
Sida 1 av 6 
 

 
LM 1/1997, s. 64-70 

 

Ari-Matti Nuutila: 
 

Viisi teesiä rikosoikeuden yleisten oppien muutoksesta1 
 

Pohjoismaisessa oikeuskulttuurissa on tapahtumassa rikosoikeutta koskevia muutoksia. 

Pelkistän ne tässä viideksi teesiksi. Muutoksia voitaisiin kutsua Juha Pöyhösen tapaan "materiaa-

lisen oikeuden logiikaksi". Yleiset opit materiaalistuvat. Perustaltaan muutoksissa on kysymys 

siitä, että rikosoikeuden yleisten oppien yhteydet rikosoikeuden muuhun aineellisoikeudelliseen 

perustaan, kriminaalipolitiikkaan ja yleisemmin oikeudelliseen ajatteluun on tiedostettava 

entistä paremmin. Tietynlaisesta "logiikasta" on kysymys siinä mielessä, että muutokset 

palautuvat rikosoikeuden kokonaiskentässä jo tapahtuneisiin ja tapahtumassa oleviin muutok-

siin, jotka on otettava huomioon, jos yleisillä opeilla halutaan jatkossakin täyttää niille kuuluvat 

perinteiset systematisointi- ja tulkintatehtävät. 

 1. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet palautuvat sellaiseen oikeudelliseen säänte-

lymalliin, joka ei enää ole yksinomainen. Hyvinvointivaltiollisen ja liberalistisen oikeuden välinen 

jännite aiheuttaa ongelmia rikosoikeuden yleisten oppien kehittämisessä. Hyvinvointivaltiollista 

rikosoikeutta luonnehtii ennen kaikkea se, että erilaisiin sosiaalisiin rooleihin kytketään entistä 

useammin velvollisuuksia valvoa toisten toimintaa ja suojella toisia vahinkoseurauksilta. 

Työturvallisuus, tuoteturvallisuus, terveydenhoitohenkilöstön hoitovirheet tai tie- ja muu 

liikenne ovat esimerkkejä, joissa rikosoikeutta käytetään yhä enemmän yhteiskunnallisessa 

ohjaamisessa, ei vain jo tapahtuneiden konfliktien ratkaisemisessa. Oikeuskäytännössä näiden 

juttujen suhteellinen osuus on noussut huomattavaksi. 

 Tästä huolimatta rikosoikeudellisesti relevantin huolimattomuuden teoreettinen perusta, 

systemaattinen asema ja tulkintajuridiset erityispiirteet ovat jääneet aikaisemmassa rikoslain-

opissa lapsipuolen asemaan. Lisäksi esimerkiksi koko osallisuusoppi on rakennettu vain 

tahallisten rikosten näkökulmasta. Rikoslainopillisen tutkimuksen päähuomion ovat vieneet 

tahalliset rikokset ja se tilanne, jossa joku aiheuttaa jo sellaisenaan kielletyllä aktiivisella teolla 

yksin ja tahallaan välittömästi ilmenevän vahinkoseurauksen. Tilanteissa, joissa tekijä tappaa 

toisen päähän ampumalla, ei ole ylipääsemättömiä rikoslainopillisia ongelmia. 

 Ongelmia aiheutuu sen sijaan tilanteissa, joissa arvioitavana ovat esimerkiksi sallitun 

elinkeino- tai tuotantotoiminnan yhteydessä huolimattomuudesta tehdyt laiminlyönnit, joihin on 

yhtiössä syyllistynyt useampia vastuuasemassa olevia henkilöitä. Näissä tilanteissa laiminlyöntien 

ja vahinkoseurauksen välillä on saattanut kulua verrattain pitkä aika. Tunnusmerkistöissä ei aina 

edellytetä vahinkoseurausta ylipäätään, vaan eriasteinen vaara riittää rangaistavuuteen. Usein 

myös uhri on omalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahinkoonsa. Tapaukset eivät käytännössä 

ole juuri koskaan niin sanottuja rutiinijuttuja. 

                     
1 Lectio praecursoria, jonka kirjoittaja on pitänyt väitöstilaisuudessa 7.12.1996 Turun yliopistossa. 
Väitöskirjan nimi on "Rikosoikeudellinen huolimattomuus" (Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus). 
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 Hyvinvointivaltiollinen rikosoikeus ei ole tullut liberalistisen tilalle, vaikka eräissä niin 

sanotun riskiyhteiskunnan rikosoikeutta koskevissa esityksissä näin väitetäänkin. Rikosoikeuden 

kova ydin on edelleen tappajien, rattijuoppojen ja varkaiden rankaisemisessa. Hyvinvointivaltiol-

lisessa rikosoikeudessa ja kriminaalipolitiikassa on pikemminkin kysymys liberalistisen rikosoi-

keuden perusrakenteen päälle muodostuneesta kerrostumasta. Lisäongelmia tällaisen kerrostu-

man lainopilliselle hallitsemiselle aiheuttaa se, että hyvinvointivaltiollisen rikosoikeuden tuomat 

muunnelmat perustaltaan liberalistiseen rikosoikeuden järjestelmään eivät noudata mitään 

yksinkertaista kaavaa. 

 Rikosoikeuden alueella näiden tilanteiden uudelleen käsittäminen näyttää olevan juuri nyt 

tapahtumassa. Kotimaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa on viime vuosikymmeniltä vähän 

monografiatasoista tutkimusta tuottamuksellisista rikoksista. Lähinnä huolimattomuutta on 

käsitelty muutamissa seminaariraporteissa, artikkeleissa ja oppikirjoissa. Sen sijaan esimerkiksi 

Ruotsissa, Saksassa ja nyttemmin myös USA:ssa tuottamus on ollut suuremman mielenkiinnon 

kohteena. Kansainvälinen keskustelu muutostarpeista alkoi 1960-luvulla. Ruotsissa erityisesti Nils 

Jareborg on lukuisissa yhteyksissä kehittänyt rikoksen uutta teoreettisesti merkittävää raken-

netta, jossa myös huolimattomuus otetaan aikaisempaa paremmin haltuun. Saksalaisessa 

keskustelussa huolimattomuuden merkitys on noussut rikoslainopillisen keskustelun 

keskeisimmäksi teemaksi viime vuosikymmeninä esimerkiksi Claus Roxinin ja Bernd 

Schünemannin tuotannossa. Saksalaista keskustelua leimaa mielenkiintoisella tavalla myös 

kriminaalipolitiikan ja rikoslainopin välisten yhteyksien uudenlainen etsiminen. Myös Yhdys-

valloissa on alettu keskustella rangaistavan huolimattomuuden edellytyksistä.  

 Onkin selvää, että huolimattomuudella aiheuttamisen systemaattinen rakenne ja 

teoreettinen perusta on muotoiltava entistä paremmin. Kriminaalipoliittisesti kysymys 

tuottamusvastuusta on entistä ajankohtaisempi. Myös lainopillisessa tutkimuksessa on 

selvitettävä paremmin se, miten esimerkiksi useiden toimijoiden yhteinen toiminta, toisen 

toiminnan asianmukaisuuteen luottaminen tai uhrin myötävaikutus olisi järkevää ottaa rikos-

oikeudessa huomioon. Merkkejä tällaisesta rikoslainopin uudelleen suuntautumisesta on meillä 

ollut havaittavissa 1990-luvulla erityisesti Dan Fränden ja Kimmo Nuotion tuotannossa. 

 Kyse ei ole välttämättä samanlaisesta siirtymästä kuin aikanaan sosiaalisessa 

siviilioikeudessa, jossa muun muassa Thomas Wilhelmsson palautti sosiaalisten roolien 

merkityksen siviilioikeuden uudenlaiseen arvoperustaan. Rikosoikeudessa kyse saattaa olla jo 

siitä, että perinteinen atomistinen ja pistemäinen vastuun rakenne ei yksinkertaisesti sovellu 

uudentyyppiseen lainsäädäntöön ja uuteen tapaan ymmärtää eri toimintoihin liittyvät 

riskitekijät. Uuden tyyppiset ongelmat edellyttävät uudelleen arvioitua peruskäsitteistöä ja 

systematiikkaa. 

 2. Vaikka rikosoikeus on oikeudenalana poikkeuksellisen "perusoikeusherkkä", 

rikosoikeustutkimus ei ole sitä ollut. Yhtäältä rikosoikeudessa on aina kyse siitä, missä puitteissa 

valtiovalta saa riistää rangaistuksen muodossa rikokseen syylliseltä varallisuutta tai vapauden. 

Toisaalta rikosoikeudessa 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 suojelemisen nimissä. 

 Millä eri tavoin perusoikeudet voidaan jäsentää voimakkaammin osaksi rikosoikeuden 

yleisiä oppeja? Malleja tällaiseen perusoikeuksien ja rikosoikeuden välisen suhteen 

uudelleenarviointin ei meillä juuri ole. Perusoikeusuudistus tuli voimaan vasta vuonna 1995 ja 
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sitä edeltänyt perusoikeusdoktriini ei sanottavasti ole saanut merkitystä rikosoikeuden alueella. 

Sen sijaan rikosoikeudessa on perinteisesti keskusteltu moraalista ja lähinnä eettisten pohdinto-

jen varaan rakennetusta niin sanotusta oikeushyväopista. Hallitusmuodossa toteutettu 

perusoikeusuudistus suorastaan edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien sekä teoreettisen että 

käytännöllisen merkityksen uudelleen arviointia myös rikosoikeuden yleisissä opeissa ja 

rikosoikeudellisessa tulkinnassa. Myös rikosoikeus on oikeutta eikä pelkkää institutionaalistettua 

moraalia. 

 Perusoikeudet sekä kriminalisointiperiaatteet muodostavatkin jälkiteollistuneen 

yhteiskunnan rikosoikeudessa yhtenäisen ajattelullisen perustan, jossa kiteytyy liberalistisen ja 

hyvinvointivaltiollisen rikosoikeuden jännite yksityisten toiminnallisten vapauksien ja oikeushy-

vien suojelutarpeiden välillä. Käytännössä tämä voi merkitä esimerkiksi entistä jäsentyneempää 

ja sisällöllisempää erottelua yhtäältä sosiaalisten roolien asettamiin vastuuasemiin ja niihin 

kuuluviin toimintavelvoitteisiin ja toisaalta niihin tilanteisiin, joissa rangaistusvastuulle on asetet-

tava nykyistä olennaisesti korkeammat vaatimukset. Kyse on yleensä perusoikeuksien 

tulkintavaikutuksesta eikä niiden suorasta soveltamisesta. 

 3. Rikosoikeuden sisäiset ja sen muilta oikeudenaloilta saamat systeemi-impulssit saavat 

entistä korostuneemman aseman. Usein sanotaan, että viimeisten viidenkymmenen vuoden 

tieteellistä ja siis myös oikeustieteellistä tutkimusta leimaa tutkimuksen pirstaloituminen entistä 

eristetymmiksi asiakokonaisuuksiksi, joiden välisiä yhteyksiä ei voida tai haluta hahmottaa. 

Toisaalta hermeneuttisessa tieteentraditiossa on korostettu sitä, kuinka ihmistieteissä on 

pyrittävä ymmärtämään kokonaisuutta ja sen kautta kokonaisuuden eri osasia. Luonnon-

tieteiden tapa pilkkoa ilmiö yhä pienempiin osa-alueisiin ei sovellu ihmistieteisiin. 

 Tästä lähtökohdasta käsin ensinnäkin rikosoikeuden yleisten oppien sisäiset jännitteet 

olisi tiedostettava entistä paremmin. Yleiset opit olisi voitava nähdä kokonaisuutena, jossa 

esimerkiksi tunnusmerkistön mukaisuuden käsittelyssä otetaan huomioon myös 

osallisuusopilliset ratkaisut. Pirstaloituneet yleiset opit voivat johtaa siihen, että muuttamalla 

ratkaistavassa yksittäistapauksessa vähäisessä määrin yhtä yksityiskohtaa, jutun lopputulos 

muuttuu keskeisellä tavalla. Jos yleiset opit johtavat tällaiseen lopputulokseen, on niiden 

rakentamisen tapaa tarkistettava.  

 Myös rikoslain erityistä osaa on syytä käyttää perinteistä enemmän yleisen osan 

tulkinnassa. Esimerkiksi tuottamukseen kuuluvien objektiivisten huolellisuusvelvoitteiden tai 

törkeän huolimattomuuden analyysi leijuu molemmat jalat tukevasti ilmassa, jos sitä ei lainkaan 

kytketä konkreettisiin rikoslajeihin ja niissä tarkoitettuun huolimattomuuteen. Huolimatto-

muudesta ei voida puhua ilman huolimattomuuden kohdetta eli sitä, millaisen toiminnan 

yhteydessä tuottamuksellinen toiminta on rangaistavaa. 

 Kolmanneksi rikosoikeuden suhteet muihin oikeudenaloihin on tiedostettava entistä 

paremmin. Oikeudenalojen rajat ylittävän tutkimuksen puutetta voidaan pitää ongelmana 

tilanteessa, jossa oikeudenalojen välisten yhteyksien voidaan olettaa pikemminkin kasvavan kuin 

vähenevän. Erityisesti rikosoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden välinen pitkään kadoksissa 

ollut yhteys näyttää olevan löytymässä uudelleen niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin 

keskustelussa. Esimerkiksi saksalaisessa funktionaalisessa rikosoikeudessa keskeiseen asemaan 

nostettu niin sanottu "suojelutavoiteoppi" on suoraan peräisin sikäläisestä vahingonkorvausoi-

keudellisesta keskustelusta. Vastaavasti meikäläisessä uudessa vahingonkorvausoikeudessa on 
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etsitty jännittävällä tavalla systematiikan muodostamisen perusteita uudemmasta kotimaisesta 

rikosoikeudesta. 

 4. Rikoksen yleisessä systematiikassa painottuvat entistä enemmän tunnusmerkistön 

mukaisuudelle asetettavat yleiset edellytykset. Osa vastuuvapausperusteita koskevista kysymyk-

sistä, joita on ratkaistu oikeudenvastaisuus- tai syyllisyyskysymyksinä, on alettu jäsentää 

systematiikan aikaisempaan vaiheeseen eli teon kiellettyyn luonteeseen. Tämä on looginen 

lopputulos edellisistä teeseistä. 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 

(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. Lisäksi kun ylipäätään asetetaan 

vakavasti kriminaalipoliittinen kysymys siitä, mitä tunnusmerkistöillä oikeastaan kielletään ja 

millaiset vahinkoseuraukset ovat tunnusmerkistöjen tarkoittamia, joudutaan asettamaan 

kyseenalaiseksi useita perinteisiä ajatustottumuksia ennen kaikkea kuolemantuottamuksen ja 

vammantuottamuksen soveltamisalasta.  

 Pääajatuksena tässä kehityspiirteessä on, että teko ja vahinkoseurauksen aiheuttaminen 

on voitava osoittaa huolimattomaksi, jotta siitä voitaisiin rangaista. Loukkaamisrikoksesta 

rankaisemiselle ei riitä Brynolf Honkasalon oppikirjassa tarkoitetulla tavalla se, että tekijä toimii 

huolimattomasti ja aiheuttaa ennakoitavalla tavalla tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen. 

Tunnusmerkistön täyttyminen täytyy myös voida palauttaa huolimattomuuteen. 

 Ensimmäisenä keskeisenä välineenä teon huolimattomuuden jäsentämisessä on sallitun 

riskin uudelleen ymmärtäminen. Perinteisesti sallittu riski on sulkenut rangaistusvastuun 

poikkeuksellisesti pois sinänsä tunnusmerkistön täyttävältä teolta. Omassa tutkimuksessani asia 

käännetään toisinpäin. Kielletty riskinotto on tunnusmerkistön mukaisuuteen kuuluva 

positiivinen vastuun ehto. Samalla sallitun riskin alaisuudessa käsiteltävät yksittäiskysymykset 

laajenevat aivan olennaisesti, kun sallittua riskiä ei enää ymmärretä poikkeuksellisena vastuuva-

pausperusteena vaan yleisenä vastuun positiivisena edellytyksenä. Esimerkiksi kysymys siitä, 

mihin tienkäyttäjällä on lupa luottaa tieliikenteessä, on luontevampaa palauttaa sallitun ja 

kielletyn riskinoton rajaan kuin esimerkiksi vahinkoseurauksen ennalta arvattavuuteen. 

 Toisena välineenä toimii kielletyn riskinoton relevanssi. Kielletyn riskinoton relevanssissa 

rangaistusvastuuta rajataan sellaisista vahinkoseurauksista, jotka ovat normatiivisessa arvos-

telussa liian kaukaisia tehdylle teolle. Joissain tilanteissa huolimattomasta teosta on kyllä 

aiheutunut vahinkoseuraus, mutta seuraus on jotain aivan muuta, kuin minkä estämiseen 

huolellisuusvelvoitteen asettamisella on pyritty. Tuomioistuimet ovat käsitelleet tapauksia 

milloin syy-yhteyden, milloin taas ennakoitavuuden kriteerien varassa. Arvo- ja tavoiteperus-

taista kysymystä vastuun ulottuvuudesta ei näillä käsitteillä voida ottaa edes käsiteltäväksi. 

 Kolmantena osana teon huolimattomuutta systematisoin tutkimuksessani 

tunnusmerkistön ulottuvuuden. Myös kulloistenkin tunnusmerkistöjen tarkoittamat suojelu-

tarpeet on otettava huomioon yleisinä tunnusmerkistön mukaisuuden kysymyksinä. Tähän 
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kysymysryhmään kuuluvat muun muassa uhrin oman myötävaikutuksen rikoslainopillinen 

merkitys, vaarannetun suostumuksen  merkitys, vahinkoseuraukseen päätynyt tekijän ja uhrin 

yhteinen riskinotto tai vaikkapa jälkikäteisten hoitovirheiden merkitys ensiaiheuttajan vastuulle. 

Näistä kysymyksistä suomalaisessa rikoslainopissa ei ole juuri lainkaan keskusteltu ja oikeus-

käytännön ratkaisut ovat varsin epäyhtenäisiä. Koska kysymykset ovat meillä melko uusia, 

joudutaan myös tulkintajuridisissa kannanotoissa tekemään melko rohkeita johtopäätöksiä. 

 Vasta sen jälkeen kun on voitu todeta, että riskinotto oli kiellettyä, se oli relevanttia 

tosiasiassa sattuneelle vahinkoseuraukselle ja sovellettava tunnusmerkistö kattaa myös arvioita-

vana olevan vahinkoseurauksen aiheuttamisen, on tarvetta puhua tuottamuksen 

"subjektiivisesta puolesta" eli tekijän huolimattomuudesta. Tekijän huolimattomuuden 

rikoslainopillinen ongelma ei ole niinkään rangaistusvastuun edellytysten käsitteellisessä ja 

systemaattisessa hahmottamisessa vaan pikemminkin siinä, että etenkin tiedottoman 

tuottamuksen tosiasiallinen vastuuta rajaava merkitys on vähitellen hämärtynyt lähes 

näkymättömiin. 

 5. Mitä on edellytettävä rikoslainopissa hyvältä judiciumilta? Teon huolimattomuuden 

rikosoikeustieteellinen analyysi kohtaa suuria menetelmällisiä ongelmia. Yhtäältä 

rangaistavuuden objektiivisia edellytyksiä olisi jäsennettävä ja systematisoitava olennaisesti 

nykyistä pidemmälle. Toisaalta pitkällekään viety systematisointi ei helpota lainkäyttäjää ellei eri 

toimintaympäristöjä koskevia tyyppitapauksia ja niiden ratkaisussa olennaisia normatiivisia 

näkökohtia tuoda riittävän selkeästi ja jäsentyneesti esiin. Esimerkiksi kielletyn riskinoton ja 

tunnusmerkistön ulottuvuuden ongelmat ovat moniulotteisia ja yhdessä yksittäistapauksessa 

tulee yleensä esiin useampia teon huolimattomuutta koskevia ongelmia. Hyväkään käsitteellis-

täminen ei tarjoa sellaisenaan juuri mitään apua esimerkiksi tuotevastuun ongelmien ratkaisua 

varten tai työturvallisuusrikosten ja liikennerikosten soveltamistilanteissa. 

 Jos rikosoikeuden yleisten oppien olisi otettava haltuun edellä esitetyllä tavalla 

liberalistisen ja hyvinvointivaltiollisen rikosoikeuden jännite, perusoikeusajattelu ja systeemi-

impulssit varsinaisen soveltamisalansa ulkopuolelta ja jos teon huolimattomuutta koskevat 

vastuuedellytykset otetaan vakavasti, on myös laintulkinnan menetelmää tarkistettava. Kri-

minaalipoliittisesti suuntautunut rikoslainoppi käyttääkin menetelmänään entistä laajemmin 

objektiivista teleologiaa ja ongelmakeskeistä tutkimusotetta. Rikoslakia ei ainoastaan sovelleta, 

sen soveltaminen on myös tavoitteellista toimintaa. Huomioon on otettava monet näkökohdat, 

joiden painoarvo määräytyy eri tilanteissa eri tavalla. Tulkintajuridiset ratkaisut palautuvat 

näiden eri näkökohtien kulloinkin saamaan kriminaalipoliittiseen painoarvoon. Laillisuusperiaate 

ei aseta tälle melko joustavalle laintulkinnan menetelmälle esteitä, kunhan argumentteja 

käytetään vain rangaistavuutta rajoittavaan suuntaan.  

 Meikäläisessä rikosoikeudellisessa tutkimusperinteessä Tapio Lappi-Seppälän väitöskirja 

edustaa parhaiten tässä tarkoitettua lähestymistapaa. Rikoksen rakenteen keskeisten käsitteiden 

pelkkä parempi määrittely ei saa välittömiä tulkintajuridisia vaikutuksia. Käsitteellisen tutkimuk-

sen sijasta niin uudempaa saksalaista kuin yhdysvaltalaistakin rikoslainopillista tutkimusta leimaa 

ongelmahakuisuus eikä ongelmapakoisuus. 

 Tässä tutkimuksessa on lisäksi kehitetty juridisen hermeneutiikan pohjalta 

tyyppitapausajattelua lainopin menetelmänä. Tyyppitapauksia on käsiteltävä niiden omilla 

ehdoilla eikä niitä voida väkivaltaa tekemättä vangita yleisten käsitteiden verkostoon. Samalla 
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tuomioistuimen ja muun lainkäyttäjän asema korostuu rationaalisessa juridisessa argumentaa-

tiossa. Lainoppi voi pyrkiä systematisoimaan niitä kysymysryhmiä, jotka ovat sen tarpeessa, 

mutta viime kädessä kysymys on kuitenkin rationaaliselle lainsoveltajalle asetettavista vaatimuk-

sista eikä suoraviivaisista tulkintasuosituksista. 

 Hyvällä judiciumilla voidaan tarkoittaa herkkyyttä ja näkemystä tunnistaa oikeudellisten 

ongelmien luonne. Niin tutkijan kuin tuomarinkin olisi kyettävä olemaan oman 

oikeuskulttuurinsa hyvä tulkki.  

 

 ***** 


