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1. Lainopin tila 
 
 Yleiset vai erityiset petossäännökset? C Petosta käytetään keinona oikeudettoman varalli-
suusedun saavuttamiseen jonkun toisen kustannuksella. Oikeuselämässä on voitava luottaa 
siihen, ettei toinen osapuoli petollisilla keinoilla pyri aiheuttamaan toiselle taloudellista vahinkoa. 
Rikoslain petossäännösten tarkoituksena on luoda edellytyksiä tällaiselle luottamukselle oi-
keuselämässä ja siten turvata tavaroiden ja palvelusten vaihdantaa. Rikosoikeudellista suojaa 
tarvitaan siitä huolimatta, että myös siviilioikeudelliset säännökset antavat oikeussuojaa 
petosrikosten uhreille. 
 Petossäännös on osoittautunut lainkäyttäjälle yhdeksi hankalimmista rikoslain säännöksistä. 
Säännöksen tulkintaongelmat johtuvat ennen kaikkea siitä, että se voi tulla sovellettavaksi kovin 
erilaisissa vaihdantatilanteissa. Kysymys voi olla yksityisten kansalaisten välisistä suhteista, 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisistä suhteista, pankin suhteesta asiakkaaseen tai 
elinkeinonharjoittajien keskinäisistä suhteista. Rikossäännökset voivat tilanteesta riippuen 
suojata joko taloudellisesti heikompaa tai myös vahvempaa osapuolta. Myös ne oikeustoimet, 
joihin toinen on erehdytetty, vaihtelevat. Samoja säännöksiä olisi sovellettava niin uhkapeliin, 
käytettyjen autojen kauppaan, riskialttiiseen osakekauppaan kuin myös suuren luokan 
taloudelliseen rikollisuuteen. 
 Lainsäätäjä on pyrkinyt eriyttämään petossääntelyä. Vuoden 1889 säännökset uudistettiin 
ensimmäisen kerran vuoden 1972 varallisuusrikosuudistuksessa, mutta asiallisesti suurimmat 
muutokset tehtiin tuolloin varkausrikossäännöksiin. Vuonna 1972 lisättiin lakiin lievää petosta 
koskenut säännös, jota sovellettiin lähinnä taksi- ja muihin kulkuvälinepetoksiin sekä hotelli- ja 
ravintolapetoksiin. Petossäännöksen soveltamisala jäi erittäin laajaksi ja yleissäännöksenä se 
kattoi periaatteessa kaikki erityyppiset vaihdantatilanteet. Ainoastaan vakuutuspetoksesta, 
veropetoksesta ja konkurssipetoksesta oli säädetty erikseen.1 

                     
1 Ks. tuolloiset RL 36:1a, 36:2, 38:1 ja 38:11. Rikoslaissa oli lisäksi eräitä petossäännöksiä lähellä olevia rikossäännöksiä 
kuten epärehellisyysrikoksia koskeneeseen RL 38 lukuun sisältyneet säännökset allekirjoituksen tai sitoumuskirjan 
kieltämisestä ja maksetun velan uudelleen vaatimisesta (RL 38:7.1) sekä katteettoman shekin asettamisesta ja shekin 
peruuttamisesta (RL 38:7.2). 
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 Rikoslain kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa vuonna 1990 tehdyt muutokset olivat 
suurempia. Rikoslain uudistamisen yhtenä tavoitteena on sääntelyn selkeyttäminen hajallaan 
olevia rikossäännöksiä yhdentämällä sekä niiden yleisyystasoa nostamalla. Sen vuoksi 
pääsäännöksi jäi edelleen petoksen yleissäännös (RL 36:1). Törkeästä petoksesta säädettiin 
erikseen (RL 36:2). Lievää petosta tarkoittava säännös (RL 36:3) säilyi ennallaan. Säännösten 
soveltamisalaa laajennettiin erehdyttämispetoksesta (RL 36:1.1) kattamaan myös tieto-
jenkäsittelypetos (RL 36:1.2). 
 Veropetoksesta (RL 29:1-3) ja vakuutuspetoksesta (RL 36:4) säädetään erikseen. Velallisen 
petoskriminalisointien (RL 39:2-5) soveltamisalaa laajennettiin siten, että niin sanotut ulos-
mittauspetokset siirtyivät petoksen yleissääntelyn piiristä velallisen rikoksiin. Uudet erityissään-
nökset annettiin avustuspetoksista (RL 29:5-6 ja 8), avustuksen väärinkäytöistä (RL 29:7-8) sekä 
maksuvälinepetoksista (RL 37:8-10).2 
 Mitkä petokset ovat kiinnostaneet KKO:ta? C KKO on julkaissut runsaasti oikeuskäytäntöä 
petoksista. Painotukset heijastavat vaihdannan muutoksia ja vastaavasti käsityksiä siitä, mitkä 
erehdyttämismuodot on nähty kulloinkin yhteiskunnallisina ongelmina. Itsenäisyyden 
alkuaikoina painopisteet olivat hevoskaupassa ja niin sanotuissa avioliittopetoksissa. Myös niin 
sanotuista prosessipetoksista eli tapauksista, joissa henkilö oli erehdyttänyt tuomioistuinta, 
poliisia tai muuta viranomaista, oli runsaasti käytäntöä. Palvelupetokset nousivat esille 1930-
luvulla. Uhkapeliin liittyviä tapauksia julkaistiin runsaasti heti jatkosodan jälkeen. 
 Viime vuosikymmeninä petosprejudikaatit ovat liittyneet yhä useammin velallisen 
petosvastuuseen, kun pankkia tai takaajaa on erehdytetty. Myös laiminlyöntitapauksia eli 
tilanteita, joissa arvioidaan henkilön velvollisuutta oma-aloitteisesti kertoa omista varallisuus-
oloistaan, on ollut esillä entistä useammin. Maksuvälinepetokset muodostuivat ongelmaksi ensin 
shekkien ja sitten muovirahan käytön yleistyttyä. Sosiaaliavustusten väärinkäyttötapauksia oli 
KKO:ssa erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla. Uusimpana ongelmana ovat olleet tietojenkäsittelype-
tokset, joissa ketään ihmistä ei varsinaisesti erehdytetä, vaan teko tehdään vääristämällä 
koneellisen tietojenkäsittelyn lopputulosta. 
 Oikeustieteen tila. C On ymmärrettävää, että näin heterogeeninen petossäännösten sovelta-
misala vaikuttaa myös oikeuskirjallisuuden kykyyn ottaa haltuun petokselle tyypillisiä piirteitä. 
Ainoa monografia petoksen yleissäännöksestä on Kaarlo L. Ståhlbergin väitöskirja vuodelta 
19643. Oppikirjoissa petosta käsitellään yleisluonteisesti soveltamistilanteiden toimiessa 

                     
2 Rikoslakiprojekti ja hallitus esittivät myös palvelupetoksesta säännöstä erityisesti hotelli-, ravintola- ja taksipetosten 
varalle. LaV poisti kuitenkin erityissäännöksen laista. 

3 Ståhlberg, Kaarlo L.: Petoksesta. Erityisesti pitäen silmällä erehdyksen aikaan saamista ja vireillä pitämistä sekä 
tavaran tai rahan tappiota. Rikosoikeudellinen tutkimus. Vammala 1964. 
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havainnollisina esimerkkeinä4. Artikkelituotannossa on keskitytty muun muassa prosessipe-
tokseen5 ja niin sanottuihin automaattipetoksiin6. Ruotsissa petoksen yleiskriminalisointi on ollut 
tutkimuksessa esillä enemmän7. 
 Tilanteen tekee ongelmalliseksi etenkin se, että siviilioikeudelliseen lainsäädäntöön on 
kertynyt 1980- ja 1990-luvulla runsaasti kauppaa koskevia säännöksiä, joissa määritellään sitä, 
millaisia informointivelvollisuuksia kaupan osapuolilla on erilaisissa sopimussuhteissa. Tarve 
rikos- ja sopimusoikeudelliset tutkimustraditiot yhdistävälle tutkimukselle olisi suuri. 
 Klassinen eli niin sanottu erehdyttämispetos tehdään erehdyttämällä vastapuolena oleva 
henkilö sopimuksen tekoon taikka johonkin suoritukseen joko sopimussuhteessa tai sen 
ulkopuolella. Petoksen perustunnusmerkkejä ovat tällöin erehdyttäminen tai sellaisen hyväksi 
käyttäminen, erehdys, erehdyksen vallassa suoritettu määräämistoimi ja siitä aiheutunut 
vahinko. Petosrikoksen yleisin tekomuoto on hyötymistarkoituksessa tehty petos, mutta myös 
vahingoittamistarkoituksessa tehty petos on säädetty rangaistavaksi. 
 Pyrin erottelemaan joitakin tyypillisiä liikesuhteiden tilanteita, joissa toinen on saatu 
tekemään määräämistoimi petollisin keinoin ja arvioimaan tekotyyppien rangaistavuutta 
petossäännöksen kannalta. Artikkeli keskittyy käytännölliseen tulkintajuridiikkaan. Se on 
tarkoitettu jäsennykseksi ongelmiin, joita petoksen yleissäännöksen objektiivisissa 
tunnusmerkeissä on. Koska käytännössä petossäännöksen tulkinnassa on ollut ilmiselviä 
ongelmia ja huojuvuutta ja koska ajantasaista kirjallisuutta ei ole lainkaan, tällainen "latvasta 
tyveen" etenevä selvityskin lienee perusteltu. 
 Käsittelyn ulkopuolelle jää kokonaisuudessaan tahallisuusvaatimus. Petostyypeistä 
esimerkiksi palvelupetokset, sosiaaliavustuspetokset ja muut liikesuhteiden ulkopuoliset 
petokset jäivät esityksen ulkopuolelle. Myös osallisuus- ja yritysoppi, rikosten yhtymistä koskevat 
kysymykset, asianomistaja-asema sekä petoksen erityissääntely jäivät esitettäväksi muussa 
yhteydessä8.  
 
2. Erehdyttäminen 

                     
4 Ks. erit. Honkasalo, Brynolf: Suomen rikosoikeus. Erityinen osa 1.2. Varallisuusrikokset. Hämeenlinna 1964, s. 162 
ss. ja Serlachius, Allan: Suomen rikosoikeuden oppikirja. II osa. Helsinki 1914, s. 253 ss.. Ks. myös Lehtonen, Asko & 
Vikatmaa, Juha: Varallisuusrikosuudistus 1972. 4 p., Turku 1977. 

5 Ks. uusimpana Heinonen, Olavi: Prosessipetoksesta, LM 1976, s. 719 ss.. 

6 Majanen, Martti: Automaattien väärinkäytöstä. LM 1973, s. 779 ss.. Rikosoikeuden tutkijoista lähinnä Bruno A. Sal-
miala näyttää keskittyneen oikeustapauskommenteissaan laajemmin petosrikoksiin 1950-luvulla. Uudemmista, 
yleisiin oppeihin keskittyvistä myös petoksia koskevista artikkeleista ks. erit. Backman, Eero: Rikosoikeuden yleiset 
opit korkeimmassa oikeudessa vuosina 1980-1986. Ensimmäinen osa. LM 1988, s. 770 ss., Lahti, Raimo: Rikoslain 
kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe. Varallisuus- ja talousrikossäännökset III. LM 1991, s. 1168 ss. ja Nuotio, 
Kimmo: Taloudellisen rikollisuuden arviointi rikosoikeuden yleisten oppien kannalta. LM 1995, s. 950 ss.. 

7 Ks. erit. Jareborg, Nils: Förmögenhetsbrotten. Stockholm 1975, s. 210 ss., Jareborg, Nils: Brotten. Andra häftet. 
Förmögenhetsbrotten. 2. uppl. Stockholm 1986, s. 188 ss. ja Holmberg, Carl & Hult, Bengt & Leijonhufvud, Madeleine 
& Wennberg, Suzanne: Kommentar till brottsbalken. Del I (1-12 kap.). Brotten mot person och förmögenhetsbrotten 
m.m.. 6. uppl., Stockholm 1995, s. 394 ss.. Ks. myös Strahl, Ivar: Om rekvisiten skada och vinning vid 
förmögenhetsbrotten. Stockholm 1948. 

8 Näiden kysymysten osalta viittaan esitykseeni teoksessa Heinonen, Olavi & Koskinen, Pekka & Lappi-Seppälä, Tapio 
& Majanen, Martti & Nuotio, Kimmo & Nuutila, Ari-Matti & Rautio, Ilkka: Rikoslain käsikirja. Helsinki 1998 (ilmestyy 
syksyllä), jakso IV. RL 36 l. 



Sida 4 av 16 
 

 
 Erehdyttämisen perusmuoto. C Petoksen tekotapoja ovat joko toisen erehdyttäminen tai 
toisen erehdyksen hyväksikäyttäminen. Erehdyttämisellä tarkoitetaan virheellisen asianlaidan 
esittämistä jostakin asiasta. Selväpiirteinen erehdyttämistoimi on sellainen, jossa joku saa 
aktiivisilla toimenpiteillään toisessa aikaan virheellisen käsityksen jostakin. Myyjä voi esimerkiksi 
vakuuttaa myyntikohteella olevan sellaisen ominaisuuden, jota sillä ei myyjän tieten ole. 
Kyseeseen ei tule ainoastaan sanallinen erehdyttäminen, vaan myös esiintymistapa voi olla 
erehdyttävä. Jos joku on myymässä jotakin, hän ilmaisee samalla omistavansa myyntikohteen9. 
 Täysin yleisin sanakääntein ilmaistava arvio kaupan edullisuudesta ei merkitse petosta, jos 
kehuminen pysyy tavanomaisen puitteissa. Myyjällä on lupa kehua tuotettaan paremmaksi tai 
edullisemmaksi kuin se tosiasiassa on. Ylimalkainen arvostelma, johon ei sisälly väitettä jostakin 
tosiasiasta, ei ole petostunnusmerkistössä tarkoitettua erehdyttämistä. Tiedot, jotka selvästi 
ilmaisevat vain henkilökohtaisen näkemyksen, voinevat täyttää petostunnusmerkistön vain 
harvoissa poikkeustapauksissa siitä huolimatta, että niillä oltaisiin erehdyttämässä toista. Jos sen 
sijaan kyse on täsmällisestä virheellisestä tiedosta, esimerkiksi myyntikohteen iän valehtelusta, 
petossäännös tulee sovellettavaksi. Myös sellainen "puolitotuuksien" tai "muunnellun totuuden" 
esittäminen, jossa myytävästä esineestä kerrotaan täsmällisesti sen edulliset puolet, mutta 
salataan epäedulliset, saattaa merkitä petosta.10 
 Myös jos olosuhteista voidaan päätellä, että annettavien tietojen on oltava täydellisiä, jonkin 
olosuhteen salaaminen on erehdyttämistä, vaikka erehdyttäjä ei olisi erikseen todennut 
kertoneensa kaikkea asiaan vaikuttavaa. Korun myyminen hintaan, joka olisi kohtuullinen aidosta 
korusta, voi merkitä petosta, jos koru ei ole aito, vaikka myyjä ei erikseen vakuuttaisikaan sen 
olevan aito. Antiikkikauppias, joka antiikin joukossa myy antiikin näköistä uutta tavaraa, voi 
syyllistyä petokseen, vaikka hän ei nimenomaisesti vakuuttaisikaan kaikkien esineiden olevan 
aitoja11. 
 Esimerkkejä. C Petosta on esimerkiksi väärennetyn tai virheellisen tavaran myyminen oi-
keasta tai virheettömästä. Jos esimerkiksi maksuvälineenä käytetään niin alkeellisesti väären-
nettyä rahaa, että rahanväärennyskriminalisointeja ei voida soveltaa, tekijä voidaan tuomita 
petoksesta12. Klassiset tavaran virhettä koskevat ratkaisut koskevat hevoskauppaa13, leipomo- ja 
myllytoimintaan liittyvää jauhojen sekoittamista14 ja oluen laimentamista ravintolassa15. 

                     
9 Ks. Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 397. 

10 Ks. Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 68 s.. Näissä tilanteissa ei vaadita epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin kuuluvaa vastuu-
asemaa, koska erehdyttäjän toiminta merkitsee pikemminkin aktiivista erehdyttämistä kuin passiivista toisen 
erehdyksen hyväksikäyttämistä. Ks. aktiivisen tekemisen erottamisesta laiminlyönnistä Nuutila, Ari-Matti: 
Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä 1996, s. 249 ss.. Ks. myös Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 398. 

11 Petosrikokseen kuuluva erehdyttäminen on mahdollista toteuttaa myös mainoksella, jos markkinoinnissa 
annetaan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Yleensä kyseeseen tulee kuitenkin lainkonkurrens-
sisääntöjen mukaisesti kuluttajansuojarikkomus (KSL (38/1978) 10:1), eikä petoksesta rangaista erikseen. 

12 Ks. KKO 1949 II 189 ja KKO 1936 I 34. 

13 KKO 1930 II 516, KKO 1930 II 528, KKO 1950 II 122, KKO 1950 II 27, KKO 1950 II 122 ja KKO 1942 II 93. 

14 Ks. KKO 1935 II 38, KKO 1938 II 478 ja KKO 1942 II 66. 

15 KKO 1938 II 140. 
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Nykyään tavallisempia lienevät tapaukset, joissa käytetyn auton kunnosta16 tai sillä ajetusta kilo-
metrimäärästä17 annetaan virheellisiä tietoja. 
 Joissakin petostapauksissa erehdyttäminen voi koskea sekä maksun suuruutta että 
vastasuorituksen laajuutta. Jos henkilö erehdytetään ostamaan kirjasarja tiettyyn hintaan 
uskottelemalla, että asiakas sitoutuu vain yhden kirjan ostoon, kyse voi olla rangaistavasta 
erehdyttämisestä ja taloudellisen tappion vaarasta. 
 
 Ratkaisussa KKO 1980 II 136 oli kyse siitä, että yrittäjä oli tarjoutunut tekemään vaahto-

muovieristeet asianomistajien asuinrakennuksiin. Saadakseen nämä asiakkaikseen hän oli 
tarjoukset tehdessään ilmoittanut alhaiset arviohinnat uskotellen niiden vastaavan 
lämpöeristysten lopullisia hintoja, vaikka ilmoitettuja hintoja ei ollut tarkoituskaan 
noudattaa, vaan asianomistajilta oli lopullisina hintoina peritty heille ilmoitettuja määriä 
vähintään kolme kertaa korkeammat hinnat. Yrittäjä tuomittiin rangaistukseen jatketusta 
petoksesta. 

 Myös erehdyttäminen sen suhteen, tarvitseeko asiakas tavaraa, voi merkitä petosta. Ruotsa-
laisessa oikeuskäytännössä oli esillä tapaus, jossa tikaskauppias erehdytti asiakkaat luule-
maan, että laki edellyttää puutikkaiden korvaamista metallisilla. Tikaskauppias tuomittiin 
petoksesta, vaikka hänen metallitikkaista saamansa hinta ei ylittänyt normaalia hintatasoa.18 

 
 Erehdyttäminen voi koskea myös omistusoikeutta myytävään esineeseen. Myytävä esine voi 
olla osamaksukauppasopimuksen mukaan edellisen myyjän omaisuutta tai se voi olla henkilöllä 
esimerkiksi lainassa. Kyse on yleensä sekä petoksesta että kavalluksesta. Joissakin poikkeusti-
lanteissa toisen omaisuutta myynyt henkilö on tuomittu petoksesta ja varkaudesta, jos myytävä 
omaisuus oli hankittu laittomasti19. Näissä tilanteissa on tosin erikseen arvioitava, jääkö petos 
jälkitekona rankaisemattomaksi lainkonkurrenssisääntöjen nojalla20. Nykyään on selvää, että 
varasta ei rangaista erikseen varastetun tavaran myymisestä eteenpäin. Sen sijaan jos tavaraa 
joltakulta ostanut tulee jälkeenpäin tietämään, että tavara olikin varastettua ja laittaa "vahingon 
kiertoon" myymällä omaisuuden eteenpäin, hän syyllistynee petokseen omaisuuden uutta 
ostajaa vastaan. 
 Tavallisin erehdyttämisen kohde on oma maksukyky tai maksuhalu. Yksi tyypillinen petoksen 
tekotapa onkin se, että tavaraa tai palveluksia ostetaan velaksi ilman aikomustakaan maksaa siitä 
muuta kuin käsiraha. Se, jolta puuttuu maksuaikomus jo hänen ostaessaan tavaraa velaksi, 

                     
16 Ks. KKO 1949 II 398. Siinä syytetty tuomittiin petoksesta, kun hän oli myydessään auton salannut, että auton 
moottori oli jäätymisestä aiheutuneen halkeaman vuoksi vähän aikaisemmin uuttamalla korjattu. Ks. myös KKO 1950 
II 44. 

17 Uusin kilometrimäärän manipulointia koskenut ratkaisu on KKO 1995:84.  

18 Ks. Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 426. 

19 Ks. KKO 1946 II 55, KKO 1950 II 74 ja KKO 1965 II 38. Ks. myös KKO 1945 II 140. 

20 Ks. Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa. Jyväskylä 1997, s. 375. 
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syyllistyy petokseen samalla tavalla kuin se, joka kaupantekohetkellä tietää itsensä maksuky-
vyttömäksi21. Maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden salaaminen tulee esille ennen 
kaikkea luottopetosten tilanteissa, jotka tulevat esille seuraavassa jaksossa. 
 
3. Erehdyksen hyväksikäyttäminen 
 
 Laiminlyöntivastuu ja petos. C Myös toisen virheellisen käsityksen käyttäminen hyväksi voi 
merkitä rangaistavaa petosta, vaikka henkilö ei olisi itse aktiivisin toimenpitein vaikuttanut 
erehdyksen syntymiseen tai vireillä pysymiseen. Mikä tahansa relevanttien seikkojen salaaminen 
ei kuitenkaan johda petosvastuuseen. Tällaisissa laiminlyöntitilanteissa rangaistavuus edellyttää 
sitä, että toisen erehdystä hyväkseen käyttäneellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus 
virheen korjaamiseen22. Velvollisuus toisen erehdyksen oikaisemiseen voi perustua joko lain 
säännökseen taikka asianomaisen omaan edellä käyneeseen toimintaan. 
 Lisäksi laiminlyönnin rangaistavuus vastuuaseman tilanteissakin edellyttää sitä, että laimin-
lyöntiä on pidettävä sekä sosiaalisesti että oikeudellisesti samanarvoisena kuin aktiivista 
tekemistä. Sopijakumppanin erehdyksen oikaisemisen laiminlyönnin tulee olla normatiivisesti 
arvioituna yhtä moitittavaa kuin hänen erehdyttämisensä.23  

 Informointivelvoitteet laissa. C Ensi sijassa informointivelvoitteet perustuvat oikeussäännök-
siin. Lainsäädännössä on asetettu etenkin 1980- ja 1990-luvulla myyjälle runsaasti velvollisuuksia 
informoida ostajaa tavaran tosiasiallisista ja oikeudellisista virheistä. Säännöksillä suojataan usein 
kuluttajaa tai muuten heikompaa sopimuksen osapuolta tavaraa koskevien virheiden 
salaamiselta, mutta myös kauppaa koskeviin yleislakeihin on viime aikoina kirjattu entistä 
enemmän myyjän selonantovelvollisuutta tarkoittavia säännöksiä. 
 
 Kauppalain (355/1987) 18-19 ':issä on määräyksiä myyjän tiedonantovelvollisuudesta. 

Asuntokauppalaissa kuluttajaa suojataan rakentamisvaiheessa turva-asiakirjojen 
tarkastamis-, säilyttämis- ja tiedonantovelvollisuuksilla (ks. AsuntokauppaL (843/1994) 2 
luku ja A (854/1995) 2 '). Myös uuden (AsuntokauppaL 4:15 ja 4:27) ja käytetyn 
(AsuntokauppaL 6:11 ja 6:20) asunnon kaupassa myyjällä on laaja informointivelvollisuus. 

 Myyjän velvollisuuksia kiinteistökaupassa määrittää MK (540/1995) 2:17-2024. Kiinteis-

tönvälittäjän (KiinteistönvälittäjäA (181/1993) 7.2 ') ja asunnonvälittäjän (Asunnonvä-
littäjäA (761/1993) 8 ') on annettava toimeksiantajalle ja vastapuolelle kaikki ne tiedot, 

                     
21 Tuore esimerkki laskukauppaan liittyneestä maksuhaluttomuuden salaamisesta on ratkaisu KKO 1997:208. 
Vastaajat olivat tilanneet myyjältä laskua vastaan televisio- ja videolaitteita, jotka he olivat heti myyneet 
aikomattakaan maksaa niitä. Vastaajat tuomittiin rangaistukseen petoksesta.  

22 HE 66/1988 vp, s. 132. Ks. epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista ja vastuuasemasta yleisesti Nuutila 1996 (av. 10), 
s. 236 ss. ja Nuutila 1997 (av. 20), s. 125 ss.. Vastuuasemasta petosrikoksissa ks. Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 83 ss.. 

23 Vastuun rajausta voidaan perustella myös siten, että jos hyväksikäyttäjällä ei ole erityistä oikeudellista 
velvollisuutta vastapuolen erheellisen mielikuvan poistamiseen, hänen vaikenemisensa tuskin voitaisiin katsoa 
osoittavan pyrkimystä oikeudettoman hyödyn hankkimiseen tai toisen vahingoittamiseen. Ks. HE 66/1988 vp, s. 132. 

24 Vanhemmasta kiinteistökauppaa koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan esittää esimerkkinä ratkaisu KKO 1967 II 
28. Syytetty tuomittiin petoksesta, kun hän oli tilan myydessään salannut ostajalta sen tiedossaan olleen tilan arvoa 
alentavan seikan, että rakennettavaksi päätetty rautatie tuli kulkemaan niin läheltä tilan rajaa, että osa sen alueesta 
tuli jäämään ratavallin alle. Ks. myös KKO 1930 II 566, KKO 1935 I 55 ja KKO 1950 II 202, joissa oli kyse metsän 
rauhoitussopimuksen ja kiinnitysten salaamisesta. 
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joiden välittäjä tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasuhteesta päättämiseen (ks. myös L 
kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä (686/1988) 7-8 ' ja A asuntojen markkinoinnissa 

annettavista tiedoista (847/1983) 3-7 '). 
 Kuluttajansuojalainsäädännössä on erikseen kielletty totuudenvastaisten tai harhaanjoh-

tavien tietojen esittäminen markkinoinnissa (KSL (38/1978) 2:2). Tarkempia määräyksiä 
muun muassa kulutustavarasta annettavista tiedoista (A 97/1987) sekä asuntojen ja 
kodinkoneiden markkinoinnista on annettu asetuksilla. Valmismatkalain (1079/1994) 2 
luvussa säädetään valmismatkojen markkinoinnissa ilmoitettavista tiedoista. 

 
 Edellä käynyt toiminta. C Joissakin tapauksissa informointivelvollisuus voi perustua edellä 
käyneeseen toimintaan. Jos esimerkiksi pysyvässä liikesuhteessa on toimitettu tietyntasoista 
tavaraa, myyjä saattaa olla erikseen velvollinen ilmoittamaan, että laatu on jatkossa heikompi 
hinnan pysyessä samana. Monissa muissakin tapauksissa ratkaisu jää riippumaan siitä, mitä hyvä 
kauppatapa edellyttää. Ajateltavissa on sekin, että informointivelvollisuus perustuu kaupan 
osapuolten väliseen nimenomaiseen sopimukseen. 
 
 Selkeä edellä käyneeseen toimintaan perustunut informointivelvoite oli esillä tapauksessa 

KKO 1983 II 135 (Ään), jossa oli kyse konkurssiin menossa olleen yhtiön toimitusjohtajan 
informointivelvollisuudesta velkojalle. Oy A:n toimitusjohtaja X oli saatuaan tiedon A:n 
hakemisesta konkurssiin esittänyt velkojalle takaisinmaksuehdoista poiketen koko A:n 
jäljellä olleen lainan maksamista vapauttaakseen lainan takaajapankilla vastavakuutena 
olleet X:n vaimon asunto-osakkeet panttivastuusta. Konkurssihakemuksen merkitys X:n 
esittämän maksujärjestelyn vaikutuksille velkojan asemaan oli niin olennainen, että X oli 
ollut velvollinen ilmoittamaan konkurssihakemuksesta velkojalle. Laiminlyömällä tämän 
ilmoitusvelvollisuuden X oli tahallaan salaamalla erehdyttänyt velkojan vastaanottamaan 
suorituksen koko lainasta. X tuomittiin petoksesta. 

 Siviilioikeudellinen lojaliteettiperiaate voi perustella informointivelvoitteen tällaisessa 
pidempiaikaisessa oikeussuhteessa. Lisäksi vastuuseen asettamista voidaan perustella sillä, 
että salatulla seikalla oli olennainen merkitys velkojalle sen ottaessa vastaan maksun 
erääntymättömästä luotosta. Takaisinsaantikanteen perusteella velkoja oli joutunut suorit-
tamaan A:n konkurssipesälle takaisin lainan ennen konkurssia erääntymättömän osan. 

 
 Luottopetos. C Tyypillinen viime aikoina tuomioistuimissa esillä ollut juttutyyppi on niin 
sanottu luottopetos, jossa henkilö ottaa pankista lainaa erehdytettyään pankin edustajaa tai 
takaajaa omasta maksukyvystään tai -halustaan. Pelkästään se seikka, että luotto jää maksa-
matta, ei luonnollisesti merkitse petosvastuuta. Vaikka luotonsaaja mieltäisi hyvinkin mahdol-
liseksi, että hän ei kykene takaisinmaksuun, kyse on pääsääntöisesti siviilioikeudellisesta 
vastuusta, ei rikosoikeudellisesta. 
 Petosvastuu edellyttää, että henkilö ei ainoastaan yleisin sanakääntein liioittele maksuky-
kyään, vaan antaa täsmällisiä virheellisiä tietoja. Virheelliset tiedot luottohakemuksen 
täsmällisiin kysymyksiin esimerkiksi ansiotasosta tai olemassaolevista veloista ja varallisuudesta 
voivat täyttää erehdyttämistunnusmerkin. Lisäksi on edellytettävä, että erehdyttäminen tai sen 
ylläpitäminen vaikuttaa luoton myöntämiseen ja lainaa ei annettaisi samanlaisena, jos 
myöntäjällä olisi oikeat tiedot. 
 
 KKO 1996:149. Päävelallisen oli jo uutta luottoa ottaessaan ja takauksia pyytäessään 

täytynyt ymmärtää, että takaajilla oli virheellinen käsitys hänen taloudellisesta tilanteestaan 
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ja ettei hän pystyisi itse velkaa suorittamaan. Takaajat joutuivat maksamaan luoton. 
Päävelallinen, joka oli maksukyvyttömyytensä salaamalla käyttänyt hyväkseen takaajien 
erehdystä, tuomittiin kaikissa oikeusasteissa petoksesta, koska velallinen tiesi, että takaajat 
olivat erehtyneet hänen velkojensa määrästä, uuden velan käyttötarkoituksesta ja 
vakuusjärjestelyistä.25 

 Velallinen oli salannut takaajiltaan olemassa olevat 1,7 Mmk:n velkavastuunsa ja oli antanut 
heille itsestään vakavaraisen ja luotettavan kuvan. Takaajat eivät olleet tiedustelleet 
maksukykyisenä pitämältään velalliselta tämän aikaisempia velkoja. Takaajat olivat olleet 
velallisen pitkäaikaisia työtovereita ja he olivat tienneet tämän palkkatulot ja varallisuuden. 
Nyt kyseessä olleet laina ja vekseli eivät olleet niihin nähden olleet suhteettoman suuria. 
Luotot oli lisäksi tarkoitettu lyhytaikaisiksi. 

 Sen lisäksi velallinen oli erehdyttänyt takaajia luoton käyttötarkoituksen suhteen antamalla 
ymmärtää sen omakotitalolainaksi, vaikka kyseessä oli vanhojen luottojen maksamista 
varten otettu järjestelylaina. Myös lainan vakuusjärjestelyt oli ilmoitettu erheellisesti, koska 
velallinen oli ilmoittanut aikovansa kiinnittää rakenteilla olevan omakotitalon lainojen 
vakuudeksi puolen vuoden kuluessa, jolloin henkilötakaukset olisivat rauenneet. 

 
 Myös tarkoitusperissä erehdyttäminen voi merkitä petosta. Oikeuskäytännössä on ollut 
esillä tapauksia, joissa luotonanoja on väittänyt hakevansa luottoa elinkeinonharjoittamiseen, 
vaikka tarkoitusperänä on alun alkaen ollut käyttää velkarahoitus muuhun tarkoitukseen26. 
Tällaisessa tapauksessa velallisen tarkoitusperiä koskeva erehdys vaikuttaa velkojan käsitykseen 
velallisen myöhemmästä maksukyvystä ja petostunnusmerkistö voi täyttyä. 
 
 Ratkaisuissa KKO 1995:24 ja KKO 1995:25 oli kyse velallisista, jotka olivat saaneet pankista 

luottoa elinkeinotoimintaa varten, mutta käyttäneet osan rahoista muuhun tarkoitukseen, 
lähinnä mukavaan elämään. Koska velallisilla oli lainaa ottaessaan tarkoitus käyttää rahat 
ilmoitettuun tarkoitukseen, petossyytteet hylättiin näiltä osin. 

 Velalliset eivät olleet lainasta pankissa keskusteltaessa ilmoittaneet tulojaan ja varallisuut-
taan virheellisesti. Tällaisia tietoja heiltä ei ollut aina edes kysytty. Se, ettei velallinen ollut 
oma-aloitteisesti kertonut muissa pankeissa olleista vastuistaan, ei yksinään riittänyt osoit-
tamaan, että hänellä olisi lainaa anoessaan ollut petollinen tarkoitus jättää laina 
maksamatta. Edellinen ratkaisu oli äänestyspäätös. Kaksi eri mieltä ollutta jäsentä katsoi, 
että velallisen oli lainaa saadessaan omien velkavastuidensa vuoksi täytynyt olla tietoinen 
siitä, että hän ei pysty maksamaan lainaa takaisin. He olisivat tuominneet velallisen 
petoksesta rangaistukseen. 

 Lainarahan käyttämisessä muihin kuin ilmoitettuun käyttötarkoitukseen oli kyse tietynlai-
sesta "jälkeenpäin täydentyneestä tahallisuudesta". Jos rahat olisi alun alkaen ollut tarkoitus 
käyttää huvitteluun, tekijät olisi voitu tuomita petoksesta.27 

                     
25 Näissä tilanteissa myös velallista suojeleva pankinjohtaja voi syyllistyä petokseen, jos hän takaajan tiedustellessa, 
onko takauksen antamisesta pelättävissä vahinkoa, suojellakseen pankkia uhkaavalta luottotappiolta salaa 
tiedossaan olevia velallisen maksukykyä koskevia seikkoja. KKO 1935 II 313. Ks. tapauksesta myös Ämmälä, Tuula: 
Oikeustapauskommentti (KKO 1996:149). LM 1997, s. 307 ss. 

26 Lainanhakijat voivat erehdyttää luotonantajaa myös esimerkiksi yrityksensä liikevaihdosta (KKO 1977 II 61) tai 
ammatistaan (KKO 1934 II 194). 

27 Jälkeenpäin täydentyvästä tahallisuudesta ks. Nuutila 1997 (av. 20), s. 229. Ks. myös KKO 1995:23. 
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 Yhtä syytettyä koskevassa päätöksessä petostunnusmerkistön katsottiin sen sijaan 
täyttyneen, kun velallinen oli muun muassa erehdyttänyt pankin luulemaan, että lainan 
vakuudeksi oli tulossa 250 000 markan arvoinen vakuus ja kun velallisen menettelystä 
muutenkin voitiin päätellä, että hän jo luottoa myönnettäessä on ymmärtänyt sen jäävän 
pankin tappioksi. 

 
4. Erehdys 
 
 Luonnehdinta. C Petossäännöksen soveltaminen edellyttää myös sitä, että kohde erehtyy. 
Erehdys voi koskea jotakin menneisyyteen kuuluvaa, disponointihetkeen kuuluvaa tai 
tulevaisuuteen suuntautuvaa asianlaitaa28. Erottelu menneisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviin 
asianlaitoihin olisikin vaikeaa tehdä. Tammikuussa annettu ilmoitus, jonka mukaan yhtiö tulee 
jakamaan osinkoa yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, voidaan ymmärtää joko menneeseen tai 
tulevaan kohdistuvana arviona. Jos sen sijaan tulevaisuutta koskeva ilmoitus on vain yleis-
luonteinen arvio tai oletus, kyse ei ole erehdyksen aikaansaamisesta. Erehdys koskee usein 
sellaisia havaittavia seikkoja, kuten myytävän tuotteen ominaisuuksia ja virheettömyyttä. Se voi 
koskea yhtä hyvin havaittavia, objektiivisia seikkoja kuin myös erehdyttäjän maksu- tai muita 
aikomuksia. Näistä oli puhe edellä eri erehdyttämistapoja esiteltäessä. 
 Liikekaupassa erehtyminen. C Periaatteessa petostunnusmerkistön tarkoittama erehdyttä-
minen voi koskea mitä asiaa hyvänsä. Tärkeänä poikkeuksena on etenkin ulkomaisessa kirjallisuu-
dessa esitetty eräitä liikekaupan tilanteita29. Liikekaupassa kriminaalipoliittiset syyt eivät aina 
puolla erehdyttäjän rankaisemista ja tietynasteinen salaaminen, tuotteen perusteeton kehumi-
nen, erehdyttäminen makuasioissa ja muu vastaava erehdyttäminen on sosiaalisesti hyväksyttyä 
ja hyväksyttävää. Vain niissä tapauksissa, joissa erehdyttäminen ylittää selvästi liikekaupassa 
tavanomaisen rajan, kyse voi olla petoksesta. Syy vastuuvapaudelle on ilmeinen. Liikekauppaan 
ryhtyvän on tietyissä rajoissa otettava lukuun se mahdollisuus, että vastapuoli ei ole täysin 
vilpitön ja hänen antamansa tiedot eivät ole objektiivisia tai edes täysin totuudenmukaisia. Liike-
kaupassa ei voida asettaa yhtä tiukkoja vaatimuksia tietojen oikeellisuudesta kuin kuluttaja-
kaupassa. 
 Relevanttien tietojen salaaminen on usein sallittua. Liikekaupassa on sallittua salata esimer-
kiksi se, mihin hintaan henkilö on valmis kohteen ostamaan tai myymään taikka millaisen voiton 
kaupasta hän mahdollisesti on saamassa30. Tiedossa olevia hintatason tulevia muutoksia ei 
tarvitse kertoa vastapuolelle. Myös liikeriidan sovittelussa esitetty katteeton uhkaus viedä asia 
tuomioistuimeen jää petossäännöksen ulkopuolelle, vaikka henkilöllä ei olisi minkäänlaista 
aikomusta tai tosiasiallista mahdollisuutta viedä juttua tuomioistuimeen. Liikekaupassa ei ole 
velvollisuutta "panna kaikkia kortteja pöytään". 
 Jossakin rajoissa jopa virheellisen tiedon antaminen on rankaisematonta, esimerkiksi 
ilmoitettaessa alin tai ylin hyväksyttävä tarjous. Virheellisen tiedon antaminen siitä, mihin 
hintaan myyjä itse on ostanut esineen, ei merkitse petosta, koska tieto ei kuulu ostajakandi-
daatille. 

                     
28 Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 56 ss.. Ks. myös Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 400 s.. 

29 Ks. erit. Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 401 s.. 

30 Samoin myyjä voi salata kiireensä saada kohde myydyksi maksuvalmiuskriisinsä helpottamiseksi ja ostaja voi salata 
kiireensä saada kohde ostetuksi esimerkiksi liiketiloikseen.  
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 Erehtyneen oma huolimattomuus. C Joissakin tapauksissa ongelmana on se, että henkilö, 
joka on erehtynyt, olisi voinut välttää erehdyksensä käyttämällä normaalia huolellisuutta. 
Voidaanko kaupankäynnissä edellyttää, että ostaja, jolle on varattu mahdollisuus tarkastaa 
tavara, täyttää tarkastusvelvoitteensa normaalilla huolellisuudella? Poistaako petoksen rangais-
tavuuden se, että erehdytetyllä olisi ollut tilaisuus helposti tarkistaa esitetyn asianlaidan 
paikkansapitävyys? 
 Vanhemmassa kirjallisuudessa on oltu erimielisiä siitä, voiko uhrin oma huolimattomuus 
poistaa petoksen rangaistavuuden. On esitetty, että myyjä, joka väittää myyvänsä ensiluokkaista 
tavaraa, syyllistyisi petokseen, vaikka tavarassa olevista merkinnöistä näkyisi, että kyseessä on 
sekundalaatu31. Toisaalta on myös esitetty, että erehdys, joka olisi vältetty tavanomaisella 
huolellisuudella, ei voisi johtaa rangaistusvastuuseen petoksesta32. Myös oikeuskäytännössä 
petossyytteitä on hylätty, jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa myyntikohde ja tavaran virhe 
olisi ollut selvästi havaittavissa tarkastuksessa33. 
 Kauppaa koskeva lainsäädäntö näyttää kehittyneen jälkimmäiseen suuntaan. Informointi-
velvollisuuden laajuus riippuu olennaisesti siitä, mitä huolellisen kauppakumppanin voidaan 
edellyttää selvittävän omatoimisesti. Jos kaupan kohde on sellainen, että ostaja tarkastuksen 
perusteella käyttämällä tavan mukaista huolellisuutta voi päästä perille sen laadusta, voidaan 
tuskin sanoa, että häntä on erehdytetty, jos hän ei ole havainnut virheellisyyttä. 
 
 Esimerkiksi KauppaL (355/1987) 20.2 ':n mukaan ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, 

joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti 
ja arvottomasti. Säännös koskee tilannetta, jossa ostajalle on tarjottu tilaisuus tarkastaa 
tavara. Kiinteistökaupassa vastaava säännös on MK (540/1995) 2:22. Sen mukaan ostaja ei 
voi laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita tarkastuksessa ennen kaupan 
tekemistä. Toisaalta ostajalla ei ole yleensä velvollisuutta tarkistaa myyjän kiinteistöstä 
antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittä-
minen edellyttää teknisiä tai tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. 

 
 Kyse on perustelluista vastavuoroisista odotuksista. Voidaan kysyä, missä puitteissa kaupan 
kumpikin osapuoli kantaa riskin siitä, että kaupan kohde ei vastaa sitä, mitä on annettu ymmärtää 
kauppaneuvotteluissa. Vastavuoroisia odotuksia määrittää se, mitä sopijakumppaneiden 
normaalisti voidaan edellyttää ilmoittavan. Normaali kaupantekotapa määrittää olennaisesti sitä, 
mikä merkitsee rangaistavaa erehdyttämistä. Edellä on lisäksi käsitelty sitä, millaisia 
informointivelvoitteita lainsäädännössä on asetettu myyjälle. 
 Myös suhteellisuusperiaatteella saattaa olla merkitystä. On otettava huomioon mahdollis-
ten taloudellisten vahinkojen suuruus, niiden todennäköisyys ja kauppakumppaneiden 
mahdollisuudet suurempaan huolellisuuteen. Mitä pienemmästä taloudellisten vahinkojen 
riskistä on kysymys ja mitä helpommin ostaja olisi voinut välttyä erehdykseltä, sitä helpommin 
voidaan sanoa, että hänellä ei ollut perusteltua odotusta laajempaan huolenpitoon myyjän 
taholta. Vähäpätöisten seikkojen salaaminen jäänee yleensä petoskriminalisoinnin ulkopuolelle. 

                     
31 Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 93 s.. Vrt. kuit. saman teoksen s. 86, jossa Ståhlberg näyttää edustavan päinvastaista 
kantaa. 

32 Honkasalo 1964 (av. 4), s. 172. 

33 Ks. KKO 1934 II 24 (ravintolan myynti salaamalla heikko liikevaihto, joka oli todettavissa käymällä liiketiloissa) ja 
KKO 1950 II 122 (hevoskauppa salaamalla eräs tauti, joka oli havaittavissa hevosesta). 
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 Merkitystä on annettava myös sille, oliko ostajalla syytä epäillä kohteesta saamiaan tietoja. 
Jos kyse on todella "riskibisneksestä", minkä molemmat kaupan osapuolet mieltävät, ei 
petosvastuulle riittäne yksinomaan se, että kaupan osapuolet antavat yleisluonteisia mutta 
virheellisiä arvioita kaupan kohteesta. Liikekaupassa myyjä voinee lähteä siitä, että kaupan-
käynnin ammattilaiselle ei tarvitse erikseen huomauttaa normaalien selvitysten tekemisen 
tarpeellisuudesta.34 
 Erehtyneen herkkäuskoisuus. C Toisin arvioidaan sen sijaan niitä tilanteita, jossa uhrin 
erehtyminen on johtunut hänen herkkäuskoisuudestaan. Erehtyminen arvioidaan erehdytetyn 
näkökulmasta. Ratkaisevaa on erehdytetyn subjektiivinen käsitys, ei sen sijaan se, olisiko joku 
muu erehtynyt kohteen sijassa35. Petostunnusmerkistö on sovellettavissa myös niissä tapauk-
sissa, joissa normaali henkilö ei olisi erehtynyt. Ei olisi petossääntelyn tarkoituksen mukaista 
jättää juuri herkkäuskoisimpia henkilöitä petoskriminalisoinnin suojan ulkopuolelle. 
 
 Oikeuskäytännössä esillä olleissa tapauksissa on koomisiakin piirteitä. Ratkaisussa KKO 1978 

II 110 syytetty oli hyötymistarkoituksessa luvannut henkimaailman keinoin apua toisen 
henkilökohtaisiin vaikeuksiin ja saanut tämän luovuttamaan itselleen rahaa. Tapauksessa 
KKO 1953 II 3 (Ään) puolestaan syytettiin petoksesta henkilöä, joka lupaamalla taikakeinoja 
käyttämällä hankkia toiselle arpaonnea ja rahaa oli saanut tämän luovuttamaan itselleen 
rahaa ja tavaraa. Kummassakin tapauksessa syytetty tuomittiin petoksesta.  

 
5. Määräämistoimi 
 

 Aktiivinen määräämistoimi. C Petoksen rangaistavuuden edellytyksenä on se, että kohde 
erehdyksen seurauksena ryhtyy johonkin määräämistoimeen taikka jättää tekemättä jotakin, 
johon hän muuten olisi ryhtynyt. Määräämistoimi on yleensä kauppa, takaussitoumukseen 
meneminen tai luoton myöntäminen. Sellaiseen rinnastuu myös esimerkiksi yrityssalaisuuden 
paljastaminen erehdyksen vallassa. 
 Passiivisuus. C Myös tekemättä jättämistä voidaan poikkeustapauksissa pitää petossäännök-
sessä tarkoitettuna määräämistoimena. Tekemättä jättäminen voi ilmetä esimerkiksi siten, että 
velkoja erehdyksen vallassa luopuu laillisen saatavansa perimisestä ja saatava vanhentuu36. 
Näissä tilanteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota syy-yhteyden vaatimukseen erehdyttä-
misen ja passiivisuuden välillä. Jos velkoja olisi muutenkin antanut saatavansa vanhentua, 
petostunnusmerkistö ei täyty. 
 
6. Taloudellinen vahinko 
 
 Vahingon vaara. C Rangaistavasta petoksesta on aiheuduttava taloudellista vahinkoa. 
Vahinko voi ilmetä joko varallisuuden suoranaisena vähentymisvaarana tai taloudellisen edun 

                     
34 Tällaisissa tapauksissa on syytä erityisesti tutkia myös sitä, onko uhri todella erehtynyt vai yrittääkö hän ainoastaan 
jälkikäteen kattaa huonoista kaupoista saamansa tappiot. Mitä asiantuntevampi ja kokeneempi ostaja on, sitä enem-
män vaaditaan näyttöä siitä, että hän on todella erehtynyt. 

35 Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 92 ss.. 

36 Honkasalo 1964 (av. 4), s. 173 ja Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 408. Vrt. kuit. KKO 1937 II 299, jossa velallisen 
erehdyttämistä viivyttelemään pakkotäytäntöönpanossa niin pitkään, että takaussaatava vanheni, pidettiin 
rankaisemattomana tekona. 
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saamatta jäämisen vaarana. Edellisestä on kysymys esimerkiksi luottopetoksissa. Jälkimmäisestä 
on kyse ennen kaikkea niissä tilanteissa, kun palveluja ostetaan velaksi tietoisena omasta maksu-
kyvyttömyydestä tai -haluttomuudesta. Petokset, joissa erehdyttäjä ei tee mitään vastasuori-
tusta, ovat usein melko helppoja ratkaista. Vahingon arvioiminen ei ole sen vaikeampaa kuin 
esimerkiksi varkaus- ja kiristysrikoksissa. 
 Petossäännöksessä edellytetty taloudellinen vahinko ei ole sama asia kuin siviilioikeu-
dellinen oikeus vahingonkorvaukseen. Taloudellinen vahinko arvioidaan teon hetkisten 
olosuhteiden mukaisesti. Tapahtumankulun myöhemmin todettavaa lopputulosta ei tarvitse 
ottaa huomioon ja keskeistä on kysyä, syntyikö määräämistoimen hetkellä huomioon otettava 
vaara vahingon aiheutumisesta37. Jo taloudellisen tappion välitön vaarakin saattaa usein merkitä 
sellaista taloudellisen aseman todellista heikentymistä, että sitä voidaan pitää tunnusmerkistössä 
tarkoitettuna taloudellisena vahinkona, vaikka lopullinen tappio ei vielä olisikaan syntynyt.  
 Jos esimerkiksi varaton henkilö erehdyttää toisen takaamaan hänen velkansa tietäen itsensä 
kykenemättömäksi vastaamaan sitoumuksestaan, hän syyllistyy petokseen siitä huolimatta, että 
takaaja kärsii taloudellisen tappion vasta joutuessaan velan eräännyttyä suorittamaan sen 
takaussitoumuksensa perusteella. Ohimenevänäkin tällaisen tappion vaara merkitsee tosiasi-
allisesti ainakin luottokelpoisuuden heikentymistä, mitä jo sinänsä voidaan pitää taloudellisena 
vahinkona. 
 Sama pätee velkojaan. Kun maksukyvytön henkilö on nostanut luoton, luoton myöntäjälle 
syntyy riski jäädä joko kokonaan tai osaksi vaille lainan takaisinmaksua. Luoton myöntäjän 
saatava ei ole enää samanarvoinen kuin myönnetty luotto luotonsaajalle. Sekään seikka, että 
luotolla on varmat vakuudet, ei estä petollisen lainanottamisen pitämistä petoksena. Näissäkin 
tilanteissa velkojan saatavan voidaan katsoa vaarantuneen ja lisäksi joka tapauksessa takaajalle 
on aiheutunut vahingon vaara. Myöskään sillä seikalla, että petetty on suojannut asemansa 
vakuutuksella, ei ole merkitystä, koska vahingon vaaran kohteena on tuolloin vakuutuksenantaja. 
 Vaarakriteeri merkitsee myös sitä, että petoksen rangaistavuus ei edellytä toteutuneita 
luottotappioita. Vaikka pankki ei olisi vielä perinyt takaussaatavaansa, velallinen voi syyllistyä 
takaajaa vastaan petokseen.38 
 
 Myös väliaikainen tappion vaara riittää rangaistavuudelle, kunhan sen toteutuminen oli 

määräämistoimen hetkellä "vain ajan kysymys". Jos liikemies hankkii pankista luottoa ris-
kialttiiksi tietämäänsä hankkeeseen ja salaa olennaisessa määrin hankkeen riskit pankilta, 
hän voi syyllistyä petokseen, vaikka hanke onnistuisikin ja laina tulisi onnekkaasti makse-
tuksi. 

 Toinen asia on, että tällaiset petokset eivät tule yleensä erehdytetyn tietoon ja vaikka 
tulisivatkin, syyttäjä voi pääsääntöisesti jättää syytteen ajamatta ja tuomioistuin rangais-
tuksen tuomitsematta, jos tekijä on poistanut rikoksensa vaikutukset (ks. ROL (689/1997) 
1:8.1/1 ja RL 3:5.3/3). 

 
 Positiivinen sopimusetu. C Taloudellisen vahingon määrää arvioitaessa erimielisyyttä on ollut 
niin sanotun positiivisen sopimusedun rikosoikeudellisesta suojasta. Jos liikkeestä on ostettu 
petollisesti luotolla tavaraa, joudutaan kysymään, onko kauppiaan kärsimä taloudellinen vahinko 

                     
37 Ståhlberg 1964 (av. 3), s. 157 ss. ja Honkasalo 1964 (av. 4), s. 175 s.. Ks. myös Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 417 
ss.. 

38 Ks. Honkasalo 1964 (av. 4), s. 176. Ks. myös KKO 1948 II 453. Vrt. kuit. toisin KKO 1933 II 590. 
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tavaran ulosmyyntihinta (positiivinen sopimusetu) vai vain tosiasiassa aiheutunut vahinko 
(negatiivinen sopimusetu). 
 Yleensä on katsottu, että petossäännöksellä ei suojata positiivista sopimusetua. Vaikka esine 
olisi voitu myydä helposti rehellisille asiakkaille, esineen petoksella hankkinut olisi velvollinen 
korvaamaan vain negatiivisen sopimusedun. Perusteena on esitetty, että ilman maksutarkoitusta 
tehty ostosopimus on alun alkaen pätemätön (ks. OiktL (228/1929) 30 '). Aiheutunut vahinko 
olisi siten vain esineiden sisäänostohinta lisättynä mahdollisesti tavaraan pannuilla kuluilla ja 
menetetyllä myyntikatteella, jos yhtiölle on aiheutunut petoksesta myynnin menetystä. 
 Kysymys oli vastikään esillä KKO:ssa, jossa äänestyksen jälkeen päädyttiin päinvastaiselle 
kannalle eli suojaamaan myyjän positiivista sopimusetua. Perinteinen kanta vaikuttaa perustel-
lummalta. Jos KKO:n syytetylle epäedullisempaa tulkintaa sovelletaan myös muihin rikoksiin, 
esimerkiksi varkausrikoksen asianomistajalle tuomittavat vahingonkorvaukset nousisivat 
olennaisesti nykyisistä. 
 
 KKO 1997:208. Vastaajat olivat tilanneet myyjältä laskua vastaan televisio- ja videolaitteita, 

jotka he olivat heti myyneet aikomattakaan maksaa niitä. Vastaajat tuomittiin rangais-
tukseen petoksesta. Koska ei ollut perustetta arvioida asianomistajalle rikoksesta johtuvaa 
vahinkoa pienemmäksi kuin siinä tapauksessa, että vastaajat olisivat ostajina jättäneet 
sopimusvelvoitteensa täyttämättä, vastaajat velvoitettiin suorittamaan asianomistajalle 
vahingonkorvauksena tilaussopimuksen mukainen laitteiden hinta. (Ään) 

 Tapauksessa laitteiden myyntiarvo oli sopimuksen mukaan 61 074 markkaa. KäO:n ja HO:n 
mukaan asianomistajalle aiheutui vahinkoa ainoastaan esineiden jälleenhankintahinnan 
verran eli 40 000 markkaa. KKO:n enemmistö katsoi, että syytetyt eivät voineet vedota 
petokseen tilaussopimuksen pätemättömyysperusteena ja tuomitsi vahingonkorvauksena 
61 047 markkaa. Lisäperusteena huomautettiin, että jos myyjäyhtiö olisi nostanut velko-
miskanteen, sille olisi tuomittu maksettavaksi koko maksamaton kauppahinta. 

 Vähemmistöön jääneet kaksi jäsentä perustelivat ratkaisunsa perinteisellä, negatiiviseen 
sopimusetuun palautuvalla tavalla. Heidän mukaansa petosvahinkona oli tuomittava esi-
neiden sisäänostohinta sekä mahdolliset tavaraan pannut kulut ja korvaus menetetystä 
myyntikatteesta. Toinen jäsenistä olisi tuominnut näytön puutteen vuoksi korvauksia KäO:n 
ja HO:n mukaisesti, eli vain sisäänostohinnan. 

 Toinen sen sijaan päätyi lopputuloksessa enemmistön kannalle laskemalla näyttökynnystä. 
Perusteena näyttökynnyksen laskemiselle hän esitti asian laadun, prosessitaloudelliset 
seikat ja käytännön tarpeet sekä asianomistajan mahdollisuudet saada korvaus perityksi. 
Lopputuloksen osalta oikeusneuvos katsoi siten, että tilauspetoksissa korvaus oli yleensä 
määrättävä ulosmyyntihinnan mukaisesti.39 

 
 Suoritusten vertailu toisiinsa. C Vahingon vaaran toteaminen on olennaisesti vaikeampaa, 
jos petos tapahtuu kahden suorituksen vastaamattomuutena esimerkiksi siten, että 
myyntikohteesta on peritty normaali hinta salaamalla siinä olleet olennaiset virheet. Näissä 

                     
39 On tietysti totta, että viime kädessä taloudellinen vahinko voidaan arvioida kohtuuden mukaan (OK 17:6), jos 
vahingon määrästä on vain vaikeuksin esitettävissä näyttöä. Tässä tapauksessa tällaisia näyttövaikeuksia ei ilmeisesti 
ollut. Petoksen uhrina oli suuri kodinelektroniikan maahantuoja, jonka toimituksille ei ollut edes väitetty aiheutuneen 
mitään haittaa rikoksesta. Myös laitteisiin pannut käsittelykustannukset olisivat olleet arvioitavissa ilman suuria 
vaikeuksia. 
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tilanteissa joudutaan kysymään, millä edellytyksin kaksi suoritusta eivät vastaa taloudellisesti 
riittävästi toisiaan. Tässä voidaan esittää ainoastaan arvioinnin lähtökohdat. 
 Taloudellista vahinkoa ei arvioida vertaamalla toisiinsa uhrin taloudellista tilaa ennen ja 
jälkeen määräämistoimen. Sen sijaan vertailu tehdään vertaamalla toisiinsa määräämistoimen 
aikaista tilaa ja sitä tilaa, joka uhrilla samalla hetkellä olisi ollut, jos hän ei olisi ryhtynyt kauppoi-
hin. Jos erehdyttämisen uhri saa jonkin vastasuorituksen, taloudellisen vahingon vaara joudutaan 
arvioimaan vertaamalla suorituksia toisiinsa. Sopimuksen tekoon liittyvissä petoksissa 
vahingonvaara on ollut olemassa, jos ostaja on joutunut maksamaan enemmän kuin tavaran 
markkina-arvo oli kaupan hetkellä. Myöhempi hintakehitys on vahingon vaaralle merkityksetön. 
 
 Vaikka kaupan kohteena olleiden osakkeiden kurssi nousisi myöhemmin kaupan yhteydessä 

sovittuun arvoon, kauppaa voidaan pitää petoksena, jos osakkeiden myyntihetkellä ostajaa 
oli erehdytetty ja osakkeet myyty tuolloin käypää korkeammalla hinnalla.  

 Toisaalta jos kaupan kohde oli määräämistoimen hetkellä todella hintansa arvoinen, vahin-
gonvaaraa ei ole syntynyt. Klassisessa esimerkissä henkilö myy torilta ostamansa taulun 
mestariteoksena, saa siitä hyvän hinnan ja jälkeenpäin käy ilmi, että taulu todella olikin 
mestarimaalarin tekemä ja hintansa arvoinen. Tässä tapauksessa erehdytetylle ostajalle ei 
ole aiheutettu taloudellista vahinkoa.40 

 Korostettakoon, että petoksesta rankaiseminen edellyttää suoritusten eriarvoisuutta. Jos 
henkilölle myydään piraattituote aitona merkkituotteena, kyse on petoksesta vain, mikäli 
piraattituotteesta peritty hinta ylitti sen tosiasiallisen arvon. Vaikka ostaja luuli ostaneensa 
erittäin halpaan hintaan merkkituotteen, petosrikoksen edellyttämä taloudellisen vahingon 
kriteeri ei täyty. Sen sijaan kyse voi olla tekijänoikeusrikoksesta (RL 49:1) tai -rikkomuksesta 
(TekijänoikeusL (404/1961) 56a '). 

 
 Myös kahden suorituksen vastaamattomuustapauksissa saattaa tulla arvioitavaksi kysymys 
positiivisen sopimusedun korvaamisesta. Kirjallisuudessa on katsottu, että näissä tilanteissa 
myös positiivinen sopimusetu voi tulla suojatuksi. Vaikka ostaja voisi myydä ostamansa tuotteet 
ilman katetta eteenpäin, hänen on katsottu kärsineen taloudellisen tappion menetettynä 
myyntikatteena, jos hänet on erehdytetty maksamaan itse ylihintaa tuotteesta41. 
 
 Ratkaisu KKO 1995:84 kuvaa tilannetta. Siinä autoliike oli ottanut A:lta takaisin osa-

maksukaupalla myymänsä auton, josta oli luettu A:n hyväksi tilityksessä 135 000 markkaa. 
Autoliike oli myynyt auton eteenpäin 169 000 markan hinnasta. Myöhemmin tuli ilmi, että 
A oli erehdyttänyt autoliikettä autolla ajetun kilometrimäärän suhteen. Autoliike joutui 
alentamaan auton myyntihintaa 150 000 markkaan. A, joka yksin haki muutosta, tuomittiin 
rangaistukseen petoksen yrityksestä, vaikka tilityksessä hänen hyväkseen oli luettu auton 
edelleenmyyntihintaa 15 000 markkaa alhaisempi arvo.  

 KäO tuomitsi A:n petoksesta rangaistukseen. HO sitä vastoin tuomitsi syytetyn vain petoksen 
yrityksestä, koska A ei ollut saanut taloudellista etua teostaan. Osamaksukaupasta annetun 
lain (91/1966) 3 ':n mukaan esinettä takaisin otettaessa sen arvo tilityksessä määrätään sen 
mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun esine myydään tarkoituksenmukaisella 
tavalla. KKO sen sijaan katsoi, että auton tilitysarvo olisi ollut vielä pienempi kuin 135 000 

                     
40 Jareborg 1986 (av. 7), s. 221. 

41 Honkasalo 1964 (av. 4), s. 175. 
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markkaa, jos mittarin kilometrilukema olisi ollut oikea. A oli siten saanut taloudellista hyötyä 
erehdyttäessään osamaksumyyjää. Sille seikalle ei annettu merkitystä, että myyjä sai joka 
tapauksessa myytyä auton edelleen katteella. 

 
 Näissäkin tapauksissa negatiivisen sopimusedun suojaaminen lienee yleensä riittävää. 
Vaikka myyntikatteen saaminen olisi varmaa tai erittäin todennäköistä esimerkiksi silloin, kun 
vähittäiskauppias on joutunut tukkukauppiaan erehdyttämisen kohteeksi, mitään taloudellista 
vahinkoa ei ilmeisesti ole aiheutunut, jos vähittäiskauppias voi myydä esineet eteenpäin ilman 
tappioita. Vähittäiskauppiaan havitteleman taloudellisen voiton saamatta jääminen ei liene 
pääsääntöisesti petoskriminalisoinnilla suojattava etu.42 
 "Petoksella kuittaaminen". C Petoksen rangaistavuuden edellytyksenä on se, että tavoitel-
tava taloudellinen hyöty on luonteeltaan oikeudetonta. Jos henkilö erehdyttämällä saa toisen 
maksamaan sellaisen velan, jonka perimiseen hänellä on laillinen oikeus, kysymyksessä ei ole 
petos43. Entä miten olisi arvioitava tilannetta, jossa erehdyttäjällä on laillinen saatava erehdyte-
tyltä ja hän käyttää petollisia keinoja ainoastaan periäkseen muita saataviaan? 
 On selvää, että henkilö, joka erehdyttää liikekumppaninsa tappiollisiin kauppoihin, ei yleensä 
voi vedota siihen, että hänellä oli valmiiksi sen suuruinen saatava kumppaniltaan, jonka hän nyt 
erehdyttämällä "kuittasi" tältä. Sen sijaan jos erehdyttäminen selkeästi merkitsee sitä, että 
toinen saamisperuste käy mahdottomaksi toteuttaa, teko saattaa olla rankaisematon.44 
 
7. Lopuksi 
 

 Tyyppitapauksista. C Petosta koskevassa kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa sääntelykoh-
detta on lähestytty suoraan tulkitsemalla, mitä kukin tunnusmerkistötekijä tarkoittaa. Olen itse 
nimittänyt toisessa yhteydessä tällaista lainoppia käsitteistä päättelyksi45. Kun rikoslainopillisia 
ratkaisuja johdetaan suoraan käsitemäärittelyistä, yksittäisissä petoksen tyyppitapauksissa 
relevantit olosuhteet joudutaan usein sivuuttamaan. Ei voida lähteä siitä, että esimerkiksi 
kuluttajakauppaa arvioitaisiin samalla tavalla kuin kokeneiden riskisijoittajien välistä kauppaa. 
Kriminaalipoliittiset sääntelytarpeet ovat aivan erilaisia. 
 Käsitepohdinnoissa jää usein myös havaitsematta, että uutta ongelmakenttää yritetään 
sovittaa vanhaan petossäännöksen ja sitä koskevan käsitteistön rakenteeseen, jota muotoiltaes-
sa kyseisiä soveltamistilanteita ei ole edes ajateltu. Perinteinen petosta koskeva lainoppi on 
rakennettu hevoskauppojen, kerjäläispetosten ja avioliittopetosten varaan. Pankkeja koskevat 

                     
42 Vrt. Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 421. C Joissakin poikkeustapauksissa myös positiivinen sopimusintressi voinee 
tulla turvatuksi. Oletetaan, että myyjä on myynyt tavaraa alle markkinahinnan ja huomaa hinnoitteluvirheensä 
toimittaessaan tavaraa. Myyjä toimittaa ostajalle sellaista laatua, jota kauppahinta olisi vastannut. Tässä tilanteessa 
myyjä syyllistynee petokseen, koska ostajalla on oikeus päästä siihen varallisuusasemaan, jossa hän olisi ollut, jos 
sopimus olisi täytetty. 

43 HE 66/1988 vp, s. 131. 

44 Holmberg et. al. 1995 (av. 7), s. 431 s.. Meillä samantyyppiseen asiaan on otettu kantaa ratkaisussa KKO 1931 II 
495 (Ään). Takaaja oli suorittanut pankille velallisen puolesta tämän velan. Pankki oli siirtänyt takaajalle velallisen 
pantiksi antaman haltijavelkakirjan, joka ylitti arvoltaan takaussaatavan. Takaaja sai sittemmin perittyä 
ulosottotoimin haltijavelkakirjan avulla paitsi takaussaatavansa myös muita saataviaan velalliselta. Takaajan ei 
katsottu syyllistyneen petokseen. 

45 Nuutila 1996 (av. 10), s. 105 ss.. 
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ongelmat, eri sopimustyyppien erottelut ja hyvinvointivaltiollinen siviilioikeudellinen ajattelu 
eivät ole kuuluneet malliin46. 
 Käsitteistä päättely jättää usein lisäksi rikosoikeuden yleisten oppien puolella tehdyt 
kehittelyt sivummalle. Uhrin oman myötävaikutuksen rikosoikeudellinen merkitys on tullut 
meillä arvioitavaksi vasta 1990-luvulla47. Petosrikoksissa on varsin tavallista, että uhrikin on 
omalla huolimattomuudellaan myötävaikuttanut erehtymiseensä ja taloudelliseen vahinkoonsa. 
On kysyttävä, missä määrin rikosoikeusjärjestelmä suojaa ihmisiä heidän oman huolimatto-
muutensa seurauksilta. 
 Ennen kaikkea petosta koskeva lainoppi kaipaa tyyppitapausajattelua. Aina ei ole 
hedelmällistä pohtia sitä, mitä esimerkiksi erehdyttäminen tarkoittaa. Erehdyttäminen vaihtelee 
eri tyyppitilanteissa aivan liikaa, jotta käsitteen yhtenäisestä merkityssisällöstä voitaisiin edes 
puhua. Lisäksi näin yleinen käsite on määriteltävä käyttämällä toisia yhtä yleisiä käsitteitä 
esimerkiksi määrittelemällä, mitä tarkoitetaan asianlaidalla. Itse asia ei selkene tällä tavalla 
vähääkään ja käsiteanalyysit jäävät todellisuudelle vieraiksi.48 Tyyppitapauksia on käsiteltävä 
niiden omilla ehdoilla eikä niitä voida väkivaltaa tekemättä vangita yleisten käsitteiden 
verkostoon. 
 Rikosoikeudella ja esine- tai velvoiteoikeudella ei ole nähty paljoa yhtymäkohtia. 
Petossäännöksissä yhtymäkohtia kuitenkin on, sillä petoksessa on usein kyse kaupankäynnissä 
tai velkasuhteissa tapahtuvasta erehdyttämisestä, jolla aiheutetaan vahinkoa joko erehdytetylle 
tai kolmannelle. Rikosoikeudellinen tutkimus ei ole parhaimmillaan vaihdannan sääntelyssä. 
Tutkimuksessa tulisi kyetä ottamaan huomioon monenlaisia seikkoja. Tulisi ottaa huomioon 
hyvinvointivaltiollinen siviilioikeus, luotonantajavastuun perusteet ja sosiaaliavustuksia koskevat 

erityiskysymykset C sanalla sanoen oikeudenmukaisuuden vaatimukset eri tilanteissa. Rikoslakia 
ei ainoastaan sovelleta, sen soveltaminen on myös tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään 
suojaamaan vaihdannan luotettavuutta ja suojaamaan suojan tarpeessa olevia erehdyttämisiltä, 
mutta myös ymmärtämään tavanomaiseen elämänmenoon liittyvät menettelyt. 
 Leenalle. C Tullessani Turun yliopistoon opiskelemaan professori Leena Kartion luennot ja 
kirjat olivat kuuluisia terävänäköisyydestään, analyyttisestä otteestaan, sisällöllisestä johdonmu-
kaisuudestaan ja oikeudenalojen rajoja koettelevasta vaatimustasostaan. On kunnia kirjoittaa 
artikkeli Leenan juhlakirjaan. Myös rikosoikeuden tutkijan olisi pyrittävä samaan laaja-
alaisuuteen ja oikeuskulttuurinsa oikein tulkitsemiseen kuin Leena on omassa tuotannossaan 
tehnyt. 
 
 ***** 

                     
46 Rikosoikeustutkimuksen kohdeadekvaattisuudesta ks. Nuutila, Ari-Matti: Viisi teesiä rikosoikeuden yleisten oppien 
muutoksista. LM 1997, s. 64 ss., erit. s. 64 s.. 

47 Ks. Nuutila 1996 (av. 10), s. 458 ss. ja Frände, Dan: Allmän straffrätt. En introduktion. Helsingfors 1994, s. 114 ss.. 

48 Ks. tark. Nuutila 1996 (av. 10), s. 165 ss.. 


