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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 
Tarkasteltaessa rikoslakiamme kokonaisuutena, on huomattava, että suurin osa rikosten 

tunnusmerkistöistä on kirjoitettu olettaen, että rikoksentekijöitä on vain yksi. Monia 

rikoksia kuitenkin tehdään yhdessä, ja tapoja osallistua ja myötävaikuttaa rikoksiin on 

lukuisia. Oppia, jossa käsitellään osallisuutta ja myötävaikuttamista rikoksiin, kutsutaan 

osallisuusopiksi.  

 

Vastuuopin peruskysymyksiä on säännelty laajemmin laissa vasta vuoden 2002 rikoslain 

uudistuksen myötä. Vastuuoppi kuuluu rikosoikeuden yleisiin oppeihin, joita kyllä 

ehdotettiin tarkemmin säänneltäväksi jo vuoden 1875 rikoslakiehdotuksessa, mutta silloin 

suurin osa vastuuoppia koskevista uudistusehdotuksista jätettiin lain ulkopuolelle. 

Lakiuudistuksen myötä säädettiin sekä rikosoikeudellisen vastuun edellytyksistä 

tarkemmin, että osallisuudesta rikoksiin. Saman lakiuudistuksen myötä 

laiminlyöntivastuusta säänneltiin tarkemmin. 

 

Siispä sekä avunantovastuu, osana osallisuusoppia, että laiminlyöntivastuu saivat nykyisen 

muotonsa vuoden 2002 rikoslain uudistuksen myötä. Kummatkin osa-alueet kuuluvat 

rikosoikeuden yleisiin oppeihin jotka perinteisesti muuttuvat muita rikosoikeuden osa-

alueita hitaammin. Tämän vastuuoppireformin myötä pyrittiin laissa määrittelemään, 

millaisin edellytyksin laiminlyönti on rangaistavaa.  

 

Niiden tapausten varalta, jolloin rikokseen johtaneeseen tapahtumienkulkuun osallistuu 

useampi, on rikoslakimme 5. luvussa säädetty osallisuudesta rikokseen. Rikoslakimme 

erottaa osallisuustyypeiksi välillisen tekijän, rikoskumppanuuden, avunannon, yllytyksen 

sekä rikoksentekijän. Avunanto kuuluu RL 6:8:ssa säädettyihin rangaistusasteikon 

lieventämisperusteisiin. Näin ollen avunantovastuun raja tekijävastuuseen on merkittävä, 

sillä avunannosta seuraa tekijävastuuta lievempi rangaistus.12 

                                                
 
1 HE 44/2002, s. 202-203 ja 157-158.  
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Nykyistä rikoslakia säädettäessä vastuuoppikysymyksiin tartuttiin uudestaan. 

Sääntelytarvetta perusteltiin laillisuusperiaatteella. 3  Laillisuusperiaate edellyttää 

kirjoitettuja säännöksiä rikosoikeudellisen vastuun perustamiseksi, siten esimerkiksi 

laiminlyönnin rankaiseminen ilman lakiin kirjattua säännöstä ollut ristiriidassa 

laillisuusperiaatteen kanssa ja laiminlyöntirikosten rankaisemista pelkän oikeuskäytännön 

valossa on kritisoitu, sillä sen soveltaminen on ollut laillisuusperiaatteen vastaista 

analogiaa syytetyn vahingoksi.4Myöskään rikoksen tahallisesta edistämisestä ei voitaisi 

rangaista, sillä rikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä seuraa ainoastaan tekijävastuu. 

Ilman nimenomaista säännöstä avunannosta kaikki rikokseen jollain tapaa osalliset olisi 

tuomittava tekijöinä, tai jätettävä tuomitsematta. 

 

Tässä tutkielmassa avunantovastuu yhdistetään laiminlyöntivastuuseen. Tutkittaessa 

avunannon rangaistavuutta laiminlyönnillä liikutaan avunantovastuun alarajalla. Siten 

herää kysymys, onko vielä muita lainkohtia joiden nojalla henkilö voidaan asettaa 

rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos RL 5:6 mukainen avunantosäännöstä ei voida 

laiminlyöntiin soveltaa, mutta laiminlyönti on tämän oikeusjärjestyksen valossa 

moitittava? Muutoinkin on syytä mainita lyhyesti avunannon sekä rangaistavan 

laiminlyönnin lähi-instituuteista. Paitsi muut osallisuusmuodot, avunantoa laiminlyönnillä 

saattaa joissakin tilanteissa muistuttaa myös RL 21:15 pelastustoimen laiminlyönnistä, RL 

15:10 törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä, RL 15:11 rikoksentekijän suojelemisesta 

sekä RL 21:14  heitteillepanosta. 

 

Pelastustoimen laiminlyönnistä tuomitaan se, joka tietää toisen olevan hengen vaarassa tai 

vakavassa terveyden vaarassa, mutta on hankkimatta sellaista apua, jota hänen 

mahdollisuutena ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voitaisiin edellyttää. 

Lainkohta voisi nähdäkseni tulla sovellettavaksi useissa henkeen ja terveyteen 

kohdistuvissa rikoksissa, joissa avunantoa laiminlyönnilläkin arvioidaan. Tämän 

lainkohdan osalta ei olisi edes tarpeen tarkastella laiminlyöntirikosten yhteydessä esiin 

                                                                                                                                              
 
2 Ks. Avunannon rangaistuksen mittaamisesta tuore ja ainut tätä asiaa käsittelevä ennakkotapaus KKO 
2017:41. 
3 HE 44/2002, s. 8. 
4Palmén 1978, s. 104. Palménin osoittama kritiikki koskee epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia. 
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tulevaa kysymystä erityisestä toimimisvelvollisuudesta, sillä tämä kuuluisi varsinaisten 

laiminlyöntirikosten tunnusmerkistöön jo itsessään.5 

 

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä tuomitaan se, joka tietää esim. törkeän 

pahoinpitelyn olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä on estettävissä, ilmoita siitä 

viranomaisille tai uhrille jota vaara uhkaa. Tutkielmastani olen kuitenkin sen laajuuden 

vuoksi rajannut pois rikosten törkeät tekomuodot kokonaisuudessaan, joten tätä lainkohtaa 

en selosta tässä enempää.6  

 

Rikoksentekijän suojelemisesta tuomitaan se, joka saatuaan tietää toteutetusta rikoksesta 

yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta. Tämäkin lainkohta saattaisi 

hyvin tulla kyseeseen samoissa tilanteissa kuin avunanto laiminlyönnillä. Kyseinen 

säännös on kuitenkin helposti erotettavissa avunannosta laiminlyönnillä, sillä ne eivät 

kohdistu ajallisesti saman kohtaan. Avunannon on, ollakseen rangaistavaa RL 5:6:n 

nojalla, tapahduttava ennen rikosta tai sen aikana. Sitä vastoin RL 15:11 kohdistuu 

rikoksen täyttymisen jälkeisiin laiminlyönteihin. 

 

RL 21:14.aa heitteillepanosta on joskus tullut sovellettavaksi saman teon kohdalla, jolloin 

myös avunantoa on arvioitu. Heitteillepanosta tuomitaan se, joka saattaa tai jättää henkilön 

avuttomaan tilaan, josta hän olisi velvollinen huolehtimaan. Tämän säännöksen nojalla 

saattaa hyvinkin tulla tuomituksi henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa, joissa 

samanaikaisesti on vaadittu rangaistusta avunannosta (laiminlyönnillä). Tämä säännös 

luettaisiin mitä luultavimmin epävarsinaisten laiminlyöntirikosten piiriin ja siten 

säännöksen kohdalla vastaan tulisi mitä todennäköisimmin sama kysymys siitä, milloin 

jollakin on ollut oikeudellinen velvollisuus huolehtia toisesta, mikä tämän tutkielman 

myötä tulee tutkituksi laiminlyöntirikosten edellytyksiä analysoitaessa. 

 

1.2 Tutkimuskysymys 
Tutkielmassani käsittelen passiivisen avunannon rangaistavuutta. Passiivisella avunannolla 

tarkoitan avunantoa, joka tapahtuu laiminlyönnin tai muutoin muun kuin aktiivisen toimen 
                                                
 
5 HE 44/2002, s. 42. 
6 Törkeitä tekomuotoja ilmenee luonnollisesti käsittelemissäni oikeustapauksissa, mutta en erikseen teorian 
tasolla käsittele törkeitä tekomuotoja. 
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kautta. Olen rajannut osallisuusopillisen tutkimuskysymykseni käsittelemään ainoastaan 

rangaistavaa avunantoa laiminlyönnillä. Tutkielmassani pyrin selvittämään minkä 

edellytysten täyttyessä avunantovastuu voidaan perustaa laiminlyöntiin sekä rikoslaista 

löytyvän laiminlyöntikonstruktion soveltuvuutta rangaistavaan avunantoon.  

 

Tutkielmassa keskitytään avunannon rangaistavuuteen, silloin kun potentiaalinen 

avunantaja on pysynyt passiivisena. Toisin sanoen keskityn siihen, voiko, tai missä 

tapauksissa passiivista toimijaa voidaan tuomita avunatajana rikokseen. Passiivinen 

toiminta ei kuitenkaan ole saanut sijaa rikosoikeuden alalla. Rikosoikeuden periaatteiden 

mukaan rangaistusvastuuseen voi joutua ensisijaisesti aktiivisen teon kautta. 

Rikosoikeudellista vastuuta on kuitenkin haluttu laajentaa myös laiminlyöntiin tietyissä 

tapauksissa. Pitkään laiminlyönnin rangaistavuus rikoksissa, joiden tunnusmerkistöissä ei 

laiminlyöntiä nimenomaan kriminalisoitu, perustui kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön.7  

 

Tarkasteltaessa avunantoa laiminlyönnillä, on ensinnäkin selvitettävä RL 3:3 rangaistavan 

laiminlyönnin vaikutus ja soveltuvuus RL 5:6:ssa tarkoitettuun rangaistavaan avunantoon. 

Lisäksi on selvitettävä avunantovastuun yleiset edellytykset sekä erityisesti 

avunantovastuun alaraja, sillä laiminlyöntiä pidetään helposti vähemmän moitittavana kuin 

aktiivista tekemistä, ja kun arvioidaan laiminlyönnin rangaistavuutta avunantotapauksissa, 

liikutaan avunantovastuun alarajalla; laiminlyönti perustaa joko tekijänvastuun, 

avunantovastuun, taikka ei perusta vastuuta lainkaan. Tässä tutkielmassa keskityn kahden 

viimeksi mainitun rajaan, mikä kuitenkin edellyttää myös laiminlyöntirikosten 

analysoimista. Voihan olla niin, että avunannolle laiminlyönnillä ei jää sijaa, vaan 

laiminlyöjää rangaistaan joko kuten tekijää, taikka ei ollenkaan.  lähinnä niissä tilanteissa, 

joissa avunantovastuu voidaan perustaa laiminlyöntiin. 

 

Laiminlyönnin ja aktiivisen toimen rajanveto on luonnollisesti selvitettävä, jotta 

tutkimuskysymykseen voitaisiin vastata. Rikosoikeudellisessa merkityksessä on pyrittävä 

tekemään selvä raja aktiivisen ja passiivisen toimen välille. Tässä yhteydessä herää 

kysymys myös psyykkisen tekemisen luokittelusta. Psyykkinen avunanto esimerkiksi 

rinnastetaan aktiiviseen tekemiseen RL 5:6. Toisaalta voidaan myös miettiä, voiko 

                                                
 
7 HE 44/2002, s. 8. 
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laiminlyönti olla psyykkistä ja edelleen, voiko avunanto olla rangaistavaa psyykkisen 

laiminlyönnin kautta? 

 

Jotta voisin konkretisoida laiminlyönnillä toteutetun avunannon soveltuvuutta rikosten 

tunnusmerkistöihin kokeilen tutkielmani lopuksi kehittämääni mallia 

huumausainerikoksiin. Kun rikoslain erityisen osan erityyppiset rikokset eroavat toisistaan 

huomattavasti, ei olisi järkevää pyrkiä konkretisoimaan kehittämääni malliani yleisesti 

kaikkien rikosten osalta, eikä tutkielman pituuden puitteissa myöskään ole mahdollista 

soveltaa mallia erityyppisiin rikoksiin yksityiskohtaisemmin. Siten keskityn ensin 

kehittämään toimivan mallin passiiviselle avunannolle, minkä jälkeen sovellan mallia 

huumausainerikoksiin. 

 

Huumausainerikoksissa osallisuus kaikkine muotoineen on erityisen useissa tapauksissa 

läsnä, koska huumausaineet päätyvät käyttäjän käsiin valmistajalta vasta monen välikäden 

kautta. Huumausaineen välittäminen valmistajalta käyttäjälle tietää usein monen eri 

huumausainerikoksen täyttymistä, ja matkaan liittyy monia eri tekijöitä sekä avunantaja, 

välillinen tekijä ja rikoskumppani. Huumausainerikosten piirissä monien eri tahojen 

osallisuus ja myötävaikuttaminen on läsnä lähes poikkeuksetta, miksi avunantovastuun 

tutkiminen juuri huumausainerikosten piirissä on mielenkiintoista. Lisäksi tutkielmani 

kannalta merkittävä oikeustapaus VaaHO 2016:2, jossa on kyse rangaistavasta 

avunannosta laiminlyönnillä, koskee huumausainerikosta. Näin ollen sekä edellä mainitut, 

huumausainerikoksiin liittyvät erityispiirteet osallisuuden kannalta huomioiden, oli 

luonnollista valita huumausainerikokset kehittämäni mallin kokeilukohteeksi. 

 

Tutkimuskysymykseni ydin muodostuu näin ollen mahdollisuudesta perustaa 

avunantovastuu laiminlyöntiin. Pyrin selvittämään onko avunantovastuun perustaminen 

laiminlyöntiin mahdollista, sekä, mikäli vastaus on myöntävä, millä edellytyksillä ja missä 

rajoissa. Mallia, jonka rajoissa rangaistava avunanto voitaisiin toteuttaa laiminlyönnillä, 

sovellan lopuksi huumausainerikoksiin nähdäkseni, miten teoria toimii käytännössä 

rikoslain erityisen osan kanssa. 
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1.2.1 Miksi tutkimuskysymykseksi? 
Kuten edellä mainitsin, rikoslakiamme lukiessa voi helposti saada sellaisen kuvan, että 

vain poikkeustapauksissa rikoksista tuomitaan tekijän lisäksi muita osallisia. Käsitys on 

kuitenkin virheellinen, ja tilastokeskuksen vuosikirjoista8 käy ilmi, että vuosien 2013-2015 

aikana RL 5:6 mukaista avunantoa on sovellettu mittaamisperusteena keskimäärin 215 

kertaa. Voidaan siis sanoa yleisesti vallitsevan epätietoisuutta siitä, kuinka usein tekijän 

lisäksi tuomitaan muita osallisia.  

 

Avunannon ja epävarsinaisen laiminlyöntirikosten suhde on puhuttanut vilkkaammin aina 

vuodesta 2014 saakka, jolloin korkein oikeus käsitteli aihetta perusteellisesti ratkaisussaan 

KKO 2014:22. Sittemmin tapausta on kommentoitu ahkerasti ja se on herättänyt 

keskustelua. Avunantovastuun ulottuvuudesta laiminlyöntiin ei ole Suomessa kirjallisuutta 

yleisten rikosoikeudellisten teoksien lisäksi, eikä sitä ole, edellä mainittuun ratkaisuun asti, 

juurikaan tutkittu. 

 

Lisäksi tutkielmani kannalta merkittävässä KKO:n päätöksen KKO:2015:22 perusteluissa 

todetaan seuraavaa: ”Laista tai sen esitöistä ei ilmene, millainen laiminlyönti tai 

passiivinen suhtautuminen voi mahdollisesti olla rangaistavaa avunantoa 

huumausainerikokseen. Käräjäoikeuden ratkaisua tukevaa Korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisua tai muutoin vakiintunutta oikeuskäytäntöä ei myöskään ole ollut”, joten 

tässä myös korkein oikeus turvautui omaan tulkintaansa passiivisen avunannon 

rangaistavuudesta ja katsoi hovioikeuden toimineen väärin, evätessään jatkokäsittelyluvan. 

Hovioikeuden olisi pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa muutos- ja 

ennakkoratkaisuperusteella, ja siten hovioikeus käsitteli asian uudelleen ja ratkaisi asian 

lopullisesti tuomiollaan 2016:2, jota analysoin tarkemmin myöhemmin. Edellä mainituin 

perustein katson tutkimuskysymykseni olevan relevantti.  

 

1.3 Metodit ja lähdeaineisto 
Tutkielmani keskittyy osallisuusmuodoista avunantoon, ja se kuuluu näin ollen myös 

rikosoikeuden yleisten oppien alaan. Osallisuusoppia tutkiva työ sijoittuu vahvasti 

                                                
 
8 Tilastokeskus, oikeustilastolliset vuosikirjat, http://www.stat.fi/til/rpk/tie.html, viitattu 27.11.2016. 
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rikoslainopin piiriin, vaikka työ hipaisee myös kriminaalipolitiikkaa ja 

rikosprosessioikeutta. Pääasiallinen metodini tulee näin ollen olemaan lainoppi.  

 

Lainoppi eli oikeusdogmatiikka tarkoittaa tutkimusmenetelmää, joka pyrkii 

oikeussäännösten systematisointiin, käsiteanalyysiin, oikeudelliseen teorianmuodostukseen 

sekä oikeusjärjestyksen sisällön selvittämiseen. Oikeussäännösten systematisointi 

tunnetaan teoreettisena lainoppina, joka käsittää oikeuden yleiset opit. Korkeatasoiseen 

teoreettiseen lainoppiin kuuluu myös käsitteiden analysointi sekä oikeudellinen 

teorianmuodostus.9  

 

Rikoslainoppi tutkii kaikkia niitä oikeusnormeja, jotka liittyvät rikoksiin sekä niistä 

määrättäviin rangaistuksiin. Rikosta ja rangaistusta tutkivia tieteitä on useampia, mutta 

kriminaalipolitiikka voidaan nähdä rikoslainopista erottamattomana osana.10 

 

Toisaalta lainopin jaottelutapoja on monia, ja tässä on syytä nostaa esiin myös 

oikeusdogmatiikkaan kuuluvat käsitteet de lege ferenda sekä de lege lata joista ensiksi 

mainittu keskittyy muutostarpeiden etsimiseen ja tulkintakannanottoihin. Jälkimmäinen on 

oikeuden tämänhetkisen sisällön selvittämiseen kohdistuva tutkimus. Mikäli 

tarkastuskohteena on, sekä se miten asiat ovat että se, miten niiden kuuluisi olla, 

tutkimukseen sisältynee sekä de lege ferenda -ehdotuksia että de lege lata -toteamuksia.11  

 

Kotimaisen oikeuskirjallisuuden ohella tulen tutkielmassani hyödyntämään myös 

vierasperäistä oikeuskirjallisuutta, vaikka tutkimukseni ei ole oikeusvertaileva.12 Vaikka 

naapurimaamme rikoslaki monelta osin muistuttaa omaamme, ja ruotsalaista 

oikeuskirjallisuutta voi usein rikosoikeudellisissa tutkimuksissa hyödyntää, yleisten 

oppien, etenkin osallisuusoppien järjestelmä on Ruotsissa erilainen, 13  enkä siten voi 

nojautua siihen. Sen sijaan esimerkiksi Saksan osallisuusoppi muistuttaa kovasti 

                                                
 
9 Aarnio 1997, s. 40-42 
10 Kriminaalipolitiikassa tutkitaan rikosta ja rangaistusta ja esitetään niihin liittyviä ehdotuksia poliittista 
päätöksentekoa varten. Lisää rikosoikeusdogmatiikan suhteesta kriminaalipolitiikkaan ks. Tapani 2002. 
11 Esimerkiksi Huplin mukaan de lege lata- ja de lege ferenda -tutkimus ovat sulautumassa yhteen siten, ettei 
tutkimusmenetelmää valitessa tarvitse valita yhtä näistä: Hupli 2004, s. 9. 
 
13 Ks. Tarkemmin Ruotsissa sovellettavasta osallisuusopista ja vastuujärjestelmästä: Asp, Ulväng, Jareborg 
2013, s. 424-453. 
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omaamme, ja Saksa on myös edelläkävijä rangaistavan avunannon sääntelyssä, joten 

hyödynnän tutkielmassani saksalaista oikeuskirjallisuutta. 

 

Nimenomaan osallisuusopin puolella eri maissa on kehittynyt varsin erilaiset järjestelmät, 

vaikka yleiset opit usein muistuttavatkin toisiaan.  Suomalaiseen rikosoikeuteen 

osallisuusopin alalla on vahvasti vaikuttanut saksalainen rikosoikeusjärjestelmä, ja 

nimenomaan Suomessakin sovellettava erillisvastuujärjestelmä osallisuusopin alalla on 

peräisin Saksan järjestelmästä. Erillisvastuujärjestelmän vastakohtana on nähtävä 

yhtenäisvastuujärjestelmä, jota sovelletaan muun muassa Norjassa ja joka perustuu siihen, 

että jokainen osallinen tuomitaan tekijänä, ja erot huomioidaan vain rangaistuksen 

mittaamisessa. 14  Suomessa on avunannosta kirjoitettu verrattain vähän, ja siksi haen 

näkökulmaa tutkimuskysymykseeni myös saksalaisesta kirjallisuudesta.15 

 

Tutkielmassani analysoin lisäksi oikeustapauksia. Muutama oikeustapaus saa paljon sijaa, 

sillä ne osuvat tutkimuskysymykseni ydinkysymykseen. Lisäksi hyödynnän 

havainnollistavina esimerkkeinä monia muitakin oikeustapauksia. Oikeustapauksia 

hyödynnetäänkin usein oikeudellisissa kysymyksissä ilman, että tutkimusmenetelmän 

katsotaan olevan kokonaisuudessaan empiirinen.16  Prejudikaatteja pidän lähtökohtaisesti 

vahvasti velvoittavana oikeuslähteenä tutkielmassani, mutta käytän niitä myös 

esimerkkeinä sekä kritisoin tietyistä prejudikaateista lähtöisin olevia oikeusohjeita. 

Empiiriselle tiedolle ei tarvitsekaan aina antaa auktoritatiivisen oikeuslähteen asemaa, vaan 

sitä voi hyödyntää muilla tavoin. 

 

Näin ollen voidaan sanoa, että tutkielmani on lainopillinen, mutta hyödynnän paikoittain 

oikeusvertailua ja empiiristä tietoa.  

 

                                                
 
14 Tarkemmin Norjassa sovellettavasta yhtenäisvastuujärjestelmästä: Gröning, Husabo & jacobsen 2016, s. 
319-334. 
15 Strömholm painottaa myös vierasperäisen lähdeaineiston merkitystä tutkimusta palvelevana lähteenä: 
Strömholm 1971, s. 251-255. 
16 Ervasti 2000, s. 579-582. Lisää oikeustapausten hyödyntämisestä rikoslainopillisessa tutkimuksessa ks. 
Hahto 2004, s. 17-20. 
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1.4 Työn rakenne 
Ensimmäisen luvun, eli johdannon jälkeen etenen rangaistavan avunannon edellytyksiin 

jota käsittelen luvussa 2. Esittelen avunannon ja sen tunnusmerkistön täyttymisen 

edellytykset. Käsitellen samalla avunannon suhdetta muihin osallisuustyyppeihin, 

selvittäen avunantovastuun alarajaa. Kolmannessa luvussa käsittelen rangaistavaa 

laiminlyöntiä huomioiden RL 3:3:n asettamat edellytykset rangaistavan laiminlyönnin 

suhteen. Käsittelen koko laiminlyöntikonstruktiota laajasti keskittyen epävarsinaisiin 

laiminlyöntirikoksiin.  

 

Neljännessä luvussa tarkastelen kahden edeltävän luvun yhteensovittamista, eli 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktion soveltumista rangaistavaan avunantoon. 

Tutkiessani lainkohtien RL 3:3.2 § ja RL 5:6 yhdistämistä analysoin erityisesti kummankin 

lainkohdan sanamuotoa sekä lain esitöitä ja niiden aiheuttamia mahdollisia ristiriitoja. 

Esitän ehdotukseni siitä, miten oikeuskäytännön ja lain esitöiden perusteella avunantoon 

laiminlyönnillä tulisi suhtautua.  

 

Viidennessä luvussa keskityn avunantoon laiminlyönnillä erityisesti 

huumausainerikoksissa. Kun huumausainerikokseen liittyy usein monenlaista osallisuutta, 

ja kun RL 50 luku huumausainerikoksista sisältää myös erityiset osallisuusmuodot kuten 

huumausainerikoksen valmistelu ja edistäminen, selostan ensin lyhyesti eri 

osallisuusmuodoista huumausainerikoksissa. Käsittelen huumausainerikosten piirissä 

ilmeneviä tyypillisiä tilanteita, joissa RL 5:6 mukainen avunanto saattaa soveltua, jotta 

passiivisen avunannon rangaistavuutta tarkasteltaessa olisi helpompi hahmottaa ne 

käytännön tilanteet, joiden valossa laiminlyönnillä toteutetun avunannon rangaistavuutta 

arvioidaan. Selvitän miten laiminlyönnillä toteutettu avunanto soveltuu 

huumausainerikoksiin sekä mikä olisi sen konstruktion suhde huumausainerikoksen 

edistämiseen tai valmisteluun. 

 

Lopuksi seuraa loppupäätelmät. Loppupäätelmiin tiivistän työni tärkeimmät kohdat sekä 

esitän tutkimuskysymykseeni vastauksen. Loppupäätelmistä ilmenee työni perusteella 

tekemäni omat johtopäätökseni perusteluineen, ja näin ollen myös de lege lata –toteamus 

nykyisen oikeuden sisällöstä.  
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2 Rangaistava avunanto 

2.1 Avunanto varsinaisena osallisuusmuotona 

2.1.1 Avunanto osana erillisvastuujärjestelmää 
Osallisuus ja osallisuusoppi muodostavat keskeisen osan rikosoikeudellista vastuuta. 

Osallisuudella tarkoitetaan myötävaikuttamista rikokseen, ja sen rangaistavuudesta 

säädetään RL 5 luvussa. Myötävaikuttamisesta voidaan puhua, kun tiettyyn rikokseen 

osallistuu jollakin tavalla useampi eri henkilö. Rangaistaviksi osallisuustyypeiksi on 

rikoslaissa säädetty rikoskumppanuus, välillinen tekeminen, yllytys ja avunanto. 

Osallisuustyypit voidaan edelleen jakaa kahteen ryhmään, joista ensimmäisessä kukin 

osallinen on tekijä, kuten rikoskumppanuudessa ja välillisessä tekemisessä. Tekijävastuun 

piiriin kuuluu välitön yksin tekeminen, välillinen tekeminen sekä rikoskumppanuus.17 

Toisessa osallisuustyyppiryhmässä osalliset eivät erotu tekijöinä, vaan muina osallisina.18 

Puhuttaessa varsinaisesta osallisuudesta tarkoitetaan jälkimmäistä ryhmää, johon kuuluu 

muun muassa avunanto.  

 

Erillisvastuujärjestelmälle tyypillistä on, että eri osallisuusmuotojen välille halutaan tehdä 

ero siten, että tekijänvastuun perustavista osallisuusmuodoista erotetaan yllytys ja 

avunanto, joita kutsutaan varsinaiseksi osallisuudeksi. Huomautettakoon, että Suomen 

lainsäädännön kaltainen erottelu eri osallisuusmuotojen välille ei ole ainut tapa saattaa 

osallisia vastuuseen. 19 Suomessa omaksuttu erillisvastuujärjestelmä aiheuttaa 

yhtenäisvastuujärjestelmään verrattuna paljon rajanveto-ongelmia eri osallisuustyyppien 

välille. Silti Suomen lainsäädännössä on annettu suurempi merkitys sille, että yllyttäjän, 

tekijän ja avunantajan toimissa on sellaisia eroja, jotka tulisi ”tunnistaa jo rikoslain 

peruskategorioiden tasolla”, mistä syystä tässä järjestelmässä on haluttu pysyä.20 

 

Kuten mainittu, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää rikoksista rankaisemisen 

perustuvan aina nimenomaisiin lainsäännöksiin. Esimerkiksi pelkästään avaamalla 

asunnon oven huumausaineen myyjälle, joka myy huumausainetta asunnossa olevalle, ei 

                                                
 
17 Koskinen 2002, s. 55. 
18 HE 44/2002, s. 21. Ks. myös esim. Frände 2007, s. 267. 
19 HE 44/2002, s.146. 
20 HE 44/2002, s.151. 
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syyllisty itse huumausainerikokseen RL 50:1 nojalla, sillä oven avaaminen tekona ei täytä 

myymisen tai välittämisen tunnusmerkistöä. Siten oven avannut henkilö jäisi rankaisematta 

ilman nimenomaista säännöstä, jossa kriminalisoidaan avunanto itsessään. Niinpä 

osallisuuden kriminalisointi mahdollistaa oikeushyvien suojelemisen tehokkaasti, kun 

kaikkia osallisia ei voida tekijöinä rangaista. 

 

Avunannon, kuten muidenkin osallisuustyyppien rangaistavuutta, voidaan perustella myös 

puhtaasti moraalisin argumentein. Oikeushyväthän vaarantuvat tietysti avunannolla, eikä 

olisi oikeudenmukaista vapauttaa avunantajaa kokonaan vastuusta siksi, että 

laillisuusperiaate estää avunantajan rankaisemista tekijänä. 

 

Näin ollen osallisuuden rangaistavuudesta on säädettävä erikseen joko 

yhteisvastuujärjestelmän nojalla tai osallisuusvastuuperiaatteen nojalla, joka perustuu 

edellä mainitun mukaisesti erillisvastuujärjestelmään.21  

 

2.1.2 Avunanto suhteessa muihin osallisuustyyppeihin 
Kuten edellä mainittiin, erilaisia osallisuusmuotoja on rikoslaissa säädetty avunannon 

lisäksi kolme: yllytys, välillinen tekeminen ja rikoskumppanuus. Erillisvastuujärjestelmä 

aiheuttaa joskus rajanveto-ongelmia eri osallisuustyyppien välillä. Tässä tutkielmassa ei 

keskitytä näihin rajanveto-ongelmiin, eikä siten myöskään tarkemmin rajanvetoon liittyviin 

objektiivis- ja subjektiivispainotteisiin teorioihin. 22  Silti on syytä lyhyesti käydä 

seuraavassa läpi pääasialliset seikat, jotka ratkaisevat minkä osallisuusmuodon nojalla 

rikosoikeudellinen vastuu perustetaan. Tärkeimmäksi tässä tutkielmassa muodostuu raja 

tekijävastuun ja avunantovastuun välillä. 

 

Laissa rikoskumppanuudesta säädetään seuraavasti: Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä 

tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä. 23 Tunnusmerkistön 

täyttyminen edellyttää molemmanpuoleista yhteisymmärrystä sekä tahallisuutta. 

Lainkohdassa RL 5:3 rangaistavaksi säädetyn rikoskumppanuuden ja avunannon 

rajanvedossa ratkaisevaa on tekijän osallisuus täytäntöönpanotoimeen, jonka on oltava 
                                                
 
21 Tapani-Tolvanen 2013, s. 413. 
22 Ks. Tarkemmin rajanvetoproblematiikasta ja siihen liittyvistä teorioista Vanhanen 2004 luku 4. 
23 RL 5:3. 
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riittävän suuri rikoskumppanuuden tunnusmerkistön täyttymiseksi. Riittävää voi myös olla 

tekijän kokonaispanos suunnitellun rikoksen toteuttamisessa. 24    Frände puhuu 

teonherruudesta ”Gärningsherravälde” 25 viitaten tällä myös tilanteen kokonaisarviointiin 

joka on rikoskumppanuuden tunnusmerkistön täyttymisen edellytys, ja joka toisaalta 

puuttuu avunantajalta.26  Avunantovastuu eroaa rikoskumppanuudesta myös siinä, että 

molemminpuolinen yhteisymmärrys on rikoskumppanuuden, eli tekijävastuun välttämätön 

edellytys, kun avunantovastuu voi syntyä myös, vaikka päätekijä ei olisi tietoinen 

avunantajan toiminnasta. 27 

 

Vanhanen esittelee teoksessaan rajanvetomallin rikoskumppanuuden ja avunannon  

ratkaisemiseksi varkaus- ja väkivaltarikoksissa. Rajanvetomallia voitaneen hyödyntää 

myös muissa kuin varkaus- ja väkivaltarikoksissa, vaikka se ei sovellukaan suoraan 

kaikkiin rikostyyppeihin. Vanhasen teorian ydin koostuu siitä, että mitä pienempi osuus 

tekijällä on itse täytäntöönpanotoimeen, sitä todennäköisemmin kyseeseen tulee 

avunantovastuu rikoskumppanuuden sijasta.28  

 

Avunantovastuu on merkityksellinen tekijävastuuseen nähden, ja se voidaan määritellä 

sekä muodollisobjektiivisin kriteerein että aineellisobjektiivisin kriteerein. 

Muodollisobjektiivisin kriteerein määriteltynä avunantovastuu aktualisoituu 

täytäntöönpanoa edistävän tai mahdollistavan toiminnan kohdalla, kun tekijävastuun piiriin 

kuuluu varsinainen osallistuminen rikoksen täytäntöönpanoon. Aineellisobjektiivisin 

kriteerein katsottuna kiinnitetään sen sijaan huomio kunkin toimen osuuteen 

tekokokonaisuudesta. Suomessa on omaksuttu aineellisobjektiivinen teoria. 

Aineellisobjektiivinen teoria kaventaa avunantovastuuta sillä sitä sovellettaessa 

avunantovastuu aktualisoituu vain, mikäli rikos olisi tapahtunut myös jos avunantajana 

epäillyn henkilön teko-osuutta ei olisi ollut.29 

 

                                                
 
24 Tapani-Tolvanen 2013, s. 419. 
25 Frände 2012, s. 257. Teonherruus on alkujaan saksalainen käsite (Tatherrschaft) jonka on esitellyt Claus 
Roxin teoksessaan ”Täterschaft und Tatherrschaft”. 
26 Frände 2007, s. 284. 
27 Esim. Melander 2016, s. 310. 
28 Vanhanen 2004, s. 113-129. 
29 Melander 2016, s. 311-313 
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Ei kuitenkaan ole välttämätöntä nähdä muodollisobjektiivista ja aineellisobjektiivista 

tarkastelutapaa toistensa vastakohtina. Itse täytäntöönpanotoimeen ryhtyminen on seikka 

jolle on annettava paljon painoarvoa, jopa niin paljon, että tekijänvastuu aina kytkettäisiin 

siihen. Jotta toinenkin osallinen voitaisiin tuomita tekijänä, hänen panoksensa on oltava 

erityisen painava ja sen on muodostettava merkittävä osuus tekokokonaisuudesta.30 

 

Oikeuskäytännössä ei ole voitu hahmottaa yksiselitteistä rajanvetomallia avunannon ja 

tekijäkumppanuuden välille. Esimerkkinä toimii ratkaisu KKO:1988:42 jossa A surmasi 

taksikuski C:n ampumalla tätä. A:n oli näytetty suunnitelleen tekonsa yhdessä B:n kanssa 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, mistä syystä myös B tuomittiin tekijänä. B:n teon 

moitittavuudesta ei syntyne kiistaa, mutta on vaikeampi perustella B:n teon merkittävyyttä 

suhteessa C:n surmaan siinä määrin, että se tulisi rinnastaa murhan täytäntöönpanoon. B:n 

syyllisyysasteen katsottiin kuitenkin lähenevän avunantajan syyllisyyttä, ja 

vähimmäisrangaistus alitettiin, vaikka hänet tuomittiin tekijänä. 

 

Avunannon ala näyttää kaventuvan suhteessa tekijävastuuseen oikeuskäytännön valossa, 

mikä ei ole täysinongelmatonta.31 Toisaalta osallisuusmuodon valinta ei enää RL:n yleisten 

oppien uusimisen jälkeen ole yhtä merkittävä kuin ennen, sillä nykyisin RL 6:8 säännös 

rangaistusasteikon lieventämisestä mahdollistaa osallisen panoksen osuuden ja 

merkittävyyden huomioon ottamisen siitä huolimatta, tuomitaanko henkilö avunantajana 

vai tekijänä. 32  Lievennetystä rangaistusasteikosta huolimatta ei voida väheksyä sen 

merkitystä, tuomitaanko henkilö tekijänä vai avunantajana. 

 

Tiivistäen edellä mainitun voitaneen todeta seuraavaa rikoskumppanuuden (josta seuraa 

tekijänvastuu) ja avunantovastuun suhteesta: kun tekijän toiminta, ottaen huomioon hänen 

osallisuutensa rikolliseen tekoon kokonaisuutena, ei osu kyseessä olevan tunnusmerkistön 

ytimeen, ei myöskään rikoskumppanuus tule kyseeseen. Tällöin teon johdosta voidaan 

tuomita korkeintaan avunantovastuuseen.  

 

                                                
 
30 Koskinen 2008, Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Talentum Fokus luku I.7. 
31 Koskinen 2008, Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Talentum Fokus luku I.7. 
32 RL 6:8.3 mukaan tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen soveltaen, mitä 5 luvun 6 §:ssä säädetään, tai 
hänen osallisuutensa rikokseen on muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi 
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Välillisellä tekemisellä tarkoitetaan RL 5:4 mukaan tilanteita, joissa rikoksen 

toteuttamisessa käytetään apurina sellaista henkilöä, jota ei voida asettaa vastuuseen teosta 

esimerkiksi syyntakeettomuuden takia. 33  Välillisen tekijän toimintaa arvioitaessa 

sovelletaan suoraan tekijävastuuta, toisin kuin avunannon kohdalla. Siten avunantovastuu 

ei välillisen tekemisen -tapauksissa aktualisoidu, vaan toimijaa joka käyttää välikättä 

konkreettisessa toteuttamisessa, arvioidaan yksinään tekijänä. Koska välillisen tekemisen 

tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää jonkin vastuuvapautusperusteen soveltamista 

”avunantajaan” tai välikätenä käytettyyn henkilöön, ja kun toisaalta avunantovastuu 

edellyttää, että päätekijä asetetaan vastuuseen tekijävastuun nojalla, ei kollisiotilanteita 

näiden välille synny. 

 

Yllytys puolestaan on säädetty rangaistavaksi RL 5:5:ssä, jonka mukaan yllytyksestä 

tuomitaan se, joka tahallaan taivuttaa toisen rikoksen tekemiseen. Yllyttäjä ei näin ollen 

itse osallistu täytäntöönpanotoimeen, mutta koska hän on rikoksen alkuunpanija, häntä 

rangaistaan kuten tekijää, eli tekijävastuuta sovelletaan myös tässä. Yllyttäjä saa 

avunantajan tavoin lievennystä rangaistusta mitattaessa. Avunantaja osallistuu rikokseen 

edistämällä sitä konkreettisesti, kun taas yllyttäjä aikaansaa rikoksen taivuttelemalla 

jonkun muun henkilön toimeen, joka täyttää tunnusmerkistön edellytykset.34  

 

Yllyttäjää pidetään usein jopa varsinaista tekijää vaarallisempana, joten yllytystä voidaan 

perustellusti pitää myös avunantoa moitittavampana tekona. Avunanto ei edellytä, toisin 

kuin yllytys, että päätekoa ei olisi tapahtunut ilman toista varsinaista osallista.35 Näin ollen 

yllytysvastuu on perustellusti säädetty varsinaisista osallisuusmuodoista ankarimmin 

rangaistavaksi. 

 

2.1.3 Avunantovastuun alan rajausta 
Rikosoikeus sallii valtiovallan puuttumisen yksilön vapauksiin ja suojattuihin perus- ja 

ihmisoikeuksiin verrattain merkittävällä tavalla. Rikosoikeudellinen seuraamus on aina 

merkityksellinen Suomen perustuslain (11.6.1999/731) suojaamien oikeuksien kannalta. 

Rikosoikeus on niin sanotusti perusoikeusherkkä. Kriminalisointiperiaatteet asettavat 
                                                
 
33 Tapani – Tolvanen 2013, s. 424. 
34 Tapani – Tolvanen 2013, s. 230-234. 
35 Esim. jo Nuutila 1997, s. 349 sekä Melander 2016, s. 307. 
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rikoslainsäädännölle vaatimuksia joiden on täytyttävä lainsäädännön ollakseen 

hyväksyttävä. Kriminalisointiperiaatteet saavat pääsisältönsä perusoikeuksista ja niiden 

vaikutus ulottuu sekä rikossäännösten säätämiseen että voimassa olevien säännösten 

tulkitsemiseen. 36  Jälkimmäinen tulkintavaikutus on myös merkityksellinen 

tutkimuskysymykseni kannalta, sillä passiivisen avunannon rangaistavuutta tutkittaessa on 

kyse avunantovastuun alarajasta eli nimenomaan siitä, mitkä ovat teon 

vähimmäisvaatimukset, jotta sen kriminalisointi sallittaisiin.  

 

Laillisuusperiaatetta on pidetty rikosoikeuden kulmakivenä ja se sisältää kirjoitetun lain 

vaatimuksen, analogiakiellon, taannehtivan rikoslain kiellon sekä epätäsmällisyyskiellon. 

Edellä mainituista merkittävimpiä rangaistavan laiminlyönnin kannalta ovat kirjoitetun lain 

vaatimus sekä epätäsmällisyyskielto. Siten epätäsmällisyyskielto sekä kirjoitetun lain 

vaatimus, jotka sisältyvät laillisuusperiaatteeseen, on tärkeää pitää mielessä sekä 

avunantovastuun alarajaa, laiminlyöntivastuuta että avunantoa laiminlyönnillä tulkittaessa. 

Kyseisille periaatteille ei kuitenkaan voida antaa yhtä suurta merkitystä liikuttaessa 

rikoslain yleisten säännösten alalla. Rikoslain yleisiä oppeja ja siihen kuuluvia säännöksiä 

ei nimittäin ole tarkoituskaan määritellä yhtä tarkasti kuin rikoslain erityiseen osaan 

sisältyviä tunnusmerkistöjä. Jos yleissäännöksiltä edellytettäisiin yhtä täsmällisiä 

määritelmiä kuin erityisten tunnusmerkistöjen osalta, johtaisi se helposti joko liian laajaan 

rangaistavuuteen tai perusteettomaan rangaistuksesta vapautumiseen.37 On huomattavasti 

parempi, että yleissäännökset on sisällytetty kirjoitettuun lakiin, joskin väljemmin 

muotoiltuina, kuin, että niitä ei kirjattaisi lakiin ollenkaan. 

 

Avunantovastuun alan rajoja määriteltäessä, on suhde määritettävä sekä ylöspäin että 

alaspäin. Erillisvastuujärjestelmälle tunnusomaista on se, että tekijävastuun ja varsinaisen 

osallisuusvastuun (yllytys ja avunanto) välille tehdään ero. Tekijävastuu kattaa varsinaisen 

yksin tekemisen, rikoskumppanuuden sekä välillisen tekemisen, mutta sitä ei määritellä 

erikseen laissa. Tekijäkumppanuuden voidaan sanoa muodostavan avunantovastuun 

ylärajan.38 Ylärajaa on siten käsitelty jo aikaisemmin tarkasteltaessa avunannon suhdetta 

rikoskumppanuuteen. 

                                                
 
36 Melander 2016, s. 19-20. 
37 Yleissäännösten täsmällisyydestä ks. Palmén 1978, s. 107-108. 
38 HE 44/2002, s. 147 ja, s. 151. 
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Avunantovastuun suhde alaspäin puolestaan on sidoksissa avunantovastuukynnyksen 

ylittymiseen. Kyseeseen tulee ne vähäisimmät toimet jotka voidaan lukea sellaisiksi, että 

RL 5:6 tunnusmerkistön edellytykset täyttyvät. Tässä tarkasteltavaksi tulee lain 

sanamuodon ”neuvoin, toimin tai muin tavoin” ulottuvuus. 39  Seuraavassa luvussa 

tarkastellaan avunannon yleisiä edellytyksiä, jotka osakseen muodostavat myös 

avunantovastuun alarajan. Toisaalta yleisten edellytyksen ulottuvuuden ääripääksi 

muodostuu auttaminen kaikista vähäisin toimin, passiivisen myötävaikuttamisen tai 

laiminlyönnin kautta. Passiivinen myötävaikuttaminen tai laiminlyönti sijoittuu näin ollen 

aktiivisen, vähäisen auttamistoimen, ja vastuuta muodostamattoman toimen välille. 

Passiivinen avunanto joka sijoittuu avunantovastuun alarajalle, onkin tutkielman 

ydinkysymys, jonka tarkempaan analyysiin siirrytään luvussa 4. Ensin on kuitenkin 

lyhyesti selostettava RL 5:6 tunnusmerkistön täyttymisen yleiset edellytykset, jotta 

passiivista myötävaikuttamista arvioitaessa tunnetaan kaikki ne edellytykset, joiden 

puuttuminen johtaa avunantovastuun poissulkemiseen. 

 

Seuraavassa tarkastellaan siis yleisiä edellytyksiä, joihin lukeutuu laadullinen ja ajallinen 

vaatimus, tahallisuuden vaatimus sekä kausaalisuus että aksessorisuus (liitännäisyys). Niitä 

tarkastellessa pyritään keskittymään kunkin kohdalla erityisesti siihen minimivaatimuksiin, 

joiden täyttyessä kutakin minimivaatimusta voidaan arvioida suhteessa laiminlyöntiin tai 

passiiviseen ”tekoon” eli tekemättä jättämiseen. 

 

2.2 RL 5:6 tunnusmerkistön täyttymisen edellytykset 

2.2.1 Yleistä 
RL 5:6:n mukaan  

”joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muulla tavoin tahallaan auttaa 

toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan 

avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä 

sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa 

säädetään.  

                                                
 
39 HE 44/2002, s.157. 
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Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona” 

 

Siteerattu avunantosäännös laajentaa rikosvastuuta, sillä ilman kyseistä säännöstä ei rikosta 

edistävä teko olisi rangaistavaa, kun se ei itsessään täytä erityisten rikosten 

tunnusmerkistöedellytyksiä, eikä näin ollen perusta tekijävastuuta. 40   Nykyinen lain 

sanamuoto on hieman edellistä väljempi. Edellisen sanamuodon mukaan avunantona 

pidettiin rikoksen edistämistä ”neuvolla, toimella tai kehotuksella”. Vaikka muutos 

sanamuotoon ”tai muilla tavoin” ei ole suuri, tarkoituksena oli hallituksen esityksen 

mukaan painottaa, että tahallinen myötävaikuttaminen rikokseen keinolla millä hyvänsä 

voi olla rangaistavaa avunantoa.41 

 

Avunanto voi olla mikä tahansa arkinenkin toimi, joka edistää rikosta. Avunanto voi olla 

sekä fyysistä että psyykkistä, tosin psyykkisestä avunannosta on normaalisti tuomittu 

verrattain lieviä rangaistuksia konkreettiseen avunantoon nähden.42 Psyykkistä avunantoa 

voi olla esimerkiksi neuvo, suunnitelman kehittäminen tai tietojen jakaminen. Psyykkinen 

avunanto on sinänsä merkittävä avunannon osa-alue tämän tutkielman kannalta, sillä 

passiivisesta avunannosta puhuttaessa ajatellaan helposti psyykkistä avunantoa, joka on 

kuitenkin aktiivisena toimena erotettava rangaistavasta passiivisesta avunannosta. 

 

Avunannon on myös katsottava teoriassa olevan mahdollista itse avunantoon tai 

yllytykseen. Tällöin avunanto kohdistuu rikoksen tahalliseen edistämiseen, eli avunanto 

avunantoon on myös avunantoa rikokseen. Käytännössä avunanto voi kohdistua 

avunantoon moninkertaisesti, mutta käytännössä näille tilanteille ei juuri jää sijaa.43 Lain 

sanamuodosta sen sijaan suoraan käy ilmi, että myös yllytyksestä avunantoon on 

rangaistava avunantona. 

2.2.2 Ajallinen vaatimus 
Lain sanamuodosta ilmenee, että rangaistavasta avunannosta on kyse vain silloin, kun 

avunanto tapahtuu ennen rikosta tai rikoksen aikana. Avunantovastuu ei siis ulotu rikoksen 

jälkeen tapahtuviin toimiin. Rikoksen jälkeen tapahtuvaan ”avunantoon” sovelletaan 

                                                
 
40 Ks. Edellä avunannon rangaistavuuden perusteluista. 
41 HE 44/2002, s.157. 
42 HE 44/2002, s. 157 
43 Frände 2012, s. 266. 
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useimmiten RL 15:11:n mukaista säännöstä rikoksentekijän suojelemisesta, eli kyseeseen 

tulevat lähinnä toimet sen estämiseksi, että päätekijä tai päätekijät jäisivät teostaan kiinni. 

Rajanveto rikoksen päättymisen ja tekohetken välillä voi ajoittain aiheuttaa vaikeuksia. 

 

Ajallisesti avunannosta voidaan hallituksen esityksen mukaan vielä rangaista tilanteessa, 

jossa pääteko on kokonaisuudessaan tehty, mutta seuraus ei vielä ole toteutunut. 

Hallituksen esityksessä viitataan jatkuviin rikoksiin. 44   Näin ollen rikoksentekohetki 

katsotaan siis ulottuvan siihen asti, että oikeushyvän loukkaamisen katsotaan loppuneen. 

Ajallinen rajanveto onkin ongelmallisempaa jatkuvissa rikoksissa, kuten esimerkiksi RL 

25:1 mukaisen vapaudenriiston kohdalla. Tällaisissa tapauksissa oikeushyvän 

loukkaaminen on mahdollista aina uhrin vapautumiseen saakka, jolloin myös avunannon 

on katsottava olevan mahdollista siihen saakka.45  

 

Tässä kohtaa on syytä nostaa esille RL 5:6:sta ilmenevä avunannon rangaistavuus myös 

rangaistavaan yritykseen jäävien tekojen osalta. Näissä tapauksissa avunantaja katsotaan 

syylliseksi rangaistavan yrityksen avunantoon, vaikka teko jää yrityksen tasolle eikä 

rikoksen tunnusmerkistö näin ollen täyty sellaisenaan. 

 

Seurausrikoksista on erotettava ns. tekorikokset, joiden täyttyminen ei edellytä tiettyä 

seurausta. Tekorikosten osalta tekijävastuun sekä avunantovastuun edellytysten on 

täytyttävä siihen hetkeen mennessä, kun konkreettinen rikosvastuuseen johtava toimi on 

lopetettu. Kun rikoksen täyttyminen ei edellytä seurausta, ei avunantovastuusta voi 

vapautua sillä perusteella, että mikään seuraus ei ole toteutunut. Tekorikokset muodostavat 

heterogeenisen ryhmän jota ei tässä tutkielmassa käsitellä tarkemmin. 

 

 

2.2.3 Tahallisuus  
Avunanto on tahallista myötävaikuttamista toisen tahalliseen rikokseen. Niinpä 

avunantovastuu edellyttää tahallisuutta. Tahallisuus ulottuu tekijän tietoisuuteen 

ensinnäkin pääteosta, toiseksi omasta toiminnastaan sekä kolmanneksi oman toimintansa 

                                                
 
44 HE 44/2002, s. 157. 
45 Ks. Frände 2007, s. 286-287. 
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merkittävyydestä päätekoa edistävänä toimena. Avunantajan on tahallaan haluttava 

myötävaikuttaa tekoon, joka täyttää rikoksen tunnusmerkistön edellytykset tai vähintään 

rangaistavan yrityksen edellytyksen.46  

 

Edellytetty tahallisuusaste on olosuhdetahallisuus.47 Riittää, että avunantaja pitää varsin 

todennäköisenä, että teko johtaa rikosoikeudellisesti relevanttiin seuraukseen. Yhtälailla 

kirjallisuudessa on tunnusmerkistötekijöiden osalta pidetty riittävänä, että avunantaja pitää 

esimerkiksi varsin todennäköisenä, että varastettu omaisuus kuului jollekin toiselle.48 

Lopulta avunantajan on pidettävä varsin todennäköistä, että oma toiminta edistää rikoksen 

toteutumista. 

 

Tahallisuuden yhteydessä on syytä todeta, että tietoisuusvaatimus koskee ainoastaan 

avunantajaa. Päätekijän ei edellytetä tietävän avunantajan toiminnasta eikä 

yhteisymmärrystä näin ollen vaadita. Riittää, että avunantaja tiedostaa oman toimensa 

merkityksen rikosta edistävänä toimintana. Avunantovastuu ei myöskään edellytä 

avunantajan hyötyvän rikoksesta mitenkään. 49  Tässä on merkittävä ero 

rikoskumppanuuteen, jonka soveltaminen edellyttää molemminpuolista tietoisuutta ja 

yhteisymmärrystä rikoksen tekemisestä. Rikoskumppanuuden raja avunantoon muodostaa 

avunantovastuun ylärajan, ja näiden keskinäistä suhdetta ja rajanvetoa on käsitelty edellä. 

 

Esimerkiksi tapauksessa KKO 2009:75 rangaistavan avunannon edellytysten ei katsottu 

täyttyneen pelkästään sillä, että R oli sallinut avopuolisonsa eräiden liiketoiminnasta 

kertyneiden myyntitulojen ohjaamisen oman pankkitilinsä kautta, vaikka sen todettiinkin 

edistäneen rikoksen, eli veropetoksen, toteutumista sillä R:n tahallisuutta ei todistetusti 

voitu ulottaa veropetokseen. Rahavarojen ohjaamista tilille oli perusteltu sillä, että ne 

muutoin olisivat joutuneet ulosoton kohteeksi. Lisäksi itse rikos, eli veroilmoituksen 

tekemättä jättäminen, ei pääsääntöisesti perustu verovelvollisen saamiin rahasuorituksiin.50 

 

                                                
 
46 Esim. Frände 2012, s. 271. 
47 Keskustelua olosuhdetahallisuuden sisällön eri näkökulmista ks. Matikkala 2005, s. 244-251. 
48 Melander 2016, s. 309-310 ja Frände 2012, s. 271. 
49 Melander 2016, s. 310; HE 44/2002, s. 156-157. 
50 Vrt. Tapaukseen KKO 2015:22, jossa pankkitilin avaaminen toiselle käytettävästi oli sellainen aktiivinen 
edistämistoimi, josta tuomittiin avunantoon. 
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2.2.4 Liitännäisyys ja syy-yhteys 
Avunantovastuu on riippuvainen päärikoksesta. Puhutaan liitännäisyyden vaatimuksesta tai 

aksessorisuuden vaatimuksesta, mikä asettaa avunantovastuun edellytykseksi sen, että 

pääteko muodostaa rangaistavan rikoksen. Avunanto on siten rangaistavaa vain kun sen 

kohteena on rikos tai vähintään rikoksen rangaistava yritys. Mikäli rikoksen yleisistä 

edellytyksistä jokin puuttuu, tekijä on esimerkiksi syyntakeeton tai toiminut hätävarjelun 

puitteissa, myös avunantovastuu poistuu. Aksessorisuusvaaimuksesta todettakoon, että 

avunantaja vastaa vain niistä teoista, joihin hänen avunantotahallisuutensa ulottuu.51  

 

Avunannon ei tarvitse olla seurauksen syntymisen välttämätön edellytys. Riittää, että 

avunantotoimi edistää rikoksen tekemistä tai lisää mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi. On 

kuitenkin mahdotonta asettaa tarkkaa rajaa sille, kuinka paljon rikoksen todennäköisyyden 

olisi noustava jotta avunantovastuu tulisi kyseeseen.52 Korkein oikeus on useammassa 

ratkaisussa nostanut esille, että arvioitaessa avunantotoimen edistävää vaikutusta on 

huomioitava tunnusmerkistön rakenne sekä oikeudellinen konteksti. Avunantotoimen on 

vaikutettava suoraan rikoksen tunnusmerkistössä kuvattuun tekoon. Toisin sanoen 

avunantotoimen täyttymiseksi ei riitä, että esimerkiksi neuvoo miten laittomasti saadut 

rahat kannattaa kätkeä. Avunantovastuu voi tällöin aktualisoitua kätkemisrikoksen osalta, 

mutta varojen alkuperän liittyessä esimerkiksi huumekauppaan, ei rahavarojen kätkemisen 

neuvominen perusta avunantovastuuta huumausainerikokseen nähden.53 

 

Syys-seuraussuhdetta eli kausaliteettia ei siten sovelleta avunantajan ja tekijän 

täytäntöönpanon suhteeseen lainkaan sillä riittää, että voidaan todeta avunantotoimen 

edistäneen täytäntöönpanon toteutumista.  

 

Saksassa sen sijaan on keskusteltu paljon kausaliteetista.54 Sering pitää ratkaisevana, 

edellytetäänkö kausaliteettia avunantotoimen ja pääteon välillä vai ei, tutkittaessa rikoksen 

vaikeuttamisen laiminlyöntiä ja sitä, voiko sitä pitää laiminlyönnin kautta toteutettuna 

                                                
 
51 Tapani – Tolvanen 2013, s. 436; HE 44/2002, s. 156; Ks. myös Frände 2012, s. 254:  poikkeava näkemys 
siitä, että avunantovastuu on pysytettävä kun alle 15-vuotias tai syyntakeeton tekee teon jota on edistetty 
avunannolla, eikä avunantaja ole tiennyt tekijän rikosoikeudellisen vastuun poistavasta seikasta.  
52 HE 44/2002, s.156;  
53 Tapani – Tolvanen 2013, s. 441 sekä tätä vahvistavat ennakkoratkaisut: KKO 2005:144 ja KKO 2009:75. 
54 Sering 2000, s. 127 ja 129. 
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avunantona. Avunannon rangaistavuus on riippuvainen pääteosta. Avunannosta voidaan 

rangaista vain, jos pääteko toteutuu. Sen sijaan jos pääteko jää yrityksen tasolle, myös 

avunannon katsotaan olevan avunantoa rikoksen yrittämiseen. 55  

3 Laiminlyöntirikosten konstruktio 

3.1 Laiminlyönti, Teko ja teonherruus 
Rikosoikeudessa lähtökohtana pidetään tekorikosoikeuden periaatetta. Rikosoikeudellisesti 

arvioidaan joko konkreettista tekoa taikka laiminlyöntiä. Käsitteellä ”teko” on 

rikosoikeudellisesti kaksi eri merkitystä. Se voi ensinnäkin viitata käyttäytymiseen joka 

ilmenee laiminlyöntinä taikka aktiivisella tekemisellä, jolla on rikosoikeudellista 

merkitystä. Toisaalta ”teolla” viitataan myös pelkästään rikosoikeudellisesti 

merkitykselliseen aktiiviseen tekemiseen. 56  Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää joka 

tapauksessa joko kiellettyä aktiivista toimintaa taikka toimimatta jättämistä sellaisessa 

tilanteessa, jossa tiettyä toimintaa olisi edellytetty. 

 

Rikosoikeudessa käsitteelle ”teko” on esitetty useita eri tulkintavaihtoehtoja. Käsite saa 

erilaisen määritelmän sosiaalisesta, finaalisesta ja naturalistisesta teosta puhuttaessa. 

Käsitteen määritelmä on kuitenkin merkittävä selvittäessä teon ja laiminlyönnin erottelua 

ja suhdetta toisiinsa.57 

 

Rikosoikeudellisesti merkitystä annetaan aktiiviselle tekemiselle joka täyttää jonkin 

rikoksen tunnusmerkistön ja jonka myötä teko on rangaistava. Rikosoikeudellisesti 

merkittävän teon ulkopuolelle jää esimerkiksi refleksiliikkeet sekä teot, joista tekijää ei 

voida moittia.58 Muun muassa refleksiliikkeet ovat tahdonvastaisia tekoja. Aristoteles 

erottaa vapaaehtoiset ja tahdonvastaiset teot. Vapaaehtoinen teko on valittu ja sillä on 

päämäärä tai syy jolloin teon lähtökohta on tekijässä. Tahdonvastainen teko sen sijaan 

johtuu joko tietämättömyydestä tai pakosta. Teko ei kuitenkaan ole tahdonvastainen jos 

toimitaan esimerkiksi uhkauksen alaisena, sillä silloin tekijä kuitenkin valitsee teon 

                                                
 
55 Sering 2000, s. 130. 
56 Melander 2016, s. 109; Frände 2012, s. 61-62; Tapani – Tolvanen 2013, s. 149-150. 
57 HE 44/2002, s. 10. 
58 Lisää teon moitittavuudesta ks. Melander 2016, s. 110-113; Frände 2012, s. 72-73; Nuutila 1996, s. 254-
256. 
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toteuttamisen.59  

 

Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää vapaaehtoista tekoa. Vapaaehtoisen teon voidaan 

puolestaan katsoa edellyttävän ainakin jossain määrin harkintamahdollisuutta. Simo 

Knuutila tulkitsee Aristoteleksen tarkoittaman valinnan tarkoittavan sitä, että harkinta 

muuttuu toiminnaksi. 60  Vapaaehtoinen teko voidaan siten nähdä pidemmän ketjun 

viimeisenä elementtinä. Tekoa tai tosiasiallista toimintaa edeltää päämäärän syntyminen, 

harkinta, valinta ja vasta viimeisenä toiminta, mainitussa järjestyksessä.61 

 

Vastuu aktiivisesta teosta edellyttää siten ensinnäkin sitä, että tekijä hyödyntää vapauttaan 

harkita ja valita. Lisäksi toimijan on oltava kykeneväinen rationaalisiin valintoihin. 

Toiseksi vastuu edellyttää teon vapaaehtoisuutta, sillä kuten edellä mainittiin, 

pakonomainen tai tietämätön teko ei johda vastuuseen. Silti myös vapaaehtoisten tekojen 

osalta vastuu voi sulkeutua pois mikäli teko on sillä tavalla pakotettu, että vastuu olisi 

moraalitonta. Nämä tilanteen ovat juuri niitä, joissa valinta on kyllä tehty itse, mutta 

esimerkiksi uhan takia toimijan valinta toimia ei ole moitittava, pikemminkin 

hyväksyttävä.62 

 

Rikoslain useimmissa rikostunnusmerkistöissä ei mainita laiminlyöntiä vastuuta 

perustavana toimena. Jotta rikosoikeudellinen vastuu voitaisiin perustaa myös 

laiminlyöntiin siitä on säädetty erikseen RL 3:3:ssa.  

 

Laiminlyönnissä on tekoa vastoin kyse siitä, että jotakin tapahtuu, mikä ei olisi tapahtunut, 

mikäli ”tekijä” olisi ryhtynyt toimiin, esimerkiksi fyysisen liikkeen tekemiseen, mainitun 

tapahtumisen estämiseksi. Se oliko jokin teko estettävissä, on sidoksissa laiminlyöjän 

omaan menettelyyn ja omiin tosiasiallisiin mahdollisuuksiin estää jotain, siten kuin 

laiminlyöjä sen itse mieltää. Laiminlyönti tulee mieltää menettelyksi, josta teko puuttuu.63 

 

                                                
 
59 Aristoteles / Knuutila 1989, s. 1110a-1111a. 
60 Aristoteles / Knuutila1989, s. 225. 
61 Nuutila 1991, s. 59. 
62 Nuutila 1991, s. 60-61. 
63 Günther 1991, s. 142. 
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Aktiivisen teon ja laiminlyönnin rajanveto on usein merkittävä siitä syystä, että 

laiminlyönnin rangaistavuus lähtökohtaisesti edellyttää tunnusmerkistön täyttymisen 

lisäksi, että laiminlyöntiin soveltuu RL 3:3 rangaistavasta laiminlyönnistä.64 Joissakin 

tapauksissa kuitenkin teon ja laiminlyönnin eroilla ei ole lainkaan rikosoikeudellista 

merkitystä lainkaan syyksiluettavuuden kannalta. Näissä tilanteissa tekijä tai laiminlyöjä 

vastaa teostaan tai laiminlyönnistään tekijänä ilman, että RL 3:3:a sovelletaan lainkaan. 

Havainnollistavana esimerkkinä esitettäköön tilanne, jossa autoilija joko painaa kaasua 

(aktiivinen teko) tai laiminlyö jarruttamisen (laiminlyönti), ja ajaa liian kovan vauhdin 

vuoksi esim. kolarin tai punaisia päin. Mainitunkaltaisessa tilanteessa vain vaarantamisessa 

on rikosoikeudellista merkitystä tunnusmerkistön täyttämisen kannalta.65 

 

Erikseen lienee syytä myös tarkastella sitä, minkälainen psyykkinen teko tai psyykkinen 

laiminlyönti voi rinnastua aktiiviseen rikoksen täytäntöönpanon edistämiseen. Psyykkistä 

tekoa pidetään helposti, samoin kuin laiminlyöntiä, vähemmän moitittavana kuin aktiivista 

fyysistä tointa ja siksi psyykkinen teko yhdistetään helposti laiminlyöntiin, vaikka 

psyykkisen teon ja fyysisen teon välille ei rikosoikeudessa lähtökohtaisesti tehdä eroa. 

 

Teonherruus muuttuu laiminlyönniksi vasta silloin, kun toimija ei enää itse hallitse teon 

kulua ja päättymistä. Siksi rikoskumppanin ja avunantajan erottamista ei pidetä 

ongelmallisena laiminlyöntikysymyksen kannalta.66 

 

Kuten todettu, Suomessa ei vielä kovin kauan tai laajasti ole keskusteltu avunannosta 

laiminlyönnillä. Keskustelu on alkanut ja rajoittuukin pitkälti siihen, mitä prejudikaatista 

KKO:2014:22 on esitetty, eikä kirjallisuudessa ole otettu kantaa kysymykseen kovinkaan 

laajasti. Esimerkiksi siitä ei ole keskusteltu, soveltuisiko laiminlyöntiin perustuva 

avunanto, jos konstruktio hyväksyttäisiin, pelkästään rikoksen estämisen laiminlyöntiin vai 

ulottuisiko se myös rikoksen vaikeuttamisen laiminlyöntiin. Rikoksen voi luonnollisesti 

myös yrittää estää siinä onnistumatta, mutta olisiko rangaistava avunanto tällöin 

mahdollinen? 

 

                                                
 
64 Ks. Allaoleva pohdinta siitä, voiko avunanto laiminlyönnillä olla rangaistavaa soveltamatta RL 3:3:a. 
65 Günther 1991, s. 145. 
66 Jescheck & Weigend 1996, s. 696. 
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Saksassa aiheesta on keskusteltu pidempään, ja kirjallisuudesta löytyy eriäviäkin 

mielipiteitä puheena olevasta konstruktiosta. Saksalaisessa kirjallisuudessa on myös 

pohdittu kysymystä laajemmin ja keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, muodostaako 

laiminlyönti rangaistavaa avunantoa ensinnäkin silloin, kun mahdollinen laiminlyöjä ei 

estä tekijää toteuttamasta rikosta ja toiseksi, kun henkilö laiminlyö rikoksen toteuttamisen 

vaikeuttamisen tai hidastuttaminen. 67  Problematiikka johtaa juurensa teonherruus -

käsitteestä, jota tarkasteltiin avunantovastuun ja tekijävastuun rajanvedon yhteydessä.   

 

Saksalaisessa oikeuskäytännössä on problematisoitu ja huomioitu rajanveto eri 

osallisuusmuotojen välillä, kun täytäntöönpano on toteutunut laiminlyönnillä. 

Oikeuskäytännössä on laiminlyöntirikostenkin osalta usein nojauduttu siihen, onko 

teonherruus täyttynyt vai ei. Tämä on kohdannut paljon kritiikkiä siksi, että teonherruus 

käsitteenä ja edellytyksenä soveltuu varsin huonosti laiminlyöntirikoksiin. 

Laiminlyöntitapauksissa se rajoittuisi lähinnä siihen, mitkä vaikutusmahdollisuudet 

rikoksen täytäntöönpanoon ovat vallinneet. Kuitenkaan pelkästään se, että jollakin on ollut 

mahdollisuus vaikuttaa täytäntöönpanoon, ei perusta teonherruutta, sillä ko. henkilöllä ei 

ole ollut todellista valtaa täytäntöönpanon toteuttamisessa.68  Tässä yhteydessä mainittua 

kysymystä ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin tutkielman rajallisen pituuden vuoksi. 

 

3.2 Laiminlyöntivastuu 
Voidaan kysyä, onko jokaisella teolla vastakohtana laiminlyönti? Samassa yhteydessä 

päästään kysymykseen siitä, onko rikosoikeudellista vastuuta mahdollista perustaa 

johonkin inhimilliseen toimintaan, jota ei mielletä aktiiviseksi toiminnaksi, eikä myöskään 

laiminlyönniksi. Tämän tutkielman kannalta relevantiksi kysymykseksi muodostuu, voiko 

avunantovastuu syntyä passiivisella myötävaikuttamisella, jota ei kuitenkaan voitaisi lukea 

RL 3:3 mukaiseksi laiminlyönniksi? Ennen tämän kysymyksen yksityiskohtaisempaa 

tarkastelua tulee ensin selvittää RL 3:3:n tarkoittaman rangaistavan laiminlyönnin 

soveltamispiiriä ja sisältöä. 

 

Laiminlyönnin synonyyminä käytetään paikoin passiivisuutta. Passiivisuus käsitteenä 

                                                
 
67 Sering 2000, s. 1.  
68 Sering 2000, s. 19-20. 
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voidaan kuitenkin helposti samaistaa fyysiseen aktiivittomuuteen, mikä ei vastaa 

laiminlyönnin käsitteen tarkoitusta ainakaan rikosoikeudellisessa merkityksessä. 

Merkityksellistä laiminlyöntirikoksista puhuttaessa on se, että henkilö on jättänyt 

tekemättä tietyn toimen, jota häneltä on edellytetty. Esimerkiksi henkilöä, joka löytää 

toiselle kuuluvan esineen, ei aseteta laiminlyöntivastuuseen siksi, että hän ei ole fyysisesti 

nostanut esinettä tai koska hän on fyysisesti ollut tekemättä mitään. Vastuun kannalta on 

merkityksetöntä, mitä hän on tehnyt esineen löytöhetkellä, eli toisin sanoen hän on voinut 

olla fyysisesti miten aktiivinen tahansa. Merkitystä on vain sillä, että hän on jättänyt 

ilmoittamatta löytämästään esineestä.69 

 

Laiminlyöntiä rikosoikeudellisessa merkityksessä on määritelty kautta aikojen. 

Laiminlyönti on muun muassa määritelty seurauksen tahdonvaltaisena estämättä 

jättämisenä, mitä toisaalta on kritisoitu siitä, että laiminlyönnin eikä teonkaan käsitteeseen 

kuulu seuraus, sillä laiminlyöntirikosten konstruktio on täyttynyt useasti ilman 

seuraustakin. Määrittelystä on myös huomautettu, että jos laiminlyönti olisi ihmisen 

tahdosta riippuvaa ulkonaisessa maailmassa ilmenevän muutoksen estämättä jättämiseksi, 

se tarkoittaisi että rikosoikeudellisesti relevantin laiminlyönnin tulisi aina olla tahdottu. 

Laiminlyönti voi kuitenkin olla myös tuottamuksellinen. Monet ovat myös katsoneet 

toimintamahdollisuuden kuuluvan laiminlyönnin käsitteeseen ja ovat siten määritelleet 

laiminlyönnin odotettuun mahdolliseen toimintaan ryhtymättömyydeksi. Toisaalta 

toimintamahdollisuus on sekä laiminlyönnin että aktiivisen teonkin välttämätön edellytys, 

jotta ne olisi olemassa rikosoikeudellisessa mielessä.  

 

Rikoslaissa ei säädetä rangaistavaksi pelkkiä tekoja vaan rikosoikeudellinen vastuu 

voidaan nykyisin perustaa joko aktiiviseen toimeen tai laiminlyöntiin. Vastuun 

edellytyksistä säädetään rikoslain kolmannessa luvussa. Laiminlyönti on kuitenkin säädetty 

rangaistavaksi vain erityistapauksissa, jotka on laissa määritelty (RL 3:3). 

Laiminlyöntirikoksiksi mielletään rikokset, joihin voidaan RL 3:3:n perusteella syyllistyä 

tekemättä jättämisellä. Näitä 1 momentin mukaan laiminlyöntivastuun perustavia rikoksia 

kutsutaan varsinaisiksi laiminlyöntirikoksiksi, ja vastuu niissä edellyttää, että rikoksen 

tunnusmerkistössä laiminlyönti nimenomaan määrätään rangaistavaksi.70  

                                                
 
69 Leijonhufvud & Wennberg 1993, s. 43. 
70 Melander 2016, s. 115. 
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Aikaisemmassakin rikoslaissa laiminlyönti oli rangaistavaa, jos tunnusmerkistössä niin 

nimenomaan määrättiin. Ongelmia aiheuttivat edelleen tilanteet, joissa tunnusmerkistöjen 

perusteella ainoastaan aktiivinen teko johti vastuuseen, mutta joissa katsottiin yhtä 

moitittavaksi tekemättä jättäminen. Oikeuskirjallisuudessa ja tuomioistuimissa kehitettiin 

konstruktio näiden tilanteiden varalta,71 joka nykyisin tunnetaan nimellä epävarsinaisen 

laiminlyöntirikoksen konstruktio. 

 

Edellä mainittiin, että laillisuusperiaatteella on merkittävä rooli rangaistavan laiminlyönnin 

kannalta. Nimenomaan laillisuusperiaatteen takia on myöhemmin säädetty RL 3:3.2 

epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista, sillä jonkin toimen laiminlyönnistä ei muutoin olisi 

mahdollista langettaa rikosoikeudellista seuraamusta, kun rikoslain erityisessä osassa 

suurin osa lainkohdista ei erikseen mainitse myös laiminlyönnin olevan rangaistavaa. 

Ilman nimenomaista säännöstä laiminlyönnin rangaistavuudesta silloin, kun 

tunnusmerkistössä ei siitä mainita, olisi laiminlyönnistä rankaiseminen ollut selvästi 

laillisuusperiaatteen vastaista. 

 

Epävarsinainen laiminlyöntirikos ja siihen perustuva vastuu edellyttää lähtökohtaisesti, että 

tekijällä on oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Ennen kuin edellä 

mainituista oli nimenomaista säännöstä laissa, ongelmia aiheutti myös epäselvyys siitä, 

kenellä mainitunlainen oikeudellinen velvollisuus jotakin toista kohtaan on ja mihin se 

perustuu. Siksi rikoslain yleisen osan kokonaisuudistuksessa ehdotettiin säänneltäväksi 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten vastuuedellytykset. 72 Oikeushyviä pyritään tällä 

konstruktiolla suojaamaan myös sellaisilta loukkauksilta, joiden syynä on toisten 

henkilöiden passiivisuus. 73  Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten tunnusmerkistöön 

paneudutaan syvemmin jäljempänä. 

 

Varsinaisia laiminlyöntirikoksia kutsutaan myös omissiividelikteiksi. Omissiividelikteissä 

rangaistavuus perustuu RL 3:3 mukaan suoraan jonkin rikoslain erityisessä osassa säädetyn 

                                                
 
71 Esim. jo Nuutila 1997, s. 354 ja HE 2002/44,, s. 14. 
72 HE 44/2002, s. 13-14. 
73 HE 44/2002, s. 42. 
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tunnusmerkistön täyttymiseen.74 Tyypillinen omissiividelikti on esimerkiksi RL 21:15 

mukainen pelastustoimen laiminlyönti. Kyseisen rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen 

edellyttää aina laiminlyöntiä, eikä sitä voi täyttää aktiivisella tekemisellä. Lisäksi on useita 

rikoksia joiden tunnusmerkistö voi täyttyä sekä aktiivisella tekemisellä että 

laiminlyönnillä. Esimerkkinä mainittakoon kirjanpitorikos, johon voi RL 30:9 mukaan 

syyllistyä joko laiminlyömällä tiettyjä velvollisuuksia, taikka aktiivisella tekemisellä kuten 

kirjanpitoaineistoa vahingoittamalla. 

 

Varsinaiset laiminlyöntirikokset eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet merkittäviä ongelmia. 

Varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa erityinen oikeudellinen velvollisuus ja sen 

laiminlyönnin edellytys käy selvästi ilmi tunnusmerkistöjen sanamuodoista. Lisäksi se, 

ketä oikeudellinen velvollisuus koskee, käy ilmi selvästi niitä koskevista säännöksistä.75 

Niinpä varsinaisiin laiminlyöntirikoksiin ei perehdytä tässä tarkemmin, vaan seuraavassa 

siirrytään tarkastelemaan epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia joita tarkastellaan omassa 

luvussaan, sillä juurikin epävarsinaisten laiminlyöntirikosten kautta avunantovastuu 

voidaan perustaa myös jättämällä jotain tekemättä. 

 

Laiminlyöntivastuu voi tulla kyseeseen niin tahallisissa kuin tuottamuksellisissakin 

rikoksissa, mutta tuomioistuimet tuntuvat olevan haluttomia tuomitsemaan 

laiminlyöntivastuuseen tahallisista rikoksista. Tämä liittynee moraaliin. Nykyisin 

tappaminen nähdään moitittavampana tekona kuin se, että jonkun annetaan kuolla. 

Ongelmaa vahvistaa yleensä se, että suojeluvelvoitteelle ei löydetä tukea. 76 

Oikeuskäytännössä tapauksissa, joissa uhri on jätetty kuolemaan, on useimmiten tuomittu 

kuolemantuottamuksesta eikä taposta.77 

 

3.2.1 Epävarsinainen laiminlyöntirikos 

                                                
 
74 Esim. Frände 2012, s. 61. 
75 Frände 2012, s. 61; Melander 2016, s. 115-116. 
76 Frände 2012, s. 219 sekä Nuutila 1996, s. 245.  
77 Esim. KKO 1956 II 61: Yhteisen ryypiskelyn jälkeen A oli lähtiessään kotiinsa kaatunut portaissa ja 
loukkaantunut. Ryyppytoveri A oli nähnyt tämän mutta jättänyt B:n avuttomassa tilassa makaamaan. B oli 
kuollut saamansa vamman vuoksi. A tuomittiin kuolemantuottamuksesta. Samoin tapauksessa KKO 1992:28 
jossa syytetyt olivat pahoinpidelleet uhrinsa ja haudanneet tämän luultua hänen kuolleen vaikka tämä oli vain 
tajuton. Tekijät tuomittiin kuolemantuottamuksesta. 



 
 

28 

Epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa on kyse jonkin rikostunnusmerkistön teon 

toteuttamisesta laiminlyönnillä. Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten sanotaan rajoittuvan 

seurausrikoksiin, joissa tietty seuraus voidaan aiheuttaa aktiivisen toimen lisäksi 

laiminlyönnillä. Tekijä asetetaan tällöin vastuuseen vahinkoseurauksen aiheuttamisesta, jos 

hänellä voidaan katsoa olleen oikeudellinen velvollisuus estää seuraus. Kirjallisuudessa on 

todettu epävarsinaisten laiminlyöntirikosten piirin olevan laaja, sillä lähestulkoon kaikki 

rikokset voidaan toteuttaa laiminlyönnillä lukuun ottamatta tiettyjä rikoksia, jotka 

edellyttävät esimerkiksi kehottamista tai houkuttelemista.78  

 

Epävarsinaisiksi laiminlyöntirikoksiksi kutsutaan RL 3:3.2 §:ssä mainittuja tilanteita, 

joissa laiminlyöntivastuu perustuu tietyn oikeudellisen velvollisuuden laiminlyöntiin. Lain 

mukaan	 laiminlyönti on rangaistavaa varsinaisten laiminlyöntirikosten lisäksi myös, jos 

tekijä on jättänyt estämättä sellaisen tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, 

jonka estäminen on kuulunut hänen oikeudellisiin velvollisuuksiinsa. Rangaistavuus 

edellyttää näin ollen tekijältä vastuuasemaa, ja vastuuasemalla viitataan niihin seikkoihin, 

jotka perustavat velvollisuuden toimia.79 Tuollainen velvollisuus voi lain sanamuodon 

mukaan perustua: 

 

”1) Virkaan, toimeen tai asemaan;   

2) Tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;  

3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen; 

4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai  

5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.”  

 

Mainittujen neljän esimerkkitilanteen, joihin oikeudellinen velvollisuus yleensä perustuu, 

lisäksi on yleisklausuuli ”muu niihin rinnastettava syy” otettu mukaan säännöksen piiriin, 

mikä on omiaan entisestään laajentamaan epävarsinaisten laiminlyöntirikosten piiriä. 

Laiminlyönnin rangaistavuus on hyväksytty jo pitkään tilanteissa, joissa täytäntöönpanoa 

edistetään tavalla, joka voidaan rinnastaa positiiviseen toimeen. Perinteisin esimerkki 

näistä tilanteista on talonmies joka jättää portin yöksi auki tietoisena siitä, että joku aikoo 

                                                
 
78 Melander 2016, s. 116. Esimerkkilista rikoksista, joiden toteuttaminen laiminlyönnillä ei ole mahdollista, 
on myös esitetty lain esitöissä HE 44/2002, s. 42-43. 
79 HE 44/2002, s.42. 
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yöllä murtautua asuntoon. RL 3:3.2 §:a vastaava säännös epävarsinaisista 

laiminlyöntirikoksista on otettu Saksan lainsäädäntöön jo vuonna 1975. Säännös vastaa 

pitkälti meidän säännöstämme, eroten kuitenkin siinä, että esimerkinomainen lista 

suhteista, jotka synnyttävät oikeudellisen velvollisuuden, puuttuu. Lisäksi itse lakitekstiin 

on sisällytetty vaatimus siitä, että laiminlyönti vastaa aktiivista tointa 

(rinnastumisvaatimus).80 

 

Epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia koskeva lainkohta on heikosti ohjaava säännös, joka 

nähtiin kuitenkin laillisuusperiaatteen kannalta riittävänä – pääasia oli, että 

laiminlyöntivastuu löytyy kirjoitetusta laista.81 Koska säännös on väljä, herää kysymys 

siitä, kuinka laajasti annettuja esimerkkitilanteita tulisi tulkita sekä mitä yleisklausuulin 

”muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn” voi sisältyä. Myöhemmin jakson 4.4 yhteydessä 

käsitellään mm. sitä, voiko asunnon omistaminen olla oikeudellisen 

valvomisvelvollisuuden perustava syy vai ei. 

 

Edellä mainittujen edellytysten vallitessa syntyy rikosoikeudellinen vastuu, joka perustuu 

myös laiminlyöntiin kuten varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa, mutta jonka edellytyksenä 

on lisäksi, että tekijällä on ollut velvollisuus tiettyyn toimintaan. Näin laiminlyöntivastuu 

on perustettavissa rikoksissa, joiden tunnusmerkistöissä laiminlyöntiä ei ole 

nimenomaisesti mainittu. Tilanteet, joissa on oikeudellinen velvollisuus toimia, voidaan 

jakaa kahteen ryhmään: suojaamis- ja valvontavelvollisuuksiin. Suojaamisvelvollinen on 

vastuussa laiminlyönnistä, mikäli hän on velvollinen suojelemaan jotakuta vaaroja vastaan 

ja laiminlyö mainitun velvollisuuden. Valvontavelvollisuudessa sen sijaan henkilön 

vastuulle kuuluu valvoa jotakin vaaran lähdettä ja estää seuraukset, jotka johtuisivat hänen 

valvomastaan lähteestä. Valvontavelvollisen vastuulla on oma ja toisen, joka usein on 

käskynalaisuussuhteessa valvontavelvolliseen, toiminta sekä muut vaaralähteet, joita 

laiminlyöjän tulisi valvoa tai joista hän vastaa.82 

 

                                                
 
80 StGB 13 § ”Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist 
nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, 
und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.” 
81 HE 44/2002,, s. 45. 
82 HE 44/2002,, s. 42. 
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Kun lain sanamuoto edellyttää, että oikeudellinen velvollisuus on kohdistunut tietyn 

seurauksen syntymiseen, epävarsinaiset laiminlyöntirikokset rajoittuvat seurausrikoksiin 

eli rikoksiin, joiden tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tietyn seurauksen 

toteutumista83 Tyypillisiä seurausrikoksia ovat esimerkiksi kuolemantuottamus (RL 21:8), 

jonka tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että seuraus, eli toisen ihmisen kuolema, 

toteutuu. Kuolemantuottamuksen tunnusmerkistö ei täyty, ellei kukaan kuole.  

 

Lain esitöissä ja muussa kirjallisuudessa on tyydytty toteamaan, että RL 3:3.2 

soveltuminen edellyttää, että kyseessä on oltava seurausrikos.84 Toisistaan hieman eroavat 

näkemykset eivät vielä yksiselitteisesti määrittele epävarsinaisten laiminlyöntirikosten 

soveltamispiirin laajuutta, eikä kirjallisuudessa tarkemmin ole tarkasteltu kysymystä siitä, 

mitä lainkohdan rajaaminen seurausrikoksiin merkitsee. Mitä seurausvaatimus merkitsee 

laiminlyönnillä toteutetun avunannon kannalta? Onko pääteon silloin oltava seurausrikos, 

vai nähdäänkö avunanto seurausrikoksena, ja mikä olisi silloin avunannon seuraus? 

Seurausvaatimusta avunantotapauksissa tarkastellaan erikseen jäljempänä jaksossa 

avunantovastuusta laiminlyönnillä. 

 

Pohjoismaisessa kirjallisuudessa epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktion 

pääsäännöistä ollaan pitkälti yksimielisiä, mutta lainkohdat ja luokittelut eroavat toisistaan. 

Ruotsalaisessa kirjallisuudessa laiminlyöjän vastuu perustetaan myös joko valvonta-

asemaan tai suojaamisasemaan.85 Norjassa on eritelty useampi vastuun perustava tilanne, 

kuten vaaraa edeltävä toiminta, valvontavelvollisuus, sopimus, virka sekä 

huolenpitovelvollisuus.86 

 

Periaatetasolla oikeuskirjallisuudessa ollaan toisin sanoen suhteellisen yksimielisiä 

laiminlyöntivastuun edellytyksistä. Ensinnäkin henkilöllä on oltava velvollisuus toimia, ja 

velvollisuuden on luonteeltaan oltava johdettavissa oikeusjärjestyksestä, eli 

lähtökohtaisesti esimerkiksi ystävät eivät ole toisiinsa sellaisessa suhteessa oikeudellisesta 

                                                
 
83 Melander 2016, s. 115. 
84 Esim. HE 44/2002, s.41. 
85 Ruotsalaisen rikosoikeuden yleiset opit eivät kuitenkaan vastaa suomalaista niin suurissa määrin, että 
suomen yleisten oppien tulkinnassa voitaisiin nojautua vahvasti ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Etenkin 
osallisuusoppi ruotsissa perustuu erilaiseen järjestelmään, kuten edellä mainittu. Laiminlyöntikonstruktio 
muistuttaa Suomen mallia enemmän.  
86 HE 44/2002, s. 43. 
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näkökulmasta, että he olisivat valvontavelvollisia ja sitä kautta vastuussa toisistaan tai 

toistensa vaaraa aiheuttavista toimista. Lisäksi teon, joka jätetään tekemättä ja joka olisi 

voitu tehdä seurauksen estämiseksi, on oltava rinnastettavissa johonkin aktiiviseen 

tekemiseen.  

4 Avunantovastuu ja laiminlyönti 

4.1 Konstruktion taustaa 
Kun RL 5:6 avunannosta edellyttää aktiivista tointa tullakseen sovellettavaksi, on jokaista 

”avunantotointa”, joka ei ole luettavissa aktiiviseksi toimeksi, tarkasteltava 

laiminlyöntipykälän valossa, sillä muutoin tekoa ei voida katsoa rangaistavaksi säädetyksi 

laissa. Tällöin ketään ei sellaisen toimen perusteella voida myöskään katsoa syylliseksi. 

Toisaalta RL 5:6:n sanamuodon mukaan aktiivisen toimen lisäksi myös neuvoin tai muulla 

tavoin rikoksen edistäminen voi täyttää tunnusmerkistön.  

 

Epätäsmällisyyskielto edellyttää lainsäädännön olevan riittävän täsmällistä ja kiellolla on 

lainsoveltajankin kannalta merkittäviä vaikutuksia, vaikka se on alun perin säädetty 

lainsäätäjää ajatellen.87 Epätäsmällisyyskiellon takia epäselvä tai väljä sananmuoto ei saa 

koitua epäillyn vahingoksi. Fundamentaalisesta näkökulmasta RL 5:6:n yleisklausuulia ”tai 

muulla tavoin” voitaisiin pitää epätäsmällisyyskiellon vastaisena, eikä sitä siksi saisi tulkita 

ulottumaan passiivisiin toimiin epäillyn vahingoksi, kuten edellä on ehdotettu. 

Epätäsmällisyyskiellon tiukka tulkitseminen esitetyllä tavalla ei kuitenkaan johtaisi 

kestävään kriminaalipolitiikkaan. Rikoslaki paisuisi kestämättömän pitkäksi, mikäli 

jokainen kriminalisoitava tekotapa olisi lueteltava ja kaikkien kriminalisoitujen tekojen 

luettelojen olisi oltava tyhjentäviä. RL 5:6:n uusi väljempi sanamuoto ”tai muilla tavoin” 

on vahvasti sidoksissa toisen tahallisen rikoksen tahalliseen edistämiseen, eikä se siten 

anna tuomioistuimillekaan loputonta harkintavaltaa.88 Hallituksen esityksessä on lisäksi 

annettu täsmennys yleisklausuulin tulkinnasta todeten ensin, että avunantaminen on 

mahdollista myös laiminlyönnillä (mikä ei edellisen lain sanamuodon ”neuvo, toimi, 

                                                
 
87 Melander 2016, s. 62. 
88 Ks. Lisää sidottujen yleisklausuulien sallittavuudesta epätäsmällisyyskiellon valossa: Frände 1989, s. 251-
254. 
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kehotus” valossa olisi ollut mahdollista), ja todeten sen jälkeen, että avunannon tekotavat 

ehdotuksen mukaisesti määritettäisiin hieman väljemmin.89 

 

Hallituksen esityksestä käy ilmi, että avunantovastuu nimenomaan voidaan, uuden ja 

väljemmän sanamuodon kautta, perustaa laiminlyöntiin. Jotta avunanto voitaisiin toteuttaa 

laiminlyönnillä, laiminlyönnin on hallituksen esityksen mukaan merkittävä pääteon 

täytäntöönpanon edistämistä tavalla, joka voidaan rinnastaa positiivisella toimella 

tapahtuvaan täytäntöönpanon edistämiseen. 90 Luoto kutsuu tätä vaatimusta 

rinnastumisvaatimukseksi91, jota käsitettä käytetään myös jatkossa tässä tutkielmassa. 

Esitöissä korostetaan kuitenkin myös sitä, että mikäli toimijalla on ollut erityinen 

oikeudellinen velvollisuus seurauksen estämiseen, avunantovastuun sijasta sovelletaan 

suoraan tekijävastuuta.92  

 

Näin ollen voidaan todeta, että avunantovastuu voidaan perustaa laiminlyöntiin vain mikäli 

kaksi edellytystä samanaikaisesti täyttyvät. Ensinnäkin laiminlyönnin on voitava rinnastua 

positiiviseen rikosta edistävään toimeen, ja toiseksi tekijällä ei ole voinut olla RL 3:3:n 

tarkoittamaa erityistä oikeudellista velvollisuutta seurauksen estämiseen, sillä siitä seuraisi 

tekijävastuu.93 Toisaalta oikeudellista velvollisuutta seurauksen estämiseksi on pidetty 

nimenomaan ehdottomana edellytyksenä, jotta laiminlyönti olisi rangaistavaa, kuten edellä 

luvussa 3.3.1 epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista on esitetty.  

 

Koska rangaistavaa avunantoa edeltäneet esityöt sekä rangaistavaa laiminlyöntiä koskevat 

lain esityöt näyttävät aiheuttavan tiettyä ristiriitaa, seuraavassa analysoidaan rangaistavan 

laiminlyönnin konstruktion soveltumista avunantoon tarkemmin sekä pohditaan, tulisiko 

lakia ja sen esitöitä tulkita siten, että avunantovastuuseen ei voida soveltaa samankaltaista 

laiminlyöntikonstruktiota kuin tekijävastuuseen.94 

 

                                                
 
89 HE 44/2002, s. 167. 
90 HE 44/2002, s. 157. 
91 Luoto 2015, s. 459. 
92 HE 44/2002, s. 157. 
93 Ks. Myös Luoto 2015, s. 459. 
94 Tältä osin lakivaliokunta ei lausunut muuta hallituksen esityksestä avunannosta. Ainoa muutosehdotus 
uuden avunantosäännöksen osalta oli se, että viittaus rangaistuksen mittaamista koskevaan lainkohtaan oli 
muutettava ja laajennettava, ks. LaVM 28/2002, s. 11. 
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Aihe on herättänyt keskustelua esim. Saksassa jo pidemmän aikaa, mutta Suomessa se on 

noussut huomion kohteeksi ratkaisun KKO 2014:22 myötä.95  

 

Tapauksessa B ja C olivat A:n asunnossa törkeästi pahoinpidelleet X:ää kolme 

tuntia. Hovioikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että A, joka oli ollut paikalla 

asunnossa, olisi osallistunut tekojen suunnitteluun tai toteuttamiseen tai että hän 

olisi etukäteen tiennyt B:n ja C:n aikeista pahoinpidellä X:ää. Hovioikeus katsoi 

silti, että A oli syyllistynyt B:n ja C:n rikoksen avunantoon luovuttamalla 

asuntonsa heidän käytettäväkseen viimeistään siinä vaiheessa, kun 

pitkäkestoisen teon toteuttaminen oli alkanut. Korkein oikeus katsoi, ettei 

avunannon tunnusmerkistö täyttynyt vain sillä, että A asunnon haltijana ei ollut 

puuttunut asunnossaan tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. KKO on perustellut 

ratkaisuaan sillä, että epävarsinainen laiminlyöntirikos avunannon kautta ei ole 

toteutunut siksi, että A:lla ei ole ollut oikeudellista velvollisuutta puuttua 

tapahtumiin pelkästään siksi, että on asunnon haltija. Edelleen on todettu, että 

laiminlyönti voi täyttää seurausta edellyttävissä rikoksissa rikosoikeudellisen 

vastuun edellytykset vain silloin, kun laiminlyöntiin syyllistyneellä on ollut 

erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen.  

 

Korkeimman oikeuden mukaan, ottaen huomioon erityisesti pahoinpitelyn pitkä kesto, 

yksityisasunnon käyttäminen rikoksen tekopaikkana oli tosiasiallisesti edistänyt teon 

toteuttamista. A:n menettely käsitti toisaalta korkeimman oikeuden mukaan vain sen, että 

hän ei ollut puuttunut tapahtumiin jotka tapahtuivat hänen hallinnassaan olevassa 

asunnossa. Korkein oikeus katsoi, ettei yksinomaan passiivisuutena ilmenevä menettely 

edusta rangaistavaa avunantoa, ellei syytetty ole käyttäytymisellään jollakin tavoin 

nimenomaisesti edistänyt pahoinpitelyä tai ellei hänellä ole ollut erityistä oikeudellista 

velvollisuutta puuttua tapahtumiin.96 Siten korkein oikeus teki merkittävän ja ratkaisevan 

eron tosiasiallisen ja nimenomaisen edistämisen välille. Hovioikeus ei myöskään lukenut 

A:n syyksi mitään nimenomaista tekoa, jolla hän olisi edistänyt pahoinpitelyä ennen sitä tai 

sen aikana. Joka tapauksessa jatkossa tuomioistuinten on kiinnitettävä erityisesti huomiota 

                                                
 
95 Avunantovastuusta laiminlyönnillä oli myös kyse KKO 2015:27 tapauksessa jolloin asia lähetettiin 
uudestaan ratkaistavaksi ja ratkaistiin lopullisesti Vaasan hovioikeuden tuomiolla VaaHO:2016:2 
96 KKO:n perustelut kohta 9. 
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siihen, onko rikoksen tosiasiallinen edistäminen samalla tarkoittanut rikoksen 

nimenomaista edistämistä.97 

 

Avunanto on kuitenkin mahdollinen myös vahvistamalla tarkoituksella rikoksentekijän 

motivaatiota. Tällöin kyseeseen tulee psyykkinen avunanto, mikä sinänsä voi täyttää 

rangaistavan avunannon tunnusmerkistön, mutta mitä toisaalta voidaan arvioida 

yllytyksenä avunannon sijasta, jos kyseessä tekopäätöksen aikaan saaminen. 98  Kun 

rohkaisemista arvioidaan psyykkisenä avunantona, on huomioitava, onko rohkaisulla 

lisätty rikoksen todennäköisyyttä.  Psyykkisen avunannon ja yllytyksen välinen raja ei ole 

selvä.99 

 

KKO:n tuomiosta on äänestetty ja eri mieltä oleva jäsen, oikeusneuvos Rudanko on 

kannattanut A:n tuomitsemista avunannosta. Tuomiota hän perustelee sillä, että RL 3:3.2 § 

epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista säännellään laiminlyönnin rangaistavuutta mutta 

tässä tarkoitettu vastuu tarkoittaa ainoastaan tekijävastuuta, ei avunantajan vastuuta. Siten 

lainkohdassa ei voida katsoa luetellun niitä perusteita, joita laiminlyömällä henkilö voi 

syyllistyä rangaistavaan avunantoon. Rudanko ehdottaa, että asuinhuoneiston hallinta voisi 

luoda omistajalle vastuuaseman vieraiden turvallisuudesta tiettyjen edellytysten täyttyessä, 

esimerkiksi omistajan nähdessä vieraan joutuvan väkivallan kohteeksi asunnossaan olevan 

vieraan taholta. Passiivinen suhtautuminen voisi tällöin merkitä väkivallan jatkumisen 

tietoista ja tahallista mahdollistamista ja hyväksymistä etenkin, kun A ei ole edes väittänyt, 

että pahoinpitelyyn puuttumiseen tai avun hakemiseen muualta olisi ollut este. Rudanko 

toteaa, että avunanto voidaan toteuttaa hyvinkin erilaisin käytännön teoin taikka 

laiminlyönnein ja korostaa, että RL 3:3.2:sta löytyvä luettelo oikeudellisen velvollisuuden 

perustavista seikoista on esimerkinomainen eikä läheskään tyhjentävä. 

 

Suomalaiset tuomioistuimet tuntuvat olevan haluttomia tuomitsemaan 

laiminlyöntivastuuseen tahallisista rikoksista. Tämä liittynee moraaliin. Nykyisin nähdään 

tappaminen moitittavampana tekona kuin se, että jonkun annetaan kuolla. Ongelmaa 

                                                
 
97 Kukkonen 2014, s. 186. 
98 Frände 2012, s. 258 ja HE 44/2002, s. 154 ja 157. 
99 Tikkala 2015, s. 44. 
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vahvistaa yleensä se, että suojeluvelvoitteelle ei löydetä tukea. 100 Oikeuskäytännössä 

avtapauksissa joissa uhri on jätetty kuolemaan, on useinten tuomittu 

kuolemantuottamuksesta eikä taposta.101 

 

Saksan rikosoikeutta koskevissa yleisissä teoksissa tyydyttiin aikaisemmin toteamaan, että 

avunanto voidaan toteuttaa myös laiminlyönnillä edellyttäen että avunantajalla on 

oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen (”Garantenpflicht”).102 Nykyisin 

avunanto laiminlyönnillä on kiistelty ja puhuttava aihe, ja siitä on esitetty erilaisia 

teorioita. Enemmistö mieltää kuitenkin asian niin, että silloin, kun oikeudellinen 

velvollisuus estää seurauksen syntyminen on olemassa, johtaa sen laiminlyönti 

tekijävastuuseen. 

 

Avunantovastuu sitä vastoin tulee kyseeseen rikoksissa, joissa edellytetään erityistä 

tekijäkvalifikaatioita, eli erikoisrikoksissa. Siltä, joka on oikeudellisesti velvollinen 

estämään seurauksen edellytetään lisäksi, milloin estäminen ei ole mahdollista, että hän 

vaikeuttaa rikoksen tunnusmerkistön täytäntöönpanoa. Toisaalta todetaan, että jonkinlaista 

oikeudellista velvollisuutta edellytetään sekä tekijävastuun ja avunantovastuun osalta, jotta 

laiminlyönnistä voitaisiin rangaista. Mainittujen rikosten kohdalla ollaan montaa mieltä 

siitä, missä tekijävastuun ja avunantovastuun raja kulkee.103 Huomautettakoon tässä, että 

vaikka jonkinasteista oikeudellista velvollisuutta toimintaan edellytetään, ei 

laiminlyöntirikoksia ole sidottu muodolliseen, erityiseen toimintavelvollisuuteen. 

 

Kühl kiinnittää huomiota laiminlyöjän vastuuseen aktiiviseen tekijään nähden. Hänestä 

aktiivisen tekijän vierellä laiminlyöjä voi joutua vain avunantovastuuseen, sillä 

laiminlyöjältä puuttuu teonherruus. 104  Oikeuskäytännössä sitä vastoin ratkaisevana 

nähdään tekijän ja myötävaikuttajan suhde siten, että avunantajan subjektiivinen käsitys 

oman toimintansa vaikutuksista huomioidaan. Ratkaisevaa vastuun kannalta on 

                                                
 
100 Frände 2012, s. 219 sekä Nuutila 1996, s. 245.  
101 Esim. KKO 1956 II 61: Yhteisen ryypiskelyn jälkeen A oli lähtiessään kotiinsa kaatunut portaissa ja 
loukkaantunut. Ryyppytoveri A oli nähnyt tämän mutta jättänyt B:n avuttomassa tilassa makaamaan. B oli 
kuollut saamansa vamman vuoksi. A tuomittiin kuolemantuottamuksesta. Samoin tapauksessa KKO 1992:28 
jossa syytetyt olivat pahoinpidelleet uhrinsa ja haudanneet tämän luultua hänen kuolleen vaikka tämä oli vain 
tajuton. Tekijät tuomittiin kuolemantuottamuksesta. 
102 Jescheck & Weigend 1996, s. 696. 
103 Kühl 2017, s. 873. 
104 Kühl 2017, s. 873-874. 
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subjektiivisen teorian mukaan se, mikä on ollut toimijan oma tahto ja tarkoitus.105 

Käytännössä tämän arvion mukaan päädytään usein siihen, että avunantajaa voidaan 

rangaista laiminlyönnistä. Subjektiivinen teoria vaikuttaa kaukaiselta siihen nähden, mille 

annettiin painoarvoa Suomen oikeuskäytännössä, etenkin edellä mainitussa prejudikaatissa 

KKO 2014:22. Toisaalta eriävän mielipiteen esittävä oikeusneuvos Rudanko on lausunut, 

että henkilön jättäytyessä passiiviseksi hakematta apua kun siihen on mahdollisuus, hänen 

suhtautumistaan voitaisiin pitää väkivallan jatkumisen tietoisena ja tahallisena 

mahdollistamisena. Siten kyseessä oleva tapaus KKO 2014:22 saisi Saksan 

oikeuskäytännön puoltaman subjektiivisen teorian mukaan todennäköisesti päinvastaisen 

lopputuloksen. Samoin tuomiossa VaaHO 2016:2 sekä muissa jäljempänä esitettävissä 

oikeustapauksissa, joissa arvioidaan sitä, onko passiivinen salliminen rangaistavaa 

avunantoa vai ei, päädyttäisiin subjektiivisen teorian mukaan varsin todennäköisesti 

rankaisemaan avunantajaa laiminlyönnistä. 

 

Velvoitedeliktiopin kannattajat Saksassa ovat sitä mieltä, että laiminlyöjää tulisi aina 

rangaista tekijävastuun nojalla, mikäli laiminlyönti voidaan rinnastaa aktiiviseen toimeen 

ja teko muuten täyttää tunnusmerkistön.106  Köhler esitti aiemmin, että laiminlyönnistä 

voidaan rangaista rikoskumppanina (tekijävastuu) tai yllyttäjänä vain, jos laiminlyöjällä on 

ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus, joka perustui laiminlyöjän ja uhrin väliseen 

suhteeseen. Muutoin laiminlyönnistä voidaan rangaista vain avunantajana.107 Lopuksi osa 

tekee eron suojeluvelvollisuuden ja valvontavelvollisuuden välille niin, että 

suojeluvelvollisuuden rikkovaa henkilöä rangaistaan tekijänä, ja valvontavelvollisuuden 

rikkovaa rangaistaan avunantajana.108  

 

4.2 Rikostyypit  
Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten soveltuminen edellyttää lain sanamuodon mukaan, 

että tunnusmerkistöön liittyy seuraus. Lauri Luoto ehdottaa, että seurauselementin on 

oltava riittävä. 109  Kun epävarsinaista laiminlyöntirikos-konstruktiota halutaan soveltaa 

avunantoon, herää siis kysymys, mikä seuraus liittyy avunantoon? Avunantoon liittyvän 
                                                
 
105 BGH 4 StR 488/08; BGH 3 StR 95/91    
106 Roxin 2013, s. 671. 
107 Köhler 1996, s. 537. 
108 Seier 1990, s. 383-384. 
109 Luoto 2015, s. 463. 
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aksessorisuusvaatimuksen johdosta avunanto ei sisällä täysin itsenäistä tunnusmerkistöä. 

Avunannon tunnusmerkistön seurauselementtinä voitaisiin pitää päätekijän toimintaa. 

Luodon mukaan tästä seuraisi, että päätekijän toiminnan ei tarvitsisi muodostaa 

seurausrikosta, minkä perusteluksi hän esittää, että muutoin avunantaminen tekorikoksiin 

ei olisi mahdollista, ja ettei oikeustilaa voida katsoa tarkoitettavan sellaiseksi. Näin ollen 

Luoto toteaa artikkelissaan, että epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktioon liittyvä 

seurausvaatimus ei rajaa laiminlyönnillä tapahtuvan avunannon rangaistavuutta siten kuin 

se rajoittaa sen soveltuvuutta erityisen osan tunnusmerkistöjen tapaan. Näin ollen Luoto 

pitää avunantoa seurausrikosten erityistapauksena.110 

 

Avunantovastuuseen voinee tämän artikkelin valossa joutua laiminlyönnin kautta 

ensinnäkin vain tunnusmerkistöissä, joissa erikseen määritellään tekijästä tai tekotavasta 

jotain. Esimerkiksi omakätiset rikokset kuuluvat sellaisiin. Niissä avunantovastuu 

voitaisiin perustaa laiminlyöntiin siksi, että tekijänä ketään ei voida tuomita omakätisissä 

rikoksissa. Toiseksi tietyistä erikoisrikoksista, kuten kertausharjoituksiin menemättä 

jättämisestä, ei voida tuomita ketään avunantajaa tekijänä. Kolmanneksi mainitaan 

tilanteet, joissa henkilöllä olisi ollut oikeudellinen velvollisuus estää toista antamasta apua 

kolmannen rikokseen, esimerkiksi jos isä ei estä poikaansa auttamasta kolmatta 

pahoinpitelyn suorittamisessa, jolloin isä voi joutua korkeintaan avunantovastuuseen.111  

Toisaalta hallituksen esityksessä nimenomaan mainitaan omakätiset rikokset niiden 

rikosten joukossa, jotka tuskin voivat tulla toteutetuiksi laiminlyönnillä. Samassa 

mainitaan rikokset jotka edellyttävä esimerkiksi kuljettamista tai houkuttelemista.112  

 

Luoto on toki artikkelissaan ”vapauttanut” itsensä siitä mitä RL 3:3.2 lainkohdan 

sanamuodosta tai sen esitöistä ilmenee, kun hän on ehdottanut, että avunantoon tulee 

soveltaa omaa laiminlyöntikonstruktiota, eikä samoja edellytyksiä kuin RL 3:3 tulisi tällöin 

asettaa.  

 

                                                
 
110 Luoto 2015, s. 465. Avunannon tunnusmerkistön seurauksena on Saksalaisessakin oikeuskirjallisuudessa 
pidetty päätekijän rangaistavaa toimintaa. Ks. Esim Kühl 2017, s. 862 ja Roxin 2003, s. 192. 
111 Luoto 2015, s. 480. 
112 HE 44/2002,, s. 45. 
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4.3 Rinnastumisvaatimus 
Rinnastumisvaatimus on Luodon esittämä käsite. Luodon artikkelissa esitetään 

rikosoikeudessa pidettävän mahdollisena avunannon toteuttamista laiminlyönnillä ilman, 

että kyseessä on laiminlyöntirikos. Ilmiö on merkittävä siksi, että tekijän laiminlyönti voisi 

näissä tapauksissa perustaa rikosoikeudellisen vastuun ilman, että vastuu perustuu 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktion soveltamiseen. Tällöin laiminlyönnin on 

rinnastuttava aktiiviseen toimeen.113  

 
Rinnastumisvaatimukselle ei ole määritelty sisältöä. Hallituksen esityksessäkään siihen ei 

oteta tarkemmin kantaa eikä siis myös aseteta vaatimusta siitä, että henkilö olisi millään 

tavoin ollut oikeudellisesti velvollinen toimimaan. Hallituksen esityksessä todetaan, että 

useat aktiiviseen tekemiseen viittaavat tekotavat voidaan toteuttaa myös passiivisella 

suhtautumisella.114 Luodon mukaan rinnastumisvaatimuksen ongelmaksi muodostuu se, 

että laiminlyönnille on lähes aina mahdollista antaa sellainen muotoilu, jonka kautta se 

voitaisiin rinnastaa aktiiviseen toimeen. 115  Luoto ei katso löytyvän tilanteita, joissa 

laiminlyönti ei voisi rinnastua aktiiviseen toimeen eikä hän katso oikeudenmukaiseksi 

rinnastaa jokaista laiminlyöntiä aktiiviseen toimeen. Niinpä Luoto ehdottaa, että vain 

oikeudellisen velvollisuuden käsitteen kautta voidaan määrittää, minkälainen laiminlyönti 

on niin moitittavaa, että se tulisi rinnastaa aktiiviseen toimintaan ja siten saattaa 

avunantokonstruktion soveltamispiiriin.116   

 

Korkein oikeus on katsonut, että pelkästään passiivisuutena ilmenevä menettely ei täytä 

RL 5:6:n tunnusmerkistöä eikä siten ole rangaistavaa avunantoa, ellei vastaaja omalla 

käytöksellään ole ”jollain tavoin nimenomaisesti edistänyt rikosta tai ellei hänellä ollut 

erityistä oikeudellista velvollisuutta puuttua tapahtumiin”.117 Tapaukseen KKO 2014:22 

palaten, erimieltä oleva jäsen Rudanko toteaa myös, että kun henkilö jättäytyy täysin 

passiiviseksi eikä hae apua tai itse puutu tilanteeseen mitenkään, vaikka siihen olisi 

mahdollisuus, tuo suhtautuminen voisi tosiasiallisesti merkitä törkeän ja raa’an 

pahoinpitelyn tahallista edistämistä ja mahdollistamista, tai vähintään hyväksymistä. 

                                                
 
113 Luoto 2015, s. 470. 
114 HE 44/2002 
115 Luoto 2015, s. 472. 
116 Luoto 2015, s. 473-474. 
117 KKO 2014:22 (kohta 9) 
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Hovioikeus on KKO:n ratkaisuun viitaten myös todennut, että mikäli henkilön osuus 

rikokseen jää pelkästään ”passiiviseksi sietämiseksi”, eivät avunantovastuun edellytykset 

täyty. 118  Toisin sanoen oikeuskäytännössä on suhtauduttu rinnastumisvaatimuksen 

täyttymiseen pidättyväisesti. 

 

Asiassa VaaHO:2016:2 oli kyse huumausainerikoksesta avopuolisoiden 

yhteisellä kiinteistöllä. A oli viljellyt hamppua hänen ja B:n yhteisellä 

kiinteistöllä. Käräjäoikeus oli lukenut B:n syyksi avunannon 

huumausainerikokseen. Hovioikeus ei ensin myöntänyt jatkokäsittelylupaa, 

mutta B:n valitettua ylimpään oikeusasteeseen KKO katsoi, että kyseessä 

olevassa tapauksessa oli kyse rangaistavasta avunannosta laiminlyönnillä, 

mistä ei ollut vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Tästä syystä hovioikeuden olisi 

tullut myöntää jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella. Siten asia 

palautui hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus katsoi, että kun B:n 

menettely oli rajoittunut ainoastaan yhteisen tilan käyttämisen sallimiseen, hän 

ei ollut lain esitöiden esittämällä tavalla ”neuvoin, toimin tai muilla tavoin 

tahallaan auttanut” puolisoaan huumausainerikoksen täytäntöönpanossa. Siten 

B:n passiivisuutta ei voitu rinnastaa positiivisella toimella tapahtuvaan 

edistämiseen. Hovioikeuden mukaan RL 3:3.2:a ei sovellu tilanteisiin, jossa on 

kyse rangaistavasta huumausainerikoksesta tai sellaisen avustamisesta, sillä 

lainkohta soveltuu vain seurausrikoksiin. Lisäksi perusteluissa kiinnitetään 

huomiota siihen, että avopuolisoa ei voitu tuomita rangaistukseen törkeän 

rikoksen ilmoittamatta jättämisestä eikä rikoksentekijän suojelemisesta RL 15 

luvun 10 § tai 11 § mukaisesti. Siten B:llä ei ollut oikeudellista velvollisuutta 

puuttua avopuolisonsa heidän yhteisellä kiinteistöllään tekemään 

huumausainerikokseen. 

 

 

Asiassa VaaHO:2016:2 oli kyse huumausainerikoksesta avopuolisoiden 

yhteisellä kiinteistöllä. A oli viljellyt hamppua hänen ja B:n yhteisellä 

                                                
 
118 VaaHO 2.7.2015 nro 125777. 
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kiinteistöllä. Käräjäoikeus oli lukenut B:n syyksi avunannon 

huumausainerikokseen. Hovioikeus ei ensin myöntänyt jatkokäsittelylupaa mutta 

B:n valitettua ylimpään oikeusasteeseen KKO katsoi, että kyseessä olevassa 

tapauksessa oli kyse rangaistavasta avunannosta laiminlyönnillä, mistä ei ollut 

vakiintunutta oikeuskäytäntöä miksi hovioikeuden olisi tullut myöntää 

jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella. Siten asia palautui hovioikeuteen 

uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus katsoi, että kun B:n menettely on 

rajoittunut ainoastaan yhteisen tilan käyttämisen sallimiseen, hän ei ole lain 

esitöiden esittämällä tavalla ”neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan 

auttanut” puolisoaan huumausainerikoksen täytäntöönpanossa. Siten B:n 

passiivisuutta ei voida rinnastaa positiivisella toimella tapahtuvaan 

edistämiseen. Hovioikeuden mukaan RL 3:3.2:a ei sovellu tilanteisiin, jossa on 

kyse rangaistavasta huumausainerikoksesta tai sellaisen avustamisesta, sillä 

lainkohta soveltuu vain seurausrikoksiin. Lisäksi perusteluissa kiinnitetään 

huomiota siihen, että avopuolisoa ei voida tuomita rangaistukseen törkeän 

rikoksen ilmoittamatta jättämisestä eikä rikoksentekijän suojelemisesta RL 15 

luvun 10 tai 11 § mukaisesti. Siten B:llä ei ollut oikeudellista velvollisuutta 

puuttua avopuolisonsa, heidän yhteisellä kiinteistöllään, tekemään 

huumausainerikokseen. 

 

Hovioikeuden jatkokäsittelyluparatkaisun jälkeen on julkaistu jo kaksi ratkaisua 

joissa oikeusohje on saman tyyppinen: laiminlyönnin ohella avunantovastuu 

edellyttää aktiivista tointa.119 Lisäksi ennen yllä mainittua jatkokäsittelyluparatkaisua 

on annettu tuomio KKO 2003:17120 joka myös viittasi siihen, että yksinomaan 

passiivinen suhtautuminen ei riitä perustamaan avunantovastuuta.121 Joka tapauksessa 

tässä kohtaa oli edelleen ilmeistä, ettei ainakaan huumausainerikosten osalta 

avunannon rangaistavuus ollut selvää, ja siten hovioikeus oli toiminut väärin 

                                                
 
119 KKO 2014:22 sekä KKO 2015:10 
120 Tapauksessa B oli tuomittu törkeästä kavalluksesta anastettuaan työnantajaltaan rahavaroja siirtämällä 
niitä omalle sekä puolisonsa A:n tilille. A vapautettiin syytteestä avunannosta törkeään kavallukseen. 
121 Korkeimman oikeuden oikeusohjeet on perusteltu yllättävän vähän, ottaen huomioon lain esityöt (HE 
44/2002) missä nimenomaan on avattu mahdollisuus perustaa avunantovastuu laiminlyöntiin. 
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evätessään jatkokäsittelyluvan. Kyseisessä tapauksessa hovioikeus olisi voinut 

myöntäälupa jatkokäsittelyluvan sekä muutos- että ennakkoratkaisuperusteella.122 

 

Se, että asiassa ei ollut kyse rangaistavasta laiminlyönnistä (eikä siksi myöskään 

rangaistavasta avunannosta laiminlyönnillä) perustuu ratkaisussa kolmeen seikkaan: 

ensinnäkin siihen, että epävarsinainen laiminlyöntikonstruktio ei sovellu lainkaan 

huumausainerikoksiin, sillä niistä puuttuu seuraus. Toiseksi siihen, että avopuolison ei 

edellytetä ilmoittavan puolison törkeästä rikoksesta, joten vaikka kiinteistö oli yhteisessä 

omistuksessa, B:llä ei ollut oikeudellista velvollisuutta estää rikosta. Kolmanneksi B:n 

toiminta on ollut pelkkää passiivista sietämistä,123 mitä ei voida lukea rangaistavaksi 

laiminlyönniksi. Tarkastelen seuraavassa näitä seikkoja tarkemmin sekä sen valossa, mitä 

edellä on esitetty Luodon teoriasta avunannosta laiminlyönnillä. Luoto on ainut joka on 

laajemmin tutkinut avunantovastuun perustamista laiminlyöntiin, minkä vuoksi hänen 

artikkeliaan analysoidaan yksityiskohtaisesti. 

 

4.4 Toimintavelvollisuus 

4.4.1 Oikeudellinen toimintavelvollisuus 
Kun epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktio edellyttää soveltuakseen, että 

subjektilla on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen, ja 

kun hallituksen esityksessä toisaalta on todettu, että edellä mainitun velvollisuuden 

rikkominen johtaa suoraan tekijävastuuseen, Luodon mukaan avunanto laiminlyönnillä 

sulkeutuu pois. Eihän avunantajana pidetä ketään, jota pidetään tekijänä. 124  Tässä 

yhteydessä on mainittava, että Luoto sulkee siis avunannon laiminlyönnillä kokonaan 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten ulkopuolelle ja perustaa avunannolle ikään kuin oman 

laiminlyöntikonstruktionsa.125  

 

Luodon ehdotus perustaa avunannolle oma konstruktionsa saa tukea Tikkalan tulkinnasta 

avunannosta laiminlyönnillä. Tikkala korostaa Luodon tavoin, että avunantoa ei säännellä 

                                                
 
122 Koulu 2015: KKO 2015:27 Jatkokäsittelylupa ja avunanto huumausainerikokseen. Talentum fokus. 
123 Mikä todetaan viitaten KKO 2014:22 perusteluihin (kohta 9). 
124 Luoto 2015, s. 466. 
125 Tulkintaehdotus perustuu hallituksen esitykseen jossa todetaan avunannon olevan mahdollista myös 
laiminlyönnillä; HE 44/2002, s. 157. 
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tunnusmerkistöin, vaan se määritetään nimenomaisesti RL 5 luvun 6 §:ssä. Lainkohdan 

sanamuodosta eikä sen esitöistäkään ilmene, että lainsäätäjän olisi tarkoittanut kytkeä 

laiminlyömällä tapahtuvaa avunantoa epävarsinaisten laiminlyöntirikosten 

konstruktioon.126  Korkeimman oikeuden enemmistö on nähtävästi tulkinnut lain esityöt 

niin, että avunanto laiminlyönnillä myös kuuluisi RL 3:3 piiriin, mutta näin ei välttämättä 

tarvitse olla. Korkein oikeus (tai hovioikeus) ei ole perustellut tulkintaansa siitä sen 

enempää, on vain tyydytty hyväksymään lähtökohdaksi sen, että avunannon toteuttamista 

laiminlyönnillä on tulkittava RL 3:3:2:n puitteissa. 

 

Avunantovastuulla on kuitenkin tekijävastuuseen verrattuna yleensäkin laajempi siinä 

mielessä, että avunantovastuun voi synnyttää hyvin erilaiset toimet. Tämä ilmenee jo lain 

sanamuodosta ”joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin 

tahallaan auttaa”. Avunanto voi olla mitä tahansa toimintaa, joka edistää rikoksen 

toteutumista. 127  Siten olisi vaikeasti ymmärrettävissä, miksi avunannon tapahtuessa 

laiminlyönnillä, se tulisi sitoa tasan samoihin edellytyksiin, kuin tekijä. Sen, että 

avunannon tekotavat on määritelty uudessa laissa väljemmin ja että lakiin on otettu 

mukaan lisäys ”tai muilla tavoin” on katsottava merkitsevän juurikin sitä, että avunanto on 

laiminlyönnillä mahdollista.  

 

Lain esitöissä todetaan myös, että vastuuasemassa olevan toimiessa yhteisymmärryksessä 

positiivisen toiminnan tekijöiden kanssa, laiminlyöjälle seuraa tekijävastuu 

rikoskumppanuuden nojalla. Toteamusta seuraa vielä, että ”jolleivät osapuolet ole 

yhteisymmärryksessä, seuraa vastuu satunnaisena myötävaikuttajana”.128 Tulkitsen, että 

tällöin ”satunnaista myötävaikuttajaa” ei tuomita tekijävastuusta kuten rikoskumppania, 

vaan että tässä viitataan nimenomaan lievempään, avunantovastuuseen. Kun lain esitöissä 

edelleen todetaan nimenomaan, että ”avunantaminen on mahdollista myös laiminlyönnillä” 

on vaikea ymmärtää milloin tämä olisi mahdollista, jos samalla edellytetään, että 

laiminlyönti myös avunannon osalta täyttää RL 3:3.2 edellytykset, eli oikeudellisen 

                                                
 
126 Tikkala 2015, s. 46. 
127 Myös ratkaisussa KKO 2014:22 erimieltä olevan jäsen Rudanko korostaa, että avunanto on toteutettavissa 
hyvinkin erilaisilla käytännön teoilla tai laiminlyönneillä. 
128 HE 44/2002, s. 167. 
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velvollisuuden estää seurauksen syntyminen olemassa olo, jolloin rangaistaan tekijänä lain 

esitöiden mukaan.129  

 

Siispä yksi tulkintavaihtoehto lienee, että avunanto laiminlyönnillä ei edellytä oikeudellista 

velvollisuutta estää seurausta, joka samalla vapauttaa avunannon laiminlyönnillä RL 3:3 

edellytyksistä. Muutoin lain esitöiden kaksi virkettä, ensinnäkin ”avunantaminen on 

mahdollista myös laiminlyönnillä” ja toiseksi ”Jos avunantajalla on erityinen oikeudellinen 

velvollisuus seurauksen estämiseksi, tuon velvollisuuden laiminlyönti synnyttää 

tekijävastuun” olisivat ristiriidassa toistensa kanssa.  Avunanto laiminlyönnillä voitaisiin 

erottaa kokonaan epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktiosta mutta edelleen on 

vaikea kuvitella laiminlyönnistä rankaisemista, ellei minkäänlaista toimimisvelvollisuutta 

ole ollut. Myös Tikkala on kritisoinut KKO 2014:22 enemmistön tulkintaa oikeudellisen 

velvollisuuden laiminlyönnistä avunannosta vastuuseen asettamisen edellytyksenä ja 

todennut, ottaen huomioon lain sanamuodon ja lainsäätäjän tarkoituksen.130 

 

Mikäli halutaan tulkita niin, ettei avunantovastuuta laiminlyönnillä ole olemassa, vaan että 

laiminlyönti johtaisi aina tekijävastuuseen. Näkemys vaikuttaisi kuitenkin 

epätodennäköiseltä lainsäätäjän tarkoittamana, sillä koko hallituksen esitys antaa sen 

kuvan, että avunanto laiminlyönnillä on nimenomaan haluttu mahdollistaa.131 

 

Toisaalta Luodon artikkelissa esitetään myös, että vain oikeudellisen velvollisuuden 

käsitteen kautta voitaisiin määrittää milloin laiminlyönti on niin moitittavaa, että se tulisi 

rinnastaa aktiiviseen toimintaan ja siten tulla avunantokonstruktion soveltamispiiriin. 132  

Siten Luodon mielestä myös avunantovastuu laiminlyönnillä edellyttää oikeudellisen 

velvollisuuden olemassa oloa, mutta sitä ei välttämättä tarvitsisi tulkita samoin kuin RL 

3:3:ssa. 

 

Laiminlyönnillä toteutettavissa rikoksissa palataan toisin sanoen tekijävastuun ja 

avunantovastuun rajamaille. Milloin laiminlyönti johtaa tekijävastuuseen, milloin 

                                                
 
129 HE 44/2002, s. 167. 
130 Tikkala 2015, s. 49. 
131 Myös Frände tulkitsee, että avunantovastuun termilisäys ”tai muilla tavoin” on nimenomaan ollut 
pyrkimys sisällyttää laiminlyönti avunantovastuuseen. Ks. Frände 2012, s. 258. 
132 Luoto 2015, s. 473-474. 
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avunantovastuuseen, vai eikö laiminlyönti missään tapauksessa voi johtaa 

avunantovastuuseen? Mikäli hyväksytään edellä esitetty ehdotus siitä, että avunanto 

laiminlyönnillä on erotettava RL 3:3:n laiminlyöntivastuusta, päästään eroon ongelmasta, 

että kaikki RL 3:3 mukaan tuomittavat tuomitaan tekijöinä. Toisaalta myös se, että kaikki 

joihin sovelletaan RL 3:3:a on tuomitaan tekijänä, perustuu myös pelkästään lain esitöihin 

ja siihen kohtaan viittaavaan kirjallisuuteen, jossa todetaan, että laiminlyöjää rangaistaan 

tekijänä.  

 

Luoto on pyrkinyt vastaamaan ongelmaan osittain oikeudellisen velvollisuuden kautta 

toteamalla hieman väljästi, että samaa laiminlyöntikonstruktiota ja sen vaatimaa 

oikeudellista velvollisuutta jota sovelletaan tekijään, ei voida soveltaa avunantajaan ja 

toisaalta toteamalla, että myös avunantovastuu laiminlyönnillä vaatii oikeudellisen 

velvollisuuden, 133  mutta että on olemassa eräitä poikkeusrikoksia, joissa tuomitaan 

avunantajana tekijän sijasta. 

 

Katson, ettei avunantoon laiminlyönnillä tule liittää muodollista vastuuaseman edellytystä, 

sen sijaan tulisi painottaa rinnastumisvaatimusta ja sen ohessa harkita tapauskohtaisesti, 

mitä kohtuudella voidaan odottaa kultakin henkilöltä kussakin tilanteessa. En tarkoita, että 

mikä tahansa rikoksen estämisen laiminlyönti voisi tulla rangaistavaksi. On luonnollista 

lähteä tarkastelemaan sitä, mitä kohtuudella voidaan odottaa kussakin tilanteessa, 

mahdollisen toimimisvelvollisuuden kautta mutta en koe tarpeelliseksi enkä lain esitöiden 

valossa edes mahdolliseksi asettaa laiminlyönnillä toteutettavan avunannon edellytykseksi 

muodollisen toimintavelvollisuuden asettamista.134 

 

Korkeimman oikeuden mielestä ei voida katsoa, että kiinteistön omistajalla tai 

asuinhuoneiston haltijalla olisi erityinen oikeudellinen vastuuasema, joka velvoittaisi hänet 

ryhtymään toimenpiteisiin omalla kiinteistöllään tai omassa asunnossaan tapahtuvien 

rikosten estämiseksi.135 Sellaisenaan asuinhuoneiston hallinta olisikin epäluontevaa nähdä 

                                                
 
133 Luoto 2015, s. 478. 
134 Ks. Myös Vanhanen 2005, s. 363-364 siitä, että rangaistavan avunannon ja rankaisemattoman toiminnan 
välistä rajaa etsiessä, on suoritettava kunkin yksittäistapauksen kohdalla  arvio RL 5:6:n ja kyseessä olevan 
tunnusmerkistön yhteen sovittavasta tulkinnasta. 
135 Sekä KKO 2014:22 (kohta 12) että VaaHO 2016:2 
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erityisen toimintavelvollisuuden perustavana seikkana.136 Siksi kannattaisin tulkintaa, jossa 

ei painoteta muodollista asemaa arvioitaessa avunantoa laiminlyönnillä, sen sijaan 

keskityttäisiin tapauskohtaiseen arviointiin siitä, olisiko juuri kussakin yksittäistilanteessa 

henkilöltä voitu odottaa rikoksen estämistä, estämisen yrittämistä tai sen vaikeuttamista. 

 

Miten KKO 2014:22 olisi ratkennut, mikäli muodollista oikeudellisen velvollisuuden 

asemaa ei olisi asetettu A:lle, jonka hallussa vuokra-asunto oli ja joka oli paikalla 

asunnossaan pahoinpitelyn aikana. Edellä kannattamani mallin mukaan, oikeudellisen 

velvollisuuden sijaan huomio kiinnitettäisiin arvioinnissa ensiksi rinnastumisvaatimukseen 

ja sen edellytysten täyttymiseen, ja toiseksi tapauskohtaiseen harkintaan siitä, olisiko 

henkilöltä kohtuudella voitu odottaa jotain toimintaa juuri tässä tilanteessa. 

4.4.2 Tapauskohtainen harkinta toimintavelvollisuudesta 
Korkein oikeus on tapauksessa KKO 2014:22 todennut, että henkilö jonka asunnossa rikos 

toteutui, oli sallimalla toiminnan tosiasiallisesti edistänyt rikoksen tekemistä. Näin 

todetaan tuomion perusteluissa. Rinnastumisvaatimuksen edellytykset eivät kuitenkaan 

välttämättä täyty kyseisessä tapauksessa. Kun katsotaan pelkästään rinnastumisvaatimusta 

eli sitä, voidaanko asunnon omistajan A:n toimintaa katsoa aktiiviseen rikoksen 

edistämiseen rinnastettavana, eivät edellytykset välttämättä täyty. A:n toimintaan sisältyy 

ainoastaan se, että hän ei ole puuttunut asunnossaan muiden vieraiden keskeisiin toimiin, 

mikä on vaikea itsessään rinnastaa aktiiviseen rikoksen edistämiseen. Pidän 

rinnastumisvaatimusta yleisempänä edellytyksenä kuin toimintavelvollisuuden vaatimusta, 

enkä katso että puuttumattomuutta omien vieraiden toimintaan tulisi yleisesti rinnastaa 

aktiiviseen toimeen.137 Sitä vastoin tapauskohtainen harkinta toimintavelvollisuudesta voisi 

puoltaa A:n vastuuta. 

 

Tapauksessa uhria oli pahoinpidelty kaikkiaan kolmen tunnin ajan siten, että häneltä oli 

lähtenyt taju. Uhri oli riisuttu alastomaksi ja häntä oli lyöty useita kertoja mailan tapaisella 

välineellä kasvojen alueelle. Uhrin kaulaan oli laitettu koirille tarkoitettu kuristuspanta 

jolla häntä oli kuristettu. Uhrin jalat ja kädet oli teon aikana sidottu teipeillä kiinni 
                                                
 
136 Tikkala 2015, s. 46. 
137 Vertaa analyysiin tapauksesta VaaHO 2016:2 jota käsittelen tarkemmin luvussa 5. Tuossa tapauksessa 
katson rinnastumisvaatimuksen edellytykset täyttyvän, sillä jatkuva salliminen yhteisen elämä ja kodin 
keskellä on voitava rinnastaa aktiiviseen rikoksen edistämiseen helpommin, kuin jos vieraana oleva tuttava 
ryhtyy rikokseen omassa asunnossa yllättäen. 
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toisiinsa. Uhri on jossain vaiheessa siirretty kaappiin, jossa hänen koko kehoa on hakattu 

mailalla, mukaan lukien hänen polvilumpioitaan sekä hänen sormiaan. Lisäksi uhrille on 

pakkosyötetty sekä huumausainetta, hänen omaa ulostettaan että pala hänen omasta 

korvastaan, jonka tekijät B ja C olivat leikanneet saksilla irti. Uhrin peräsuoleen on 

tungettu ruuvimeisseli, ja hänen sukupuolielimiään on poltettu kaasupolttimella. 

 

Mainitunlainen pahoinpitely on ilmeisen törkeä sekä ihmisarvoa alentava ja tekotapa on 

selvästi RL 21:6:n edellyttämällä tavalla erityisen raaka ja julma. A ei todistelun 

perusteella ollut osallistunut varsinaiseen ruumiilliseen pahoinpitelyyn, mutta pahoinpitely 

tapahtui hänen asunnossaan ja hänen tietäen. Ei voitu näyttää, että A olisi etukäteen tiennyt 

B:n ja C:n aikomuksista, kun hänet tuotiin vieraana asuntoon. Ei voitu näyttää, että A olisi 

osallistunut pahoinpitelyn suunnitteluun, fyysiseen toteuttamiseen taikka tiennyt tästä 

etukäteen. A on kuitenkin sallinut pitkäkestoisen ihmisarvoa alentavan pahoinpitelyn 

hänen asunnossaan, väittämättäkään, että hän olisi yrittänyt estää sitä. Näillä perusteilla 

tapauskohtaisen harkinnan on johdettava siihen, että A on syyllistynyt törkeään 

pahoinpitelyn avunantoon luovuttamalla asuntonsa teon toteuttamiseksi sekä 

pysyttelemällä passiivisena teon ajan. Katson, että mainitunlaisessa tapauksessa olisi voitu 

kohtuudella asettaa A:lle toimimisvelvollisuus, sillä hänellä olisi, erityisesti asunnon 

haltijana, ollut hyvät edellytykset vähintäänkin käskemään B:tä ja C:tä lopettamaan ja 

poistumaan hänen asunnostaan, taikka pyytämään poliisia häätämään heidät ulos. 

 

Siten mallini soveltaminen tapaukseen KKO 2014:22 päätyisi myös vapauttavaan 

tuomioon, tosin toisin perustein kuin tuomiossa. Pidän oikeana asettaa A:lle kyseisessä 

tilanteessa toimintavelvollisuuden, mutta en katsoa rinnastumisvaatimuksen täyttyvän. 

Katson rinnastumisvaatimuksen olevan toimintavelvollisuutta yleisempi kriteeri, ja kun 

kumpikin vaatimus ei täyty, ei avunannosta voitaisi rangaista. Sen sijaan tässä tapauksessa 

pidän todennäköisenä, että A: olisi voitu asettaa vastuuseen teoistaan RL 21:15:n138 nojalla 

pelastustoimen laiminlyönnistä, mistä ei kuitenkaan ollut vaadittu rangaistusta. 

 

Myös saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on todettu, että jotta rangaistava avunanto 

laiminlyönnin kautta olisi mahdollinen, sen täytyy jollain tapaa olla erotettavissa 

                                                
 
138 RL 21:15 sisältö mainittiin johdannossa 
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laiminlyönnistä. 139  Saksalaisessa kirjallisuudessa pyrittiin kauan erottamaan nämä 

toisistaan muun muassa teonherruuden määritelmän avulla ja sen kautta päädyttiin 

keskustelemaan siitä, onko laiminlyöty rikoksen estäminen vai rikoksen vaikeuttaminen.  

 

Tekijän arviointi siitä, kuinka suurella todennäköisyydellä rikos estyisi hänen 

toiminnallaan olisi kuitenkin subjektiivinen. Kirjallisuudessa on esitetty kritiikkiä sitä 

kohtaan, että tekijän subjektiivinen suhtautuminen päätekijän tekoa kohtaan ratkaisisi sen, 

onko henkilö laiminlyönnillään syyllistynyt rangaistavaan rikoksen edistämiseen vai ei. 140 

Sering esittää jyrkästi, että tekijän ja avunantajan välistä rajaa ei voida määritellä 

laiminlyönnin käsitteen kautta. Laiminlyönti ja aktiivinen teko ovat rakenteeltaan erilaisia, 

ja kumpaakin tekotapaa täytyy erikseen arvioida tekijän ja osallisen teon luonteen 

kannalta.141  

 

Saksassa on oikeuskäytännön perusteella esimerkiksi järjestyksenvalvoja joka sallii/sietää 

vankien varkauksia ulkotöiden aikana, syyllistynyt avunantoon.142 Myös esimies, joka ei 

estä alaisen poistuvan onnettomuuspaikalta, syyllistyy rangaistavaan avunantoon.143 Edellä 

mainituissa esimerkkitapauksissa syyllisyys olisi helposti johdettavissa jo RL 3:3.2 

perusteella, sillä avunantajalla on selvästi ollut myös meidän pykälän esimerkkiluetteloon 

sopiva oikeudellinen velvollisuus seurauksen estämiseen, muodollisen asemansa johdosta. 

Kuitenkin esimerkiksi tapauksessa RG 73, 53[54] muodollista oikeudellista velvollisuutta 

ei ollut. Tapauksessa oli kyse vaimonsa murhanneesta aviomiehestä ja siitä, oliko tämän 

salarakas syyllistynyt murhan avunantoon.  

 

Aviomies oli surmannut vaimonsa, voidakseen naida salarakkaansa. Fyysistä tai psyykkistä 

aktiivista myötävaikuttamista vaimon murhaamiseen salarakkaan osalta ei voitu todeta. 

Heräsi kuitenkin kysymys siitä, olisiko salarakas voinut estää murhan, kieltäytymällä 

menemästä miehen kanssa naimisiin, jos tämä murhaisi vaimonsa. Oikeus katsoi, että 

salarakas olisi näin menettelemällä voinut estää, tai vähintäänkin hidastuttaa tekoa, jolloin 

hidastuttaminen oltaisi voitu rinnastaa teon vaikeuttamiseen. Koska oli epäselvää, olisiko 
                                                
 
139 Sering 2000, s.95.  
140 Sering 2000, s. 23. 
141 Sering 2000, s. 73. 
142 RG 53, 292. 
143RG 69, 349. Samoin perustein laivastonjohtaja joka sallii henkilökunnan salakuljettamisen syyllistyy 
avunantoon laiminlyönnillä esimiesasemansa johdosta (RG 71, 176) 
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teko estynyt, tapauksessa päädyttiin siihen, että jo teon vaikeuttamisen laiminlyönti oli 

rangaistavaa avunantoa.144  

 

Oikeudellinen velvollisuus ei tässä tapauksessa ainakaan voisi perustua virkaan eikä 

sopimukseen. Tekijän ja uhrin välinen suhdekaan tuskin soveltuisi vaimon ja salarakkaan 

väliseen suhteeseen. Tapauksessa salarakkaalla ei olisi voitu katsoa olevan muodollista 

oikeudellista velvollisuutta estää miestä murhaamasta vaimoaan. Edellä ehdottamani 

mallin mukaan muodollista oikeudellista asemaa ei tarvitsekaan olla, mutta katson, että 

kyseisessä tapauksessa ensinnäkään rinnastumisvaatimus ei täyttyisi, eikä varsinkaan 

tapauskohtaisen harkinnan kautta salarakkaalle voisi asettaa toimintavelvollisuutta. RL 

15:10 törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen soveltuisi mainitunlaiseen tapaukseen 

muuten, mutta mikäli salarakas katsotaan miehen läheiseksi, ei vastuuta voitaisi perustaa 

tuohonkaan lainkohtaan. 

5 Avunantovastuun alaraja erityisesti huumausainerikoksissa 

5.1 Huumausainerikokset ja niiden erityispiirteet 
Huumausaineiden käyttö, valmistaminen ja levittäminen ovat kriminalisoituja ja niistä 

säännellään laissa lähtökohtaisesti siksi, että huumausaineet ovat terveydelle haitallisia ja 

ne aiheuttavat siten myös huomattavia kuluja valtiolle. Huumausainerikoksista suurinta 

osaa pidetään tekorikoksina, kun niissä yksinomaan teko on rangaistava (esim. viljely tai 

valmistaminen itsessään).145 Huumausainerikosten lisäksi huumausaineisiin liittyy usein 

muitakin rikoksia, sillä huumeiden käyttäjät rahoittavat esimerkiksi usein myös huumeiden 

käyttönsä anastamalla omaisuutta ja myymällä sitä eteenpäin. Lisäksi huumausaineen 

vaikutuksen alaisena käyttäjät ovat usein aggressiivisempia ja siten huumausaineiden 

käyttöön liittyy usein myös väkivaltarikoksia. 146 Lisäksi tässä voidaan nostaa esiin 

huumausainepiireissä vallitseva järjestys, jossa on tavanomaista toteuttaa 

väkivaltarikoksia, ryöstöjä, kiristyksiä, vapauden riistämistä ja jopa surmia hoitamattomien 

huumevelkojen takia. Siten huumausaineiden käyttöön liittyy paljon muutakin kuin 

                                                
 
144 Sering 2000, s. 106-107. 
145 Melander 2016, s. 134. 
146 Tolvanen 2014, s. 875. 
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käyttäjän oma terveys huumausainetta käytettäessä. Siten huumausainerikokset ja niiden 

kriminalisointi on helpommin perusteltu. 

 

Kuten johdannossa mainittiin, huumausainerikoksissa on pikemminkin sääntö kuin 

poikkeus, että rikoksiin liittyy monta tekijä. Huumausaineen kulkeutuessa valmistajalta 

käyttäjälle, huumausainetta käsittelee / kuljettaa / pitää hallussaan useampi käsipari. Siten 

juuri huumausainerikoksissa valmistelu, edistäminen, avunanto, yllytys ja 

rikoskumppanuus on tavallista ja teon moitittavuudesta ja osuudesta kokonaisuuteen 

riippuen, välikäden vastuu voi vaihdella. Huumausainerikoksista säännellään RL 50 

luvussa jossa on myös erikseen säännelty huumausainerikoksen valmistelusta (RL 50:3), 

edistämisestä (RL 50:4) sekä törkeästä huumausainerikoksen edistämisestä (50:4a). Siitä 

huolimatta, että huumausainerikoksiin liitetään erityinen sääntely myötävaikuttajia varten, 

myös yleiset RL 5 luvun osallisuusopilliset säännökset pätevät. 

 

Passiivisen myötävaikuttamisen arvioimisen helpottamiseksi huumausainerikoksissa, 

selostan seuraavassa lyhyesti rikoslaissa säännellyt huumausainerikokset. Selostus 

huumausainerikoksista edesauttaa sen hahmottamista, minkälaisiin tilanteisiin ja 

tyyppitapauksiin koetan soveltaa edellä esitettyä avunannosta laiminlyönnillä. 

 

Huumausainerikoksen perusmuotoon (RL 50:1) kuuluvat seuraavat kriminalisoinnit: 

Huumausaineen viljely ja valmistaminen, huumausaineen salakuljetus, huumausaineen 

levittäminen ja muu luovuttaminen, huumausaineen hallussapito sekä huumausaineen 

hankkiminen. Näiden tunnusmerkistöjen tunteminen on tutkielmani kannalta perusteltua, 

sillä vain siten voin tarkastella avunannon ja laiminlyönnin soveltumista kuhunkin 

huumausainerikokseen.  

 

Huumausaineen valmistaminen ja valmistamisen yrittäminen on säädetty rangaistavaksi. 

Valmistamiseksi lasketaan myös huumausainetta sisältävän aineen puhdistaminen 

käyttökelpoiseksi tai muuntaminen toiseksi huumausaineeksi. Rangaistuksen mittaamiseen 

vaikuttaa huumausaineen määrä.147 

 

                                                
 
147 Tolvanen 2014, s. 884-885. 
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Huumausaineen salakuljetukseen syyllistyy tuomalla maahan tai viemällä maasta 

huumausainetta. Myös huumausaineen kuljetuttaminen käyttämällä toista henkilöä 

kuljettamiseen on rangaistavaa tämän säännöksen nojalla. Myös kaikki yritysteot ovat 

rangaistavia toteutuneen teon tavoin. Milloin huumausaine siirtyy maasta toiseen postitse, 

säännönmukainen teko täyttyy, kun paketti lähtee postitoimistosta määränpäänään toinen 

maa. Maahantuonti ei siis ole vielä rangaistavan yrityksen tasolla, kun paketti on annettu 

kuljettavan yrityksen haltuun, mutta koska säännöksessä on erikseen säädetty 

rangaistavaksi myös kuljetuttamisen yritys, tekomuoto täyttyy jo annettaessa pakettia 

postille. Kuljetuttajana pidetään sitä, joka on antanut kuljettamis-toimeksiannon. 

Kuljetuttajana ei vielä pidetä lähetyksen tilaajaa, ellei hän itse järjestä kuljetusta. Ei edes 

silloin, kun paketista on etukäteen maksettu ja annettu toimitusosoite.148 

 

Salakuljetustapauksista joissakin tahallisuus uupuu. Jos toisen matkatavaroihin esimerkiksi 

on kätketty huumausainetta, on hyväksikäytetyt kuljettajan toimitettava aine välittömästi 

viranomaisille. Kun kuriiri toimii näin ja on ollut tietämätön kätköstä, hän ei ole toiminut 

tahallisesti. Tietämättömyys on tässä kysymyksessä mielenkiintoista siksi, että tahallisuus 

myös voi olla osittaista. Kuriiri on voinut tahallisesti kuljettaa huumausainetta siinä 

uskossa, että huumausaineen määrän perusteella teko täyttäisi korkeintaan tavallisen 

huumausainerikoksen vaikka määrä tosiasiassa täytti törkeän huumausainerikoksen 

edellytykset.149 

 

Myös huumausaineen levittäminen ja muu luovuttaminen tai sen yritys on säädetty 

rangaistavaksi. Tämän säännöksen yleisin toteuttamistapa on huumausaineen myyminen. 

Myymisen lisäksi huumausainetta voidaan välittää, joka on myös huumausaineen 

luovuttamisena rangaistavaa. Välittäjä toimii yhteistyössä myyjän ja ostajan kanssa mutta 

hän ei itse käy kauppaa tai omista huumausainetta. Alarajaa on pidetty tässä säännöksessä 

erittäin alhaisena, ja jo siitä, että kertoo toiselle osoitetiedot tai myyjän henkilötiedot, on 

voitu rangaista välittämisestä. Tolvanen ehdottaa, että lisäkriteerinä pidettäisiin sitä, että 

tietojen luovuttaminen tapahtuu myyjän suostumuksella. Välittämisenä ei siis tulisi sen 

paljastamista, mistä huumausainetta on saatavilla, ellei myyjän ja välittäjän välillä vallitse 
                                                
 
148 Tolvanen 2014, s. 885-886. 
149 Näin tapauksessa KKO 2001:13, jossa kuriiri tuomittiin tavallisesta huumausainerikoksesta sillä hänen ei 
katsottu tietävän määrän ylittävä törkeän huumausainerikoksen kynnyksen. Tahallisuutta arvioitiin myös 
tapauksissa KKO 2001:117 ja KKO 2004:72) 
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jonkinlainen yhteistoiminta. Huumausaineen muuna luovuttamisena voidaan pitää 

esimerkiksi sitä, kun luovuttaa toisen käyttöön huumausainetta omasta hallinnastaan.150 

 

Huumausaineen hallussapidon tunnusmerkistö täyttyy jos tekijällä on määräysvalta 

huumausaineen siirtämisestä. Fyysistä hallussapitoa ei välttämättä edellytetä. Esimerkiksi 

huumausaineen ollessa kätkettynä vaikka metsään, sen katsotaan olevan tekijän hallussa.151 

Postitse saapuvan huumausainepaketin katsotaan olevan tekijän hallussa vasta hänen 

noudettuaan paketti. Toisaalta jo pakettia tilattaessa syyllistyy huumausainerikokseen 

mutta ei tämän säännöksen nojalla, vaan huumausaineen hankkimisen yrityksen muodossa. 

Hallussapidon on oltava tahallista jotta se olisi rangaistavaa.152 

 

Huumausaineen hankkiminen ja hankkimisen yritys on rangaistavaa. Yritys on 

rangaistavaa jos se epäonnistuu esimerkiksi siksi, että myyjällä ei juuri silloin olekaan 

hallussaan huumausainetta. Sitä vastoin, jos yrittää hankkia huumausainetta joltain, joka ei 

sitä lainkaan pidä hallussaan tai myy, yritys on kelvoton eikä rangaistava. Täytyy voida 

osoittaa, että taholla jolta huumausainetta yritettiin ostaa, oli huumausainetta hallussaan tai 

hän olisi voinut sitä hankkia ostajan tarpeita varten.153 Tässä rajanveto tuntuu häilyvältä ja 

vaikeasti todistettavalta, ehkä jopa tulkinnanvaraiselta. Missä kulkee raja rangaistavan 

ostoyrityksen ja sallitun tiedustelun välillä? 

 

Huumausaineen käyttörikoksesta rangaistaan huumausainetta laittomasti käyttänyttä. 

Saman säännöksen mukaan rangaistaan sitä, joka pitää hallussaan vähäistä määrää 

huumausainetta omaa käyttöä varten. Tämän säännöksen mukainen huumausaineen 

käyttörikos ei siis kuulu perus huumausainerikokseen. Rajanveto on luonnollisesti monesti 

hankalaa sen kohdalla, onko huumausaineen hallussapidosta rangaistava huumausaineen 

hallussapitosäännöksen mukaan, vai huumausaineen käyttörikoksen mukaan. Ratkaiseva 

tekijä on, onko aine ollut omaa käyttöä varten vai ei, mikä on usein vaikea todistaa. 

                                                
 
150 Tolvanen 2014, s. 889-890. 
151 Tapauksessa KKO 1994:64 Huumausaineen katsottiin olevan tekijän hallinnassa maahan kaivettuna kun 
se oli tekijän noudettavissa. Tapauksessa KKO 2001:91 hallussapidon edellytykset täyttyivät jo sen 
perusteella, että tekijä tiesi, miltä huoltoasemalta huumausaineet löytyy. 
152 Tolvanen 2014, s. 890-891. 
153 Tolvanen 2014, s. 893. 
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Tunnusmerkistön valinnalla on kuitenkin merkittävä vaikutus. Käyttörikoksesta epäiltyä ei 

voida helposti pidättää, toisin kuin huumausaineen hallussapidosta epäillyn.154 

5.2 Osallisuudesta huumausainerikokseen 

5.2.1 Tyyppitapaukset 
Edellä on jo todettu osallisuuden aktualisoituvan erityisen usein huumausainerikoksissa 

niiden erityispiirteiden vuoksi. Eri henkilöiden myötävaikuttamisen asteet saattavat 

vaihdella merkittävästi, mikä on huomioitava ensinnäkin arvioitaessa sitä, onko osallista 

rangaistava tekijänä, avunantajana RL 5:6 mukaan, huumausainerikoksen valmistelijana 

RL 50:3 mukaan, vai huumausainerikoksen edistäjänä RL 50:4 mukaan. Lisäksi 

rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava osallisuusaste. Käytännössä osallisuuden 

asteella voi olla merkittäväkin vaikutus rangaistuksen mittaamiseen.155  

 

Huumausainerikoksissa asetetaan verrattain usein eri tavoin osallistuneet tekijävastuuseen, 

mikä johtunee ainakin osittain siitä, että huumausainerikosten tunnusmerkistöt kattavat 

hyvinkin monenlaiset, vähäisetkin, toimet. Esitän seuraavassa muutaman tyyppitapauksen 

kantani tueksi. Seuraavat oikeus- ja esimerkkitapaukset ovat kaikki sellaisia, että vastaavaa 

toimintaa/osallisuutta jonkin muun tyyppisten rikosten piirissä, kenties arvioitaisiin 

avunantona taikka laiminlyöntinä. 

 

Tapauksessa KKO 2004:72 oli kyse osallisuudesta törkeään huumausainerikokseen. 

Tapauksessa löydettiin B:n käytössä olleesta autosta iso määrä amfetamiinia. Reppu jossa 

huumausainetta oli, ilmestyi autoon B:n ja hänen avovaimonsa A:n poistuttua autosta 

ravintolan edessä noin 15 minuutiksi. Ravintolan sijainnin A oli selvittänyt B:n pyynnöstä 

aikaisemmin päivällä, tietämättä syytä siihen. A oli autossa matkustajana ja reppu löytyi 

hänen penkkinsä alta. A oli kertomuksensa mukaan havainnut repun, mutta B oli todennut, 

että reppu tutkitaan kotona laittaessaan repun samalla A:n penkin alle, eikä A siten tiennyt 

repun sisällöstä. B oli päivän aikana soittanut 11 puhelua henkilölle joka heidän oli määrä 

                                                
 
154 Tolvanen 2014, s. 897-898. 
155 Nuutila & Melander 2008, luku II.X ”Huumausainerikokset”. Esimerkiksi tapauksessa KKO:2006:60 
arvioitiin osallisten eriasteista osuutta Subutexin maahantuonnissa sen levittämis- ja myyntitarkoituksessa. 
Eriasteinen osuus vaikutti rangaistuksien pituuksiin siten, että ankarin rangaistus oli vankeutta 5,5 vuotta, ja 
lievin 3 vuotta. Osallisten todettiin kuitenkin toimineen yksissä tuumin ja jokainen osallinen tuomittiin 
tekijänä. 
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tavata ravintolassa, ja he kävivät ravintolassa 2 kertaa päivän aikana. Korkein oikeus katsoi 

epätodennäköiseksi, että avopuoliso lähtisi yhteiselle autoretkelle koko päiväksi ja kuulisi 

lukuisia puheluita kyselemättä mistä on kyse. Etenkin kun ensimmäinen käynti ravintolalla 

epäonnistui eikä toivottua henkilöä tavattu, on erittäin epäuskottavaa että avopuoliso lähtee 

uudestaan mukaan toteuttamaan samaa tapaamista, kysymättä mikä tapaamisen syy on tai 

miksi se peruuntui ensimmäisellä kerralla. Korkein oikeus totesi, että mainituista seikoista 

mikään ei yksinään osoita A:n osallisuutta törkeään huumausainerikokseen. Kuitenkaan 

esitetyn näytön perusteella ei ollut mitään muuta uskottavaa selitystä A:n toiminnalle, kuin 

se, että hän oli toiminut yhteistuumin B:n kanssa. Siten A katsottiin rikoskumppaniksi ja 

tuomittiin siten tekijänä törkeästä huumausainerikoksesta. 

 

Hallussapitorikokseen syyllistyy usein myös muu kuin kielletyn huumausaineen omistaja. 

Kirjallisuudessa on esitetty, että henkilö, jonka luona huumetta säilytetään tai jokainen 

samasta seurueesta, kun huumetta on hankittu seurueen yhteiseen käyttöön, syyllistyy koko 

erän hallussapitorikokseen. Tuolloin ei pelkästään huumausaineen hakijaa tuomittaisi 

hallussapidosta vaan kaikki tuomitaan hallussapidosta, ei pelkästään käyttörikoksesta. 

Toisaalta seurueessa voi myös olla henkilöitä, joiden tietoisuus eikä siten myöskään 

tahallisuus huumausaineen hallussapitoon täyty. 156  Esitetyssä esimerkissä seurueen 

jäsenten toimintaa voitaisiin myös nähdä hallussapitona vain kunkin seurueen jäsenen 

omaan käyttömäärään asti RL 50:2a:n mukaisesti, sillä he eivät välttämättä ole pitäneet 

huumausainetta hallussaan enempää kuin sen vähäisen määrän, jonka itse käyttivät, mikä 

sisältyy jo huumausaineen käyttörikoksen tunnusmerkistöön. Näin olisi ainakin, mikäli 

jokainen seurueen jäsen olisi erikseen ostanut tai saanut pienen osan huumausaine-erästä 

joka paikalle tuotiin omaan käyttöönsä. 157 Silloin olisi vaikeasti perusteltavissa, miksi 

pelkästään tietoisuus siitä, että huumausainetta tuodaan oman ”tilauksen” lisäksi suurempi 

erä, josta annettiin kaikille seurueen jäsenille osa. Kun hallussapitorikos täyttyy sillä, että 

tekijällä on määräysvalta huumausaineen siirtämisestä voidaan kysyä, olisiko 

esimerkkitapauksessa seurueella yhteinen määräysvalta koko erään, vai olisiko kullakin 

jäsenellä määräysvalta tiettyyn osaan huumausainetta, vai olisiko huumausaineen tuoja 

nähtävä omistajana ja siten määräysvaltaisena koko erän suhteen? Tämän tutkielman 

                                                
 
156 Nuutila & Melander 2008, II.38. Talentum fokus. 
157 RL 50:2a:n mukaan ”joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan.... on tuomittava 
huumausaineen käyttörikoksesta”. 
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rajoissa en voi paneutua tarkemmin esitettyyn kuvitteelliseen esimerkkitapaukseen tai 

siihen, onko huumausaine joka on koko seurueen käytettävissä aina myös kaikkien 

jäsenten hallussa. Esimerkkitapaus kuitenkin puoltaa tulkintaani siitä, että 

huumausainerikosten piirissä asetetaan eri tavoin osalliset henkilöt verrattain usein 

tekijävastuuseen riippumatta toiminnan osuudesta tekokokonaisuuteen. 

 

5.2.2 Huumausainerikoksen valmistelu ja edistäminen 
Suomen rikosoikeus on pääasiassa tekorikosoikeutta, jossa lähtökohtaisesti rikoksen 

valmistelu ei ole rangaistavaa, sillä tekijälle on haluttu jättää mahdollisuus harkita rikoksen 

toteuttamista vielä valmisteluvaiheessa. Huumausainerikosten piirissä rikoksen valmistelu 

tuli rangaistavaksi vuonna 1993 voimaantulleen rikoslain myötä, jota ennen pelkästään 

törkeän huumausainerikoksen valmistelu oli rangaistavaa.158 

 

RL 50:3:n mukaan huumausainerikoksen valmistelusta tuomitaan se, joka tehdäkseen RL 

50:1:n 1-4 kohdassa tarkoitetun rikoksen valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa 

tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen. 159 

Rangaistusasteikko on sama kuin huumausainerikoksessa sekä huumausainerikoksen 

yrityksessä siitä huolimatta, että valmistelua pidetään vähemmän moitittavana kuin 

yritystä, joka on periaatteessa pidemmälle edennyt toiminta. Samaa rangaistusasteikkoa 

perustellaan sillä, että valmistelu saattaa koskea esimerkiksi niin suurten määrien 

levittämistä, että kahden vuoden rangaistus voi tulla tarpeeseen.160 

 

Rangaistavaa tämän lainkohdan nojalla on esimerkiksi välineiden ja tarvikkeiden 

kaikenlainen vastaanottaminen ja haltuunsaaminen. Jo ennestään tekijän hallinnassa olevat 

välineet ja niiden käyttäminen huumausainerikoksen tekemiseen, niitä sitä varten 

muuntelematta, rajataan rangaistavan valmistelun ulkopuolelle. Esimerkiksi auto voi olla 

tässä tarkoitettu väline jos siihen on tehty muutoksia salakuljetusta varten. Hyödykkeet 

jotka tässä tulee kyseeseen, ovat usein sallittuihin tarkoituksiin liittyviä, joten välineen 

                                                
 
158 Nuutila & Melander 2008, II.38. Talentum fokus sekä HE 180/1992, s. 24. Huumausainerikoksen 
valmistelu perustuu Wienin yleissopimukseen (SopS 44/1994). 
159Alkuperäinen lainkohta rajoittui koskemaan valmistelua RL 50 luvun 1 §:n 1-3 kohdissa tarkoitettuja 
rikoksia. Lainkohtaa laajennettiin koskemaan myös kohtaa 4 2008 vuoden lakimuutoksen myötä: HE 
22/2008, s. 32. 
160 HE 180/1992, s. 24. 



 
 

55 

rangaistavuutta arvioitaessa on tapauskohtaisesti huomioitava muut asiaan liittyvät seikat 

kuten rikossuunnitelma. 161  Huomautettakoon, ettei lain esitöissä sen enempää kuin 

oikeuskäytännössä tai kirjallisuudessakaan ole otettu kantaa siihen, voisiko asunto, 

asunnon osa, kiinteistö tai muu ”tila” tulkita säännöksessä tarkoitetuksi välineeksi. Kiinteä 

omaisuus on kiinnostava erityisesti edellä selostetun VaaHO 2016:2 tapauksen valossa.162 

 

Huumausainerikoksen valmistelua koskevaa säännöstä on sovellettu harvoin, eikä siitä ole 

seurannut ankaria rangaistuksia. Kun valmistelun rangaistavuus poikkeaa 

tekorikosoikeudellisesta pääsäännöstä, sitä tulisikin tulkita suppeasti. 163  Säännös 

huumausainerikoksen valmistelusta ei itsessään ole niinkään relevvantti arvioitaessa sen 

suhdetta avunantoon laiminlyönnillä, sillä valmistelurikoksessa on kyse oman rikoksen 

valmistelusta, eikä avunanto tule kysymykseen suhteessa omaan rikokseen, joten 

säännökset eivät voikaan olla päällekkäisiä. Nostin kuitenkin esiin muutaman 

yksityiskohdan siitä, mitkä välineet voivat tulla kyseeseen huumausaineen 

valmistelurikoksessa ja miten käsitteitä tulisi tulkita, sillä seuraavassa esitettävän 

säännöksen, RL 50:4 huumausainerikoksen edistämisestä, esitöissä viitataan 

huumausainerikoksen valmistelusta todettuun siltä osin, mitä välineillä, tarvikkeilla tai 

aineilla tarkoitetaan.164 

 

Huumausainerikoksen edistäminen on valmistelua kiinnostavampi suhteessa avunantoon 

laiminlyönnillä, sillä tässä säännöksessä (RL 50:4) on kyse nimenomaan toisen tekemän tai 

toisen suunnitteleman rikoksen edistämisestä. Säännös tuli lakiin samaan aikaan kuin 

valmistelusäännös. Tässä on huomautettava, että säännös huumausainerikoksen 

edistämisestä on lisätty lakiin 10 vuotta ennen sekä epävarsinaisten laiminlyöntirikosten 

lisäämistä lakiin että myös ennen kuin avunantosäännös sai väljemmän sanamuotonsa 

”joka neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen 

rangaistavan yrityksen tekemisessä” sekä ennen sitä, kun lain esitöissä tulkintani mukaan 

pyrittiin mahdollistamaan rangaistava avunanto laiminlyönnillä. 

                                                
 
161 HE 180/1992, s. 24. 
162 Asunnon luovuttamista rikoksen tekemiseen on arvioitu yhteydessä avunantoon laiminlyönnillä myös 
esimerkiksi tapauksissa KKO 2014:22 sekä Saksan oikeustapauksessa BGH 2 StR 251/06 jossa todettiin, 
ettei pelkästään asunnon hallitseminen perusta velvollisuutta puuttua siellä toteutettuun 
huumausainerikokeen. 
163 Nuutila & Melander 2008, II.38. Talentum fokus. 
164 HE 180/1992, s. 25. 
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Huumausainerikoksen edistämisestä tuomitaan ensinnäkin se, joka huumausaineen laitonta 

valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa 

tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän 

tarkoitukseen ja toiseksi se, joka varoja lainaamalla tai muuten rahoittamalla edistää 

huumausainerikosta tai sen valmistelua, jollei teko ole rangaistava osallisuutena 

huumausainerikokseen. Rangaistusasteikko on sakkoa – enintään kaksi vuotta vankeutta. 

 

Hallituksen esityksessä viitataan siihen mitä valmistelusäännöksen yhteydessä on todettu 

siitä mitä välineillä, tarvikkeilla tai aineilla tarkoitetaan. Lisäksi todetaan, että tekotapoina 

valmistaminen, kuljettaminen tai luovuttaminen eivät aiheuttane tulkintaongelmia. 

Ilmaisulla ”käytettäisiin” on haluttu kattaa sekä välineiden käyttäminen sillä hetkellä että 

sekä, että niitä aiotaan käyttää.165 Tapauksen VaaHO 2016:2 tapauksen kannalta on sinänsä 

mielenkiintoista, olisiko avopuolisoa voitu rangaista tämän edistämissäännöksen nojalla, 

jos siihen olisi vedottu. Se kuitenkin edellyttäisi, että välineeksi voitaisiin tulkita myös 

kiinteä omaisuus, eli avoparin koti ja kiinteistö, sekä lisäksi, että luovuttamiseksi voitaisiin 

lukea passiivinen hyväksyminen tai sietäminen. Kuten edellä mainittiin, välineeksi luetaan 

ainakin auto, mutta kiinteästä omaisuudesta ei ole hallituksen esityksessä, kirjallisuudessa, 

eikä lakivaliokunnan mietinnössäkään sanottu mitään. Luovuttamiskysymys on tässä 

tapauksessa monimutkainen, sillä vaikka luovuttamiseksi voitaisiinkin katsoa passiivinen 

salliminen, kiinteistö ja asuntotilat joita on käytetty kannabiksen viljelyyn ovat olleet 

avoparin yhteisessä omistuksessa. Lähtökohtaisesti kun puhutaan luovuttamisesta, 

tarkoitetaan aktiivista tointa. Välineen luovuttaminen kannabiksen viljelyä varten olisi 

kyseisessä tapauksessa kaukaa haettu ja vaatisi pidemmän analyysin yhteisomistajien 

keskeisistä luovutuksista. Tässä yhteydessä ei ole tilaa paneutua luovuttamiskysymykseen 

yksityiskohtaisemmin, mutta sulkisin tämän edellä mainituin perustein pois ainakin 

VaaHO 2016:2 kaltaisessa tilanteessa. Välineiden luovuttamissäännös koskee lisäksi vai 

tapauksia, joissa päätekoon ei vielä ole ryhdytty. Kun välineitä hyödyntävä on jo 

syyllistynyt rikokseen, edistämissäännöksen sijaan sovelletaan RL 5:6 mukaista avunantoa 

(taikka yllytystä).166 Eli jos väline on luovutettu esimerkiksi kannabiksen vilejlyä varten ja 

                                                
 
165 HE 180/1992, s. 25. 
166 Nuutila & Melander 2008, II.38. 
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viljeliä on jo ehtinyt syyllistyä huumausainerikokseen, tulisi joka tapauksessa kyseeseen 

rangaistava avunanto eikä huumausainerikoksen edistäminen.  

 

Lisäksi voidaan tarkastella pykälän toista kohtaa, jonka mukaan rahoittamalla 

huumausainerikosta syyllistyy sen edistämiseen. Tällä kohdalla on laajennettu avunannon 

rangaistavuutta, sillä tässä ei edellytetä tarkoitustahallisuutta eikä rahoittajalta vaadita 

tarkkaa tietoa siitä, mihin huumausainerikokseen, tai milloin rahat käytettäisiin, vaan 

riittää, että rahoittaja on tietoinen varojen käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen. 

Rangaistava avunanto edellyttää tarkempaa tietoa konkreettisesta rikoksesta, siten 

psyykkisen suhteen tekoon nähden on oltava RL 5:6 tarkoittamassa avunannossa 

läheisempi.167 

 

Säännöksen mukaan tekijäkumppanuus tai osallisuus, eli myös avunanto, syrjäyttäisi 

säännöksen huumausainerikoksen edistämisestä. Huumausainerikoksen avunannosta 

voidaan tuomita kuitenkin enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta. Siten, vaikka 

avunantosäännöksen soveltaminen syrjäyttää huumausainerikoksen edistämissäännöksen, 

avunantoa rangaistaan lievemmin.168 

 

Edistämissäännöksessä on tyhjentävästi lueteltu ne tekotavat, jotka kuuluvat säännöksen 

piiriin. Säännökseen ei sisälly yleisklausuulia ”tai muilla tavoin” tai vastaavaa kuten 

avunantosäännöksessä, eikä hallituksen esityksessäkään mikään viittaa siihen, että 

säännöksessä mainittuja tekotapoja tulisi tulkita laajasti. Siten huumausainerikoksen 

edistämiseen RL 50:4 nojalla ei voine syyllistyä laiminlyönnillä. 

 

 

5.2.3 Avunanto laiminlyönnillä huumausainerikoksissa 
Huumausainerikosten osalta myötävaikutussäännöksiä on monia, kun 

huumausainerikoksen myötävaikuttamisesta voidaan rangaista paitsi yleisten 

osallisuussäännösten nojalla myös RL 50:4 (ja RL 50:4a). Lainsäätäjä on kuitenkin selvästi 

tarkoittanut säännösten soveltamista rinnakkain sekä säätänyt niiden 

                                                
 
167 HE 180/1992, s. 25 ja Nuutila & Melander 2008, II.38. 
168 Ks. Myös HE 180/1992, s. 26. 
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etusijajärjestyksestä. 169  Hyväksyttäessä edellä esittämäni perustelut siitä, miksi 

huumausainerikoksen edistäminen laiminlyönnillä ei RL 50:4 nojalla olisi mahdollista, ei 

mielestäni voida sulkea pois avunantoa laiminlyönnillä huumausainerikoksista vaikka se 

on omiaan monimutkaistamaan myötävaikuttamissäännösten keskinäistä suhdetta 

entisestään. Muutoin rajoitettaisiin rangaistavan laiminlyönnin mahdollisuudet 

huumausainerikoksissa RL 3:3:een laiminlyöntirikoksista, jolloin palattaisiin 

tekijänvastuun piiriin. Siten koetaan seuraavassa soveltaa laiminlyönnillä toteutettavan 

avunannon konstruktiota muutamaan esimerkkiin huumausainerikoksista.  

 

Palataan ensiksi taas edellä esitettyyn esimerkkiin, jossa huumausainetta haetaan seurueen 

yhteiseen käyttöön.170  Kuvitellaan, että henkilö, jonka kodissa seurue viettää iltaa on 

tietoinen siitä, että huumausainetta haetaan muun seurueen yhteiseen käyttöön. Oletetaan, 

että henkilö ei käytä huumausainetta ollenkaan, mikä on yleisesti kaikkien muiden 

seurueen jäsenten tiedossa eikä kukaan siten oletakaan, että huumausaine tulisi hänen 

hallintaan tai hänen käytettäväksi. Tällöin henkilön syyksi tuskin voidaan lukea 

huumausainerikosta sen perusteella, että hän olisi seurueen jäsenenä syyllistynyt koko 

huumausaine-erän hallussapitoon. Näin täytyisi olla siitäkin huolimatta, että henkilö on 

ollut tietoinen huumausaine-erän hakemisesta ja sen käyttämisestä. 

 

Toisaalta on myös esitetty, että tuttava, jonka luona huumetta säilytetään, voisi syyllistyä 

hallussapitorikokseen. 171  Lienee kuitenkin selvää, että tilanne jossa huumausainetta 

viedään tuttavan luo säilytettäväksi, on erotettava tilanteesta, jossa ystävä tulee kylään 

kantaen mukanaan huumausainetta, jota muut vieraat yhdessä käyttävät. Tällöin en katso 

perustelluksi lukea henkilön syyksi hallussapitorikosta varsinkaan asettamalla häntä 

tekijänvastuuseen samalla tavalla kuin seurueen muita henkilöitä. Henkilön toiminta 

rajoittuu tässä passiiviseksi sietämiseksi, ja hänen osuutensa rikokseen on huomattavasti 

seurueen muita jäseniä pienempi. Kyseeseen voisi korkeintaan tulla avunantovastuu, joka 

tässä olisi toteutettu juurikin passiivisen sallimisen kautta, eli avunanto toteutuisi 

laiminlyönnillä. Henkilöä voitaisiin olosuhteet huomioiden myös pitää syyttömänä. 

 

                                                
 
169 Ks. Edellä luku 5.3.2 siitä, että RL 5:6 avunantosäännös syrjäyttää Rl 50:4 edistämissäännöksen.  
170 Ks. Mitä edellä luvussa 5.3.1 esitettiin seurue-esimerkistä. 
171 Nuutila & Melander 2008, II.38, Talentum Fokus.  
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Mikäli esimerkkiä kehitetään edelleen kuvitellen, että seurue paitsi käyttää yhdessä 

hankkimaansa huumaus-ainetta, myös sallii seurueen ulkopuolisten tulevan ostamaan 

asunnosta huumausainetta, ja asunnon halitja edelleen sallii tapahtumat, tulisiko häntä 

rangaista huumausaineen myymisestä, hallussapidosta, avunannosta vai ei mistään? RL 5:6 

mukainen avunanto lienee luontevilta tuntuvin vaihtoehto. Avunanto olisi tällöin 

passiivista sallimista, eli kuuluisi laiminlyönnillä toteutettavan avunannon konstruktion 

piiriin.  

 

Samoin perustein edellä esitetyssä hovioikeuden ratkaisussa VaaHO 2016:2 avopuoliso 

oltaisiin voitu katsoa syylliseksi avunantoon laiminlyönnillä. Perustelut, jotka hovioikeus 

esittää avopuolison vapauttamisen perusteiksi ensiksi KKO 2014:22 ratkaisusta löytyvän 

toteamuksen siitä, ettei yksinomaan passiivinen sietäminen täytä RL 5:6:ssa tarkoittamaa 

avunantoa.172 Toiseksi hovioikeuden vastuusta vapauttavassa tuomiossa esitetään, että RL 

3:3.2:a epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista ei voida suoraan soveltaa 

huumausainerikoksiin. Oman tulkintaehdotukseni mukaan rangaistava avunanto 

laiminlyönnillä tulee pitää erillään RL 3 luvun 3 pykälässä säännellystä 

laiminlyöntirikoksesta, joten tämä peruste jäisi vailla merkitystä. Hovioikeuden tuomiota 

edeltävässä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiossa 17.9.2013 (R 13/1082) 

avopuoliso tuomittiin avunannosta todeten, että avopuolison menettely täyttää avunannon 

tunnusmerkistön, kun tämä on sallinut yhteisen kiinteistön ja asuntotilojen käyttämisen 

huumausaineen kasvattamiseen ja siten edistänyt huumausainerikoksen tekemistä. 

 

VaaHO 2016:2:a muistuttavasa tapauksessa Vaasan hovioikeus 2.7.2015, nro 115361 (R 

15/123) päätyi samoin perustein kuin VaaHO 2016:2 tapauksessa siihen, että pelkästään 

passiivinen sietäminen ei täytä RL 5:6:n tarkoittamaa avunantoa. Myös tässä hovioikeus 

viittasi KKO 2014:22 toteamukseen passiivisesta sallimisesta. Tätä hovioikeuden ratkaisua 

edeltävässä Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiossa 8.12.2014, nro 153693 (R 14/3301) 

oli avopuolison syyksi luettu avunanto huumausainerikokseen, kun avopuoliso X oli 

sallinut puolisonsa Y:n viljelevän hamppua heidän yhteisessä kodissaan, jonka tilat X oli 

yksin omistanut ja joista hän oli ollut yksin vastuussa. Perusteluissa käräjäoikeus totesi, 

että X:n toiminta on ollut tahallista rikoksen edistämistä ja siten avunantona rangaistavaa, 

                                                
 
172 KKO 2014:22, kohta 9. 
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eikä Y olisi kyennyt laittomaan viljelyyn ellei X olisi sallimalla tämän nimenomaisesti 

edistänyt Y.n tekemää rikosta. 173  Käräjäoikeus totesi perustelujen alkuun avunannon 

tunnusmerkistön täyttmisen kyseisenlaisessa tilanteessa olevan tulkinnanvaraista.174 

 

Puollan kummankin käräjäoikeuksien tulkintoja siitä, että passiivinen salliminen voi olla 

nimenomaista rikoksen edistämistä ja siten rangaistavaa avunantoa laiminlyönnillä. 

Tapauksissa osutaan juuri siihen, mitä hallituksen esityksessä on pyritty mahdollistamaan; 

avunannon toteuttamiseen laiminlyönnillä.175 Kummassakin tuomiossa avopuoliso, joka on 

sallinut kannabiksen viljelyn kodissaan, on tuomittu 40:neen päiväsakkoon, joka on 

kummassakin tapauksessa ollut 240 euroa. Kannabiksen kasvattamisen edistäminen 

oikeustapausten osoittamalla tavalla omassa kodissa tai omalla kiinteistöllä, on 

vähintäänkin niin moitittava teko, että 240 euron sakkorangaistus sekä merkintä 

rikosrekisteriin ovat oikeudenmukaisia seurauksia. 

6 Johtopäätökset 

Esitettyjen oikeustapausten valossa voidaan todeta, että kysymys avunantovastuun 

perustumisesta laiminlyöntiin on vähintäänkin tulkinnanvarainen. Yksimielistä 

tulkintalinjaa ei näytä löytyvän sille, voidaanko RL 5:6:n tarkoittama avunanto ylipäätän 

perustaa laiminlyöntiin ilman, että vastuu siirtyy tekijänvastuun puolelle. Niidenkään 

piirissä, jotka pitävät avunantovastuun perustamista laiminlyöntiin mahdollisena, ei ole 

saavutettu yhtenäistä linjaa siitä, minkä edellytysten täyttyessä se olisi mahdollista. 

 

Hallituksen esityksen perusteella lähtökohdaksi on näkemykseni mukaan otettava se, että 

avunantovastuu voidaan perustaa laiminlyöntiin. Lähtökohdaksi voidaan hallituksen 

esityksestä poimia myös se, että avunantaminen on mahdollista laiminlyönnillä, eli toisin 

sanoen laiminlyönti voi olla avunantoa vain, jos laiminlyönti on rikoksen täytäntöönpanon 

edistämistä sellaisella tavalla, joka voidaan rinnastaa aktiivisen toimen kautta tapahtuvaan 

                                                
 
173  Kolmas esimerkki oikeustapauksesta, jossa päädyttiin samankaltaisin perustein tuomitsemaan 
avunannosta laiminlyönnillä on Turun HO 13.6.2006 nro 1366 (R 06/558) 
174 Käräjäoikeu viittasi perusteluissaan myös omasta loppupäätelmästään poikkeavaan KKO 2014:22:n 
ratkaisuun. 
175 HE 44/2002, s. 167. 
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täytäntöönpanon edistämiseen. 176  Lauri Luoto kutsuu tuota vaatimusta 

rinnastumisvaatimukseksi, ja pidän hänen esittämäänsä määritelmää käsitteelle oikeana: 

rinnastumisvaatimuksessa on kyse laiminlyönnin samaistumisesta aktiivisin toimin 

toteutettavaan avunantamiseen.177 

 

Kun epävarsinaiset laiminlyöntirikokset on kirjattu lakiin laillisuusperiaatteen vuoksi, on 

luonnollista ottaa lähtökohdaksi, että myös avunanto laiminlyönnillä tulisi yhdistää 

epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktioon. Hallituksen esityksessä kuitenkin 

nimenomaan todetaan, että tilanteissa joissa avunantajalla on erityinen oikeudellinen 

velvollisuus seurauksen estämiseksi, velvollisuuden laiminlyönti johtaa suoraan 

tekijänvastuuseen.178 Sitä vastoin hallituksen esityksessä ei missään kohtaa viitatakaan 

siihen, että avunanto laiminlyönnillä olisi liitettävä epävarsinaisten laiminlyöntirikosten 

konstruktioon. Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktio edellyttää, että 

tunnusmerkistöön liittyy seuraus ja voidaan kysyä, mikä avunannon seuraus on? Avunanto 

ei ole täysin itsenäinen tunnusmerkistö, ja siten avunannon seurauksena on pidettävä sitä 

päätekijän toimintaa, jota avunantaja on toiminnallaan edistänyt. 179 

Rinnastumisvaatimuskin on epävarsinaisista laiminlyöntirikoksista täysin erillään oleva 

kriteeri, joka koskee vain laiminlyönnillä toteutettavaa avunantoa.180 Siten katson, että 

laiminlyönnillä toteutettava avunanto on pidettävä erillään epävarsinaisten 

laiminlyöntirikosten konstruktiosta.181 

 

Korkein oikeus on sen sijaan ennakkoratkaisussa 2014:22 selvästi kytkenyt avunantajan 

passiivisen menettelyn epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktioon, ja siten liittänyt 

laiminlyönnillä toteutettavan avunannon kriteeriksi muodollisen oikeudellisen 

toimimisvelvollisuuden, ja edelleen tämän myötä rajoittanut laiminlyöntivastuun 

tekijänvastuuseen.182  Luoto on myös liittänyt laiminlyönnillä toteutettavaan avunantoon 

erityisen oikeudellisen velvollisuuden vaatimuksen, sillä hänestä laiminlyömisen 

samaistaminen aktiiviseen toimeen edellyttää aina, että henkilöä sitoo erityinen 
                                                
 
176 HE 44/2002, s. 167. 
177 Luoto 2015, s. 471. 
178 He 44/2002, s. 167. 
179 Tapani – Tolvanen 2013, s. 414-415. 
180 Luoto 2015, . 472. 
181 Tätä näkemystäni puoltaa Hallituksen esitys, Luoto 2015, s. 470-473 sekä samansuuntaisesti myös 
Tikkala 2015, s. 57. 
182 Kukkonen 2014, s. 186. 
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oikeudellinen toimimisvelvollisuus. Luoto päätyy artikkelissaan siihen, ettei avunannolle 

laiminlyönnillä jää merkittävää soveltamisalaa.183 Tästä poiketen katson, että muodollisen 

oikeudellisen toimintavelvollisuuden sijasta tulisi toimintavelvollisuutta arvioida 

tapauskohtaisesti kaikki vallinneet olosuhteet ja seikat huomioon ottaen. 

 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa tulkitulla tavalla, en pidä tarpeellisena liittää 

laiminlyönnillä toteutettavan avunannon täyttymisen edellytyksiin sellaista tiukasti 

muodollista oikeudellista vastuuasemaa, jota tarkoitetaan RL 3:2:ssa. Edellä mainitussa 

ennakkoratkaisussa ei myöskään oteta kantaa tai anneta painoarvoa hallituksen esitykselle, 

jossa nimenomaan mainitaan laiminlyönti avunannon muotona. Sen sijaan tapauksessa 

2014:22 on tyydytty toteamaan, ettei pelkkä passiivinen menettely tai aktiivisen rikollisen 

teon salliminen voi täyttää rangaistavan avunannon edellytyksiä. 184  Liittämällä 

laiminlyönnillä tapahtuvan avunannon edellytyksiin erityisen toimintavelvollisuuden, 

KKO on ratkaisussaan tulkinnut laiminlyönnillä tapahtuvaa avunantoa erittäin tiukasti.  

 

Edellä mainitun oikeusohjeen hengessä myös käräjäoikeuksien ratkaisuja on muutettu 

hovioikeuksissa vastaamaan tapauksessa KKO 2014:22 esitettyä tulkintaa laiminlyönnillä 

toteutettavasta avunannosta. Esitetyissä oikeustapauksissa on edelleen tyydytty niukkoihin 

perusteluihin ja hieman pelkistetysti on esitetty joko, että passiivinen salliminen on 

avunantoa laiminlyömällä, taikka KKO:n ennakkoratkaisuun viitaten, että passiivinen 

salliminen ei riitä, kun oikeudellista toimintavelvollisuutta ei ole voitu osoittaa. Korkein 

oikeus on, liittämällä laiminlyönnillä toteutettavan avunannon erityiseen muodolliseen 

oikeudelliseen toimintavelvollisuuteen, nostanut passiivisen avunannon 

soveltamiskynnyksen erittäin korkealle. Mikäli tätä KKO:n oikeusohjetta noudatettaisiin, 

sekä samalla hallituksen esityksessä esitettyä siitä, että mikäli oikeudellinen 

toimintavelvollisuus on, seuraa tekijänvastuu, ei passiivisella avunannolla olisi tilaa 

lainkaan. Hallituksen esityksen perusteella kuitenkin on nimenomaan haluttu mahdollistaa 

avunanto myös laiminlyönnillä, mistä syystä en pidä edellä esitettyä passiivisen avunannon 

poissulkemista kokonaan, perusteltuna. 

 

                                                
 
183 Luoto 2015, s. 477-479. 
184 KKO 2014:22 kohta 9 . 
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Yhdyn Tikkalan, KKO 2014:22 ja VaaHo 2016:2 ratkaisujen mukaiseen mielipiteeseen 

siitä, että tarkoituksellinen passiiviseksi jättäytyminen voidaan nähdä ilmeisenä 

aktiivisuuden muotona. Siten tuomion perusteluissakin tulisi selvästi selostaa mihin 

tapausten oikeudellinen päättely perustuu.185 Erityisesti ottaen huomioon kysymyksessä 

olevan selvästi tulkinnanvaraisen kysymyksen, katson, että tuomioiden perustelut juuri 

passiiviseksi jäämisestä ja sen rangaistavuudesta eivät ole riittäviä. 

 

Näkemykseni avunannon rangaistavuudesta laiminlyönnillä on edellä esitettyä tiivistäen 

se, että konkreettista tapausta ratkaistaessa on suoritettava kaksi arviointia. Ensiksi tulee 

selvittää rinnastumisvaatimuksen edellytysten täyttyminen eli se, onko laiminlyönti 

rinnastettavissa aktiivisella toimella toteutettuun avunantoon. Tässä kohtaa tulee 

arvioitavaksi kaikki rangaistavan avunannon edellytykset: ajallinen vaatimus, tahallisuus 

sekä liitännäisyys ja syy-yhteys sen mukaan, mitä avunantovastuusta yleensä on edellä 

luvussa 2.2 esitetty.  Toiseksi suoritetaan tapauskohtainen harkinta siitä, olisiko henkilöltä 

kohtuudella voitu kyseisessä tapauksessa olosuhteet huomioon ottaen odottaa rikoksen 

estämistä tai sen vaikeuttamista, tai vähintään sen vaikeuttamisen yrittämistä. 

Tapauskohtainen harkinta muistuttaa RL 3:3:n vaatimaa ”oikeudellinen velvollisuus” –

edellytystä, mutta mallissani muodollinen oikeudellinen asema ei ole ratkaiseva. 

 

Siten laiminlyönnillä toteutettavaa avunantoa on arvioitava erillään epävarsinaisten 

laiminlyöntirikosten konstruktiosta, minkä lisäksi kussakin yksittäistapauksessa on 

tapauskohtaisten seikkojen sekä kyseessä olevan rikostunnusmerkistön valossa arvioitava, 

milloin laiminlyöjältä olisi voitu edellyttää toimintaa tai rikokseen puuttumista sen sijasta, 

että laiminlyönnillä toteutettava avunanto sidotaan muodolliseen oikeudelliseen 

velvollisuuteen.186 

                                                
 
185 Tikkala 2015, s. 48. 
186 Katson saavani tukea mainittuun tulkintaani seuraavasta: Tikkala 2015, s. 57 sekä Vanhanen 2005, s. 364. 


