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Defensor Legis N:o 3/2005

KORKEIN OIKEUS JA TILITYSVELVOLLISUUS
Ratkaisun KKO 2005:10 kriittistä arviointia

(Der oberste Gerichtshof und Rechenschaftspflicht.  
Kritische Beurteilung des Beschlusses KKO 2005:10)

1 Aluksi

Rikoslain (19.12.1889, jäljempänä RL) 
28:4.1:n mukaan se, joka anastaa hallussaan 
olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on 
tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. 
Kavalluksesta on RL 28:4.3:n nojalla tuomittava 
myös henkilö, joka on aiheuttanut tilitysvelvolli-
suutensa täyttämättä jäämisen:

”Kavalluksesta tuomitaan niin ikään se, joka 
saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sel-
laisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hä-
nen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyt-
tämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja 
taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitys-
velvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittu-
na tai muuten edellytettynä aikana.”

Maallikoillakin lienee varsin hyvä kuva siitä, 
mistä RL 28:4.1:ssa tarkoitetussa esinekavalluk-
sessa osapuilleen on kysymys. Anastamista saa-

tetaan luonnehtia esimerkiksi siten, että tekijä jol-
lain tavalla ”omii” toiselle kuuluvaa.1 Se, mistä 
tilitysvelvollisuuden laiminlyönnissä täsmällises-
ti ottaen on kysymys, on vaikea asia juristeille-
kin. Milloin käsillä on RL 28:4.3:ssa tarkoitettu 
velvollisuus arvon tilittämiseen? Milloin lainkoh-
dassa asetetut edellytykset täyttyvät siten, että 
tilitysvelvollista voidaan rangaista tilitysvelvol-
lisuuden laiminlyönnin perusteella?

Korkein oikeus on joutunut vastatusten RL 
28:4.3:n tai lainkohdan edeltäjien kanssa aina-
kin tapauksissa KKO 1981 II 93, 1986 II 18, 
2001:88 ja 2005:10. On vaikea välttää ajatus-
ta, jonka mukaan myös korkeimman oikeuden 
tuomareitten on ollut vaikea muodostaa selkeää 
käsitystä siitä, milloin tekijän voidaan sanoa syyl-
listyneen tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiin. 
Käsittelen tässä kirjoituksessa lähemmin tapaus-
ta KKO 2005:10, jossa toisin kuin muissa edel-

1 Ks. myös esim. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsit-
täväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi, HE 66/1988 s. 35, jossa todetun mukaan anastamisen käsite ei ole 
käytännössä aiheuttanut merkittäviä tulkintaongelmia, vaikka käsitteen sisältöä ei voida pitää täysin selvänä. Anastamisella 
tarkoitetaan hallituksen esityksen mukaan ”toisen omistaman irtaimen omaisuuden oikeudetonta ottamista, pitämistä, luovut-
tamista tai muunlaista hyväksikäyttöä tarkoituksella sen saaminen itselleen tai toiselle sellaiseen omistukseen, joka on pysyvää 
ja ulkonaiselta olemukseltaan vastaa omistusoikeutta.”



Janne Kaisto428

lä mainituissa tapauksissa määrättiin rangaistus 
RL 28:4.3:n nojalla. Tarkoituksena on tapauksen 
avulla selventää sitä, mistä tilitysvelvollisuuden 
laiminlyöntiä koskevassa sääntelyssä perimmäl-
tään on kysymys. Ratkaisun KKO 2005:10 otsik-
ko kuuluu seuraavasti:

”Yhtiö oli jättänyt tilittämättä palkan maksukiel-
lon perusteella työntekijältään pidättämänsä palkan-
osat ulosottomiehelle. Korkeimman oikeuden rat-
kaisusta ilmenevillä perusteilla yhtiön hallituksen 
jäsenen katsottiin syyllistyneen kavallukseen.”

Kavalluksesta rankaiseminen oli äärimmäisen 
täpärällä, sillä viisi oikeusneuvosta yhdestätois-
ta olisi ratkaissut tapauksen toisin. Tapaus KKO 
2005:10 siis käsiteltiin vahvennetulla jaoksel-
la. Paljastan jo tässä vaiheessa, että syyte olisi 
mielestäni pitänyt hylätä korkeimman oikeuden 
vähemmistön tarkoittamalla tavalla. Hyväksyn 
myös melko pitkälle vähemmistön esittämät 
perustelut, jotka toisaalta jossain määrin kaipaa-
vat täsmennystä. Korkeimman oikeuden enem-
mistö on perustellut kavalluksesta rankaisemista 
tavalla, joka mielestäni kestää varsin huonosti 
kriittistä tarkastelua.

Ennen tapauksen KKO 2005:10 tarkasteluun 
siirtymistä on tarpeen käsitellä muutamia tapauk-
sen arvioinnin kannalta relevantteja esikysymyk-
siä. Mielestäni on tärkeää, että muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin on riittävän selkeät vas-
taukset:

(1)  Mitä RL 28:4.3 osapuilleen tarkoittaa?

(2)  Kuinka rikosoikeudessa suhtaudutaan työn-
antajaan, joka jättää ennakonpidätyksen 
suorittamatta?

(3)  Mistä ulosottolain (3.12.1895, jäljempänä 
UL) 4:6:n mukaisessa palkan ulosmittauk-
sessa täsmällisesti ottaen on kysymys?

2 Tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiä koske-
vasta sääntelystä

2.1  Rikoslain 28:4.3 pääpiirteissään

Se, mitä RL 28:4.3:ssa sanotaan, ei parhaal-
la mahdollisella tavalla sovi yhteen sen kanssa, 
mitä säännöstä annettaessa on tarkoitettu. Lain-
kohdan esitöiden mukaan tilitysvelvollisuuden 
täyttämättä jättäminen kohdistuu varoihin, jotka 
ovat siviilioikeudellisesti tekijän omaisuutta sen 
jälkeen, kun ne on liitetty hänen varoihinsa. RL 
28:4.1:ssa kuvatut teot kohdistuvat toisen omista-
miin varoihin. RL 28:4.3:n mukainen kavallus rik-
koo sitä velvoiteoikeudellista tilitysvelvollisuutta, 
joka syntyy varojen muuttuessa liittämisen kautta 
tekijän omaisuudeksi.2

Lainvalmistelutöiden mukaan rangaistavuus 
voi siis liittyä velvoiteoikeudellisen tilitysvelvol-
lisuuden täyttämättä jättämiseen tilanteessa, jossa 
tekijän saamat varat ovat tekijän itsensä omai-
suutta. Ajatellaan vertailun vuoksi esimerkiksi 
tilannetta, jossa B valtuuttaa A:n ostamaan itsel-
leen tietynlaisen henkilöauton antaen samalla A:n 
hallintaan 10 000 euroa setelirahana auton ostoa 
varten. Tarkoituksena on, että A pitää B:lle kuulu-
vat varat erillään omista varoistaan; A saa käyttää 
varoja vain auton ostoa varten. RL 28:4.3:ia ei ole 
suunnattu tällaisiin tilanteisiin, vaikka lainkohdan 
sanamuodon perusteella asian äkkiseltään voisi 

2 HE 66/1988, s. 41, ks. myös Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä rangaistusasteikosta poikkea-
mista koskevalla säädöksellä sekä varkautta, veropetosta ja eräitä muita rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta, HE 
23/1972, s. 11.
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kuvitella olevan toisinkin.3 A:n hallussa olevat 
varat kuuluvat B:lle siten, että A voi syyllistyä 
varojen kavaltamiseen RL 28:4.1:ssa tarkoitetul-
la tavalla.

Tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeva 
RL 28:4.3 on hämmentävä säännös monellakin 
tavalla. Sääntelyn taustalla näyttää olevan olet-
tama, jonka mukaan joissain tilanteissa syntyy 
velvoiteoikeudellinen tilitysvelvollisuus. Käsit-
tääkseni kysymys on tällöin tilanteesta, jossa 
tilitysvelvollinen itse asiassa on velkaa siten, 
että hänen on tehtävä määrätty suoritus omasta 
varallisuudestaan. Juristikunta kuitenkin yleensä 
mieltänee tilitysvelvollisuuden luonteeltaan esi-
neoikeudelliseksi siihen tapaan, että tilitysvelvol-
lisella on hallussaan toiselle kuuluvaa omaisuutta, 
joka täytyy luovuttaa omistajalleen.4 Sillä, joka 
saa haltuunsa toiselle kuuluvia varoja esimerkiksi 
toimeksiannon perusteella, lähtökohtaisesti onkin 
velvollisuus pitää varat erillään omista varois-
taan.

Vaikka RL 28:4.3 on suunnattu velvoiteoikeu-
dellisen tilitysvelvollisuuden tilanteisiin, asia käy 
varsin huonosti ilmi lakitekstistä. Tarkoitettu 
ilmenee lähinnä siitä, että lainkohdassa puhutaan 
velvollisuudesta tilittää ”arvo”. Säännöksen tar-
koitusperät huomioon ottaen on mielestäni yllät-
tävää, että RL 28:4.3:ssa muun muassa puhutaan 
varojen tai niiden sijaan tulleiden varojen oikeu-
dettomasta käyttämisestä. Ilmaisun tapa viittaa 
siihen, että rangaistavuus voi liittyä vain tiettyjen 

varojen käyttämiseen. Tilanteessa, jossa tilitys-
velvollinen perimmältään on ainoastaan velkaa, 
ei ole mitään tiettyjä varoja tai näiden varojen 
sijaan tulleita varoja, joiden oikeudettomasta 
käyttämisestä olisi luonteva puhua.

2.2  Oikeusvertailua; Ruotsi

Ruotsissa uudistettiin jo 1940-luvulla kaval-
lusta koskevaa sääntelyä siten, että tavanomaisen 
esinekavalluksen ohella tekijä saattoi syyllistyä 
erityiseen saatavakavallukseen. Keskeinen kaval-
lusta koskeva säännös on Brottsbalk (1962:700, 
jäljempänä BrB) 10:1, jossa lähdetään liikkeelle 
tilanteesta, jossa tekijälle on uskottu omaisuut-
ta:

”Om någon, som på grund av avtal, allmän eller 
enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i 
besittning för annan med skyldighet att utgiva egen-
domen eller redovisa för denna, genom att tilläg-
na sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad 
han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyl-
dighet, dömes, om gärningen innebär vinning för 
honom och skada för den berättigade, för försking-
ring till fängelse i högst två år.”

Rankaiseminen edellyttää sitä, että tekijälle on 
uskottu omaisuutta. Rangaistavuuden ajatellaan 
perustuvan luottamuksen pettämiseen.5 Esineka-
vallus tulee kyseeseen silloin, kun tekijällä on 
velvollisuus ”utgiva egendomen”. Kavalluksesta 
rankaiseminen voi tulla kyseeseen, vaikka teki-

3 Lainvalmistelutöiden mukaan RL 28:4.3 soveltuu tapauksiin, joissa toiselta varoja haltuunsa saaneella ei ole velvollisuutta 
pitää niitä erillään omista varoistaan. Jos varat saaneella olisi erilläänpitovelvollisuus, voitaisiin häntä rangaista RL 28:4.1:n 
nojalla kavalluksesta jo silloin, kun hän anastamistarkoituksessa liittää saamansa varat omiin varoihinsa (HE 66/1988, s. 41, 
ks. myös esim. Lappi-Seppälä Tapio, Varkaus, kavallus ja luvaton käyttö, teoksessa Heinonen Olavi – Koskinen Pekka – Lappi-
Seppälä Tapio – Majanen Martti – Nuotio Kimmo – Nuutila Ari-Matti – Rautio Ilkka: Rikosoikeus, Juva 2002, s. 968–969).

4 Esineoikeudelliseen tilitysvelvollisuuteen liittyy usein se, että tilitysvelvollinen on myös tilintekovelvollinen. Kysymys on 
tällöin perimmältään tietynlaisesta informaatiovelvollisuudesta. Esimerkiksi edunvalvoja, jonka tehtäviin kuuluu omaisuuden 
hoitamista, on holhoustoimilain (1.4.1999/442, jäljempänä HolTL) 50.1 §:n mukaan velvollinen pitämään kirjaa päämiehen 
varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista; edunvalvojan tulee HolTL 51.1 §:n mukaan antaa vuosittain tili holhousviran-
omaiselle. On syytä panna merkille, että tilitysvelvollisuudesta puhuttaessa saatetaan tarkoittaa erilaisia asioita. Näin on sinänsä 
mahdollista, että tilitysvelvollisuudesta puhuttaessa itse asiassa tarkoitetaan velvollisuutta tilin tekemiseen (ks. tilitysvelvolli-
suuden käsitteestä tarkemmin esim. Kaisto Janne, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, Helsinki 2004 s. 159–167).

5 Ks. myös esim. Holmberg Carl – Hult Bengt – Leijonhufvud Madeleine – Wennberg Suzanne, Kommentar till brottsbal-
ken I, Smedjebackan 1995 s. 500.
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jällä ei olisi tällaista velvollisuutta. Saatavakaval-
luksesta (fordringsförskingring) voidaan puhua 
silloin, kun tekijällä on velvollisuus ”redovisa 
för denna” eli kun tekijä on tilitysvelvollinen 
saamansa omaisuuden suhteen. Termi ei perus-
tu lainsäädäntöön vaan oikeuskirjallisuudessa 
esitettyyn. Saatavakavalluksen sijasta saatetaan 
toisaalta puhua siitä, että tekijää rangaistaan 
rahakavalluksesta (penningförskingring) tai arvo-
kavalluksesta (värdeförskingring).6

Kavalluksesta rankaiseminen edellyttää sitä, 
että tekijä anastamalla tai muuten ”åsidosätter 
vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin 
skyldighet”. Tekijä jättää siis noudattamatta sitä, 
mitä häneltä voidaan edellyttää velvollisuutensa 
täyttämiseksi. Varallisuusrikosten uudistamista 
koskeneessa vuoden 1940 komiteanmietinnössä 
lähdettiin siitä, että tärkeimmät teot, joilla tilitys-
velvollinen saattoi toimia velvollisuuksiensa vas-
taisesti, liittyivät sellaisiin varallisuutta koskeviin 
toimiin, jotka vaikuttivat tilityssaatavan arvoon. 
Olennaista oli se, että tilitysvelvollinen ei saanut 
asettaa päämiehen oikeutta vaaraan. ”Den redo-
visningsskyldige bör i fråga om skötseln av sin 
ekonomi upprätthålla kontinuerlig likviditet för 
sina redovisningsskulder eller, om hans ekonomi 
icke fyller detta anspråk, säkerställa den berätti-
gade genom att hålla anförtrodda medel avskilda 
från den egna förmögenheten.”7

Tilitysvelvollinen saattoi siis mietinnön 
mukaan välttää rikosvastuun pitämällä päämie-
helle kuuluvia varoja erillään omista varoistaan. 

Lähtökohtana pidettiin sitä, että jos varat olivat 
sekoittuneet tilitysvelvollisen omiin varoihin, esi-
neoikeudellisesti tehokasta varojen erottamista 
ei voinut toteuttaa tilitysvelvollisen yksipuoli-
sin toimin. Asiaa pidettiin ongelmallisena myös 
kavallusvastuun kannalta, koska rikosoikeudel-
lisen suojan katsottiin jäävän epätäydelliseksi. 
Tilanteen ajateltiin paranevan antamalla siviili-
oikeudellista sääntelyä, jonka puitteissa aiempaa 
laajemmassa mittakaavassa olisi ollut mahdollista 
erottaa varoja päämiestä varten esineoikeudelli-
sesti tehokkaalla tavalla.8

Laki tilitysvaroista (lag om redovisningsmedel, 
1944:181) annettiin varsin pian sen jälkeen, kun 
Ruotsissa oli 1940-luvulla uudistettu kavallusta 
koskevaa sääntelyä. Ajatellaan vaikkapa tilan-
netta, jossa A:lla on velvollisuus maksaa B:lle 
10 000 kruunua. Oletetaan, että A erottaa 10 000 
kruunua muusta omaisuudestaan B:tä varten. Jos 
A:ta voidaan pitää tilitysvelvollisena tilityslaissa 
tarkoitetulla tavalla, B:llä on tilityslain nojalla 
A:n velkojia sitova oikeus varoihin muun muassa 
siinä tapauksessa, että A on ollut maksukykyinen 
varat erottaessaan. Tilityslaissa nimittäin sääde-
tään muun muassa seuraavalla tavalla:

”Vad den som mottagit medel för annan, med 
skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål 
har innestående på räkning i bank eller annorledes 
håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, 
såvitt beloppet avskiltt utan dröjsmål. Samma lag 
vare i fråga om belopp som avskilts senare, om den 
redovisningsskyldige ej var på obestånd, när be-
loppet avskildes.”

6 Ks. terminologiasta tarkemmin esim. Holmberg – Hult – Leijonhufvud – Wennberg, em. teos, s. 502–503, jossa pidetään 
parhaana rahakavalluksesta puhumista. Ratkaisun ongelmana voidaan pitää sitä, että raha voi olla myös tavanomaisen esi-
nekavalluksen kohteena. Sinänsä mahdollista on myös se, että tilitysvelvollisuus liittyy johonkin muuhun omaisuuteen kuin 
rahaan.

7 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott, Statens offentliga utredningar, 
SOU 1940:20, s. 176–177. Vaikka tilitysvelvollisen tulee lainvalmistelutöiden mukaan säilyttää ”kontinuerlig likviditet”, on 
riittävänä monesti pidetty sitä, että tilitysvelvollinen pysyy maksukykyisenä. Esimerkiksi Wennberg on kiinnittänyt huomiota 
siihen, ettei toimeksiannon aikana vallitsevalla puuttuvalla likviditeetillä ole välitöntä yhteyttä eräpäivänä vallitsevaan likvi-
diteetin puuttumiseen. Tekijän ei voida sanoa toimineen velvollisuuksiensa vastaisesti pelkästään sen perusteella, ettei hänellä 
tietyllä hetkellä ole likvidejä maksuvälineitä. Asia voidaan ilmaista myös siten, ettei huomioonotettavaa riskiä lopullisesta 
tappiosta välttämättä ole käsillä (Wennberg Suzanne, Förskingring, Uppsala 1977 s. 277, ks. problematiikasta myös esim. 
Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 231–234).

8 SOU 1940:20, s. 177.
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Jonkin verran yksinkertaistaen voidaan sanoa, 
että tilitysvelvollisen tulee rikosvastuun välttä-
miseksi säilyä jatkuvasti maksykykyisenä, mikäli 
päämiehellä ei ole tilitysvelvollisen velkojia sito-
vaa oikeutta tiettyihin tilitysvelvollisen hallussa 
oleviin varoihin nähden. Esimerkiksi Wennberg 
on lähtenyt siitä, että kavalluksesta rankaisemi-
nen saattaa tulla kyseeseen kolmessa erilaisessa 
tilanteessa:9

(1)  Varojen vastaanottaja on maksukyvytön 
jo varat saadessaan. Hän käyttää varat tai 
sekoittaa ne omiin varoihinsa ilman, että 
hän viivytyksettä erottaa omaisuudestaan 
vastaavat varat päämiestään varten.

(2)  Varojen vastaanottaja on maksukykyinen 
varat vastaanottaessaan. Riski siitä, ettei 
tilitysvelvollisuutta pystytä täyttämään, 
liittyy haltuunuskottujen varojen käyttämi-
seen.

(3)  Varojen vastaanottaja on maksukykyinen 
niin varat vastaanottaessaan kuin ne käy-
tettyään. Hänen taloudellinen tilanteensa 
huononee myöhemmin joko hänen omien 
toimiensa tai ulkoisten seikkojen seurauk-
sena.

Päämiehellä on tilitysvelvollisen velkojia sito-
va oikeus tilitysvelvollisen hallussa oleviin häntä 
varten erotettuihin varoihin nähden, jos kysymys 
on tilityslaissa tarkoitetusta tilitysvelvollisuudes-
ta. Päämiehen oikeutta ei estä se, että tilitysvel-
vollinen maksukykyisenä ollessaan saa määrätä 
varoista haluamallaan tavalla. Tilitysvelvollisen 
ei täsmällisesti ottaen voida sanoa toimineen 
moitittavalla tavalla esimerkiksi silloin, kun hän 

maksukyvyttömänä ollessaan sekoittaa päämie-
helle kuuluvat varat omiinsa. Tilityslain nojal-
la tilitysvelvollinen voi nimittäin erottaa varat 
velkojiaan sitovalla tavalla päämiestään varten 
silloinkin, kun tilitysvelvollinen on ollut maksu-
kyvytön sekoittumisen hetkellä. Erottaminen kui-
tenkin sitoo velkojia vain sillä edellytyksellä, että 
erottaminen tapahtuu viivytyksettä sekoittumisen 
jälkeen.

Tilitysvelvollinen saattaa siis syyllistyä BrB 
10:1:ssä tarkoitettuun saatavakavallukseen, vaik-
ka hän olisi luvallisesti määrännyt haltuun saa-
duista varoista. Vaikka tilitysvelvollinen tällöin 
perimmältään on vain velkaa, kysymys on erityis-
laatuisesta ankaroitetusta maksuvelvollisuudes-
ta.10 Tilitysvelvollinen ei muun muassa saa omil-
la toimillaan saattaa itseään maksukyvyttömäksi, 
jos päämiehellä ei ole tilitysvelvollisen velkojia 
sitovaa oikeutta tiettyihin varoihin. Olennaista 
on, että tilitysvelvollisella voidaan aineellisen 
oikeuden perusteella sanoa olevan tavanomai-
sesta velkasuhteesta poikkeavia käyttäytymisvel-
vollisuuksia. Rakentuuhan BrB 10:1:n mukainen 
rikosvastuu sen varaan, että tilitysvelvollinen toi-
mii vastoin sitä, mitä häneltä voidaan aineellisen 
oikeuden mukaan edellyttää.

2.3  Rikoslain 28:4.3:n taustoista

Tilitysvelvollisuuden laiminlyönti säädettiin 
rangaistavaksi vuoden 1972 varallisuusrikos-
ten osauudistuksen yhteydessä. Nykyinen RL 
28:4.3 olennaisilta osin vastaa tuolloin säädettyä 
RL 29:1.2:ia. Hallituksen esityksessä kuitenkin 
ehdotettiin alun perin jossain määrin toisenlaista 
sääntelyä. Liikkeelle lähdettiin siitä, että kaval-
luksesta rankaiseminen tilitysvelvollisuuden lai-

9 Wennberg, Förskingring, 1977 s. 239–240.
10 Ks. myös esim. Jareborg Nils, Förmögenhetsbrotten, Lund 1978 s. 122, jossa lähdetään siitä, että kavalluksen kohteena 

on tekijään kohdistuvan saatavan arvo. Rikosvastuun perustuvana menettelynä on se, että tekijä aiheuttaa velkojalle taloudel-
lista haittaa saatavan arvon laskemisen muodossa. Keskeisellä sijalla on tekijän puuttuva maksukyky. ”Ibland begås brottet 
genom handling, t ex när en redovisningsgäldenär som är på obestånd blandar samman uppburna pengar med sina egna eller 
eljest tillägnar sig dem. Men det kan lika gärna begås genom underlåtenhet, t ex när tillägnelse skett då gäldenären fortfa-
rande var solvent och han sedermera så småningom kommer på obestånd och därvid underlåter att säkerställa att fordringen 
har kvar sitt värde.”
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minlyönnin perusteella tuli kyseeseen tilanteessa, 
jossa tekijä oli saanut haltuunsa varoja, joiden 
arvo hänen oli tilitettävä toiselle. Rangaistavuu-
den edellytyksenä oli, että tekijä hankkiakseen 
itselleen taloudellista etua oikeudettomasti käytti 
sanottuja varoja tai niiden sijaan tulleita varoja 
ja siten vaaransi tilitysvelvollisuuden täyttämi-
sen.11

Alun perin ehdotettua sääntelyä ei sellaise-
naan hyväksytty. RL 29:1.2 sai lopulta sellaisen 
sisällön, että tilitysvelvollisen tuli aiheuttaa tili-
tysvelvollisuuden täyttämättä jääminen. Lakiva-
liokunnan mukaan oli periaatteessa oikein, että 
suojaa annettiin jo toisen oikeusaseman tahallista 
vaarantamista vastaan siinä määrin, kuin se voi 
tapahtua syytetyn oikeusturvaa loukkaamatta. 
Tilitysvelvollisuuden täyttämisen vaarantami-
nen oli kuitenkin vaikea näyttää toteen oikeuden-
käynnissä. ”Tästä on seurauksena, että ehdotet-
tua säännöstä voitaisiin soveltaa, kuten esityksen 
perusteluissa mainitaan, useimmiten vain sellai-
siin tapauksiin, joissa tilitysvelvollisen maksuky-
vyttömyys on todettu. Tämän vuoksi valiokunta 
pitää tarkoituksenmukaisena, että kavallusta kos-
kevaa rangaistussäännöstä sovellettaisiin ainoas-
taan sellaiseen 2 momentissa tarkoitettuun toisen 
varojen oikeudettomaan käyttämiseen, joka on 
aiheuttanut tilitysvelvollisuuden täyttämättä jää-
misen.”12

Voitaneen olettaa, että sääntelyä annettaessa 
ainakin jollain tavalla otettiin mallia ruotsalai-
sesta sääntelystä. RL 29:1.2:n esitöissä pidettiin 

epätarkoituksenmukaisena rajoittaa kavallusta 
koskevaa säännöstä siten, että sitä sovelletaan 
vain sellaisten toisten varojen oikeudettomaan 
käyttämiseen, jotka haltuunsaaja on ollut velvol-
linen pitämään erillä omista varoistaan. Vaikka 
erilläänpitovelvollisuutta laajennettaisiin, jäisi 
edelleen tilanteita, joissa erilläänpitovelvolli-
suutta ei olisi. ”Oikeudelliselta kannalta on hal-
tuunsaatujen varojen tai muiden paljousesineiden 
oikeudetonta käyttämistä pidettävä samanlaisena 
rikoksena kuin muutakin kavallusta.”13

Lainvalmistelutöissä ei mielestäni kiinnitetty 
riittävästi huomiota siihen, kuinka vaikeata voi 
olla erottaa velvoiteoikeudellinen tilitysvelvol-
lisuus tavanomaisesta velkasuhteesta. Jos ran-
gaistavuus perustuu ankaroitetusta maksuvelvol-
lisuudesta seuraavien velvollisuuksien vastaiseen 
käyttäytymiseen, kysymys ei ole juuri haltuun-
saatujen rahavarojen tai muiden paljousesineiden 
oikeudettomasta käyttämisestä. Tilitysvelvolli-
suuden laiminlyöntiä koskeva sääntely toisaalta 
vaikuttaa tarpeettomalta, mikäli rangaistavuuden 
katsotaan edellyttävän moitittavaa käyttäytymis-
tä tiettyjen varojen suhteen. Näyttää nimittäin 
siltä, että jo RL 28:4.1:n puitteissa voidaan täl-
löin päästä varsin mielekkäisiin lopputulemiin. 
Jos esimerkiksi sekoittuneiden varojen haltija 
ei saa määrätä kyseisistä varoista muuten kuin 
”omalta” osaltaan, voidaan käsillä katsoa ole-
van yhteisomistuksen siten, että varojen haltija 
voi syyllistyä esinekavallukseen RL 28:4.1:n ja 
RL 28:13.1:n nojalla.

11 HE 23/1972, s. 16.
12 Lakivaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksen johdosta rikoslain täydentämisestä rangaistusasteikosta poik-

keamista koskevalla säännöksellä sekä varkautta, veropetosta ja eräitä muita rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta, 
LaVM 4/1972, s. 3.

13 HE 23/1972, s. 10–11, ks. myös SOU 1940:20, s. 169. Erilläänpitovelvollisuudella suppeassa merkityksessä ei itsessään 
ole ratkaisevaa merkitystä pohdittaessa sitä, voiko esinekavalluksen tunnusmerkistö täyttyä. RL 28:4.1:n nojalla rankaiseminen 
ei tule kyseeseen, jos tekijällä on haluamallaan tavalla lupa määrätä tietyistä varoista, vaikka hänellä sinänsä olisikin velvol-
lisuus pitää kyseiset varat erillään muista varoista. Esinekavallukseen voi toisaalta syyllistyä, vaikka tekijällä olisikin lupa 
sekoittaa tietyt varat toisiin varoihin. Onhan nimittäin mahdollista, että sekoittumisen katsotaan johtavan yhteisomistukseen. 
RL 28:4.1:ia sovelletaan RL 28:13.1:n mukaan myös, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus.
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Myös Ruotsissa voidaan BrB 10:1:ää sovel-
lettaessa joutua pohtimaan sitä, onko kysymys 
tavanomaisesta velkasuhteesta vai velvoiteoi-
keudellisesta tilitysvelvollisuudesta ankaroitetun 
maksuvelvollisuuden merkityksessä.14 Rajanvetoa 
ainakin jossain määrin helpottanee se, että tilitys-
lain sääntelyn vuoksi problematiikkaan on kiinni-
tetty huomiota myös siviilioikeudellisissa yhteyk-
sissä. Esimerkiksi Jareborgin mukaan on sinänsä 
mahdollista, että rikosoikeudessa ymmärretään 
tilitysvelvollisuus toisin kuin siviilioikeudessa. 
Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
tilitysvelvollisuutta siviilioikeudellisessa mie-
lessä voidaan pitää tilitysvelvollisuutena myös 
rikosoikeudellisessa mielessä. ”Men det kan inte 
uteslutas, att man finner lämpligt att under straff-
hot tvinga någon som inte är civilrättsligt redo-
visningsskyldig att respektera mottagen egendom 
som ett främmande värde eller att tvärtom vägra 
straffskydd för vissa fall, där civilrättslig redovis-
ningsskyldighet föreligger.”15

Tilityslain esitöissä lähdettiin siitä, että tili-
tysvelvollisuuden erottaminen tavanomaisesta 
velkasuhteesta tapahtuu tilityslaissa vastaavin 
perustein kuin kavallusta koskevassa sääntelys-
sä.16 Esimerkiksi Håstad on ottanut tämän lähtö-
kohdakseen käsitellessään sitä, milloin käsillä on 
tilityslaissa tarkoitettu tilitysvelvollisuus. Hän on 
kiinnittänyt huomiota rikosoikeudellisiin lainval-
mistelutöihin todeten, että tilitysvelvollisuuden 
kriteerin avulla voidaan erottaa luotonannosta ne 
tilanteet, joissa omaisuutta uskotaan toiselle ”som 

ett främmande värde vilket mottagaren inte äger 
sätta i fara.” Tilitysvelvollisuudelle ominaista on 
siis se, ettei tilitysvelvollinen saa aiheuttaa vaaraa 
päämiehelle. ”För att medel skall ha mottagits 
med redovisningsskyldighet krävs det således att 
den som overlämnat medlen förbjudit mottagaren 
att ha medlen sammanblandade med sin egen för-
mögenhet i ett läge då mottagaren år insolvent, 
eller att detta ändå följer av rättsförhållandens 
natur, eftersom värdet av fordran hos mottagaren 
annars understiger fordrans belopp.”17

Käsitystapa kaipaa täsmennystä. Silloin kun 
kaksi omaisuuserää sekoittuu toisiinsa, lähtökoh-
tana on yhteisomistussuhteen syntyminen. Ajatel-
laan vaikkapa tilannetta, jossa A antaa B:lle luvan 
sekoittaa omistamansa 10 000 kruunun arvoiset 
setelit B:n omistamaan 10 000 kruunun arvoisiin 
seteleihin sellaisin tarkoituksin, että varat ovat 
A:n ja B:n yhteisessä omistuksessa: B ei saa 
määrätä varoista haluamallaan tavalla muuten 
kuin omaa omistusosuuttaan vastaavalta osalta. 
Tilitysvaroja koskeva laki ei merkitse sitä, ettei 
käsillä voisi olla velkojia sitovaa yhteisomistus-
ta.18 A:n ja B:n tarkoituksena on kuitenkin saat-
tanut olla se, että B lähtökohtaisesti saa määrätä 
haluamallaan tavalla sekoittuneista varoista. Voi-
ko kysymys olisi tilitysvaroja koskevassa laissa 
tarkoitetusta tilitysvelvollisuudesta, jos B:llä on 
lupa varojen sekoittamiseen silloinkin, kun B ei 
ole maksukykyinen?

Tilitysvelvollisuudesta voi täsmällisesti ottaen 
olla kysymys, vaikka varojen haltijalla olisi lupa 

14 Varsin mielenkiintoinen on kysymys siitä, oliko Suomessa 1970-luvun alkupuolella samalla tavalla tarvetta tilitysvelvol-
lisuuden laiminlyöntiä koskevalle sääntelylle kuin Ruotsissa 1940-luvun alussa. On esimerkiksi mahdollista, että Ruotsissa 
joissain käytännöllisesti tärkeissä tilanteissa katsottiin olevan velvoiteoikeudellisen tilitysvelvollisuuden, jonka laiminlyönnin 
ajateltiin kaipaavan kriminalisointia. Esimerkiksi Ruotsin komissiolakia (lag om kommission, 1914:45) on sinänsä mahdollista 
lukea e contrario -tyyppisesti siten, ettei komissionsaajalla myyntikomissiossa ole erilläänpitovelvollisuutta sivullisilta saatujen 
varojen suhteen. Lain 10.1 §:n mukaan komissionsaajan lähtökohtaisesti tulee säilyttää myytäväksi annettu tai päämiehelle 
ostettu tavara erillään muusta tavarasta. Komissiolaissa ei ole säännöstä, jossa nimenomaisesti otettaisiin kantaa siihen, kuinka 
komissionsaajan on säilytettävä myynnistä tultua rahavastiketta.

15 Jareborg, Förmögenhetsbrotten, 1978 s. 119.
16 Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m. m., SOU 1943:24, s. 22.
17 Håstad Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, Stockholm 2002 s. 157.
18 SOU 1943:24, s. 38, ks. myös Håstad, em. teos, s. 174–175.
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varojen sekoittamiseen maksukyvyttömänä olles-
saan. Riittävänä voitaneen nimittäin pitää sitä, 
että haltijalla on velvollisuus viivytyksettä erot-
taa varoja päämiestään varten. Tämä ei toisaalta 
yksinään merkitse sitä, että kysymys olisi tarkoi-
tetusta tilitysvelvollisuudesta. Tilitysvelvolliselta 
tulee voida edellyttää myös sitä, että hän mak-
sukykyisenä ollessaan määrättyjen edellytysten 
täyttyessä erottaa varoja päämiestään varten:19

(1)  Tilityslaissa tarkoitetusta tilitysvelvollisuu-
desta saatetaan ehkä puhua jo sillä perus-
teella, että tilitysvelvollisen on erotettava 
omaisuutta päämiestään varten, ennen kuin 
hän tekee maksukykyään vaarantavia toi-
mia.

(2)  Tilitysvelvollisuudesta puhumisen saatetaan 
edellä kohdan (1) ohella katsoa edellyttävän 
myös sitä, että tilitysvelvollisen tulee erot-
taa omaisuutta päämiestään varten silloin, 
kun hän havaitsee maksukykynsä alkavan 
vaarantua ulkoisten tekijöiden vuoksi.

2.4  Rikoslain 28:4.3 ruotsalaiseen sääntelyyn 
verrattuna

Tilitysvelvollisuus ankaroitetun maksuvelvolli-
suuden merkityksessä on käsittääkseni suhteelli-
sen vieras suomalaisille juristeille. Tilitysvelvol-
lisuudesta puhuminen vie ajatukset nopeasti tiet-
tyihin varoihin, joiden suhteen tilitysvelvollisen 
on käyttäydyttävä määrätyllä tavalla. Jos meillä 
olisi loppuun asti seurattu Ruotsin esimerkkiä, 
olisi 1970-luvun alussa pian RL 29:1.2:n säätä-
misen jälkeen annettu tilitysvaroja koskevaa lakia 

vastaavaa lainsäädäntöä. Koska tällaista sääntelyä 
ei ole, lopputulos ei rikosvastuun kannalta paras 
mahdollinen. BrB 10:1:n sääntely johtaa Ruot-
sissa suhteellisen mielekkäisiin lopputuloksiin 
paljolti sen vuoksi, että tilitysvelvolliselta edel-
lytettävä voidaan kytkeä tilitysvaroja koskevaan 
lainsäädäntöön.

Suomessa ei mielestäni tarvita Ruotsin tilitys-
lakia vastaavaa sääntelyä. Mielekkäisiin lopputu-
lemiin kavallusvastuun osalta päästään järkiperäi-
sillä surrogaattia koskevilla opeilla ja eritoten sil-
lä, että sekoittumisen lähtökohtaisesti katsotaan 
johtavan yhteisomistussuhteen syntymiseen.20 
Tämä merkitsee rikosoikeudelliselta kannalta sitä, 
että sovellettavaksi voi tulla esinekavallusta kos-
keva RL 28:4.1. Saattaa olla, ettei erityistä tilitys-
velvollisuuden laiminlyöntiä koskevaa sääntelyä 
todellisuudessa tarvita.21 Jos rankaisemiselle RL 
28:4.1:n nojalla ei ole perusteita, kyse ei ehkä ole 
menettelystä, josta olisi aihetta rangaista kaval-
lusta koskevan sääntelyn perusteella.

Vaikka meillä todennäköisesti on otettu mal-
lia ruotsalaisesta sääntelystä, lopputulos on pal-
jon ongelmallisempi kuin Ruotsissa. RL 28:4.3 
poikkeaa monessa suhteessa BrB 10:1:n saata-
vakavallusta koskevasta sääntelystä. Ajatellaan 
esimerkiksi tilannetta, jossa A on saanut haltuun-
sa 10 000 euron arvoiset rahakappaleet velvoi-
teoikeudellisin tilitysvelvollisuuksin B:hen näh-
den. A:n tulee maksaa B:lle 10 000 euroa viikon 
kuluessa. A:lla on pankkitilillään 10 000 euroa. 
A maksaa kahta päivää ennen viikon kulumista 
C:lle 10 000 euron velkansa hallussaan olevilla 
rahakappaleilla. Voiko A syyllistyä kavallukseen 
RL 28:4.3:n nojalla, jos hän siirtää seuraavana 

19 Ks. myös Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 170.
20 Siviilioikeudessa on yleensä katsottu, että sekoittuminen lähtökohtaisesti johtaa yhteisomistussuhteen syntymiseen (ks. 

esim. Kyläkallio Juhani, Määräosainen yhteisomistus, Vammala 1965 s. 71 ja Kartio Leena, Esineoikeuden perusteet, Jyväs-
kylä 2001 s. 218). Epäselvyyksiä on kuitenkin liittynyt siihen, päteekö yhteisomistussuhteen syntyminen myös rahavaroihin. 
Vahvat asialliset syyt puhuvat sen puolesta, että myös raha voi tulla yhteisomistukseen sekoittumisen perusteella. Vaikka 
oikeuskäytännöstä saadaan tukea myös toisenlaiselle tulkinnalle, rahaa ei mielestäni voi kategorisesti sulkea yhteisomistuksen 
syntymisen ulkopuolelle (ks. tarkemmin Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 130–158).

21 Ks. myös esim. Thornstedt Hans, Några ord om penningförskingring, Teoksessa Festskrift tillägnad Karl Olivecrona, 
Stockholm 1964, s. 658.
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päivänä tililtään 10 000 euroa velkojansa D tilille 
jättäen suorituksen B:lle myöhemmin tekemättä 
varojen puuttumisen vuoksi?

Jos tilannetta arvioitaisiin BrB 10:1:n näkökul-
masta, olisi selvä, että A olisi saattanut syyllistyä 
rangaistavaan menettelyyn. Saatavakavalluksen 
tunnusmerkistö olisi voinut täyttyä jo siinä vai-
heessa, kun A maksoi C:lle 10 000 euron velkan-
sa hallussaan olevilla rahakappaleilla. Oletetaan, 
että B:llä tuolloin oli tilitysvaroja koskevan lain 
mukaan A:n velkojia sitova oikeus varoihin. Jos 
A ei ollut maksukykyinen C:lle velkansa mak-
saessaan, A:n olisi pitänyt viivytyksettä erottaa 
omaisuudestaan 10 000 euroa B:tä varten.

Kavalluksesta rankaiseminen voi siis BrB 
10:1:n mukaan perustua siihen, kuinka velalli-
nen menettelee velkojansa intressien turvaami-
seksi. RL 28:4.3:ssa kuitenkin puhutaan varoista, 
niiden sijaan tulleista varoista ja varojen oikeu-
dettomasta käyttämisestä ikään kuin tiettyjen 
varojen merkityksessä. Tämä merkitsee sitä, että 
A:n asemassa olevan henkilön puolesta saatetaan 
argumentoida seuraavalla tavalla:

(1)  A:n saamat 10 000 euron arvoiset rahakap-
paleet täytyy ymmärtää RL 28:4.3:ssa tar-
koitetuiksi varoiksi.

(2)  Kavalluksesta rankaiseminen ei voi perustua 
siihen, että A on luovuttanut rahakappaleet 
C:lle. Tämä ei aiheuta tilitysvelvollisuuden 
laiminlyöntiä, koska A:lla oli pankkitilillä 
10 000 euroa, joita A olisi pystynyt käyttä-
mään B:lle maksamiseen.

(3)  Tilitysvelvollisuuden laiminlyönti aiheutuu 
siitä, että A on käyttänyt pankkitilillä ole-
via varoja velan maksamiseen D:lle. Kaval-
luksesta rankaiseminen ei kuitenkaan voi 
perustua siihen, kuinka A käyttää tilillä ole-

via varoja. Näitä varoja ei nimittäin voida 
RL 28:4.3:ia sovellettaessa pitää sellaisina 
varoina, jotka olisivat tulleet 10 000 euron 
arvoisten rahakappaleiden tilalle.

Mainitunlaisen argumentaation hyväksyminen 
johtaisi kyseenalaisen suppeaan rikosvastuuseen. 
Tilitysvelvollisen ei voitaisi katsoa käyttäneen 
oikeudettomasti varoja tai niiden tilalle tullei-
ta varoja, kunhan hänellä varat käyttäessään on 
muita varoja, joilla hän pystyisi suorituksen teke-
miseen.22 Silloin kun silmällä pidetään velvoi-
teoikeudellista tilitysvelvollisuutta ankaroitetun 
maksuvelvollisuuden merkityksessä, ei ratkai-
sevan tärkeää voi olla se, kuinka tekijä käyttää 
tiettyjä varoja. Vaikka edellä esitetty argumen-
taatio sopii RL 28:4.3:n sanamuotoon, se ei sovi 
lainkohdan tarkoitukseen. Näin on asia lähdet-
täessä siitä, että kotimaisessa tilitysvelvollisuu-
den laiminlyöntiä koskevassa sääntelyssä todella 
on tarkoitettu osapuilleen samanlaista tilitysvel-
vollisuutta kuin Ruotsin BrB 10:1:ssä. Jotta RL 
28:4.3:n puitteissa päästään mielekkääseen lop-
putulemaan, ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää jää-
vän se, että lainkohtaa luetaan sanamuotoon osin 
huonosti sopivalla tavalla.

Se, että A:n ei katsota käyttäneen varoja oikeu-
dettomasti, ei täsmällisesti ottaen automaattises-
ti merkitse sitä, ettei A:ta voitaisi rangaista RL 
28:4.3:n nojalla. Puhutaanhan lainkohdassa siitä, 
että tilitysvelvollinen voi myös ”muulla sellai-
sella tavalla” aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyt-
tämättä jäämisen. Jos A:n ei katsota käyttäneen 
varoja oikeudettomasti, tuntuu kuitenkin vaikeal-
ta katsoa, että kavalluksesta rankaisemisen edel-
lytykset voisivat täyttyä esimerkkitapauksessa. 
RL 28:4.3:n mukaan rankaisemiseen ei riitä pel-
kästään se, että tilitysvelvollisuus jää täyttämät-

22 Ks. toisaalta myös HE 23/1972, s. 11, jossa esitettyä varsin tulkinnanvaraista lausumaa on ehkä mahdollista lukea niinkin, 
että ratkaisevaa on maksukykyisyys tiettyjen varojen käyttämisen hetkellä. Hallituksen esityksessä haluttiin säätää rangaista-
vaksi jo tilitysvelvollisuuden täyttämisen vaarantaminen. Esityksen mukaan haltuunsaajaa olisi voitu rangaista kavalluksesta, 
jos hän olisi liittämisen jälkeen käyttänyt varoja tietoisena siitä, että hän vaarantaa tilitysvelvollisuutensa. Merkitystä ei olisi 
ollut sillä, aiheuttaako hän lopullisesti vahinkoa vai ei. ”Jos haltuunsaaja toimenpiteen suorittaessaan on katsonut itsensä 
maksukykyiseksi, ei hänen voida katsoa syyllistyneen kavallukseen, vaikka jokin myöhempi tapahtuma aiheuttaisikin hänen 
maksukykynsä huononemisen.”
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tä: tilitysvelvollisen on tullut aiheuttaa tilitys-
velvollisuuden täyttämättä jättäminen moititta-
valla menettelyllään eli joko käyttämällä varoja 
oikeudettomasti tai muulla sellaisella tavalla. A:n 
on vaikea katsoa toimineen esimerkkitapaukses-
sa jollain moitittavalla tavalla, jos liikkeelle läh-
detään siitä, että A ei ollut syyllistynyt varojen 
oikeudettomaan käyttämiseen.

3 Ennakonpidätys ja verorikkomus

Ajatellaan tilannetta, jossa A tekee B:n kanssa 
työsopimuksen, jonka perusteella A:n on mak-
settava B:lle palkkaa 3 000 euroa kuukaudes-
sa jokaisen kuukauden 15. päivä. B antaa A:lle 
verokortin, jonka mukaan ennakonpidätys tulos-
ta on 30 prosenttia. Ennakonpidätys toimitetaan 
ennakkoperintälain (20.12.1996/1118) 11.1 §:n 
mukaan siten, että suorituksen maksaja vähen-
tää ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun 
määrän rahana maksettavasta määrästä suori-
tuksen yhteydessä tai merkitessään sitä tilille 
asianomaisen hyväksi. Suorituksen maksajan on 
EnnakkoperintäL 12.1 §:n mukaan lähtökohtai-
sesti maksettava pidätetyt määrät verovirastolle 
viimeistään pidätyksen toimittamista seuraavana 
kalenterikuukautena ennakkoperintäasetuksessa 
säädettynä päivänä.

Vaikka A:n tulee työsopimuksen mukaan mak-
saa B:lle palkkaa 3 000 euroa, A:lla ei siis ole 
velvollisuutta maksaa B:lle 3 000 euroa kuukau-
dessa. Ennakonpidätyksen mukainen suoritus 
tulee tehdä verovirastolle. Jos A ei tee suorituksia 
säädetyllä tavalla, häntä voidaan rangaista vero-
rikkomuksesta RL 29:4.1:n nojalla:

”Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle talou-
dellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyt-

tömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksu-
kiellon takia määräajassa suorittamatta
1) ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän 
varainsiirtoveron,
2) kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron 
tai vastaavan eräistä vakuutusmaksuista suoritetta-
van veron,
3) tilitettävän arvonlisäveron tai
4) työnantajan sosiaaliturvamaksun
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava verope-
toksena, verorikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Velallisen voidaan sanoa toimineen aineellisoi-
keudellisen velvollisuutensa vastaisesti aina, kun 
velallinen jättää suorituksen tekemättä.23 Lähtö-
kohtana on kuitenkin se, ettei velallinen tällöin 
syyllisty rangaistavaan menettelyyn. RL 29:4.1:n 
nojalla muun muassa ennakonpidätystä koskevaan 
sääntelyyn perustuva verovelka on velka, jonka 
maksamatta jättäminen on kriminalisoitu. Vaik-
ka RL 29:4.1:llä on yhtäläisyyksiä RL 28:4.3:n 
kanssa, myös eroja voidaan osoittaa:

(1)  RL 29:4.1:ssa on nimenomaan mainit-
tu ne tilanteet, joissa tekijä voi syyllistyä 
rangaistavaan menettelyyn. Vastaavanlais-
ta kuvausta ei löydy RL 28:4.3:sta, jossa 
lähdetään liikkeelle siitä, että tekijällä on 
velvollisuus arvon tilittämiseen.

(2)  RL 29:4.1:n nojalla rangaistaan sitä, joka 
hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudel-
lista hyötyä jättää esimerkiksi ennakonpidä-
tyksen suorittamatta muun syyn kuin mak-
sukyvyttömyyden tai tuomioistuimen mää-
räämän maksukiellon takia. RL 28:4.3:n 
mukaan olennaista on, että tilitysvelvollinen 
aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä 
jäämisen joko käyttämällä oikeudettomasti 
haltuun saamiaan tai niiden tilalle tulleita 
varoja taikka muulla sellaisella tavalla.

23 Kiistattomasta velvollisuuksien vastaisesta toiminnasta saatetaan täsmällisesti ottaen puhua vain silloin, kun kysymys on 
sinänsä mahdollisesta menettelystä. Velvoiteoikeudessa lähdetäänkin liikkeelle siitä, että mahdoton ei voi olla velvoitteena. Jois-
sain tilanteissa on kuitenkin pidetty tarkoituksenmukaisena puhua velvoitteesta, vaikka velallinen ei ainakaan tietyllä hetkellä 
kykene velvoitteen mukaiseen suoritukseen. Esimerkiksi rahavelvoitteista puhuttaessa ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että 
suorituksen tekeminen voi olla velalliselle mahdottomuus varojen puuttumisen vuoksi (ks. myös esim. Wrede R. A., Velvoite-
oikeuden yleinen osa luentojen mukaan, Helsinki 1942 s. 58–59).
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Verorikkomuksesta rankaiseminen ei tule 
kyseeseen, jos työnantaja jättää ennakonpidä-
tyksen suorittamatta maksukyvyttömyyden vuoksi. 
Olennainen kysymys on se, mitä maksukyvyttö-
myydellä tarkoitetaan. Esimerkiksi lain takaisin-
saannista konkurssipesään (26.4.1991/758) 
4 §:ssä maksukyvyttömyys on määritelty siten, 
että velallinen muuten kuin tilapäisesti on kyke-
nemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyes-
sä. Onko RL 29:4.1:ia luettava siten, ettei tekijää 
voida rangaista verorikkomuksesta, jos hän on 
ollut maksukyvytön TakSL 4 §:ssä tarkoitetussa 
mielessä?

Ilmaisun ”maksukyvyttömyys” sisältöä joudu-
taan pohtimaan myös muissa yhteyksissä. Esi-
merkiksi voidaan viitata velallisen epärehelli-
syyttä koskevaan RL 39:1:ään, joka nykyisellään 
kuuluu seuraavasti:

”Velallinen, joka
1) hävittää omaisuuttaan,
2) ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten 
luovuttaa omaisuuttaan,
3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen 
velkojiensa ulottumattomiin taikka
4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan
ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa 
tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, on 
tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Säännös jossain määrin muistuttaa RL 
28:4.3:ia tai ainakin Ruotsin BrB 10:1:ää. Näin 
on asia lähdettäessä siitä, että velvoiteoikeudel-
lisen tilitysvelvollisuuden tilanteessa varojen 
oikeudeton käyttö liittyy maksukyvyttömyyden 
aiheuttamiseen. RL 39:1:ää muutettiin hiljattain 

lailla 31.1.2003/61, joka tuli voimaan 1.4.2003. 
Aiemmassa säännöksessä puhuttiin sitä, että 
velallinen esimerkiksi hävitti omaisuuttaan ”tie-
täen jo olemassaolevien tai odotettavien talou-
dellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voi-
van vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja”. 
Lainvalmistelutöiden mukaan tarkoituksena ei 
ollut muuttaa säännöksen soveltamista siitä, mil-
laiseksi se oli vakiintunut: muutoksella sen sijaan 
oli tarkoitus vahvistaa lailla se, kuinka säännöstä 
oli tulkittu.24

Maksukyvyttömyys on ollut tapana ymmärtää 
samoin kuin TakSL 4 §:ssä silloin, kun kysymys 
on ollut RL 39:1:n soveltamisesta.25 Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että RL 29:4.1:ää olisi pak-
ko lukea vastaavalla tavalla. Korkein oikeus lähti 
esimerkiksi tapauksen KKO 2004:46 perusteluis-
sa siitä, että tietty käsite saattaa olla sidoksis-
sa asiayhteyteensä: käsitteelle annettu merkitys-
sisältö voi näin ollen jossain määrin vaihdella eri 
aloja koskevissa säännöstöissä. Ongelmallisem-
pana pidettiin sitä, että samaa käsitettä esimer-
kiksi rikoslain sisällä käytetään eri merkityksis-
sä ilman, että asia käy nimenomaisesti ilmi laki-
tekstistä. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että 
tulkinnassa on otettava huomioon asiayhteyden 
erilaisuudesta johtuvat tekijät ja kyseessä olevien 
säännösten tarkoitus. Rangaistussäännösten täs-
mällisyydelle asetettavaa vaatimusta ei voinut 
ymmärtää niin ankarasti, että se kokonaan sulki-
si pois mahdollisuuden antaa tietylle käsitteelle 
toisistaan poikkeavat merkityssisällöt, kun sovel-
lettavana ovat eri tyyppisiin tekoihin ja erilaisten 
etujen suojaamiseen liittyvät rikostunnusmerkis-
töt.

24 Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttami-
seksi, HE 53/2002, s. 39.

25 Oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkiksi tapaus KKO 1998:110, jossa maksukyvyttömän osakeyhtiön puolesta 
oli alihintaisella kaupalla luovutettu yhtiön koko vaihto- ja käyttöomaisuus läheisyhtiölle. Ratkaistavana oli se, oliko teosta 
aiheutunut yhtiön maksukyvyttömyyden oleellinen paheneminen RL 39:1:ssä tarkoitetulla tavalla. Ratkaisun perusteluissa kat-
sottiin, että konkurssioikeudellisen käsitteenmuodostuksen mukaisesti maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen 
muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Oleellisuusarvioinnin katsottiin koskevan 
lähinnä sitä, missä määrin omaisuuden luovutus vastikkeettomuutensa tai muun vahingollisuutensa vuoksi heikensi velallisen 
kykyä maksaa velkojaan, eikä niinkään sitä, mikä luovutuksen vastikkeettoman osuuden arvo oli suhteessa velallisen velkojen 
ja varojen erotukseen eli tämän ylivelkaisuuteen.



Janne Kaisto438

Korkein oikeus päätyi ratkaisussa KKO 
2004:46 siihen, että RL 29:4:ää voitiin maksuky-
vyttömyyden osalta tulkita toisin kuin RL 39:1:ää. 
Tulkintaa perusteltiin seuraavaan tapaan:

(1)  Maksukyvyttömyyden käsitteellä on eri-
lainen tehtävä yhtäältä velallisen epäre-
hellisyyden ja toisaalta verorikkomuksen 
tunnusmerkistössä. Velallisen epärehelli-
syyden yhteydessä maksukyvyttömyys liit-
tyy rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen 
edellytyksenä oleviin seikkoihin; verorik-
komuksen osalta maksukyvyttömyys taas 
on rangaistavuuden poistava tekijä.

(2)  Velallisen epärehellisyyden kriminalisoin-
nin tarkoituksena on ensisijaisesti suojata 
velkojia yleisesti sen varalta, että velallinen 
ennakoitavissa olevien maksuvaikeuksiensa 
vuoksi ryhtyy velkojiensa taloudellisia etua 
loukkaaviin toimiin. Maksukyvyttömyyden 
arviointi on perusteltua kytkeä siihen, kyke-
neekö velallinen tulonsa ja menonsa huo-
mioon ottaen yleisesti suoriutumaan velois-
taan niiden erääntyessä.

(3)  Verorikkomuksen rangaistavuuden tarkoi-
tuksena on ollut veronsaajan aseman vah-
vistaminen sen vuoksi, että veronsaajalla ei 
ole oma-aloitteisesti maksettavien verojen 
osalta muihin velkojiin verrattuna saman-
laisia mahdollisuuksia valvoa etujaan. ”Sel-
lainenkin velallinen, joka ei kykene mak-
samaan kaikkia velkojaan sitä mukaa kuin 
ne erääntyvät mutta joka osoittaa käytettä-
vissä olevat varansa joidenkin muiden kuin 
veronsaajan saatavien maksamiseen, suorit-
taa juuri sellaista muita velkojia suosivaa ja 
veronsaajan vahingoksi koituvaa valintaa, 
joka on haluttu rikoslain 29 luvun 4 §:n sää-
tämisellä torjua.”

Yksi vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos kat-
soi, ettei RL 29:4:ssä esiintyvän maksukyvyttö-
myyden käsitteen merkityssisältöä ollut tapauk-
sessa tarpeen tulkita eri tavalla kuin muualla 

laissa. Oikeusneuvoksen mukaan verovelan 
erääntymispäivänä ilmenevä velallisen maksu-
kyvyttömyys ei voinut sellaisenaan olla peruste, 
joka poistaisi rangaistavuuden säännöksessä tar-
koitettujen verojen määräaikaisen suorittamisen 
laiminlyönniltä:

”Lainkohdan sanamuodon mukaan olennaista 
on se, onko laiminlyönti tapahtunut hyötymis- tai 
hyödyttämistarkoituksessa ja siis muun syyn kuin 
maksukyvyttömyyden takia. Velallisen menettelyä 
on tällöin tarkasteltava kokonaisuutena eikä ainoas-
taan verovelan erääntymispäivän mukaisen tilan-
teen pohjalta. Maksukyvyttömäksikin päätynyt ve-
lallinen voi syyllistyä rangaistavaan verorikkomuk-
seen, jos hän on, siinä vaiheessa kun hänellä on vie-
lä ollut varoja velkojen maksuun, tehnyt muita vel-
kojia suosivia ja samalla veronsaajan vahingoksi 
koituneita valintoja. Verojen määräaikaisen suorit-
tamisen laiminlyönnin ei voida tällöin katsoa joh-
tuneen velallisen maksukyvyttömyydestä. Jos nä-
mä valinnat ovat tapahtuneet tarkoituksin hankkia 
itselle tai toiselle taloudellista hyötyä, kysymys voi 
olla rangaistavasta verorikkomuksesta, riippumatta 
siitä, missä vaiheessa velallisen arvioidaan lopulta 
tulleen maksukyvyttömäksi.”

Käsitystapa on varsin kiinnostava pidettäessä 
mielessä myös se, kuinka RL 28:4.3:ssa tarkoi-
tettu varojen oikeudeton käyttäminen voidaan 
ymmärtää. Vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos 
käsittääkseni tarkoitti osapuilleen seuraavaa:

(1) Tekijä voi syyllistyä RL 29:4.1:n mukaiseen 
verorikkomukseen, jos hän jättää veron 
maksamatta erääntymispäivänä maksuky-
kyisyydestään huolimatta. Maksukykyisyys 
on ymmärrettävä siten, kuin muun muassa 
TakSL 4 §:ssä säädetään.

(2)  Tekijä voi syyllistyä RL 29:4.1:n mukaan 
verorikkomukseen, vaikka hän olisi maksu-
kyvytön erääntymispäivänä. Perusteeksi 
ei kuitenkaan riitä se, että tekijältä olisi 
voinut edellyttää suoritusta niillä varoilla, 
joita tekijällä maksukyvyttömyydestään 
huolimatta oli käytössään. Olennaista on, 
että tekijä ainakin jossain vaiheessa ennen 
erääntymispäivää oli ollut maksukykyinen 
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TakSL 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja että 
tekijä oli tehnyt muita velkojia suosivia 
valintoja veronsaajan vahingoksi.

Vaikka myös vähemmistön käsitystapa lienee 
sinänsä mahdollinen RL 29:4.1:n sanamuodon 
näkökulmasta, pidän kuitenkin korkeimman 
oikeuden enemmistön tulkintaa perustellumpa-
na.26 Ratkaisussa KKO 2004:46 esitetyin perus-
tein on mielekäs katsoa, että RL 29:4.1:ssa ja RL 
39:1:ssä on puhuttu maksukyvyttömyydestä eri-
laisissa merkityksissä. Tämä ei sinänsä tarkoita 
sitä, että verorikkomuksesta rankaiseminen voisi 
perustua vain siihen, että tekijä jättää veron mak-
samatta erääntymispäivänä maksukykyisyydes-
tään huolimatta. Tekijä saattaa siis tehdä muita 
velkojia suosivia valintoja ennen erääntymispäi-
vää saaden aikaan sen, että hän on maksukyvytön 
erääntymispäivänä siitä riippumatta, missä mer-
kityksessä maksukyvyttömyydestä puhutaan. RL 
29:4.1:ia on sinänsä mahdollista lukea siten, että 
tekijä myös tällöin on muun syyn kuin maksuky-
vyttömyyden takia jättänyt esimerkiksi ennakon-
pidätyksen määräajassa suorittamatta hankkiak-
seen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Verorikkomusta koskevaa sääntelyä ei ole pak-
ko lukea siten, että tekijä voisi syyllistyä vero-
rikkomukseen, vaikka häntä ei RL 29:4.1:ssä 
tarkoitetulla tavalla voida pitää maksukykyisenä 
silloin, kun hänen viimeistään on suoritettava esi-
merkiksi ennakonpidätys.27 Sitä, kuinka tekijä on 
käyttäytynyt ennen erääntymispäivää, saatetaan 
pitää oikeudellisesti merkityksettömänä verorik-
komuksesta rankaisemisen kannalta. Tällöin ei 

tarvitse kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, 
voiko erääntyneiden velkojen maksaminen olla 
RL 29:4.1:ssa tarkoitettua moitittavaa menette-
lyä. Jos tekijä on suosinut tiettyä velkojaa muiden 
velkojien – veronsaaja mukaan lukien – kustan-
nuksella, pohdittavaksi voi tulla se, onko tekijä 
syyllistynyt RL 39:6:ssä tarkoitettuun velkojan-
suosintaan:

”Jos velallinen, joka tietää itsensä kyvyttömäksi 
täyttämään velvoitteensa, suosiakseen tiettyä vel-
kojaa muiden velkojien kustannuksella
1) maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, jois-
sa maksu ei ole tavanomainen,
2) antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei ol-
lut sovittu tai jota velallinen ei ollut luvannut vel-
kasuhteen syntyessä,
3) käyttää velvoitteen täyttämiseen epätavallista 
maksuvälinettä olosuhteissa, jotka huomioon otta-
en maksua ei voida pitää tavanomaisena, taikka
4) ryhtyy muuhun sellaiseen velkojan asemaa pa-
rantavaan järjestelyyn, hänet on tuomittava velko-
jansuosinnasta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.”

4 Palkan ulosmittauksesta oikeudellisena  
ilmiönä

Palkan ulosmittauksella on huomattava käy-
tännöllinen merkitys. Keskeinen ulosmittausta  
rajoittava säännös on UL 4:6, jonka ensimmäi-
nen momentti kuuluu seuraavasti:

”Velallisen palkasta tai, jos hän sen jo on nos-
tanut, hänen hallussaan olevasta taikka postiin tai 
rahalaitokseen hänelle toimitettavaksi tai hänen lu-
kuunsa maksetusta rahasta on jätettävä ulosmittaa-

26 Ks. toisaalta myös esim. Tapani Jussi, Verorikkomussäännöksen (RL 29 luvun 4 §) teleologinen tulkinta, DL 2004 s. 
938, jossa pidetään perusteltuna vähemmistöön jääneen oikeusneuvoksen näkemystä. Tapani ei kiinnitä ainakaan nimenomai-
sesti huomiota siihen, edellyttääkö RL 29:4:n nojalla rankaiseminen oikeusneuvoksen mukaan sitä, että tekijä ainakin jossain 
vaiheessa on ollut maksukykyinen muun muassa TakSL 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hän korostaa sitä, että verorikkomus-
säännöstä on tulkittava kokonaisuutena. ”Maksukyvyttömyysedellytys ja suoritusvelvollisen hyötymistarkoitus kytkeytyvät 
yhteen: mikäli verojen ja maksujen laiminlyöntien motivoivana tekijänä on ollut tappiollisen liiketoiminnan jatkaminen ja 
rahallisen hyödyn hankkiminen itselleen tai lähiyhtiöille, tekijä syyllistyy verorikkomukseen.”

27 Oma kysymyksensä on, kuinka RL 29:4.1:ia on tulkittava tilanteessa, jossa esimerkiksi työnantaja tulee maksukykyiseksi 
sen jälkeen, kun ennakonpidätys olisi pitänyt suorittaa. Lainkohdassahan lähdetään siitä, että rangaistavana menettelynä on 
se, että ennakonpidätys jätetään ”määräajassa” suorittamatta. RL 29:4.1:ia lienee sinänsä mahdollista lukea siten, että enna-
konpidätys jätetään suorittamatta määräajassa tai tämän jälkeisenä aikana.



Janne Kaisto440

matta kaksi kolmasosaa siitä, mitä palkasta tulee 
ulosmittauksen ja seuraavan palkanmaksupäivän 
väliselle ajalle. Velalliselta ei kuitenkaan saa ulos-
mitata enempää kuin kolme neljäsosaa siitä pal-
kan osasta, joka ylittää 3 momentissa tarkoitetun 
rahamäärän. Kun ulosmittaus toimitetaan palkas-
ta, jonka maksuaikoja ei ole ennakolta määrätty, on 
ulosmittaamatta jätettävä kaksi kolmasosaa kusta-
kin palkkaerästä.”

Palkan ulosmittauksen teoreettista luonnetta 
voidaan selittää usealla eri tavalla. Yksi mahdol-
lisuus on lähteä siitä, että palkan ulosmittauk-
sessa on kysymys tietynlaisesta ”ennakoivasta” 
ulosmittauksesta, joka kohdistuu saamisoikeu-
den perusteella odotettavissa olevaan omaisuu-
teen. Ajatellaan vertailun vuoksi tilannetta, jossa 
työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 2 000 
euroa käteissuorituksena. On selvä, että työnte-
kijän hallussa oleviin varoihin voidaan kohdistaa 
ulosmittaus UL 4:6:n mukaiset rajoitukset huo-
mioon ottaen. Ulosmittausta ei ole mielekäs pitää 
mahdollisena vasta, kun palkka tosiasiallisesti on 
maksettu työntekijälle. Palkan ulosmittauksen 
voidaan käsittää tarkoittavan etukäteen järjes-
tettyä ulosmittausta, joka perimmältään kohdis-
tuu siihen omaisuuteen, jonka ulosottovelallinen 
tulee työnantajalta saamaan.

Kun ulosmittaus on toimitettu velallisen pal-
kasta, ulosottomiehen tulee UL 4:18b:n mukaan 
antaa palkan maksajalle kirjallinen maksukielto, 
jossa määrätään pidätettäväksi ulosottoon mene-
vä osa palkasta ja kielletään maksamasta sanot-
tua osaa kenellekään muulle kuin maksukiellos-
sa mainitulle ulosottomiehelle. Maksukiellossa 
yleensä sanotaan, että pidätetyt varat on välittö-
mästi toimitettava ulosottomiehen osoittamalle 

pankkitilille. Saatavan ulosmittauksessa on lähtö-
kohtana se, ettei ulosottomiehellä ole kelpoisuutta 
pakkoperintään.28 Ulosottomiehellä kuitenkin on 
UL 4:18d.1:ssa tarkoitetuissa tilanteissa oikeus 
välittömään ulosmittaukseen: ”Jos pidätettäväk-
si määrätty rahamäärä todisteellisesti annetun 
maksukiellon vastaisesti maksetaan muulle kuin 
ulosottomiehelle tai jos palkan maksaja laimin-
lyö velvollisuutensa pidättää palkasta ja suorittaa 
ulosottomiehelle pidätettäväksi määrätyn osan 
velallisen palkasta, voidaan pidättämättä tai suo-
rittamatta jätetty määrä välittömästi ulosmitata 
palkkaa maksavalta työnantajalta taikka julkiselta 
yhteisöltä tai laitokselta.”

Palkan ulosmittausta on mahdollista selittää 
myös siltä perustalta, että kysymys on saamisoi-
keuden ulosmittauksesta.29 Olennaista on se, että 
omaksutun käsitteellissystemaattisen ratkaisun ei 
anneta moitittavalla tavalla ohjata oikeudellista 
ajattelua. Esimerkiksi voidaan ajatella tilannetta, 
jossa työnantaja palkan ulosmittauksen ja mak-
sukiellon antamisen jälkeen ensin asianmukai-
sella tavalla maksaa työntekijälle tälle kuuluvan 
osuuden. Tämän jälkeen työnantaja erehdyksessä 
maksaa käteisellä työntekijälle myös sen verran, 
kuin mitä työnantajan oli tarkoitus suorittaa ulos-
ottomiehelle. RL 16:10.1:n mukaan omaisuutta 
koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta on 
tuomittava muun muassa sellainen henkilö, joka 
oikeudettomasti ryhtyy ulosmitattuun irtaimeen 
esineeseen. Voidaanko ulosmitattuna irtaimena 
esineenä lainkohdassa tarkoitetulla tavalla pitää 
myös niitä tiettyjä varoja, jotka ulosottovelallinen 
erehdyksen vuoksi on saanut haltuunsa?

Myönteisen vastauksen välttämätön edellytys 
on se, että ulosmitattua käteisrahaa voidaan pitää 

28 Ks. problematiikasta myös esim. Koulu Risto, Saatavan ulosmittaus, Mikkeli 1984 s. 165, ks. myös s. 195–198.
29 Ks. myös Kaisto Janne, Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja, Jyväskylä 2001 s. 159–163, jossa hahmotetaan erilaisia 

tapoja jäsentää saatavan ulosmittausta. Sen, että ilmaisuja ”saatava” ja ”saamisoikeus” yleensä käytetään synonyymeinä, ei 
saa antaa johtaa harhaan oikeudellisessa ajattelussa. Saamisoikeus on itsessään luokiteltavissa varallisuusobjektiksi, joka on 
käsitteellisesti erotettavissa siitä omaisuudesta, joka saamisoikeuden nojalla saattaa olla odotettavissa. Ajatellaan esimerkiksi 
tilannetta, jossa A on luvannut luovuttaa B:lle omistusoikeuden tietynlaiseen henkilöautoon. B voi tällöin määrätä muun muassa 
siitä, että C saa auton omakseen sitten, kun A luovuttaa sen B:n omistukseen. Velkojan oikeusaseman on kuitenkin tarkoitus 
pysyä B:llä siten, että vain B voi edellyttää A:lta sitä, että A luovuttaa B:lle omistusoikeuden tietynlaiseen henkilöautoon (ks. 
tarkemmin Kaisto, em. teos, s. 152–153).
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ulosmitattuna irtaimena esineenä RL 16:10.1:n 
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Oletetaan, että 
tämä edellytys täyttyy. Tällöin on mielekäs aset-
taa pohdittavaksi se, voiko tietty käteisraha olla 
RL 16:10:1:ssä tarkoitettua irtainta omaisuutta 
ainoastaan silloin, kun ulosmittaus on nimen-
omaisesti kohdistunut juuri kyseisiin varoihin. 
Kysymys tulee vastaan muun muassa seuraavis-
sa tilanteissa:

(1)  A saa B:ltä luotoksi 10 000 euroa sitoutuen 
maksamaan B:lle 10 000 euroa vuoden 
kuluttua. Saatava ulosmitataan B:n velois-
ta. Vaikka A:lle annetaan maksukielto, A 
erehdyksessä maksaa B:lle 10 000 euroa.

(2)  B:n omistama auto ulosmitataan ja myydään 
pakkohuutokaupalla. Ulosottomies saa osta-
jalta käteissuorituksen, jonka hän hetkeksi 
antaa B:lle, joka laittaa varat salkkuunsa. 
Niin ulosottomies kuin B unohtavat asian 
siten, että varat jäävät B:n salkkuun.

(3)  B:ltä ulosmitataan haltijavelkakirja, jos-
ta käy ilmi A:n antama sitoumus maksaa 
velkakirjan haltijalle 10 000 euroa määrät-
tynä päivänä. Ulosottomies ottaa velkakir-
jan haltuunsa. Ulosmittauksesta tietämätön 
A maksaa 10 000 euroa B:lle, vaikka B:llä 
ei ole velkakirjaa hallussaan.

Se, millaiselta teoreettiselta perustalta saata-
van ulosmittausta jäsennetään, ei saa vaikuttaa 
siihen, kuinka RL 16:10.1:ia tulkitaan. Lähdetään 
liikkeelle vaikkapa siitä, että saatavan ulosmit-
tauksessa on kysymys saamisoikeuden ulosmit-
tauksesta. Sitä omaisuutta, jonka ulosottomies 
saa haltuunsa velallisen tehdessä suorituksensa, 
saatetaan tällöin pitää tietynlaisena surrogaattina 
eli saamisoikeuden sijaan tulleena omaisuutena.30 
Perustelemattomana lähtöoletuksena oli siis se, 

että ulosmitattua käteisrahaa voidaan pitää RL 
16:10.1:ssa tarkoitettuna ulosmitattuna irtaime-
na esineenä. Omaksuttu teoreettinen jäsennystapa 
ohjaa muodoltaan seuraavanlaisen kysymyksen 
esittämiseen: voidaanko ulosmitattuna irtaimena 
esineenä pitää omaisuutta, joka tulee ulosmita-
tun saamisoikeuden sijaan velallisen luovutettua 
omaisuuden velvoitteestaan vapautuakseen?

Kysymystä pohdittaessa on syytä pitää mie-
lessä, että saatavan ulosmittauksen olisi voinut 
jäsentää tarkoittavan myös saamisoikeuden nojal-
la odotettavissa olevan suorituksen ”ennakoivaa” 
ulosmittausta. Ongelmana on tietysti tällöinkin 
perimmältään se, voidaanko velallisen luovutta-
maa omaisuutta pitää RL 16:10.1:ssa tarkoitet-
tuna ulosmitattuna irtaimena esineenä. Vaikut-
taa siltä, että kysymykseen on oikeuskäytännön 
perusteella vastattava kielteisesti. Tapauksessa 
KKO 2004:64 otettiin kantaa siihen, kuinka RL 
16:10.1:ia tulee tulkita saatavan ulosmittauksen 
yhteydessä. Korkein oikeus päätyi tapauksessa 
siihen, että syyte omaisuutta koskevan viran-
omaiskiellon rikkomisesta hylättiin:

”K:n saatava valtiolta oli ulosmitattu K:n vero-
veloista ja oikeusministeriölle oli annettu maksu-
kielto. Ministeriö oli kuitenkin maksanut saatavan 
erehdyksessä K:n asianajajan asiakasvaratilille. Ti-
lille tulleita varoja ei voitu pitää rikoslain 16 luvun 
10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna ulos-
mitattuna irtaimena esineenä eikä asianajaja jättä-
mällä varat palauttamatta syyllistynyt mainitussa 
lainkohdassa rangaistavaksi säädettyyn omaisuutta 
koskevan viranomaiskiellon rikkomiseen.”

Ratkaisusta KKO 2004:64 voitaneen tehdä 
päätelmiä myös velallisen erehdyksessä haltuun-
sa saaman suorituksen suhteen, vaikka tapauk-
sessa suoritus olikin tehty sivulliselle. Korkeim-
man oikeuden argumentaatio eteni seuraavaan 
tapaan:

30 Vastaavalla tavalla saatetaan näin haluttaessa tarkastella myös saatavan panttausta ja tilannetta, jossa velallinen tekee 
suorituksen pantinsaajalle. Esimerkiksi Havansi on lähtenyt liikkeelle siitä, että panttauksen kohteena on saamisoikeus. Pan-
tinsaajan saamat varat tulevat pantinsaajalle surrogaattina eli panttikohteeksi kyseisen saamisoikeuden sijasta. Pantinsaaja ei 
saa käsitellä surrogaattirahaa kuin omaansa, vaan hänen muun muassa on säilytettävä varat erillään omistaan (Havansi Erkki, 
Esinevakuusoikeudet, Jyväskylä 1992 s. 354).
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(1)  RL 16:10.1:n 3 kohdan – samoin kuin aikai-
semman RL 16:17.2:n – sanamuoto viitta-
si selvästi siihen, että rikoksen kohteena 
saattoivat olla vain irtaimet esineet, jotka 
voitiin siirtää toiseen paikkaan, kätkeä tai 
hävittää.

(2)  Ulosmitatun irtaimen esineen osalta sään-
tely liittyi erityisesti UL 4:17:ään, jonka 
mukaan ulosmitatut tavarat, joita ei viedä 
paikalta pois, on pantava sinne talteen ja 
ulosottomiehen sinetillä lukittava tai muulla 
tavoin niin merkittävä, että omaisuus ilmei-
sesti nähdään ulosmitatuksi. ”Rikoslain 16 
luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoi-
tuksena on näin ollen turvata muun muassa 
ulosottoviranomaisten antamien esinekoh-
taisten määräysten noudattaminen silloin, 
kun viranomainen ei itse ole ottanut toi-
menpiteen kohteena olevaa esinettä huos-
taansa.”

(3)  RL 16:10.1:n 3 kohdassa käytettyä ilmai-
sua ”ulosmitattuun… irtaimeen esineeseen” 
ottaen myös huomioon lainkohdassa sääde-
tyt muut rangaistavat tekomuodot ei voida 
perustuslain 8 §:stä ilmenevän laillisuus-
periaatteen vastaisesti tulkita säännöksen 
selkeätä kielellistä merkitystä laajemmin. 
”Tällainen tulkinta vastaa myös säännök-
sen tarkoitusta. Ulosmitattuna irtaimena 
esineenä ei siten voida pitää niitä varoja, 
jotka oikeusministeriö saatavaa koskevasta 
maksukiellosta huolimatta on erehdyksessä 
maksanut asianajotoimiston asiakasvarati-
lille.”

Argumentaatio rakentuu jossain määrin ongel-
malliselle perustalle. Huomiota ei asianmukai-
sella tavalla ole kiinnitetty muun muassa siihen, 
että saatavan ulosmittauksen on mahdollista 

käsittää tarkoittavan saamisoikeuden perusteella 
odotettavissa olevan omaisuuden ”ennakoivaa” 
ulosmittausta. Saamisoikeuden ja saamisoikeu-
den nojalla saatavan omaisuuden erotteluun ei 
ylipäätään ole kiinnitetty huomiota. Kyseessä ei 
ole mikään yllätys sen vuoksi, että erottelu on 
jäänyt turhan epäselväksi siviilioikeudessakin. 
Rikosoikeudellisen sääntelyn tulkinnassa ei ole 
helppo päästä parhaisiin mahdollisiin lopputu-
lemiin, jos sääntelyn kannalta relevantit aineel-
lisoikeudelliset jäsennystavat ovat enemmän tai 
vähemmän epätarkkoja.

Ratkaisu KKO 2004:64 saattoi olla loppu-
tulokseltaan oikeaan osunut, vaikka ratkaisuun 
päädyttiinkin teoreettisesta näkökulmasta tur-
han yksinkertaisen kysymyksenasettelun näkö-
kulmasta.31 RL 16:10.1:n 3 kohdan soveltaminen 
olisi ehkä todettu perusteettomaksi, vaikka tul-
kintaongelmaa olisi nimenomaisesti hahmotettu 
esimerkiksi seuraavanlaisen kysymyksenasette-
lun puitteissa:

(1)  Voidaanko ulosmitattua käteisrahaa pitää 
RL 16:10.1:n 3 kohdassa tarkoitettuna irtai-
mena esineenä?

(2)  Jos vastaus kysymykseen (1) on myöntei-
nen, voidaanko myös pankkirahaa pitää 
irtaimena esineenä lainkohdassa tarkoite-
tulla tavalla?

(3)  Jos vastaus kysymykseen (2) on myöntei-
nen, voidaanko velallisen saatavan ulosmit-
tauksen ja maksukiellon antamisen jälkeen 
luovuttamaa pankkirahaa pitää ulosmitattu-
na irtaimena esineenä RL 16:10.1:n 3 koh-
dassa tarkoitetussa mielessä?

Ratkaisun KKO 2005:10 perusteluja saate-
taan lukea siten, ettei ulosmitattua käteisrahaa 
voida pitää RL 16:10.1:n 3 kohdassa tarkoitettu-

31 Yksi vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos katsoi, että ulosmitattu pankkisaatava saattoi olla omaisuutta koskevan viran-
omaiskiellon kohteena RL 16:10.1:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Hän ei kuitenkaan katsonut, että saatavan ulosmittaus 
voisi olla jotain muuta kuin saamisoikeuden ulosmittaus. Oikeusneuvos lähti siitä, että maksu ei ollut ollut perusteeton. ”Sen 
myötä K:n saatava valtiota kohtaan on lakannut ja samalla on lakannut myös saatavan ulosmittaus.” Koska X ei ollut syytteessä 
kuvatulla menettelyllä ryhtynyt ulosmitattuun omaisuuteen, syyte oli selvästi perusteettomana hylättävä.
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na irtaimena esineenä. Käteinen raha ei ainakaan 
ole sellaista omaisuutta, jota ulosottomiehen ei 
olisi tarkoitus ottaa haltuunsa. Sama pätee toi-
saalta myös esimerkiksi ulosmitattuun haltijavel-
kakirjaan, sillä ulosottomiehen tulee UL 4:16:n 
mukaan ottaa tällainen asiakirja haltuunsa. Rat-
kaisusta KKO 2005:10 ei kuitenkaan voine teh-
dä päätelmää, jonka mukaan haltijavelkakirja ei 
voisi olla RL 16:10.1:n 3 kohdassa tarkoitettu 
irtain esine. Jos velallinen syystä tai toisesta saa 
haltijavelkakirjan haltuunsa, RL 16:10.1:n 3 koh-
dan soveltumattomuutta on vaikea perustella sillä, 
ettei kysymys olisi irtaimesta esineestä lainkoh-
dassa tarkoitetussa mielessä.32 Onko perusteita 
katsoa, että käteinen raha on perustavanlaatui-
sesti toisessa asemassa, vaikka tietyt rahakappa-
leet ovat todellisia aineellisia esineitä siinä kuin 
haltijavelkakirjakin?

5 Ratkaisun KKO 2005:10 arviointia

5.1 Tapauksen hahmottamisesta ja  
kysymyksenasettelusta

Ratkaisun KKO 2005:10 perusteluista ilme-
nevän tapahtumakuvauksen mukaan ulosotto-
mies oli palkan ulosmittauksen jälkeen antanut 
B:n työnantajalle A Oy:lle kirjallisen maksukiel-
lon, jossa oli määrätty pidätettäväksi ulosottoon 
menevänä osuutena B:n palkasta enintään 1 800 
markkaa kuukaudessa. Pidätetyt varat oli välit-
tömästi lähetettävä ulosottomiehen ilmoittamalle 
postisiirtotilille. Yhtiön palkkalaskelmien mukaan 
B:n palkasta oli 21.12.1998 – 3.11.2000 pidätetty 
1 800 markkaa kuukaudessa. Pidätettyjen palkan-
osien arvoa vastaavat määrät oli kuitenkin jätet-
ty tilittämättä ulosottomiehelle lukuun ottamatta 
24.5.1999 tilitettyjä 3 600 markkaa. Yhtiön ainoa 

varsinainen hallituksen jäsen A oli käyttänyt tilit-
tämättä jätetyt varat yhtiön muihin menoihin.

Se, millaiselta perustalta tosiseikastoa hahmo-
tetaan, voi yllättävän paljon vaikuttaa oikeudelli-
seen ajatteluun. Korkeimman oikeuden käyttämä 
tapahtumakuvaus ohjaa ajatukset siihen, että työn-
antajan haltuun ikään kuin jäi pidätettyjä varoja, 
jotka työnantajan olisi pitänyt tilittää ulosotto-
miehelle. Todellista varojen erottamista ei kui-
tenkaan tapahtunut. Kysymys oli perimmältään 
siitä, että työnantajan tuli palkan ulosmittauksen 
ja maksukiellon vuoksi tehdä suorituksensa tie-
tyiltä osin ulosottomiehelle. Työnantajan haltuun 
ei varsinaisesti jäänyt mitään tiettyjä varoja sil-
loin, kun työnantaja maksoi osan palkasta työn-
tekijälle jättäen ulosottomiehelle tehtävän suori-
tuksen tekemättä.

Tapauksessa KKO 2005:10 hahmotettiin rat-
kaisevaksi kysymykseksi, oliko yhtiö A:n toi-
mesta saanut haltuunsa sellaisia varoja, joiden 
arvo oli RL 28:4.3:ssa tarkoitetulla tavalla tullut 
tilittää. Kysymys voidaan purkaa kahdeksi osa-
kysymykseksi:

(1)  Oliko työnantajalla RL 28:4.3:ssa tarkoitet-
tu tilitysvelvollisuus?

(2)  Jos vastaus kysymykseen (1) on myöntei-
nen, oliko työnantaja saanut haltuunsa varo-
ja RL 28:4.3:ssa tarkoitetulla tavalla?

Vaikka kysymykseen (1) olisi vastattu myöntei-
sesti, olisi kysymykseen (2) pitänyt vastata kiel-
teisesti. RL 28:4.3:ia on sanamuotonsa mukaan 
luonteva lukea siten, että tilitysvelvollisen todella 
tulee saada varoja päämieheltä tai joltain muulta 
henkilötaholta. Tässä yhteydessä on syytä maini-
ta myös ratkaisu KKO 1986 II 18, jonka otsikko 
kuuluu seuraavasti:

32 Haltijavelkakirjat samoin kuin arvopaperit yleensä ovat kiistatta irtaimia esineitä (ks. myös esim. Kartio, Esineoikeuden 
perusteet, 2001 s. 82–83). Haltijavelkakirjan ulosmittausta voidaan selittää yksinkertaisesti siten, että kysymys on haltijavel-
kakirjan tai haltijavelkakirjaan kohdistuvan omistusoikeuden ulosmittauksesta. Esimerkiksi Halila ja Havansi ovat katsoneet, 
että juoksevaan velkakirjaan kuten yleensäkin arvopapereihin kohdistuva ulosmittaus on esineulosmittausta. ”Ulosmittaustoi-
menpide kohdistuu näet tällöin välittömästi asianomaiseen arvopaperiin.” (Halila Jouko – Havansi Erkki, Ulosotto-oikeuden 
oppikirja, Vammala 1986 s. 111)
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”Yhtiö oli maksuvaikeuksiensa vuoksi laimin-
lyönyt tilittää työntekijöiden kanssa tekemiensä 
perintäsopimusten nojalla palkoista pidättämänsä 
ammattiyhdistysmaksut yhdistykselle. Yhtiön toi-
mitusjohtajaan kohdistettu syyte kavalluksesta hy-
lättiin, kun perintäsopimus käsitti toimeksiannon 
maksusuoritukseen maksettavista palkoista eli yh-
tiön varoista eikä pidätetty maksamaton palkan-
osa ollut tilitystä varten eri tileille siirtämällä tai 
muulla tavoin tullut erotetuksi yhtiön muusta va-
rallisuudesta.”

Ratkaisun KKO 1986 II 18 kanssa linjassa olisi 
mielestäni ollut se, että syyte olisi hylätty myös 
tapauksessa KKO 2005:10. Esittelijä katsoikin 
ratkaisuun KKO 1986 II 18 viitaten, ettei A työn-
antajayhtiön puolesta toimiessaan ollut saanut 
haltuunsa B:n varoja RL 28:4.3:ssa tarkoitetulla 
tavalla. Säännöstä ei tullut lukea syytetyn vahin-
goksi laveammin, kuin se on lakiin kirjoitettu. 
Tapauksen KKO 2005:10 tosiseikasto ei eronnut 
aiemmasta ennakkoratkaisusta ilmenevistä olo-
suhteista tavalla, joka olisi oikeudellisesti ratkai-
seva. Esittelijä kiinnitti huomiota myös siihen, 
ettei maksukiellon tarkoittaman palkan osuuden 
merkitseminen työntekijän palkkalaskelmiin ollut 
sellainen toimenpide, jolla työnantajan varojen 
olisi vastaavin osin voitu katsoa tulleen erotetuksi 
tämän muusta varallisuudesta toisen lukuun.

Ratkaisu KKO 1986 II 18 oli mielestäni loppu-
tulokseltaan oikeaan osunut. Ratkaisuun on toi-
saalta suhtautunut kriittisesti ainakin Backman, 
joka on pitänyt ongelmallisena sitä, että rangais-
tus voidaan estää manipulatiivisin toimin. Tapauk-
sessa KKO 1986 II 18 manipulaatio liittyi laimin-
lyöntiin erottaa perityt jäsenmaksut työnantajan 
muista varoista. ”Jos perityt jäsenmaksut eivät 
missään vaiheessa olleet työntekijöiden varoja, 
mitä tarkoittaa käsite bruttopalkka? Miten työnte-

kijä voi valtuutuksella disponoida yhtiön varoista, 
joita ne KKO:n päätöksen mukaan ovat?”33

Ratkaisun KKO 2005:10 otsikkoon on mer-
kitty ”vrt. KKO 1986 II 18”. Ratkaisun perus-
teluissa ei kuitenkaan suoranaisesti sanota, että 
uudemmassa ratkaisussa olisi omaksuttu erilainen 
linjaus.34 Aikaisempi päätös lähinnä vain tuodaan 
esille kuvaavaan sävyyn. Ratkaisun KKO 1986 II 
18 selostamisen jälkeen todetaan, että käsiteltävä-
nä olevassa tapauksessa kysymys oli palkanosis-
ta, jotka ”ilman maksukieltoa olisivat kuuluneet 
ja epäilemättä myös maksettu B:lle mutta joita 
vastaava arvo A:n olisi maksukiellon perusteella 
tullut tilittää ulosottomiehelle.  Pidätetyt palkan-
osat on merkitty B:n palkkalaskelmiin, minkä 
perusteella niitä vastaavia rahavaroja on käsitelty 
yhtiössä tilitettäväksi tarkoitettuina varoina.”

5.2 Korkeimman oikeuden enemmistön  
argumentaatiosta

Korkeimman oikeuden mielestä työnantaja 
oli tapauksessa KKO 2005:10 saanut haltuunsa 
varoja RL 28:4.3:ssä tarkoitetulla tavalla. Kysy-
myksen todettiin olevan sellaisesta työntekijän 
palkkasaatavasta, joka oli pakkotäytäntöönpano-
toimenpiteiden kohteena:

”Ulosottomies on ulosmitannut yhtiön työnteki-
jän B:n palkkasaatavat yhtiöltä ja tämän ulosmit-
tauksen toimeenpanemiseksi ulosottomies on anta-
nut yhtiölle maksukiellon. Ulosmittaus ei voi kos-
kea muun kuin ulosottovelallisen omaisuutta, ei-
kä ulosmittausta tehostavan maksukiellon mukai-
sen toimintavelvoitteen kohteena voi siksi olla muu 
kuin ulosmittauskelpoinen osa B:n palkkasaatavas-
ta. Työnantajan velvollisuus toimia annetun mak-
sukiellon mukaisesti syntyy kunkin pidätetyn palk-
kaerän osalta palkanmaksun yhteydessä. Näin ol-
len kunkin palkanmaksun yhteydessä B:n palkas-

33 Backman Eero, Rikosoikeuden yleiset opit korkeimmassa oikeudessa vuosina 1980–1986, Lakimies 1988 s. 781–782.
34 Linjanmuutoksen puolesta puhuu se, että asia ratkaistiin vahvennetulla jaostolla. Korkeimman oikeuden työjärjestyksen 

(787/1994) 16.1 §:n mukaan jaoston puheenjohtajan on ilmoitettava presidentille, jos jaoston mielipide poikkeaa korkeimman 
oikeuden aikaisemmin omaksumasta oikeusperiaatteesta tai lain tulkinnasta. Voitaneen olettaa, että tapaus KKO 2005:10 tätä 
kautta päätyi vahvennettuun jaostoon. Presidentti voi työjärjestyksen 16.1 ja 16.2 §:n nojalla määrätä asian ratkaistavaksi joko 
täysistunnossa tai vahvennetulla jaostolla. Vaikka tapaus KKO 2005:10 lopputulokseltaan poikkeaa tapauksesta KKO 1986 
II 18, sinänsä mahdollista on, että vahvennettu jaosto ei loppujen lopuksi katsonut käsillä olevan poikkeamaa aikaisemmin 
omaksutusta oikeusperiaatteesta tai lain tulkinnasta.
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ta maksukiellon perusteella pidätetty osa ei enää 
ole ollut vapaasti käytettävissä yhtiön menoihin, 
vaan A:lle on syntynyt rikoslain 28 §:n 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu varojen arvon kattava tilitys-
velvollisuus.”

Argumentaatiossa on useita ongelmalliselta 
näyttäviä kohtia. Huomiota voidaan kiinnittää 
ainakin seuraaviin kysymyksiin:

(1)  Korkein oikeus on lähtenyt siitä, että ulos-
mittaus ei voi koskea muuta kuin ulosotto-
velallisen omaisuutta. Onko ajatuksena 
ollut se, että ulosmittausvelallisella täytyy 
olla jotain omistuksessaan ja tätä kautta 
kavallussääntelyn piirissä, koska ulosmit-
tauskin kerran tulee kyseeseen? Mitä kor-
kein oikeus on tarkoittanut lausuessaan, 
ettei ulosmittausta tehostavan maksukiellon 
mukaisen toimintavelvoitteen kohteena voi 
”siksi” olla muu kuin ulosmittauskelpoinen 
osa B:n palkkasaatavasta?

(2)  Korkeimman oikeuden mukaan kunkin pal-
kanmaksun yhteydessä B:n palkasta mak-
sukiellon perusteella pidätetty osa ei enää 
ollut ollut vapaasti käytettävissä yhtiön 
menoihin, vaan A:lle oli syntynyt RL 
28:4.3:ssä tarkoitettu varojen arvon kattava 
tilitysvelvollisuus. Millaisin perustein kor-
kein oikeus puhuu tiettyjen varojen käyt-
tämisestä, jos työnantajan hallussa ei kui-
tenkaan ollut mitään tiettyjä varoja, joiden 
suhteen työnantajalta olisi ollut mahdollista 
edellyttää tietynlaista käyttäytymistä? Mil-
laisin perustein korkein oikeus on pääty-
nyt siihen, että A:lle on syntynyt juuri RL 
28:4.3:ssä tarkoitettu varojen arvon kattava 
tilitysvelvollisuus?

Korkein oikeus ilmeisesti katsoi, että työnanta-
jalla oli velvoiteoikeudellinen tilitysvelvollisuus. 
Lisäksi korkein oikeus katsoi, että työnantaja oli 
saanut haltuunsa varoja RL 28:4.3:ssä tarkoitetul-
la tavalla. Se, että tekijä on saanut haltuunsa varo-
ja velvoiteoikeudellisin tilitysvelvollisuuksin, ei 

tietenkään itsessään ole muuta kuin perusedelly-
tys rangaistavuudelle. RL 28:4.3:n sanamuodon 
mukaan kavalluksesta rankaiseminen edellyttää 
jompaakumpaa seuraavista:

(1)  Tilitysvelvollinen aiheuttaa tilitysvelvolli-
suuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna 
tai muuten edellytettynä aikana oikeudetto-
masti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle 
tulleita varoja. 

(2)  Tilitysvelvollinen ”muulla sellaisella taval-
la” aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämät-
tä jäämisen joko sovittuna tai edellytettynä 
aikana.

Tapauksessa KKO 2005:10 ei mielestäni voi-
nut osoittaa mitään tiettyjä varoja, joita työnanta-
ja olisi käyttänyt oikeudettomasti. Korkein oikeus 
tästä huolimatta katsoi, että työnantajalla oli RL 
28:4.3:ssä tarkoitettu tilitysvelvollisuus ja että 
lainkohdassa asetetut rangaistavuuden edellytyk-
set täyttyivät. Vaikka korkein oikeus toistuvasti 
puhuu tietyistä varoista, ajatuksena ei ole voinut 
olla se, että työnantajan hallussa todella oli ollut 
tiettyjä pidätettyjä varoja. Olennaista on, että RL 
28:4.3:n mukainen rangaistus ei korkeimman 
mukaan edellyttänyt sitä, että tekijä olisi käyttäy-
tynyt moitittavasti tiettyjen varojen suhteen. Ran-
gaistus ei myöskään edellyttänyt sitä, että tekijä 
olisi tiettyjen varojen käyttämisellä aiheuttanut 
tilitysvelvollisuuden laiminlyönnin.

Korkein oikeus katsoi, että tapauksessa oli 
aiheutettu tilitysvelvollisuuden täyttämättä jää-
minen varoja oikeudettomasti käyttämällä. Rat-
kaisun perusteluissa todetaan muun muassa seu-
raavaa:

”Yhtiön haltuun on siis A:n toimenpiteiden joh-
dosta jäänyt B:lle kuuluvia varoja. Niiden arvon ti-
litysvelvollisuuden peruste ja syntymishetki huo-
mioon ottaen rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin 
tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on merkitys-
tä vailla, että varat ovat olleet koko ajan yhtiön hal-
lussa ja omistuksessa sen pankkitilillä. Säännöksen 
sanamuoto ja tarkoitus eivät edellytä sellaista tul-
kintaa, että lainkohdassa tarkoitetusta kavallukses-
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ta voitaisiin tuomita vain silloin, kun varat on siir-
retty erilleen yhtiön muista varoista.”

”A on ollut tietoinen maksukiellosta ja varojen 
tilitysvelvollisuudesta sekä siitä, että hänen menet-
telynsä seurauksena tilitysvelvollisuus jää täyttä-
mättä. Näin ollen hänen menettelynsä on ollut ta-
hallista. Sillä seikalla, että A ei ilmoituksensa mu-
kaan ollut käyttänyt varoja omiin menoihinsa vaan 
yhtiön menoihin, ei ole merkitystä rikoslain 28 lu-
vun 4 §:n 3 momentin tunnusmerkistön täyttymi-
sen kannalta.”

”A on siten 21.12.1998 – 3.11.2000 A oy:n ainoa-
na varsinaisena hallituksen jäsenenä, pidätettyään 
ulosottomiehen antaman maksukiellon perusteel-
la yhtiön työntekijän B:n palkasta kuukausittain 1 
800 markkaa jättänyt ulosottomiehen määräyksen 
vastaisesti maksukiellon alaisten palkanosien ar-
vosta tilittämättä yhteensä 39 600 markkaa. A on 
käyttänyt nämä varat, jotka ovat jääneet hänen hal-
tuunsa maksukiellon johdosta, yhtiön muihin me-
noihin. A on kerrotulla menettelyllään oikeudetto-
masti käyttänyt varat ja aiheuttanut tilitysvelvolli-
suuden täyttämättä jäämisen. A on siten syyllisty-
nyt rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuun kavallukseen.”

Tapausta KKO 2005:10 on mielestäni varsin 
ongelmallisella tavalla käsitelty siltä perustalta, 
että kysymys olisi ollut tiettyjen varojen oikeu-
dettomasta käyttämisestä. Tapauksessa ei ollut 
mitään tiettyjä varoja, jotka työnantajan olisi pitä-
nyt tilittää. Korkein oikeus on kuitenkin puhunut 
muun muassa siitä, että ”varat ovat olleet koko 
ajan yhtiön hallussa ja omistuksessa sen pankkiti-
lillä”. Sinänsä mahdollista on, että korkein oikeus 
on hahmottanut tapahtuneen seuraavalla tavalla:

(1)  Kun työnantaja teki suorituksen työntekijäl-
le pankkitilillä olevilla varoilla, työnantaja 
samalla lähti siitä, että tilille jäi palkasta 
ulosmitattu osa. 

(2)  Kun työnantaja myöhemmin määräsi pank-
kitilillä olevista varoista, hän saattoi syyllis-
tyä tiettyjen eli pankkitilillä olleiden varo-
jen oikeudettomaan käyttämiseen.

Tuskin on aihetta katsoa, että korkein oikeus 
todella olisi ajatellut esitetyllä tavalla. Ei ole 
mieltä antaa ratkaisevaa merkitystä sille, mitä 
työnantaja oli tarkoittanut tehdessään suorituk-

sen työntekijälle. Ratkaisua KKO 2005:10 ei ole 
aihetta ymmärtää seuraavalla tavalla: työnantajaa 
ei voida rangaista RL 28:4.3:n nojalla, jos työn-
antaja on työntekijälle suoritusta tehdessään aja-
tellut, ettei hän tule tekemään suoritusta ulosotto-
miehelle. Rangaistavuuden edellytykseksi ei siis 
ole aihetta asettaa sitä, että työnantajan voidaan 
”ajatuksellisesti” katsoa lähteneen siitä, että tilille 
jäi palkasta ulosmitattu osa. Mitään mieltä ei ole 
myöskään siinä, ettei työnantajaa voitaisi rangais-
ta RL 28:4.3:n nojalla seuraavassa tapauksessa: 
sille pankkitilille, jolta työnantaja on tehnyt suo-
rituksen työntekijälle, ei työntekijälle tehdyn suo-
rituksen jälkeen jää lainkaan varoja.

Korkein oikeus ei lähestynyt asiaa nimenomaan 
velvoiteoikeudellisen tilitysvelvollisuuden näkö-
kulmasta, koska lähtökohtana oli ainakin jollain 
kuvaannollisella tasolla se, että työnantajalla oli 
hallussaan työntekijälle kuuluvia varoja. Korkein 
oikeus samalla sivuutti sen problematiikan, mikä 
liittyy RL 28:4.3:n sanamuodon ja rationaalisen 
tarkoituksen väliseen ristiriitaan. Ratkaisun KKO 
2005:10 perusteluista ei saada asianmukaista vas-
tausta muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

(1)  Tapauksessa ei voitu käyttäytyä moitittaval-
la tavalla tiettyjen varojen suhteen, koska 
mitään tiettyjä varoja ei ollut. Mikä täsmäl-
lisesti ottaen oli sellaista moitittavaa menet-
telyä, joka oikeutti puhumaan RL 28:4.3:n 
mukaisesta varojen oikeudettomasta käyt-
tämisestä?

(2)  Korkein oikeus perustelee tahallisuusvaa-
timuksen täyttymistä yksinkertaisesti sillä, 
että A oli ollut tietoinen maksukiellosta ja 
varojen tilitysvelvollisuudesta sekä siitä, 
että hänen menettelynsä seurauksena tili-
tysvelvollisuus jää täyttämättä. Voitiinko 
A:n katsoa toimineen tahallisesti myös sen 
osalta, että varoja oli käytetty oikeudetto-
masti eli että tapauksessa oli toimittu vel-
voiteoikeudellisesta tilitysvelvollisuudesta 
seuraavien käyttäytymisvelvollisuuksien 
vastaisesti?
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Sillä, että RL 28:4.3:n sanamuodon ja tarkoi-
tuksen välillä on ristiriitaa, ei suoranaisesti voida 
kritisoida ratkaisua KKO 2005:10. Voidaanhan 
lainkohtaa kaikesta huolimatta lukea siten, että 
ratkaisevalla sijalla ei olekaan se, kuinka tilitys-
velvollinen käyttäytyy tiettyjen varojen suhteen. 
Korkein oikeus olisi siis joka tapauksessa saat-
tanut päätyä siihen lopputulemaan, että tilitys-
velvollinen oli käyttäytynyt velvollisuuksiensa 
vastaisesti aiheuttaen tilitysvelvollisuuden lai-
minlyönnin. Olennaista on kuitenkin se, että RL 
28:4.3:iin liittyvää problematiikkaa olisi pitänyt 
lähestyä oikealta perustalta. Tiettyjen varojen 
oikeudettomasta käyttämisestä ei pidä puhua, jos 
tilitysvelvollisella ei ole velvollisuutta käyttäytyä 
määrätyllä tavalla tiettyjen varojen suhteen.

Ratkaisun KKO 2005:10 perustelut ovat var-
sin puutteelliset, koska moitittavaa menettelyä 
ei tarkasteltu siitä näkökulmasta, että kysymys 
oli ankaroitetusta maksuvelvollisuudesta seuraa-
vien käyttäytymisvelvollisuuksien vastaisesta 
toiminnasta. Varsin kiinnostavaa on, ettei ratkai-
sun KKO 2005:10 perusteluissa puhuta mitään 
yrityksen A maksukykyisyydestä. Jos nimittäin 
kavalluksesta rankaisemista RL 28:4.3:n nojalla 
perustellaan varojen oikeudettomalla käyttämi-
sellä, voitaisiin olettaa, että moitittava menettely 
jotenkin liittyy maksukykyisyyteen. Näin on asia 
lähdettäessä siitä, ettei tilitysvelvollisen hallussa 
ole mitään tiettyjä varoja, joiden suhteen hän voi-
si käyttäytyä moitittavalla tavalla. Pitikö korkein 
oikeus tapauksessa KKO 2005:10 moitittavana 
menettelynä loppujen lopuksi sitä, että ulosotto-
miehelle ei tehty suoritusta välittömästi tai hyvin 
pian työntekijälle tehdyn suorituksen jälkeen, 
vaikka RL 28:4.3:n tunnusmerkistön täyttymistä 
perusteltiinkin varojen oikeudettomalla käyttä-
misellä?

5.3  Ilmaisun ”muulla sellaisella tavalla”  
tulkinnasta

Ajatellaan tilannetta, jossa B antaa A:lle myy-
täväksi omistamansa irtaimen esineen. Tarkoituk-

sena on, että sivulliselta saatava vastike kuuluu 
A:lle, jonka tulee tehdä B:lle vastaava suoritus 
viikon kuluttua myynnistä. Oletetaan, että A:lla 
on RL 28:4.3:ssa tarkoitettu velvoiteoikeudelli-
nen tilitysvelvollisuus B:hen nähden. A ilmoittaa 
B:lle, että hän on saanut esineen myytyä 1 000 
euron hintaan. Maksukykyinen A ei kuitenkaan 
maksa B:lle 1 000 euroa määräajassa ajatellen, 
että hän myöhemmin tekee suorituksen B:lle, jos 
tämä jaksaa sitä riittävän ponnekkaasti vaatia. 
Voidaanko A:ta rangaista RL 28:4.3:n nojalla?

On vaikea katsoa, että A olisi RL 28:4.3:ssä 
tarkoitetulla tavalla syyllistynyt varojen oikeu-
dettomaan käyttämiseen. Rangaistavuus voi lain-
kohdan mukaan kuitenkin perustua myös siihen, 
että tilitysvelvollinen muulla sellaisella tavalla 
aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jää-
misen. Ilmaisua ”muulla sellaisella tavalla” on 
sinänsä mahdollista lukea siten, että sen alaisuu-
teen kuuluu tilityksen tapahtumattomuus maksu-
haluttomuuden vuoksi. Tällaisen tulkinnan myötä 
RL 28:4.3 pitkälle vastaisi RL 29:4.1:ia siltä osin, 
kuin kysymys on muusta kuin rankaisemisesta 
varojen oikeudettoman käyttämisen perusteella. 
Sitä, jolla on velvoiteoikeudellinen tilitysvelvol-
lisuus, voidaan rangaista kavalluksesta, mikäli 
hän maksukyvystään huolimatta jättää suorituk-
sen tekemättä sovittuna tai edellytettynä aikana. 
Jos tilitysvelvollinen ei ole pitänyt huolta mak-
sukyvystään, hänen ehkä voidaan katsoa syyllis-
tyneen varojen oikeudettomaan käyttämiseen RL 
28:4.3:ssa tarkoitetulla tavalla.

Oletetaan, että RL 28:4.3:ia saatetaan lukea 
esitetyllä tavalla. Tilitysvelvollista voitaneen täl-
löin rangaista tilitysvelvollisuuden laiminlyön-
nistä yksinkertaisesti sillä perusteella, että hän 
jättää suorituksen tekemättä, vaikka hän sinänsä 
pystyisi siihen. Saattaa olla, että korkein oikeus 
tapausta KKO 2005:10 ratkaistaessa hahmotti 
asian osapuilleen seuraavalla tavalla:

(1)  Työnantaja, joka jättää tekemättä suorituk-
sen ulosottomiehelle palkan ulosmittauksen 
jälkeen, käyttäytyy vähintään yhtä moititta-



Janne Kaisto448

vasti kuin työnantaja, joka jättää suoritta-
matta ennakonpidätyksen.

(2)  Työnantajaa, joka jättää suorittamatta 
ennakonpidätyksen, voidaan rangaista RL 
29:4.1:n nojalla.

(3)  Työnantajaa, joka jättää tekemättä suorituk-
sen ulosottomiehelle palkan ulosmittauksen 
jälkeen, on voitava rangaista RL 28:4.3:n 
nojalla.

Kavalluksesta rankaisemista ei tapauksessa 
KKO 2005:10 perusteltu sillä, että tilitysvel-
vollinen oli muulla sellaisella tavalla aiheutta-
nut tilitysvelvollisuuden täyttämättä jättämisen. 
Rangaistavana menettelynä pidettiin sitä, että 
varoja oli käytetty oikeudettomasti. Tapaus olisi 
sinänsä ollut mahdollista hahmottaa esimerkiksi 
seuraavaan tapaan:

(1)  Työnantajalla A oli velvoiteoikeudellinen 
tilitysvelvollisuus B:hen nähden.

(2)  Jos työnantaja oli saattanut itsensä maksu-
kyvyttömäksi, työnantaja oli RL 28:4.3:ssa 
tarkoitetulla tavalla käyttänyt varoja oikeu-
dettomasti.

(3)  Jos työnantaja jätti tekemättä suorituksen 
ulosottomiehelle maksukyvystään huoli-
matta, hän oli ”muulla sellaisella tavalla” 
aiheuttanut tilitysvelvollisuuden täyttämättä 
jättämisen.

Olennainen kysymys on, voidaanko RL 
28:4.3:ssä käytettyä ilmaisua ”muulla sellaisella 
tavalla” todella lukea siten, kuin edellä on esi-
tetty.35 Kysymystä pohdittaessa tulee huomiota 
kiinnittää myös rikosoikeudelliseen laillisuusperi-
aatteeseen. RL 3:1.1:n mukaan rikokseen syyl-
liseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, 
joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty 
rangaistavaksi. Legaliteettiperiaatteella on lain-

valmistelutöiden mukaan useita ulottuvuuksia, 
joita voidaan kuvata seuraavaan tapaan:36

(1)  Lainsoveltajalle on suunnattu kirjoitetun 
lain vaatimus siten, että vain laissa sääde-
tystä rikoksesta saa tuomita vain laissa mää-
rättyyn rangaistukseen.

(2)  Tuomarille on suunnattu myös analogiakiel-
to. Lainkäyttäjä ei saa syytetyn vahingoksi 
täydentää lakia analogiapäätelmään turvau-
tumalla.

(3)  Laillisuusperiaatteeseen kuuluva taannehti-
van rikoslain kielto koskee sekä lainsäätäjää 
että lakia soveltavaa tuomaria. Rangaista-
vaksi ei taannehtivasti saa säätää tekoja, jot-
ka ennen lakia eivät olleet kriminalisoituja; 
lakia ei myöskään saa soveltaa taannehti-
vasti.

(4)  Lainsäätäjään kohdistuu myös epätäsmäl-
lisyyskielto eli vaatimus, jonka mukaan 
rikoslain tulee olla sisällöltään täsmällinen. 
”Lainsäätäjään kohdistettava täsmällisyys-
vaatimus merkitsee, että sekä rangaistuk-
sella uhatun toiminnan kuvaus että teosta 
seuraava rangaistus on määritelty sellaisella 
tarkkuudella, että ainakin oikeustieteellisen 
koulutuksen saaneet henkilöt, ja mieluiten 
muutkin, voivat ennakolta tietää mikä on 
rangaistavaa ja kuinka ankarasti.”

Täsmällisyysvaatimus on otettava huomioon 
myös rikoslakia tulkittaessa. Jos kriminalisoinnis-
sa on epäselvyyttä, saatetaan pohtia, täyttyykö RL 
3:1.1:ssa asetettu nimenomaisuuden vaatimus.37 
Mahdollista on sekin, että kovin epätäsmällistä 
säännöstä pidetään perustuslain vastaisena. Lail-
lisuusperiaate käy ilmi myös Suomen perustus-
lain (11.6.1999/731) 8 §:stä, joka jossain määrin 
poikkeaa RL 3:1.1:sta:

35 Ks. problematiikasta myös Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 306–307, ks. myös s. 228–230.
36 Ks. tarkemmin Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi, 

HE 44/2002, s. 29.
37 Ks. myös esim. Lappi-Seppälä Tapio, Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva uudistus I, Lakimies 2003 s. 759–760.
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”Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä 
tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, 
jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavak-
si. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangais-
tusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.”

Tuomioistuimen tulee PerustusL 106 §:n 
mukaan antaa etusija perustuslain säännökselle, 
jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asias-
sa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 
ristiriidassa perustuslain kanssa. Sinänsä mah-
dollista on, että täsmällisyysvaatimusta rikkova 
kriminalisointi katsotaan perustuslain vastaisek-
si. Esimerkiksi Lappi-Seppälän mukaan täsmäl-
lisyysvaatimuksella on heijastuksensa myös lain 
soveltamiseen, vaikka vaatimuksen adressaattina 
onkin lainsäätäjä. ”Täsmällisyysvaatimusta rik-
kovat lait ovat pahimmassa tapauksessa perus-
tuslain vastaisia. Epäselvissä tilanteissa tulkin-
nassa tulisikin pidättyä sanamuodon ydinalueille. 
Räikeimmässä tapauksessa tuomioistuimet voivat 
myös joutua pohtimaan mahdollisuutta pidättyä 
soveltamasta epätäsmällisinä pitämiään säännök-
siä PL 106 §:n nojalla.”38

5.4  Ratkaisu KKO 2005:10 vähemmistön  
perustelujen näkökulmasta

Vähemmistöön jääneet oikeusneuvokset 
hyväksyivät esittelijän mietinnön. He lisäksi esit-
tivät hyviä lisäperusteluja, joista voitaneen pää-
tellä jotain myös enemmistön ajattelutavasta:

”Arvioitaessa kavallustunnusmerkistön täytty-
mistä ei voida pitää silmällä pelkästään sitä konk-
reettista tilannetta, josta nyt käsiteltävässä asiassa 
on kysymys. Kavallusta koskevan yleisen tunnus-
merkistön tulkinnalla on laajakantoisempia vaiku-
tuksia. Jos puheena olevan rikoslain 28 luvun 4 §:n 
3 momentin soveltamisessa poiketaan vaatimukses-
ta, jonka mukaan kavallus edellyttää varojen siirty-
mistä toiselta tekijän haltuun sekä tähän seikkaan 
liittyvää tilitysvelvollisuutta, ja tulkitaan toisen va-
rojen haltuun saamiseksi sellaisetkin tilanteet, jois-
sa todellista varojen siirtymistä ei ole tapahtunut ja 

joissa ei myöskään ole tapahtunut varojen erotta-
mista erilleen tekijän muista varoista toisen lukuun, 
tämä merkitsee tunnusmerkistön laajenemista epä-
määräisellä tavalla.”

Vähemmistö on lähtenyt siitä, että RL 28:4.3:n 
nojalla rankaiseminen edellyttää todellista varo-
jen siirtymistä. Varsin kiinnostavaa on se, että 
huomiota on kiinnitetty varojen erottamiseen. 
Kun varoja säilytetään toisen lukuun erillään 
tekijän omista varoista, tekijä voi tavanomaisessa 
tapauksessa syyllistyä tällaisten varojen esineka-
vallukseen RL 28:4.1:n nojalla. Käsillä voi kui-
tenkin olla myös tilanne, jossa toiselle kuuluvien 
varojen haltijalla ei ole ehdotonta erilläänpitovel-
vollisuutta. Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa 
A saa B:ltä haltuunsa 10 000 euroa sitä varten, 
että A ostaa B:lle tietynlaisen henkilöauton B:n 
valtuutettuna esiintyen. Tarkoituksena on, että 
A:n lähtökohtaisesti tulee säilyttää varat erillään 
omista varoistaan ja että A saa käyttää varoja 
ainoastaan auton ostamiseen. A:lla kuitenkin on 
lupa käyttää varat omiin tarkoitusperiinsä sillä 
edellytyksellä, että A on maksukykyinen varat 
käyttäessään. Onko tällaisessa tilanteessa perus-
teita RL 28:4.3:n soveltamiselle, jos A esimerkik-
si maksaa varoilla omia velkojaan maksukyvyt-
tömänä ollessaan?

Ei ole sinänsä mahdoton ajatella, että kyseessä 
on RL 28:4.3:ssa tarkoitettu tilanne. Perusteita 
on toisaalta myös esinekavalluksesta rankaise-
miselle RL 28:4.1:n nojalla.39 Olennaista on kui-
tenkin se, että tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiä 
koskeva sääntely on ainakin etupäässä suunnattu 
tilanteisiin, joissa tekijällä ei ole esineoikeudel-
liselle tilitysvelvollisuudelle ominaista velvolli-
suutta säilyttää saamiaan varoja erillään omista 
varoista. Korkeimman oikeuden enemmistö on 
tapauksessa KKO 2005:10 lähtenyt nimenomaan 
siitä, että tekijä voi syyllistyä RL 28:4.3:ssa tar-
koitettuun moitittavaan menettelyyn, vaikka teki-
jän hallussa ei ole mitään tiettyjä toiselle kuulu-

38 Lappi-Seppälä, em. lähde, s. 757.
39 Ks. myös Kaisto, Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 298–299.
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via varoja. RL 28:4.3:ia on vaikea lukea muulla-
kaan tavalla, vaikka kyseessä toisaalta on varsin 
ongelmallinen ratkaisu lainkohdan sanamuodon 
näkökulmasta.

Voitaneen olettaa, että korkeimman oikeuden 
enemmistö on korostetusti pitänyt silmällä vain 
tapauksessa käsillä ollutta tilannetta. Ratkaisus-
ta KKO 2005:10 on tämän vuoksi tehtävä hyvin 
varoen yleistäviä johtopäätöksiä. Ajatellaan vaik-
kapa tilannetta, jossa A:n on 1. kesäkuuta makset-
tava B:lle 10 000 euroa. B antaa 31. toukokuuta 
maksuosoituksen, jonka mukaan A voi maksaa 
3 000 euroa C:lle. A maksaa 1. kesäkuuta B:lle 
7 000 euroa sanoen samalla B:lle, että hän var-
masti maksaa vielä samana päivänä C:lle 3 000 
euroa. Voiko kyseeseen tulla RL 28:4.3:n nojalla 
tilitysvelvollisuuden laiminlyönnistä rankaisemi-
nen, jos A ei menettelekään sanomallaan taval-
la?

Ainakin ensi katsannossa näyttää siltä, että 
esimerkkitapauksessa on paljon samoja piirteitä 
kuin tapauksessa KKO 2005:10. Lähtökohtana on 
siis velkasuhde ja se, että velallisella on velvol-
lisuus tehdä rahasuoritus. Velallinen jättää velan 
osittain maksamatta. Ratkaisusta KKO 2005:10 ei 
kuitenkaan voitane suoraan tehdä johtopäätöstä, 
jonka mukaan A saattaisi syyllistyä RL 28:4.3:ssa 
tarkoitettuun rikokseen. Ratkaisua annettaessa 
on pidetty silmällä tilannetta, jossa työnantaja 
ei palkan ulosmittauksen ja ulosmittausmieheltä 
saadun maksukiellon jälkeen tee suorituksia ulos-
ottomiehelle. Ratkaisusta KKO 2005:10 ei näin 
ollen ehkä voida tehdä myöskään päätelmää, jon-
ka mukaan työnantaja tapauksen KKO 1986 II 18 
kaltaisessa tosiseikastossa voisi syyllistyä krimi-
nalisoituun tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Korkein oikeus päätyi varsin niukoin perus-
tein siihen, että työnantajalla tapauksessa KKO 
2005:10 oli velvoiteoikeudellinen tilitysvelvol-
lisuus. Ilman palkan ulosmittausta lähtökohta-
na on, että työnantaja on tavanomaiseen tapaan 
maksuvelvollinen työntekijään nähden. Tapauk-
sessa KKO 2005:10 katsottiin, että työnantajalla 

maksukiellon saatuaan kuitenkin oli velvoiteoi-
keudellinen tilitysvelvollisuus. On syytä panna 
merkille, että velalliselle voidaan antaa maksu-
kielto muulloinkin kuin silloin, kun kysymys on 
palkan ulosmittauksesta. Lähtökohtana täytynee 
olla, ettei tavanomainen velkasuhde voi muuttua 
ankaroitetuksi maksuvelvollisuudeksi ulosmit-
tauksen ja maksukiellon vuoksi siten, että velal-
linen voisi syyllistyä RL 28:4.3:ssä tarkoitettuun 
kavallukseen.

Tapauksessa KKO 2005:10 lähdettiin liikkeelle 
siitä, että työnantajan haltuun oli jäänyt varoja, 
joita työnantajan puolelta käytettiin oikeudetto-
masti. Sinänsä mahdollista on, että työnantajalle 
ei jää yhtään varoja sen jälkeen, kun työnantaja 
on tehnyt suorituksensa työntekijälle. Kavalluk-
sesta rankaiseminen RL 28:4.3:n nojalla tuntuu 
ongelmalliselta, koska työnantajan haltuun ei ole 
voinut jäädä työntekijälle kuuluvia varoja edes 
ratkaisussa KKO 2005:10 tarkoitetussa mielessä. 
Ratkaisevan tärkeältä seikalta näyttää näin ollen 
se, mikä on työnantajan taloudellinen asema sil-
loin, kun hän tekee suorituksensa työntekijälle. 
Onko kyseessä seikka, jolle on mielekäs antaa 
ratkaiseva merkitys? Kuinka on suhtauduttava 
tilanteeseen, jossa on ulosmitattu useamman 
työntekijän palkka ja jossa työnantajan varat 
eivät riitä siihen, että ulosottomies saa suorituk-
sen kaikkien työntekijöiden osalta? Voiko työnan-
taja tällöin syyllistyä RL 28:4.3:ssä tarkoitettuun 
kavallukseen ratkaisussa KKO 2005:10 esitetyltä 
perustalta, vaikka työnantaja ei lainkaan tekisi 
suorituksia ulosottomiehelle?

Korkeimman oikeuden enemmistön ajatteluun 
on saattanut vaikuttaa se, että työnantaja tapauk-
sessa KKO 2005:10 toimi myös ”petollisesti”. 
Työnantaja kuitenkin saattaa jo työntekijälle suo-
ritusta tehdessään sanoa, että hän maksaa työn-
tekijälle 2/3 sovitusta nettopalkasta ja että hän 
jättää tekemättä suorituksen ulosottomiehelle 
taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi. Tuntuu jos-
sain määrin oudolta ajatella, että työnantaja voisi 
tällöin syyllistyä kavallukseen, vaikka kyseessä 
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onkin moitittava toiminta. Ei ole helppo sanoa, 
millaisia päätelmiä ratkaisusta KKO 2005:10 on 
tehtävä. Asiallisesta näkökulmasta ei liene mie-
lekäs antaa ratkaisevaa merkitystä sille, kertooko 
työnantaja työntekijälle – tai myös ulosottomie-
helle – aikomuksistaan.

5.5  Varojen erottamisen ratkaisevuudesta

Tapauksessa KKO 2005:10 olisi sinänsä ollut 
mahdollista menetellä siten, että työnantaja todel-
la olisi erottanut varoja ulosottomiehelle maksa-
mista varten. Korkeimman oikeuden enemmistö 
ehkä ajatteli, ettei tällaisen erottelun tosiasialli-
selle tapahtumiselle ole mielekäs antaa ratkaise-
vaa merkitystä. Ajatellaan vertailun vuoksi voi-
daan ajatella tilannetta, jossa B tulee noutamaan 
velalliseltaan A:lta 10 000 euron suoritusta. A:lla 
on hallussaan 10 000 euroa seteleinä, jotka A on 
valmis antamaan B:lle. Tilanteessa menetellään 
jollain seuraavista tavoista:

(1)  A antaa B:lle 10 000 euroa setelirahana. 
Tämän jälkeen B antaa A:lle 3 000 euroa 
tarkoituksena se, että A luovuttaa kyseiset 
varat C:lle. 

(2)  Kun A on luovuttamassa B:lle 10 000 euroa, 
B sanoo, että A voi luovuttaa 3 000 euroa 
C:lle. Näin A luovuttaa B:lle ainoastaan 
7 000 euroa.

(3)  A antaa B:lle 10 000 euroa setelirahana. 
Tämän jälkeen B antaa A:lle 3 000 euroa 
sellaisin tarkoitusperin, että A saa sekoit-
taa varat omiin varoihinsa. A:n tulee omista 
varoistaan maksaa 3 000 euroa C:lle.

Vaihtoehdon (1) mukaan toimittaessa A voi 
syyllistyä esinekavallukseen RL 28:4.1:n nojalla. 
Onhan A:n hallussa B:lle kuuluvaa omaisuutta, 
joka A:n ainoastaan tulee viedä C:lle. Vaihtoeh-
tojen (2) ja (3) puitteissa herää kysymys, voiko 
A syyllistyä RL 28:4.3:ssa kuvattuun menette-
lyyn. Oletetaan, että A:lla voitaisiin vaihtoehdon 
(3) mukaan toimittaessa katsoa olevan velvoite-

oikeudellisen tilitysvelvollisuuden B:hen nähden. 
Koska A on saanut B:ltä 3 000 euroa, varat on 
epäilyksettä saatu toimeksiannon perusteella RL 
28:4.3:ssa tarkoitetulla tavalla. Onko mielekäs 
kohdella toisin vaihtoehtoa (2) pelkästään sen 
vuoksi, ettei A siinä ole saanut B:ltä haltuunsa 
mitään tiettyjä varoja?

Asiallisesta näkökulmasta ei olisi mitenkään 
mahdoton ajatella, että ratkaisevaa on yksin-
omaan velvoiteoikeudellisen tilitysvelvollisuu-
den olemassaolo. Ratkaisua KKO 2005:10 saate-
taankin pitää ymmärrettävänä nimenomaan tästä 
näkökulmasta. Korkeimman oikeuden vähemmis-
tö puolestaan on jäänyt tietyllä tavalla puolitie-
hen argumentaatiossaan. Vähemmistöhän katsoi, 
että RL 28:4.3:n nojalla rankaiseminen tapauksen 
KKO 2005:10 kaltaisessa tilanteessa merkitsee 
tunnusmerkistön laajenemista epämääräisellä 
tavalla:

”Ero niiden tilanteiden välillä, joissa tekijä 
määrätessään varojen käytöstä syyllistyy pelkäs-
tään velvoiteoikeudellisen velvollisuutensa rikko-
miseen, ja niiden tilanteiden välillä, joissa teko tu-
lisi arvioiduksi myös kavallusta koskevan rangais-
tussäännöksen nojalla, muodostuisi moninaisissa 
käytännön tilanteissa epäselväksi.”

Olen samaa mieltä siitä, että on vaikea sanoa, 
milloin käsillä on velvoiteoikeudellinen tilitys-
velvollisuus. Ongelma on kuitenkin vastassa sil-
loinkin, kun tekijä kiistatta on saanut haltuunsa 
tiettyjä varoja. RL 28:4.3:n soveltumattomuut-
ta tapauksessa KKO 2005:10 todellisen varojen 
siirtymisen puuttumisen vuoksi voidaan loppu-
jen lopuksi perustella kestävästi vain sillä, että 
kyseessä on lainkohdan sanamuodon mukainen 
ratkaisu. Asiallisesta näkökulmasta voitaisiin 
ratkaisevan tärkeänä pitää yksinomaan sitä, kat-
sotaanko tekijällä olevan velvoiteoikeudellisen 
tilitysvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden 
vähemmistö ehkä ymmärsi asian siten, ettei vel-
voiteoikeudellista tilitysvelvollisuutta voi olla 
käsillä, jos todellista varojen siirtymistä ei ole 
tapahtunut.
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Se, onko kysymys tavanomaisesta velkasuh-
teesta vai velvoiteoikeudelliselle tilitysvelvolli-
suudelle ominaisesta ankaroitetusta maksuvel-
vollisuudesta, on luonteeltaan aineellisoikeudel-
linen kysymys. RL 28:4.3:n sääntely rakentuu 
sen varaan, että käsillä on aineellisoikeudellisesta 
näkökulmasta velvoiteoikeudellinen tilitysvelvol-
lisuus. Ongelmaksi muodostuu se, ettei tällaisen 
tilitysvelvollisuuden olemassaololla ole meillä 
samaa merkitystä kuin esimerkiksi Ruotsissa eri-
tyisesti tilitysvaroja koskevan lain vuoksi.40 RL 
28:4.3:n mukainen rikosvastuu jää väistämättä 
epäselväksi sen vuoksi, että velvoiteoikeudelli-
seen tilitysvelvollisuuteen itseensä liittyy epä-
selvyyttä. Saattaa olla, että RL 28:4.3 on ainoa 
lainkohta, jonka kannalta velvoiteoikeudellisek-
si tilitysvelvollisuudeksi katsomisella lopulta on 
merkitystä.

6 Lopuksi

Rikosoikeudellistakin sääntelyä voidaan tulki-
ta eri tavoin. Tekijälle edullista tulkintaa ei pidä 
automaattisesti omaksua silloin, kun kysymys 
on vähänkin epäselvästä säädöksestä. Ratkaisus-
sa KKO 2005:10 tulkittiin RL 28:4.3:ia tavalla, 
jota kuitenkin on vaikea pitää perusteltuna lain-
kohdan sanamuodon näkökulmasta. Puhutaanhan 

säännöksessä siitä, että varoja saadaan haltuun 
toimeksiannon perusteella tai jollain muulla sel-
laisella tavalla. Korkeimman oikeuden vähem-
mistö kiinnitti perustellusti huomiota RL 3:1.1:n 
sääntelyyn:

”Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentista ilmenevä 
laillisuusperiaate huomioon ottaen on ongelmallis-
ta, jos laista ja myös sen esitöistä nimenomaises-
ti ilmenevää tunnusmerkistötekijää tulkitaan sekä 
yleisestä kielenkäytöstä että vakiintuneesta oikeu-
dellisesta jäsentelystä poikkeavalla tavalla niin, et-
tä tulkinta tosiasiassa merkitsee tunnusmerkistö-
tekijän syrjäytymistä rangaistusvastuun edellytyk-
senä.”

Tapauksessa KKO 2005:10 päähuomio kohdis-
tui suhteellisen yksinkertaiseen kysymykseen sii-
tä, edellyttikö rankaiseminen RL 28:4.3:n nojalla 
sitä, että tilitysvelvollinen todella oli saanut hal-
tuunsa varoja. Lainkohtaan liittyy lukuisia mui-
takin ongelmia laillisuusperiaatteen näkökulmas-
ta.41 On vaikea sanoa, milloin käsillä ylipäätään 
on velvoiteoikeudellinen tilitysvelvollisuus. RL 
28:4.3:n sääntely tuntuu varsin kyseenalaiselta 
siihen nähden, että tavallisen velkasuhteen ja 
ankaroitetun maksuvelvollisuuden rajanvedol-
la ei juuri liene merkitystä aineellisen oikeuden 
kannalta. Lainkohdan sääntelyn täytyy kuitenkin 
perustua siihen, että on olemassa aineellisoikeu-
dellinen velvoiteoikeudellinen tilitysvelvollisuus, 

40 Ensi katsannossa saattaa näyttää siltä, että velvoiteoikeudellinen tilitysvelvollisuus voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, 
jossa toiselle kuuluvia varoja hallussaan pitävä esimerkiksi vahingossa maksaa varoilla omia velkojaan. Esinekavalluksesta 
rankaiseminen RL 28:4.3:n nojalla ei tule kyseeseen, koska tahallisuusvaatimus ei täyty. Tarkastellussa tilanteessa ei ehkä 
kuitenkaan voida katsoa, että alun perin esineoikeudellisen tilitysvelvollisuuden tilalle voisi tulla velvoiteoikeudellinen tilitys-
velvollisuus: kysymys on ainoastaan tavanomaisesta velkasuhteesta. Jos velvoiteoikeudellisen tilitysvelvollisuuden katsotaan 
olevan käsillä, täytyy pohtia sitä, onko tekijä saanut RL 28:4.3:ssa tarkoitetulla tavalla varoja velvollisuuksin tilittää varojen 
arvo. Kysymyshän ei alun perin ollut velvollisuudesta arvon tilittämiseen vaan siitä, että tilitysvelvollisuus tavanomaisen 
esineoikeudellisen tilitysvelvollisuuden tavoin koski kyseessä olleita tiettyjä varoja (ks. problematiikasta myös Kaisto, Vel-
kojasuoja välihenkilön konkurssissa, 2004 s. 311–314).

41 Sen lisäksi, että RL 28:4.3:n tulkintaan liittyy merkittäviä ongelmia, säännöksen saatetaan kuvitella koskevan tavanomais-
ta esineoikeudellista tilitysvelvollisuutta. Saattaa olla, että tilitysvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevaan sääntelyyn liittyvä 
epäselvyys on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että muun muassa teoksessa ”Asianajajan käsikirja” on varsin kyseenalainen 
kavallusta koskeva kannanotto. Asianajajan tulee asianajajia koskevan lain (12.12.1958/496) 5.3 §:n mukaan pitää päämie-
hilleen kuuluvat varat erillään omista varoistaan. Säännöksen vastaista menettelyä on Ylöstalon ja Tarkan mukaan pidettävä 
asianajajan velvollisuuksien vakavana rikkomuksena. ”Menettelyyn saattaa sisältyä myös rikoslain mukaan rangaistava teko, 
mikäli asianajaja ei ole sekoittaessaan varat omiinsa ollut maksukykyinen tai ei kykene tekemään muiden saamamiestensä 
oikeutta loukkaamatta tiliä haltuunsa uskotuista, erillään pidettävistä varoista.” (Ylöstalo Matti – Tarkka Olli, Asianajajan 
käsikirja, Porvoo 2000 s. 89, ks. myös esim. Ylöstalo Matti, Asianajajan käsikirja, Juva 1988 s. 55)
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jonka perusteella tilitysvelvollisella on määrättyjä 
luonteeltaan aineellisoikeudellisia käyttäytymis-
velvollisuuksia.

Ei ole helppo hahmottaa tilanteita, joissa 
kaikella varmuudella voitaisiin sanoa, että RL 
28:4.3:n nojalla rankaisemisen edellytykset täyt-
tyvät. Näin on asia, vaikka liikkeelle lähdettäisiin 
siitä, että käsillä on velvoiteoikeudellinen tilitys-
velvollisuus. RL 28:4.3 on kaiken kaikkiaan niin 
ongelmallinen säännös, että lainsäätäjän olisi 
aihetta puuttua asiaan. Jos velvoiteoikeudellista 
tilitysvelvollisuutta koskevaa yleistä säännöstä 
pidetään tarpeellisena, sääntelyn sanamuotoa on 
tarkistettava. Lakitekstistä pitää käydä selvästi 
ilmi, ettei kysymys ole tiettyihin varoihin liitty-
västä tilitysvelvollisuudesta. Mikäli moitittavana 
menettelynä halutaan pitää myös maksuhalutto-
muutta, asian tulee selkeästi käydä ilmi lakiteks-
tistä.

Velvoiteoikeudellista tilitysvelvollisuutta kos-
kevaa yleistä sääntelyä ei mielestäni tarvita. Lain-
säädännöstä pitäisi selvästi käydä ilmi se, milloin 
henkilöllä on maksuvelvollisuus, jonka laimin-
lyöntiin liittyy rikoksesta rankaisemisen uhka. 
Esimerkiksi RL 29:4.1 on tässä mielessä sel-
keä säännös, koska lainkohdasta käy ilmi muun 
muassa se, että ennakonpidätyksen maksamatta 

jättävä työnantaja saattaa syyllistyä verorikko-
mukseen. Tuntuu mielekkäältä ajatella, että työn-
antaja voi joutua rikosvastuuseen myös silloin, 
kun hän jättää palkan ulosmittauksen ja maksu-
kiellon jälkeen tekemättä suorituksen ulosotto-
miehelle. Lainsäätäjän on aihetta puuttua tilantee-
seen, vaikka ratkaisun KKO 2005:10 perusteella 
työnantajaa voidaankin rangaista kavalluksesta: 
enintään yksi ja puoli vuotta vankeutta RL 28:4:n 
nojalla tuntuu turhan ankaralta seuraamukselta 
siihen nähden, että RL 29:4.1:n mukaisesta vero-
rikkomuksesta voi seurata enintään puoli vuotta 
vankeutta.

Vaikuttaa siltä, että korkein oikeus tapauk-
sessa KKO 2005:10 otti itselleen lainsäätäjälle 
kuuluvan tehtävän. RL 28:4.3:n sanamuodon 
puitteissa ajateltiin olevan tilaa säännölle, jonka 
mukaan työnantaja voi tarkastellun kaltaisessa 
tilanteessa syyllistyä kavallukseen. Korkeimman 
oikeuden vähemmistö puolestaan näytti olevan 
sitä mieltä, että rikosvastuun on parempi perustua 
erityissääntelyyn.42 Vähemmistö oli oikeilla lin-
joilla. Korkeimman oikeuden enemmistö päätyi 
varsin ongelmallisella tavalla siihen, että sinänsä 
moitittavasti käyttäytynyttä työnantajaa voidaan 
rangaista RL 28:4.3:n nojalla.
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42 Vähemmistö kiinnitti huomiota muun muassa siihen, ettei kavalluksesta oikeuskäytännön mukaan ole katsottu olevan 
kysymys silloinkaan, kun työnantaja jättää työntekijän palkasta tehdyn ennakonpidätyksen suorittamatta. Rikosvastuu voi sen 
sijaan perustua RL 29:4:ään, jonka mukaan verorikkomuksesta voidaan tuomita muun muassa työnantaja, joka jättää enna-
konpidätyksen suorittamatta määrätyssä ajassa. Vähemmistö kiinnitti huomiota myös siihen, että omaisuutta koskevan viran-
omaiskiellon rikkomisesta rangaistaan RL 16:10:n nojalla muun muassa sitä, joka vastoin maksukieltoa maksaa saatavan tai 
palkan. Lisäksi vähemmistö toi esille sen, että Ruotsissa on asiaa koskeva erityissäännös eli Utsökningsbalk (1981:774) 7:25. 
”En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten 
belopp som skulle ha innehållits enligt beslut om utmätning, döms till böter.”




