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23  
Kielto

Yleisestä normiteoriasta rangaistus- ja 
kriminalisointiteorioihin 

Raimo Lahti

Tuon kiellon filosofiseen ja oikeusfilosofiseen pohdintaan soveltavan 
tieteen edustajan eli rikos oikeuden tutkijan näkökulman. Filosofien ja 
oikeustieteilijöiden vuoropuhelu on tällaisen oikeusnormeja koskevan 
teeman tarkastelussa toivottava. Vuoropuhelua onkin virittänyt muun 
muassa Suomen oikeusfilosofinen yhdistys, joka on tukenut aihetta käsit-
televien teosten julkaisemista.1 

Käsittelen kiellon problematiikkaa yhtäältä oikeusnormeja koskevan 
teoreettisen keskustelun pohjalta sekä toisaalta rikos oikeuden käytän-
nön kannalta. Edellisessä suhteessa kiinnostavia kysymyksiä ovat muun 
muassa oikeudellisen kieltonormin kohde, sisältö ja rakenne suhteessa 
muihin normityyppeihin ja -järjestelmiin samoin kuin normien väliset 
ristiriidat ja niiden tehokkuus. Rikos oikeudelliselta kannalta erityisen 
huomion arvoisia kysymyksiä ovat muun muassa käsky-, kielto-, lupa- ja 
toimivaltanormien suhde toisiinsa sekä erityyppisten oikeustosiseikas-
tojen ja oikeusvaikutusten määrittely ja asema oikeusajattelussa. Vaikka 
lähtökohtana on normiteoreettinen tarkastelu, pohdin luvun lopussa 
laajemmin normijärjestelmien suhdetta oikeudelliseen sääntelyyn, ran-
gaistus- ja kriminalisointiteorioihin sekä rikos oikeuden uusimpiin kehi-
tyssuuntiin. Taustaoletukseni on, että rikos oikeus ja oikeusfilosofia ovat 
läheisessä yhteydessä, jolloin analyyttisesta filosofiasta vaikutteita saaneet 
normiteoreettiset erottelut ovat osa rikos oikeusteorian syvärakennetta.2 

OIKEUSNORMIN KÄSITTEESTÄ JA KIELTONORMIN ASEMASTA

Oikeusnormilla tarkoitetaan tiettyyn oikeusjärjestykseen sisälty-
vää sääntöä tai periaatetta, joka sääntelee inhimillistä käyttäytymistä. 
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Normijaottelun pohjaksi on usein esitetty yhdysvaltalaisen W. N. hohfel-
din3 (1879–1918) käyttämä oikeuskäsitteiden systematiikka, jolla kuvataan 
ihmisten ja heidän muodostamiensa muiden oikeussubjektien välisiä 
yhteiskunnallisia suhteita. hohfeld erotti kahdeksan perustavaa oikeus-
suhdetta, jotka hän järjesti kahteen, vastinparien (korrelatiivien) ja vas-
takohtien muodostamaan ryhmään. Seuraavassa kaaviossa termit ovat 
ensimmäisessä ryhmässä englanniksi ja toisessa ryhmässä suomeksi.4 

W. N. hohfeld:
I
1) Korrelatiivit Vastakohdat
 right – duty right – no-right 
 privilege (liberty) – no-right privilege – duty

2) power – liability power – disability
 immunity – disability immunity – liability

II
1) Käyttäytymisnormit
 Oikeus Velvollisuus
 vaadeoikeus (odotusoikeus) velvollisuus
 vapaus (lupa) sietovelvollisuus

2) Kompetenssi- eli toimivaltanormit
 toimivalta sidonnaisuus
 immuniteetti (koskemattomuus) kykenemättömyys

Kieltoteeman kannalta kiinnostavia ovat nimenomaan ryhmittely 
käyttäytymis- ja kompetenssinormeihin ja ennen kaikkea käyttäyty-
misnormien ominaispiirteet. Käyttäytymisnormien kohteena on käyttäy-
tyminen, jota oikeutettu osapuoli saa velvoitetulta osapuolelta odottaa tai 
vaatia. Vaateen kohteena on toisen käyttäytyminen velvollisuutena, kuten 
velan maksu tai vuokrahuoneiston käyttäminen sovittuun tarkoitukseen. 
Vapauden kohteena on oma käyttäytyminen, jota velvoitetun osapuolen 
on siedettävä. Käyttäytymisnormissa tarkoitettu teko voi olla käsketty 
(teko pitää tehdä), kielletty (tekoa ei saa tehdä) tai sallittu (teon saa tehdä). 

Oikeusjärjestykseen sisältyvä normilause (kuten lainsäännös) asettaa 
oikeusnormin ja kuvaa sen sisällön. Oikeusnormi muodostuu joukosta 
abstraktisti kuvattuja tosiseikkoja eli tunnusmerkistöstä sekä oikeusseu-
raamuksesta. Tosiseikat voivat koskea tekoa, teko-olosuhteita tai teon 
seurausta. Yksittäisen tapauksen oikeudenkäynnissä tutkittavia konkreet-
tisia tosiseikkoja eli faktoja kutsutaan oikeustosiseikoiksi. Oikeusnormit 
ovat siis rakenteeltaan sellaisia, että tiettyjen tosiseikastojen kuvauksiin 
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liitetään oikeusjärjestyksessä kuvauksia oikeudellisista seuraamuksista. 
Oikeusseuraamuksen tai -vaikutuksen sisältämä käyttäytymismalli on 
käskyn, kiellon, luvan tai kelpuutuksen luonteinen. Normin rakenne nou-
dattaa konditionaalista ”jos – niin” -muotoa: jos tunnusmerkistö täyttyy, 
niin oikeusvaikutuksen pitää seurata. 

Kuvatunlainen normirakenne on tunnusomainen rikos oikeudelle. 
Otetaan esimerkiksi varkautta koskeva rikossäännös. Jos rikoslain mää-
rittelemä varkauden tosiseikaston kuvaus eli tunnusmerkistö täyttyy, 
toisin sanoen jos tuomioistuin katsoo varkauden tunnusmerkistön ja 
konkreettisten tosiseikkojen välillä vallitsevan riittävän vastaavuuden, 
syytetty on tuomittava laissa säädettyyn rangaistukseen. Varkauden tun-
nusmerkistö on rikoslain 28 luvun 1 §:ssä (769/1990) ilmaistu näin: ”Joka 
anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta – – ” Oikeusseuraamus on vas-
taavasti ilmaistu saman virkkeen toisessa lauseessa: ”– – on tuomittava 
varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi 
kuukaudeksi.” 

DEONTTINEN LOGIIKKA JA OIKEUSTYYPIT: 
OIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN MUUTOSSUUNNAT

Filosofi Georg henrik von Wright (1916–2003) oli keskeinen deontti-
sen logiikan kehittäjä.5 Deonttinen logiikka tutkii juuri käskyjen, kiel-
tojen, lupien ja niitä lähellä olevien käsitteiden loogisia ominaisuuksia. 
Deonttisella logiikalla on ymmärtääkseni ollut huomattava merkitys ana-
lyyttiselle oikeusteorialle, joskaan sen vaikutusta eri oikeudenalojen teo-
reettiselle kehitykselle ei ole helppoa arvioida. Asiaa pohtineen hannu 
Tapani Klamin6 mukaan deonttisella logiikalla on käyttöarvoa juridisen 
ajattelun eri osajärjestelmien analyyttisessa tarkastelussa, mutta logiikka 
ei kykene ottamaan huomioon oikeusajattelun arvo- ja tavoitejärjestel-
mien moninaisuutta ja monialaisen rationaalisuuden ominaispiirrettä. 

Filosofi Eerik Lagerspetz7 arvioi von Wrightin oikeusteoreettista tuo-
tantoa käsittelevässä artikkelissaan, että deonttisen logiikan kiinnostavat 
seuraukset liittyvät nimenomaan normien yleisen luonteen tarkasteluun. 
Tällöin vaikutus voi laajeta oikeus- ja yhteiskuntafilosofian suuntaan, 
olkoonkin että von Wrightin oma painotus on normien ontologiassa. 
Normien yleistä luonnetta tarkastellessaan Lagerspetz samoin kuin 
oikeustieteilijä Kaarlo Tuori8 ovat arvioineet kriittisesti taloustieteilijä ja 
filosofi Friedrich von hayekin9 käsitystä modernin lainsäädännön muut-
tumisesta yleisten kieltojen säätämisestä erityisten käskyjen antamiseksi. 
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Tämä kehitys vaarantaa oikeusvaltioajattelun ja sisältää pahimmillaan 
jopa yksinvaltaisuuden vaaran.

Von hayekin käsityksessä voi nähdä aiheellista huolta modernin, posi-
tiivisen oikeuden jatkuvasta voimistumisesta: huolta siitä, että moderni 
oikeus on säädettyä oikeutta ja yhä enemmän organisaatiojärjestystä 
eikä oikeudenmukaista käyttäytymistä sääntelevää normistoa. Säädösten 
määrä on kasvanut lähes hallitsemattomaksi. Oikeudellinen sääntely on 
laajentunut nimenomaan niin, että muunlainen kuin käskyjä, kieltoja tai 
lupia sisältävä lainsäädäntö on paisunut. Käyttäytymisnormien osuus on 
pienentynyt suhteessa hyvinvointivaltiolle tunnusomaisiin konstituoiviin 
normeihin ja toimintatapanormeihin. Konstituoiviin normeihin kuulu-
vat edellä mainittujen kompetenssi- eli toimivaltanormien lisäksi orga-
nisaatio- ja kvalifikaationormit.10 Yhteistä konstituoiville normeille on 
niiden tehtävä osoittaa viranomaisille, mitä niillä on oikeus tai velvolli-
suus tehdä. Toimintatapanormit taas määrittävät viranomaistoiminnan 
sisältöä yhteiskuntaelämän ohjauksessa ja yhteiskunnallisten palveluiden 
tuottamisessa.11 

Edellä kuvattu kehitys on merkinnyt oikeusnormien yhteiskunnal-
listen tehtävien monipuolistumista. Samalla oikeusnormitutkimuksen 
painopisteet ovat muuttuneet. huomiota ei kohdisteta vain (ideaalityyp-
piselle) oikeusvaltiolle tyypilliseen oikeudelliseen sääntelyyn ja sille omi-
naiseen päätöksenteko- ja argumentaatiomalliin. Oikeusvaltiollisessa 
mallissa julkisen vallan sääntelemät normit ja velvollisuudet suuntautu-
vat poliittisilta päätöksentekijöiltä suoraan kansalaisille, jolloin kansalai-
set voivat oikeudenloukkauksissaan saattaa vaateensa tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. Päätöksenteossa noudatetaan normirationaalista argu-
mentointitapaa, jota käsittelen tuonnempana. Sitä vastoin hyvinvoin-
tivaltiolle tyypillisessä oikeudellisessa sääntelyssä välittäjinä toimivat 
hallinnolliset viranomaiset, ja päätöksenteossa seurataan intressipun-
nintaa tai toimintatavoitteita korostavaa argumentointitapaa. Oikeuske-
hityksen uudempia muotoja kuvaavat termit responsiivinen (responsive) 
ja reflektiivinen (reflexive) oikeus.12 Oikeussosiologi Gunther Teubner 
on erottanut modernissa responsiivisessa oikeudessa aineellisia ja ref-
lektiivisiä piirteitä, kun taas Max Weberin esittämässä klassisessa oikeu-
den mallissa korostetaan muodollista rationaalisuutta.13 Rikos oikeuden 
kehityksessä vastaavia muutossuuntia ovat mielestäni mala in prohibita 
-luonteisten (”kielletty paha”) rangaistussäännösten lisääntyminen vas-
takohtana mala in se -luonteisille (”paha itsessään”) moraalissävytteisille 
vääryystyypeille14 sekä hallinnollisten rankaisullisten säännösten lisään-
tyminen suhteessa perinteisiin rikossäännöksiin. Tämä näkyy rikoslain 
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kokonaisuudistuksessa (1990–2003) talouselämän toimintaa koskevien 
kriminalisointien lisääntymisenä sekä Euroopan unionin oikeuden vai-
kutuksesta kilpailuoikeuden ja tietosuojan alojen seuraamusten säänte-
lyssä.15

OIKEUDELLISEN RATKAISUN RAKENNE: LOOGISEN 
SYLLOGISMIN KRITIIKKI JA PERIAATETYYPPISTEN 

OIKEUSNORMIEN LISÄÄNTYMINEN

Oikeusvaltiossa oikeudellisen ratkaisun (tuomioistuinratkaisun) rakenne 
seuraa edellä kuvattua ”jos – niin” -mallia. Etenkin rikos- tai riita-asiaa 
käsittelevä tuomioistuin näyttää siis edelleen muotoilevan päätöksensä 
loogisen syllogismin mallin ja preskriptionormien logiikan mukaan. 
Asian lähemmässä tarkastelussa joudutaan kuitenkin asettamaan monia 
käsityksen oikeellisuutta rajaavia ehtoja. Loogisen syllogismin mallia 
seurattaessa on kysymys ratkaisun oikeuttamisesta (justifioinnista) ja 
kirjoittamistavasta. Se, miten tuomioistuin tekee ratkaisun, on normi-
rationaalisen argumentaatiotavan mukaan sidoksissa oikeuslähteiden 
käyttöä ja lainsoveltamista ohjaaviin metodisiin sääntöihin sekä siten 
muun muassa epätäsmällisten tunnusmerkistöjen tulkintaan ja faktojen 
todistamiseen. Näin ollen ratkaisu ei ole perimmältään looginen pää-
telmä; lopputuloksen syllogistinen justifiointi on relatiivinen premissei-
hin ja päättelysääntöihin nähden.16 On myös korostettu, että on tärkeää 
erottaa toisistaan säädöstason kielelliset ilmaisut eli deonttinen taso ja 
reaalitason havaintomaailma eli faktis-empiirinen taso samoin kuin on 
erotettava preskriptiivinen (määräävä) ja deskriptiivinen (kuvaileva) kie-
lenkäyttö.17

Loogisen syllogismin ulkoinen muoto antaa siis harhaanjohtavan 
kuvan päätösperustelujen ongelmakohdista (etenkin normipremissien 
muotoilemisesta), ja se myös viittaa vahvasti kritisoituun yhden ainoan 
oikean ratkaisun oppiin. Edelleen on huomattava, että oikeusnormin 
käsitteen alaan luetaan nyttemmin oikeussääntöjen lisäksi oikeusperiaat-
teet, jotka välittävät oikeudenalalle tiettyjä arvoja. Oikeusperiaatteiden 
tunnustaminen merkitsee päätösheuristiikassa sitä, että erisuuntaisten 
periaatteiden painoarvoa on punnittava. Samalla oikeusnormien tulkin-
nanvaraisuus (niin tunnusmerkistötekijöiden kuin oikeusseuraamuksen 
harkinnassakin) tiedostetaan aiempaa selvemmin. Päätöksen peruste-
lujen rationaalinen hyväksyttävyys oikeusyhteisössä asetetaan nykyään 
yleisesti niiden laatuvaatimukseksi, ja tällä vaatimuksella taas on läheinen 
yhteys oikeusnormien sisällöllisen pätevyyden arviointiperusteisiin.18



23  KIELTO 433

OIKEUSNORMIEROTTELUJEN RIKOS OIKEUDELLISISTA 
ULOTTUVUUKSISTA JA MERKITYKSESTÄ

Siirryn nyt kieltoteeman rikos oikeudellisiin sovelluksiin ja selvitän 
kahden esimerkin valossa normierottelujen merkitystä tämän oikeu-
denalan näkökulmasta. Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen osana 
toteutettiin vuoden 2004 alussa voimaan tullut rikos oikeuden yleisten 
oppien uudistus (515–540/2003). Tällä lainuudistuksella ajanmukaistet-
tiin rikos oikeudellisen vastuun yleisiä edellytyksiä, vastuuvapausperus-
teita ja rikos oikeudellisten seuraamusten määräämisperusteita. Samalla 
rikosvastuun edellytyksiä määriteltiin lainalaisuuden periaatetta seuraten 
entistä tarkemmin.

Rikos oikeudellisen vastuun kannalta on keskeistä erottaa teko- ja lai-
minlyöntirikokset. Tässä erottelussa on kysymys siitä, milloin henkilön 
käyttäytyminen on rangaistavaa vain aktiivisen tekemisen (toiminnan) 
muodossa ja milloin seurauksen aiheuttaminen laiminlyönnillä johtaa 
rankaisemiseen. Näiden vastuumuotojen erottamiseksi tieteisopissa 
on hyödynnetty jaottelua kielto- ja käskynormin rikkomiseen: edelli-
nen normi kieltää aktiivisen tekemisen ja sen rikkominen toteuttaa toi-
mintarikoksen tunnusmerkistön, kun taas jälkimmäinen normi käskee 
aktiiviseen tekemiseen ja sen rikkominen toteuttaa laiminlyöntirikoksen 
tunnusmerkistön. 

Tämän normijaottelun hyödyllisyyttä edellä mainittujen vastuumuo-
tojen erottelemiseksi on kuitenkin kritisoitu. Eräänä arvostelun perus-
teena on G. h. von Wrightin normiteoreettinen analyysi. Kuten hän on 
osoittanut, kiellot ja käskyt voidaan normiloogisesti määritellä toistensa 
avulla.19 Näin ollen lainsäätäjä voi periaatteessa valita rikoslain kirjoitta-
misessa joko kiellon tai käskyn muodon; normi voidaan kirjoittaa joko 
muotoon ”Älä tapa!” tai ”Jätä tappamatta!”, joista edellinen on kielto- ja 
jälkimmäinen käskynormi. Toisaalta taas tätä käsitystä vastaan voidaan 
väittää, että normin tarkoitusta tutkimalla on pääteltävissä, onko sään-
telyn tavoitteena saada kansalaiset pidättymään tietyistä teoista (jolloin 
on kysymyksessä kieltonormi) vai velvoittaa heidät tiettyyn aktiiviseen 
toimintaan (jolloin käsillä on käskynormi).20 

Filosofisesti ja oikeudellisesti merkityksellinen kysymys on se, miten 
oikeutetaan erilainen suhtautuminen kielletyn seurauksen aiheutta-
miseen sen mukaan, onko se toteutettu aktiivisella tekemisellä vai lai-
minlyönnillä, ja milloin laiminlyönti kuitenkin rinnastetaan aktiiviseen 
tekemiseen. Määrätynlaisen teon kieltäminen rajoittaa yksilön toiminta-
vapautta vähemmän kuin määrätynlaiseen tekoon käskeminen: yksilö saa 
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edellisessä tapauksessa tehdä mitä tahansa muuta paitsi kielletyn teon, 
kun taas jälkimmäisessä tapauksessa muut toimintavaihtoehdot paitsi 
käsketyn teon tekeminen suljetaan pois, jolloin laiminlyöntivastuun 
perustavien velvollisuuksien tueksi on oltava erityisiä perusteita.21 Niinpä 
laiminlyönnin rangaistavuuden ala on oikeusjärjestyksissä suppeampi 
kuin aktiivisten tekojen kriminalisoiminen. Sille, että tunnusmerkistön 
mukaisen seurauksen aiheuttaminen on myös laiminlyöntinä rangais-
tava, Suomen rikoslain uusi säännös asettaa edellytykseksi sellaisen ”eri-
tyisen oikeudellisen velvollisuuden” olemassaolon, joka vaatii seurauksen 
estämistä (rikoslain 3 luvun 3 §; 515/2003). Näiden velvollisuuksien tär-
keimmät perusteet on lueteltu säännöksessä. Filosofisessa keskustelussa 
on ainakin lääketieteellisen eutanasian osalta riitautettu moraalisen epä-
symmetrian perusteltavuus eli kuolinavun aktiivisen antamisen asettami-
nen eri kategoriaan kuoleman aiheuttaneen laiminlyönnin (passiivisen 
eutanasian) kanssa.22 

Toinen esimerkkini koskee yleisen rikoksen rakenneopin kytköstä 
normiteoreettiseen keskusteluun. Nykyinen rikos oikeusajattelu ja sen 
mukaisesti myös uudet rikoslain yleisen osan säännökset erottavat rikok-
sen ainesosina tunnusmerkistön mukaisen vääryyden ja tekijän syyllisyy-
den (moitittavuuden). Suomalainen rikoslainoppi on pohjautunut tässä 
saksalaiseen doktriiniin, ja siellä tämän kategorisoinnin taustalla vaikutti 
normiteoreettinen keskustelu ja sen mukainen normityyppien erottelu. 
Oikeusjärjestyksen normit käsitettiin ensi sijassa objektiivisiksi arvotta-
mis- eli määräämisnormeiksi – imperatiiveiksi eli yhteiskunnan kielloiksi 
ja käskyiksi – joiden tehtävä on torjua vääryyttä. Niiden johdannaisia 
olivat subjektiiviset kuuliaisuusnormit, jotka osoittavat yksilöille heidän 
velvollisuutensa ja vetoavat yhteiskunnan kieltoina ja käskyinä heidän 
tahtoonsa.23 

Uudemman saksalaisen käsityksen mukaan jo vääryyden torjumiseksi 
asetetut määräämisnormit kohdistuvat imperatiiveina myös yksilöihin ja 
siitä riippumatta, onko yksilö mielentilansa vuoksi syyntakeinen tai onko 
hän ollut selvillä kiellosta tai käskystä.24 Tosin tekijän syyllisyyden voi 
silloin poistaa peruste, jonka mukaan normin mukaisen käyttäytymisen 
vaatiminen olisi henkilön mielentilan tai teon vääryydestä erehtymisen 
vuoksi tai muusta vastaavasta syystä kohtuutonta ja normirikkomus on 
siten anteeksi annettava.25
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EROTTELU KÄYTTÄYTYMIS-, REAKTIO- JA 
REAKTIOTAPANORMEIHIN RIKOS OIKEUDEN KANNALTA

Velvoittavia käyttäytymisnormeja ei Suomen rikoslaissa – kuten ei 
yleensä muissakaan rikoslaeissa – ole suoraan kirjoitettu näkyviin, vaan 
nuo yhteiskunnan jäsenille suunnattaviksi tarkoitetut kielto- ja käskynor-
mit on kirjoitettu ikään kuin tuomioistuimelle osoitetuiksi reaktio- tai 
reaktiotapanormeiksi. Tämä käy ilmi muun muassa edellä selostetusta 
varkaussäännöksestä. Tällainen lainkirjoitus liittyy sääntelytekniikkaan, 
jossa tunnusmerkistöjä ilmaistaan harkinnanvaraisin käsittein ja jossa 
rikosvastuusta vapauttavista oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteista 
säädetään rikoslain yleisessä osassa. Tämän sääntelytekniikan vuoksi 
tehokas tiedottaminen yleisölle kielto- ja käskynormeista vaikeutuu ja 
mahdollisuudet vaikuttaa yleispreventiivisesti eli yleisestävästi normien 
rikkomiseen heikentyvät. 

Samansuuntainen vaikutus on epäselvyydellä, sisältääkö jokin 
rikoslain säännös epäsuorastikaan yhteiskunnan jäseniin kohdistuvan 
käyttäytymisnormin vai onko pikemminkin kysymys lainkäyttäjille (tuo-
mioistuimille) suunnatusta reaktio- tai reaktiotapanormista.26 Lainkäyt-
täjään kohdistuvissa normeissa ovat näet tarkkaan ottaen erotettavissa 
reaktio- eli sanktionormit ja sanktioinnin tarkempaa määräämistä kos-
kevat reaktiotapanormit. Varsinkin anglosaksisessa (tapaoikeudellista 
common law -perinnettä noudattavien maiden) kirjallisuudessa on kes-
kusteltu tästä kysymyksestä. 

Yhdysvaltalainen rikos oikeusteoreetikko Paul h. Robinson27 on voi-
makkaasti puoltanut käyttäytymis- ja reaktiotapanormien entistä selvem-
pää erottamista, ja hän on myös laatinut oman ehdotuksensa erillisiksi 
säädöksiksi. Tällöin on syntynyt erimielisyyttä, miten rikos oikeuden 
yleisiä oppeja (syyksilukemista ja vastuuvapausperusteita) koskevia 
normeja voitaisiin tässä suhteessa luokitella. Ovatko esimerkiksi tekijän 
syyllisyyden poistavat anteeksiantoperusteet reaktiotapa- vai käyttäyty-
misnormeja? Vastaavasti esimerkiksi Mark Dsouza erottaa käyttäytymis- 
ja päätöksentekosäännöt vastuuvapausperusteiden taustasyitä koskevassa 
tutkimuksessaan, jolloin edelliset kohdistuvat teon vääryyttä määrittä-
vinä kieltonormeina yhteiskunnan jäseniin ja jälkimmäiset määrittävät 
tuomarin harkintaa esimerkiksi siitä, millä perusteella tekijä vapautuu 
moitearvostelusta.28
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RIKOS OIKEUDEN KIELTO- JA KÄSKYNORMIEN 
ASETTAMISEN JA NIIDEN TEHOKKUUDEN RAJAT

Brittiläinen rikos oikeusfilosofi Antony Duff on tarkastellut kielto- ja 
käskynormien tehokkuutta kehittelemänsä kommunikatiivisen rangais-
tusteorian näkökulmasta. hänen teoriassaan rankaiseminen edustaa 
kommunikatiivista prosessia, jossa rikoksentekijä tavallaan moraalisesti 
suostutellaan (persuade) – rangaistusuhan tehostamana – ymmärtämään 
rikoksensa vääryys, katumaan sitä (secular penance) ja ilmaisemaan 
halunsa hyvittää tekonsa ja parantaa käytöstään.29 Tämä käsitys eroaa 
melkoisesti vanhakantaisesta ajatuksesta, jonka mukaan kansalais-
ten odotetaan kuuliaisesti noudattavan suvereenin valtion lainsäätäjän 
antamia yleisiä määräyksiä tämän auktoriteetin vuoksi. Tuon perinteisen 
ajatuksen mukaan lainkuuliaisuutta tehostaa keskeisesti pelote eli riittävä 
rangaistuksen uhka. Toisaalta pohjoismaisessa keskustelussa on pitkään 
pidetty negatiivisen peloteprevention sijasta tärkeämpänä positiivista, 
välillistä yleispreventiota. Sille on tunnusomaista tekijään teon johdosta 
kohdistettu paheksunta ja sitä kautta yhteiskuntaa kiinteyttävä moraa-
linormien vahvistaminen tai ylläpitäminen, jota rikos oikeudella tavoitel-
laan.30 Lakien vaikutuksia väitöskirjassaan tutkineen Jyrki Talan31 mukaan 
oikeussäännöt ovat muutakin kuin esivallan käskyjä, koska oikeussäänte-
lyllä pystytään tietyin edellytyksin saavuttamaan säännöille hyväksyntää 
(legitimiteettiä), jolloin niitä myös noudatetaan paremmin.

Rikos oikeudellinen laillisuusperiaate ihmis- ja perusoikeustasoisena 
normina asettaa olennaisia rajoja kielto- ja käskynormien asettamiselle 
ja niiden rikkomisesta rankaisemiselle. Ensinnäkin vain eduskunta voi 
säätää käyttäytymismuotoja rangaistaviksi ja määrätä niiden tehosteiksi 
rikos oikeudellisia seuraamuksia. Toiseksi rikoslain analoginen, sanan-
muodon vastainen soveltaminen syytetyn vahingoksi ei ole sallittua, ja 
kolmanneksi lainsäätäjää ja -käyttäjää sitoo taannehtivasti rankaisevan 
rikoslain ja epätäsmällisen rikoslain kielto. Kaikkiaan oikeusvaltiossa on 
edellytettävä rikoslain soveltamiselta kohtuullista ennalta-arvattavuutta.32

Laillisuusperiaatteen vaatimusten mukainen rikoslaki edistää sitä, 
että kansalaisiin suuntautuvista kielloista ja käskyistä tiedotetaan tehok-
kaasti ja että kansalaiset omaksuvat ne. Rikossäännösten selkeydellä, 
ymmärrettävyydellä ja johdonmukaisuudella parannetaan kommunika-
tiivista prosessia rangaistusjärjestelmän ehkäisytavoitteiden mukaisesti.33 
Myös Suomen uudistetun rikoslain tunnusmerkistöjen määrittelyjä on 
pyritty selkeyttämään ja tekemään entistä ymmärrettävimmiksi. Tässä 
tavoitteessa onnistumista vaikeuttaa samanaikainen pyrkimys jättää 
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tunnusmerkistöihin harkinnanvaraisia käsitteitä, jotta rikos oikeus voisi 
muuttuvissa oloissa kehittyä lainkäytössä omaksuttavien tulkintojen 
kautta.

Rikoslain uuteen yleiseen osaan on otettu entistä enemmän säännök-
siä, jotka määrittävät rikosvastuun edellytyksiä ja sen poistavia perusteita. 
Mukana on säännöksiä esimerkiksi edellä sivutusta laiminlyöntivastuusta 
samoin kuin tekijän tahallisuudesta ja tuottamuksesta. huomionarvoista 
on myös se, että rikoslain yleisessä osassa tunnustetaan aiempaa selvem-
min sääntelyin oikeudellisen ja moraalisen vastuun eri kategorioita. Siten 
rikoslain 4 luvussa (515/2003) säädetään rikostunnusmerkistön mukaisen 
käyttäytymisen sallituksi eli hyväksyttäväksi tekevistä oikeuttamisperus-
teista samoin kuin kielletyn käyttäytymisen kohtuussyistä ymmärrettä-
väksi tekevistä eli anteeksiantoperusteista.34 Tämän voi olettaa lisäävän 
rikos oikeusnormien hyväksyttävyyttä ja siten niiden noudattamista. Näin 
yksityiskohtaista erottelua ei ole tehty esimerkiksi common law -maiden 
rikos oikeusjärjestelmissä, minkä on katsottu johtavan yleisen oikeuskäsi-
tyksen vastaisiin ratkaisuihin esimerkiksi luulotellun (putatiivisen) hätä-
varjelun tapauksessa, jolloin ei mannermaisen rikos oikeusjärjestelmän 
tavoin eroteta todellista hätävarjelua (oikeuttamisperuste) kuvitellusta 
hätävarjelusta (tahallisuuden poistava kieltoerehdys). Oikeusfilosofi 
George P. Fletcher35 on esittänyt selitykseksi mannermaisen ja common 
law -oikeusajattelun eron: edellinen rakentuu muodollisen oikeuskäsit-
teen varaan, kun taas jälkimmäiselle on tunnusomaista kohtuullisuuden 
(reasonableness) harkinta. 

RANGAISTUS- JA KRIMINALISOINTITEORIAT 
RIKOS OIKEUDEN VALTIOSÄÄNTÖISTYESSÄ, 

EUROOPPALAISTUESSA JA KANSAINVÄLISTYESSÄ

Modernit rangaistus- ja kriminalisointiteoriat auttavat määrittämään 
sanktioihin asetettujen virallisten kieltojen ja käskyjen asemaa yhteiskun-
nassa. Rikos oikeusfilosofiassa on vuosisatojen ajan esitetty lukemattomia 
teorioita valtion rankaisuvallan käytön oikeuttamisesta ja rajoista. Taval-
lisimmin rangaistusteoriat on ryhmitelty utilitaristisiin ja retributiivisiin 
sen mukaan, perustellaanko rangaistusjärjestelmä sen hyötyvaikutuksilla 
vai oikeudenmukaisuusnäkökohdilla. Suomalaiseen ja pohjoismaiseen 
kriminaalipolitiikkaan on yleensä haettu mallia näiden teorioiden yhdis-
telmistä, joskin modernia sovitusajattelua edustavien retributiivisten teo-
rioiden merkitys on vähentynyt.36 
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Liberalistisessa poliittisessa ajattelussa retributiivisilla rangaistusteo-
rioilla on ollut vahva sija. Tosin on saatettu myös hakea utilitaristisen 
teorian ja retribuution yhdistelmää, kuten englantilaisen oikeusfilosofin 
h. L. A. hartin37 tekemässä erossa yleispreventioon perustettavan ran-
kaisemisen yleistavoitteen ja yksittäisen rangaistuksen määräämisessä 
noudatettavien retribuution kriteereiden (erityisesti suhteellisuuspe-
riaatteen) kesken. Samaan liberalistiseen poliittiseen ajatteluun on hyvin 
sopinut myös kriittinen kriminalisointiperiaatteiden analyysi. Varsinkin 
yhdysvaltalainen oikeusfilosofi Joel Feinberg38 on kehittänyt moraalisia 
rajoituksia rikos oikeuden käytölle.

Kimmo Nuotio on osoittanut eurooppalaisessa keskustelussa eräitä 
uusia painopistealueita.39 Eurooppalaisen poliittisen ajattelun uudem-
missa suuntauksissa on kannatettu kommunitarismin ja republikanismin 
teorioita, joissa korostetaan yhteisöllisyyttä ja restoratiivisen (korjaavan 
ja sovittelevan) oikeuden merkitystä. Nämä käsitteet ja niiden keskinäiset 
suhteet eivät ole vielä täysin selkiintyneet, ja lisää teoreettista keskuste-
lua tarvitaan. Kriminologi John Braithwaiten ja filosofi Philip Pettitin40 
alkuaan kehittelemässä republikaanisessa rikos oikeusteoriassa yhteisöl-
linen vapaus (dominion), moitteen osoittaminen ja yhteisöön takaisin 
sopeuttaminen ovat keskeisiä käsitteitä. Tällä teorialla on yhtymäkohtia 
perus- ja ihmisoikeuksia korostavaan konstitutionalismiin, ja teoria voisi 
antaa ”syvätason” perusteluja tärkeille rikos oikeuden rajoitusperiaatteille. 
Koska republikanismissa painotetaan kansalaisuutta sekä poliittiseen 
yhteisöön kuulumista ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, tällä 
ajattelulla on yleiseurooppalaista kantavuutta. Esimerkiksi Petri Jääske-
läinen kehitti väitöskirjassaan rangaistusteoreetikko Andrew von hir-
schin41 ajattelun pohjalta normatiivis-prosessuaalisen preventioteorian, 
jossa moitteella ja sovituksella on oma sijansa prevention (pidäkkeen) 
ohella.42 Jääskeläisen teoriassa on myös suojaa (sisällöllistä ja prosessuaa-
lista oikeudenmukaisuutta) koskevalla tavoitteella merkityksensä. 

Mainitut rangaistusteoreettiset lähtökohdat ovat vaikuttaneet myös 
Suomen rikos oikeusuudistuksen eri vaiheiden taustalla, olkoonkin, 
että uudistusehdotuksissa näkyy kriminaalipolitiikan vahva prag-
maattis-rationaalisuus. Sillä on tarkoitettu järkiperäistä ja humaania 
rikos oikeuspolitiikkaa, jolla on pyritty minimoimaan rikollisuudesta ja 
sen kontrollista johtuvia haittoja sekä jakamaan niitä oikeudenmukai-
sesti eri osapuolten kesken. Tälle suuntaukselle haettiin tukea etenkin 
kriminologiasta, ja rangaistusteoreettinen keskustelu jäi vähemmälle 
huomiolle. harjoitettu kriminaalipolitiikka on ollut ainakin sikäli menes-
tyksellistä, että rikos oikeuden ankaruustasoa (kuten vankeuden käyttöä) 
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on pystytty lieventämään muiden Pohjoismaiden tasolle ilman, että ran-
gaistusjärjestelmän yleispreventiiviset tavoitteet ovat vaarantuneet.43

Suomalaiselle 1990- ja 2000-lukujen rikos oikeusteoreettiselle kes-
kustelulle on ollut tunnusomaista tukeutua perus- ja ihmisoikeusajat-
teluun ja sen mukaisesti hakea rikos oikeudelle rajoituksia perus- ja 
ihmis oikeuksista. Tämä ajattelu nousi esiin yleisesti Suomen oikeusjärjes-
telmässä ja oikeustieteessä maan liityttyä Euroopan neuvoston ihmisoi-
keussopimukseen (1990) ja toteutettua perusoikeusuudistuksen 
(1995). Euroopan unionin perusoikeuskirjan vahvistuminen ja EU:n 
rikos oikeudellisen toimivallan laajentuminen Lissabonin sopimuksen 
(2009) myötä ovat eurooppalaistaneet oikeuskulttuuriamme.

Rikos oikeuden kansainvälistymisen kannalta on ollut merkityksel-
listä yhtäältä kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien kriminalisoin-
tien (eli ns. maailmanrikosten) lisääntyminen ja toisaalta kansainvälisen 
rikos oikeuden ydinrikoksia koskevien kansainvälisten rikostuomiois-
tuinten perustaminen. Jälkimmäisistä tärkeimpiä ovat YK:n turvallisuus-
neuvoston 1990-luvun alkupuolella perustamat erityiset tuomioistuimet 
entisen Jugoslavian ja Ruandan alueilla tehtyjen vakavien humanitaarisen 
oikeuden loukkausten käsittelyä varten. Toinen tässä mielessä merkittävä 
seikka on, että vuonna 1998 hyväksytty Kansainvälisen rikostuomioistui-
men Rooman perussääntö tuli voimaan vuonna 2002.

Ari-Matti Nuutila44 johti maassamme ensimmäisenä väitöskirjas-
saan kriminalisointiperiaatteet perusoikeuksista – muun muassa ultima 
ratio- eli rikos oikeuden viimekätisyyden (osa)periaatteen suhteellisuu-
den (välttämättömyyden) periaatteesta: perusoikeuden rajoittaminen 
on sallittu vain, jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähem-
män puuttuvin keinoin. Samalle kannalle on myöhemmin asettunut 
Sakari Melander45 kriminalisointiteoriaa nimenomaisesti käsittelevässä 
väitöskirjassaan, jossa hän kytki rangaistavuuden rajoitukset erityisesti 
perusoikeuksien rajoitusperiaatteisiin. Oikeuskirjallisuudessa on koros-
tettu myös kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevan oikeudenalan tär-
keyttä kriminalisointiteorioita kehitettäessä.46 

Perinteisessä rikos oikeusajattelussa kriminalisointiperiaatteita 
koskeva argumentaatio on pohjautunut moraalifilosofiaan ja kriminaali-
politiikkaan. Onkin huomattava, ettei ihmis- tai perusoikeuksiin 
tukeutuva velvoittavaan oikeuteen perustuva (oikeuspositivistinen) 
lähestymistapa voi tulevaisuudessakaan sellaisenaan riittää perustaksi 
vakuuttavalle rikos oikeusteorialle. Oikeustieteen ja -käytännön vuoro-
vaikutuksesta ja moraalifilosofian normatiivisista vaikutteista rakentuva 
rikos oikeusdoktriini sekä kriminologiaan ja oikeuspolitiikan yleisiin 



440 RIKOKSEN JA RANGAISTUKSEN FILOSOFIA

lähtökohtiin vahvasti tukeutuva kriminaalipoliittinen ajattelutapa säilyt-
tävät tuossa argumentoinnissa keskeisen asemansa. 

Rikos oikeuden eurooppalaistuessa ja kansainvälistyessä oikeusläh-
teiden ala on olennaisesti laajentunut ja oikeuden soveltamista koskevat 
tulkinta- ja punnintametodit ovat monipuolistuneet entisestään. Samalla 
rikos oikeuden yleisten oppien ja niiden muodostaman järjestelmän yhte-
näisyys on tässä oikeuden moninaisuudessa joutunut koetukselle. Entisen 
kaltaista rikos oikeusjärjestelmän sisäistä johdonmukaisuutta ei pystytä 
saavuttamaan, vaan rikos oikeus pirstaloituu ja sitä sovellettaessa koros-
tuu toimintaympäristön huomioon ottaminen.47 

Eurooppalaisella tasolla kriminaalipoliittinen toiminta ei ole perustu-
nut riittävän yhtenäiseen ja johdonmukaiseen näkemykseen, eikä euroop-
palaisessa poliittisessa teorianmuodostuksessa rikos oikeudenhoito 
ole toistaiseksi saanut tarpeeksi huomiota.48 Toisaalta aiheesta väitellyt 
Merita Kettunen49 puolustaa eurooppalaisen, valtioiden rajat ylittävän 
rikos oikeuden hyväksyttävyyttä, samalla kun hän korostaa eurooppalai-
sen rikos oikeuden konstitutionalismia eli valtiosääntöistymistä. Kristiina 
Koivukari50 taas esittää väitöskirjassaan, kuinka narratiivi systemaatti-
sesta eurooppalaisesta rikos oikeudesta murentuu ja joutuu moninaisten, 
pirstaloituneiden ja vuorovaikutuksellisten narratiivien haastamaksi. 

Rangaistusteoreettista keskustelua on siis laajentanut se, ettei siinä 
rajoituta pohtimaan kansallisvaltion harjoittaman rankaisuvallan 
käyttöä. Suvereenisuuttaan menettänyt kansallisvaltio ei kykene yksin 
ylläpitämään vaadittavaa turvallisuutta.51 Ajankohtainen kehityspiirre on 
ennakoivan rikosoikeuden (preventive criminal law) vahvistuminen ran-
gaistavuuden alaa kasvattamalla, muun muassa ulottamalla rangaistus-
vastuu yhä useammin valmistelutyyppisiin tekoihin ja entistä ohuempiin 
osallisuus- ja ryhmävastuun muotoihin. Lisäksi on laajennettu tiedustelu-
tyyppistä toimintaa ja siihen liittyviä prosessuaalisia pakkokeinoja. Edel-
leen rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi on otettu yhä enemmän 
käyttöön rankaisullisia hallinnollisia seuraamuksia, joista tuntuvimmat 
ovat perustuneet EU-oikeuden asettamiin vaatimuksiin ja usein kohdis-
tuneet yritystoimintaan. Rikos oikeuden oheen tai sijaan on muotoutu-
massa uudentyyppinen turvallisuusoikeus.52

* * *

Rikos oikeudellisen kiellon ja seuraamuksen käsitteet ovat muuttuneet 
entistä epäselvemmiksi ja riittämättömiksi samalla, kun rikos oikeutta laa-
jemmaksi käsitteeksi puolletaan turvallisuusoikeutta, jonka oikeusturvan 
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takeet nojautuvat ihmis- ja perusoikeuksiin mutta eivät yhtä vahvasti 
kuin rikos- ja rikosprosessioikeudessa.53 Rikos oikeuskontrollin muoto-
jen ja sille vaihtoehtoisten sääntelyjärjestelmien kasvun myötä tarvitaan 
uudenlaista oikeusfilosofista ja kriminaalipoliittista keskustelua kiellon ja 
käskyn käsitteistä, oikeutuksesta ja sisällöstä sekä niiden tehosteina ole-
vista seuraamuslajeista. Perinteinen normiteoreettinen analyysi on edel-
leen hyvä oikeusfilosofinen lähtökohta sellaiselle tarkastelulle, mutta sen 
täydennykseksi tarvitaan monialaista kriminaalipoliittista tavoitteiden, 
arvopäämäärien ja keinojen käsittelyä. Lisäksi on tunnistettava muutos-
suuntia ja pohdittava niiden mukanaan tuomia uusia yhteiskunnallisia ja 
normatiivisia ongelmia.
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tasta ja keskeiskysymyksistä yleisraportöörin toimittama artikkelikokoelma Sieber
2019.
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