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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  13.6.2002 KELLO 10
HE 44/02 vp rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi

Esityksen  perusteluihin  sisältyy  hyvin  lyhyt  säätämisjärjestystä  koskeva  jakso  (s.  248).  Jaksossa  viitataan

rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen ja julkisten hallintotehtävien antamista muulle kuin viranomaiselle

koskevaan  PL  124  §:ään.  Jaksossa  todetaan,  ettei  mikään  ehdotetuista  yksityishenkilöiden  voimankäyttöä

koskevista säännöksistä merkitse tällaisten oikeuksien laajentamista nykyisestä.

Valtiosäännön  kannalta  mielenkiintoisia  kohtia  lakiehdotuksissa  ovatkin  juuri  säännökset,  jotka  liittyvät

rikosoikeudelliseen  laillisuusperiaatteeseen  ja  yksilöön  kohdistuvien  voimakeinojen  käyttövaltuuksiin.

Nähdäkseni ei ehdotuksiin näissä kohdin sisälly mitään merkittäviä ongelmia perustuslain kannalta. Kiinnitän

sen vuoksi seuraavassa huomiota vain joihinkin yksityiskohtiin. Mainitsemani seikat ovat osaksi sellaisia, että

ne  ehkä  pikemminkin  kuuluisivat  valmistelevan  valiokunnan  arvioitaviksi.  Niiden  mainitsemista  tässä

yhteydessä  voi  kuitenkin  puoltaa  se,  että  lain  täsmällisyyteen  kohdistuvat  vaatimukset  ovat  korostuneita

rikosoikeudellisen  säätelyn  piirissä  ja  tämän  täytyy  yhdenvertaisuusvaatimuksenkin  vuoksi  koskea  myös

esim. vapauttamis ja lieventämisperusteiden sääntelyä.

Rikoslain muuttamista koskeva ehdotus

3  luvun  1  ja  2 §.  Säännökset  koskevat  rikosoikeudellista  laillisuusperiaatetta  ja  taannehtivuuskieltoa.

Menettely,  jossa  tavalliseen  lakiin  sisällytetään  perustuslaissa  säädetystä  asiasta  samalle  yleisyystasolle

laadittu säännös, ei ole täysin ongelmaton.
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Perustuslain säännöksen sanasta sanaan toistaminen ei ehkä tunnu aiheelliselta ja toisaalta saattaa vain hieman

muunnellun  sanamuodon  käyttäminen  synnyttää  kysymyksiä  sisältöjen  erilaisuudesta.  Minusta  ehdotetun

tyyppisen säätelyn ottamista rikoslakiin voidaan kuitenkin pitää aiheellisena ja tässä noudatettua perustuslain

sanamuodon seurailua asianmukaisena.

Ajallista  soveltuvuutta  koskevan  2  §:n  5  momentti  näyttäisi  antavan  aihetta  yhteen  pieneen  kommenttiin.

Periaate, jonka mukaan rangaistavuuden sidonnaisuus teon tekohetkellä voimassa olleisiin säännöksiin koskee

myös niitä käyttäytymissääntöjä, joiden rikkomiseen rangaistavuus on liitetty, on sinänsä varmasti perusteltu

Ehdotetun  säännöksen  perusteluissa  (s.  39) viitataan  lähinnä  tilanteisiin,  jossa  tällaiset  käyttäytymissäännöt

ovat  laissa  (mainitaan  tosin  esimerkkinä  liikennesäännöt).  Itse  säännöksessä  puhutaan  selvästi  myös  lain

"nojalla annettuihin säädöksiin tai määräyksiin sisältyvistä käyttäytymissäännöistä." Pieni kommenttini liittyy

tähän  lakitekstissä  uuteen  mainintaan  lain  tason  alapuolella  annetuista  rangaistavan  teon  sisältöä

määrittelevistä  käyttäytymissäännöistä.  Vaikka  säännöstä  ei  tietysti  olekaan  tarkoitettu  eikä  kirjoitettu

valtuutukseksi, ei kuitenkaan ole mahdotonta, että tällainen rikoslain yleisen säännöksen muotoilu käsitetään

lainsäätäjän  jonkinlaiseksi  hyväksyväksi  suhtautumiseksi  siihen,  että  myös  lain  tason  alapuolella  voidaan

säädellä  rangaistavan  teon  ulottuvuuksia.  Edes  lievää  tällaista  "lainsäädännössä hyväksytty"  näkökohtaa  ei

mielestäni pitäisi tätä kautta päästää mukaan niihin tulkintoihin, joissa käytännössä on jouduttu jonkin verran

tinkimään  laintasoisuusvaatimuksesta  rikosoikeudellisen  laillisuusperiaatteen  kohdalla.  Säännöksen

sanamuotoa on luultavasti mahdollista muuttaa niin, että se ei osoita sallivaa tai edes neutraalia suhtautumista

alemmilla säädöstasoilla tapahtuvaan rangaistavan toiminnan määrittelyyn.

3 luvun  5 §. Säännös koskee  syyksiluettavuutta. Säännöksen  lähtökohtana on  (2 mom.), että  teko on vain

tahallisena rangaistava,  jollei laissa toisin osoiteta. Säännöksen 3 momentissa on pyritty järjestämään tämän

lähtökohtaperiaatteen  huomioonottamista  muualla  laissa  olevien  säännösten  soveltamisessa.  Minusta

järjestely,  jossa  jonkin  lain  säännösten  soveltamistapa  ja  tulkintamahdollisuudet  sidotaan  siihen,  onko  laki

annettu  ennen  jonkin  toisen  lain  voimaantuloa,  ei  ole  selkeyden  kannalta  onnistunut.  Ehdotettua  järjestelyä

voidaan  pitää  myös  periaatteellisesti  hieman  erikoisena  sikäli,  että  siinä  annetaan  tulevalle  lainsäätäjälle

tavallisessa laissa ohje   siitä, millä ja vain millä tavalla lainsäätäjä voi saada aikaan sen, että jokin teko tulee

rangaistavaksi myös tuottamuksellisena (käyttämällä sanaa tuottamus tai esim. sanoja varomattomuudesta tai

huolimattomuudesta, perustelut  s. 71). Saattaa toisaalta olla,  että asetetun normitavoitteen saavuttamiseen ei

ole helppoa kehittää selkeämpiä vaihtoehtoja.

Säännöksen  3  momentin  lopussa  viitataan  lakiin,  joka  on  "annettu"  tämän  lain  voimaantulon  jälkeen.

Sanonnan  täytynee  katsoa  tarkoittavan  PL  79,  2  §:ssä  säädetyn  tasavallan  presidentin  allekirjoituksen

ajankohtaa.
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4  luvun  2 §.  Säännös koskee  kieltoerehdystä.  Säännöksen  soveltamisen avainkriteerinä  tulee  käytännössä

ilmeisesti  olemaan  vaatimus  siitä,  että  ko.  erehdystä  on  pidettävä  "ilmeisen  anteeksiannettavana".  Tästä

huolimatta  ei  säännöksessä  kriteereinä  erikseen  lueteltujen  seikkojen  muotoilua  tietysti  voida  pitää

merkitykseltään  vähäisenä.  Ensimmäisenä  seikkana  on  mainittu  "lain  puutteellinen  tai  virheellinen

julkistaminen".  Sanamuoto  näyttäisi  viittaavan  siihen,  että  kyseessä  on  juuri  julkistamisen,  siis  tietyn

toiminnan tai toimintamuodon virheellisyys. Perustelut (s. 106) tuntuvat kuitenkin viittaavan julkistetun lain

sisällön, "annetun tiedon", vääryyteen tai virheellisyyteen. Ongelmallisempaa kuitenkin on, että perusteluissa

puhutaan  tässä  kohden  myös  mm.  erilaisista  kiiveistä  ja  opasteista,  jotka  osoittavat  esim.

luonnonsuojelualuetta  tai nopeusrajoitusaluetta.  Jos  tällaisiakin  tilanteita varten halutaan normeerausta, olisi

säännös mielestäni syytä muotoilla sen mukaisesti eikä venyttää säädösten viralliseen julkaisemiseen lähinnä

soveltuvan  ilmauksen  alaa  tavalla,  joka  tuskin  vastaa  sen  kummemmin  yleiskielen  kuin  juridisen  kielen

tavanomaista käyttöä.

Toisena  seikkana  mainittu  "lain  sisällön  erityinen  vaikeaselkoisuus"  rangaistusvastuusta  vapauttamisen

perusteena saattaa  tuntua sympaattiselta. Maallikkojuristi  jää  toisaalta kysymään, mitä  säännös  todella  tulee

merkitsemään käytännössä (ehkä asianajajille hiukan eri asiaa kuin tuomioistuimille)..

4  luvun  1  ja  4 §. Säännökset koskevat vapautumista tahallisesta rikoksesta  tuomittavasta rangaistuksesta.

Säännösten  loppuvirkkeiden  mukaan  vastuu  tuottamuksellisesta  rikoksesta  "voi  "  kuitenkin  tulla

kysymykseen. Miksi lainsäätäjä käyttäisi "voi" ilmausta, kun   tarkoitus   ymmärtääkseni   on   selkeästi   se,

että      ko.      teon  tuottamuksellisen  rangaistavuuden  määrittäviä  säännöksiä  sovelletaan  ilman  mitään

harkinnanvaraista soveltamatta jättämisen mahdollisuutta.

4  luku  6 §.  Säännös  koskee  voimakeinojen  käyttämistä.  Säännösten  muotoilun  suhteen  sinänsä  en  pidä

tarpeellisena  esittää  kommentteja.  Säännöksessä  jää  kuitenkin  hieman  askarruttamaan  2  momentin  suhde

muualla  laissa  oleviin  voimakeinojen  käyttö  valtuutta  koskeviin  säännöksiin.  Jos  muualla  laissa  on

konkreettisia  säännöksiä  viranomaisen  voimakeinovaltuuksista    esim.  Poliisilain  27  §:n  tapaan    voi  olla

aiheellista kirjoittaa rikoslakiin tätä koskeva viittaussäännös niin kuin nyt ehdotetaan tehtäväksi säännöksen 1

momentissa.  Jos  voimakeinojen  käyttömahdollisuudesta  kuitenkin  samanaikaisesti  kirjoitetaan  rikoslakiin

yleinen  kriteerisäännös,  joka  koskee  myös  näitä  erikseen  säänneltyjä  tilanteita,  joudutaan  väistämättä

kysymään, mikä on erityislain säännöksen ja rikoslain tällaisen säännöksen  tässä 2 momentti  suhde ja mikä

muodostuu rikoslain tällaisen säännöksen funktioksi.

Perustelujen mukaan (s. 129) rikoslain säännöksessä säädetään sallittujen voimakeinojen uloimmista rajoista.

Perusteluissa  todetaan:  "Muihin  lakeihin  otetuilla  säännöksillä  on  mahdollista  rajoittaa  voimakeinojen
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käyttöoikeutta  siitä,  mihin  rikoslain  yleissäännös  muutoin  tuntuisi  antavan  valtuudet."  Tähän  näkemykseen

näyttäisi  sisältyvän  sekä  käytännöllinen  että  periaatteellinen  ongelma.  Käytännöllinen  ongelma  on  siinä,

voivatko  erityislain  valtuussäännös  ja  rikoslain  ko.  säännös  käytännössä  toimia  tällä  tavoin,  muodostuuko

niistä todella valtuuksien sisäraja ja ulkoraja sitaatin viittaamalla tavalla, palveleeko käytännön selkeyttä se,

että samasta vakuuskysymyksestä on kaksi ainakin tosiasiassa hyvin pitkälle samaa tarkoittavaa ja väistämättä

arvostuksenvaraisilla ilmauksilla operoivaa säännöstä. Periaatteellinen ongelma on siinä, että rikoslakiin otettu

yleinen  säännös  ei  voi  mitenkään  rajoittaa myöhemmän  lainsäätäjän  kompetenssia  ja  esim.  estää  ottamasta

jonkin  erikoislain  valtuussäännökseen  muotoiluja,  joiden  voidaan  väittää  menevän  ulommaksi  kuin  ko.

rikoslain  säännös.  Kummastakin  em.  syystä  suhtaudun  epäilyksin  siihen,  että  esim.  poliisin

voimakeinovaltuuksista  olisi  yhtaikaa  noudatettavana  Poliisilain  27  §  ja  ehdotettu  RL  4  luvun  6  §:n  2

momentti.  (Tällaista  kaksinkertaisuutta  ei  nähdäkseni  vaadi  myöskään  tarve  säätää  voimakeinojen  käytön

hiottelusta, vrt. ko. RL 4 luvun 6 §:n 3 momentti ja poliisilain 27 §:ään ehdotettu muutettu 4 momentti).

6 luvun 1 § . Säännös koskee rangaistuslajeja. Säännöksessä on uutuutena se, että kun nykyisen säännöksen

mukaan vankeus on  yksi  rangaistuslaji  ja vankeusrangaistus  voidaan  sitten määrätä ehdolliseksi  tai  tuomita

ehdottomana,  tulevat  uudessa  laissa  ehdollinen  vankeus  ja  ehdoton  vankeus  olemaan  toisistaan  erillisiä

rangaistuslajeja.  Rikosoikeuteen  perehtymätön  saattaa  jäädä  hieman  epäilemään  omaksutun  terminologian

soveltumista muuhun terminologiaan tai sen johdonmukaista läpiviemistä (kun yksittäisiä rikoksia koskevissa

säännöksissä  edelleen  puhutaan  vain  vankeudesta  ja  rikoslain  yleisissäkin  säännöksissä  kuitenkin  puhutaan

"vankeusrangaistuksesta"  ja  sen  "määräämisestä"  ehdolliseksi  ja  toisaalta  "tuomitsemisesta"  "ehdottomaan

vankeusrangaistukseen" ja pannaan "ehdollinen vankeus" edelleen sulkeisiin ja kursiiviin (6 luvun 9 §)). Tässä

tyydyn  kuitenkin  toteamaan vain  sen,  että  omaksuttu uusi  rangaistuslajien määrittely  voisi  ainakin  edelleen

viljeltynä johtaa pieniin tulkintaongelmiin edustajan erottamista koskevan PL 28 §:n kannalta. Tällä hetkellä

on  mielestäni  kuitenkin  perusteltua  lähteä  siitä,  että  PL  28  §:n  4  momentin  kriteeri  "tuomittu  tahallisesta

rikoksesta vankeuteen" tarkoittaa rikoslain ehdotetussakin säännöstössä  niin kuin tähänkin asti on katsottu 

sekä ehdolliseksi määrättyä että ehdotonta vankeusrangaistusta.

Muut lakiehdotukset

Useissa lakiehdotuksissa on muutettu voimakeinojen käyttöä koskevaa säännöstä. Muutosten sisältöä voidaan

ehkä  lyhyesti  luonnehtia  niin,  että  ko.  säännöksiin  on  otettu/lisätty  kriteerit:  ko.  tehtävän  suorittamiseksi

"tarpeellisia"  voimakeinoja,  joita  voidaan  pitää  kokonaisuutena  arvioiden  "puolustettavina".  Joissain

tapauksissa  tätä  voidaan  pitää  vähäisenä  parannuksena  voimassaolevaan  säännökseen.  Minusta  nämä

muotoilut  eivät  anna  aihetta  ihmeempiin  huomautuksiin.  Voidaan  kyllä  havaita,  että  muotoilu  "tehtävän
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suorittamiseksi välttämätön" olisi tiukempi kuin " tehtävän suorittamiseksi tarpeellinen" ja että tässä suhteessa

puolustusvoimien virkaapua koskevaan lakiin ehdotettu muutos (13.  lakiehdotus) merkitsee yksilön saaman

suojan  kannalta  "heikennystä".  Välttämättömyysedellytys  ei  myöskään  olisi  ristiriidassa  ehdotetun

puolustettavuusedellytyksen  käyttämisen  kanssa  (ts.  voi  olla  toimia,  jotka  olisivat  tehtävän  suoritetuksi

samaista  ajatellen  välttämättömiä,  mutta  jotka  kuitenkaan  eivät  olisi  ko.  tilanteessa  puolustettavia).

Ehdotuksen tarpeellinen puolustettava kriteeriparia voidaan kuitenkin pitää sinänsä asianmukaisena.
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Ilmailulain  muuttamista  koskeva  ehdotus  (9.  lakiehdotus)  näyttäisi  yhdessä  kohdassa  vielä  kaipaavan

harkintaa.  Muutettavaksi  ehdotetun  37  §:n  2  momentin  lopussa  on  säilytetty  miehistön  ja  matkustajien

toimenpidevaltuuksien piirissä mm. toiminta tavaroiden suojelemiseksi. Muotoilu on saattanut olla paikallaan

nykyisessä  2  momentissa,  joka  on  muotoiltu  sisällöltään  1  momentista  erilliseksi.  Kun  2  momentti  nyt

ehdotetaan muutettavaksi niin,  että  se  koskee  "1  momentissa  tarkoitettuihin  toimenpiteisiin" ryhtymistä,  ei

"tavaroiden  suojelemiseksi"  ajatus  enää  vaikuta  asianmukaiselta,  kun  1  momentissa  ei  puhuta  mitään

tavaroiden suojelemistarkoituksesta.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Asiantuntijakuuleminen to 13.6.2002 klo 10.00
Hallituksen esitys HE 44/2002 vp rikosoikeuden yleisiä oppeja
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lausunnon antaja:

Sähköposti

AriMatti Nuutila
Oikeustieteen professori, Turun yliopisto Puh.
02 333 5543 (t), 02 2323 984 (k) Telekopio 02
333 6570 (kanslia) arinuu@utu.fi

1. Yleisiä huomioita

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin otetaan rikosoikeuden yleisiä oppeja eli
rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä, vastuuvapausperusteita sekä yritystä ja osallisuutta koskevat
säännökset. Lisäksi rikoslakiin otettaisiin aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset rangaistuksen
määräämisestä. Kyseessä on pitkään aikaan merkittävin rikoslain muutosesitys, josta lakivaliokunnassa
tullaan käymään syysistuntokauden aluksi laaja asiantuntijakuuleminen. Tässä yhteydessä keskityn
kuitenkin vain niihin kysymyksiin, joilla on nähdäkseni perusoikeuksiin liittyviä ulottuvuuksia.

Hallituksen esitys on poikkeuksellisen huolellisesti valmisteltu. Esitys perustuu rikoslakiprojektin
ehdotukseen "Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat säännökset" vuodelta 2000. Sitä ennen rikoslain
kokonaisuudistuksen projektiorganisaation puitteissa työskenteli koko 1990luvun ns. yleisten oppien
työryhmä valmistelemassa nyt käsiteltävää esitystä. Olin itsekin työryhmän jäsen. Rikoslakiprojektin
ehdotus oli laajalla lausuntokierroksella, jonka päätti korkeimmalta oikeudelta asiassa pyydetty lausunto.
Lausuntokierroksen perusteella joitakin säännöksiä muutettiin, mutta suurimmalta osin hallituksen esitys
perustuu yleisten oppien työryhmän ehdotukseen.

2. Yksityiskohtaiset huomiot

RL 3:1  Laillisuusperiaate

Laillisuusperiaatteella on runsaasti yhtymäkohtia hallituksen esityksen kanssa. Erittäin monet nyt lakiin
kirjattavista vastuun positiivisista edellytyksistä ja vastuuvapausperusteista puuttuvat tämänhetkisestä
laista. Tällaisia ovat esimerkiksi tahallisuuden, tuottamuksen ja törkeän tuottamuksen legaalimääritelmät,
erehdyssäännökset sekä laiminlyönnin rangaistavuuden edellytykset määrittelevä säännös. Näiden suhteen
ehdotettu säännös ilmentää koko yleistä osaa koskevan uudistuksen arvoperustaa.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi uusi rikosoikeudellista
laillisuusperiaatetta koskeva 3 luvun 1 §, jonka mukaan "rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen
teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun
rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.". Ehdotettu säännös on muotoiltu hieman toisin
kuin rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta koskeva perustuslain 8 §, jonka mukaan "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.". Muotoilu poikkeaa myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa
omaksutusta rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen muotoilusta.

mailto:arinuu@utu.fi
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Rikoslakiin ehdotettava säännös vastaa olennaisilta osiltaan perustuslain vastaavaa säännöstä. Asiaa
koskevat ensimmäiset säädösluonnokset ovat peräisin ajalta ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta.
Muutenkin tuomioistuinten halukkuus viitata laillisuusperiaatteeseen on korostunut selvästi 1990luvun
lopulla  itse asiassa rikosoikeuden piirissä laillisuusperiaatetta koskevat KKO:n noin 10 ennakkoratkaisua
edustavat selvästi suurinta perusoikeuksia koskevaa tapausryhmää. Silti rikoslakiin kirjattava säännös ei
mielestäni ole tarpeeton.

Sanamuotonsa mukaan tulkittuna rikoslakiin esitetty säännös ei ole identtinen perustuslain säännöksen
kanssa. Rikoslaissa puhuttaisiin rangaistusten ohella muista rikosoikeudellisista seuraamuksista, joita ovat
ennen kaikkea kurinpitoseuraamukset, turvaamistoimet, menettämisseuraamus, vahingonkorvaus ja
seuraamusluonteinen toimenpiteistä luopuminen. Toisaalta myös perustuslain säännöstä on tulkittu
vakiintuneesti vastaavalla tavalla. Perustuslakivaliokunta katsoi perusoikeusuudistuksen valmistelun
yhteydessä, ettei lakivaliokunnan vastaavaa "nimenomaisuus" lisäystä koskeva ehdotus ollut
sisällöllisesti ristiriidassa hallitusmuodon 2 lukua koskeneen hallituksen esityksen kanssa (PeVM 25/1994
vp, s. 8).

Ennen kaikkea rikoslakiin ehdotettavalla säännöksellä korostetaankin analogiakieltoa sekä täsmällisyys
ja tarkkarajaisuusvaatimusta perustuslain säännöstä selvemmin (ks. myös HE s. 32/11). Tosiasiallinen
muutos ei olisi suuri  jo nyt KKO on kieltäytynyt soveltamasta liian epätäsmällisiä säännöksiä
rangaistusvastuun perustana.

Lisäksi on huomattava, että rikoslakiin kirjattu laillisuusperiaate sitoo oikeudellisesti vain lainkäyttäjää.
Lainsäätäjää sitova luonne kuuluu perustuslaille. Myöskään lainsoveltajaan nähden tällaisen säännöksen
merkitys ei ole yhtä vahva kuin perustuslain säännöksellä: tuomioistuimen on jätettävä soveltamatta
perustuslain 106 §:n säännöksen perusteella sellainen tavallisen lain säännös, joka on ilmeisessä
ristiriidassa perustuslain 8 §:n kanssa.

Ehdotettu rikoslain säännös on merkitykseltään ennen kaikkea symbolinen ja pedagoginen. Se korostaa
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen keskeistä asemaa osana rikosoikeuden yleisiä oppeja, mutta sillä ei
ole pyritty muuttamaan niitä tulkintoja, joita on tehty perustuslain 8 §:n ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan varassa. Säännöstä puoltaa sekin, että useissa muissa maissa,
esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, on tällainen "päällekkäissääntely" voimassa.

"Nimenomaisuuden" vaatimuksella niin ikään ei ole pyritty merkittävään laillisuusperiaatteen
nykytulkinnan muuttamiseen. KKO on jo linjannut laillisuusperiaatteen tulkintoja ennen kaikkea
ratkaisuillaan KKO 1995:4, 1998:159, 1999:46, 2000:39, 2000:52 ja 2001:11. Tapauksissa on ollut kyse
ennen kaikkea epätäsmällisten lakien soveltamisrajoituksista, ns. omintakeisista asetuksista sekä
valtuutusketjultaan pulmallisista kunnallisista järjestyssäännöistä. Julkisuudessa esitetyt väitteet, joiden
mukaan laillisuusperiaatteen kirjaaminen rikoslakiin vaikeuttaisi talousrikoksista tuomitsemista,
perustunevat enemmän oletuksiin kuin tietoon.

Myös blankorangaistussäännösten laajaa käyttöä on tarkoitus vähitellen rajoittaa rikoslain säännökseen
nojautuen. Perustuslakivaliokunnan mukaan blankorangaistussäännösten edellyttämien valtuutusketjujen
on oltava täsmällisiä, rangaistavuuden edellytykset ilmaisevat aineelliset säännökset on kirjoitettava
rikossäännöksiltä vaaditulla tarkkuudella ja nämä säännökset käsittävästä normistosta on käytävä ilmi
myös niiden rikkomisen rangaistavuus, sekä kriminalisoinnin sisältävässä säännöksessä on oltava
jonkinlainen asiallinen luonnehdinta kriminalisoitavaksi tarkoitetusta teosta (ks. PeVM 25/1994 vp, s. 8).

Yleisten oppien työryhmässä oli esillä myös se vaihtoehto, että blankorangaistussäännösten
muuttamistarpeet selvitettäisiin tämän uudistuksen yhteydessä. Menettelyä olisi puoltanut myös ehdotettu
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3 luvun 5 §:n 3 momentti, joka koskee rikoslain ulkopuolisten rikkomusten syyksiluettavuusvaatimusta.
Tässä yhteydessä muutokseen ei kuitenkaan ryhdytty, osin työekonomisista syistä ja osin siitä syystä, että
jos koko blankorangaistussäännösten kokonaisuus olisi käyty yhdellä kertaa läpi, säännöksiin olisi
todennäköisesti lisätty automaattisesti huolimattomuus vaadittavaksi syyksiluettavuuden asteeksi,
säännöshistoriasta ja sääntelytarpeesta riippumatta.

Laillisuusperiaatteella on yhteyksiä myös perustuslakivaliokunnan juuri antamaan lausuntoon PeVL
20/2002 vp järjestyslakiehdotuksesta. Tuossa yhteydessä perustuslakivaliokunta katsoi, että rikesakkoa
koskeva rikoslain säännösten kirjoittamistapa on ongelmallinen. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen
kanssa olisi paremmin sopusoinnussa sellainen kirjoittamistapa, jossa laista käy suoraan ilmi
mahdollisuus määrätä rikesakko rangaistukseksi siinä tarkoitetuista rikkomuksista kuin että rikesakko
säädetään tosiasiassa rangaistukseksi asetuksella. Valiokunnan mukaan myös perustuslain 80 § puoltaa
tällaista sääntelyä.

Perustuslakivaliokunnan kantaan on syytä yhtyä. Rikesakko otettiin aikanaan rikosoikeudelliseksi
seuraamukseksi suhteellisen vähälukuisia tapauksia silmällä pitäen, mutta sen käyttö on muuttunut
tavallisemmaksi ja jatkossa kehitys on todennäköisesti samansuuntainen. Valiokunta voisi hyvinkin
edellyttää, että rikesakon lakisystemaattinen asema rikoksen seuraamuksena tulisi arvioida jatkossa
uudelleen.

Toinen asia on, että tässä uudistuksessa rangaistuslajit ainoastaan luetellaan (ks. ehdotettu rikoslain 6
luvun 1 §), eikä muutostarve siten koske tätä hallituksen esitystä välittömästi. Jos seuraamuslajien
perustuslaillisuutta tutkitaan erikseen, arvioitavaksi tulisivat myös avoseuraamusten (yhdyskuntapalvelu
ja nuorisorangaistus) täytäntöönpanoa koskevien määräysten väljyys ja sen suhde laillisuusperiaatteeseen,
ja nuorisorangaistuksen osalta lisäksi lain määräaikaisuus ja alueellinen rajoittaminen.

Laillisuusperiaatetta koskevana huomiona voidaan lisäksi todeta, että uusi rikoslain yleinen osa sisältäisi
useita varsin yleisluonteisesti muotoiltuja säännöksiä, jotka jättäisivät edelleen tuomioistuimille laajan
harkintavallan ja mahdollistaisi yksittäistapausten olosuhteiden huomioon ottamisen. Tämä koskee
esimerkiksi tuottamusta, laiminlyönnin rangaistavuutta ja hätävarjelua koskevia säännöksiä.
Yleisten oppien työryhmässä pyrittiin kirjaamaan säännökset mahdollisimman täsmällisiksi, eikä läntisen
maailman rikoslaeista löydy hallituksen esitystä täsmällisempiäkään sääntelymalleja. Väljän sääntelyn
vaihtoehtona olisi ollut sääntelystä luopuminen kokonaan, joka puolestaan ei olisi vastannut uudistuksen
yleistavoitetta. Kun vielä otetaan huomioon se, että suurelta osin kyse on vastuuvapausperusteista, joiden
osalta laillisuusperiaate ei rajoita analogista tulkintaa vastaajan eduksi, pidettiin jossakin määrin
epätäsmällistäkin sääntelyä parempana vaihtoehtona kuin säätämättä jättämistä.

Tämä kysymys liittyy myös yhteen uudistuksen merkittävimpään sisällölliseen kiistakysymykseen,
tahallisuuden legaalimääritelmään (ehdotettu RL 3:6). Selvä valtaosa oikeuskäytännöstä ja 
kirjallisuudesta on nojautunut 1970luvulta asti niin sanottuun todennäköisyysteoriaan. Toisaalta on
sellaisiakin KKO:n ratkaisuja, joissa tahallisuus on perusteltu muulla tavoin. Tässäkin vaihtoehtoja on
periaatteessa kaksi: joko tahallisuusmääritelmä jätetään jatkossakin lain ulkopuolelle tai lakiin kirjataan
se tahallisuusmääritelmä, joka nauttii selvästi suurinta kannatusta lainkäytössä. Hallituksen esityksessä on
päädytty viimemainittuun vaihtoehtoon.

Viimeisenä laillisuusperiaatteen suhteen ongelmallisena pidettynä säännöksenä on mainittava
oikeushenkilön puolesta toimiminen (RL 5:8).  Säännöksellä pyritään tehostamaan talousrikosten
rikosprosessia. Tällä hetkellä ongelmana on aika ajoin se, että niin sanottujen erikoisrikosten
(delictapropria) tekijäpiiri on määritelty laissa liian suppeaksi, ja esimerkiksi bulvaania käyttävän
liikemiehen saaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen on ollut vaikeaa. Ongelmat ratkaistaisiin
yleissäännöksellä, joka soveltuisi nimenomaan suunnitelmallisiin talousrikoksiin.
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Säännös on kirjoitettu tarkkarajaiseksi, ja sen säätämiselle on vankat kriminaalipoliittiset perusteet.
Samalla sekin on selvää, että oppi erikoisrikoksista menettäisi jatkossa suurimman osan merkitystään.
Tähän uudistuksessa on myös nimenomaisesti pyritty.

RL 4:6 —  Voimakeinojen käyttö julkisen vallan käytön yhteydessä

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan "julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa
toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia". Perustuslain 124 §:n mukaan puolestaan julkinen
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain julkiselle
viranomaiselle.

Tässä suhteessa uuden rikoslain yleisen osan säännös voimakeinojen käytöstä (RL 3:6) merkitsisi selvää
edistysaskelta.  Perusajatuksena  on,  että  oikeudesta  käyttää  voimakeinoja  virkatehtävän  hoitamiseksi  tai
muun  siihen  rinnastettavan  syyn  vuoksi  sekä  oikeudesta  avustaa  järjestystä  ylläpitämään  asetettuja
henkilöitä säädetään  erikseen  lailla. Rikoslaissa  säädettäisiin  kahdesta  asiasta:  ensinnäkin  siitä,  minkä
asteinen  voimakeinojen  käyttö  on sallittua (oikeuttamisperuste),  ja  toiseksi  siitä,  millä  edellytyksin
liialliseksikin todettu voimakeinojen käyttö voi jäädä rangaistuksetta (anteeksiantoperuste).

Tämän kolmiportaisuuden toteuttamiseksi hallituksen esitykseen sisältyy uudistusehdotukset myös niiden
rikoslain  ulkopuolisten  säännösten  osalta,  joissa  voimakeinojen  käyttövaltuuksia  on  myönnetty  eri
viranomaisille  ja  yksityishenkilöille.  Siihen  kysymykseen,  missä  tilanteissa  voimakeinojen
käyttövaltuuksia annetaan yksityishenkilöille, ei tässä uudistuksessa oteta kantaa.

Voimakeinojen käytön liioittelusäännöksessä (3 mom.) ei ole pyritty merkittäviin muutoksiin nykytilaan
verrattuna. Jossakin määrin säännösmuotoilu voi johtaa nykyistä useammin rangaistuksen tuomitsematta
jättämiseen tilanteissa, joissa virkamieheltä ei voitu kohtuudella edellyttää tarkempaa harkintaa
voimakeinojen käytössä. Muutoksella ei olisi suurta käytännön vaikutusta, erityisesti ottaen huomioon,
että jos esimerkiksi poliisimies joutuu hyökkäyksen kohteeksi, hänellä on jokaiselle kuuluva oikeus hätä
varjeluun, eikä voimakeinojen käyttösäännös tule sovellettavaksi.

RL   4:45ja PKL   l:l2a    Yksityishenkilön voimankäyttöoikeudet

Julkisen vallan käytön sallittavuuteen liittyy myös yksityishenkilön oikeus käyttää voimakeinoja
puolustaessaan itseään (hätävarjelu, RL 4:4), pelastaessaan jotakin intressiä (pakkotila, RL 4:5),
ottaessaan rikoksentekijän kiinni (jokamiehen kiinniottooikeus, PKL 1:1) tai ottaessaan omatoimisesti
rikoksen kautta menetettyä tai muuten kadotettua omaisuuttaan takaisin (itseapu, PKL 1:2a).

Oikeusvaltion yhtenä lähtökohtana on pidetty sitä, että yksityishenkilön oikeus käyttää voimakeinoja
määritellään suhteellisen tarkkarajaisesti ja  oikeuksien   tulisi olla käytössä lähinnä silloin, kun
viranomaisapua ei ole oikeaaikaisesti saatavilla. Saksassa tätä keskustelua käydään nimikkeellä
"Selbstjustiz". Tältä osin voidaan todeta seuraava.

Hätävarjelusäännökseen ollaan kirjaamassa meillä jo vakiintunut määritelmä sallituista voimakeinoista.
Vähäistä hätävarjeluoikeuden laajentamista merkitsee se, että oikeutta ei kytketä tiettyihin oikeushyviin
sekä ennen kaikkea se, että niin sanotuissa aikarajojen ylittämistapauksissakin itseään puolustanut voidaan
jättää rangaistukseen tuomitsematta. Tällä hetkellä hätävarjelun liioittelusäännös ei sovellu
ennenaikaiseen tai liian myöhäiseen puolustautumiseen. (Ks. s. 118/III).



 1 2   

Nykyisen  kaltaista  tiukkaa  hätävarjeluoikeuden  rajaamista  ei  voida  pitää  perusteltuna.  Julkisuudessa
esillä  olleissa  tapauksissa  on  arvosteltu  nimenomaan  sellaista  sääntelyä,  jossa  itseään  puolustanut
henkilö joutuu liian usein syytettyjen penkille yhdessä hyökkääjän kanssa.

Pakkotilasäännös ei toisi merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Pakkotilasäännöksen ydinongelmat
ovat keskittyneet ja keskittyvät jatkossakin intressivertailuun ja siinä noudatettaviin periaatteisiin.

Jokamiehen kiinniottooikeutta koskevaan säännökseen puolestaan kirjattaisiin voimakeinojen käytön
tarpeellisuutta koskevat ehdot ja viittaus liioittelusäännökseen. Sääntely täsmentyisi nykyisestä, mutta
tosiasiassa vastaisi nykyistä tulkintaa.

Itseapua koskeva nykysääntely on vähintään epäselvä. Uudessa säännöksessä täsmennettäisiin itseavun
käyttötilanteet ja niissä käytettävät voimakeinot. Jossakin määrin itseapu sallittaisiin jatkossa nykyistä
useammin, mutta muutos ei olisi suuri. Laillisuusperiaatteen kannalta täsmennetty sääntely on kuitenkin
olennainen omaisuusrikoksen kohteeksi joutuneen oikeusturvan kannalta



Eduskunnassa, 13.6.2002

AriMatti Nuutila

Oikeustieteen professori, Turun yliopisto
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