhria päähän ja sen epäonnistuttua ampuukin rintaan; tässä tilanteessa kyse on 

saman henkilön hengestä ja kyse on murhasta. 

 Jos toimenpiteillä on eri kohde, joudutaan vielä pohtimaan rikosten yksiköintiä. 

Oletetaan, että A haluaa ottaa käyttöönsä toisen auton. Jos A yrittää ensin murtautua 

B:n autoon, ei saa aikaan edes vahinkoa ja epäonnistuttuaan murtautuu samalla 
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kertaa C:n autoon, suhtautuminen saatetaan yksiköidä tietyissä tapauksissa yhdeksi 

luvattomaksi käytöksi ( VI.3). Lainkonkurrenssista sen sijaan ei ole kysymys. 

 Täytetty teko ja sen yritys kattavat valmistelun. — Valmistelukriminalisointia 

pidetään toissijaisena sekä täytettyä rikosta että yritystä koskeviin säännöksiin 

verrattuna, jos valmistelurikoksen rangaistavuus perustuu tapahtuneen kaltaisen 

suhtautumisen estämiseen.  

 Asiaa voidaan valaista esimerkillä. Yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta (RL 

34:9) on kyse muun muassa silloin, kun A hankkii räjähteitä räjäyttääkseen 

myöhemmin vaarallisella tavalla rakennuksen. Oletetaan, että A on hankkinut 

räjähteet ja seuraavalla viikolla räjäyttää talon. Hän syyllistyy vain törkeään 

tuhotyöhön (RL 34:3), mutta ei sen lisäksi yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun. 

Asia lienee ymmärrettävä näin siinäkin tapauksessa, että A on hankkinut räjähteet 

tehdäkseen useita tuhotöitä, mutta käyttääkin koko varastonsa ensimmäiseen 

kohteeseen. Toisin on vain siinä tapauksessa, että varastoa jää riittävästi jäljelle 

muihin tuhotöihin. 

 Rikoksen yritys kattaa lievemmän täytetyn teon. — Käytännössä samaa sääntöä 

on noudatettu myös siten, että törkeämmän rikoksen yrityksen on katsottu sulkevan 

pois lievemmän, jo täytetyn teon. Edellä esitetyissä ( V.1) yritysesimerkeissä oli 

usein kyse tästä. Tuomittaessa tapon yrityksestä ei yleensä tuomita erikseen 

pahoinpitelystä (KKO 1993:5). Samoin tuomittaessa varkauden yrityksestä sillä 

perusteella, että henkilö oli yrittänyt tunkeutua anastuskohteeseen ja vahingoittanut 

sen oven lasia, häntä ei varkauden yrityksen ohella tuomita vahingonteosta (KKO 

1988:54).  

 Tekijäntoimi kattaa muut osallisuusmuodot. — Miten olisi ymmärrettävä 

osallisuustilanteet? Usein päätekijä on saanut yllytettyä muita mukaansa ja usein 

päätekijä on antanut apuaan avustajilleen. Näissä tilanteissa on selvää, että henkilö 

tuomitaan vain tekijäntoimesta eikä erikseen yllytyksestä tai avunannosta. 

 Samassa suhteessa lienevät yllytys ja avunanto. Yllytykseen sisältyy myöhempi 

avunanto. Jos talousrikoksen rahoittaja antaa vielä rikoksen kuluessa erilaisia 

neuvoja apureilleen, kyseessä on vain yllytys. Näissä tapauksissahan usein voidaan 

puhua jopa tekijäntoimesta. 

 Vahinkoseurauksen aiheuttaminen kattaa vain siihen kohdistuneen vaaran. — 

Syrjäyttääkö tappotunnusmerkistö (RL 21:1) vaaran aiheuttamisen (RL 21:13), jos 

A ampuu väkijoukossa vaarallisesti sillä seurauksella, että B kuolee? Tuomitaanko 

A vain taposta vai sen lisäksi vaaran aiheuttamisesta? Entä syrjäyttääkö kuole-

mantuottamus (RL 21:8) liikenteen vaarantamisen (TLL 98 §)? Oletetaan, että 

vaarallinen ohitus päätyy kuolonkolariin. Syyllinen tuomitaan kuole-

mantuottamuksesta, mutta tuomitaanko hänet lisäksi liikenteen vaarantamisesta? 

 Vastaus on helppo. Jos vaarantamistunnusmerkki täyttyy vain sen vuoksi, että 

menehtynyttä on vaarannettu, surmaamistunnusmerkistö kattaa vaaran. 

Kummassakaan esimerkissä näin ei ole asian laita ja A tuomitaan myös vaaran 

aiheuttamisesta tai liikenteen vaarantamisesta. Vaaran aiheuttamisen kri-

minalisoinnilla suojataan kaikkia ihmisvilinässä olleita. Liikenteen vaarantamisella 

tarkoitetaan teon yleistä vaarallisuutta liikenneturvallisuudelle, ja jos ohituksen 
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vaikutuspiirissä olisi voinut olla joku muukin, kyseessä on paitsi 

kuolemantuottamus myös liikenteen vaarantaminen. 

 Samoin voidaan tulkita eräitä presumoidun vaaran varaan rakentuvia rikoksia. 

Ratkaisussa KKO 1986 II 62 oli kyse tilanteesta, jossa ampuma-aseen varo-

mattoman käsittelemisen (RL 44:1) katsottiin sisältyvän vammantuottamukseen. 

Tapauksessa A:n käsittelemä ampuma-ase oli lauennut, ja B oli saanut haavoittunut. 

Perusteena A:n tuomitsemiselle vain vammantuottamuksesta todettiin, että A:n 

syyksi ei voitu lukea muuta ampuma-aseen varomatonta käsittelemistä, kuin mikä 

vammantuottamusrikokseen sisältyi. (Ään.) Samanlainen ratkaisu on KKO 1967 II 

45 (Ään.). 

 Pääteko kattaa esiteot. — Periaatteen lähtökohta on selkeä. Rikostekoon 

säännönmukaisesti — tai ainakin välttämättä — kuuluvat edeltävät teot tulisi jättää 

vaille erillistä rangaistusta. Oikeuskäytäntö on tässä suhteessa jokseenkin epäyh-

tenäistä eikä mitään selviä sääntöjä voida esittää. 

 Esimerkiksi vahingontekoa (RL 35:1) ja kotirauhan rikkomista (RL 24:1) 

koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos murtovaras ikkunan rikkomalla tunkeutuu 

toisen kotiin ja suorittaa varkauden, mikäli varkausrikokselle tarpeettomaan vahin-

gontekoon tai kotirauhan rikkomiseen ei ole syyllistytty. Ratkaisussa KKO 1975 I 

1 katsottiin, että murtovaras oli tuomittava vain varkaudesta, koska tekijä oli 

vahingoittanut omaisuutta vain sen verran, kuin anastustarkoituksen toteuttaminen 

oli edellyttänyt. 

 Esitekojen yhteydessä voidaan käsitellä myös niin sanottuja yhdistettyjä 

rikoksia, joiden tunnusmerkistöissä on yhdistetty kaksi muuta tunnusmerkistöä. 

Esimerkiksi ryöstössä (RL 31:1) on kyse väkivallasta tai sillä uhkaamisesta, joka 

yleensä täyttää pahoinpitelyn (RL 21:5) tunnusmerkistön ja anastamisesta, joka 

yleensä täyttäisi varkauden (RL 28:1) tunnusmerkistön. Meillä on katsottu, että 

pahoinpitely, jota ei ollut pidettävä törkeänä, sisältyi ryöstöön (KKO 1978 II 116). 

Törkeästä pahoinpitelystä sen sijaan rangaistaisiin ryöstön ohella. 

 Myös eräät muut tilanteet muistuttavat yhdistettyjä rikoksia. Virkamiehen 

väkivaltaisen vastustamisen (RL 16:1) kriminalisoinnilla ei suojata pelkästään 

virkamiestä henkilönä vaan turvataan tätä myös virkatehtävien suorittamiseen 

liittyvien vastarintatilanteiden varalta. Sinänsä tapauksiin soveltuisivat myös yleiset 

pahoinpitelykriminalisoinnit (RL 21:5-7). Käytännössä lievän pahoinpitelyn on 

kuitenkin katsottu sisältyvän virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen (KKO 

1986 II 1). Pahoinpitelystä on sen sijaan rangaistu virkamiehen väkivaltaisen 

vastustamisen ohella (KKO 1975 II 71). On selvää, että törkeä pahoinpitely ei 

sisälly virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. 

 Pääteko kattaa jälkiteot. — Myös rikostekoa säännönmukaisesti — tai ainakin 

välttämättä — seuraavat teot tulisi jättää vaille erillistä rangaistusta. Jälkiteko on 

rankaisematon, jos se käsittää sellaisen rikoksella saavutetun edun 

hyväksikäyttämisen, joka sisältyy päärikoksen tunnusmerkistöön. 

 On selvää, että varasta ei rangaista erikseen varastetun tavaran myymisestä 

eteenpäin. Kyse ei ole avunannosta toisen tekemään kätkemisrikokseen. Anastetun 
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omaisuuden hävittäminen ei ole erikseen rangaistava toisen omaisuuteen 

kohdistuva vahingonteko. 

 Ongelmia on aiheutunut niissä tilanteissa, joissa rikoksentekijä on jälkiään 

peittääkseen tai rikoksensa salatakseen syyllistynyt uusiin rikoksiin. Näissä 

tapauksissa ratkaisut voivat vaihdella eri tunnusmerkistöjä sovellettaessa. 

Ratkaisussa KKO 1980 II 124 oli kyse siitä, että syytetty oli ensin anastanut 

Ruotsissa auton ja sitten kuljettanut sen Suomeen ilman tulliselvitystä. Hänet 

tuomittiin vain varkaudesta, vaikka maahantuonnin perusteella syyttäjä vaati 

rangaistusta myös veropetoksesta. Samoin ratkaisussa KKO 1975 II 71 jätettiin 

jälkiteosta rankaisematta. Siinä syytetty oli surmattuaan uhrin seuraavana päivänä 

polttanut tämän asiapaperit tunnistamista vaikeuttaakseen. Asiapapereiden 

polttamista ei pidetty erikseen rangaistavana vahingontekona. 

 

3 YHDEN JA USEAN RIKOKSEN RAJANVETO 

 

Pituus- ja poikittaissuunnan ongelma. — Kuten johdannossa todettiin, rikokset 

joudutaan myös yksiköimään. On ratkaistava, milloin on syytä puhua yhdestä ja 

milloin useammasta rikoksesta. Kuinka paljon tunnusmerkistön mukaista 

suhtautumista "mahtuu" yhteen rikokseen ja missä vaiheessa on luontevaa katsoa, 

että tekijä on syyllistynyt useampaan samannimiseen rikokseen?  

 Kysymys ei tule esiin useiden erilaisten tunnusmerkistöjen tapauksissa. Silloin 

"yksiköiminen" tapahtuu lainkonkurrenssisäännöillä. Sen sijaan jos kyseeseen tulee 

vain yksi tunnusmerkistö, joudutaan arvioimaan sitä, kuinka laajalle sen tarkoittama 

suhtautuminen ulottuu. Erityisongelmia aiheuttavat vielä törkeät ja lievät 

tekomuodot. 

 Ongelmia voidaan kuvata pituussuunnan ja poikittaissuunnan rajankäynneiksi. 

Pituussuunnassa rajankäynti tulee esiin, kun saman tunnusmerkistön täyttävää 

suhtautumista jatketaan ajallisesti eteenpäin. Onko kyseessä yksi varkaus, jos A käy 

yö toisensa jälkeen varkaissa samalla varastolla? Tai onko kyseessä yksi veropetos, 

jos verovelvollinen vuosi toisensa jälkeen jättää ilmoittamatta tuloja ja käyttää 

tekaistuja menokuitteja? Entä miten yksiköidään ammattimaisen 

moottoriajoneuvoliikenteen harjoittaminen ilman lupaa? Onko jokainen luvaton 

taksikuljetus oma rikoksensa vai tuomitaanko "pimeä taksi" vuosikausien 

toiminnan perusteella vain yhdestä rikoksesta? 

 Poikittaissuunnassa rajaus ei ole lainkaan yksiselitteisempi. Nyt ongelmana ei 

ole tunnusmerkistön tarkoittaman suhtautumisen jatkuminen ajallisesti vaan se, että 

tekijä toteuttaa samalla suhtautumisellaan tunnusmerkistön useampia 

oikeudellisesti suojattuja etuja vastaan. Jos kyseessä ovat eri tunnusmerkistöt, 

tilanne ei ole ongelma ja tekijä tuomitaan kaikista rikoksista. Esimerkiksi 

liikenteessä tavallinen yhdistelmä on ajo-oikeudetta ajo, liikenteen vaarantaminen, 

rattijuopumus ja vammantuottamus. 

 Miten olisi arvioitava sitä, että murtovaras anastaa varastolta B:n ja C:n 

omaisuutta? Miten tämä tilanne eroaa siitä, että tappaja ampuu haulikolla kerran ja 
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aiheuttaa samalla kertaa B:n ja C:n kuoleman? Syyllistyykö B:tä ja C:tä julkisesti 

herjaava toimittaja yhteen vai kahteen herjaukseen? Tai oletetaan, että 

kiinniotettava pyrkii välttämään pidätetyksi joutumisen käyttämällä väkivaltaa 

kahta poliisimiestä vastaan. Syyllistyykö hän yhteen vai kahteen virkamiehen 

väkivaltaiseen vastustamiseen? 

 Poikittaissuuntainen rajankäynti. — Aloitetaan viimeksi mainituilla rajan-

käyntiongelmilla. Vastaus voi vaihdella tunnusmerkistöittäin. Jotkut tunnusmer-

kistöt saattavat kattaa laajemman suhtautumisen kuin toiset. Esimerkiksi varkauden 

tunnusmerkistössä puhutaan vain "irtaimen omaisuuden" anastamisesta, mikä 

viittaisi siihen, että yksi varkaus voisi ulottua laajaankin omaisuuserään ja eri 

omistajien omaisuuteen. Henkirikosten tunnusmerkistöt taas on kirjoitettu yhden 

ihmisen hengen riistämistä silmällä pitäen, esimerkiksi "joka tappaa toisen..." (RL 

21:1). 

 Voidaan viitata myös termien yleiskielelliseen merkitykseen. Yhdellä 

pahoinpitelyllä ymmärretään yhtä henkilöä vastaan tehtyjä lyöntejä kokonaisuu-

dessaan, mutta ei sen sijaan kahteen henkilöön kohdistettuja väkivallantekoja. 

Kerrostalon kellariin murtautumalla tehtyä "keikkaa" kutsutaan yleiskielessä 

yhdeksi varkaudeksi, vaikka kellarissa onkin käyty useampien asukkaiden 

perunakomeroissa. Jos joku on varastanut työsuhdeauton ja sen mukana auton 

haltijan käsilaukun, kenellekään ei tulisi mieleenkään puhua kahdesta varkaudesta, 

joista toinen on kohdistunut auton haltijaan ja toinen hänen työnantajaansa. 

Voidaan tukeutua siihenkin, mikä on tyypillinen varkaus tai pahoinpitely.  

 Henkilöön erottamattomasti kohdistuvat rikokset. — Näkökulmat ovat 

melkoisen epämääräisiä ratkaisuperusteina. Sen sijaan oikeuskäytännössä on saanut 

erittäin keskeisen painoarvon se, onko loukattu oikeushyvä henkilöön 

erottamattomasti liittyvä vai ei. Voitaisiin ehkä puhua yksinkertaisemmin siitä, 

kohdistuuko rikos erottamattomasti henkilöön vai ei. 

 Edellä on jo viitattu yhteen tällaiseen oikeushyvään, joka oli 

 

* ihmishenki.  

 

Kahden ihmisen surmaaminen edes yhdellä teolla — esimerkiksi väkijoukkoon 

heitetyllä pommilla — ei ole vain rangaistusarvoltaan poikkeuksellisen törkeä 

tappo vaan kaksi tappoa. Ihmishenki on tarkkarajainen oikeushyvä, jota ei voi 

loukata "enemmän tai vähemmän". Myös esimerkiksi kuolonkolariin syyllinen 

tuomitaan vakiintuneesti niin monesta kuolemantuottamuksesta kuin kuolonuhreja 

on. 

 Samaa sääntöä noudatetaan yleensäkin silloin, kun kyse on muista henkilöön 

erottamattomasti liittyvistä oikeushyvistä. Tällaisia ovat hengen lisäsi ainakin 

 

* terveys,  

* kunnia,  

* vapaus ja  

* seksuaalinen itsemääräämisoikeus. 
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Jos joku pahoinpitelee useita, ajaa useita vammautuneita vaativan kuolonkolarin 

loukkaa kirjoituksellaan useamman ihmisen kunniaa tai syyllistyy useamman 

lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttämiseen, kyse on niin monesta rikoksesta kuin 

uhrejakin on. Kysymys siitä, onko pitkäaikainen ja jaksoittainen yhden ihmisen 

kunnian loukkaaminen yksi herjaus, koskee pitkittäissuuntaa ja tulee esille jatkossa. 

 Väärän ilmiannon (RL 15:6) asema on jossain määrin epäselvä. Kahta henkilöä 

koskevan väärän rikosilmoituksen tekeminen saattaa olla yksi väärä ilmianto, koska 

rikos luetaan oikeudenkäyttöä vastaan kohdistuvaksi. 

 Muut rikokset. — Sen sijaan monissa muissa tapauksissa rikos ei kohdistu 

erottamattomasti henkilöön. Tavallisin tällainen "persoonaton" oikeudellisesti 

suojattu etu on 

 

* varallisuus.  

 

Loukattu etu — yksityisomaisuuden suoja — on epämääräisempi. Rikos ei kohdistu 

suoraan henkilöön. Pääpaino ei ole siinä, että anastetaan B:n tai C:n omaisuutta, 

vaan siinä, että anastetaan vierasta omaisuutta. Tekijä ei usein edes tiedä, kenen 

omaisuutta hän on anastamassa. Huoltoasemalle murtautujan toiminta, kun 

huoltamo A:n kassa, raha-automaattiyhdistys B:n pajatson kolikot ja tiskille jääneet 

bensiininmyyjä C:n sormikkaat on anastettu, voidaan katsoa yhdeksi varkaudeksi. 

 Varkausrikosten yksiköinnissä keskeisessä asemassa on tekotilaisuuden yhteys. 

Samassa tekotilaisuudessa tapahtuneet anastusteot luetaan säännönmukaisesti 

yhdeksi varkaudeksi. Mikä sitten on sama tekotilaisuus? Samana tekotilaisuutena 

voidaan joka tapauksessa pitää sitä, kun varas murtautuu kerrostalon kellaritiloihin 

ja siellä tunkeutuu kanahäkkiverkoilla varustettuihin säilytyskoppeihin. Tilaisuus 

anastuksiin avautuu silloin, kun kellarin ovi on saatu auki ja sen jälkeiset esteet ovat 

vähäpätöisiä. Onko edellä olleessa huoltamoesimerkissä syyllistytty erilliseen 

varkauteen pajatsonlasin rikkomisella? Tarkoituksenmukaisinta lienee se, että 

tässäkään tapauksessa murtautujaa ei tuomita kahdesta vaan ainoastaan yhdestä 

varkaudesta, jossa asianomistajina ovat A, B ja C. Pajatson lasi ei ole merkittävä 

lisäeste rikoksen toteuttamisessa. 

 Yhden tekotilanteen rajat ylittäneissä tapauksissa on toisinaan asetuttu useiden 

varkauksien, toisinaan yhden varkauden kannalle. Yhdeksi varkaudeksi 

yksiköimistä puoltaa se seikka, että tekijä on alun alkaen mieltänyt osapuilleen 

anastustekonsa kokonaislaajuuden. Kirjallisuudessa puhutaan tekijän yhtenäisestä 

motivaatiotilanteesta. Tällainen yhtenäinen motivaatiotilanne on olemassa ennen 

kaikkea silloin, kun teoilla on läheinen ajallinen ja paikallinen yhteys ja koko 

tekosarja perustuu yhteen rikoksentekopäätökseen. 

 Motivaatiotilanteen yhtenäisyyden tulkinnat vaihtelevat oikeuskäytännössä. 

Esimerkiksi edellä yritysopin yhteydessä esitetyssä ( V.1.3) autostereoiden 

varkaustapauksessa KKO:n enemmistö piti kaikkia tekoja varkauksina tai 

varkauden yrityksinä, vaikka tekijä oli päättänyt tunkeutua autoliikkeen pihalle ja 
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siellä anastaa eri autoista stereoita (KKO 1988:109). Vähemmistön mukaan kyse 

oli vain yhdestä varkaudesta. Kumpikin kanta näyttää perustellulta. 

 Mitkä muut rikokset kuin varallisuusrikokset ovat sellaisia, että ne eivät 

kohdistu erottamattomasti henkilöön?  

 

* Vaaran aiheuttaminen 

 

on ymmärretty rikoksena, joka yksiköidään vaaratilanteen, ei sen sijaan vaaran-

nettujen henkilöiden mukaan (KKO 1975 II 83 ja KKO 1977 II 19). Tunnus-

merkistössä (RL 21:13) puhutaan "toiselle" aiheutetusta vakavasta hengen tai 

terveyden vaarasta, mutta tekijän tuomitseminen esimerkiksi väkijoukossa tehdyn 

ammuskelun perusteella kymmenistä vaaran aiheuttamisista ei tunnu vastaavan 

tunnusmerkistön tarkoitusta. Myös 

 

* kotirauhan rikkominen 

 

kohdistunee kotirauhan piiriin eikä erottamattomasti niihin henkilöihin, joiden 

yksityisyyttä loukataan. Jos siis A tunkeutuu B:n ja C:n asuntoon, kyseessä lienee 

yksi kotirauhan rikkominen, jossa ovat asianomistajina sekä B että C. 

 Tässäkin tapauksessa tilanne on tietysti toinen, jos toimenpiteet eivät ole 

läheisessä ajallisessa tai paikallisessa yhteydessä toisiinsa. Oletetaan, että B on 

ensin yksin kotona ja saa poistettua häirikön asunnosta. C:n tultua tunnin kuluttua 

kotiin A tunkeutuu uudelleen asuntoon. Tekotilanne on nyt toinen ja jälkimmäinen 

häiriköinti perustuu erilliseen tahdonmuodostukseen. Kyse olisi kahdesta 

kotirauhan rikkomisesta. Tämä lienee oikeuskäytännössäkin yleensä edustettu 

kanta. 

 Muina esimerkkeinä voidaan esittää 

 

* virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja 

* ryöstö. 

 

Kahden poliisimiehen väkivaltainen vastustaminen lienee vain yksi rikos, koska 

tunnusmerkistöllä suojataan lähinnä virkatointen häiriötöntä hoitoa, ei poliisimiehiä 

henkilöinä. Kuten edellä lainkonkurrenssin yhteydessä todettiin, tilanne on toinen, 

jos vastustamiseen liittyy poliisien pahoinpitely. Silloin tekijä syyllistynee yhteen 

virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja kolmeen pahoinpitelyyn. 

 Entä miten olisi ratkaistava sellainen pankkiryöstö, jonka yhteydessä ryöstäjä 

lyö nyrkillä kahta pankkitoimihenkilöä A:ta ja B:tä? Lainkonkurrenssin yhteydessä 

tuli ilmi, että tavallinen pahoinpitely saattaa sisältyä ryöstöön. Tällöin ryöstäjä 

tuomittaisiin vain törkeästä ryöstöstä, jossa olisivat asianomistajina pankki sekä A 

ja B. Vaikka ryöstäjä olisi pahoinpidellyt A:ta ja B:tä törkeästi esimerkiksi 

puukolla, ryöstön yksiköinti ei muuttune. Tekijä tuomittaisiin törkeästä ryöstöstä ja 

kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. 
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 Pituussuuntainen rajankäynti. — Toinen ongelma koskee sitä, miten pitkään 

saman perustunnusmerkistön täyttävää suhtautumista voidaan jatkaa ajallisesti 

eteenpäin ennen kuin aletaan puhua useammista rikoksista? A:n suhtautuminen 

katsotaan yhdeksi varkaudeksi, herjaukseksi tai pahoinpitelyksi, mikäli esineet 

anastetaan samalla kertaa, herjaava lause toistetaan tai nyrkiniskut muodostavat 

yhtenäisen liikesarjan. Lähdettäessä venyttämään toimintaa niin, että osatekojen 

etäisyys kasvaa, jossain vaiheessa kyse ei ole enää yhdestä rikoksesta vaan 

useammista.  

 Eri tunnusmerkistötyyppejä. — Yleispätevää vastausta ei voida nytkään antaa. 

Eri tunnusmerkistöjä tulkitaan eri tavalla. Joskus tunnusmerkistö voi sitoa pitkä-

aikaisenkin suhtautumisen yhdeksi rikokseksi. Joskus pitkäaikaisessa 

suhtautumisessa nähdään useita rikoksia. Eräitä suuntaviivoja voidaan kuitenkin 

piirtää. 

 Asiantilan jatkamisen kiellot. — Joissain rikoksissa on kyse tietyn asiantilan 

kriminalisoinnista. Tyypillisen esimerkin muodostavat hallussapitorikokset ja 

vapaudenriisto. Rikos alkaa toimella ja päättyy toiseen toimenpiteeseen. Niiden 

välillä asiat "rullaavat omalla painollaan". Asiantilan kriminalisointi voi koskea 

myös laiminlyöntiä. Siitä voi toimia esimerkkinä työturvallisuusrikos. Samanlainen 

on myös ympäristörikos, joka tehdään laiminlyömällä vaihtaa puhdistuslaitokseen 

suodattimet. 

 Näissä tapauksissa rikos jatkuu yleensä niin pitkään kuin lainvastainen tilakin. 

Huumausaine- ja alkoholirikoksissa on sääntönä, että yhtä erää koskevat 

toimenpiteet muodostavat yhden rikoksen (ks. vuoden 1968 AlkL 90 § ja KKO 

1977 II 47). Samalla tavalla on tulkittu ampuma-aseen ja siihen kuuluvien 

ampumatarpeiden luvatonta hallussapitoa (KKO 1995:147). 

 Vaikka työpaikalla olisi laiminlyöty viimeiset viisi vuotta antaa riittäviä 

henkilösuojaimia, kyseessä on yksi työturvallisuusrikos, jos kyse on yhdestä 

laiminlyönnistä. Jos mukaan tulee uusia laiminlyöntejä, jotka koskevat vaikkapa 

rakennustelineiden kuntoa, kyse lienee uudesta rikoksesta.  

 Tapahtumisen kiellot. — Joissain tapauksissa tunnusmerkistössä kielletään 

tietty tapahtuminen. Tietyn tapahtumisen ylläpitäminen on rangaistavaa esimer-

kiksi liikennejuopumusrikoksissa. Toiminnan keskeytyminen voi melko helposti 

jakaa suhtautumisen kahdeksi rikokseksi. Oletetaan, että rattijuoppo poikkeaa 

oluelle ravintolaan ja jatkaa matkaansa. Kyse lienee kahdesta rattijuopumuksesta, 

jos pysähtyminen ja poistuminen autosta ei ole lyhytaikaista. Liikenteen 

vaarantaminen voidaan ymmärtää samalla tavalla. Ylinopeudella puolen tunnin 

välein ajetut jaksot muodostavat kaksi liikenteen vaarantamista. 

 Näissä rikoksissa saman toiminnan keskeytyksetön jatkaminen sitoo suhtautu-

misen yhdeksi rikokseksi. Rattijuoppo voi ajaa pitkänkin matkan ja syyllistyy 

yhteen rikokseen. Esimerkiksi salakuljetus (RL 46:4) on aikaa vievä rikos. Heti 

kuljetuksen alettua rikos täyttyy, mutta sen toteutuminen jatkuu koko kuljetuksen 

ajan edelleen. Muita esimerkkejä voisivat olla vaikkapa raaistavaa pornoa 

sisältävien videofilmien maahantuonti (ks. RL 17:18) ja paritus (RL 20:9). 
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 Erikoisrikosoikeudessa on runsaasti tämäntyyppisiä rikoksia. Ammattimaisen 

moottoriajoneuvoliikenteen harjoittaminen ilman lupaa jatkuu yhtenä rikoksena, 

kunnes autoilija keskeyttää liikennöinnin riittävän pitkäksi aikaa. Jokainen luvaton 

taksikuljetus ei ole oma rikoksensa, ja "pimeä taksi" tuomitaan vuosikausienkin 

toiminnan perusteella vain yhdestä rikoksesta. Sama koskee muitakin toiminnan 

ammattimaisuuteen tai tavanomaisuuteen perustuvia rikoksia. Myös elinkeinon 

harjoittaminen ilman lupaa on tietyn tapahtumisen ylläpitämistä, jossa rikos 

yksiköidään yhtäjaksoisuutensa mukaan.  

 Rangaistustuomion merkitys. — Miten olisi meneteltävä, jos henkilö on 

tuomittu edellä kuvatun kaltaisesta rikoksesta lainvoimaisesti rangaistukseen ja 

jälkeenpäin saadaan selville, että hän jatkoi toimintaansa tuomion jälkeenkin? 

Tuomio avaa uuden tilin. Henkilön tultua tuomituksi rangaistukseen tuomion 

jälkeen tapahtuva samanlaisen toiminnan jatkaminen katsotaan joka tapauksessa 

uudeksi rikokseksi. Sama sääntö pätee myös liikenneratsioihin. Jos henkilö jää 

kiinni ylinopeudesta ja kahden kilometrin päässä on uusi tutka, hän syyllistyy 

uuteen liikenteen vaarantamiseen. 

 Entä jos myöhemmin havaitaan, että tuomio ei koskenut koko keskeytymätöntä 

toimintasarjaa? Olisiko tuomio aina purettava ja tekijä tuomittava uudelleen koko 

toiminnasta? Oletetaan, että huumausaineen maahantuoja-myyjä tuomitaan 200 

LSD-pillerin salakuljetuksesta ja myymisestä, mutta jälkeenpäin havaitaan, että 

huume-erä olikin 2000 pilleriä? Näissäkin tilanteissa on katsottu, että tuomion-

purkuun ei tarvitse ryhtyä ja syytetty voidaan tuomita 1800 pillerin maahantuon-

nista ja myynnistä erikseen. Muissa vastaavissa tapauksissa purku saattaa olla 

perusteltu (KKO 1976 I 5). Joissain tapauksissa rikosasia ei muutu riittävästi 

toiseksi ja ne bis in idem-periaate saattaa estää asian uudelleen käsittelemisen. 

 Tapahtuman kielto. — Jos taas rikos liittyy tiettyyn tapahtumaan, rikosten 

yksiköinnin kannalta ratkaisevaa saattaa olla toimenpiteen tulos tai vahinkoseuraus. 

Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi henki- ja omaisuusrikokset.  

 Toisaalta jos omaisuutta anastetaan lyhyin väliajoin samasta paikasta, ei ole 

aina selvää, mikä on yksi tapahtuma ja mikä ei. Yleensä on katsottu, että jos teot 

ovat riittävän läheisessä ajallisessa ja paikallisessa yhteydessä toisiinsa, kyse voi 

olla yhdestä rikoksesta. Usein on edellytetty myös jonkinlaista koko tekosarjan 

kattavaa etukäteistä tahallisuutta tai sitä, että tekijä on alun alkaen mieltänyt 

osapuilleen anastustekonsa kokonaislaajuuden. On siis edellytetty tekijän 

yhtenäistä motivaatiotilannetta. 

 Kriteerejä tarkasteltiin edellä poikittaissuuntaisen yksiköinnin yhteydessä. Itse 

asiassa puheena olleissa tilanteissa on kyse pitkittäissuuntaisesta yksiköinnistä, 

jotka esitysteknisistä syistä sijoitettiin edelle. Näissäkin tapauksissa on otettava 

huomioon se, että henkilöön erottamattomasti kohdistuvat rikokset voidaan 

ymmärtää yhtenä rikoksena vain, jos teot kohdistuvat samaan henkilöön.  

 Oletetaan, että A anastaa liikkeestä kaksi paitaa. Omaisuudensuojan kannalta 

on usein yhdentekevää, anastaako myymälävaras samalla kertaa kaksi paitaa, vai 

aamupäivällä yhden ja iltapäivällä toisen. Toiminnan subjektiivisen puolen 

kannalta tapaukset näyttävät eri tavoin arvosteltavilta. Edellisessä tapauksessa koko 
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oikeushyvän loukkaus on saman rikoksentekopäätöksen tulosta, jälkimmäisessä 

taas on kysymys kahdesta eri motivaatiotilanteesta. Tekijä voidaan tuomita 

kahdesta näpistyksestä. Toisaalta jos A ottaa tavakseen käydä joka yö varkaissa 

samalla avoinna olevalla varastolla, kyse voinee olla yhdestä varkaudesta. 

 Tarkkarajaisia ja täsmällisiä yleisiä sääntöjä ei vielä tältä pohjalta tietenkään 

voida esittää. Ajallinen ja paikallinen yhteys vaihtelee ja aina ei ole helppoa sanoa, 

mitkä osateot johtuvat yhtenäisestä motivaatiotilasta ja mitkä perustuvat uuteen 

rikoksentekopäätökseen. Esimerkiksi veropetoksissa on oikeuskäytäntöä tulkittu 

siten, että vuosi toisensa jälkeen jatkunut tulojen ilmoittamatta jättäminen voisi olla 

yksi veropetos. Kahdesta veropetoksesta olisi kyse silloin, kun verovelvollinen on 

jonakin vuonna poikkeuksellisesti ilmoittanut verotietonsa oikein. 

 Maksuvälineiden väärinkäytössä tilanne lienee selkeä. Petos- ja väären-

nystunnusmerkistöjen tulkinnassa on lähdetty siitä, että oman pankkikortin 

pidempiaikainenkin käyttö voi olla yksi maksuvälinepetos (KKO 1996:41). 

Samalla tavalla vieraan kortin käyttäminen ja epäselvien nimikirjoitusten kirjoittelu 

voidaan ymmärtää yhtenä maksuvälinepetoksena ja väärennyksenä (KKO 

1996:42), vaikka kortin käytöstä ei heti jäätäisikään kiinni. 

 Yritysteko poikittais- ja pitkittäissuunnassa. — Lainkonkurrenssin yhteydessä 

( VI.2) oli puhetta tilanteesta, jossa yritys on onnistunut ja päättynyt täytettyyn 

tekoon. Mutta miten olisi arvioitava epäonnistuneita yrityksiä? Arviossa käytetään 

samoja suuntaviivoja kuin edellä on selostettu.  

 Useat peräkkäiset uhrin surmaamiseksi tarkoitetut, mutta harhaan osuneet 

laukaukset muodostavat yhden tapon yrityksen. Vastaavasti yksi katkaistulla 

haulikolla tehty ampuminen kahta ihmistä päin voi täyttää kahden tapon yrityksen 

tunnusmerkit edellyttäen, että kumpikin oli vaarassa. 

 Jos yritysteot ovat ajallisesti venyneet, ratkaisuna voi olla joko yhdestä tai 

useammasta yrityksestä tuomitseminen. Jos joku esimerkiksi yrittää murtautua eri 

öinä pankkiin, kyse lienee useammista varkauden yrityksistä. 

 Jos taas kyse on niin sanotusta päättymättömästä yrityksestä, tilanne arvioidaan 

toisin. Päättymättömässä yrityksessä rikoksentekijä käsittää koko ajan tekonsa 

edellyttävän vielä uusia osatekoja. Jos avustuspetoksen yrittäjä toimittaa sinnik-

käästi avustuksen myöntäjälle aina uusia ja uusia väärennettyjä asiakirjoja, joiden 

yhdessä olisi määrä johtaa virheelliseen avustuspäätökseen, kyse lienee vain 

yhdestä avustuspetoksen yrityksestä. Voidaan ajatella sellaistakin tilannetta, että 

liikemies jossain vaiheessa havaitsee, että avustusta ei tule ja päättää luopua siitä. 

Hän päättää kuitenkin seuraavana vuonna yrittää uudelleen samaa temppua. 

Kyseessä voi olla uusi yritys. Tilanne käsiteltiin lainkonkurrenssin yhteydessä. 

 Osallisuus poikittais- ja pitkittäissuunnassa. — Entä miten olisi yksiköitävä 

osallisuusopilliset tilanteet? Lainkonkurrenssin yhteydessä todettiin, että tekijän-

toimi kattaa muut osallisuusmuodot. Mutta miten olisi arvioitava niitä tapauksia, 

joissa A yllyttää B:tä toistuvasti rikokseen tai avustaa B:tä useassa yhteydessä? Tai 

miten olisi arvioitava sitä, että A yllyttää sekä B:tä että C:tä rikoksiin? Tilanteita on 

monenlaisia. Tärkeimpiä voidaan kuvata seuraavalla tavalla. 
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Osallisuus rikokseen ja rikosten yksiköinti 

 
   1.      2.      3.      4. 

 

   R1      R1    R1    R2  R1    R2 

 

 

   B    B    C    B    B    C 

 

 

   A      A      A      A 

 

 

Ensimmäisestä (1) tapauksesta on kyse, kun A yllyttää B:tä kaksi eri kertaa samaan 

rikokseen. Vastaus tähän kysymykseen on ilmeinen. Jos A saa aikaan rikoksen-

tekopäätöksen heti ensimmäisellä kertaa, toinen teko on avunantoa, joka sisältyy 

yllytykseen. Jos taas yllytys onnistuu vasta toisella kertaa, ensimmäinen yritetty 

yllytys on rankaisematon. Oli niin tai näin, kyseessä on siis vain yksi yllytys. 

 Samoin on arvioitava sitä, että A avustaa B:tä useampia kertoja saman rikoksen 

tekemisessä, esimerkiksi hankkii pankkiryöstöä varten aseen ja kuljettaa 

myöhemmin B:n rikoksentekopaikalle ja sieltä pois. Koska B voidaan tuomita vain 

yhdestä törkeästä ryöstöstä, A voidaan tuomita vain yhdestä avunannosta siihen. 

 Toisessa (2) tapauksessa A yllyttää B:tä ja C:tä samaan rikokseen tai antaa 

heille apuaan. Tässäkin tapauksessa A voitaneen tuomita vain yhdestä yllytyksestä 

tai avunannosta. Osallinen ei voi joutua vastuuseen enemmästä, kuin minkä pääteko 

on käsittänyt. Olisi osallisuusopin aksessorisuuden vastaista, jos A tuomittaisiin 

kahdesta avunannosta varkauteen, kun päätekijöistä kumpikin tuomitaan vain 

varkaudesta. A:han sovellettaisiin ankarampaa rangaistusasteikkoa, jos teolla olisi 

kaksi päätekijää kuin jos päätekijöitä olisi vain yksi. Tilannetta ei muuta sekään, 

että A:n myötävaikutus tapahtuu eri ajankohtina. A saattaa siis tänään avustaa B:tä 

esimerkiksi välineiden hankkimisessa ja huomenna C:tä rikoksentekopaikalla. 

 Samoin lienee arvioitava yllytystä. B:n ja C:n yllyttäminen samaan varkauteen 

on yksi varkauteen yllytys riippumatta siitä, tapahtuuko yllyttäminen samaan vai eri 

aikaan. 

 Kolmannessa (3) tapauksessa A yllyttää B:n pahoinpitelemään sekä X:n että 

Y:n. A voi myös antaa apuaan lehden toimittajalle, joka on syyllistymässä X:n ja 

Y:n herjaukseen. A:n toiminta arvioitaneen kahtena yllytyksenä pahoinpitelyyn tai 

kahtena avunantona herjaukseen. Pääteon poikittaissuuntainen arvio vaikuttaa siis 

myös yllyttäjän ja avunantajan vastuuseen. 

 Neljäskin tilanne ratkeaa samojen suuntaviivojen mukaan. Nyt A yllyttää B:tä 

ja C:tä eri rikoksiin. Jos A yllyttää B:n surmaamaan X:n ja C:n surmaaman Y:n, 

kyseessä on kaksi yllytystä tappoon. Sama koskee avunantoa. Jos A toimii B:n ja 

C:n eri rikoksissa autonkuljettajana, hän vastaa kummankin rikoksen avunannosta. 

Ratkaisu ei muuttune toiseksi, vaikka yllytys tapahtuisi samassa tilaisuudessa. 
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4 PAHOINPIDELLYN SURMAAMINEN JA MUU 

TEON "JATKETTU" HUOLIMATTOMUUS 

 

Ongelma. — Rikosten yksiköintikysymys yhdistyy useisiin yleisten oppien 

kysymyksiin silloin, kun rikosten yksiköintiä ei arvioida saman tunnusmerkistön 

toistamisen näkökulmasta vaan eri tunnusmerkistöjen kannalta. Käytännössä 

tärkein tapausryhmä koskee menettelyjä, jotka johtavat eri vaiheiden jälkeen uhrin 

kuolemaan. Tilanteiden ratkaisu riippuu ennen kaikkea kahdesta seikasta. On 

kysyttävä, mitä tekijän tahallisuus tai tuottamus kattoi kussakin vaiheessa. Toiseksi 

on kysyttävä, olisiko tapahtumankulku johtanut uhrin kuolemaan jo ensimmäisen 

osateon perusteella vai oliko toinenkin teko välttämätön edellytys kuolemalle. 

Voidaan erottaa viisi tavallista vaihtoehtoa. 

 Pahoinpitelytahallisuus & tappotahallisuus. — Yksi tavallinen tilanne lienee 

se, jossa A ensin pahoinpitelee B:n hengenvaaraan ilman tappotahallisuutta ja 

tilanteen riistäytyessä käsistä päättääkin tappaa. A tuomitaan vain taposta eikä sen 

lisäksi törkeästä pahoinpitelystä, koska tappotunnusmerkistö syrjäyttää pahoinpi-

telytunnusmerkistön lainkonkurrenssisääntöjen mukaan ( VI.2). 

 Ratkaisussa KKO 1979 II 105 A ja kolme muuta henkilöä olivat yhdessä 

pahoinpidelleet X:ää, joka oli jäänyt tajuttomana makaamaan. A oli välittömästi 

pahoinpitelyn jälkeen pudottanut painavan kiven X:n päähän, jonka seurauksena X 

oli kuollut seuranneen yön aikana. A tuomittiin surmaamisrikoksesta, mutta ei sen 

lisäksi heitteillepanosta tai törkeästä pahoinpitelystä. 

 Tilanne voi olla toinen, jos jälkimmäinen teko on erillinen eikä se ole ajallisessa 

ja paikallisessa yhteydessä ensimmäiseen tekoon. Oletetaan, että A on pahoinpidel-

lyt B:n vailla tappotahallisuutta, mutta menee myöhemmin sairaalaan ja tappaa 

hoidettavana olevan B:n. Kyseessä lienee törkeä pahoinpitely ja tappo. Tämä 

puolestaan perustuu pituussuuntaiseen rikosten yksiköintiin ( VI.3). 

 Tappotahallisuus & tappotahallisuus. — Tapon yrityksen välitön jatkaminen 

uudella, lopputulosta nopeuttavalla surmaamisteolla (tapon yritystahallisuus — 

tappotahallisuus) luetaan tietysti syyksi vain yhtenä tappona. Muussa tapauksessa 

esimerkiksi puukonlyönneillä tehdyissä tapoissa olisi aina kyse tapon yrityksistä ja 

taposta. Tässäkin on kyse pituussuuntaisesta rikosten yksiköinnistä ( VI.3). 

 Tilanne on nytkin toinen, jos jälkeenpäin tehty teko on selvästi erillinen 

ensimmäisestä teosta ja ensimmäinen teko ei olisi edes johtanut uhrin kuolemaan. 

Jos A yrittää tappaa B:n puukolla, jättää uhrinsa vailla hengenvaaraa ja palaa muuta-

man tunnin päästä kirveen kanssa tappamaan B:n, kyseessä lienee tapon yritys ja 

tappo. Tekotilaisuus on tässä tapauksessa uusi. 

 Tappotahallisuus & tuottamus. — Myös kolmas kombinaatio on ratkaistavissa 

edellä lausutun perusteella. Kyse voisi olla siitä, että tekijä pahoinpitelee ensin 

uhriaan tappotarkoituksessa. Uhri olisi kuollut tähän hengenvaaralliseen 

pahoinpitelyyn lähituntien aikana. Uhrin menetettyä tajuntansa tekijä heittää 

kuolleeksi luulemansa uhrin järveen. Kyseessä lienee vain yksi tappo, jos yritys 

olisi jo sellaisenaan johtanut uhrin kuolemaan.  
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 Selvästi erillisiä tekoja arvioitaneen toisin. Oletetaan, että tappaja ei saa 

aiheutettua välittömästi hengenvaarallisia vammoja, mutta surmaa uhrinsa järveen 

heittämällä koska luulee tajutonta uhriaan kuolleeksi. Taposta ei liene kysymys, jos 

A:n tahallinen pahoinpitelyteko ei ollut syy-yhteydessä E:n kuolemaan. Sen sijaan 

kyseessä olisi tapon yritys ja kuolemantuottamus. Rikoksia ei ilmeisesti voitaisi 

yksiköidä pituussuunnassa ( VI.3) yhdeksi tapoksi.  

 Ratkaisussa KKO 1991:100 oli kyse muun muassa siitä, että A, B ja C olivat 

päättäneet ampua E:tä kostoksi polveen. D kuljetti heidät autollaan tapahtumapai-

kalle. Muiden ammuttua E:tä jalkaan C ampui yllättäen kolme laukausta E:n 

päähän. Teon salatakseen A, B ja D hukuttivat kuolleeksi luulemansa E:n, joka 

lopulta kuoli hukkumalla. Hänen peruskuolinsyykseen todettiin pään ampuma-

vammat ja välittömäksi kuolinsyyksi hukkuminen. Koska jo päähän osuneet lau-

kaukset olisivat todennäköisesti johtaneet uhrin kuolemaan ja veden hengittäminen 

ainoastaan nopeutti sitä, C tuomittiin taposta ja tappeluun osallistumisesta. A:n, B:n 

ja D:n vastuu käsitellään seuraavaksi. 

 Pahoinpitelytahallisuus & tuottamus. —  Entä mistä on kysymys, jos 

pahoinpitelijä ei ole tarkoittanut surmata uhriaan, mutta olettaa näin käyneen ja 

aiheuttaa huolimattomuudellaan uhrin kuoleman? Edellisen tapauksen A ja B olivat 

tarkoittaneet ainoastaan ampua uhria polveen, mutta uhrin menetettyä tajuntansa he 

osaltaan surmasivat uhrinsa hukuttamalla tämän. Näissä tilanteissa tekijä tuomitaan 

erikseen pahoinpitely- ja kuolemantuottamusrikoksista. Pahoinpitely ei ole syy-

yhteydessä kuolemaan ja tappotahallisuuskin puuttui. Kuolleeksi luullun 

hukuttaminen voi olla kuolemantuottamus, jos tajuttoman henkilön tilaa ei ole 

tarkistettu. 

 Edellä selostetussa ratkaisussa (KKO 1991:100) A ja B tuomittiin törkeästä 

pahoinpitelystä, tappeluun osallistumisesta ja kuolemantuottamuksesta. D 

tuomittiin avunannosta törkeisiin pahoinpitelyihin ja tappeluihin sekä kuoleman-

tuottamuksesta. 

 Ratkaisu KKO 1992:28 on aivan samanlainen. A ja B olivat pahoinpidelleet 

C:tä niin, että tämä oli menettänyt tajuntansa. Tämän jälkeen A ja B, jotka olivat 

luulleet C:tä kuolleeksi, olivat haudanneet hänet vetiseen suohon 20-60 cm:n 

syvyyteen. C oli suohon haudattuna tukehtunut. Kun A:n ja B:n olisi tilannetta edel-

täneen menettelynsä vuoksi täytynyt tarkistaa, oliko heidän käsityksensä C:n tilasta 

oikea, heidän katsottiin törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneen C:n kuoleman. 

Heidän katsottiin syyllistyneen pahoinpitely- ja kuolemantuottamusrikokseen.  

 Tulkintalinja on muuttunut. Samaa asiaa koskee ratkaisu KKO 1952 II 85. A ja 

B olivat pahoinpidelleet C:tä lyömällä ja heittämällä hänet veteen. C oli pukeissa ja 

vahvassa humalassa. Pahoinpitelijät poistuivat paikalta. C jäi järveen ja hukkui. 

Heidät tuomittiin vain pahoinpitelystä. Vähemmistö olisi tuominnut — uudempien 

ratkaisujen tapaan — lisäksi kuolemantuottamuksesta. 

 Pahoinpitelytahallisuus & laiminlyönti. — Edellisissä tapauksissa kuoleman-

tuottamukseen syyllistyttiin aktiivisella teolla. Ongelmia aiheutuu laiminlyöntiti-

lanteissa. Missä määrin pahoinpidellyn jättäminen oman onnensa nojaan merkitsee 
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vastuuta kuolemantuottamuksesta? Milloin on kyse vain pahoinpitelystä ja milloin 

myös kuolemantuottamuksesta? 

 Tämäkin tilanne on ollut usein KKO:ssa arvioitavana. Ratkaisussa KKO 1976 

II 3 A oli pahoinpidellyt huvilalleen vieraakseen kutsumaansa B:tä ja jättänyt tämän 

pihalle tajuttomana. B oli muutamaa tuntia myöhemmin kuollut pahoinpitelystä 

aiheutuneeseen vammaan. B:n jättäminen aiheutti ainoastaan pahoinpitelystä 

muutenkin seuranneen hengenvaaran. A tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja 

törkeästä kuolemantuottamuksesta. Vastuu kuolemantuottamuksesta perusteltiin 

sillä, että uhri olisi joka tapauksessa kuollut pahoinpitelyyn. 

 Edellä selostetussa ratkaisussa KKO 1979 II 105 A ja kolme muuta henkilöä 

olivat yhdessä pahoinpidelleet X:ää, joka oli jäänyt tajuttomana makaamaan. A, 

joka pudotti painavan kiven X:n päähän, tuomittiin surmaamisrikoksesta. Kolme 

muuta pahoinpitelijää, jotka olivat poistuneet tapahtumapaikalta, tuomittiin 

törkeästä pahoinpitelystä ja pelastustoimen laiminlyönnistä. Heidän ei siis katsottu 

olleen vastuussa X:n kuolemasta. Ratkaisuja voitaneen tulkita siten, että jos uhrin 

kunnon selvittämättä jättäminen ei aiheuta mitään "lisävaaraa" uhrille, kyseessä ei 

ole kuolemantuottamus. 
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LUKU VII  

RIKOSLAJEISTA JA RIKOLLISUUDESTA 

 

 

1 RIKOSLAIN KOKONAISUUDISTUS 

 

1.1 Rikossäännökset 
 

Rikossäännösten rakenne. — Rikoslajeissa on kysymys siitä, millainen toiminta on 

säädetty rangaistavaksi ja miten ankarasti. Usein puhutaan samaa tarkoittaen myös 

rikostunnusmerkistöstä, rikossäännöksestä tai kriminalisoinnista. 

 Oikeussäännös koostuu tunnusmerkistöstä ja oikeusseuraamuksesta. Tunnus-

merkistössä kuvataan tietty asiantila. Rikosoikeuden alueella tämä asiantila on 

rikos. Esimerkiksi RL 28:1:ssä säädetään: "Joka anastaa toisen hallusta irtainta 

omaisuutta (...)". Säännöksen tätä osaa nimitetään myös rikoksen tunnusmer-

kistöksi tai rikostunnusmerkistöksi. 

 Rikoksen oikeusseuraamuksista puolestaan keskeisin on rangaistus. Esimer-

kiksi edellä viitatun säännöksen rangaistussäännös kuuluu: "(...) on tuomittava var-

kaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudek-

si." Rangaistuksesta on lisäksi yleissäännökset. Keskeisimmät ovat RL 2 ja 6-9 

luvuissa. 

 Rikoksesta saattaa seurata myös turvaamistoimia. Näitä ovat esimerkiksi 

menettämisseuraamus eli konfiskaatio sekä ajokielto. Siviilioikeudellisesti 

keskeisin rikoksen seuraamus on vahingonkorvaus. Näistä ei säädetä jokaisessa 

rikossäännöksissä erikseen. Pääsääntöisesti voidaan soveltaa yleisiä säännöksiä. 

Joskus jotakin rikoslain lukua varten on omia säännöksiä menettämisseuraamuk-

sesta. Näin on menetelty esimerkiksi huumausainerikoksissa (RL 50 l). 

 Uudemmassa rikoslainsäädännössä rikossäännökseen kuuluu kolmantena 

elementtinä rikostyypin nimi, joka on esimerkkitapauksessa "varkaus". Rikossään-

nöksessä säädetään eräistä muistakin asioista. Jos esimerkiksi rikoksen yritys on 

rangaistava, se on aina erikseen mainittu ( V.1.1). 

 Keskittämisperiaate, syntetisoidut tunnusmerkistöt ja täsmällisyysvaatimus. — 

Rikoslain kokonaisuudistuksen kuluessa on vähitellen kaikki vakavia rikoksia 

koskevat säännökset sijoitettu rikoslakiin. Erityislainsäädäntöön ollaan jättämässä 

lieviä rikoksia koskevia tunnusmerkistöjä. Tavoitteessa on onnistuttu suurelta osin, 

joskaan ei poikkeuksetta. 

 Periaatteessa kaikki vankeusuhkaiset rikokset pitäisi voida löytää rikoslaista. 

Käytännössä näin pitkälle ei päästä. Rikoslain ulkopuolelle eivät missään tapauk-

sessa saisi jäädä muut kuin niin sanotut sakkorikokset eli sellaiset, joista 
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käytännössä ei tuomita vankeutta. Asteikossa voi olla tällöin vankeutta kuuteen 

kuukauteen asti. 

 Huomautettakoon vielä, että rikoslakiin jää edelleen puhtaita sakkorikoksia sil-

loin, kun ne liittyvät kiinteästi saman rikostyypin vakavampiin tekomuotoihin. 

Esimerkiksi näpistyksen (RL 28:3) tunnusmerkistöä ei olisi mitään mieltä siirtää 

rikoslaista pois. 

 Keskittämiselle on kaksi syytä. Yksityisten on voitava helposti selvittää, 

millainen menettely on rangaistavaa. Ennen kokonaisuudistusta rikoslajeja oli 

sijoitettu eri puolille lainsäädäntöä tavalla, joka teki rangaistavasta käyttäytymisestä 

selvyyteen pääsemisen melkoisen työlääksi. 

 Kun rikoslajit lisäksi keskitetään rikoslakiin, joudutaan lainsäädäntövaiheessa 

arvioimaan uusien kriminalisointien rangaistusarvo sitä lähellä olevien säännösten 

kokonaisuudessa. Näin voidaan ehkä välttää se ilmiö, että erityislainsäädännön 

kriminalisointien rangaistusasteikot eivät ole missään suhteessa rikoslain vastaaviin 

säännöksiin. 

 Keskittämisperiaatteella on hintansa. Se on merkinnyt yleisluonteisia tai synte-

tisoituja tunnusmerkistöjä, joihin on yhdistetty useita erityislakien rikostunnus-

merkistöjä. Tunnusmerkistöjen yleisluonteisuus antaa tietysti rikoslaille olen-

naisesti entistä paremman yleiskatsauksellisuuden. Toisaalta liian yleisluonteiset 

rikostunnusmerkistöt muistuttavat blankokriminalisointeja, joista on pyritty pääse-

mään eroon. Osaksi rikoslajeista säädetään jatkossakin rikoslain ulkopuolisessa eri-

tyislainsäädännössä. Joihinkin erityislakeihin sisältyy laajahko rikosoikeudellinen 

säännöstö, kun taas joissain rikosoikeudellisten säännösten osuus on erittäin vähäi-

nen. 

 Esimerkkinä voidaan esittää salassapitorikos (RL 38:1). Kun säännös kirjattiin 

rikoslakiin, samalla kumottiin noin sata erityislainsäädännön salassapitokri-

minalisointia. Rikoslain säännös ei voi tällaisessa tapauksessa olla kovin 

tarkkarajainen. Esimerkkitapauksessakin säännös viittaa viime kädessä erilaisiin 

salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskeviin säännöksiin. Jos pyritään välttämään 

blankorangaistustekniikkaa ja kirjoittamaan tunnusmerkistöt täsmällisesti, keskit-

tämisperiaatteen toteuttaminen ei ole helppoa. 

 Perusoikeusuudistus. — Kun rikoksia koskevat yleiset vastuunormit ovat osit-

tain kirjoitetun, osittain kirjoittamattoman oikeuden varassa, voivat rikoslajeja 

koskevat säännökset periaatteessa olla vain kirjoitetun oikeuden varassa. Tämä 

perustuu hallitusmuodon 6a §:ssä vahvistettuun laillisuusperiaatteeseen. Samaa 

periaatetta ilmentävät EIOS:n 7 artikla ja KP-sopimuksen 15 artikla. 

 Periaatetta tarkasteltiin edellä ( II.1). Tässä riittää lainsäätäjää koskevien 

pääsääntöjen kertaaminen. Rangaistava teko on määriteltävä laissa (nullum crimen 

sine lege). Myös rikoksesta seuraavat rangaistukset on määriteltävä laissa (nulla 

poena sine lege). Rikosoikeudellisten normien on oltava lakitasoisia. Taannehtivaa 

rikoslakia ei saa säätää, eikä tekohetkellä säädettyä ankarampaa rangaistusta saa 

käyttää. 

 Kuten teoksen alkuosassa todettiin, periaatteen suhde EY-oikeuteen voi olla 

ongelmallinen. Suomalaiseen rikoslainsäädäntöön halutaan tehdä avoimia 
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viittauksia yhteisön asetuksiin. Pisimmälle on menossa EY-avustuspetoksen 

sääntely. Siinä irrottaisiin täydellisesti perinteisestä kirjoitetun lain vaatimuksesta. 

Nähtäväksi jää, kuinka paljon periaatteen lähtökohdista ollaan valmiita tinkimään 

yleiseurooppalaisen lainsäädännön harmonisoimisen nimissä. 

 

1.2 Rikoslain kokonaisuudistuksen eteneminen 

 

Aika ennen rikoslain kokonaisuudistusta. — Rikoslaki säädettiin vuonna 1889. 

Samaan aikaan annettiin rikoslakia täydentänyt rikoslain voimaanpanemisesta 

annettu asetus (RVA), joka nimestään huolimatta on asiallisesti lakitasoinen ja 

koski jo alun perin muutakin kuin voimaantulosäännöksiä. 

 Rikoslain erityistä osaa on uudistettu ja laajennettu tällä vuosisadalla pala 

palalta. Vaikka kaikki keskeisimmät kriminalisoinnit oli uudistettu jo ennen nyt 

toteutettavaa kokonaisuudistusta, lakiin oli jäänyt runsaasti kriminalisointeja, jotka 

oli koettu tärkeiksi vielä 1800-luvun lopulla mutta joita ei viime vuosikymmeninä 

ole sovellettu. 

 Rikoslajit oli jouduttu ripottelemaan eri puolille lakia siten, että kokonaiskuvan 

muodostaminen rangaistavasta käyttäytymisestä oli vaikeaa. Säännösten sijoittelus-

sa rikoslakiin ja erityislakeihin ei ollut mitään systemaattista ja johdonmukaista 

linjaa. Yleensä nykyaikaiset rikokset oli niiden törkeysasteesta riippumatta sijoitettu 

erityislainsäädäntöön ja perinteiset rikokset jätetty rikoslakiin. Niin sanotut 

tehostekriminalisoinnit oli sijoitettu rikoslain ulkopuolelle. Tehostekri-

minalisoinneiksi voidaan luonnehtia rikoslajeja, joilla on säädetty rangaistavaksi 

sinänsä sallitussa toiminnassa huomioon otettavien hallinnollisten määräysten 

rikkominen. Erityisesti tällaiset kriminalisoinnit koskevat tuotannollista toimintaa. 

 Eri aikoina säädetyt rangaistusuhat eivät aina olleet millään tavalla arvioituna 

oikeudenmukaisessa suhteessa toisiinsa. Jo rangaistusasteikkojen lukeminen tuotti 

vaikeuksia. Vanhoja kuritushuonerangaistuksia piti muuntaa vankeudeksi ja 

vankeusasteikotkin määräytyivät sen perusteella, milloin säännös oli annettu. 

Ennen kaikkea rangaistusasteikot heijastivat erityyppisiä lainsäädäntötekniikkoja, 

yhteiskunnallisia arvostuksia ja tavoitteita sekä kriminaalipoliittisia lähtökohtia.  

 Rikoslain yleisen osan säännökset oli jätetty aikanaan "tieteellisinä kysy-

myksinä" paljolti kirjoitetun lain ulkopuolelle. Pidättyväisyydessä oli tietysti 

etunsakin, koska se salli oikeuskulttuurin kehittää yleisiä oppeja ajan vaatimusten 

mukaan. Tultaessa 1900-luvun lopulle yleisen osan säännösten puuttuminen alkoi 

olla yhä ilmeisempi laillisuusperiaatetta koskeva ongelma. 

 Kokonaisuudistushankkeitakin oli viritelty. Jo 1920-luvulla laadittu Allan 

Serlachiuksen ehdotus on edelleenkin moderniudessaan tärkeää luettavaa. 

Sittemmin 1950-luvulla Brynolf Honkasalo sai tehtäväkseen kokonaisuudistuksen. 

Tämä hanke rajoittui lopulta henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten (RL 21 l) 

uudistukseksi. Seuraamusjärjestelmän suuret osittaisuudistukset oli tehty melko 

pian rikoslain säätämisen jälkeen. Ehdollinen rangaistus ja päiväsakkojärjestelmä 

otettiin meillä käyttöön jo itsenäisyyden ajan alkuvuosina. 
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 Rikosoikeuskomitea. — Rikosoikeuskomitea asetettiin vuonna 1972 valmis-

telemaan rikoslain kokonaisuudistusta. Sen ohessa toimivat työ-, ympäristö-, vero- 

ja liikennerikostoimikunnat. Rikosoikeuskomitean mietintö (KM 1976:72) oli peri-

aatemietintö ja runkosuunnitelma, joka ei käsittänyt konkreettista ehdotusta uudeksi 

rikoslaiksi mutta jossa hahmotettuja suuntaviivoja ja periaatteita on pitkälti 

noudatettu kokonaisuudistuksen myöhemmissä vaiheissa. Komitean suositukset 

puoltavat pääsääntöisesti edelleen, kahdenkymmenen vuoden jälkeen, paikkaansa. 

 Elämänalueajattelu. — Yhtenä rikosoikeuskomitean keskeisistä lähtökohdista 

oli niin sanottu elämänalueajattelu. Rangaistavuuden perusteita arvioidessaan 

komitea kiinnitti erityistä huomiota käyttäytymisen haitallisuuteen ja paheksut-

tavuuteen sekä oikeuspoliittisten hyötynäkökohtien ja haittojen vertailuun.  

 Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden toteutumista on kuitenkin vaikea 

tarkastella jäsentämättä tarkastelua osakokonaisuuksiin. Yhdeksi tarkastelunsa 

jäsennykseksi komitea valitsi eräät sellaiset elämänalueet, joiden piirissä tavallinen 

ihminen joutuu olemaan merkittäviä jaksoja elämänsä aikana tai joiden piirissä hän 

tekee omalta kannaltaan tärkeitä ratkaisuja. Sellaisissa elämänpiireissä kuin asumi-

nen, työsuhteet, liikenne, ympäristö ja kulutus muodostuvat ihmisten elinolot ja hei-

dän elämisensä laatu. 

 Vastaavasti näitä elämänalueita oli määrä tarkastella rangaistuksen käyttö-

tarpeen kannalta suhteuttaen sääntelytarve yleisempiin yhteiskuntapoliittisiin 

tavoitteisiin. Tältä osin komitean ehdotukset ovat toteutuneet vain osittain. Työ- ja 

ympäristörikoksista on uudet säännökset (RL 47 ja 48 luvut). Eri liikennemuotoja 

koskevia rangaistussäännöksiä ollaan tätä kirjoitettaessa syntetisoimassa rikoslain 

23 lukuun. Asumista ei jatkossakaan suojata rikoslain erityissäännöksin vaan 

esimerkiksi pakottamisen tai kiskomisen yleiskriminalisoinneilla. Kulutta-

jansuojarikokset ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalainsäädännössä. 

 Vaarantamisvastuu. — Komitea arvosteli lainsäädäntöä siitä, että perinteiset 

rangaistussäännökset eivät painottaneet oikein erilaisten vilpillisten menettelyjen 

haitallisuutta. Erityisesti kritiikki kohdistui siihen, että menettelyn kielteisyyttä oli 

arvioitu pitämällä sen mittana konkreettista vahinkoseurausta. Tällainen 

seurausvastuu ymmärrettiin jonkinlaisena jäänteenä ajasta, jolloin toiminnalla 

vaikuttamista ei vielä kyetty kunnolla hahmottaman. 

 Komitean lähtökohtana ei ollut konkreettinen vahinkoseuraus vaan käyt-

täytymisen vahingon todennäköisyyttä lisäävä luonne. Myös tahallisuus vaaditta-

vana syyksiluettavuuden muotona oli komitean mielestä joissain tapauksissa ongel-

mallinen. Kokonaisyhteiskunnallisesti merkittävimmät vaarat aiheutetaan 

tuottamuksellisesti esimerkiksi työturvallisuuden tai liikenneturvallisuuden 

laiminlyönneillä. 

 Vaarantamisvastuu olisi komitean mukan ilmentänyt sitä, kuinka menettelyn 

yhteiskunnallinen haitallisuus nojautui pikemminkin menettelyn vaaraa aiheutta-

vaan luonteeseen kuin menettelyllä aiheutettuun haitalliseen seuraukseen. 

Rohkeimmissa aikalaisehdotuksissa lähdettiin jopa siitä, että esimerkiksi kuole-

mantuottamuksen kriminalisointi pitäisi poistaa ja sen tilalle säätää rangaistavaksi 
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kuolemanvaaran aiheuttaminen. Vahinkoseurausten sattuminen tai sattumatta 

jääminen riippuu yleensä jostakin muusta kuin rikoksentekijästä. 

 Muutokset niin vaarantamis- kuin tuottamusvastuun suuntaan jäivät komitean 

odottamaa vähäisemmiksi. Vaikka vahinkoseurauksen sattuminen voikin olla 

sattumanvaraista, loppujen lopuksi todellinen vahinko on merkki myös siitä, että 

menettely oli poikkeuksellisen vaarallista. Sitä paitsi ihmiset kokevat aivan toisella 

tavalla haitalliseksi teon, jolla aiheutettiin vahinko kuin samalla tavalla vaarallisen 

teon, joka ei vahinkoa aiheuttanut. 

 Vaarantamisvastuu voi johtaa "optiseen harhaan". Tilastoista laskettavat 

yhteiskunnalliset riskit saattavat näyttää merkittäviltä, vaikka toiminnassa 

vahinkoseurauksen sattumismahdollisuus olisi häviävän pieni. Yhteiskunnallisten 

ympäristö- ja muiden suurriskien hallinnassa rikosoikeudella vaikuttamisen 

mahdollisuudet ovat ilmeisen mitättömiä. 

 Vaarantamisvastuuseen liittyy myös systemaattinen kontrollikoneiston 

toiminta. Vahinkoseurausten aiheuttaminen tutkitaan ja siitä tuomitaan asian-

omistajan ilmiannon perusteella. Vaarantamisrikokset antavat aiheen säännölliseen 

kontrolliin. Usko siihen, että rikosoikeudella voitaisiin ohjata ihmisiä 

huolellisemmiksi, saattoi olla ylioptimismia. 

 Tuottamusvastuun korostaminen puolestaan olisi merkinnyt rangaistavan 

käyttäytymisen alan huomattavaa laajenemista. Siihen, samoin kuin vaarantamis-

vastuuseen, olisi liittynyt ongelmia laillisuusperiaatteen kannalta. 

 Rikoslakiprojekti. — Rikoslakiprojekti asetettiin oikeusministeriön alaiseksi 

itsenäiseksi projektiorganisaatioksi vuonna 1980. Rikoslain kokonaisuudistuksen 

yhdeksi perustavoitteeksi nimettiin rangaistavuuden kokonaisvaltainen uudel-

leenarviointi. Oli kysyttävä, mistä on rangaistava ja miten ankarasti. Yhteis-

kunnallisen haitallisuuden uudelleenarviointi on näkynyt muun muassa varkaus-

rikosten ja taloudellisten rikosten uusissa rangaistusasteikoissa. 

 Kokonaisuudistuksessa on tarkistettu johdonmukaisesti rangaistusasteikkoja. 

Rikosoikeuskomitea ehdotti jopa rikosten porrastamista törkeyden mukaan muuta-

maan tyyppiin. Vaikka näin pitkälle rangaistusasteikkojen uudelleenarvioimisessa 

ei päästykään, on kokonaisuudistuksessa rangaistusasteikkojen määrää pystytty 

supistamaan aikaisemmasta. Karkeasti ottaen tunnusmerkistöissä näkyy 

käytettävän seuraavaa kuutta asteikkoa. Rangaistus voi olla 

 

* sakkoa  

- esim. näpistys (ns. rikkomukset) 

* sakkoa tai vankeutta enintään 3kk/6kk 

- esim. vammantuottamus (ns. lievät rikokset) 

* sakkoa tai vankeutta enintään 1v/1v6kk/2v/3v 

- esim. varkaus ja törkeä vammantuottamus (ns. keskivakavat rikokset) 

* vankeutta vähintään 4kk/6kk ja enintään 4v/6v/10v 

- esim. törkeä varkaus ja ryöstö (törkeät rikokset) 

* vankeutta vähintään 1v/2v/4v ja enintään 10v/12v/elinkaudeksi 

- esim. törkeä ryöstö ja surma (ns. ylitörkeät rikokset) 
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* vankeutta vähintään 8 vuotta ja enintään 10v/12v 

- esim. tappo 

* vankeutta elinkaudeksi  

- esim. murha 

 

Laillisuusperiaatteen asemaa on korostettu monin tavoin. Edellä mainittiin jo 

blankorangaistussäännösten käytössä aikaansaadut muutokset. Tärkeä lainsää-

däntötekninen muutos on ollut kvalifioitujen ja privilegioitujen tunnusmerkistöjen 

johdonmukainen kirjoitustapa. Perustunnusmerkistöön kirjataan aineelliset 

tunnusmerkistötekijät, esimerkiksi "joka tappaa toisen, on tuomittava taposta (...)" 

(RL 21:1). Törkeää tekomuotoa koskevaan tunnusmerkistöön kuuluu 

 

* tyhjentävä luettelo kvalifiointiperusteista ja 

* kokonaisarvostelu. 

 

Esimerkiksi tapon voi kvalifioida murhaksi erityisen raaka tai julma tekotapa, 

minkä lisäksi rikoksen on myös kokonaisuutena arvostellen oltava törkeä. Vaatimus 

tyhjentävästä kvalifiointiperusteiden luettelosta on ainakin vielä poikkeukseton. 

Lievää tekomuotoa koskevaan tunnusmerkistöön puolestaan kuuluu 

 

* mahdollisesti esimerkkiluettelo privilegiointiperusteista ja 

* kokonaisarvostelu. 

 

Tapon voivat privilegioida surmaksi (RL 21:3) esimerkiksi rikoksentekijän vaikut-

timet tai muut rikokseen liittyvät seikat edellyttäen, että rikos on kokonaisuutena 

arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Lievissä tekomuodoissa 

laillisuusperiaate ei edellytä, että perusteista olisi tyhjentävä luettelo. 

 Laillisuusperiaatteeseen liittyy myös kulloinenkin vaatimus vaadittavasta 

syyksiluettavuudesta. Edellä tahallisuuden yhteydessä käsiteltiin kysymystä siitä, 

missä tilanteessa rikos on rangaistava vain tahallisena ja milloin myös tuotta-

muksellisena. ( III.8.2) 

 Uudistuksen aikataulu. — Rikoslainsäädännön kokonaisuudistusta on toteutet-

tu — ja toteutetaan parhaillaan — kolmessa vaiheessa. Vuonna 1983 päätettiin 

edetä kolmen osapaketin kautta. Yhtenä kokonaisuutena toteutettava rikoslain 

uudistus olisikin ollut mahdoton toteuttaa, ellei samalla olisi tehty oloissamme 

epärealistisen laajoja dekriminalisointeja. Ongelmana osapaketeissa on tietysti noin 

kymmenen vuoden siirtymäkausi. Lopputuloksessaan hanke voi olla epäyhtenäi-

nen, ja se saattaakin edellyttää projektin päätteeksi teknistä systematiikkauudis-

tusta. 

 Ensimmäinen laaja paketti valmistui rikoslakiprojektista vuonna 1984 ja sen 

pohjalta säädetty rikoslainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1991. Siinä sääntelyn 

kohteena olivat muun muassa  

 

* omaisuus- ja vaihdantarikokset (RL 28, 31-33, 35-37 ja 39 luvut) sekä  
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* osa taloudellista rikollisuutta (RL 29-30 luvut).  

 

Näitä käsitellään myöhemmin tarkemmin ( VII.2.3). Jo sitä ennen säädettiin 

vuonna 1990 virkarikoksista (RL 40 luku,  VII.2.4.). 

 Toinen kolmannes rikoslain erityisestä osasta valmistui projektista vuonna 

1989. Sen pohjalta säädettiin vuonna 1995 muutokset rikoslakiin ja muihin lakeihin. 

Nyt uudistettavina olivat rikoslain ydinalueelta  

 

* henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset (RL 21 luku), 

* vapauteen kohdistuvat rikokset (RL 25 luku) ja  

* yleisvaaralliset rikokset (RL 34 luku).  

 

Taloudellista rikollisuutta koskivat  

 

* työ- ja ympäristörikokset (RL 47-48 luvut), 

* aineettomien oikeuksien loukkaaminen (RL 49 luku), ja  

* tieto- ja viestintärikoksilla (RL 38 luku) 

 

täydennettiin atk-pohjaisten rikosten sääntely. Myös valtiolliset rikokset ja sotari-

kokset uudistettiin (RL 11-14 luvut). Ne tulevat esille jatkossa ( VII.2.4.1, 

VII.2.3.4 ja VII.2.3.5). Samassa yhteydessä säädettiin periaatteellisesti tärkeä 

uudistus,  

 

* oikeushenkilön rangaistusvastuu (RL 9 luku).  

 

Myös siinä oli kyse pitkään valmistellusta uudistuksesta, joka nyt saatiin 

Suomenkin oikeusjärjestelmän osaksi ( III.1.4). 

 Kokonaisuudistuksen kolmas vaihe toteutetaan osittaisuudistuksina, joiden 

valmistelu on kesken. Niihin ei sisälly yhtä paljon rikoslajeja koskevia ehdotuksia 

kuin kahteen edelliseen. Erityisen osan uudistamisessa  

 

* huumausainerikokset (RL 50 luku)  

 

säänneltiin jo vuonna 1993. Eduskunnassa on tätä kirjoitettaessa kesällä 1997 

käsiteltävänä 

 

* oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä koskevat rikokset (RL 15-17 

luvut),  

* seksuaalirikokset (RL 20 luku) ja 

* liikennerikokset (RL 23 luku). 

 

Hallituksen esitys on tekeillä rauhan, yksityisyyden ja kunnian suojaamisesta (RL 

24 ja 27 luvut). Sotilasrikokset (RL 45 luku), aserikokset (rikoslain ulkopuolella), 

alkoholirikokset (rikoslain ulkopuolella) ja politiarikokset (RL 42 ja 44 luvut) ovat 
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projektin valmistelussa. Lähivuosina uudistetaan toteutetun 

perusoikeusuudistuksen yhtenä seurauksena myös joukkoviestinnän sääntely. 

 Myös seuraamusjärjestelmän uudistamisessa ollaan melko pitkällä. Yhdys-

kuntapalvelu on tullut tänä vuonna vakinaiseksi osaksi seuraamusjärjestelmää. 

Nuorisorangaistuskokeilu aloitettiin tänä vuonna. 

 Vankeutta ja ehdonalaista vapautta koskenut projektin ehdotus oli lausunnolla 

vuonna 1994. Myös vuodelta 1996 oleva ehdotus sakosta, muuntorangaistuksesta 

ja rikesakosta on valmisteltavana hallituksen esitykseksi. Ehdollinen vankeus on 

vielä valmistelussa, samoin mahdolliset hoidolliset seuraamukset. 

 Rikoslakiprojektin tarkoituksena ei liene säätää seuraamusjärjestelmää samalla 

tavalla "valmiiksi" kuin rikoslain erityinen ja yleinen osa. Seuraamusjärjestelmän 

luonteeseen kuuluu se, että julkisuudessa käydään jatkuvaa keskustelua seuraa-

musten kehittämisestä, ja sääntelyt eivät ilmeisesti ole yhtä pitkäikäisiä kuin yleisiä 

oppeja ja rikoslajeja koskevat säännökset. 

 Lähinnä rikosprosessuaalisista säännöksistä Suomen rikosoikeuden kansain-

välinen soveltamisala (RL 1 luku) uudistettiin vuonna 1996. Menettämisseuraa-

muksia koskeneesta projektin ehdotuksesta (RL 2 luku) käytiin lausuntokierros 

vuonna 1996. Myös tänä vuonna annettu rikoslakiprojektin ehdotus rikosoikeu-

dellisesta vanhentumisesta (RL 8 luku) on odottamassa hallituksen esitykseksi 

työstämistä. 

 Rikoslakiprojektin yleisten oppien työryhmän työ on vielä kesken. Pykälien 

sanamuodot on päätetty työryhmässä osapuilleen valmiiksi, ja perustelutkin alkavat 

olla osittain kunnossa. Projekti antanee asiassa ehdotuksensa ensi vuonna. 

 Hallitusohjelman mukaan rikoslain kokonaisuudistus on määrä saada päätök-

seen vuonna 1999, siis 19 vuotta projektin aloittamisen jälkeen. Kansainvälisessä 

vertailussa parikymmentä vuotta ei ole mitenkään pitkä aika rikoslain 

kokonaisuudistukselle. Sen sijaan niin vanhaa rikoslakia kuin meidän voimassa-

oleva lakimme on, on Euroopasta vaikea löytää. Toivoa sopii, että sinänsä 

kunniakas rikoslakimme ei ainakaan paljon ylitä 110 vuoden ikää. Aikansa kutakin. 

 

1.3 Rikoslaki meillä ja muualla 

 

Rikoksia ja rikkomuksia. — Pohjoismaisissa rikosoikeusjärjestelmissä ei ole käy-

tössä eräitä sellaisia erotteluja, joita muissa oikeuskulttuureissa on jo perinteisesti 

tehty. Suomalaisten rikoslajien kansainvälistä vertailua haittaa se, että useissa 

Keski-Euroopan sekä anglosaksisen oikeuskulttuurin maissa vähäiset rikokset, 

erityisesti tuottamukselliseen vaarantamiseen perustuvat sakonuhkaiset rikko-

mukset, luetaan systemaattisesti rikosoikeuden ulkopuolelle hallinto-oikeudellisten 

järjestysrikkomusten piiriin.  

 Anglosaksiset maat. — Anglosaksisissa maissa erotetaan usein lähtökohtaisesti 

mala in se ja mala prohibita toisistaan. Mala in se -rikoksilla viitataan sellaisinaan 

hylättäviin ja ihmisten välisen yhteiselämän perustavanlaatuisia lähtökohtia vastaan 

rikkoviin tekoihin, kuten tappoon. Näiden rikosoikeudellisen sääntelyn 

lähtökohtana on, että rangaistavaa saisi olla vain haitan aiheuttaminen — miten se 
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sitten määritelläänkään. Kirjallisuudessa puhutaan niin sanotusta Harm Princi-

plesta. 

 Mala prohibita -rikoksilla viitataan sellaisiin tekoihin, jotka on säädetty 

rangaistaviksi lähinnä yhteiskunnallisista tarkoituksenmukaisuussyistä, kuten lu-

vanvaraisen elinkeinon harjoittaminen ilman lupaa. Suurta osaa mala prohibita -

tyyppisistä teoista käsitellään rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolella siviili- ja hallin-

to-oikeudessa. 

 Viimemainituissa teoissa on vielä jossain määrin sallittua käyttää objektiivista 

rangaistusvastuuta (strict liability) eikä tuottamus ole aina välttämätön niin kuin 

Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Vastuumuoto on käytössä Englannissa ja 

eräissä Yhdysvaltojen osavaltioissa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vastaan 

tehdyissä sakkorikoksissa. Käytännössä kyse on tie- ja muun liikenteen, elinkeinon 

harjoittamisen, ympäristön suojelun ja näitä vastaavien elämänalueiden sääntelystä. 

 Sen sijaan kaikissa mala in se-rikoksissa on pidetty tapana edellyttää niin 

sanottujen valintaperiaatteen (The Principle of Choice) ja "tämänhetkisyyden 

periaatteen" (The Principle of Contemporaneity) vaatimusten täyttymistä. Tekijän 

on todella täytynyt valita rikoksen tekeminen rikosteon yhteydessä. 

 Saksankielinen alue. — Saksankielisellä alueella on perinteisesti tehty ero oi-

keushyvien suojelemiseksi säädettyjen rikoslajien ja lähinnä yleistä järjestystä ja 

hyvinvointia suojaavien hallinto-oikeudellisten järjestysrikkomusten välillä. Ero ei 

ole ollut loppuun asti vietävissä, mutta kriminalisointiperiaatteena on käytetty sitä, 

että rikoslainsäätäjällä olisi lupa käyttää rangaistusuhkaa vain sellaista menettelyä 

vastaan, jolla aiheutetaan konkreettista vaaraa suojeltavalle edulle. Muut kiellot 

olisi hoidettava järjestysrikkomuksilla, jos tarve vaatii. Käytännössä periaatteesta ei 

ole aina pidetty kiinni. 

 Toisaalta myös mannereurooppalaisessa keskustelussa on nähtävissä saman-

tyyppisiä elementtejä kuin meikäläisessä elämänalue- ja vaarantamisvastuukes-

kustelussa oli. Sikäläistä rajoittavaa oikeushyväoppia on arvosteltu juuri siitä, että 

sillä on rajoitettu rikosoikeuden käyttömahdollisuuksia jälkiteollistuneen yhteis-

kunnan ohjaamisessa. Oikeushyväoppi ei ole merkinnyt aitoa dekriminalisointia 

vaan sitä, että vähäiset sakkorikokset, joilla on aiheutettu ainoastaan abstraktista 

vaaraa, on ainoastaan siirretty hallinto-oikeuden piiriin.  

 Eroja vai yhtäläisyyksiä? — Rangaistavaa tekoa pidetään Pohjoismaissa aina 

rikoksena, vaikka sitä kutsuttaisiinkin rikkomukseksi. Hallinnollisia sanktioita ei 

juuri ole käytössä. Käytännössä tärkeimmät kotimaiset esimerkit ei-rikosoikeudel-

lisista sanktioista ovat pysäköintivirhemaksu, ylikuormamaksu ja kilpailunrik-

komismaksu. Näistä viimemainittu on määrätään melkoinen, sillä enimmillään se 

voi olla neljä miljoonaa markkaa. Meilläkin on keskusteltu mahdollisuuksista 

supistaa rikoslajien alaa hallinnollisten rikkeiden hyväksi. Käytännössä ollaan joka 

tapauksessa laajentamassa rikesakon käyttöalaa. 

 Käytännölliset erot järjestelmien välillä ovat vähäisempiä kuin saattaisi olettaa. 

Vähäisten tekojen kohdalla menettelyt ovat meilläkin yksinkertaistettuja 

rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyjä. Seuraamukset ovat lievähköjä sakkoja 

ja rikesakkoja. 
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 Erikseen voidaan mainita tässä yhteydessä rikesakkorangaistus, jonka 

määräämisessä on luovuttu sakkorangaistukseen perinteisesti liitetystä päiväsakko-

järjestelmästä ja otettu käyttöön hallinnollisia maksuja muistuttava rahamäärältään 

kiinteä sanktio. Maksamatonta rikesakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi. 

Muuntokielto koskee myös kuntalaissa tarkoitetusta järjestyssääntörikkomuksesta 

tuomittuja päiväsakkoja. 

 Rikoslain kokonaisuudistuksen jälkeen vähämerkityksiset rikoslajit sijaitsevat 

pääsääntöisesti rikoslain ulkopuolella ja vakavat rikokset rikoslaissa. Tällöin 

rikoslain ulkopuoliset rikkomukset vastaavat sijoittelultaankin mannereurooppalai-

sia järjestysrikkomuksia. Sisällöllisesti esimerkiksi edellä ( II.1.2) selostetut 

kuntalain tarkoittamat järjestyssääntörikkomukset eivät juuri eroa ulkomaisista 

järjestysrikkomuksista.  

 Edes objektiivinen rangaistusvastuu ei poikkea ratkaisevasti mannereuroop-

palaisesta ja pohjoismaisesta tavasta ymmärtää syyllisyysperiaate. Meillähän 

tiedostamaton riskinotto hyväksytään yleiseksi tuottamuksen tyypiksi, jos 

tuottamuksellinen suhtautuminen on rangaistavaa. Englannissa ja erityisesti 

Yhdysvalloissa myös objektiiviselle rangaistusvastuulle on rakennettu vähitellen 

vastuuvapausperusteiden järjestelmä, joka asiallisesti merkitsee samaa kuin 

vaatimus tekijän tilaisuudesta, kyvystä ja velvollisuudesta toimia toisin. 

 Ainoaksi merkittäväksi eroksi jää se, että meillä ryhtymistuottamus hyväk-

sytään yleiseksi syyksiluettavuuden muodoksi, kun anglosaksinen objektiivinen 

rangaistusvastuu rajoittaa sen soveltamisen lähinnä liikenteeseen ja tuotannolliseen 

toimintaan. 

 Edes keskeisten rikoslajien sisällöllisessä vertailussa eurooppalaiset rikoslait 

eivät eroa merkittävästi toisistaan. Osittain tämä johtuu perinteisestä kansainvä-

lisestä yhteistoiminnasta ja keskustelusta rikoslajeista, jota on vienyt eteenpäin 

etenkin YK, mutta myös Euroopan Neuvosto. Osittain syyt voivat olla saman-

tyyppisten yhteiskuntien samanlaisissa sääntelytarpeissa. Esimerkiksi Suomen 

jäsenyys Euroopan unionissa ei edellytä suuria muutoksia kriminalisointeihin. 

 

2 RIKOSLAJEISTA JA RIKOLLISUUDESTA 

 

2.1 Henkilöön kohdistuvat rikokset 
 

2.1.1 Henki ja terveys 

 

Suojeltavat edut. — Säännöksillä suojataan ihmishenkeä, terveyttä ja ruumiillista 

koskemattomuutta. Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen va-

pauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen jo hallitusmuodon mukaan (HM 6 

§). Valtiovalta on törkeimmissä tapauksissa suorastaan velvollinen kriminalisoi-

maan toisen oikeudellisesti suojattujen etujen loukkaukset. 

 Käsitykset etenkin törkeimpien tekomuotojen haitallisuudesta muuttuvat tällä 

alueella verraten hitaasti. Myös lainsäädännön muutokset ovat yleensä olleet 
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suhteellisen vähäisiä. Vaarantamisvastuuta ja tuottamusvastuuta on painotettu 

uudistuksissa varovaisesti. 

 Hengen ja terveyden suoja (RL 21 luku) on luettava rikosoikeuden perinteiseen 

ydinalueeseen. Ihmishenki on keskeisin rikosoikeuden keinoin suojattava oi-

keushyvä. Tunnusmerkistöissä edellytetään yleensä vahinkoseurausta eli 

kuoleman, eriasteisen terveyden vahingoittumisen tai lievimmillään kivun aiheutta-

mista. Aina ei edellytetä konkreettista vahinkoseurausta, vaan suojatun edun 

vaarantaminen voi riittää. Pelastustoimen laiminlyönti ei edellytä edes vaaraa. 

 Henkeen kohdistuvat rikokset. — Osa rikoksista on tahallisina rangaistavia. 

Tahallisen henkirikoksen perustunnusmerkistö on tappo. Rangaistusasteikko on 

korkea: 8-12 vuotta vankeutta. Taposta tuomitaan se, joka tahallaan tappaa toisen. 

Tapon tekotapaa ei ole tunnusmerkistössä määritelty, ja mikä tahansa teko käy 

surmaamisteosta, kunhan tahallisuusvaatimus täyttyy. Rikosten lainopilliset 

ongelmat liittyvät lähinnä tahallisuuteen, syyntakeisuuteen ja yrityksen rangaista-

vuuteen. 

 Tapon kvalifioitu tunnusmerkistö on nimeltään murha. Esimerkiksi vakaa har-

kinta taikka erityisen raaka tai julma tekotapa voi kvalifioida tapon murhaksi ja 

rikoksentekijä tuomitaan vankeuteen elinkaudeksi. Privilegioituna tekomuotona on 

surma. Jos tahallinen surmaaminen on tehty kokonaisuutena arvostellen 

lieventävien asianhaarojen vallitessa, rangaistusasteikko on 4-10 vuotta vankeutta. 

Vielä lievemmin rangaistavaa on harvoin sovellettava lapsensurma. 

 Tyypillisimpiä henkirikosten tekotapoja ovat Suomessa terä- ja ampuma-aseilla 

tehdyt teot. Psykopaatti-sarjamurhaajia täällä ei ole. Palkkamurhatkin ovat 

yksittäistapauksia. Murhia ja tappoja tehdään vuosittain noin 150. Tekijöistä yli 

kaksi kolmasosaa on humalassa. Myös uhrit ovat yleensä humalassa. Neljässä 

tapauksessa viidestä uhri ja tekijä ovat tuttuja keskenään. Yritysasteelle jäävistä 

teoista tuomitaan noin 300-400 kertaa vuodessa. Usein on tosin tulkinnanvaraista, 

kummasta pitäisi tuomita, tapon yrityksestä vai törkeästä pahoinpitelystä. ( 

V.1.2) 

 Myös tuottamuksellinen kuoleman aiheuttaminen on rangaistavaa. Yleensä 

tästä kuolemantuottamuksesta tuomitaan sakkorangaistukseen. Tässä rikoksessa 

kuoleman seuraus on aiheutettu huolimattomalla menettelyllä ( III.6 ja III.9). 

Kvalifioituna tekomuotona on törkeä kuolemantuottamus. 

 Kuolemantuottamuksen tekotapaa ei ole rajattu. Käytännössä rikokset liittyvät 

ennen kaikkea tieliikenneonnettomuuksiin, mutta myös esimerkiksi työtapaturmiin. 

Myös tilanteet, joissa tekijää on syytetty taposta, mutta tahallisuusvaatimus ei täyty, 

ovat tyypillisiä kuolemantuottamusrikoksia ( III.8.3). Liikennekuolemat ja 

kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet tällä vuosikymmenellä 

olennaisesti. Liikenteessä kuolee vuosittain 400-500 ihmistä. 

Kuolemantuottamustuomioita annetaan pari sataa vuosittain. 

 Terveyteen kohdistuvat rikokset. — Pahoinpitelyllä tarkoitetaan sitä, että joku 

tekee toiselle tahallaan ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä 

vahingoittaa toisen fyysistä tai psyykkistä terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai 

saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Törkeästä 
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pahoinpitelystä voi olla kyse, jos pahoinpitelyssä on esimerkiksi käytetty ampuma- 

tai teräasetta tai toiselle aiheutetaan vaikea vamma tai hengenvaarallinen tila. Koko-

naisuutena arvostellen vähäiset pahoinpitelyteot täyttävät puolestaan lievän pa-

hoinpitelyn tunnusmerkistön. 

 Pahoinpitelyrikoksia tehdään vuosittain noin 20.000. Näistä noin 5.000 on 

lieviä pahoinpitelyjä. Erään haastattelututkimuksen mukaan joka kymmenes mies 

oli kokenut viimeisten viiden vuoden aikana väkivaltaa. Rikosten määrä on ollut 

tällä vuosikymmenellä lievässä kasvussa. Pahoinpitelyjen määrä kasvaa samaa 

tahtia kuin alkoholin kokonaiskulutus yhteiskunnassa. Tämä selittyy sillä, että suuri 

osa pahoinpitelyistä tehdään julkisilla paikoilla, huvitilaisuuksissa ja ravintoloissa.  

 Tuottamuksellisena terveyteen kohdistuvana rikoksena mainittakoon vam-

mantuottamus, jossa toiselle on aiheutettu vamma tai sairaus, joka ei ole vähäinen. 

Esimerkiksi pelkän mustelman tai kivun tuottamuksellinen aiheuttaminen ei siis ole 

rangaistavaa. Myös vammantuottamuksesta on erotettu omaksi tunnusmerkistök-

seen törkeä vammantuottamus. Vammantuottamus on nyky-yhteiskunnassa taval-

linen rikos erityisesti tieliikennerikosten ja esimerkiksi työturvallisuusrikosten yh-

teydessä. Liikenteessä loukkaantuu vuodessa noin 10.000 henkilöä. Tuomioita 

annetaan noin 1.000. 

 Vaarantamis- ja toimintarikokset. — Ihmishengen tärkeyttä oikeudellisesti 

suojattuna etuna kuvastaa sekin, että jokaiselle sivullisellekin on asetettu velvolli-

suus auttaa hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa olevaa sivullista, jos 

sitä voidaan hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen häneltä 

kohtuudella edellyttää. Pelastustoimen laiminlyönti on varsinainen laiminlyöntiri-

kos ( III.1.2), jolla tarkoitetaan sitä, että pelkkä laiminlyönti olla antamatta tai 

hankkimatta apua tällaisessa tilanteessa on näissä tilanteissa rangaistavaa. 

 Epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin kuuluu heitteillepano, jossa joku on 

jätetty avuttomaan tilaan ja siten aiheutettu vaaraa tämän hengelle tai terveydelle. 

Heitteillejättäjän on oltava vastuuasemassa ( III.5.3). Heitteillepanoon voi 

syyllistyä luonnollisesti myös aktiivisella tekemisellä saattamalla toinen avutto-

maan tilaan, jolloin vastuuasemaoppia ei sovelleta. Vaaran aiheuttamisessa ei 

edellytetä vahinkoseurausta, vaan vakava hengen tai terveyden vaara riittää teon 

rangaistavuudelle.  

 Selvyyden vuoksi mainittakoon, että laiminlyönti voi johtaa vastuuseen myös 

esimerkiksi kuolemantuottamuksesta tai vammantuottamuksesta. Edellä on ollut 

puhetta epävarsinaista laiminlyöntirikoksista ( III.5). Jos laiminlyöjä on ollut 

vastuuasemassa, hänen laiminlyöntinsä estää seurauksen synty rinnastetaan siihen, 

että ulkopuolinen aiheuttaisi seurauksen aktiivisella tekemisellä. Tyypillinen 

soveltamistilanne on työtapaturma. 

 Tappeluun osallistumisessa on kyse erikoisesta rikoksesta, jossa yleensä 

yhdistyvät tahallinen pahoinpitelyrikos ja tuottamuksellinen loukkaamisrikos. 

Säännöksen mukaan rangaistaan henkilöä, joka osallistuu hyökkäykseen, jossa joku 

surmataan tai jollekulle tahallaan aiheutetaan vakava ruumiinvamma tai sairaus. 

Nykyistä lainkohtaa edeltänyttä tappelun kriminalisointia arvosteltiin seuraus-

vastuuajattelusta ja kollektiivisesta syyllisyydestä. 
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 Koska uudessa lainkohdassa hyökkäykseen osallistumisen vaatimus on kuvattu 

tarkemmin, tappeluun osallistuminen voidaan monissa tilanteissa ymmärtää 

yhdistettynä rikoksena, jossa tuomitsemisen edellytyksenä on vähintään tuottamus 

suhteessa hyökkäyksen aikana aiheutuneeseen kuolemaan tai vammaan. Myös syy-

yhteys tappeluun osallistumisen ja seurauksen välillä lienee osoitettava ainakin 

psyykkisen kausaalilinjan tarkoittamalla tavalla ( III.3.1). Muussa tapauksessa 

uusikin kriminalisointi edustaa oikeusvaltioissa kiellettyä seurausvastuuta. 

 

2.1.2 Seksuaalinen itsemääräämisoikeus 

 

Uudistus. — Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on osa henkilökohtaista koske-

mattomuutta (HM 6 §). Rikossäännöksiä (RL 20 luku) ollaan kesällä 1997 uudista-

massa eduskunnassa. Vaikka säännösten lopullinen sisältö ei ole tätä kirjoitettaessa 

täysin varma, tässä nojaudutaan uusiin säännöksiin. Suuria muutoksia ei ole 

luvassa. Raiskaus ollaan muuttamassa virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. 

Varhaisnuorten suojaikäraja yhtenäistetään 15 vuoteen, jota nuoremman kanssa 

vapaaehtoinenkin seksuaalinen kanssakäyminen on siis rangaistavaa. 

 Seksuaalinen itsemääräämisoikeus. — Osassa seksuaalirikoksia loukataan 

yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Raiskauksessa on kysymys toisen 

pakottamisesta väkivallalla tai uhkauksella sukupuoliyhteyteen, ja siitä voidaan 

tuomita vankeutta 6 kuukaudesta 6 vuoteen. Tunnusmerkistö koskee myös avio-

puolisoiden välisiä tekoja. Törkeässä raiskauksessa rangaistusasteikko on 2-10 

vuotta vankeutta. Myös pakottaminen muuhun seksuaaliseen tekoon on varsin 

ankarasti rangaistavaa. 

 Raiskauksia tulee poliisin tietoon noin 400 vuodessa. Haastattelujen mukaan 

todellinen määrä saattaa olla nelinkertainen. Tyypillisessä tapauksessa tekijä ja uhri 

tuntevat toisensa. 

 Lasten ja nuorten erityissuojelu. — Osassa seksuaalirikoksia on kyse siitä, että 

näennäisen vapaaehtoiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen on ryhdytty asemaa 

hyväksikäyttäen. Tällaisesta on kysymys, jos nuori on tekijän hoidettavana 

sairaalassa tai laitoksessa, hänen määräämisvaltansa alaisena koulussa tai muussa 

laitoksessa tai muuten erityisen riippuvainen toisesta. 

 Seksuaalisesta hyväksikäytöstä kärsii arvioiden mukaan muutama prosentti 

tytöistä ja pojista. Insestitapauksia, joissa vanhempi käyttää seksuaalisesti 

hyväkseen lastaan, käsitellään tuomioistuimissa kymmenkunta tapausta vuodessa. 

Kyselyjen mukaan tapauksia on koko maassa ehkä 100-200. Tämän tavallisempia 

tapaukset eivät sittenkään ole iltapäivälehtien kirjoittelusta huolimatta. 

 Lapsia ja nuoria suojellaan myös täysin vapaaehtoisilta seksuaalikokemuksilta. 

Alle 15-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteys tai seksuaaliset teot ovat rangaistavia, 

ellei myös toinen osapuoli ole osapuilleen saman ikäinen. Näitä tekoja käsitellään 

tuomioistuimissa noin 400 vuodessa. Alle 16-vuotiaiden seksuaalikokemuksia 

onkin noin 20 %:lla tyttöjä ja 10 %:lla poikia. Seksipalvelujen ostaminen alle 18-

vuotiaalta prostituoidulta on rangaistavaa. 
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 Sukupuolimoraali. — Loput sukupuolimoraalia rikkovista tekomuodoista on 

kriminalisoitu yleistä järjestystä vastaan tehtyinä tekoina (RL 17 luku). Muun 

muassa pornografian kriminalisoinnit käsitellään siinä yhteydessä ( VII.2.3). 

Sukupuolimoraaliin liittyy parituksen kriminalisointi, jonka tavallisin tekotapa on 

ansiotarkoituksessa tehty huoneiston järjestäminen prostituutiota varten. Asiakasta 

ei rangaista prostituoidun palvelujen ostamisesta, ei myöskään prostituoitua 

palvelujensa myymisestä. Parituksesta tuomitaan vuosittain noin parikymmentä 

sutenööriä. 

 

2.1.3 Ryöstö- ja kiristysrikokset sekä henkilökohtainen vapaus 

 

Ryöstö ja kiristys yhdistettyinä rikoksina. — Ryöstössä ja kiristyksessä (RL 31 

luku) yhdistyy väkivalta tai muunlainen pakko anastukseen. Jos anastukseen liittyy 

väkivaltaa tai sillä uhkaamista, on kyseessä ryöstö. Jos taas pakotuskeinona 

käytetään muunlaista uhkausta, on kyseessä kiristysrikos. 

 Ryöstö. — Ryöstössä toiselta anastetaan omaisuutta väkivallalla tai pakottavan 

hengen tai terveyden vaaran käsittävällä uhkauksella. Ryöstöä merkitsee myös se, 

että omaisuutta anastanut tai anastamaan tullut henkilö käyttää verekseltään 

tavattuna väkivaltaa voidakseen täyttää rikoksensa (KKO 1996:76). Törkeäksi 

ryöstön voi tehdä esimerkiksi ampuma- tai teräaseen taikka muun hengenvaa-

rallisen välineen käyttäminen. Samoin taksinkuljettajien ja muiden sellaisten 

henkilöiden ryöstäminen, jotka työnsä vuoksi eivät voi itseään puolustaa, ovat 

törkeiksi arvosteltavia tekoja. Rangaistusasteikot ovat ankarat. Törkeästä ryöstöstä 

tuomitaan 2-10 vuotta vankeutta. 

 Ryöstöjä tehdään vuosittain pari tuhatta. Elokuvista tuttuja pankki- ja 

postiryöstöjä tehdään alle sata vuodessa. Kauppaliikkeitä, rahalähettejä ja kioskeja 

ryöstetään enemmän, noin 400. Haastattelututkimusten mukaan noin yksi prosentti 

aikuisista on joskus joutunut ryöstön uhriksi. Uhrit ovat usein nuoria. Myös 

tekijöistä noin puolet on nuoria. 

 Kiristys. — Tässä tapauksessa puolestaan toinen pakotetaan muulla kuin ryös-

tössä tarkoitetulla väkivaltaisella uhkauksella luopumaan taloudellisesta edusta. 

Tällainen uhkaus voi koskea esimerkiksi uhrin kodin polttamista tai muuta tämän 

omaisuuden vahingoittamista. Kiristys muistuttaa oikeastaan enemmän 

omaisuusrikoksia ( VII.2.3.2) kuin ryöstöä, koska uhkaus voi kohdistua ta-

loudellisiinkin etuihin. 

 Vapauteen kohdistuvat rikokset. — Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

säädetään RL 25 luvussa. Kyse on lähtökohtaisesti yleissääntelystä, ja erityis-

tilanteista säädetään eri puolilla rikoslakia. Esimerkiksi edellä käsitellyt seksu-

aalirikokset, ryöstö ja kiristyskin ovat oikeastaan vapauteen kohdistuvia rikoksia. 

Suuria muutoksia kriminalisointeihin ei ole tarvinnut tehdä. 

 Vapaudenriiston sääntely. — Tärkein vapauteen kohdistuva rikos on 

vapaudenriisto. Sillä suojataan ihmisiä liikkumisvapauden loukkauksilta tai elin-

ympäristöstä eristämiseltä. Ihmisryöstö ja törkeä vapaudenriisto ovat ankarammin 
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rangaistavia vapauteen kohdistuvia rikoksia. Käytännössä kyse voi olla vaikkapa 

lapsen kidnappaamisesta tai johonkin toiseen rikokseen liittyvästä teosta. 

Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1993:12 arvioitavana oli tilanne, jossa seksuaaliri-

koksen uhri oli suljettu auton tavaratilaan teon jälkeen. Tapauksessa KKO 1996:110 

liikennekolarin aiheuttaja oli vienyt uhrin kotiinsa. Kummassakin oli kyse muun 

ohessa vapaudenriistosta. 

 Panttivangin ottaminen on törkeän vapaudenriiston erityistilanne, jossa on 

myös pakottamisen tunnusmerkkejä. Siinä vapaudenriistoa käytetään kolmannen 

pakottamiseksi esimerkiksi lunnasrahojen maksamiseen tai vankien vapauttami-

seen. 

 Myös tuottamuksellinen vapaudenriisto on säädetty rangaistavaksi, joskin 

rangaistus on lievä. Tuottamuksellinen vapaudenriisto on rangaistavaa vain, jos sen 

aiheuttama haitta ei ole vähäinen. Rajaus on perusteltu, koska lainkohdan mukaan 

rangaistaan esimerkiksi vartijoita ja muita yksityisiä, jotka hyvässä uskossa 

tulkitsevat jokamiehen kiinniotto-oikeutta ( IV.4) liian laajasti. 

 Lapsen omavaltainen huostaanotto on kriminalisoitu erikseen. Siinä on asetettu 

lievän rangaistusuhan alaiseksi tilanteita, joissa lapsen lähipiiriin kuuluvat henkilöt 

muuttavat omavaltaisesti huoltosuhdetta. Kyse on yleensä avio- tai 

avoerotilanteista. Näissä tilanteissa voisi olla kohtuutonta soveltaa vapaudenriiston 

yleistä tunnusmerkistöä. Jos lapsen vapaus on todella riistetty, kyse on normaaliin 

tapaan arvioitavasta vapaudenriistosta. 

 Laiton uhkaus ja pakottaminen. — Laittomassa uhkauksessa ja pakottamisessa 

on kysymys väljemmin ihmisen toimintavapautta loukkaavista rikoksista. 

Laittoman uhkauksen kohteella on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä 

henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vaarassa. Yleensä lienee 

kysymys erilaisista humalassa tehdyistä aseen kanssa uhkailemisista ja 

"uhoamisesta" ilman näkyvää syytä. 

 Pakottamisessa toinen pakotetaan väkivallalla tai uhkauksella tekemään, sietä-

mään tai tekemättä jättämään jotakin. Tapaukset ovat monenlaisia. Pakottamista voi 

olla vuokralaisen häätäminen lukot vaihtamalla. Sitä voi olla myös erääntyneiden 

velkojen perintä aseella uhkaamalla. Rankaisemattomia "pakottamisia" ovat usein 

esimerkiksi rikosten estämiset. Esimerkiksi rattijuopon ajoon lähdön saa yleensä 

estää väkivalloinkin. Ongelmallisia tapauksia ovat ne, joissa toista on pakotettu 

johonkin uhkaamalla paljastaa tästä arkaluonteisia tietoja, jotka koskevat 

esimerkiksi poliittista suuntautumista. 

 Oikeuskäytännössä tavallisin näistä rikoksista on laiton uhkaus, josta tuomitaan 

noin 400 kertaa vuodessa. Pakottamisia on esillä noin 50 kertaa. Perinteiset va-

paudenriistorikokset ovat satunnaisia, vaikka ne nousevatkin aika ajoin julkisuu-

teen. 

 

2.1.4 Rauha, yksityisyys ja kunnia 

 

Säännösten uudistaminen. — Oikeus yksityiselämään, kunniaan ja kotirauhaan 

ovat perusoikeuksia (HM 8.1 ja 8.3 §). Säännöksissä on kysymys myös oikeudesta 
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luottamuksellisen viestin salaisuuteen (HM 8.2 §). Rauhaa, yksityisyyttä ja kunniaa 

koskevat säännökset ollaan uudistamassa kokonaisuudistuksen kolmannessa 

vaiheessa. 

 Kotirauha. — Kotirauha ja yksityisyys ovat perinteisiä rikosoikeuden keinoin 

suojeltuja oikeushyviä (RL 24 luku). Kotirauharikokset ovat melko tavallisia. Niistä 

tuomitaan vuodessa noin 600 kertaa. Käytännössä tavallisin rikoslaji on kotirauhan 

rikkominen eri muodoissaan. 

 Kotirauhan rikkomisessa on kysymys yleensä siitä, että tekijä oikeudettomasti 

tunkeutuu toisen kotirauhan piiriin. Tavallista on sekin, että kotirauhan rikkominen 

täyttyy, kun vieras ei suostu poistumaan paikalta isännän käskystä huolimatta. 

Myös "puhelinterrorilla" eli aiheettomilla puhelinsoitoilla voi syyllistyä kotirauhan 

rikkomiseen. 

 Kotirauhan piiriin luetaan asunnot, loma-asunnot ja muut asutut tai asumiseen 

käytetyt tilat kuten hotellihuoneet, asuntovaunut ja asuttavat alukset. Myös 

yksityisaluetta oleva piha ja asuintalon porraskäytävä kuuluu kotirauhan suojan 

piiriin. Sen sijaan kerrostalon pihamaa ei liene sellainen. Kotirauhan suoja ulottuu 

myös muun muassa virastoihin. Esimerkiksi humalainen voidaan poistaa paikalta 

voimakeinoinkin ( IV.2). 

 Salakuuntelu ja -katselu sekä viestin salaisuus. — Salakuuntelu ja -katselu kuu-

luvat niiden tekojen joukkoon, joiden rikosoikeudellisen sääntelyn tarve on noussut 

esiin teknisen kehityksen myötä. Teknisillä laitteilla tapahtuva salakuuntelu ja -

katselu on säädetty meillä rangaistavaksi 1970-luvulla. Tuomioistuimissa tapauksia 

käsitellään vain muutama vuodessa. 

 Salakuuntelussa kuunnellaan oikeudettomasti kotirauhan suojaamaa paikkaa 

tai tallennetaan siellä käytävää keskustelua (RL 24:3b.1). Pelkkä juomalasin avulla 

tapahtuva naapurin tarkkailu ei ole rangaistavaa, koska tekoväline ei ole tekninen 

laite. Naapurisovun se tosin voi rikkoa. Säännöksellä suojataan tällä hetkellä 

kotirauhan piiriä. 

 On selvää, että tallentaa saa sellaisen keskustelun, johon itse laillisesti 

osallistuu. Puhelimeensa saa kytkeä magnetofonin. Yhtiökokouksessa oleva osakas 

saa nauhoittaa keskustelut tai avioeroneuvottelut voi nauhoittaa vastaisen varalle. 

 Viestintäsalaisuuden loukkauksen (RL 38:3-4) kriminalisointi suojelee 

luottamuksellisia viestejä. Sellaisia ovat niin posti- ja sähköpostilähetykset, edellä 

mainittu puheviestintä kuin myös puhelin- ja muu televiestintä. Säännös ei rajoitu 

kotirauhan piiriin vaan sulkee suojan piiriin ylipäätään sellaiset viestit ja 

keskustelut, joita ei ole ulkopuolisten tietoon tarkoitettu ja joita ei ole syytä olettaa 

tarkkailtavan. Esimerkiksi vuokratun ravintolakabinetin salakuuntelu on 

rangaistavaa. 

 Meillä suurimman tapausryhmän ovat muodostaneet teot, joissa on kuunneltu 

poliisiradiota. Nykyisen tulkinnan mukaan poliisiradion pelkkä kuunteleminen ei 

kuitenkaan ole rangaistavaa. Kuuntelua ei pidetä oikeudettomana, koska polii-

siradiota voi kuunnella yleisesti saatavilla olevilla radiovastaanottimilla.  

 Salakatselusta rangaistaan sitä, joka luvattomasti teknisellä laitteella tarkkailee 

tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa oleskelevaa henkilöä (RL 24:3b.2). 
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Esimerkiksi kadulla kävelevien henkilöiden salaa kuvaaminen ei ole rangaistavaa. 

Myös kotirauhan piirissä olevan esineen kuvaaminen on sallittua. 

 Jatkossa salakatselun rangaistavuus on tarkoitus ulottaa eräin edellytyksin myös 

kotirauhan piirin ulkopuolelle. Ongelma on siinä, että esimerkiksi tavaratalojen 

sovituskoppeihin, ravintoloiden vessoihin tai uimahallien pukukoppeihin on alettu 

asentaa valvontakameroita. Tällä hetkellä tällainen tarkkailu ei ole yleensä 

rangaistavaa. Jatkossa suoja on tarkoitus ulottaa yksityisyyden piiriin ja 

pukukoppien tarkkailu kiellettäisiin. 

 Kunnianloukkaus. — Myös kunnia (RL 27 luku) on perinteisesti ollut rikos-

oikeudellisen sääntelyn kohteena. Rangaistuksia määrätään runsaat 100 kertaa 

vuodessa. Herjauksessa on yleensä kysymys tahallisesta valheellisen tiedon tai vih-

jauksen esittämisestä toisesta. Valheen on näissä tilanteissa oltava sellainen, että se 

tyypillisesti aiheuttaa loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. 

 Myös " ei vastoin parempaa tietoa" tehty herjaus voi olla rangaistava. Näissä 

tilanteissa herjaaja ei ole tiennyt juttujaan valheiksi, mutta ei ole esimerkiksi 

lehtiartikkelinsa taustoja myöskään selvittänyt. Rikokseen liittyvää tahallisuus-

vaatimusta selostettiin aiemmin ( III.8.8). 

 Rikoksen täyttyminen ei aina edellytä, että esitetty väite on perätön. Jos kun-

nianloukkaus on tehty loukkaamistarkoituksessa, myös totuudenmukaisten tietojen 

levittäminen voi olla rangaistavaa solvausta. 

 Uudempi rikoslaji on yksityiselämän loukkaaminen, jolla säännellään ennen 

kaikkea joukkotiedotusvälinettä käyttäen tehtyjä kunnianloukkauksia. Poliitikko-

jen, liikemiesten ja "julkkisten" yksityisyyden suoja edellyttää sitä, että heidän 

yksityisasioitaan selvitellään lehdissä ja televisiossa vain siinä määrin, kuin tiedon 

esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. 

 

2.2 Henkilöä suojaavia vaarantamis- ja toimintarikoksia 

 

2.2.1 Yleisvaaralliset rikokset 
 

Kasuistiikasta yleissääntelyyn. — Yleisvaarallisina voidaan pitää sellaisia rikoksia 

(RL 34 luku), joilla aiheutetaan tai jotka ovat omiaan aiheuttamaan vaaraa suurelle 

ihmisjoukolle. Usein ihmisjoukko on lisäksi ennalta rajaamaton. Päähuomio kiinni-

tetään siis vaaraan eikä teon ulkonaiseen seuraukseen. Yleensä kyse on tulipaloista. 

 Säännökset uudistettiin täydellisesti vuonna 1995. Entisestä yksityiskohtaisesta 

tekotapojen ja teon kohteiden sääntelystä luovuttiin. Vanhat, pääosin vuodelta 1889 

peräisin olleet säännökset kuvastivatkin sadan vuoden takaisia moderneja 

keksintöjä. Erityissääntelyä oli muun muassa höyrypannuista, höyrykoneista ja 

telegrafilaivoista. Näiden säännösten piiriin ei toisaalta kuulunut vielä auto, jonka 

polttaminen kaupungissakin oli ennen lainmuutosta vain vahingonteko (KKO 1972 

II 102). 

 Tuhotyö eri muodoissaan. — Tärkein yleisvaarallinen rikos on tuhotyö. 

Oikeuskäytännössä tuhotöistä tuomitaan vuosittain noin 200 kertaa rangaistukseen. 
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Aikaisemmassa laissa samaa tarkoitti murhapoltto. Tuhotyön tavallisin tekomuoto 

on tuhopoltto siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden 

vaaraa. Jos teosta on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa, 

kyse on niin ikään tuhotyöstä. Tulipalon ohella räjäyttäminen täyttää tunnusmerkis-

tön. 

 Jos sen sijaan esimerkiksi roskapöntön polttamisesta ei ole aiheutunut abstrak-

tista vaaraa kenellekään ihmiselle tai konkreettista vaaraa huomattaville varalli-

suusintresseille, kyseessä on vain vahingonteko. Vaarantamistunnusmerkkiä on 

käsitelty edellä ( III.2.2-3). 

 Tuhotyö voi olla törkeä muun muassa, jos tulipalo on aiheuttanut suurelle 

ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa. Esimerkiksi kerrostalon tuleen 

sytyttäminen voisi olla tällainen. Liikennetuhotyö on erityissääntelyä ja koskee 

kulkuneuvojen ja kulkuväylien tuhoamista ja vahingoittamista. 

 Myös yleisvaaran tuottamus on rangaistavaa. Näissä on usein kyse humalaisten 

sytyttämistä asuntopaloista, joissa huoneistonsa tuleen sytyttänyt humalikko ei ole 

itsekään havainnut, mitä on tapahtumassa, ja joissa tekoa ei voida pitää tahallisena. 

Tästäkin rikoksesta on törkeä tekomuoto. 

 Muita yleisvaarallisia rikoksia. — Muitakin yleisvaarallisia rikoksia on. 

Esimerkkinä voidaan mainita aluksen kaappaus. Tyypillisesti sillä tarkoitetaan 

lennolla olevan ilma-aluksen tai kauppamerenkulussa olevan aluksen ottamista 

määräysvaltaan väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten. Myös terveyden vaarantaminen 

esimerkiksi myrkyllisillä elintarvikkeilla on rangaistavaa.  

 Yleisvaarallisten rikosten korostunutta asemaa kuvaa sekin, että jo yleisvaa-

rallisen rikoksen valmistelu esimerkiksi räjähteitä hankkimalla on rangaistavaa. 

 Yleisvaarallisten rikosten yhteydessä on syytä mainita vielä tietoliikenteen 

häirintää (RL 38:5-7) koskevat rikokset. Niihin ei kuulu vaarantamistunnus-

merkkiä. Rangaistavaa on muun muassa tele- tai radioviestinnän estäminen. 

Törkeäksi teon voi kvalifioida esimerkiksi se, että teolla estetään hätäkutsujen 

radioviestintä. 

 

2.2.2 Liikennerikokset 
 

Uudet säännökset. — Tätä kirjoitettaessa eduskunta on käsittelemässä uusia 

liikennerikossäännöksiä. Säännökset keskitetään RL 23 lukuun. Koska kri-

minalisointien ala säilyy melko pitkälle nykyisessä laajuudessaan, voidaan tässä 

esitellä vielä kesällä 1997 voimassaolevat säännökset. 

 Liikennerikosten ja erityisesti liikenteessä noudatettavan huolellisuuden yksi-

tyiskohtainen sääntely niin tie-, juna-, ilma- kuin vesiliikenteessäkin on kehittynyt 

olennaisesti 1900-luvulla. Liikenne oli ympäristön, työn, asumisen ja kulutuksen 

ohella rikosoikeuskomitean mietinnössä sellainen elämänalue, jolla rangaistusten 

käyttötarve nähtiin merkittäväksi.  

 Tämän mukaisesti rangaistusvastuun perinteistä alarajaa on laskettu. Tielii-

kennelain lähtökohtaa on luonnehdittu jopa kaiken kattavan kriminalisoinnin 



Sida 342 av 360 
 

periaatteeksi. Liikennerikoksista säädetään vielä tällä hetkellä eri liikennemuotoja 

koskevissa erityislaeissa.  

 Liikennejuopumus. — Rattijuopumus moottoriajoneuvolla on porrastettu 

kahteen törkeysasteeseen promillerajan perusteella. Rattijuopumuksen täyttää veren 

0,5 promillen alkoholipitoisuus. Törkeän rattijuopumuksen raja laskettiin vuonna 

1994 1,2 promilleen. Koska alkometri-puhalluslaitteet ovat kehittyneet, veren 

alkoholipitoisuus voidaan todeta myös uloshengitysilman alkoholipitoisuutena. 

Niin sanotussa tankojuoppoudessa eli liikennejuopumuksessa moottorittomalla 

ajoneuvolla (TLL 100 §) ei ole promillerajaa, vaan ratkaisevaa on polkupyöräilyn 

vaarallisuus. 

 Liikennejuopumusrikoksia pidetään lähtökohtaisesti vaarallisina. Niinpä 

rattijuopumuksen rangaistavuus ei edellytä mitään vaarantamista. Riittää, että 

moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on nauttinut alkoholia niin, että hänen 

verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 0,5 promillea. Vain törkeän 

rattijuopumuksen tunnusmerkistössä (RL 23:2) edellytetään abstraktista vaaraa. 

Sen sijaan tankojuoppoudessa muille yleensä aiheutettua vaaraa on pidetty sikäli 

vähäisenä, että rangaistavuus edellyttää konkreettista vaaraa ( III.2.2). 

 Vastaavat säännökset koskevat myös muita liikennemuotoja. Esimerkiksi 

vesiliikennejuopumukseen syyllistyy se, joka ohjailee alusta vähintään yhden 

promillen humalassa abstraktin vaarallisella tavalla. Soutuveneen tai purjejollan 

kuljettamista ei ole kielletty humalaiseltakaan. Koska nämä liikennejuopumuksen 

muodot ovat melko harvinaisia, niitä ei käsitellä tarkemmin. Liikenteen eri-

tyisasemaa kuvaa myös se, että jo kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle on ran-

gaistavaa. 

 Liikennejuoppoustilanne. — Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset ovat 

vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Vuotuiset määrät ovat laskeneet tällä 

vuosikymmenellä 30.000:sta 20.000:een. Noin 2/3 kiinni jäävistä rattijuopoista 

syyllistyy törkeään tekomuotoon. Henkilöt ovat usein alkoholin ongelmakäyttäjiä, 

joihin rikoslain säännöksillä ei oikein saada otetta. 

 Koska rattijuopumus on sinänsä uhriton rikos, suuri osa rikoksista jää tietysti 

piiloon. Puhallustestien määrä on pysynyt ennallaan. Ratsiatutkimuksissa on voitu 

havaita, että rattijuopumus ei ole ainakaan kasvussa. Huumaavien lääkkeiden käyttö 

liikenteessä lienee lievästi kasvussa. Noin joka viidessadas autoilija ylittää puolen 

promillen rajan. Yksi autoilija kahdesta ja puolesta tuhannesta on vähintään 1,2 

promillen humalassa. 

 Kuinka usein rattijuoppo ajaa päälle? — Yleensä luullaan, että rattijuopot 

aiheuttavat valtavasti liikennekuolemia, koska jokainen rattijuopon toiselle 

aiheuttama kuolonkolari päätyy iltapäivälehtien palstoille. Tosiasiassa rattijuoppoja 

kuolee itse kolareissa vuosittain noin 60. Matkustajia — jotka voivat syyttää osittain 

itseään —  kuolee noin 20-30. Myös matkustajat ovat yleensä olleet humalassa. 

Lähinnä kyse on ulosajoista yön pimeinä tunteina. Viattomia sivullisia joutuu 

rattijuopon uhriksi vuosittain 5-20. Viimemainittu määrä on noin prosentti kaikista 

liikennekuolemista. Kuolonkolareista lähes kaikki tapahtuvat yön tunteina, 

viikonloppuisin tai kesäkuukausina. 
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 Muut liikennerikokset. — Muut liikennerikokset ovat tyypillisesti jo tuotta-

muksellisina rangaistavia ( III.9.3). Kvalifioiduissa tekomuodoissa, kuten tör-

keässä liikenteen vaarantamisessa (TLL 99 §), edellytetään yleensä törkeää 

huolimattomuutta ( III.9.4). 

 Tavallisimmissa rikostyypeissä riittää jo turvallisuutta abstraktisti vaarantava 

menettely ( III.2.3). Esimerkiksi liikenteen vaarantamisen (TLL 98 §) tunnus-

merkistöön kuuluu menettely, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa liiken-

neturvallisuudelle. Törkeässä tekomuodossa myös vaarantamistunnusmerkistö on 

vaativampi ( III.2.3). Liikennerikkomuksessa (TLL 103 §) ei edellytetä edes vaa-

rantamista vaan riittää, että jotain liikennesääntöä on rikottu. 

 Liikenneonnettomuustilanteiden varalle on säädetty erikseen liikennepaosta 

(TLL 101 §). Syystään tai syyttään liikenneonnettomuuteen joutunut moottori-

käyttöisen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kykynsä mukaan avustamaan 

vahingoittuneita. Myös muunlaisen onnettomuuteen osallisen auttamisvelvolli-

suuden rikkominen on rangaistavaa liikennerikkomuksena (TLL 58 ja 103 §§). 

 Liikennerikosten määrä. — Liikennerikokset muodostavat noin puolet poliisin 

tietoon tulleista rikoksista eli noin 350.000 tapausta vuosittain. Tilastoidun 

rikollisuuden määrään vaikuttavat tietysti aivan olennaisesti poliisin liikenneval-

vonnan tehokkuus ja painottaminen. Myös liikennemääräysten tiukentaminen lisää 

mahdollisuuksia ja taipumusta syyllistyä liikennerikoksiin, vaikka niillä samalla 

parannetaankin turvallisuutta. 

 Liikennerikosten määrät ovat pysyneet samalla tasolla jo vuosia. Yli puolet 

rangaistuksista johtuu ylinopeudesta. Selvitysten mukaan keskinopeudet teillä ovat 

lievästi nousseet, mutta suurilla ylinopeuksilla ajavia "kaahaajia" on entistä 

harvemmassa.  

 Liikenneturvallisuus. — Liikenneturvallisuus on parantunut ennen kaikkea 

autojen turvallisuuden aivan olennaisen parantumisen vuoksi. Myös tiestö on 

parantunut. Turvavyöpakolla ja tiukemmilla nopeusrajoituksillakin on osuutta 

asiaan. 

 Kymmenen vuotta sitten liikennekuolemia oli yli 600, kun niitä nyt on runsaat 

400. Kolareissa saatuja vammoja on ollut tasaiset 10.000 jo pidemmän aikaa. 

Kolarien määrä ei siis ole laskussa, mutta niiden vahingot jäävät entistä useammin 

aineellisiksi tai korkeintaan ihmisten vammautumisiksi. Vertailun vuoksi voidaan 

todeta, että 1970-luvulla liikennekuolemia oli noin 1.000 vuodessa, vaikka liiken-

nesuoritteita oli alle puolet nykyisestä. 

 

2.2.3 Päihderikokset 
 

Päihderikokset itseloukkausten estämisessä. — Liberalististen yhteiskuntien yksi 

perussääntö on ollut se, että rikosoikeudella saa kieltää ihmisiä itseloukkauksista 

vain, jos kieltoon on erityisen painavia syitä. Ihmisillä pitäisi olla pääsääntöisesti 

oikeus itse päättää oman terveytensä vahingoittamisesta. 
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 Nautintoaineiden käyttö on perinteisesti muodostanut Pohjoismaissa selvän 

poikkeuksen säännöstä. Alkoholista on Pohjoismaissa ollut kansainvälisessä vertai-

lussa poikkeuksellisen paljon rajoittavaa ja yksityiskohtaista lainsäädäntöä, vaikka 

alkoholi onkin yhteiskunnassamme hyväksytty nautintoaine. Yhtäältä säännöksillä 

pyritään vaikuttamaan alkoholikäyttäytymisen muotoihin, toisaalta osalla niistä on 

valtion alkoholimonopolin taloudellisia intressejä suojaava tehtävä. 

 Toisena nautintoaineena voidaan mainita tupakka. Siihenkin liittyy suuria 

fiskaalisia intressejä alkoholin tapaan. Toisaalta tupakoinnin kansanterveydelliset 

haitat epäilemättä puoltavat toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi. Koska 

tupakointirikkeistä ei yleensä rangaista, niitä ei käsitellä tässä. Sen sijaan aloitetaan 

huumausainerikoksista, joiden sääntelyssä Suomi ja Ruotsi ovat menneet pidem-

mälle kuin kansainväliset sitoumukset edellyttäisivät.  

 Huumausainerikokset. — Huumausainerikokset (RL 50 luku) on säännelty 

Suomessa täyskiellon lähtökohdan varassa. Säännökset koskevat sekä perinteisiä 

huumeita että huumaavia lääkkeitä. Lainsäädäntö on eri maissa huumeiden laitonta 

kauppaa ja hallussapitoa koskevilta osin melko samanlaista, koska asiasta on 

solmittu useita kansainvälisiä sopimuksia. Suhtautumisesta huumeisiin kertoo 

sekin, että jo huumausainerikoksen edistäminen ja valmistelu on säädetty rangais-

tavaksi. 

 Sen sijaan huumeiden käytön rangaistavuus on poikkeuksellisempaa. Suomessa 

ja Ruotsissa se on kriminalisoitu mutta ei läheskään kaikissa muissa Länsi-

Euroopan maissa. Suomessakin tarkoitus on yleensä pelkän käytön tapauksissa 

jättää henkilö syyttämättä tai tuomitsematta rangaistukseen (ks. RL 50:7). 

 Eräissä maissa lainsäädäntö on rakennettu eri huumeiden erottamisen pohjalle 

siten, että "kovia" ja "mietoja" huumeita käsitellään eri tunnusmerkistöjen tai 

rangaistusasteikkojen mukaan. Pohjoismaissa kaikkia huumeita käsitellään laissa 

periaatteessa samoin. Huumeen laatu voi tosin kvalifioida rikoksen törkeäksi ja voi 

muutenkin vaikuttaa rangaistuksen mittaamisessa. 

 Törkeän huumausainerikoksen rangaistusasteikko on korkea, 1-10 vuotta 

vankeutta. Selkein huumausainerikoksen törkeyttä määrittävä tekijä on aineen laatu 

ja suuri määrä. Suuren määrän kriteeri vaihtelee huumausaineittain. Yksi tapa 

suhteuttaa eri aineiden määriä toisiinsa on tavanmukainen kerta-annos. Suurena 

määränä voitaneen pitää ainoastaan sellaista määrää, josta on normaalikäytössä 

saatavissa vähintään satoja tai yleensä tuhansia kerta-annoksia. Hasiksen kerta-

annos on 0,3-0,5 grammaa, amfetamiinin 10-20 milligrammaa ja LSD:n 0,05-0,1 

milligrammaa. 

 Käytännössä suuren määrän kriteeri liittyy yleensä salakuljetustapauksiin. Suo-

messa törkeäksi huumausainerikokseksi on katsottu hasiskilon maahantuonti. 

Heroiinissa ja morfiinissa raja on vaihdellut muutamasta grammasta pariin-

kymmeneen grammaan. Samoin on arvioitu 50-100 gramman amfetamiinierää ja 

80-100 kappaleen LSD-tablettierää. Myös huumeiden hankkiminen apteekkiin 

murtautumalla täyttää usein törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön suuren 

määrän perusteella. 
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 Huumerikollisuus. — Tilastoitu huumausainerikollisuus on ollut meillä kasvus-

sa. Tuomioita annetaan nykyään runsaat 3.000 vuodessa. Selvästi tyypillisin rikos 

on kannabiksen hallussapito tai käyttö. Kannabis on mieto huume, jota valmistetaan 

hampusta. Kannabistuotteita ovat muun muassa marihuana ja hasis. Aineisiin ei 

tule fyysistä riippuvuutta. 

 Amfetamiini puolestaan on keskushermostoa kiihottava, meillä suhteellisen 

tavallinen aine. Siitä on useita johdannaisia, joista tavallisin on tällä hetkellä 

ekstaasi. Jonkin verran käytetään myös heroiinia, joka luokitellaan lamaannutta-

vaksi "kovaksi" huumeeksi. Sen sijaan keskushermostoa kiihottavan kokaiinin ja 

aistiharhoja aiheuttavan LSD:n osuus Suomen huumemarkkinoista on olemattoman 

pieni. 

 Huumausainetta on Suomessa myös khat-kasvi. Aineella ei ole käyttäjäkuntaa 

suomalaisen väestön keskuudessa, vaan se on somalikulttuuriin kuuluva aine. 

Määrällisesti ainetta on takavarikoitu paljon. Ulkomailla khatia ei yleensä luokitella 

huumeeksi. 

 Miten paljon huumeita käytetään? Tilastoluvuista ei voida päätellä paljonkaan 

suuntaan tai toiseen. Niitä luettaessa on otettava huomioon, että huumeri-

kollisuudesta on arvioitu tulevan poliisin tietoon vain 3-10 prosenttia. Rikolli-

suustilastot kuvaavat lähinnä kontrollikoneiston toimintaa, eivät huumeiden 

käyttöä. Kohonneita suomalaisia rikosmääriä voikin osittain selittää se, että 

huumeiden käytön kontrolliin kiinnitetään niin raja-asemilla kuin muuallakin 

entistä enemmän huomiota. Monet katsovat kuitenkin, että huumeita on Suomessa 

entistä enemmän. 

 Kaiken kaikkiaan suomalaista huumetilannetta on pidetty kohtalaisena. 

Heroinisteja on vähän ja huumeiden yliannostukseen kuolee vuosittain vain joitain 

kymmeniä ihmisiä. Avointa huumekauppaa ei näe kaduilla. Haastattelututkimusten 

mukaan huumeiden kokeilu on kuitenkin lisääntynyt. Kun kymmenen vuotta sitten 

vain noin 10 % varusmiehistä oli kokeillut huumeita, nyt määrä on vajaat 20 %. 

 Monet pitävät teknisiä liuottimia huumeita pahempana ongelmana erityisesti 

nuorten keskuudessa. Vaikka esimerkiksi liimoja, tinneriä ja bensiiniä käytetäänkin 

päihteenä, niiden käyttöä ei ole kriminalisoitu. Joitain luovutuskieltoja on olemassa 

ja vähittäiskauppiaat pyrkivät itse rajoittamaan nuorten "imppaamista" asettamalla 

omia myyntirajoituksiaan tuotteille. 

 Alkoholirikokset. — Alkoholirikoksista ei säädetä rikoslaissa vaan vuoden 1968 

alkoholilaissa. Vaikka miedon alkoholin mainonta vapautettiin vuonna 1995 ja 

esimerkiksi keskioluen vähittäismyynti sallittiin myös kioskeissa, alkoholilain-

säädäntömme on edelleen yksi läntisen maailman rajoittavimmista. Tärkeimmät 

kiellot koskevat alkoholin niin sanottua kotipolttoa, salakuljetusta ja välittämistä 

toiselle. Pohjoismaisia erityispiirteitä on nähtävissä myös ammattimaisissa ja 

tavanomaisissa alkoholirikoksissa. Jo alkoholijuoman hallussapito on rangaistavaa 

esimerkiksi alaikäisen ollessa tekijänä. 

 Alkoholirikosten sääntely on uudistettava lähivuosina. EY:n alkoholin tuontia 

ja vientiä koskevien määräysten tullessa Suomessakin vuosituhannen vaihteessa 

voimaan on alkoholirikosten rangaistusarvo otettava kriittiseen arvioon. 
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Rangaistusasteikkoja on syytä laskea ja joitain tekomuotoja dekriminalisoida, 

vaikka vähittäismyyntiä ja kotipolttoa ei yleiseurooppalaiseen tapaan Suomessa 

vapautettaisikaan. 

 Alkoholirikollisuus. — Tilastoidut alkoholirikokset ovat jonkin verran vähenty-

neet viime vuosina. Osasyynä on poliisin tutkinnan keskittäminen laajoihin ja 

organisoituihin rikoksiin. Luvattomasta välittämisestä tuomitaan rangaistukseen 

vuodessa noin 700 kertaa. Salakuljetusjuttuja on noin 2.000. Uusi piirre on viime 

vuosina ollut pirtun ja vodkan ammattimainen salakuljetus ja myynti ravintola-

käyttöön.  

 Rikollisuus edellyttää tietysti kysyntää. Alkoholin kokonaiskulutus on lievässä 

kasvussa. Tilastoitu kulutus on 6,6 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden, mutta 

turistituomiset ja muu tilastojen ulkopuolella oleva kulutus nostavat kokonaisku-

lutusta noin 20 %:a. Väärinkäytön ongelmat ovat jossain määrin kasvussa. 

Varsinkin päihtyneitten nuorten säilöönotoissa on tapahtumassa kasvua. Samaan 

aikaan alkoholistien hoitopalveluja vähennetään kustannussyistä. 

 

2.3 Varallisuusrikokset 
 

2.3.1 Ryhmittely 

 

Perinteiset omaisuus- ja vaihdantarikokset. — Varallisuusrikoksia koskevat sään-

nökset ovat aina kuuluneet rikosoikeuden ydinalueeseen niin oikeudelliselta kuin 

tosiasialliseltakin merkitykseltään. Omaisuudensuojasta säädetään myös 

hallitusmuodossa (HM 12 §). 

 Varallisuusrikosten sääntely on kiinteässä yhteydessä yhteiskunnan taloudel-

lisen rakenteen ja toimintamekanismien muutoksiin. Perinteisiin varallisuus-

rikossäännöksiin onkin kohdistunut vuosikymmenten mittaan muutospaineita, 

jotka ovat johtuneet teknisestä kehityksestä sekä vaihdannan muotojen painopisteen 

siirtymisestä. 

 Varallisuusrikokset ryhmitellään usein omaisuus- ja vaihdantarikoksiin. Edel-

lisillä suojataan välittömästi omistus- ja hallintaoikeutta, jälkimmäisillä omai-

suuden vaihdantaa yleensä. Jako ei tosin ole tarkkarajainen, ja niin varallisuus- kuin 

myös omaisuus- ja vaihdantarikosten käsitteet ovat epämääräisiä. 

 Omaisuusrikoksiin luetaan usein ryöstö ja kiristys, varkausrikokset, luvaton 

käyttö, kavallusrikokset, kätkemisrikokset ja vahingontekorikokset. Ryöstö ja 

kiristys käsiteltiin kuitenkin jo edellä, sillä niiden korkea rangaistusarvo perustuu 

ennen kaikkea yksityisten hengen, terveyden ja vapauden suojaan eikä niinkään 

siihen, että rikoksilla anastetaan omaisuutta. 

 Vaihdantarikoksia koskevilla säännöksillä suojataan omaisuuden asianmu-

kaista vaihdantaa. Perinteinen vaihdantarikos on petos eri muodoissaan. Myös 

väärennysrikokset on luettu vaihdantarikoksiin, koska vääriä asiakirjoja käytetään 

usein petostarkoituksessa. Velallisen rikokset ovat periaatteessa vaihdantarikoksia, 

mutta ne käsitellään tässä erikseen osana talousrikoksia. 
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 Uudet vaihdantarikokset. — Yhteiskunnan vaihdannaistuminen on korostanut 

vaihdantarikosten merkitystä suhteessa omaisuusrikoksiin. Kehitys on synnyttänyt 

tarvetta uusille tunnusmerkistöille erilaisia vaihdantatilanteita silmällä pitäen. 

Erilaiset luottosuhteet ovat arkipäiväistyneet ja yleistyneet. Maksuliikenteessä 

käteisrahan on korvannut pitkälti niin sanottu muoviraha eli pankki- ja luottokortit. 

Niiden väärinkäytöstä rangaistaan maksuvälinerikoksina. 

 Talousrikokset. — Viime vuosikymmenten kriminaalipoliittisessa keskuste-

lussa on korostettu usein modernissa yhteiskunnassa esiintyvän taloudellisen 

rikollisuuden aiheuttamien vahinkojen suuruutta perinteisten varallisuusrikosten 

vahinkoihin verrattuna. Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että talousrikollisuutta on 

kohdeltu liian lievästi erityisesti suhteessa perinteisiin omaisuusrikoksiin. 

 Rikosoikeudenhoito "yskii" kaikissa vaiheissaan, kun koneiston tutkittavaksi 

tulee talousrikos. Esitutkinta kestää, näyttöä ei tahdota saada ja tuomioistuinkä-

sittelyt venyvät. Rikosoikeuden yleiset opit eivät oikein hyvin sovellu organi-

saatiossa tehtyihin rikoksiin. 

 Talousrikos ei ole tarkkarajainen rikosoikeudellinen käsite. Suuri osa sen piiriin 

luetuista rikoslajeista kuuluu perinteisessä systematiikassa vaihdantarikoksiin. Osa 

rikoksista kohdistuu yhtiömiehiin, osakkaisiin tai velkojiin. Näihin kuuluvat 

esimerkiksi velallisen rikokset. Lähinnä valtiovaltaan kohdistuvat puolestaan 

veropetokset. Jos lainattua pääomaa käytetään väärin, kyse on tavanomaisesta 

petoksesta. Kuluttajiin ja kilpailijoihin kohdistuu muun muassa elinkeinorikoksia ja 

aineettomien oikeuksien loukkaamisia. Myös arvopaperimarkkinarikokset 

kuuluvat talousrikoksiin. 

 Hyvinvointivaltiollinen kehitys on merkinnyt monimutkaista avustus- ja 

tukijärjestelmien verkostoa. Näiden järjestelmien väärinkäyttäminen viranomaista 

erehdyttämällä arvostellaan rikosoikeudellisesti petos- ja avustuspetossäännöksiä 

soveltamalla. Avustuspetokset käsitellään osana talousrikoksia. 

 Työ- ja ympäristörikokset ovat perinteisiä talousrikoksia. Ne käsitellään tässä 

esittelyssä osana yhteisöllisiä etuja loukkaavia rikoksia ( VII.2.4.2), koska 

säännökset eivät liity välittömästi vaihdantaan. 

 Tietotekniikkarikokset. — Vaihdantarikosten tekotapa on muuttunut. Vanhat 

tunnusmerkistöt rakentuivat ajatukselle ihmisten välittömästä vuorovaikutuksesta. 

Automaattisen tietojenkäsittelyn muuttuminen arkipäiväiseksi eri toiminnoissa 

aiheutti aluksi vaikeuksia tunnusmerkistöjen tulkinnassa. 

 Esimerkkinä voidaan mainita tapaukset, joissa ketään ihmistä ei ole erehdytetty 

vaan joissa petokselle tyypillinen erehdyttämistoimi on saatu aikaan "erehdyttä-

mällä" konetta eli syöttämällä tietokoneelle virheellisiä tietoja tai muuten 

puuttumalla tietojenkäsittelyyn. 

 Tietotekniikkaan liittyvät erityiskysymykset käsitellään omana jaksonaan. Au-

tomaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvät väärinkäytökset arvioidaan nykyään 

osittain uuskriminalisointien mutta ennen kaikkea perinteisten kriminalisointien 

laajennusten avulla. 

 

2.3.2 Omaisuusrikokset 
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Varkausrikokset. — Varkaus (RL 28:1-3 ja 13) on yleinen omaisuusrikos ja sen 

tunnusmerkistön tulkinta on varsin vakiintunut. Varkausteko kohdistuu irtaimeen 

omaisuuteen. Siihen luetaan rikosoikeudellisesti paitsi varsinainen irtaimisto myös 

muun muassa taloudellisesti hyväksikäytettävä lämpö- tai sähköenergia. 

 Tekotapana on "anastaminen", jolla tarkoitetaan tekijän tarkoitusta saada irtain 

omaisuus omaan tai toisen pysyvään, ulkoisesti omistusoikeutta vastaavaan 

hallintaan. Varkauteen ei liity väkivaltaa tai sillä uhkaamista; niissä tilanteissa on 

kyseessä ryöstö. Rikos edellyttää tahallisuutta. Sellainen teko kuin toisen henkilön 

takin ottaminen erehdyksessä naulakosta ei ole rangaistavaa, jos tekijä luuli takkia 

omakseen. 

 Varkauden lisäksi RL 28 luvussa säädetään törkeästä varkaudesta ja näpis-

tyksestä. Törkeäksi varkauden voi tehdä muun muassa se, että rikoksentekijä on 

murtautunut asuttuun asuntoon, anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus 

tai rikoksentekijä on varustautunut teon toteuttamista varten ampuma-aseella. 

Näpistys on varkauden lievä tekomuoto ja liitetään käytännössä ensi sijassa myy-

mälävarkauksiin ja tekoihin, joissa anastetun omaisuuden arvo on vähäinen. 

 Luvaton käyttö. — Osassa omaisuusrikoksia suojeltavana etuna ei ole 

omistusoikeus vaan omaisuuden vallintaoikeus. Käytännössä varsin tärkeitä ovat 

luvatonta käyttöä tarkoittavat rikokset (RL 28:7-9), joissa tekijällä ei ole ollut 

anastus- vaan ainoastaan käyttötarkoitus. Rikoksesta on myös lievä ja törkeä 

tekomuoto. 

 Usein luvattoman käytön kohteena on moottoriajoneuvo ja niin sanotuista 

"autovarkauksista" tuomitaankin usein rangaistus luvattomana käyttönä. Anastus-

tahallisuus joudutaan käytännössä päättelemään ulkonaisista seikoista, esimerkiksi 

siitä, kuinka pian ja kuinka läheltä käyttöönottopaikkaa auton luvattomasti ottanut 

tavataan ( III.8.2). Luvattomasta metsästyksestä ja kalastuksesta on oma 

säännöksensä (RL 28:10). 

 Varkaudet ja luvattomat käytöt tilastojen valossa. — Kaikista poliisin tietoon 

tulleista rikoksista — liikennerikokset mukaan lukien — joka neljäs on 

varkausrikos tai luvaton käyttö. Ehdottomista vankeusrangaistuksista yli kol-

mannes tuomitaan varkaille. 

 Varkauksien määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Varkauksia ja törkeitä 

varkauksia tehdään noin 130.000 vuodessa. Näpistyksistä jäädään kiinni noin 

50.000 kertaa. Rikokset keskittyvät suurimpiin kaupunkeihin. Selvästi tavallisin 

teon kohde on moottoriajoneuvo, joihin murtaudutaan noin 40.000 kertaa vuodessa. 

Liikemurtoja on noin 20.000. Asuntomurtoja on yleensä noin 10.000 vuodessa. 

Haastattelujen mukaan noin joka kymmenenneltä ihmiseltä anastetaan vuoden 

kuluessa jotakin. 

 Niin sanotuissa "autovarkauksissa" luvattoman käytön motiivina on yleensä 

ajanviete ja huvittelu. Rikokseen syyllistyvät etupäässä nuoret ilman sen tarkempaa 

suunnitelmaa. Auto löydetään hylättynä pian teon jälkeen. Toisaalta ammatti-

mainen autojen varastaminen on lisääntynyt. Luvattomia käyttöjä tapahtuu noin 

20.000 vuodessa. Karkeasti joka sadas auto joutuu luvattoman käytön kohteeksi. 
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Rikollisuustaso on pysynyt ennallaan, jos rikosten määrä suhteutetaan ajoneuvojen 

määrään, mutta absoluuttiset määrät ovat kasvaneet. 

 Kavallusrikokset. — Kavallus (RL 28:4-6) on varkauden tavoin anastusrikos. 

Keskeinen ero varkauteen on siinä, että kavalluksessa omaisuus on anastushetkellä 

tekijän hallussa, kun taas varkausrikoksia luonnehtii anastaminen toisen hallusta. 

Kavalluksesta on erotettu rikoslaissa törkeä ja lievä kavallus. Vuodessa kavalluksiin 

syyllistytään runsaat 3.000 kertaa. Taso on lievästi laskeva. 

 Perinteinen kavallusrikos on omassa hallussa olevan irtaimen omaisuuden 

kavaltaminen. Tyypillinen kavallus onkin esimerkiksi vuokratun tavaran myymi-

nen eteenpäin.  

 Myös toiselle kuuluvien varojen käyttäminen omiin tarkoituksiin merkitsee 

kavaltamista. Käytännössä on tavallista kavaltaa varoja esimerkiksi pankkitililtä. 

Tekijän hallussa oleviksi luetaan varat silloin, kun tekijällä on oikeus siirtää tai 

nostaa niitä. Käytännössä kyse on usein yrityksen tai yhdistyksen tilinkäyttöoi-

keuden omaavan henkilön teoista. 

 Niin sanottu saatavan kavallus on rangaistava samalla tavalla. Sillä tarkoitetaan 

tekoa, jossa joku on saanut haltuunsa toisen varoja edelleen tilittämistä varten. 

Kavallusrikos täyttyy, kun tilitysvelvollisuus jää täyttämättä tekijän käytettyä 

varoja luvattomasti.  

 Kavalluksesta rangaistaan myös sitä, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen 

kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta. Perinteisten 

löytötavaran kavaltamisten ohella nykyään varojen siirtelyissä pankkitileille sattuu 

aika ajoin virheitä — ja tililtään jonain kauniina päivänä miljoonia löytävä päättää-

kin siirtyä viettämään mukavaa elämää. 

 Kätkemisrikokset. — Kätkemisrikokseen (RL 32 luku) syyllistyy se, joka 

esimerkiksi kätkee, ottaa huostaansa tai välittää edellä selostetuilla omaisuus-

rikoksilla tai eräillä vaihdantarikoksilla saatua omaisuutta. Perinteisesti kyse on 

ollut varastetun tavaran ostamisesta tai välittämisestä. Kätkemisrikoksiin luetaan 

nykyään myös niin sanottu rahanpesu. Siinä on kysymys rikoksen kautta saadun 

varallisuuden alkuperän häivyttämisestä. 

 Kätkemisrikokset ovat sikäli poikkeuksellisia omaisuusrikoksia, että osa niistä 

on rangaistavia myös tuottamuksellisina. Jos omaisuuden alkuperää on syytä 

epäillä, sitä ei saa ostaa. Ammattimaiset kätkemisrikokset ovat ankarammin 

rangaistavia. Tunnusmerkistö on tarkoitettu varastetun tavaran välittäjien varalle. 

 Yhteensä kätkemisrikoksista tuomitaan rangaistukseen noin 1.500 kertaa 

vuodessa. Noin kolmannes tuomioista koskee tuottamuksellista kätkemisrikosta. 

Tällaiseen voi syyllistyä esimerkiksi käytettyjen tavaroiden kauppias, joka ei 

tarkista ostamansa tavaran alkuperää hyvän kauppatavan edellyttämässä laajuu-

dessa. Osa tuomioista koskee tavaroiden katukauppaa. 

 Varastetun tavaran ostaja ei saa lainkaan siviilioikeudellista luottamuksen-

suojaa. Hän menettää omaisuuden sen oikealle omistajalle riippumatta siitä, 

tuomitaanko hänet kätkemisrikoksesta rangaistukseen, ja riippumatta siitä, kuinka 

huolellisesti hän on tavaran alkuperää ostotilanteessa selvittänyt (RVA 11 §). 

Oletetaan, että A ostaa autoliikkeestä auton, joka myöhemmin osoittautuu 
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anastetuksi. A joutuu luovuttamaan auton vastikkeetta oikealle omistajalle. 

Toisaalta hän saa saamisoikeuden maksamastaan kauppahinnasta autoliikettä 

vastaan, joka puolestaan voi velkoa maksamaansa kauppahintaa B:ltä, joka on 

myynyt auton liikkeeseen. 

 Vahingontekorikokset. — Myös vahingontekorikokset (RL 35 luku) luetaan 

omaisuusrikoksiin. Niissä ei suojata omistusoikeuden laitonta siirtymistä vaan 

omaisuuden arvoa tahallisia vahingoittamistekoja vastaan.  

 Vahingonteot muodostavat noin 10 % rikoslakirikoksista, ja niihin syyllistytään 

vuodessa noin 40.000 kertaa. Kokonaisrikollisuus on suurempi, koska käytännössä 

poliisille ilmoitetaan vain sellaiset vahingonteot, joista on odotettavissa vakuu-

tuskorvaus. Itse asiassa tilastoitujen vahingontekojen lievä määrällinen kasvu 

selittyykin pitkälti sillä, että ihmisten omaisuus on entistä kattavammin vakuutettua. 

 Yhteisöt ovat uhrina yli puolessa tapauksista. Tavallisimpia lienevät seinien 

töhrimiset, ikkunoiden ja kulkuvälineiden rikkomiset sekä muut vastaavat teot. 

Yksityisiä vastaan vahinkoa tehdään ennen kaikkea ajoneuvoille. Myös esimerkiksi 

toisen eläimen tahallinen tappaminen voi täyttää vahingonteon tunnusmerkistön. 

 

2.3.3 Vaihdantarikokset 
 

Petosrikokset. — Perinteisin vaihdantarikos on petos (RL 36:1-4). Petokseen 

rinnastetaan nykyisin myös niin sanottu tietokonepetos, jossa henkilö syöttää 

tietokoneeseen vääriä tietoja tai vääristää muulla tavoin tietojenkäsittelyn 

lopputulosta ja aiheuttaa näin toiselle taloudellista vahinkoa. Törkeästä ja lievästä 

petoksesta on omat säännöksensä. Palovakuutushuijausta koskee vakuutuspetos. 

Petoksen klassiset tunnusmerkit ovat 

 

* hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa tehty  

* toisen erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen, 

* erehdyksen vallassa tehty määräämistoimi ja  

* siitä koituva taloudellinen vahinko.  

 

Tavallisimpia petoksia ovat vakuutusvilpit tai se, että henkilö tilaa tavaroita tai 

käyttää palveluita aikomatta maksaa niistä. Käytännössä puhutaan taksi- tai 

ravintolapetoksista. Nykyään petossyytteitä ajetaan myös arvioitaessa jälkikäteen 

velallisen ja takaajan välistä suhdetta. Velan lopulta maksamaan joutunut takaaja 

saattaa ajatella, että velallinen on erehdyttänyt hänet takaajaksi lainaan (ks. KKO 

1996:149,  III.8.7). Myös pankit ovat syyttäneet velallisia petoksista, jos 

lainarahat on käytetty toisin kuin lainaa nostettaessa on ollut puhe. 

 Petosrikoksia tulee poliisin tietoon vuodessa noin 15.000. Suuri osa petoksista 

jää piiloon, koska esimerkiksi vakuutusvilppi jää hyvin usein havaitsematta. 

Haastattelututkimusten mukaan siihen syyllistytään erittäin usein. 

 Maksuvälinerikokset. — Tyypillisin maksuvälinerikos (RL 37 luku) on 

maksuvälinepetos, jossa on kyse ensi sijassa "muovirahan" tai siihen rinnastettavan 

maksuvälineen oikeudettomasta käyttämisestä eri muodoissaan. Rangaistavaa on 
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kortin oikeudeton käyttäminen mutta tietyin edellytyksin myös oman tilin katteen 

tai luottorajan ylittäminen. Jo maksuvälinepetoksen valmistelu on säädetty 

rangaistavaksi (RL 37:11), koska eräissä sen tekomuodoissa tarvitaan erityisiä 

teknisiä laitteita, joilla ei ole juuri laillista käyttöä. 

 Rikoksia ilmoitetaan poliisille vuodessa vajaat 3.000, ja niiden määrä on 

selvässä laskussa. Selitys saattaa olla siinä, että rikosten tekeminen on vaikeutunut. 

Maksukortin käyttäjän henkilöllisyys ja kortin kate varmistetaan entistä useammin. 

Perinteisiä maksuvälinerikoksia ovat rahanväärennys ja väärän rahan käyttö, mutta 

näitä esiintyy käytännössä harvemmin. 

 Petosrikokset eivät lopu tähän. Avustuspetokset ja velallisen petokset 

käsitellään osana talousrikoksia. 

 Väärennysrikokset. — Väärennysrikoksilla (RL 33 luku) on perinteisesti 

suojattu asiakirjan ulkonaista luotettavuutta. Rikokset eivät liity pelkkään 

vaihdantaan, mutta tavallisimpien ilmenemismuotojen perusteella niitä voidaan 

käsitellä vaihdantarikosten yhteydessä. Rikoksia tehdään vuosittain noin 1.000. 

 Väärennysteko kohdistuu todistuskappaleeseen, joita ovat asiakirjojen ohella 

erilaiset ääni- ja kuvatallenteet sekä atk-tallenteet. Käytännössä väärennysrikokset 

koskevat usein henkilöllisyyspapereiden väärentämistä. Koska modernien väären-

nysrikosten tekeminen edellyttää usein erityisiä teknisiä apuvälineitä, lakiin on 

otettu väärennysaineiston hallussapitoa koskeva säännös. Siinä jo 

väärennysrikosten tekovälineiden hallussapito on säädetty rangaistavaksi. 

 

2.3.4 Talousrikokset 
 

Talousrikosten tutkinta konkurssin yhteydessä. — Taloudellisen rikollisuuden 

tosiasiallista luonnetta, syitä ja sillä aiheutettuja vahinkoja on selvitetty paljon 

kotimaisessa kriminologisessa tutkimuksessa. Rikoksia tutkitaan vuosittain noin 

400. Yleisin talousrikos on petos ja seuraavaksi yleisin velallisen rikos. Muita 

yleisiä rikoksia ovat kirjanpitorikokset, väärennykset ja veropetokset. Velallisen 

rikosten määrä on noussut samaa tahtia, kuin konkurssien määrä on kasvanut. 

 Monet talousrikokset jäävät täysin selvittämättä konkurssimenettelyn raukea-

misen vuoksi. Jos nimittäin velkojainkuulustelussa todetaan, että konkurssipesän 

varat eivät riitä edes konkurssikustannusten kattamiseen, konkurssituomioistuin 

määrää menettelyn yleensä raukeamaan. Suurin osa konkursseista päättyykin tällä 

tavalla ennen kuin pesän asioita on kunnolla edes selvitetty. Konkurssivelkoja — 

esimerkiksi verovelkojen tapauksessa valtio — voi kuitenkin omalla riskillään 

jatkaa konkurssimenettelyä. 

 Jos menettelyä jatketaan, velkojainkokous voi päättää toimituttaa konkurssi-

pesässä erikoistilintarkastuksen. Tarkastukset ovat melkoisen kalliita. Myös 

konkurssiasiamies, joka on vuodesta 1995 lähtien toiminut valtion viranomainen, 

voi tutkia konkurssia edeltäneet tilit ja toiminnan, mikäli konkurssipesällä ei ole 

siihen varaa. 

 Käytännössä talousrikosten tutkinta alkaa usein verottajan omaan lukuunsa 

teettämällä erikoistilintarkastuksella. Vasta tämän jälkeen tutkintaan tulee mukaan 



Sida 352 av 360 
 

poliisi. Perinteisten rikostutkintamenetelmien lisäksi käytössä ovat keskusrikospo-

liisin talousrikostoimisto ja aluetoimistot, joiden palveluksessa on kaupallisen 

loppututkinnon suorittaneita rikostarkastajia. 

 Velallisen rikokset. — Velallisen rikokset (RL 39 luku) ovat olleet muutos-

paineiden alla. Niistä on säädetty yhtäältä velkojien tasapuolisen kohtelun tur-

vaamiseksi ja toisaalta sen varalta, että velallinen hukkaa omaisuuttaan. Säännökset 

eivät koske vain konkurssitilaa vaan muitakin maksukyvyttömyyden tilanteita. 

Sellainen voi ilmetä esimerkiksi yrityssaneerauksen tai ulosoton yhteydessä. 

Tuomioistuimissa juttuja on esillä vajaat 200 vuodessa. 

 Velallisen rikoksissa on usein kyse siitä, että maksukyvytön tai vakavissa ta-

loudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen suosii jotain velkojaansa, siirtää omai-

suuttaan velkojiensa ulottumattomiin, hävittää sitä tai salaa omaisuuttaan. 

Rikostyyppejä ovat muun muassa velallisen epärehellisyys, velallisen petos, 

velallisen vilpillisyys ja velkojansuosinta. 

 Rikokset julkista taloutta vastaan. — Nämä rikokset, jotka on säännelty RL 29 

luvussa, voidaan periaatteessa jakaa julkisen talouden tulojen hankintaa koskeviin 

verorikoksiin ja julkisista varoista myönnettäviä avustuksia koskeviin avus-

tusrikoksiin. Verorikoksista langetetaan noin 1.000 tuomiota vuodessa. 

Avustuspetoksia tulee ilmi vähemmän, vain muutamia kymmeniä vuodessa. 

 Avustusrikokset koskevat muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen myön-

nettyjen avustusten väärinkäyttöä. Tällä hetkellä on vireillä hanke, jolla pyritään 

saamaan niin sanotut EY-avustuspetokset paremmin rikosoikeudellisen sääntelyn 

piiriin. 

 Uudistus voitaisiin tehdä muuttamalla avustuspetossäännöksillä suojattujen 

yhteisöjen määritelmää (ks. RL 29:9.2). Komissio ei pidä tätä riittävänä, vaan pyrkii 

ylikansalliseen sääntelyyn. Siihen kuuluisivat paitsi tunnusmerkistöt myös oma 

seuraamusjärjestelmänsä ja oma syyttäjänvirastonsa. Esitutkinta, tuomitseminen ja 

rangaistusten täytäntöönpano jäisivät kansallisten viranomaisten huoleksi. Hank-

keen toteutumisesta ei voi sanoa mitään varmaa. 

 Elinkeinorikokset. — Elinkeinorikokset (RL 30 luku) kattavat varsin monen-

tyyppisiä tekoja. Rikoslain säännökset koskevat kuluttajiin, kilpaileviin elinkei-

nonharjoittajiin ja yrittäjiin sekä elinkeinoelämän kokonaisetuihin kohdistuvia 

rikoksia. Rikokset liittyvät muun muassa markkinointiin, kilpailumenettelyyn, 

kulutusluoton myöntämiseen, yritysvakoiluun, yrityssalaisuuksiin ja lahjomiseen 

elinkeinotoiminnassa. Elinkeinorikoksiin kuuluvat myös kirjanpitorikokset. 

 Aineettomien oikeuksien loukkaaminen. — Eräiden aineettomien oikeuksien 

loukkaamista koskevat kriminalisoinnit on yhtenäistetty rikoslain 49 lukuun. 

Samalla on pyritty lisäämään tekijänoikeuden, valokuvaoikeuden, patentin ja 

muiden teollisoikeuksien suojaa. 

 Yhtäältä immateriaalioikeuksien käytännöllinen ja taloudellinen merkitys on 

kasvanut viime aikoina erittäin voimakkaasti. Toisaalta näiden oikeuksien 

loukkaamismahdollisuudet ovat lisääntyneet teknisen kehityksen myötä niin 

kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 
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 Arvopaperimarkkinarikokset. — Arvopaperimarkkinarikokset on vielä tällä 

hetkellä kriminalisoitu erityislainsäädännössä. Keskustelu arvopaperimarkkinoiden 

epäterveistä ilmiöistä johti 1980-luvun lopulla varsin nopeasti uuskriminalisointei-

hin. Erilaisista sisäpiiritiedon väärinkäytön ja kurssimanipulaation muodoista on 

säädetty arvopaperimarkkinalaissa ja siihen läheisesti liittyvissä laeissa. Vakavat 

rikostyypit tultaneen kokoamaan lähivuosina rikoslakiin. 

 Muita talousrikoksia. — Myös säännöstelyrikokset ja salakuljetus (RL 46 luku) 

voidaan lukea talousrikoksiin. Koska niitä ei esiinny paljon, tunnusmerkistöjä ei 

käydä tässä läpi tarkemmin. EY:n alueella tavaroiden vapaa liikkuvuus merkitsee 

sitä, että salakuljetukseen kelvollisia esineitä ja aineita ovat lähinnä sellaiset, joista 

on säädetty erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi aseet, huumeet ja lääkkeet. Tuontia 

ja vientiä koskevat rajoitukset määritellään entistä useammin kansainvälisillä 

areenoilla, ennen kaikkea YK:n turvallisuusneuvostossa ja EY:n neuvostossa. 

 

2.3.5 Tietotekniikkarikokset 
 

Sääntelytekniikka. — Tietotekniikka on yksi modernin yhteiskunnan alue, jossa 

viime vuosien nopea tekninen kehitys on jouduttu ottamaan huomioon rikosoikeu-

dellisessa sääntelyssä. Käytännössä tietotekniikan väärinkäytökset liittyvät usein 

vaihdantaan. Usein ne voitaisiin lukea talousrikoksiinkin.  

 Meillä tietotekniikka on otettu huomioon rikoslainsäädännössä kahdella tavalla. 

Silloin, kun tietotekniikan väärinkäytökset ovat luonteeltaan samantyyppisiä kuin 

perinteiset rikokset, on tarkistettu näitä rikoksia koskevia säännöksiä. Jos sen sijaan 

tietotekniikka on tuonut mukanaan uudentyyppistä käyttäytymistä, joka on haluttu 

kriminalisoida, on säädetty uusia tietotekniikkaan liittyviä rikostunnusmerkistöjä. 

Näistä keskeisin on "hakkeroinnin" sellaisenaan kriminalisoiva tietomurto (RL 

38:8). 

 Tietokoneella tehtävät rikokset. — Tietokoneella tehtyjä rikoksia voidaan 

jäsentää esimerkiksi seuraavaan tapaan. "Hakkerointia" koskevat useat säännökset. 

Luvaton käyttö (RL 28:7-9) koskee myös tietokoneita. Viestintäsalaisuuden 

loukkauksen kriminalisointi (RL 38:3.1/1) suojaa paitsi postilähetysten salaisuutta 

myös sähköpostia uteliailta. Myös yritysvakoiluun (RL 30:4) voidaan syyllistyä 

tietoverkkojen kautta, jos yrityksen tietojärjestelmään on murtauduttu. 

 Näitä säännöksiä täydentää edellä mainittu tietomurron kriminalisointi (RL 

38:8). Siinä säädetään rangaistavaksi turvajärjestelyn murtamalla tapahtuva luvaton 

tunkeutuminen atk-järjestelmään tai sen erikseen suojattuun osaan. Rangaistavuus 

ei edellytä vahingoittamis- tai hyötymistarkoitusta, vaikka "hakkerointiin" sellainen 

usein liittyykin. 

 "Tietovahingonteko" (RL 35:1.2) on mahdollinen esimerkiksi tietokoneviruk-

sen levittämisellä. Sen rinnalla voidaan lukea tuhotyön (RL 34:1.2) tunnusmer-

kistöä. Sellainen tiedostojen sabotoiminen, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa 

yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle, on rangaistava tuhotyönä. Tietoliikenteen 

häirintä (RL 38:5-7) voi koskea paitsi tele- tai radioviestinnän sabotoimista myös 
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muita tietoliikenneyhteyksiä. Myös tähän rikokseen voidaan syyllistyä 

tietokoneviruksilla. 

 Myös "tietokonepetos" (RL 36.1.2) on otettu huomioon. Petossäännöstä on 

muutettu siten, että koneellisen tietojenkäsittelyn lopputuloksen muuttaminen rin-

nastetaan perinteiseen ihmisen erehdyttämiseen. Maksuvälinepetos tulee 

puolestaan kyseeseen, jos väärinkäyttö on tehty maksuvälineen avulla. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi penninpyöristysohjelmoinnit ja automaattiset tilisiirrot. 

Myös "tietokoneväärennys" on otettu rikoslaissa huomioon. Väärennysrikoksen 

kohteeksi kelpaa myös atk-tallenne (RL 33:6.1). 

 Henkilörekisteririkos (RL 38:9) on yksityisyyttä loukkaava rikos, johon 

käytännössä syyllistytään tietokonetta apuna käyttäen. Yksityisistä on eri 

tiedostoissa tietoja. Jos tietojen tallentamiselle, yhdistelemiselle ja luovuttamiselle 

ei olisi asetettu rajoja, seuraukset saattaisivat olla melkoisen kafkamaisia. 

 Tietysti tietokoneella voi syyllistyä moniin muihinkin rikoksiin. Esimerkiksi 

kunnianloukkauksen tekovälineitä ei ole rajattu painettuun sanaan, vaan myös 

verkossa tapahtuva herjaus on rangaistava normaaliin tapaan. 

 

2.4 Yhteisöllisiä etuja loukkaavia rikoksia 

 

2.4.1 Ihmisyys, valtio ja poliittiset oikeudet 
 

Yhteisöllisistä eduista. — Edellä kuvailluissa rikoksissa kohteena on yleensä 

välittömästi yksilö ja hänen oikeudellisesti suojatut etunsa. Rikoslain säännöksillä 

on perinteisesti suojattu laajempiakin kuin yksittäisen yksilön intressejä. Edellä on 

ollut jo esimerkkejä tällaisista rikoslajeista. Suojan kohteena voi olla ensinnäkin 

ihmisyys ja ihmisoikeudet, Suomen valtio ja kansalaisten poliittiset oikeudet. 

 Valtiolliset rikokset. — Perinteiset valtiolliset rikokset jakautuvat kahteen 

ryhmään, valtio- ja maanpetosrikoksiin (RL 12 ja 13 luvut). Valtiopetosrikoksilla 

(RL 13 luku) tarkoitetaan Suomen valtioon valtajärjestelmänä kohdistuvia 

rikoksia. Erityisesti kysymys on väkivaltaisten kumoamis- ja muutoshankkeiden 

kriminalisoimisesta. Poliittisia oikeuksia vastaan tehdyt rikokset (RL 14 luku) 

liittyvät yleisiin vaaleihin tai äänestyksiin ja poliittisten toimintavapauksien 

käyttämiseen.  

 Maanpetosrikoksilla (RL 12 luku) puolestaan vaarannetaan Suomen valtion 

asema kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Niissä voi olla kyse osallistumisesta 

esimerkiksi sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan. Rikostyyppeinä voidaan mainita 

vakoilu, luvaton tiedustelutoiminta ja turvallisuussalaisuuden paljastaminen. 

 Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. — Sotarikoksista (RL 11 luku) on 

kansainvälisiä sopimuksia. Niiden pohjalta on säädetty sodankäynnissä sallituista 

taistelutavoista ja -välineistä sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Myös muun 

muassa kansanryhmän joukkotuhonta on erittäin törkeä rikos, josta rangaistaan 

enimmillään elinkautisella vankeudella. 
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 Rauhanaikana keskeisiä säännöksiä ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista (RL 

11 luku) ovat kiihottaminen kansanryhmän syrjintään ja syrjintä. Edellinen voi 

täyttyä, kun kansanryhmää panetellaan tai solvataan yleisön keskuudessa. 

Jälkimmäinen puolestaan voi täyttyä vaikkapa siinä tilanteessa, että ravintola 

kieltäytyy palvelemasta ulkomaalaisia tai romaneja. 

 

2.4.2 Työ ja ympäristö 

 

Hallitusmuodon tarjoama suoja. — Hallitusmuodon mukaan julkisen vallan on 

huolehdittava työvoiman suojelusta (HM 15.1 §). Säännöksen piiriin kuuluvat 

työolojen turvallisuus ja terveys, mutta myös muun muassa työaikasuojelu ja 

erottamisturva. 

 Julkisen vallan on myös pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 

ympäristöön (HM 14a.2 §). Työ- ja ympäristörikoksissa on kysymys näistä 

yhteisöllisistä eduista. Työrikoksiin liittyy tietysti vahva yksilöä suojaava 

ulottuvuus. Toisaalta ne saavat erityisen värityksensä siitä, että kyse on työyh-

teisössä tapahtuvan toiminnan sääntelystä. 

 Työrikokset. — Työrikokset saavat aineellisen sisältönsä melko pitkälti 

aineellisesta työoikeudesta. Sen selvittämiseen ei ole tässä syytä mennä. Jo 1970-

luvun keskustelussa työtä pidettiin yhtenä keskeisenä elämänalueena, jota koskevat 

rikossäännökset nähtiin tarpeen arvioida uudelleen. Työhön liittyvät rikokset onkin 

koottu rikoslakiin vuonna 1995 kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa (RL 47 

luku). Lähtökohtana on työntekijän suojaaminen heikompana osapuolena. 

Aikaisemmin hajanaisten säännösten sijoittamisella rikoslakiin on haluttu paitsi 

yhtenäistää ja selkeyttää sääntelyä myös muokata asenteita. 

 Työturvallisuusrikosta pidetään merkitykseltään ja moitittavuudeltaan 

tärkeimpänä työrikoksena. Tunnusmerkistön ongelmat ovat olleet yleisiä 

blankorangaistussäännösten ongelmia ( II.1.2). Tulkinnassa keskeiseen asemaan 

nouseva työturvallisuusmääräyksen käsite oli aikaisemmin melko avoin. Uudis-

tuksen yhteydessä näitä ongelmia voitiin jossain määrin vähentää. 

 Rikos täyttyy paitsi työturvallisuusmääräyksien rikkomisella myös määräysten 

vastaisen tilan sallimisella. Tällainen rangaistava laiminlyönti voi perustua joko 

määräysten noudattamisen valvonnan laiminlyömiseen tai siihen, että työsuojelun 

taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edelly-

tyksistä jätetään huolehtimatta. 

 Muissa työrikoksissa on kyse muun muassa työaikasuojelusta, työsyrjinnästä, 

luvattomasta työnvälityksestä, ulkomaalaisten työluvista ja työntekijöiden järjes-

täytymisvapauden loukkaamisesta. 

 Työntekijää suojaavien toimenpiteiden painopistettä on tietoisesti pyritty siirtä-

mään jälkikäteen määrättävistä seuraamuksista ennaltaehkäisevien keinojen käyt-

töön. Painopisteen siirtyminen voidaan nähdä kahdessa merkityksessä. Ensinnäkin 

työturvallisuusrikos (RL 47:1) ja vastuun kohdentamissäännös (RL 47:7) on 

kirjoitettu lakiin tavalla, jossa ennakollisiin toimenpiteisiin velvollisen ylemmän 
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johdon vastuu korostuu. Alemman, lähempänä "suoritusporrasta" olevan 

esimieskunnan vastuu on tarkoitettu jäämään taka-alalle. 

 Toiseksi työsuojeluviranomaiset valvovat työlainsäädännön noudattamista ja 

voivat käyttää hallinnollisia pakkokeinoja. Yleensä annetaan ainoastaan ohjeita 

puutteiden korjaamiseksi. Valvonnan kattavuus on melko heikko, sillä vuosittain 

tarkastetuilla työpaikoilla työskentelee keskimäärin vajaa puolet koko työvoimasta. 

Muukaan valvonta ei ole täysin kattavaa. Vähäisimpiä työlainsäädännön rikko-

muksia ei tuoda rikosprosessissa käsiteltäviksi, vaan ne pyritään hoitamaan 

hallinnollisin keinoin.  

 Kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Niitä sattuu 

vuodessa runsaat sata. Työtapaturmia ja ammattitauteja tilastoidaan vuodessa noin 

130.000 kappaletta. Työturvallisuusrikoksesta ja kuoleman- tai vamman-

tuottamuksesta ei tällä hetkellä tuomita vuodessa kuin muutama kymmenen 

työnantajan edustajaa. Muutenkin työrikosjuttuja on tuomioistuimissa vain noin 

100 vuodessa. 

 Ympäristörikokset. — Myös nämä rikokset ovat olleet voimakkaasti esillä 

viime vuosikymmenten kriminaalipoliittisessa keskustelussa. Jo rikosoikeuskomi-

tea tarkasteli ympäristöä omana elämänalueenaan, jota koskeva rikosoikeudellinen 

sääntely oli määrä ottaa rikoslakiin. 

 Aineellinen ympäristölainsäädäntö on nykyään kattavaa. Nyt myös ympäristö-

rikokset on koottu rikoslakiin sen 48 luvuksi. Sääntelyn kohteena on ympäristön 

turmeleminen, suojelu- ja rauhoitusmääräysten rikkominen ja rakennettuun ympä-

ristöön kuuluvan suojelukohteen turmeleminen. Osa rikoksista on jo tuottamuk-

sellisina rangaistavia. 

 Ympäristörikossäännösten soveltamisessa on perinteisesti ollut niin riittävään 

näyttöön liittyviä kuin oikeudellisiakin ongelmia. Rikosasioina käsitellään 

vuosittain tuomioistuimissa noin sata juttua. Noin neljännes syytteistä hylätään 

näytön puutteen vuoksi. Menettämisseuraamuksen arvioiminen on ollut vaikeaa, 

koska ympäristönsuojelussa säästäneen yhtiön saama taloudellinen hyöty on vaikea 

laskea. 

 Kontrollipoliittisena ongelmana on pidetty sitä, että valvontaviranomaiset eivät 

ole riittävästi yhteistyössä ja että poliisiviranomaisten tietotasossa on parantamisen 

varaa. Joka tapauksessa myös ympäristönsuojelussa on vastaavalla tavalla kuin 

työntekijää suojaavissa toimenpiteissäkin painotettu ennaltaehkäisevien 

menettelyjen merkitystä. Koska rangaistusvastuun kohdentaminen yrityksen 

organisaation sisällä on usein hankalaa, on vastuun kohdentamisesta omat 

säännöksensä myös ympäristörikoksissa. 

 

2.4.3 Oikeudenkäyttö, viranomaistoiminta ja yleinen järjestys 

 

Sääntelyn uudistaminen. — Oikeudenkäyttö ja viranomaiset ovat perinteisiä rikos-

lailla suojattuja instituutioita. Suurin osa säännöksistä koskee ulkopuolisia puuttu-

misia instituutioiden toimintaan. Tätä kirjoitettaessa säännöksiä ollaan 

eduskunnassa keskittämässä RL 15-16 lukuihin. Tässä nojaudutaan asiaa 
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koskevaan hallituksen esitykseen. Myös virka- ja sotilasrikoksilla (RL 40 ja 45 

luvut) suojataan viranomaistoimintaa. Tässä tapauksessa rangaistusuhka ei 

kohdistu ulkopuolisiin vaan instituutioiden sisäisen järjestyksen rikkomiseen. 

Samaan ryhmään voidaan lukea tieto- ja viestintärikoksista salassapitorikokset. 

 Yleistä järjestystä vastaan tehdyt rikokset muodostavat melko sekalaisen 

ryhmän. Niistä ollaan säätämässä RL 17 luvussa. Esimerkiksi sukupuolimoraalia 

koskevat säännökset kuuluvat tänne. Samoin aserikoksia koskevat säännökset 

voidaan ymmärtää yleisen järjestyksen suojana, vaikka niitä koskevat säännökset 

ovatkin rikoslain ulkopuolella. Tässä esityksessä käsitellään vain joitain tyypillisiä, 

yhteisöllisiä oikeushyviä loukkaavia rikostyyppejä. 

 Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan. — Ennen kaikkea oikeudenkäyttöä 

suojataan perätöntä lausumaa, väärää ilmiantoa ja todistusaineiston vääriste-

lemistä koskevin säännöksin (RL 15 luku). Totuudessapysymisvelvollisuus ei 

koske rikoksesta epäiltyä; sellaisen järjestelyn kieltävät jo kansainväliset ihmis-

oikeussopimukset. Tilastojen mukaan perättömiä lausumia annetaan esitutkinnassa 

noin sata kertaa vuodessa. Tuomioistuimissa tehdään vääriä valoja vuosittain noin 

50. Saman verran tuomitaan rangaistuksia vääristä ilmiannoista. 

 Oikeudenkäyttöön kohdistuvana rikoksena voidaan pitää myös törkeän 

rikoksen ilmoittamatta jättämistä. Säännös koskee tilannetta, jossa rikoksen 

tekeminen vielä olisi estettävissä. Jos henkilö saa jälkikäteen tietää, kuka rikokseen 

on syyllistynyt, hänellä ei ole velvollisuuta ilmiantaa tekijää poliisille tai rikoksen 

uhrille. Säännös koskee vain törkeitä rikoksia. Lisäksi on pantava merkille se 

erityispiirre, että tekoon ei voi syyllistyä rikoksentekijän lähiomainen tai muu 

läheinen. Läheiset eivät ole velvollisia ilmiantamaan toisiaan, koska sellainen 

velvollisuus asettaisi heidät mahdottoman motivaatioristiriidan eteen. Olisi liikaa 

vaadittu, jos rikoksentekijän vaimo olisi rangaistusvastuun uhalla velvollinen 

ilmiantamaan miehensä. 

 Myös rikoksentekijän suojelemista on pidettävä oikeudenkäyttöä vastaan 

tehtynä rikoksena. Tässä rikoksessa on kyse jälkikäteisestä rikollisen paon 

edistämisestä, todisteiden hävittämisestä tai muusta suosimisesta. Jos edistämisestä 

on sovittu etukäteen, kyse on avunannosta päärikokseen ( V.2.4). Tun-

nusmerkistö ei koske vähäisiin rikoksiin syyllistyneiden suojelemista. Nytkään 

tekijänä ei voi olla rikoksentekijän läheinen. Rikos on melko harvinainen. 

 Viranomaisiin kohdistuvat rikokset. — Rikokset viranomaisia vastaan (RL 16 

luku) voidaan jakaa karkeasti seuraaviin viiteen ryhmään. Säännöksillä pyritään 

estämään 

 

* virkatehtävien hoitoon kohdistuvaa vastarintaa, 

* viranomaisille annettavien tietojen virheellisyyttä, 

* puuttumista virantoimitukseen, 

* virkamiesten lahjomista ja  

* kiinniotetun vapauttamisyrityksiä. 
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Ensimmäinen ryhmä on näistä varmasti keskeisin. Säännökset voidaan porrastaa 

kolmeen ryhmään. Virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa käytetään 

aktiivisesti väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Väkivaltaa käytetään noin 800 kertaa 

vuodessa virkamiestä, yleensä poliisimiestä, vastaan. Aktiivisen vastarinnan 

tapauksissa poliisia suojaavat tietysti myös yleiset pahoinpitelykriminalisoinnit. 

Niiden suhdetta väkivaltaiseen vastustamiseen käsiteltiin lainkonkurrenssin 

yhteydessä ( VI.2). 

 Virkamiehen vastustamisessa on kyse muunlaisesta aktiivisen haitan tekemi-

sestä. Rikos edellyttää jonkinasteista aktiivisuutta. Tällaista voi olla esimerkiksi 

kiinniotettavan vastaan haraaminen ovenpieliin tai kaiteisiin tarttumalla. Vastus-

tamisen aktiivisuutta voi ilmentää myös esimerkiksi kuulustelusta luvatta poistumi-

nen. Myös poliisien kannettavaksi jättäytyminen saattaa ilmentää riittävää aktiivi-

suutta. Näistä rikoksista annetaan vuosittain runsaat 2.000 tuomiota, ja rikos on siis 

varsin tavallinen. 

 Poliisilain rikkominen on kyseessä muun muassa silloin, kun henkilö ei täytä 

poliisin antamaa käskyä ja kieltäytyy esimerkiksi henkilötietojensa antamisesta. 

Pelkkä passiivinen haitta riittää. Sakkoja näistä tuomitaan noin 1.000 vuodessa. 

 Toiseen ryhmään ollaan uutena rikoksena lisäämässä sakkovilppiä. Päiväsakon 

määräämisessä on havaittu ongelmaksi se, että suuri osa sakotettavia valehtelee 

tulonsa saadakseen alhaisemman päiväsakon. Poliisi voi selvittää tulot esimerkiksi 

verottajalta, mutta se on työlästä. Kriminalisoimalla olennaisesti virheellisten tulo- 

ja varallisuustietojen antaminen pyritään sakotettavilta saamaan oikeampia tietoja. 

Säännös ei välttämättä tätä takaa ja luultavasti pelkästään lisää poliisin työtä, kun 

jokainen epäilty sakkovilppi on periaatteessa tutkittava. 

 Samaan ryhmään kuuluvat myös väärän henkilötiedon tai todistuksen 

antaminen viranomaiselle sekä rekisterimerkintärikos. 

 Kolmannen ryhmän rikokset ovat harvinaisia ja liittyvät muun muassa 

virkavallan anastukseen. Neljäs ryhmä koskee lahjuksen antamista ja on periaat-

teellisesti tärkeä. Näitäkin juttuja on käytännössä aniharvoin esillä. 

 Viides rikosryhmä eli vangin, pidätetyn tai kiinniotetun vapauttaminen koskee 

tietysti niitä ulkopuolisia, jotka avustavat karkaamisessa. Kiistanalaisempaa on 

ollut se, pitäisikö karkaajaa itseään rangaista karkaamisesta tai siihen 

varustautumisesta. Monissa maissa karkaajaa koskevat vain kurinpidolliset 

seuraamukset, joita on esimerkiksi vankiloissa ja varuskunnissa. Meillä säännök-

sistä ei kuitenkaan ole luovuttu. Tapauksia on vuosittain viitisenkymmentä. 

 Virka- ja sotilasrikokset. — Virkarikokset (RL 40 luku) ja sotilasrikokset (RL 

45 luku) ovat erikoisrikoksia, joiden rangaistusuhka kohdistuu vain tiettyyn henki-

löluokkaan. Niiden erityisongelmiin on puututtu edellä osallisuusopin yhteydessä 

( V.2.6). Rikoksissa on käytössä erityisiä rangaistuksia ja kurinpitomenettely.  

 Virkarikoksista voidaan mainita lahjuksen ottaminen, salassapitorikos ja virka-

aseman väärinkäyttäminen. Salassapitorikoksista (RL 38:1-2) on omat 

säännöksensä. Sotilasrikoksista — joihin yleensä syyllistyvät varusmiehet — 

tavallisia ovat esimerkiksi luvatonta poissaoloa ja muuta palveluksen välttämistä 

koskevat rikokset. 
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 Virkarikoksia käsitellään harvoin yleisissä tuomioistuimissa. Sotilasrikoksissa 

annetaan tuomioita noin 500 kertaa vuodessa. Sotilasrikoksia käsitellessään 

käräjäoikeus istuu erityisessä kokoonpanossa, jossa on mukana sotilasjäseniä. 

Kurinpitomenettelyssä varusmiehet saavat runsaasti kurinpitorangaistuksia, noin 

6.000 kertaa vuodessa. Suurin osa seuraamuksista on tosin lieviä, esimerkiksi 

poistumiskieltoja ja ylimääräistä palvelusta. 

 Rikokset yleistä järjestystä vastaan. — Näiden rikossäännösten ongelmana on 

nähty paitsi säännösten hajanaisuus ja epäyhtenäisyys myös se, että rikosten luon-

nehdinnassa on usein jouduttu käyttämään kiistanalaisia ja arvostuksenvaraisia 

käsitteitä. Säännöksiä ollaan kokoamassa RL 17 luvuksi. Säännökset suojaavat 

monia asioita. Niihin kuuluvat muun muassa  

 

* joukkomittaiset rikokset, 

* valtion rajojen suoja, 

* uskonnonvapauden suoja, 

* eläinten suojelu kärsimykseltä, 

* uhkapelien estäminen ja 

* sukupuolimoraalin suoja. 

 

Esimerkkinä ensimmäisestä ryhmästä on julkinen kehottaminen rikokseen, jota 

käsiteltiin yllytyksen yhteydessä ( V.2.3). Myös mellakoista ja järjestystä 

ylläpitävän henkilön vastustamisesta on säännöksiä. Sekä Suomen että naapuri-

valtioiden rajoja suojataan valtionrajarikoksella. Myös "ihmissalakuljetus" eli 

laittoman maahantulon järjestäminen hyötymistarkoituksessa on rangaistavaa. 

 Uskonnonharjoituksen estäminen ja hautarauhan rikkominen ovat uskonnon-

vapauden suojaksi säädettyjä kriminalisointeja. Eläimen pahoinpitely, liiallinen 

rasittaminen tai jättäminen hoitoa vaille on tullut julkisuudesta aivan liian tutuksi 

rikokseksi. Uhkapelin ja arpajaisten järjestäminen on Suomessa luvanvaraista 

toimintaa. 

 Sukupuolimoraalin suojaksi on kriminalisoitu muun muassa lapsipornoa ja 

eläimeen sekaantumista sisältävän tallenteen levittäminen. Myös lapsipornon 

hallussapito on rangaistavaa, vaikka hallussapitokriminalisointeja yleensä 

käytetään varsin varoen. Säännöksen perustuslainmukaisuuttakin on epäilty. 

Samaan ryhmään kuuluu raaistavaa väkivaltaa sisältävän kuvauksen levittäminen. 

Käytännössä kyse on yleensä videotallenteista, mutta säännökset koskevat myös 

kuvia. Pornografisen aineiston levittämistapauksia on vuodessa parikymmentä. 

 Myös julkinen itsensä paljastaminen on rikos. Rangaistuksia tuomitaan pari 

sataa kertaa vuodessa. Vapaaehtoinen sukupuoliyhteys aikuisten lähisukulaisten 

kesken ehdotettiin dekriminalisoitavaksi, koska säännös ei suojaa kenenkään etuja, 

mutta hanke joutui rajuun poliittiseen ryöpytykseen. Käytännössä näitä 

sukurutsatapauksia on aivan satunnaisesti. 

 Aserikokset. — Terä- ja ampuma-aseista on Euroopassa perinteisesti ollut ri-

kosoikeudellisia säännöksiä. Yhdysvalloissa aserikosten sääntelyä ollaan vasta 
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kehittämässä. Meillä säännökset eivät vielä ole rikoslaissa vaan teräaselaissa sekä 

ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetussa laissa. 

 Teräaselaissa kielletään muun muassa vaarallisen teräaseen hallussapito 

yleisellä paikalla, jos hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Teräaseen 

hallussapidosta yleisellä paikalla rangaistaankin vuodessa noin 2.000 kertaa. 

 Ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden hallussapito on ylipäätään sallittua 

ainoastaan siihen annetulla luvalla. Ampuma-aserikoksiin syyllistytään vuodessa 

noin 600 kertaa. Ampuma-aserikosten tosiasiallinen määrä on epäselvä. Julki-

suudessa on esitetty arvioita, että Suomessa on tällä hetkellä selvästi aikaisempaa 

enemmän itärajan yli tuotuja laittomia aseita. Arvio ei välttämättä ole perusteeton. 

 Lähiaikoina on tarkoitus säätää uusi aselaki, jonka myötä esimerkiksi aseiden 

säilyttämistä koskevat säännökset uudistetaan. Rikossäännökset tultaneen jatkossa 

sijoittamaan rikoslakiin. Ampuma-aseita koskevaa sääntelyä on uudistettava jo siitä 

syystä, että EY:n sääntely edellyttää lainsäädännön harmonisoimista Länsi-

Euroopassa.  

 

2.5 Erityislainsäädännön kriminalisoinnit 
 

Rikkomukset. — Hyvin suuressa osassa erityislainsäädäntöä on edelleen kri-

minalisointeja. Siltä osin, kuin kyse on rikkomuksista, kriminalisoinnit voidaan 

jättää jatkossakin rikoslain ulkopuolelle. Esimerkkeinä voidaan mainita ympäristö-

oikeudellinen lainsäädäntö, työlainsäädäntö, markkinointilainsäädäntö, kuluttajan-

suojalaki, kirjanpitolaki, yhtiölainsäädäntö, tekijän- ja teollisoikeuksia koskeva 

sääntely, Euroopan taloudelliseen integraatioon liittyvä lainsäädäntö ja erilaiset 

salassapitovelvollisuuksia koskevat rikkomukset. 

 Tehostekriminalisoinnit. — Usein kysymys on tehostekriminalisoinneista, 

joissa säädetään rangaistavaksi hallinnollisessa säädöksessä annettujen määräysten 

rikkominen. Säädökset voivat koskea tuotannollista toimintaa mutta usein myös 

tavallisia ihmisiä. Usein kysymys on luvanvaraisista tai ilmoituksenvaraisista 

elinkeinoista. Monesti tehostekriminalisointi liitetään myös velvollisuuteen toimi-

tuttaa laitoksessa tarkastuksia tai toimittaa laite katsastettavaksi taikka velvollisuu-

teen antaa erilaisia ilmoituksia tai tietoja viranomaisille.  

 Rikoslakiin siirrettävät rikokset? — Erityislainsäädännössä on lisäksi joitain 

keskeisiä rikoslajeja, joita koskevat säännökset olisi syytä siirtää rikoslakiin. Edellä 

on jo mainittu aserikokset, arvopaperimarkkinarikokset ja alkoholirikokset.  

 

 

 ***** 

 


