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Henkistä väkivaltaa esiintyy monissa eri muodoissa perheiden sisällä, kouluissa, 

työpaikoilla ja verkossa. Ilmiön yleisyydestä huolimatta henkistä väkivaltaa ei ole Suomen 

rikoslainsäädännössä nimenomaisesti kriminalisoitu. Henkinen väkivalta voi kuitenkin 

joissain tapauksissa täyttää erinäisten rikosten tunnusmerkistöjä. Tässä työssä selvitetään, 

miten ja millä edellytyksin pahoinpitelyn ja tapon tunnusmerkistöt soveltuvat henkisen 

väkivallan tapauksiin. Pahoinpitelyä tarkastellaan terveyden vahingoittamisen 

näkökulmasta, ja tappoa tarkastellaan erityisesti itsemurhan edistämisenä. 

 

Henkilösuhde voi vaikuttaa olennaisesti henkisen väkivallan rangaistavuuteen ja 

mahdollisesti tahallisuusarviointiin. Sama menettely voi olla tahallisena rikoksena 

rangaistavaa yhdessä tapauksessa ja toisessa ei, ainoastaan henkilösuhteen takia. 

Rikosoikeudellisesti merkittävää suhdetta ei ole täsmällisesti rikoslaissa määritelty. Jotta 

voidaan arvioida yksittäistapauksessa, onko kyseessä rangaistavuuteen vaikuttava suhde, on 

huomiota kiinnitettävä rikosoikeuden lisäksi muihin oikeudenaloihin, kuten valtiosääntö- ja 

perheoikeuteen. Henkistä väkivaltaa tarkastellaan tässä työssä kolmessa eri suhteessa: (1) 

vanhemman kohdistama henkinen väkivalta lapseensa, (2) puolisoiden välinen henkinen 

väkivalta, ja (3) verkossa tapahtuva henkinen väkivalta tilanteessa, jossa tekijällä ja uhrilla 

ei ole läheistä suhdetta. 

 

Yleisellä tasolla työssä tarkastellaan epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen ja välillisen 

tekemisen konstruktioita sekä tahallisuutta. Yksityiskohtaisesti käydään läpi henkilösuhteen 

vaikutusta teon rangaistavuuteen ja tahallisuusarviointiin. Työ sisältää myös katsauksen 

siihen, miten henkinen väkivalta on kriminalisoitu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

 

Tässä työssä tarkastellaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta lainopillista metodia 

käyttäen. Epäselvissä tulkintatilanteissa on käytetty pro et contra -tulkintaa johtopäätösten 

vetämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty laillisuusperiaatteeseen laajan tulkinnan 

rajoittajana. 



 

 

i 

SISÄLLYSLUETTELO 

SISÄLLYSLUETTELO ...................................................................................................... I 

LÄHDELUETTELO ........................................................................................................ III 

LYHTENTEET .............................................................................................................. XIII 

1. JOHDANTO..................................................................................................................... 1 

1.1. JOHDATUS AIHEESEEN, TUTKIMUSKYSYMYKSET, TYÖN RAJAUKSET JA METODIT .. 1 

1.1.1. Johdatus aiheeseen ............................................................................................... 1 

1.1.2. Tutkimuskysymykset, aiheen rajaus ja työn rakenne .......................................... 2 

1.1.3. Työn metodi ja käytettävissä oleva aineisto ........................................................ 4 

1.2. HENKISEN VÄKIVALLAN MÄÄRITELMÄ ..................................................................... 6 

1.2.1. Henkinen väkivalta yleiskielessä ......................................................................... 6 

1.2.2. Henkisen väkivallan määritelmä oikeustieteessä ................................................ 7 

1.2.3. Henkisen väkivallan määritelmästä ja terminologiasta tässä työssä ................... 9 

2. HENKISEN VÄKIVALLAN YHTEYS SUOMEN RIKOSOIKEUTEEN ................ 9 

2.1. OIKEUSHYVIEN SUOJELUN PERIAATE ........................................................................ 9 

2.2. LAIMINLYÖNTI ......................................................................................................... 10 

2.3. VÄLILLINEN TEKEMINEN ......................................................................................... 13 

2.4. PAHOINPITELYN TUNNUSMERKISTÖ ........................................................................ 14 

2.5. TAPON TUNNUSMERKISTÖ........................................................................................ 16 

3. TAHALLISUUS............................................................................................................. 20 

3.1. YLEISTÄ .................................................................................................................... 20 

3.2. SEURAUSTAHALLISUUS ............................................................................................ 22 

3.2.1. Tarkoitustahallisuus ........................................................................................... 22 

3.2.2. Varmuustahallisuus ........................................................................................... 23 

3.2.3. Todennäköisyystahallisuus ................................................................................ 24 

3.4. SEURAUKSEN ENNALTA-ARVATTAVUUS .................................................................. 28 

3.5. TAHALLISUUDEN NÄYTTÄMINEN ............................................................................. 28 

4. HENKINEN VÄKIVALTA JA RIKOSOIKEUS MUUALLA POHJOISMAISSA

 ............................................................................................................................................. 30 

4.1. POHJOISMAISEN LAINSÄÄDÄNNÖN EROJA ............................................................... 30 



 

 

ii 

4.2. TERVEYDEN VAHINGOITTAMINEN ........................................................................... 30 

4.3. HENKINEN VÄKIVALTA LÄHEISSUHTEISSA JA RAUHAN LOUKKAAMINEN .............. 32 

4.3.1. Henkinen väkivalta Tanskassa........................................................................... 32 

4.3.2. Henkinen väkivalta Norjassa ............................................................................. 32 

4.3.3. Rauhan loukkaaminen Ruotsissa ....................................................................... 34 

4.4. ITSEMURHAN EDISTÄMINEN JA ITSEMURHAAN KEHOTTAMINEN............................ 36 

4.4.1. Itsemurhan edistäminen ..................................................................................... 36 

4.4.2. Itsemurhaan kehottaminen ................................................................................. 36 

4.4.3. Itsemurhaan kehottaminen ja välinpitämättömyystahallisuus ........................... 37 

4.5. VERTAILEVIA NÄKÖKOHTIA SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN ...................................... 41 

5. HENKILÖSUHTEEN VAIKUTUS HENKISEN VÄKIVALLAN 

RIKOSOIKEUDELLISEEN ARVIOINTIIN ................................................................. 44 

5.1. VANHEMMAN LAPSEENSA KOHDISTAMA HENKINEN VÄKIVALTA ........................... 44 

5.1.1. Lapsia koskeva muu kuin rikosoikeudellinen lainsäädäntö .............................. 44 

5.1.2. Henkinen väkivalta aktiivisena tekemisenä ....................................................... 45 

5.1.3. Henkinen väkivalta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena .............................. 50 

5.1.4. Vastaajan tiedon ja vastuuaseman vaikutus tahallisuuteen ............................... 54 

5.2. PUOLISOON KOHDISTETTU HENKINEN VÄKIVALTA................................................. 61 

5.2.1. Puolisoita koskeva muu kuin rikosoikeudellinen lainsäädäntö ......................... 61 

5.2.2. Henkinen väkivalta aktiivisena tekemisenä ....................................................... 62 

5.2.3. Henkinen väkivalta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena .............................. 63 

5.2.4. Tahallisuus suhteessa vastuuasemaan ............................................................... 67 

5.3. VERKOSSA TAPAHTUVA HENKINEN VÄKIVALTA LÄHEISSUHTEEN ULKOPUOLELLA

 ......................................................................................................................................... 71 

5.3.1. Verkossa tapahtuva henkinen väkivalta ............................................................ 71 

5.3.2. Tahallisuuden puolesta puhuvat seikat .............................................................. 71 

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ................................................................ 76 

 

  



 

 

iii 

LÄHDELUETTELO 

Kirjallisuus ja artikkelit 

Anttila, Inkeri, Välillinen tekeminen. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1958.  

Asp, Petter – Ulväng, Magnus – Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder. Andra omarbetade 

upplagan. Iustus Förlag 2013.   

Borgeke, Martin, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik. SvJT 2015, s. 383–396. 

Boucht, Johan – Frände, Dan, Suomen rikosoikeus: Rikosoikeuden yleisten oppien 

perusteet. 2. uudistettu painos. Suom. Markus Wahlberg. Poliisiammattikorkeakoulun 

oppikirjat 29/2019. 

Frände, Dan – Nuutila, Ari-Matti, KKO 1994:101. Kuolemantuottamus. Lakimies 1996/3, 

s. 482–507. 

Frände, Dan, Allmän straffrätt. Andra upplagan. Forum Iuris. Publikationer från juridiska 

fakulteten vid Helsingfors universitet 2001. 

Frände, Dan, Yleinen rikosoikeus. 2. uudistettu painos. Suom. Markus Wahlberg. Edita 

Publishing Oy 2012. 

Frände, Dan, Om särskilda brott och allmänna läror. Publikationer från juridiska fakulteten 

vid Helsingfors universitet 2014.  

Frände, Dan, HD:s straffrätts- och processrättspraxis år 2017. JFT 3–4/2018, s. 195–240. 

Hahto, Vilja, Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu – Rikos- ja 

vahingonkorvausoikeudellinen tutkimus tekoa edeltävästä uhrikäyttäytymisestä 

fyysistä koskemattomuutta loukkaavissa rikoksissa. Edita 2004. 

Hakalehto, Suvianna – Helander, Merike, Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus 

lapsen oikeuksien näkökulmasta. Defensor Legis N:o 6/2017, s. 942–961. 

Hakalehto, Suvianna, Lapsioikeuden perusteet. Alma Talent 2018.  



 

 

iv 

Helenius, Dan – Linna, Tuula, Siviili- ja rikosprosessioikeus. Alma Talent 2021. 

Hietamäki, Aino, Hengellinen väkivalta – Lapsen oikeuksien toteutuminen uskonnollisissa 

yhdyskunnissa. Acta Legis Turkuensia Nro 2018, s. 57–94. 

Hirvonen, Ari, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan 2011.  

Honkasalo, Brynolf, Suomen rikosoikeus – Yleiset opit II. 2. painos. Suomalaisen 

Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja N:o 34 1967.  

Hyttinen, Tatu, KKO 2016:24 Pahoinpitely ja poikalapsen ympärileikkaus, teoksessa 

Timonen, Pekka (toim.), KKO:n ratkaisut kommentein. Jatkuva painos. Alma Talent 

Oy. 

Hyttinen, Tatu – Tapani, Jussi, HIV-infektio ja rikosoikeudellinen vastuu. Lakimies 6/2017, 

s. 767–788. 

Isometsä, Erkki, Masennustilan ja toistuvan masennuksen diagnoosi, teoksessa Lönnqvist, 

Jouko – Henriksson, Markus – Marttunen, Mauri – Partonen, Timo (toim.), Psykiatria. 

Jatkuva painos. Kustannus Oy Duodecim. (Isometsä 2019)  

Jakobsen, Morten Niels – Elholm, Thomas – Nielsen, Gorm Toftegaard, Kommenteret 

straffelov: Speciel del. 11. omarbejdede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

2017.  

Jareborg, Nils, Straffrättens gärningslära. Nordstedts juridik 1995.  

Kimpimäki, Minna, Positiiviset ihmisoikeusvelvoitteet, lähisuhdeväkivalta ja rikosoikeus. 

Lakimies 3–4/2020, s. 324–347. 

Korkka, Heli, Laiminlyönillä aiheuttamisen hypoteettisuus – kuinka epävarma on tarpeeksi 

varma? s. 183–200 teoksessa Dan Frände – Dan Helenius – Heli Korkka – Raimo 

Lahti – Tapio Lappi-Seppälä – Sakari Melander (toim.), Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 

1959 – 18/4 – 2019. Forum Iuris. Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

2019. 



 

 

v 

Korkka-Knuts, Heli – Helenius, Dan – Frände, Dan, Yleinen rikosoikeus. 3. uudistettu 

painos. Edita Publishing Oy 2020. 

Kukkonen, Reima, KKO 2017:8 Törkeä pahoinpitely, vakava sairaus ja rangaistuksen 

mittaaminen, teoksessa Timonen, Pekka (toim.), KKO:n ratkaisut kommentein. 

Jatkuva painos. Alma Talent Oy. 

Kühl, Kristian, Strafrecht – Allgemeneir Teil. 8. Auflage. Vahlen 2017. 

Lappi-Seppälä, Tapio – Ojala Timo, II Rikoslajit 10. RL 21: Henkeen ja terveyteen 

kohdistuvat rikokset, teoksessa Lappi-Seppälä, Tapio – Hakamies, Kaarlo – Helenius, 

Dan – Koskinen, Pekka – Majanen, Martti – Melander, Sakari – Nuotio, Kimmo – 

Nuutila, Ari-Matti – Ojala, Timo – Rautio, Ilkka, Rikosoikeus. Alma Talent, perustuen 

vuoden 2013 painokseen, jatkuvasti päivitettävä versio. (Lappi-Seppälä – Ojala 2013) 

Lappi-Seppälä, Tapio, Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva uudistus I. Lakimies 5/2003, 

s. 751–788. 

Leskinen, Minni, Vapaaehtoisuus seksuaaliseen kanssakäymiseen Saksan ja Ruotsin 

oikeuskäytännön valossa. Defensor Legis N:o 6/2020, s. 958–976.  

Lund, Christian, Dolus eventualis i rettspraksis – og anvendelsen i alvorlige voldssaker. 

LOV OG RETT, vol. 59, 6, 2020, s. 349–367. 

Matikkala, Jussi, Tahallisuudesta rikosoikeudessa. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2005.   

Matikkala, Jussi, Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, s. 203–302 teoksessa Frände, 

Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – 

Wahlberg, Markus, Keskeiset rikokset. Edita Publishing Oy 2018.  

Matikkala, Jussi, Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä. 2. painos. Edita 2021. 

Melander, Sakari, Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja rikosoikeudellinen tulkinta. 

Defensor Legis N:o 4/2015, s. 644–661. 

Melander, Sakari, Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tietosanoma 2016.  

Mäntylä, Niina, Koulukiusaaminen kiusaajan rikoksena. Oikeus 2012/3, s. 357–380. 



 

 

vi 

Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. Alma Talent 2004. 

Nuotio, Kimmo, Todennäköisyystahallisuuden tilasta ja tarinasta. Lakimies 7–8/2017, s. 

970–991. 

Nurmimäki, Tiina, Epävarsinainen laiminlyöntirikos, s. 127–139 teoksessa Raimo Lahti – 

Timo Ojala (toim.), Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Helsingin HO 2004. 

Nuutila, Ari-Matti, Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Lakimiesliiton kustannus 1996. 

Nuutila, Ari-Matti, Rikoslain yleinen osa. Lakimiesliiton kustannus 1997. 

Ropponen, Ritva, Henkisen väkivallan hintana kadotettu minuus. Rikosuhripäivystyksen 

julkaisu 3/2009, s. 4–5. 

Sutela, Mika, Rikokseen syyllistyminen mitään tekemättä – Epävarsinainen 

laiminlyöntirikos ja murha. Edilex 2021/10.  

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu, Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 

3. uudistettu painos. Alma Talent 2019. 

Tolvanen, Matti, Valikoituja näkökohtia syyttömyysolettamasta, s. 241–255 teoksessa 

Hyttinen, Tatu (toim.), Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952 

– 26/8 – 2012. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2012.  

Ulväng, Magnus, Likgiltighet – kan man bevisa en attityd? JFT 5–6/2008, s. 642–668. 

Utriainen, Terttu, Rikosoikeuden systematiikkaa, s. 206–297 teoksessa Niemi, Marja-Leena 

(toim.), Oikeus tänään osa I. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 2015.  

Vihriälä Helena, Tahallisuuden näyttäminen. Forum Iuris. Helsingin yliopiston 

oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut 2012. 

Väisänen, Tiina – Korkman, Julia, Eräitä todistajan kertomuksen arviointiin liittyviä 

kipukohtia oikeuspsykologisen tiedon valossa. Defensor Legis N:o 5/2014, s. 721–

739. 



 

 

vii 

Tutkielmat 

Mielonen, Minna, Henkinen väkivalta rikoksena. Helsingin yliopisto 2011. 

Peuraniemi, Kerttu, Lapsi pahoinpitelyn uhrina. Edilex 2007. [https://www-edilex-

fi.libproxy.helsinki.fi/opinnaytetyot/4804.pdf] 

Savolainen, Elina, Pahoinpitelyrikokset ja parisuhdeväkivalta. Edilex 2007. [https://www-

edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/opinnaytetyot/7082.pdf] 

Vaaja, Antti, Työpaikkakiusaamisen rikosoikeudellinen arviointi. Edilex 2013. 

[https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/opinnaytetyot/12551.pdf] 

Virallislähteet 

Suomi 

HE 68/1966 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle henkeen ja terveyteen kohdistuvien 

rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 

HE 94/1993 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen 

toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.  

HE 309/1993 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta. 

HE 44/2002 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan 

lainsäädännön uudistamiseksi.  

HE 155/2014 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta 

ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta 

HE 88/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

LaVM 28/2002, Lakivaliokunnan mietintö 28/2002 vp – Hallituksen esitys rikosoikeuden 

yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.  



 

 

viii 

 

Euroopan neuvosto 

Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing 

and combating violence against women and domestic violence. Council of Europe 

Treaty Series – No. 210. Istanbul, 11.V.2011. (Selitysmuistio 2011)  

 

Ruotsi 

Prop. 1997/98:55, Regeringens proposition 1997/98:55 – Kvinnofrid.  

Prop. 2000/2001:85, Regeringens proposition 2000:01/85 – Förberedelse till brott m.m. 

Prop. 2016/17:222, Regeringens proposition 2016/17:222 – Ett starkt straffrättsligt skydd 

för den personliga integriteten.  

Prop. 2017/18:177, Regeringens proposition 2017/18:177 – En ny sexualbrottslagstiftning 

byggd på frivillighet. 

Prop. 2021/21:74, Regeringens proposition 2020/21:74 – En särskild straffbestämmelse för 

uppmaning till självmord. 

Prop. 2020/21:170, Regeringens proposition 2020/21:170 – Barn som bevittnar brott. 

Prop. 2020/21:217, Regeringens proposition 2020/21:217 – Skärpta straff för våld och andra 

kränkningar i nära relationer. 

 

Tanska 

Lovforslag nr. L 139, Forslag til ændring af straffeloven og forskellige andre love 

(selvstændig bestemmelse om psykisk vold) nr. 139 fremsat den 9. januar 2019. 

 

Norja 

Ot.prp.nr. 113 (2004–2005), Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i 

straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner mv.). 

Ot.prp.nr. 22 (2008–2009), Om lov om endringer I straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste 

delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning 

av annen lovgivning). 

 



 

 

ix 

Raportit, työpaperit ja yleiskommentit 

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13 (2011) – The right of the 

child to freedom from all forms of violence. (CRC/C/GC/13)  

Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the 

child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1). 

(CRC/C/GC/14) 

Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15 (2013) on the right of the 

child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24). 

(CRC/C/GC/15) 

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 20 (2016) on the 

implementation of the rights of the child during adolescence. (CRC/C/GC/20) 

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence 

(GREVIO), GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures 

giving effect to the provisions of the council of Europe Convention on Preventing the 

Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) 

FINLAND. Grevio/Inf(2019)9. (Grevio 2019)  

European Union Agency for Fundamental Rights, EU:n laajuinen tutkimus naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta. Tutkimustulokset lyhyesti. Euroopan unionin 

perusoikeusvirasto 2014. 

Hietanmäki, Johanna, Lähisuhdeväkivalta 2017. THL:n tilastoraportti 40/2018. 

Ikonen, Riikka – Helakorpi, Satu, Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019. 

THL:n tilastoraportti 33/2019. 

Lyly-Yrjänäinen, Työolobarometri 2018 loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön 

julkaisuja 2019:51. (TEM 2019:51) 

Moring, Juha – Martins, Anne – Partanen, Airi – Nordling, Esa – Bergman, Viveca, 

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Kehittyviä käytäntöjä 

2011. THL 46/2012. 



 

 

x 

Partanen, Airi –Moring, Juha – Bergman, Viveca – Karjalainen, Jouko – Kesänen, Minna 

– Markkula, Jaana – Marttunen, Mauri – Mustalampi, Saini – Nordling, Esa – 

Partonen, Timo – Santalahti, Päivi – Solin, Pia – Tuulos, Tytti – Wuorio, Sanna 

(toim.), Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Miten tästä eteenpäin? THL 

20/2015. 

Internetlähteet 

 

World Health Organization, Global Health Observatory data repository, Suicide rate 

estimates, age-standardized. Estimates by country. Viimeksi päivitetty 9.2.2021. 

Haettu 18.8.2021 klo 17:40. 

[http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en]. 

 

Oikeuskäytäntö  

Suomen KKO 

KKO 2021:54  

KKO 2020:20 

KKO 2019:98 

KKO 2019:44 

KKO 2018:81 

KKO 2018:36 

KKO 2018:22  

KKO 2018:21 

KKO 2017:8 

KKO 2016:25  

KKO 2016:24  

KKO 2015:84 

KKO 2014:41 

KKO 2014:22 

KKO 2014:7 

KKO 2013:82 

KKO 2013:55 

KKO 2013:17 



 

 

xi 

KKO 2013:12 

KKO 2012:66 

KKO 2012:9 

KKO 2009:36 

KKO 2008:93 

KKO 2005:7 

KKO 2005:48 

KKO 2004:63  

KKO 2004:16 

KKO 2003:115 

KKO 2003:42 

KKO 2001:7 

KKO 2000:29 

KKO 1994:101  

KKO 1993:92 

KKO 1986 II 70 

KKO 1983 II 8  

KKO 1950 II 259 

KKO 1950 II 163 

 

Suomen alioikeudet 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 4.1.2021, 21/100095, R 20/556. Valitus peruttu, Itä-Suomen 

HO, 28.4.2021, 21/118535, R 21/176 

Turun HO 28.11.2016, 16/146976, R 15/1691 

Vaasan HO 27.11.2014, 14/151536, R 13/828 

Turun HO 15.3.2013, Nr 637, R 12/880 

 

EIT 

D.M.D v. Romania, EIT 3.10.2017 

Haas v. Sveitsi, EIT 20.6.2011 

Z ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, EIT 10.5.2001 

 

Ruotsi 

NJA 2019, s. 721 



 

 

xii 

NJA 2019, s. 668 

NJA 2016, s. 763 

NJA 2004, s. 176 

 

Norja 

HR-2020-1343-A 

HR-2019-1675-A 

HR-2018-112-A 

Rt-2013-879 

 

Saksa 

BGHSt 16, 155  



 

 

xiii 

LYHTENTEET 

 

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH  Bundesgerichtshof 

BGHSt  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

CRC/C/GC  Committee on the Rights of the Child/Convention on the Rights 

of the Child/General Comment 

EIS  Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi (SopS 18–19/1990) 

EIT  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

EU  Euroopan unioni 

EUVL  Euroopan unionin virallinen lehti 

HD  Högsta domstolen (Ruotsi) 

HE  Hallituksen esitys 

HO  Hovioikeus 

HR  Høyesterett 

HTL  Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361) 

Istanbulin sopimus Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 

(SopS 53/2015) 

JFT  Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 

KKO  Korkein oikeus 

LaVM  Lakivaliokunnan mietintö 

LOS  Yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59–60/1991) 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

OK  Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 

Ot.prp.  Odelstingsproposisjon (Norja) 

PL  Perustuslaki (731/1999) 

Prop.  Proposition (Ruotsi)  

RL  Rikoslaki (1889/39) 

RT  Norsk rettstidende 

SopS  Suomen säädöskokoelman sopimussarja 



 

 

xiv 

Strfl.  Straffeloven (127/1930) (Tanska) 

Strl.  Lov om straff (straffeloven) (28/2005) (Norja) 

SvJT  Svensk Juristtidning 

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

vp  Valtiopäivät 

WHO  World Health Organization (Maailman terveysjärjestö) 

YK  Yhdistyneet kansakunnat



 

 

1 

1. JOHDANTO 

1.1. Johdatus aiheeseen, tutkimuskysymykset, työn rajaukset ja metodit 

1.1.1. Johdatus aiheeseen 

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa merkittävä kansanterveysongelma. Mielenterveys- 

ja päihdehäiriöt ovat yleisimpiä työkyvyttömyyteen johtavia sairauksia.1 Suomessa tehdään 

Pohjoismaista eniten itsemurhia 100 000 asukasta kohden2, ja yli 90 %:lla itsemurhan 

tehneistä on ollut jokin mielenterveyshäiriö3. 

Mielenterveysongelmien syyt ovat moninaiset. Yksi syy mielenterveyden järkkymiseen voi 

olla henkinen väkivalta. Pitkään jatkuneen henkisen väkivallan seurauksena voi olla 

esimerkiksi masennus tai muut mielenterveyden ongelmat.4 Usein henkinen väkivalta 

koetaan fyysistä väkivaltaa raskaampana.5 EU:n laajuisessa tutkimuksessa on todettu, että 

43 % naisista on kokenut nykyisen tai entisen kumppaninsa toimesta jonkinlaista henkistä 

väkivaltaa6, ja Suomessa teetetyn Kouluterveyskyselyn mukaan 14–37 % lapsista on vuoden 

aikana kokenut henkistä väkivaltaa vanhempiensa tai muiden huoltapitävien aikuisten 

taholta7. Digitalisaation myötä henkistä väkivaltaa harjoitetaan myös yhä enemmän tieto- ja 

viestintätekniikan välityksellä.8 

Henkisestä väkivallasta koituvat haitat voivat olla merkittäviä. Henkisestä väkivallasta 

johtuvat terveyshaitat ja mielenterveysongelmat heikentävät uhrin elämänlaatua ja saattavat 

jäädä uhrille pysyviksi. Yhteiskunnan taloudelliset kustannukset voivat olla mittavat sekä 

suorien että epäsuorien kustannusten takia. Suoria kustannuksia ovat sosiaali- ja 

terveydenhuoltokulut, ja epäsuorat kustannukset esimerkiksi uhrin tuottavuuden menetys ja 

sairauslomasta työnantajalle aiheutuvat kulut.9 

Mielenterveysongelmia yhteiskunnallisena ongelmana on tarkasteltu usein siitä 

näkökulmasta, miten mielenterveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja miten jo 

vahingoittunutta mielenterveyttä voidaan hoitaa. Sen sijaan jos mielenterveyttä on 

 
1 THL 20/2015, s. 13–15. 
2 WHO 2018.  
3 THL 20/2015, s. 24. 
4 Ropponen 2009, s. 4. 
5 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 40.  
6 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2014, s. 25–26. 
7 THL 33/2019, s. 9. 
8 CRC/C/GC/13, kohta 31. 
9 Ks. CRC/C/GC/13, kohdat 15–16; Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 45. 
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vahingoitettu toisen henkilön menettelyn johdosta, ei vahingoittajan vastuuta ole 

suomalaisessa oikeustieteessä juurikaan tutkittu, puhumattakaan rikosoikeudellisesta 

vastuusta. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten mielenterveyden vahingoittajan 

rikosoikeudellinen vastuu määräytyy, ja erityisesti tekijän ja uhrin välisen suhteen vaikutus 

teon rangaistavuuteen. 

 

1.1.2. Tutkimuskysymykset, aiheen rajaus ja työn rakenne  

Henkiselle väkivallalle ei ole yleispätevää määritelmää, sillä henkistä väkivaltaa voidaan 

harjoittaa monin eri tavoin. Monet rikokset, kuten seksuaalirikokset, voivat vahingoittaa 

uhrin mielenterveyttä.10 Tällaistenkin rikosten voitaisiin siis katsoa olevan tekoja, joissa on 

käytetty henkistä väkivaltaa. Tutkielma on rajattu käsittelemään ainoastaan kahta tahallista 

rikosnimikettä: pahoinpitelyä ja tappoa.11 Tappoa käsitellään erityisesti itsemurhan 

edistämisen näkökulmasta. Pahoinpitelyn ja tapon lievempien ja törkeämpien tekomuotojen 

tunnusmerkistöjä ei tarkastella tässä työssä. Tässä työssä ei myöskään käsitellä rikoksen 

yritystä. 

 

Työssä käsitellään kahta päätutkimuskysymystä, joista ensimmäinen kuuluu seuraavasti: 

Voidaanko henkilö tuomita tahallisesta pahoinpitelystä tai taposta henkilön kohdistaessa 

uhriin henkistä väkivaltaa? Tutkimuskysymys on jaettu kahteen alakysymykseen. 

Ensinnäkin selvitetään, kattavatko pahoinpitelyn ja tapon tunnusmerkistöt tilanteet, joissa 

on harjoitettu yksinomaan henkistä väkivalta. Toisekseen selvitetään, miten tahallisuutta 

tulee arvioida sellaisissa tilanteissa. 

 

Työn toinen päätutkimuskysymys on, miten tekijän ja uhrin keskinäinen suhde vaikuttaa 

rikosoikeudelliseen arviointiin rikoksissa, joissa uhriin on kohdistettu henkistä väkivaltaa. 

Tutkittavat henkilösuhteet on rajattu seuraavasti: (1) vanhemman kohdistama henkinen 

väkivalta lapseensa, (2) puolisoiden välinen henkinen väkivalta, ja (3) henkinen väkivalta 

tilanteessa, jossa tekijällä ja uhrilla ei ole eikä ole ollut läheistä suhdetta, ja jossa henkinen 

väkivalta tapahtuu verkossa. 

 
10 Ks. THL 46/2012, s. 162–163. 
11 Joihinkin tässä työssä esitettyihin esimerkkeihin saattaisi soveltua paremmin muut rikosnimikkeet, kuten 

heitteillepano, mutta muut rikosnimikkeet on rajattu tämän työn ulkopuolelle. 
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Työ käsittelee henkistä väkivaltaa rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Rikosoikeudelliseen 

laintulkintaan voi sekoittua rikostyypistä riippuen muitakin oikeudenaloja.12 Henkistä 

väkivaltaa aiheena ei ole mielekästä lähestyä vain rikosoikeuden näkökulmasta. 

Laintulkinnan tukena on tässä työssä kiinnitetty huomiota myös perheoikeuteen ja 

valtiosääntöoikeuteen. Muut oikeudenalat, kuten vahingonkorvausoikeus tai työoikeus, on 

sen sijaan rajattu työn ulkopuolelle. 

Sekä pahoinpitelyä että tappoa käsitellään tässä työssä seurausrikoksina. Rangaistusvastuun 

edellytyksenä on siten jonkin seurauksen aiheuttaminen. Seurauksen on oltava syy-

yhteydessä tekijän toimintaan tai laiminlyöntiin, ja seurauksen on oltava todistettavissa. 

Tämän työn ulkopuolelle on rajattu syy-yhteyskysymykset sekä se, miten henkinen väkivalta 

ja siitä johtuvat seuraukset ovat todistettavissa. Syy-yhteyden lisäksi henkisellä väkivallalla 

tehtyihin rikoksiin liittyy monia muitakin ongelmakohtia, kuten tekojen yksiköinti, uhrin 

myötävaikutus sekä tekijän syyntakeisuus, joita ei kuitenkaan tässä työssä käsitellä. 

Tässä työssä käsitellään tällä hetkellä voimassa olevaa oikeutta. Työssä tutkitaan, 

minkälaisia tulkintoja oikeus tällä hetkellä tarjoaa lainsoveltajille. Näin ollen esimerkiksi 

sellaisia tahallisuusteorioita, jotka eivät ole tällä hetkellä Suomessa voimassa, ei käsitellä 

yksityiskohtaisesti. Tässä työssä ei myöskään käsitellä päihtymyksen vaikutusta 

tahallisuusarviointiin. 

Henkisellä väkivallalla ei ole yleispätevää määritelmää, minkä takia ilmiötä selvennetään ja 

määritellään alaluvussa 1.2. Työn toisessa ja kolmannessa luvussa tarkastellaan Suomen 

voimassa olevaa oikeutta yleisellä tasolla. Toisessa luvussa käsitellään sitä, voivatko 

pahoinpitelyn ja tapon tunnusmerkistöt täyttyä henkistä väkivaltaa harjoittamalla. Samassa 

luvussa esitellään jatkoesityksen kannalta relevantit rikosoikeudelliset konstruktiot: 

laiminlyönti ja välillinen tekeminen. Kolmas luku koskee tahallisuutta. Neljäs luku on 

katsaus siihen, miten henkinen väkivalta on kriminalisoitu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Luvussa esitetään vertailevia näkökohtia Suomen rikosoikeuteen. Viidennessä luvussa 

tarkastellaan tekijän ja uhrin välisen suhteen vaikutusta rikosoikeudelliseen arviointiin. 

Viidennen luvun alaluvuissa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tahallisuuteen liittyviä 

erityiskysymyksiä, jotka sopivat käsiteltäväksi kunkin henkilösuhteen kontekstissa.  

 

 
12 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 158–159. 
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1.1.3. Työn metodi ja käytettävissä oleva aineisto 

Tämän työn metodiksi on valittu rikoslainoppi, jonka avulla pystytään parhaiten vastaamaan 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lainopissa tulkitaan ja systematisoidaan voimassa olevaa 

oikeutta. Lainopilla pyritään selvittämään, mitä on tällä hetkellä voimassa oleva oikeus, sekä 

tulkitsemaan voimassa olevien oikeusnormien merkityssisältöä lakia ja muita oikeuslähteitä 

hyödyntäen.13 Rikoslainopin tehtäviin voidaan ajatella kuuluvan myös lainopillisten 

ongelmien uudelleenmuotoilu, uudenlaisten yhteyksien osoittaminen ja ongelmanratkaisun 

kannalta relevanttien näkökohtien kartoittaminen.14 Systematisoinnilla pyritään 

helpottamaan konkreettista lainsoveltamista sekä edistämään oikeusjärjestelmän 

ymmärrettävyyttä.15 

 

Työn tarkoituksena on helpottaa rikoslain normien soveltamista käytännön tasolla16 ja 

esittää lainkäyttäjille ratkaisuehdotuksia, miten rikosoikeudellisia normeja tulisi tulkita17. 

Rikosoikeudellisen vastuun arviointi henkisen väkivallan teoissa on vielä suhteellisen uutta, 

ja oikeuskäytäntöä on varsin niukasti. Henkinen väkivalta vaatii tutkimusta rikosoikeuden 

näkökulmasta, koska Suomen rikoslaki tarjoaa mahdollisuuksia asettaa henkisen väkivallan 

tekijät rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta näitä mahdollisuuksia ei välttämättä tällä 

hetkellä täysimääräisesti hyödynnetä viranomaisten toimesta.18 

Henkisestä väkivallasta ei ole Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta tehty juurikaan 

tutkimusta, lukuun ottamatta pro gradu -tutkielmia.19 Tutkielmissa teemana on usein ollut 

tietty suhde vastaajan ja asianomistajan välillä tai rikokset tietyn henkilön näkökulmasta. 

Näitä ovat esimerkiksi työnantaja-työntekijä-suhde20, parisuhde21 tai lapseen kohdistuvat 

rikokset22. Henkistä väkivaltaa on käsitelty tutkielmissa jossain määrin, mutta se ei ole 

välttämättä ollut tutkimuksen pääasiallinen tarkastelukohde. Samankaltainen jaottelu on 

havaittavissa yleisestikin oikeuskirjallisuudessa. Erinäisiä rikoksia tutkitaan tietyissä 

 
13 Hirvonen 2011, s. 21–24. 
14 Nuutila 1996, s. 129.  
15 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 10. 
16 Ks. Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 13. 
17 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 9. 
18 Grevio 2019, kohta 159.  
19 Näistä keskeisin lienee Mielonen 2011.  
20 Ks. Vaaja 2013. 
21 Ks. Savolainen 2007. 
22 Ks. Peuraniemi 2007. 
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henkilösuhteissa, jolloin myös henkistä väkivaltaa käsitellään jossain määrin, mutta se ei ole 

pääasiallinen teema.23 

Rikoslakia tulkittaessa lähtökohtana on sananmukainen tulkinta.24 Termien jäädessä 

tulkinnanvaraiseksi, termejä on sallittua tulkita normaalikielen mukaisesti tai 

oikeustieteessä, lain esitöissä tai itse laissa vahvistetun juridis-teknisen merkityssisällön 

mukaisesti.25 Kun sanamuodot ovat jättäneet paikoittain paljon tulkinnanvaraa, eri 

tulkintavaihtoehtoja on tässä työssä pyritty punnitsemaan toisiaan vasten. Lähtökohtana 

tässä työssä on hyödynnetty intentiotulkintaa. Intentiotulkinta ilmentää periaatetta, jonka 

mukaan lainsäätäjä on tarkoittanut, mitä sanoo. Näin ollen kaikki, mitä sanamuoto kattaa, 

on katsottava rikokseksi.26 Intentiotulkinta on perusteltu lähtökohta, sillä tässä työssä 

tarkasteltaviin kriminalisointeihin sisältyy selvä moraalinen lataus. Jos tulkintavaihtoehtojen 

välillä vallitsee tasapaino ja pro et contra -analyysin jälkeen on edelleen epäselvää, mikä 

tulkintavaihtoehto on valittava, tukeudutaan in dubio mitius -periaatteeseen, jonka mukaan 

on valittava se tulkintavaihtoehto, joka vastaajan kannalta johtaa lievimpään lopputulokseen. 

Tällaiset tulkintavaihtoehtojen tasapainotilanteet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.27 

 

Suomen rikoslakia tulkittaessa huomiota on ensisijaisesti kiinnitetty prejudikaattiluonteiseen 

oikeuskäytäntöön ja rikoslain esitöihin. Argumentointia tuetaan oikeuskirjallisuudella, 

erityisesti rikosoikeuden yleisesityksillä, ja alioikeuksien ratkaisuilla. Vertaileva näkökohtia 

tehdään myös Saksan rikosoikeuteen. 

 

Oikeuskäytäntöä henkisen väkivallan osalta on vähän. Tahallisuutta koskevaa 

oikeuskäytäntöä on huomattavasti enemmän. KKO:n ratkaisuja ei puhtaan, tahallisen 

henkisen väkivallan osalta ole. Henkistä väkivaltaa käsittelevä suomalainen 

oikeuskirjallisuus on suppeaa. Siksi työssä on hyödynnetty rikosoikeuden yleisesityksiä 

tulkittaessa henkisen väkivallan tekojen soveltuvuutta tapon ja pahoinpitelyn 

tunnusmerkistöihin. Tahallisuutta koskevaa oikeuskirjallisuutta ja -käytäntöä on valikoitu 

sen mukaan, ovatko niissä esitetyt tahallisuusarviot yhteensopivia pahoinpitelyn ja tapon 

tahallisuusarvioiden kanssa. Esimerkiksi oikeuskirjallisuutta, jossa käsitellään tahallisuutta 

 
23 Esim. Niemi-Kiesiläinen 2004 tarkastelee rikos- ja prosessioikeutta parisuhteessa, kun toisaalta Mäntylä 

2012 tarkastelee kiusaamista lasten ja nuorten keskuudessa. 
24 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 162. 
25 HE 44/2002, s. 34. 
26 Boucht – Frände 2019, s. 32. 
27 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 97. 
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talousrikoksissa, ei ole huomioitu, koska talousrikoksiin liittyvä tahallisuusarvio on varsin 

erilaista verrattuna pahoinpitelyn ja tapon tahallisuusarvioon esimerkiksi erinäisten 

selonottovelvollisuuksien takia.  

 

1.2. Henkisen väkivallan määritelmä  

1.2.1. Henkinen väkivalta yleiskielessä 

Henkisellä väkivallalla ei ole yleiskielessä yleispätevää määritelmää. Syynä voi olla se, että 

henkinen väkivalta on määritelty sen mukaan, mitä teemaa käsitellään. Esimerkiksi 

työpaikalla tapahtuvissa henkisen väkivallan tapauksissa voidaan puhua yleisemmin 

työpaikkakiusaamisesta. Vastaavasti voidaan puhua oppilaiden välisissä henkisen 

väkivallan tapauksissa koulukiusaamisesta.28 Henkinen väkivalta esiintyykin usein 

erilaisissa muodoissa eri henkilösuhteissa. Esimerkiksi toisen sosiaalisen kanssakäymisen 

rajoittaminen on todennäköisesti tavallisempaa parisuhteissa kuin työnantajan ja työntekijän 

välisessä suhteessa. 

Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetään usein esimerkkejä henkisen väkivallan konseptin 

konkretisoimiseksi. Henkiseen väkivaltaan voi parisuhteissa kuulua toisen kontrollointia, 

nimittelyä, nöyryyttämistä, vähättelyä, naurunalaiseksi tekemistä, eristämistä29, sosiaalisen 

kanssakäymisen rajoittamista ja voimakasta mustasukkaisuutta.30 Kiusaamistapauksissa voi 

esiintyä selän takana puhumista31 tai negatiivisiksi koettuja ilmeitä ja eleitä. Myös uhkailu 

kuuluu henkiseen väkivaltaan. Uhkailu voi kohdistua uhriin, tämän omaisiin tai tekijä voi 

uhkailla itsemurhalla.32 

Henkisen väkivallan määritelmää voidaan lähteä hahmottamaan terveydenhuollossa 

käytettävän väkivallan määritelmän kautta. Väkivaltaa on kaikki tahalliset, toista ihmistä 

fyysisesti ja/tai psyykkisesti kipua tuottavat teot tai laiminlyönnit, jotka 1) aiheuttavat 

fyysisiä ja/tai psyykkisiä vammoja, vaurioita ja sairauksia tai pahimmillaan kuoleman, 2) 

johtavat emotionaalisiin ja/tai sosiaalisiin vaikeuksiin tai ongelmiin ja 3) uhkaavat ihmisen 

psyykkistä ja/tai fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.33 Tässä väkivallan 

 
28 Toisinaan kiusaamisesta puhuttaessa henkistä väkivaltaa käytetään kiusaamisen synonyymina. Näin 

esimerkiksi TEM 2019:51, s. 81. 
29 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 41. 
30 THL 40/2018, s. 22.  
31 TEM 2019:51, s. 81. 
32 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 41; THL 40/2018, s. 22. 
33 THL 46/2012, s. 163. 
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määritelmässä on havaittavissa seuraavat elementit: teon tai laiminlyönnin tulee olla 

tahallinen, sen tulee aiheuttaa jonkinlainen seuraus ja uhata terveyttä, hyvinvointia tai 

turvallisuutta. Henkisen väkivallan erottaminen fyysisestä väkivallasta johtaa siihen, että 

teon tai laiminlyönnin tulee aiheuttaa henkinen seuraus, eli toisin sanoen 1) aiheuttaa 

psyykkisiä vammoja, vaurioita tai sairauksia tai pahimmillaan kuoleman, 2) johtaa 

emotionaalisiin ja/tai sosiaalisiin vaikeuksiin tai ongelmiin ja 3) uhata ihmisen psyykkistä 

terveyttä, hyvinvointia tai turvallisuutta. Usein henkisellä väkivallalla tarkoitetaan sellaista 

väkivaltaa, joka ei pääsääntöisesti sisällä fyysistä väkivaltaa.34 Esille nostetaan myös 

henkisen väkivallan jatkuvuus35, systemaattisuus, toistuvuus ja pitkäkestoisuus. 

Yllä olevan perusteella voidaan hahmottaa jonkinlainen henkisen väkivallan yleiskielinen 

määritelmä. Henkinen väkivalta on pitkäkestoinen väkivallan muoto, joka koostuu 

tahallisista, pääasiallisesti ei-ruumiillisista teoista ja laiminlyönneistä, ja joka aiheuttaa 

uhrille henkisen terveyden haitan ja uhkaa uhrin henkistä terveyttä, hyvinvointia tai 

turvallisuutta.36 

 

1.2.2. Henkisen väkivallan määritelmä oikeustieteessä 

Henkisellä väkivallalla ei ole legaalimääritelmää rikoslaissa. Se esiintyy kuitenkin muun 

muassa rikoslain esitöissä. 

 

Kansainvälisten sopimusten perusteella Suomella on velvoite kriminalisoida naisiin 

kohdistuva henkinen väkivalta. Suomi on solminut Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 

sopimus), jonka 33 artiklassa on säädetty, että henkilön henkisen eheyden tahallinen vakava 

vahingoittaminen pakottamalla tai uhkaamalla säädetään rangaistavaksi. Artiklalla on 

tarkoitus kattaa sellaiset henkisen väkivallan teot, jotka ovat yksittäistä tapahtumaa 

pidempikestoisia.37 Suomessa kyseinen kriminalisointivaatimus ei johtanut henkisen 

väkivallan osalta rikoslain uudistukseen, sillä lainsäätäjä katsoi kriminalisointivaatimuksen 

täyttyneen jo ennen sopimuksen voimaansaattamista.38  

 
34 Ks. esim. Ropponen 2009, s. 4–5. 
35 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 40; Ropponen 2009, s. 4.  
36 Määritelmä ei suinkaan ole ongelmaton. Voidaan esimerkiksi kyseenalaistaa, mitä pitkäkestoisuudella 

tarkoitetaan ja kuinka konkreettinen henkisen terveyden haitan tulee olla.  
37 Selitysmuistio 2011, s. 31. 
38 HE 155/2014 vp, s. 49–50. 
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Istanbulin sopimuksessa tarkoitettu henkinen väkivalta on nimenomaan tahallista. 

Kansallinen laki määrittelee tahallisuuden.39 Tuottamuksella aiheutettu henkilön henkisen 

eheyden vahingoittaminen ei siis ole tämän kriminalisointivaatimuksen alaista. Istanbulin 

sopimuksen kriminalisointivaatimus koskee vain pakottamista ja uhkaamista. Tämä rajaa 

ulos esimerkiksi edellisessä alaluvussa mainitut nimittelyn ja vähättelyn, jotka yleiskielessä 

mielletään henkiseksi väkivallaksi. 

 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (HTL) 1 §:ssä on säädetty, että lasta on 

suojeltava henkiseltä väkivallalta. Säännös pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 

(LOS:n) 19 artiklan 1 kappaleeseen.40 Kyseisen artiklan tarkoittama henkinen väkivalta 

määritellään usein henkiseksi kaltoinkohteluksi, henkiseksi pahoinpitelyksi, sanalliseksi 

pahoinpitelyksi ja emotionaaliseksi pahoinpitelyksi tai laiminlyönniksi, joka voi käsittää 

kaikenlaisen yhtämittaisen ja vahingollisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa, pelottelun, 

terrorisoinnin, uhkailun, torjumisen, hylkäämisen, eristämisen, piittaamattomuuden, 

suosimisen, henkiseen terveyteen liittyvien tarpeiden laiminlyönnin, loukkaamisen, 

nöyryyttämisen ja altistamisen perheväkivallalle. Toistuvuus, vahingon vakavuus ja 

vahingoittamistarkoitus eivät ole väkivallan määritelmän edellytyksiä.41 

 

Istanbulin sopimuksessa tarkoitettu henkinen väkivalta lienee lähimpänä sellaista virallista 

rikosoikeudellista henkisen väkivallan määritelmää, johon tällä hetkellä voidaan päästä. 

Toisin kuin HTL:ssä ja LOS:ssa, Istanbulin sopimuksen määritelmässä on selvä 

yhtymäkohta rikosoikeuteen kriminalisointivelvoitteiden vuoksi. Määritelmä ei kuitenkaan 

ole ongelmaton. Ensinnäkin, se ei ota huomioon kaikkia henkisen väkivallan tekomuotoja – 

vain uhkaamisen ja pakottamisen. Yhtäältä jätetään huomiotta henkisen väkivallan 

”lievemmät” muodot, kuten nimittely ja haukkuminen, taas toisaalta törkeämmät muodot, 

kuten päivästä toiseen jatkuvat yksittäiset ruumiilliset pahoinpitelyt. Toisekseen 

määritelmässä otetaan huomioon vain tahalliset teot, kuten myös yleiskielen määritelmässä. 

Rikosoikeudellisen tahallisuuden määritelmä on yksi eniten normaalikielisestä 

merkityksestä etääntynyt käsite.42 Tahallisen ja tuottamuksellisen teon raja on toisinaan 

 
39 Selitysmuistio 2011, s. 31.  
40 HE 88/2018 vp, s. 35. 
41 CRC/C/GC/13, kohdat 17 ja 21. 
42 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 181. 
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häilyvä. Tekijä voi harjoittaa henkistä väkivaltaa, vaikka häneltä puuttuisikin 

rikosoikeudellisen määritelmän mukainen tahallisuus. 

 

Voitaneen todeta, ettei henkisellä väkivallalla ole ongelmatonta määritelmää – ei 

yleiskielessä eikä oikeustieteessä. Tämä johtuu siitä, että henkistä väkivaltaa voidaan 

harjoittaa monin eri tavoin, ja siksi ei ole tarkoituksenmukaista yrittää määritellä henkistä 

väkivaltaa tai luetella sen eri tekomuotoja tyhjentävästi. 

 

1.2.3. Henkisen väkivallan määritelmästä ja terminologiasta tässä työssä 

Tässä työssä henkisellä väkivallalla tarkoitetaan sellaisia tekoja, jotka ovat todistettavasti 

vahingoittaneet uhrin mielenterveyttä siten, että rikosoikeudellisesti relevantti seuraus on 

syntynyt.43 Teot kattavat sekä aktiivisen tekemisen että laiminlyönnit. Pääasiallisesti 

henkisellä väkivallalla tarkoitetaan ei-ruumiillisia loukkauksia. Henkinen väkivalta voi 

kattaa myös yksittäiset ruumiillisen väkivallan teot, edellyttäen, että nämä yksittäiset teot on 

tehty osana systemaattista kokonaisuutta, eikä ole tarkoituksenmukaista nostaa tekijää 

vastaan syytettä pelkkien yksittäisten ruumiillisten pahoinpitelyjen vuoksi.44 Teon 

pitkäaikainen kesto, toistuvuus ja vahingoittamistarkoitus eivät ole henkiseksi väkivallaksi 

määrittelemisen edellytyksiä. 

 

Tässä työssä käytetään rinnakkain termejä ”tekijä” ja ”vastaaja” sekä ”uhri” ja 

”asianomistaja”. Huoltajan asemaa käsitellään ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa 

huoltaja on alaikäisen lapsen vanhempi, minkä vuoksi termit ”huoltaja” ja ”vanhempi” 

esiintyvät myös rinnakkain. Termillä ”parisuhde” viitataan avio-, avo- sekä 

seurustelusuhteisiin kahden tai useamman täysi-ikäisen henkilön välillä. 

 

2. HENKISEN VÄKIVALLAN YHTEYS SUOMEN 

RIKOSOIKEUTEEN 

2.1. Oikeushyvien suojelun periaate 

Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaisesti lainsäätäjän tulee perustella kriminalisoinnin 

tarpeellisuus oikeushyvistä käsin. Oikeushyvät ovat yhteiskunnassa tärkeinä pidettyjä 

 
43 Se, miten seurauksen syntyminen on todistettu, on tämän työn kannalta vailla merkitystä. 
44 Kyse voi olla esimerkiksi toistuvista lievistä, ruumiillisista pahoinpitelyistä, joiden vanhentumisaika on 

umpeutunut, mutta perusmuotoisen pahoinpitelyrikoksen (terveyden vahingoittamisen perusteella) 

vanhentumisaika ei ole vielä umpeutunut. 
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arvoja.45 Elämä on ihmisen tärkein oikeushyvä. Henki ei ole oikeushyvänä dispositiivinen, 

eli yksilöt eivät voi määrätä hengestään täysimääräisesti. Vaikka kohde suostuu tai pyytää 

surmatuksi tulemista ja tekijä aiheuttaa kohteen kuoleman, ei kohteen suostumus tai pyyntö 

vapauta tekijää vastuusta.46 

 

Myös terveys on keskeinen oikeushyvä. Lainsäätäjä on pyrkinyt rikoslakia uudistaessaan 

ottamaan huomioon terveyden laajemman käsitteen, jolloin terveydellä ei tarkoiteta 

ainoastaan tilaa, jossa ruumiilliset vammat ja sairaudet puuttuvat.47 

 

2.2. Laiminlyönti 

Rikoksia voidaan jaotella teko-, seuraus- ja vaarantamisrikoksiin. Tekorikosten 

tunnusmerkistö ei edellytä teosta aiheutunutta vaikutusta, seurausta tai tulosta. 

Seurausrikoksen tunnusmerkistö vaatii jonkin seurauksen syntymisen. Vaarantamisrikokset 

asettuvat teko- ja seurausrikosten välimaastoon.48 

 

Laiminlyöntirikokset voidaan jäsentää varsinaisiin ja epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin. 

Varsinaisissa laiminlyöntirikoksissa rangaistavuus perustuu suoraan rangaistussäännöksen 

määräykseen. Esimerkki varsinaisesta laiminlyöntirikoksesta on pelastustoimen 

laiminlyönti (RL 21:15). Epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta on kyse, kun tekijällä on 

erityinen oikeudellinen velvollisuus estää tietyn vahinkoseurauksen syntyminen.49 Tämän 

työn kannalta on syytä käsitellä epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia tarkemmin.   

 

RL 3:3.2:n mukaan laiminlyönti on rangaistavaa, jos tekijä on jättänyt estämättä 

tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen 

oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen (myöhempänä 

toimimisvelvollisuus). Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktiota voidaan siten 

soveltaa ainoastaan seurausrikoksiin eikä puhtaisiin tekorikoksiin.50 RL 3:3.2:n 2 kohdan 

mukaan tällainen velvollisuus voi perustua tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen. Tekijä on 

tällöin vastuuasemassa suhteessa uhriin. Hallituksen esityksessä todetaan, että perhesuhteet 

 
45 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 87. 
46 Matikkala 2018, s. 207.  
47 HE 94/1993 vp, s. 91. 
48 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 116–117. 
49 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 220–221. 
50 Sutela 2021, s. 3. 



 

 

11 

sekä läheinen yhteiselämä saattavat perustaa oikeudellisen toimimisvelvollisuuden. 

Laiminlyönnin rangaistavuutta 2 kohdan perusteella harkittaessa on arvioitava, onko 

osapuolten välinen suhde sellainen, että sen pohjalta toiselle osapuolelle on syntynyt 

perusteltu ja oikeutettu odotus toisen ryhtymisestä toimiin vaaran torjumiseksi. Mitä 

vakavammista vaaroista on kyse, sitä vahvemmat syyt puhuvat vastuuaseman puolesta. 

Perustellun ja oikeutetun odotuksen lisäksi muun lainsäädännön on annettava normatiivinen 

perusta toimimisvelvollisuudelle.51  

 

Vastuuaseman synnyttämät velvollisuudet voidaan jakaa suojaamis- ja 

valvontavelvollisuuksiin. Suojaamisvelvollisuus tarkoittaa, että vastuuasemassa oleva on 

velvollinen suojelemaan jotakuta tai jotakin erityyppisiä vaaroja vastaan. 

Valvontavelvollisuus tarkoittaa, että vastuuasemassa oleva on velvollinen valvomaan vaaran 

lähdettä ja estää loukkaukset, jotka ovat peräisin hänen valvomastaan lähteestä.52 

Esimerkiksi vanhemmilla on sekä suojaamis- että valvontavelvollisuus lapsistaan. Yhtäältä 

vanhempien pitää suojata lapsiaan vaaroilta, toisaalta vanhempien pitää valvoa, etteivät 

lapset aiheuta vaaratilanteita. 

 

Laiminlyönnin on oltava syy-yhteydessä syntyneeseen seuraukseen. Oikeuskirjallisuudessa 

on esitetty erilaisia kannanottoja, kuinka suuren seurauksen syntytodennäköisyyden on 

oltava, jotta laiminlyönnin yhteys seuraukseen voidaan todeta tai sulkea pois. Nuutilan 

mukaan laiminlyönti on rangaistavaa, jos teko olisi riittävällä todennäköisyydellä estänyt 

seurauksen syntymisen.53 Korkka on tulkinnut, että syy-yhteysedellytys täyttyy, kun 

laiminlyöty teko olisi melko todennäköisesti estänyt seurauksen syntymisen.54 Fränden 

aiemman käsityksen mukaan ei saa jäädä varteenotettavaa epäilyä siitä, että seuraus olisi 

syntynyt, vaikka vaadittu (mutta todellisuudessa laiminlyöty) teko olisi tehty.55 Tapani, 

Tolvanen ja Hyttinen ovat tulkinneet samansuuntaisesti, että rikosvastuu sulkeutuu pois, kun 

varmuutta lähenevällä todennäköisyydellä on todettavissa, että seuraus olisi syntynyt, vaikka 

vaadittu (mutta todellisuudessa laiminlyöty) teko olisi tehty.56 Sekä Fränden aiempi käsitys 

että Tapanin, Tolvasen ja Hyttisen käsitys näyttävät uudehkon oikeuskäytännön valossa 

 
51 HE 44/2002 vp, s. 43–44. 
52 HE 44/2002 vp, s. 39.  
53 Nuutila 1996, s. 213; Nuutila 1997, s. 117. 
54 Korkka 2019, s. 195. 
55 Frände 2012, s. 213. 
56 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 221. 
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saavan tukea. Uudempi oikeuskäytäntö on saanut kuitenkin kritiikkiä siitä, että syy-yhteyden 

todennäköisyys on sidottu langettavan tuomion edellyttämään näyttökynnykseen, vaikka 

nämä kaksi asiaa pitäisi pitää erillään.57 

 

Tapauksessa KKO 2019:98 lääkärin epäiltiin syyllistyneen muun ohella kuolemantuottamukseen 

potilaan kuoltua. KKO lausui, että kuolemantuottamuksen lukeminen lääkärin syyksi edellyttää 

näyttöä, jonka perusteella voidaan vailla varteenotettavaa epäilyä todeta, että lääkäri olisi estänyt 

potilaan kuoleman, jos hän olisi hoitanut potilasta asianmukaisesti ja operaatio keskussairaalassa 

olisi voitu aloittaa ilman noin kolmen tunnin pituiseksi arvioitua viivettä. Toiselta kannalta 

tarkasteltuna kysymys on siitä, että esitetyn selvityksen perusteella tulee voida vastaavalla 

todennäköisyydellä sulkea pois se vaihtoehto, että potilas olisi kuollut saamansa sydäninfarktin 

seurauksena, vaikka hän olisikin päässyt viivytyksettä keskussairaalaan.58 Syy-yhteyden toteaminen 

olisi edellyttänyt riittävää selvitystä siitä, että lääkärin toimiessa huolellisesti potilas ei olisi suurella 

todennäköisyydellä kuollut.59 

 

KKO:n oikeuskäytännössä epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktiota ei ole 

sovellettu tahallisina rangaistaviin tekoihin, vaan lähinnä tuottamuksellisiin tekoihin.60 Se ei 

kuitenkaan poissulje mahdollisuutta soveltaa konstruktiota myös tahallisiin rikoksiin. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa 

seuraustahallisuus voinee esiintyä kaikissa kolmessa muodossa.61 Seuraustahallisuutta 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.  

 

Toimimisvelvollisuus voi perustua perhesuhteeseen tai läheiseen yhteiselämään62, mistä 

johtuen tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen perustuvaa toimimisvelvollisuutta tarkastellaan 

vanhemman ja lapsen suhdetta koskevassa alaluvussa 5.1. ja puolisoiden välistä suhdetta 

koskevassa alaluvussa 5.2. Toimimisvelvollisuutta ei tarkastella alaluvussa 5.3., jossa 

näkökulmana on henkinen väkivalta tilanteessa, jossa tekijällä ja uhrilla ei ole läheistä 

suhdetta, sillä on selvää, ettei epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktio sovellu 

tällaisiin tilanteisiin tekijän ja uhrin välisen suhteen perusteella.63 

 

 
57 Ks. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 143–146. 
58 KKO 2019:98, perustelukohta 48. 
59 Ks. KKO 2019:98, perustelukohta 59. 
60 KKO 1986 II 70 on rajatapaus, ks. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 212, alaviite 580.  
61 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 213. 
62 HE 44/2002 vp, s. 44. 
63 Tämä ei tarkoita sitä, etteikö epävarsinaisen laiminlyöntirikos tulisi sovellettavaksi muulla kuin tekijän ja 

uhrin välisen suhteen perusteella. Muita vastuuaseman perusteita ei kuitenkaan tässä työssä käsitellä. 
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2.3. Välillinen tekeminen 

RL 5:4:n mukaan tekijänä tuomitaan se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen 

välikappaleena toista, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai 

tahallisuuden puuttumisen vuoksi taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin 

liittyvästä syytä. Tällaista konstruktiota kutsutaan välilliseksi tekemiseksi. Tällainen tilanne 

on esimerkiksi kyseessä, kun aikuinen yllyttää lapsen, joka ei ole vielä täyttänyt 

rangaistusvastuun edellytyksenä olevaa 15 vuoden ikärajaa, pahoinpitelemään toisen. 

Toinen esimerkki on, että välillinen tekijä käyttää hyväkseen rikoksen tekemisessä 

mielisairauden perusteella syyntakeetonta henkilöä.64 Näissä esimerkkitapauksissa 

välittömältä tekijältä, eli teon välikappaleelta, puuttuu syyllisyys.65 Välillisen tekemisen 

konstruktion soveltaminen vaatii välilliseltä tekijältä tahallisuutta. 

 

Rikosoikeudellisen järjestelmän oletuksena on, että yksilöt ovat autonomisia toimijoita, 

joilla on kyky punnita erilaisia toiminta- ja käyttäytymisvaihtoehtoja sekä kyky tehdä 

rationaalisia valintoja vaihtoehtojen välillä.66 Ei ole perusteltua asettaa rikosoikeudelliseen 

vastuuseen syyntakeettomia tekijöitä, jotka eivät kykene toimimaan tilanteessa toisin tai 

tekemään rationaalisia valintoja eri toimintavaihtoehtojen välillä. Syyntakeettomalta 

henkilöltä puuttuu itsemääräämisoikeuteen liittyvä kompetenssiedellytys, eikä hän siten 

pysty määräämään täysin omasta elämästään. Syyntakeeton tarvitsee valtion toimesta 

erityistä suojaa.67 Syyntakeeton toimii ”ymmärrystä vailla”, alentuneesti syyntakeinen 

toimii ”täyttä ymmärrystä vailla” ja syyntakeinen toimii ”täydessä ymmärryksessä”. 

Syyntakeisuuteen vaikuttavan tilan ja rikoksesta epäillyn toisin toimimisen mahdollisuuden 

välillä tulee olla syy-yhteys, ja mielentila arvioidaan tekohetken perusteella.68 

 

Syyntakeettomuuden ja alentuneen syyntakeettomuuden raja ei ole selvä. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että jos kyseessä on ainoastaan alentuneesti syyntakeinen 

henkilö, kysymys ei ole välillisestä tekemisestä, vaan yllyttämisestä.69 

 

 
64 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 519–520; ks. Nuutila 1997, s. 343. 
65 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 340. 
66 Melander 2016, s. 142. 
67 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 344. 
68 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 362–364. 
69 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 340; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 520. 
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2.4. Pahoinpitelyn tunnusmerkistö 

RL 21:5:n mukaan se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa 

tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen 

tiedottomaan tilaan, syyllistyy pahoinpitelyyn. Pahoinpitelyn tunnusmerkistön ensimmäinen 

osa, eli ruumiillisen väkivallan tekeminen toiselle, on toimintona rangaistavaa, joten tältä 

osin kyse on tekorikoksesta.70 Ruumiillinen väkivalta voi aiheuttaa toiselle vamman tai 

muun terveyden vahingoittumisen, mutta sellaista seurausta ei edellytetä tunnusmerkistön 

täyttymiseksi.71 Pahoinpitelytunnusmerkistön toinen osa, ”…taikka tällaista väkivaltaa 

tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen 

tiedottomaan tilaan”, edellyttää sen sijaan seurauksen syntymistä. Kyse on siis tältä osin 

seurausrikoksesta.72 Rangaistavuuden edellytyksenä on, että seuraus on aiheutettu 

tahallisesti. Seurauksen aiheuttamistavalla ei ole merkitystä.73 Tulkittaessa kyseistä 

rikosnimikettä henkisen väkivallan näkökulmasta oleellista on selvittää, mitä termi 

”terveys” tarkoittaa – kattaako se myös henkisen terveyden? 

 

Lainsäätäjä on ensimmäisen kerran erottanut pahoinpitelyn suppean ja laajemman 

merkityksen toisistaan vuoden 1969 rikoslakiuudistuksessa. Hallituksen esityksen mukaan 

”pahoinpitelemisen” suppea merkitys tarkoittaa käsiksi käymistä sekä ruumiinvamman 

aikaansaamista lyömä-, heitto- tai ampuma-asetta käyttämällä tai siihen rinnastettavalla 

fyysisellä väkivallalla. Laajemmassa merkityksessä pahoinpitely käsittää väkivaltaisen 

pitelemisen lisäksi myös muulla tavoin aikaansaadun toisen ruumin taikka ruumiillisen tai 

henkisen terveyden vahingoittamisen. Toista henkilöä voidaan pahoinpidellä myös siten, 

että tämän henkinen terveys siitä vahingoittuu tai heikkenee.74 Tämän perusteella voidaan 

tulkita lainsäätäjän tarkoituksen olleen jo 1960-luvulla ulottaa pahoinpitelytunnusmerkistö 

kattamaan teot, jotka vahingoittavat toisen henkistä terveyttä. Henkisen terveyden käsitettä 

ei ole kuitenkaan avattu sen enempää, mikä on jättänyt käsitteen epämääräiseksi. 

 

Vuoden 1995 lakimuutoksen myötä lainsäätäjä on halunnut ulottaa rangaistavuuden piiriin 

myös teot, joiden seuraukset ilmenevät mielisairauksina tai mielenterveyden häiriöinä.75 

 
70 Utriainen 2015, s. 236. 
71 HE 94/1993 vp, s. 95.  
72 Utriainen 2015, s. 236. 
73 Matikkala 2018, s. 252–253. 
74 HE 68/1966 vp, s. 5–7. 
75 HE 94/1993 vp, s. 95. 
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Lainsäätäjän tavoite on paljon konkreettisempi verrattuna vuoden 1969 tavoitteisiin. 

Lainsäätäjä on ottanut huomioon henkisen terveyden käsitteen epämääräisyyden, eikä sitä 

siksi ole sisällytetty pahoinpitelyn tunnusmerkistöön.76 Sen sijaan tunnusmerkistöön on 

valittu sanamuoto ”vahingoittaa toisen terveyttä”, jolloin terveyden laajaa käsitettä 

käytettäessä tähän lukeutuvat myös teot, jotka vahingoittavat mielenterveyttä. Hallituksen 

esityksessä Istanbulin sopimuksen voimaansaattamiseksi on mainittu, että nykyinen 

pahoinpitelytunnusmerkistö kattaa henkisen väkivallan teot.77 Näin ollen voidaan tulkita, 

että rikosoikeudellisen ”terveys”-termin juridis-tekniseen merkityssisältöön lukeutuu myös 

henkinen terveys.  

 

Terveysvahingot voidaan jaotella kolmeen kategoriaan: fyysinen, psyykkinen ja 

funktionaalinen. Funktionaaliseen kategoriaan kuuluvat esimerkiksi puhe-, näkö- ja 

kuuloaistit.78 Pahoinpitelyn tunnusmerkistö täyttyy, jos tahallisesta teosta aiheutuu toiselle 

fyysisen, psyykkisen tai funktionaalisen terveyden vahingoittuminen. 

 

Seuraus voi olla terveysvahingon lisäksi kivun aiheuttaminen tai toisen saattaminen 

tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Jälkimmäisellä tarkoitetaan esimerkiksi 

vaarattomalla tavalla tehtyä nukuttamista tai toisen tahdon vastaista hypnotisointia.79 

Kivulla ymmärretään lähtökohtaisesti vain fyysistä kipua.80 

 

Pahoinpitelyn seurauksen aiheuttamisen tulee olla tahallista. Poikkeukselliset ja 

tahallisuuden ulottumattomiin jäävät vammat eivät vaikuta pahoinpitelyn 

rikosoikeudelliseen arvosteluun.81  

 

Ratkaisussa KKO 2001:7 vastaaja oli antanut 12-vuotiaalle väkevää alkoholijuomaa, minkä 

seurauksena lapsi oli juonut itsensä tiedottomaan humalatilaan. Lapsi ei tapahtuman jälkeen 

uskaltanut mennä kouluun peläten kaverien kiusaamista ja tapahtuman tietoon tulemisen 

aiheuttamaa häpeää, ja hänellä oli todettavissa selvät depressio-oireet. Lapsi ei käynyt koulua 

säännöllisesti 2,5 kuukauteen ja joutui muuttamaan toiselle paikkakunnalle kouluun ja sijaiskotiin. 

 
76 HE 94/1993 vp, s. 91. 
77 HE 155/2014 vp, s. 49.  
78 Matikkala 2018, s. 253. 
79 HE 94/1993 vp, s. 96. 
80 Matikkala 2018, s. 254. 
81 Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Pahoinpitelyrikokset ja valmistelurikos, Pahoinpitely (RL 21:5). 
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KKO katsoi, että näin huomattava ja pitkäaikainen psyykkisen tilan häiriintyminen on epätavallinen 

seuraus alkoholin nauttimisesta. Näitä seurauksia ei luettu täysimääräisesti vastaajan syyksi.82 

 

2.5. Tapon tunnusmerkistö 

Henkinen väkivalta voi pahimmillaan johtaa uhrin itsemurhaan, jolloin on syytä pohtia, onko 

kyseessä tahallinen henkirikos. RL 21:1:n mukaan se, joka tappaa toisen, on tuomittava 

taposta. Tekotapaa ei ole erikseen määritelty. Tulkittaessa kyseistä rikosnimikettä on 

oleellista selvittää, mitä termi ”tappaminen” tarkoittaa. 

 

Oikeustieteessä on lähdetty siitä, että tapossa tekotapa on avoin, eikä tappo välttämättä vaadi 

esimerkiksi väkivaltaisuutta.83 Esityöt ja oikeuskäytäntö eivät myöskään anna tukea 

käsitykselle, että tappo edellyttäisi kuoleman seuraavan teosta suhteellisen nopeasti. 

Yleisten oppien perusteella kuoleman tulee olla syy-yhteydessä tekoon.84 

 

Laintulkintaa rajoittaa laillisuusperiaate. Laillisuusperiaate on ilmaistu PL:ssa, RL:ssa, 

EIS:ssa, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 

yleissopimuksessa (SopS 7–8/1976) ja EU:n perusoikeuskirjassa85. Laillisuusperiaate on 

yksi keskeisimmistä, ellei jopa keskeisin, rikosoikeuden periaate, mutta yksimielisyyttä ei 

ole siitä, miten laillisuusperiaate vaikuttaa rikosoikeudelliseen tulkintaan.86 PL 8 §:n mukaan 

ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon 

perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaatteen 

tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan laintulkinnan toteutuminen.87 Rikosten 

tunnusmerkistöjen on oltava riittävän täsmällisiä, jotta yksittäisen säännöksen sanamuodon 

perusteella on ennakoitavissa, onko jokin teko rangaistava.88 KKO on katsonut käsitteiden 

tulkinnan olevan välttämätöntä ja oikeutettua edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa 

tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa ja että 

lopputulos on kohtuudella tekijän ennakoitavissa.89 

 

 
82 Ibid. 
83 Matikkala 2018, s. 216–217; Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Tahalliset henkirikokset, Tappo (RL 21:1). 
84 Ks. Matikkala 2018, s. 213–217. 
85 Euroopan unionin perusoikeuskirjan konsolidoitu toisinto, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391–407. 
86 Melander 2015, s. 646. 
87 HE 44/2002 vp, s. 29 ja 34. 
88 Ks. Melander 2015, s. 644. 
89 Ks. KKO 2019:44, KKO 2018:36, KKO 2014:7 ja KKO 2013:12. 
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Lappi-Seppälä on tulkinnut, että tappaa voi myös laiminlyönnillä, jos tekijä on 

vastuuasemassa ja laiminlyöntiä tulee kokonaisuudessaan pitää rangaistavuudeltaan 

samanarvoisena kuin jos teko tehtäisiin aktiivisella tekemisellä.90 Myös Frände on tulkinnut, 

että tappaa voi laiminlyönnillä.91 Tappamisen laajaa tulkintaa rajoittaa kuitenkin 

laillisuusperiaate.92 Laillisuusperiaatteen näkökulmasta rikoslain sanamuoto puhuu osittain 

sitä vastaan, että tappaa voi myös laiminlyönnillä. ”Tappaminen” viittaa aktiiviseen 

tekemiseen. Lainsäätäjä on myöskin valinnut käyttää termiä ”tappaa” esimerkiksi ilmaisun 

”aiheuttaa toisen kuoleman” sijaan.93 Vastuuasemassa oleva tekijä voi aiheuttaa passiivisella 

suhtautumisella toisen kuoleman, mutta tappamisen merkitys ei ole yhtä yksiselitteinen. 

Lakikielen johdonmukaisuuden näkökulmasta on perusteltua, etteivät tappaminen ja 

kuoleman aiheuttaminen ole toistensa synonyymeja. 

 

Lappi-Seppälän näkemys on kuitenkin perusteltu. Laiminlyönnillä tehdyn tahallisen 

henkirikoksen rangaistavuutta tukee rangaistussäännöksen suojeleman oikeushyvän, eli 

ihmishengen, tärkeys. Hallituksen esityksessä on nimenomaisesti todettu, että toisen 

surmaaminen tai terveyden vahingoittaminen on mahdollista myös passiivisen 

suhtautumisen kautta.94 Tahallisen laiminlyönnillä tehdyn henkirikoksen rangaistavuudelle 

on lisäksi asetettu lisäedellytys, jonka mukaan tekijän on oltava vastuuasemassa. 

Tapauksessa KKO 2003:42 katsottiin vanhemman ”luovuttaneen” mopon 14-vuotiaalle 

pojalleen tahallisesti, koska vanhempi ei ollut ryhtynyt toimiin mopon käytön estämiseksi. 

Siten ”luovuttaminen” ei vaatinut aktiivista tekemistä, vaikka termi viittaakin aktiiviseen 

tekemiseen. Nämä näkökohdat huomioon ottaen tappamisen rangaistavuus epävarsinaisena 

laiminlyöntirikoksena ei ole lähtökohtaisesti ennakoimatonta, eivätkä laillisuusperiaatteen 

rajat estä laiminlyönnillä tehdyn tapon rangaistavuutta. Taposta on puhtaana laiminlyöntinä 

rangaistu Turun HO:n tapauksessa R 12/880. 

 

Itsemurhaa ei ole Suomessa kriminalisoitu.95 Kriminalisoinnin puute selittyy paternalistisen 

rikoslain kiellolla, jonka avulla pyritään turvaamaan yksilönvapaus. Kriminalisointi, joka 

rajoittaa itsemääräämisoikeutta, on hyväksyttävä vain silloin, kun rajoittamista tukevat 

 
90 Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Tahalliset henkirikokset, Tappo (RL 21:1). 
91 Frände 2014, s. 93. 
92 Matikkala 2018, s. 217. 
93 Kuolemantuottamus on rangaistavaa, kun joku huolimattomuudellaan ”aiheuttaa toisen kuoleman” (RL 

21:8).  
94 HE 44/2002 vp, s. 42. 
95 Matikkala 2018, s. 206–207; Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Tahalliset henkirikokset, Tappo (RL 21:1). 
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intressit painavat enemmän kuin rajoitettavat oikeudet. Itsemääräämisoikeutta ei saa turhaan 

rajoittaa, ja ihmisellä on oltava oikeus tehdä myös ”oman etunsa vastaisia” ratkaisuja. 

Vaikka objektiivisesti tarkasteltuna itsemurha olisi oman edun vastaista, ei se subjektiivisesti 

tarkasteltuna välttämättä sitä ole.96 Itsemurhaa aikova ei välttämättä pidä itsemurhaa oman 

etunsa vastaisena, vaan voi sitä vastoin kokea sen olevan ainoa ulospääsy pitkään jatkuneen 

pahan olon kierteestä.97 Yksilön oma päätös siitä, milloin ja miten hän elämänsä päättää, 

kuuluu EIS 8 artiklan tarkoittamaan oikeuteen nauttia yksityiselämän kunnioitusta, 

edellyttäen, että yksilö pystyy tällaisen päätöksen muodostamaan omasta tahdostaan.98 Siten 

itsemurhaa eikä muuta itsensä vahingoittamista ole perusteltua kriminalisoida. 

 

Suomessa ei ole kriminalisoitu erikseen osallisuutta itsemurhaan, kuten itsemurhaan 

yllyttämistä.99 Edes itsemurhan helpottaminen esimerkiksi tarjoamalla itsemurhaa aikovalle 

tappavia lääkkeitä ei ole lähtökohtaisesti rangaistavaa.100 Vastuuvapausperuste selittyy uhrin 

tietoisella riskinotolla. Jos henkilö päättää hypätä pilvenpiirtäjän katolta, ottaa hän tietoisen 

riskin tietäen todennäköisen seurauksen teolle olevan kuolema. Katolla seisovaa 

hyppäämiseen kannustavaa henkilöä ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen 

hyppääjän tietoisen riskinoton takia. Vastuuvapausperusteen edellytyksenä on, että henkilö 

on tietoinen relevanteista riskeistä, minkä lisäksi hänen tulee olla täysi-ikäinen ja 

syyntakeinen.101 

 

Vaikka Suomessa tekijän osallisuuttaa itsemurhaan ei ole nimenomaisesti kriminalisoitu, 

saattaa itsemurhaan ”taivuttelija” tai edistäjä joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos 

tapaukseen soveltuu välillisen tekemisen konstruktio.102 Tämä edellyttää sitä, että 

itsemurhaa yrittävä on itse henkirikoksen rikoksentekoväline.103 Kysymys siitä, onko 

itsemurhaa yrittävä syyntakeeton vai ei, on erittäin relevantti, sillä itsemurhaa edeltää 

useimmiten jokin mielenterveyden häiriö tai sairaus.104 Jos syyntakeettoman henkilön 

itsemurhaa edistetään esimerkiksi itsemurhaan tarvittavia lääkkeitä tarjoamalla, on edistäjä 

 
96 Hahto 2004, s. 38.  
97 THL 20/2015, s. 27. 
98 Haas v. Sveitsi, EIT 20.6.2011. 
99 Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Tahalliset henkirikokset, Tappo (RL 21:1). 
100 Frände 2014, s. 93. 
101 Ks. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 344. Ks. KKO 2004:16, KKO 2014:41 ja KKO 2019:98 

koskien uhrin tietoisuutta riskeistä. 
102 Lappi-Seppälä – Ojala 2013, Tahalliset henkirikokset, Tappo (RL 21:1). 
103 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 344. 
104 THL 20/2015, s. 24. 
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tuomittava tahallisesta henkirikoksesta välillisenä tekijänä.105 Ottamatta kantaa 

yksiköintikysymyksiin, yksi ja sama tekijä voi periaatteessa tappaa toisen henkisellä 

väkivallalla, vaikka uhri on alun perin ollut syyntakeinen. Tämä edellyttäisi sitä, että tekijä 

aiheuttaa uhrin syyntakeettomuuden esimerkiksi pitkään jatkuneen henkisen väkivallan 

seurauksena, minkä jälkeen välillisen tekemisen konstruktio soveltuisi, jos tekijä vielä 

jollain tavoin edistää nyt syyntakeettoman henkilön itsemurhaa. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemys, ettei välillisen tekemisen konstruktio sovellu 

tapaukseen, jossa henkilö on vain alentuneesti syyntakeinen. Kyseessä olisi yllytys.106 Kuten 

edellä todettiin, itsemurhaan yllyttämisestä ei kuitenkaan rangaista Suomessa itsemurhaa 

yrittävän tietoisen riskinoton takia. Tämä näkemys on jaettu Pohjois-Karjalan 

käräjäoikeuden tuomiossa R 20/556. Tapauksessa vastaaja oli avustanut puolisonsa 

itsemurhaa tarjoamalla tälle lääkkeet, joilla itsemurha oli toteutettu. Käräjäoikeus totesi 

itsemurhan tehneen henkilön kyvyn tehdä vakaita ja harkittuja päätöksiä ja säädellä 

impulsiivista käyttäytymistään olleen merkittävästi heikentynyt tapahtuma-aikana. 

Itsemurhan tehnyt henkilö ei kuitenkaan ollut sillä tavalla syyntakeeton, etteikö hän olisi 

ollut tietoinen oman toiminansa riskeistä. Välillisen tekemisen konstruktio ei siis soveltunut. 

 

Välillisen tekemisen konstruktio soveltuu kategorisesti kaikkien alle 15-vuotiaiden 

itseloukkausten edistämiseen. Mielenkiintoisen henkilöryhmän muodostavat 

rikosoikeudellisen vastuuiän saavuttaneet nuoret, jotka eivät kuitenkaan ole täyttäneet 18 

vuotta. Jos tällaisen nuoren itsemurhaa edistetään, ei välillisen tekemisen konstruktio 

soveltuisi ainoastaan nuoren iän perusteella, koska rikosoikeudellinen vastuuikä on jo 

saavutettu. Välillisen tekemisen konstruktion soveltuvuus edellyttäisi nuorelta 

syyntakeettomuutta tai muun rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvän syyn 

puuttumista. Tällainen näkemys on kyseenalaistettavissa. 15–17-vuotiaat nuoret ovat lain 

edessä yhä lapsia. Vahvat perusteet puoltavat näkemystä, jonka mukaan välillisen tekemisen 

konstruktio soveltuisi kategorisesti myös 15–17-vuotiaisiin itseloukkaajiin. 15–17-vuotiaat 

nuoret eivät voi vielä täysin määrätä omasta elämästään, heidän kehityksensä on vielä 

kesken, ja he kaipaavat yhä valtion toimesta erityistä suojelua.107 Koska itseloukkausta ei 

ole kriminalisoitu, ei itseloukkaaja toimi missään vaiheessa oikeudenvastaisesti. Huomiota 

 
105 Ks. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 344–345. 
106 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 340; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 520. 
107 Ks. alaluku 5.1.1., jossa käsitellään lapsia koskevaa lainsäädäntöä ja velvoitteita suojella lapsia. 
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on kiinnitettävä myös suojeltavan oikeushyvän – hengen ja terveyden – tärkeyteen. RL 3:4:n 

sanamuoto on kuitenkin selvä. Sanamuoto ei salli sellaista tulkintaa, jonka mukaan välillisen 

tekemisen konstruktio soveltuisi kategorisesti 15–17-vuotiaisiin itseloukkaajiin. 

Laillisuusperiaate asettaa tässä kohtaa rajat laajalle tulkinnalle. 

 

Yllä todetun perusteella, tappoon ei voi syyllistyä ainoastaan sillä perusteella, että 

syyntakeinen henkilö on tehnyt itsemurhan henkisen väkivallan (kuten itsemurhaan 

kehottamisen) seurauksena. Sen sijaan kyseessä voi olla tahallinen henkirikos, jos epäilty on 

suojeluvastuussa uhrista, eikä estä suojelun kohteena olevan henkilön itsemurhaa, tai jos 

epäilty taivuttelee uhria itsemurhaan tai edistää uhrin itsemurhaa välillisenä tekijänä. 

 

3. TAHALLISUUS 

3.1. Yleistä 

Suomessa rikoksen rakenne on perinteisesti määritelty kolmiportaisen mallin mukaan. 

Kolmiportainen malli koostuu tunnusmerkistönmukaisuudesta, oikeudenvastaisuudesta ja 

syyllisyydestä.108 Tahallisuus on voitu käsitellä joko tunnusmerkistömukaisuuden 

subjektiiviseen puoleen kuuluvana osana tai perinteisimmin syyllisyyteen kuuluvana. On 

myös esitetty, että tahallisuudella on kaksoisasema, eli funktioita sekä tunnusmerkistön että 

syyllisyyden osana.109 Syyllisyyteen sijoitettavasta tahallisuudesta ja huolimattomuudesta 

käytetään yläkäsitettä ”syyksiluettavuus”, joka tarkoittaa tekijän suhtautumista 

konkreettisen tekoon.110 Kolmiportaisen mallin haastajana on esitetty kaksiportaista mallia, 

joka koostuu vastuuperusteista ja vastuuvapausperusteista.111 Vastuuperusteilla tarkoitetaan 

tunnusmerkistönmukaisuutta, johon Tapani, Tolvanen ja Hyttinen ovat sijoittaneet 

tahallisuuden.112 Se, mihin tahallisuus sijoitetaan, ei kuitenkaan vaikuta tahallisuuden 

sisältöön.113 Tässä työssä tahallisuutta käsitellään osana tunnusmerkistönmukaisuutta, mutta 

tunnistetaan, että tahallisuus vaikuttaa teon moitittavuuteen, ja sillä tavoin tahallisuus kuuluu 

myös syyllisyyteen – tahalliseen rikokseen kohdistetaan vakavampi moitearvostelu kuin 

tuottamuksellisena rangaistavaan rikokseen114. Tahalliseen tekoon suhtaudutaan 

 
108 HE 44/2002, s. 9.  
109 Matikkala 2005, s. 50.  
110 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 7. 
111 Melander 2016, s. 97–101; Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 7–8. 
112 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 4.  
113 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 7. 
114 Nuotio 2017, s. 971. 
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ankarammin kuin tuottamukselliseen tekoon, koska tahallisen rikoksen tekijä on tehnyt 

tietoisen päätöksen loukata tai vaarantaa tiettyä oikeushyvää.115 

 

Kaikki rikoslain rikokset vaativat tekijältä joko tahallisuutta tai huolimattomuutta. Tämä on 

rangaistusvastuun edellytys RL 3:5:n mukaan. RL:ssa on lähdetty siitä, että rikos on 

rangaistava tahallisena, jos toisin ei ole nimenomaisesti säädetty. Näin ollen 

rangaistusvastuu pahoinpitelystä tai taposta edellyttää tekijältä tahallisuutta, vaikkei tätä 

vaatimusta ole nimenomaisesti mainittu kyseisten rikosten tunnusmerkistökuvauksissa. 

 

RL 3:6 koskee seuraustahallisuutta. Seuraustahallisuus voidaan erottaa kolmeen 

alaryhmään: dolus determinatus (tarkoitustahallisuus), dolus directus (varmuustahallisuus) 

ja dolus eventualis (todennäköisyystahallisuus).116 RL 3:6 mukaan tekijä on aiheuttanut 

tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa 

seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. 

Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen 

varmasti liittyvänä. Jotta tekijä voidaan tuomita pahoinpitelystä, joka on toteutettu 

vahingoittamalla toisen terveyttä, on tekijän täytynyt tahallisesti aiheuttaa tunnusmerkistön 

mukainen seuraus. Toisin sanoen, tekijän on tahallisesti vahingoitettava toisen terveyttä. 

Tappoon syyllistyvän on täytynyt tahallisesti aiheuttaa toisen kuolema. Jos vastaaja ei ole 

tarkoittanut aiheuttaa seurausta tai pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin 

todennäköisenä, ei häntä voida tuomita tahallisesta rikoksesta.  

 

Useat rikostunnusmerkistöt sisältävät seurauksen lisäksi muita tunnusmerkistötekijöitä. 

Tekijän tahallisuuden on katettava tunnusmerkistössä mainitut olosuhteet tai muut 

rikosoikeudellisen vastuun perustavat seikat.117 Arvioitaessa vastaajan tahallisuutta 

suhteessa teon olosuhteisiin puhutaan olosuhdetahallisuudesta.118 RL 3:6:n tahallisuutta 

koskeva säännös ei ole suoraan sovellettavissa olosuhdetahallisuuteen. Alun perin 

säännöksen esitettiin koskevan sekä seuraus- että olosuhdetahallisuutta, mutta RL 3:6:n 

soveltuvuus olosuhdetahallisuuden osalta hylättiin eduskunnan lakivaliokunnan katsottua 

 
115 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 184; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 263–264. 
116 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 185; Melander 2016, s. 153. 
117 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 285. 
118 Melander 2016, s. 151. 
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tahallisuuskynnyksen nousevan liian korkeaksi erityisesti talousrikoksissa.119 

Olosuhdetahallisuus jätettiin oikeuskäytännössä määräytyväksi.120 

 

Keskeinen tahallisuutta koskeva periaate on peittämisperiaate. Sen mukaan tahallisuuden on 

katettava kaikki elementit eli seikat, jotka sisältyvät rikoksen tunnusmerkistöön.121 

Peittämisperiaate kattaa koko oikeudenvastaisen teon, eli sekä teonhetkiset olosuhteet että 

teon seuraukset.122 

 

RL 4:1:ssä säädetään tunnusmerkistöerehdyksestä. Jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä 

kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen 

edellyttää, tai jos hän erehtyy sellaisesta seikasta, teko ei ole tahallinen. Tekijä erehtyy 

tunnusmerkistössä tarkoitetusta seikan vallitsemisesta silloin, kun hän ei pitänyt tietyn 

olosuhteen olemassaoloa vähintään varsin todennäköisenä.123 Joissain tapauksissa on pitkälti 

makuasia, sijoitetaanko tahallisuuskysymykset peittämisperiaatteen vai erehdysopin 

alaisuuteen.124 

 

3.2. Seuraustahallisuus 

3.2.1. Tarkoitustahallisuus 

Kaikki seuraustahallisuuden asteet ovat samanarvoisia tahallisuuden täyttymisen suhteen. 

Tahallisuusaste voi kuitenkin vaikuttaa rangaistuksen mittaamiseen. Tarkoitustahallisuus on 

tahallisuuden ylin aste.125 Tarkoitustahallisuudella tarkoitetaan sitä, että tekijän 

tarkoituksena on saada aikaan tunnusmerkistökuvauksessa mainittu seuraus. Tekijä siis 

toimii tietyssä tarkoituksessa ja tavoittelee tiettyä päämäärää.126 Rikosoikeudellisesti 

merkityksellinen seuraus saa tekijän toimimaan. Tarkoitustahallisuudessa korostuvat tekijän 

volitiiviset (tahtoon liittyvät) elementit kognitiivisten (tiedollisten) elementtien sijaan.127 

 

 
119 LaVM 28/2002, s. 9–10.  
120 Melander 2016, s. 152. 
121 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 182.  
122 Matikkala 2005, s. 529–532; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 264. 
123 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 214. 
124 Nuutila 1997, s. 233. 
125 Melander 2016, s. 153–154. 
126 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 265–266. 
127 HE 44/2002, s. 85. 
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Tarkoitustahallisuudessa teon seurauksen todennäköisyydelle annetaan vain vähän 

painoarvoa.128 Seurauksen toteutumisen todennäköisyys ei kuitenkaan ole täysin 

merkityksetöntä.129 Jokainen tahallisuuden muoto vaatii tekijältä jonkinlaista 

todennäköisyysarviointia.130 Tarkoitustahallisuuteen sisältyy kognitiivinen 

vähimmäisvaatimus, jonka mukaan tekijä arvioi omaavansa edes jonkinlaisen 

mahdollisuuden seurauksen aikaansaamiseksi.131 Tahallisuus ei välttämättä täyty, vaikka 

tekijä olisi nimenomaan tavoitellut jonkin seurauksen syntymistä, jos seurauksen 

syntymisen todennäköisyys on äärimmäisen epätodennäköistä tai käytännössä 

poissuljettua.132 Epärealistinen toiveajattelu ei perusta tahallisuusvastuuta.133 

Tarkoitustahallisuuden matalin todennäköisyysaste on järjellinen todennäköisyys, joka 

tekee toiminnan ymmärrettäväksi.134 Tarkoitustahallisuus kattaa myös tekijän muut 

tavoittelemat seuraukset kuin primääritavoitteen.135 Tarkoitustahallisuus kattaa myös 

sellaiset välitavoitteet, jotka ovat välttämättömiä varsinaisen päämärän saavuttamiseksi.136 

 

3.2.2. Varmuustahallisuus 

Varmuustahallisuus on käsillä, kun tekijä on pitänyt seurauksen aiheutumista varmana 

(suora varmuustahallisuus) tai tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä (ehdollinen 

varmuustahallisuus).137 Tekijä ei siis pyri seurauksen toteuttamiseen tarkoitustahallisuuden 

edellyttämällä tavalla. Hän kuitenkin ymmärtää, että hänen tavoittelemaansa päämäärään 

liittyy käytännöllisellä varmuudella rikosoikeudellisesti relevantin seurauksen 

aiheutuminen.138 Tahallisuus perustuu siis tekijän mieltämiseen seurauksen synnystä, eli 

tahallisuus perustuu kognitiiviselle kriteerille.  

 

Varmuus on suhteellista, sillä ennalta voidaan olla varmoja vain luonnonlakien hallitsemista 

tapahtumista. Varmuudella tarkoitetaan varmuustahallisuudessa käytännöllistä varmuutta. 

 
128 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 266. 
129 Vrt. Honkasalo 1967, s. 81, jonka mukaan tekijän mieltämä seurauksen syntymisen todennäköisyys on 

yhdentekevää, jos tekijän suoranaisena tarkoituksena on seurauksen aikaansaaminen. 
130 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 188. 
131 Matikkala 2005, s. 97. 
132 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 266; Melander 2016, s. 155–156; Korkka-Knuts – Helenius – Frände 

2020, s. 192. 
133 HE 44/2002, s. 86. 
134 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 190. 
135 Melander 2016, s. 154. 
136 KKO 2011:26, perustelukohta 14. 
137 Lappi-Seppälä 2003, s. 782–783. 
138 Melander 2016, s. 157; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 276. 
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Tekijä siis sulkee mielestään mahdollisuuden, että seuraus jäisi syntymättä.139 Ehdollisen 

varmuustahallisuuden tapauksissa, joissa oheisseuraamukset ovat riippuvaisia 

primääritavoitteen toteutumisesta, ei vaadita, että oheisseurausten syntyminen on varmaa, 

vaan riittää, että oheisseuraukset ovat varmoja siinä tapauksessa, että tekijä pääsee 

primääritavoitteeseensa.140 

 

Tarkoitustahallisuuden kattamat välttämättömät keinot tai välitavoitteet on pidettävä erillään 

varmuustahallisuuden kattamista oheisseurauksista. Jos murtovaras rikkoo ikkunan 

päästäkseen sisään asuntoon anastaakseen toisen omaisuutta, on vahingonteko (ikkunan 

rikkominen) tässä tapauksessa primääritavoitteen (anastuksen) välitavoite, jolloin kyse on 

tarkoitustahallisuudesta.141 

 

3.2.3. Todennäköisyystahallisuus 

Suomalaisessa rikosoikeudessa tahallisuuden alaraja määritettiin aikaisemmin positiivisen 

tahtoteorian kautta. Tahallisuuden täyttymisen kannalta positiivisessa tahtoteoriassa 

ratkaisevaa on tekijän suhtautuminen seurauksen syntymiseen.142 Positiivinen tahtoteoria 

vaatii, että tekijä on mieltänyt seurauksen mahdolliseksi ja suhtautuu siihen joko 

hyväksyvästi tai välinpitämättömästi.143 Lainvalmistelija luopui positiivisesta tahtoteoriasta 

tahallisuuden alarajana, koska tahallisuutta ei haluttu ulottaa tapauksiin, joissa seurauksen 

syntymisen todennäköisyys jää häviävän vähäiseksi.144 Seuraustahallisuuden alarajaksi 

määritettiin sen sijaan todennäköisyystahallisuus. Lainvalmistelijan päätös tahallisuuden 

alarajan määrittelystä oli oikeuskäytännön kannalta perusteltu, ottaen erityisesti huomioon 

tapaus KKO 1993:92, jossa tekijää ei tuomittu tahallisesta rikoksesta, koska tekijän ei voitu 

olettaa pitävän HIV-tartuntaa varmana tai varsin todennäköisenä seurauksena, kun otettiin 

huomioon tekijän käytettävissä olleet tiedot tartuntariskin suuruudesta. 

 

Todennäköisyystahallisuus tarkoittaa sitä, että tekijä on pitänyt tunnusmerkistön mukaisen 

seurauksen aiheutumista varsin todennäköisenä. Todennäköisyydellä ei tässä yhteydessä 

 
139 Lappi-Seppälä 2003, s. 784.  
140 HE 44/2002, s. 87. 
141 HE 44/2002, s. 86; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 276; Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 

195. 
142 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 277. 
143 Honkasalo 1967, s. 89. Voidaan puhua myös välinpitämättömyystahallisuudesta, ks. Boucht – Frände 2019, 

s. 63. 
144 HE 44/2002 vp, s. 83.  
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tarkoiteta tilastomatemaattisia laskelmia, vaan arkista, tekohetkellä tekijän näkökulmasta 

laadittavaa arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää seurauksen aiheutumista. Ilmaisu 

”varsin todennäköinen” tarkoittaa sitä, että tekijä pitää seurauksen syntymistä 

todennäköisempänä kuin sen syntymättä jäämistä. Jos molemmat vaihtoehdot ovat tekijälle 

yhtä uskottavia, teko ei ole tahallinen. Todennäköisyysarvio tehdään tekijän näkökulmasta 

ja tekohetken tilanteessa.145  

 

Ilmaisun ”varsin todennäköinen” on tulkittu oikeuskirjallisuudessa edellyttävän tekijän 

ymmärrystä siitä, että seurauksen syntytodennäköisyys on yli 0,5 asteikolla 0:sta 1:een.146 

Tästä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä. Lain esityöt eivät suoraan ilmennä yksinkertaista 

todennäköisyysmallia. Näin ollen on jokseenkin epäselvää, onko tahallisuus käsillä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa seurauksen syntytodennäköisyys on 0,51. Selvää on, että jos 

tekijä on mieltänyt seurauksen epätodennäköiseksi tai vain ”ei aivan epätodennäköiseksi”, 

ei lain vaatima ”varsin todennäköinen” -kynnys ylity.147 

 

Todennäköisyystahallisuus rakentuu ainoastaan kognitiiviselle kriteerille.148 Tekijän 

tahdolla suhteessa seurauksen syntymiseen ei ole merkitystä todennäköisyystahallisuuden 

käsillä oloa arvioitaessa. 

 

Todennäköisyystahallisuuden osatekijät ovat seurauksen objektiivinen ja subjektiivinen 

syntytodennäköisyys. Objektiivisella todennäköisyydellä tarkoitetaan seurauksen 

syntymisen objektiivista todennäköisyyttä, joka on määritettävissä esimerkiksi tilastotieteen 

menetelmin. Jos seurauksen syntymisen objektiivinen todennäköisyys jää alle 50 %, ei 

todennäköisyystahallisuus täyty. Seurauksen objektiivisesta syntytodennäköisyydestä 

voidaan esittää luotettavaa selvitystä asiantuntijatodistelun avulla. Subjektiivinen 

todennäköisyys viittaa tekijän käsitykseen seurauksen syntymisen todennäköisyydestä.149 

 

Todennäköisyystahallisuus on kritiikille altis. Seurauksen syntymisen subjektiivinen 

todennäköisyys on hankala määrittää. Tekijä ei käytännössä useinkaan tee arviota 

 
145 HE 44/2002 vp, s. 87–88. 
146 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 198. 
147 Melander 2016, s. 162. 
148 Matikkala 2005, s. 460; ks. Melander 2016, s. 160–161. 
149 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 278.  
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toimintansa seurausten syntytodennäköisyydestä.150 Myös objektiivisen todennäköisyyden 

määrittäminen on usein vaikeaa151, minkä vuoksi todennäköisyystahallisuuden 

toteennäyttäminen voi toisinaan olla erittäin hankalaa.152 

 

Vaikkei tekijällä useinkaan ole mahdollisuutta tehdä todennäköisyysmatemaattisia 

päätelmiä toimintansa seurauksista, on kuitenkin joitakin tilanteita, joissa 

todennäköisyysmatemaattinen päättely on ollut mahdollista.153 Tällaisia ovat tunnetut 

”revolveritapaukset” ja ”HIV-tapaukset”. 

 

Tapauksessa KKO 2013:82 A oli kahdesti pyöräyttänyt sattumanvaraisesti revolverin patruunarullaa 

ja pyöräytysten jälkeen laukaissut aseen metrin etäisyydeltä kohti B:n otsaa. Sen jälkeen A oli 

tietoisesti siirtänyt patruunarullaa niin, että patruuna oli ollut iskurin kohdalla ja osoittanut aseella 

B:n päähän. Kun A oli tämän jälkeen laskenut aseen ja ryhtynyt vapauttamaan iskuria, ase oli 

lauennut. B:lle oli aiheutunut luodin kimmokkeesta lievä vamma. Kysymys oli siitä, oliko sitä, että 

B olisi voinut A:n teon seurauksena kuolla, pidettävä sillä tavalla todennäköisenä, että teko oli 

luettava A:n syyksi tapon yrityksenä. Mikäli aseessa ollut panos olisi ollut iskurin kohdalla A:n 

laukaistessa aseen kohti B:tä, olisi teko varsin todennäköisesti aiheuttanut B:n kuoleman. 

Arvioitaessa seurauksen syntymisen todennäköisyyttä oli kuitenkin huomioitava, kuinka 

todennäköistä on ollut, että panos on pyöräytyksen jälkeen ollut iskurin kohdalla. Tapauksessa KKO 

katsoi, että on ollut selvästi todennäköisempää, että syyteessä kuvatusta A:n menettelystä ei 

aiheutunut B:n kuolema kuin että se olisi aiheutunut. A:n syyksi ei luettu tapon yritystä.  KKO ei 

viitannut matemaattisiin laskelmiin, mutta tapauksessa on ollut selvästi matemaattisesti 

todennäköisempää, että A:n menettelystä ei seuraisi B:n kuolema, koska aseen laukeamisen 

todennäköisyys on kyseisessä tapauksessa ollut 1/6.154 

 

Tapauksessa KKO 2015:84 A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut suojaamattomassa 

sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. HIV-infektio ei ollut tarttunut 

B:hen. Kysymys oli siitä, oliko HIV-infektion tarttumista pidettävä sillä tavalla todennäköisenä, että 

teko oli luettava A:n syyksi törkeänä pahoinpitelyn yrityksenä. A:n ei ollut näytetty tarkoittaneen 

vahingoittaa B:n terveyttä tai pitäneen varmaan sitä, että hänen sairastamansa HIV-infektio tarttuisi 

B:hen, minkä vuoksi KKO otti kantaa todennäköisyystahallisuuden käsillä oloon. HIV-infektion 

tartuntariski emätinyhdynnässä on naisen osalta 1:200–1:2000, kun HIV-positiivinen mies ei käytä 

asianmukaista lääkitystä. Asianmukaisesti noudatetun viruslääkityksen seurauksena tartuntariski on 

erittäin pieni. A oli käyttänyt viruslääkitystä. KKO päätyi siihen lopputulokseen, että tartunnan 

 
150 Vihriälä 2012, s. 66; Matikkala 2005, s. 461.  
151 Matikkala 2005, s. 461. 
152 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 278; Matikkala 2005, s. 464. 
153 Nuotio 2017, s. 983. 
154 Nuotio 2017, s. 984. 
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todennäköisyys oli näissä olosuhteissa ollut niin vähäinen, ettei A:n HIV-infektion tarttuminen 

B:hen olisi ollut todennäköisempää kuin sen tarttumatta jääminen, minkä vuoksi syyte törkeän 

pahoinpitelyn yrityksestä oli hylättävä. 

 

3.3. Olosuhdetahallisuus 

Peittämisperiaatteen mukaisesti tahallisuuden tulee kattaa kaikki seikat, jotka sisältyvät 

rikoksen tunnusmerkistöön. Tunnusmerkistö kattaa seuraustunnusmerkkejä ja muita 

tunnusmerkkejä. Tyyppiesimerkki olosuhdetunnusmerkistä löytyy lapsen seksuaalista 

hyväksikäyttöä koskevassa tunnusmerkistöstä (RL 20:6), jonka täyttyminen edellyttää, että 

teon kohteena on alle 16-vuotias lapsi. Olosuhdetunnusmerkki on siis se olosuhde, että lapsi 

on alle 16-vuotias. Seuraustahallisuus liittyy seuraustunnusmerkkeihin, kun taas 

olosuhteisiin liittyvää tahallisuutta kutsutaan olosuhdetahallisuudeksi.155 

 

Olosuhdetahallisuudesta ei ole säädetty laissa, vaikka tätä ehdotettiinkin rikoslain yleisiä 

oppeja koskevassa uudistuksessa. Rikoslaissa on määritetty vain tahallisuus suhteessa 

seuraukseen.156 Lakivaliokunnan mietinnön mukaan olosuhdetahallisuus jätettiin 

oikeuskäytännön arvioitavaksi, jolloin tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös on 

otettava huomioon.157 KKO:n ratkaisukäytännössä on tähän asti johdonmukaisesti 

määritelty olosuhdetahallisuuden alaraja todennäköisyystahallisuuden kautta. Näin ollen 

olosuhdetahallisuus on käsillä, jos tekijä on pitänyt olosuhteen käsillä oloa varmana tai 

varsin todennäköisenä.158 Tulkintalinjan pysyvyydestä ei kuitenkaan voida olla täysin 

varmoja, koska olosuhdetahallisuutta ei ole vielä sovellettu KKO:n ratkaisukäytännössä 

tiettyihin rikostyyppeihin, kuten talousrikoksiin.159 Lainkäytön yhtenäisyyden ja ennalta-

arvattavuuden kannalta olisi kuitenkin varsin ongelmallista, jos tahallisuuden käsite 

vaihtelisi eri rikostyyppien kesken ilman vahvoja ja yhdenmukaisia perusteita.160 Siksi tässä 

työssä lähtökohtana pidetään sitä, että olosuhdetahallisuus on käsillä, kun tekijä on mieltänyt 

teko-olosuhteen olemassa olon vähintään varsin todennäköiseksi. 

 

 
155 Melander 2016, s. 169–170. 
156 Melander 2016, s. 170. 
157 LaVM 28/2002 vp, s. 10. 
158 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 202–207; Melander 2016, s. 172. 
159 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 207. 
160 KKO 2012:66, perustelukohta 14. 
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3.4. Seurauksen ennalta-arvattavuus 

Seurauksen ennalta-arvattavuuden sijoittumisesta vastuuarviointiin ei ole yksimielisyyttä. 

Ennalta-arvattavuus on voitu käsittää kausaaliopin osaksi.161 Seurauksen ennalta-

arvattavuuden on esitetty sijoittuvan osaksi syyksiluettavuutta tai osaksi yleisempää 

tahallisuus- tai huolimattomuusarviointia162 tai osaksi seuraustahallisuuden arviointia163. On 

myös esitetty, ettei seurauksen ennalta-arvattavuudella ole itsenäistä merkitystä teon 

huolimattomuuden ohella.164 Koska tämän työn yksi pääteema on tahallisuus ja valittuja 

rikosnimikkeitä käsitellään seurausrikoksina, tässä työssä ennalta-arvattavuutta käsitellään 

osana seuraustahallisuutta, jossa korostuu tekijän subjektiivinen käsitys seurauksen ennalta-

arvattavuudesta. Vaikka ennalta-arvattavuuden tarpeellisuus tahallisuusarvion osana onkin 

kyseenalaistettu165, on tahallisuuden ulottuminen henkisen terveyden vahingoittumiseen 

vaikeasti hahmotettavissa, jollei arvioinnin apuna käytetä ennakoitavuuskriteerin kaltaisia 

oppeja.  

 

Henkisen terveyden vahingoittuminen voi olla yleisellä tasolla vaikeasti ennalta-arvattavaa. 

On yksilöllistä, miten henkinen väkivalta vaikuttaa uhrin terveyteen. Sama toiminta voi 

johtaa yhden kohdalla vakavaan terveyshaittaan, kun taas toisen kohdalla haitta voi olla 

lievempi tai jopa olematon. Tarkkaa tietoa seurauksen objektiivisesta todennäköisyydestä ei 

teko- tai tuomitsemishetkellä välttämättä ole. Tahallisuutta henkiseen terveyshaittaan 

voidaan arvioida ennakoitavuuskriteerin kautta. Ennakoitua on vain sellainen teolle 

tyypillinen vahinkoseuraus, jonka tekijä on voinut ja jonka hänen on pitänyt tekohetkellä 

oman erityistietonsa tai yleisen elämänkokemuksen perusteella ennakoida ja ottaa lukuun.166 

 

3.5. Tahallisuuden näyttäminen 

Syyttäjän on näytettävä kaikki rikoksen rangaistavuuden edellytykset, myös tekijän 

tahallisuus. Vastaajan syyllisyydestä ei saa jäädä varteenotettavaa epäilyä (OK 17:3.2). 

Vapaaseen todistusteoriaan kuuluu vapaa todisteiden harkinta. Tämä tarkoittaa, että 

tuomioistuin voi vapaasti määritellä esitetyn näytön todistusvoiman.167 Tuomioistuimen 

 
161 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 164. 
162 Melander 2016, s. 131. 
163 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 239. 
164 Frände 2012, s. 103. 
165 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 164. 
166 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 279; Nuutila 1996, s. 226; Nuutila 1997, s. 119. 
167 Helenius – Linna 2021, s. 461. 
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tulee harkita näyttöä perusteellisesti ja tasapuolisesti (OK 17:1.2). Laissa ei ole määritelty, 

miten tahallisuus on näytettävä toteen. 

 

Tahallisuuden subjektiivisuus voi muodostua ongelmaksi näyttökysymysten kannalta. 

Seuraustahallisuus edellyttää kannanottoa tekijän teonhetkiseen tahtomisiin ja mieltämisiin. 

Todellista tietoa tahallisuudesta on mahdotonta saada, sillä tekijän teonhetkisen pään sisään 

ei voida päästä.168 Todellista tietoa tahallisuudesta voidaan saada lähinnä tekijän 

tunnustuksen yhteydessä. Silloinkin on olemassa riski, että tekijän muistikuvat tekohetkestä 

ovat rikosprosessin aikana hälventyneet.169 Koska tekijän pään sisään ei päästä, on 

tahallisuus näytettävä ulkoisten seikkojen perusteella. 

 

Tekijän tarkoituksen ja tavoitteiden arviointi on olennaista, kun tekijän tarkoitustahallisuus 

pyritään näyttämään toteen.170 Teonaikaisen tarkoituksen näyttäminen toteen voi kuitenkin 

olla hankalaa, jos tekijä kiistää tarkoitustahallisuuden. Huomiota on tällöin kiinnitettävä 

yksittäisiin olosuhteisiin ja seikkoihin, jotka kokonaisuutena arvioiden viittaavat tiettyyn 

tarkoitukseen.171  

 

Tapauksessa KKO 2003:115 A oli ampunut oven läpi asuntoon, jossa oli ihmisiä. A:ta syytettiin B:n 

tapon yrityksestä. A kiisti tappamistarkoituksen. KKO kiinnitti tappamistarkoitusta arvioidessaan 

huomiota seuraaviin seikkoihin: A:lla on ollut motiivi vahingoittaa B:tä, A oli saapunut asunnon 

ovelle varustautuneena katkaistulla haulikolla ja siihen sopivilla panoksilla, A oli esittänyt 

tappouhkauksia B:lle aikaisemmin ja juuri ennen asuntoon ampumistaan, A oli sinnikkäästi yrittänyt 

päästä asuntoon ja todistajankertomuksista ilmenee, että A oli kertonut ampuneensa asuntoon 

nimenomaisena tarkoituksenaan osua B:hen. Vahva ja yhdensuuntainen näyttö kokonaisuudessaan 

riitti tappamistarkoituksen toteen näyttämiseksi.172  

 

Kognitiivisille kriteereille perustuvaa tahallisuutta koskevassa arvioinnissa tuomioistuimet 

usein turvatutuvat tekemään arvion tekijän tiedontasosta.173 Pakottava päättely ilmaisee 

tuomioistuimen käsityksen siitä, mitä asiassa on näytetty toteen. Tuomioistuimen 

perusteluihin kirjoitetaan tavallisesti, että tekijän ”on täytynyt pitää”, ”on täytynyt käsittää” 

 
168 Ks. Matikkala 2005, s. 88; Vihriälä 2012, s. 68. 
169 Ks. Matikkala 2005, s. 88. 
170 Lappi-Seppälä 2003, s. 782; Melander 2016, s. 155. 
171 Boucht – Frände 2019, s. 61. 
172 Matikkala 2005, s. 98; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 267–268; Boucht – Frände 2019, s. 61; 

Melander 2016, s. 155. 
173 Ks. Boucht – Frände 2019, s. 63. 
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tai ”on täytynyt mieltää” seurauksen syntymisen varmaksi tai varsin todennäköiseksi. 

Tällöin tuomioistuin on tehnyt johtopäätöksen, että asiassa ei ole jäänyt varteenotettavaa 

epäilyä siitä, että tekijä olisi voinut välttyä ymmärtämästä, mitä oli tapahtumassa.174 Tällaista 

arviota tehtäessä yleisellä elämänkokemuksella on suuri merkitys.175 

4. HENKINEN VÄKIVALTA JA RIKOSOIKEUS MUUALLA 

POHJOISMAISSA 

4.1. Pohjoismaisen lainsäädännön eroja 

Pohjoismainen lainsäädäntö on usein yhteneväistä. Pohjoismaiden välillä on kuitenkin 

huomattavia eroja tämän työn aiheeseen liittyen. Henkistä väkivaltaa koskeva toiminta on 

kriminalisoitu eri tavoin eri maissa. Esimerkiksi Ruotsissa itsemurhaan kehottamiselle on 

oma rikosnimikkeensä, kun taas Norjassa ja Tanskassa on omat rangaistussäännöksensä 

koskien henkistä väkivalta läheissuhteissa. Kriminalisointien lisäksi tahallisuusopeissa on 

merkittäviä eroja176. Suomen ja Norjan rikoslaeissa tahallisuus on määritelty. Sitä vastoin 

Ruotsin ja Tanskan tahallisuuden määritelmät perustuvat oikeuskäytäntöön. 

 

Tässä luvussa esitellään Ruotsin, Norjan ja Tanskan kriminalisointeja koskien henkistä 

väkivaltaa. Lisäksi käsitellään lyhyesti henkiseen väkivaltaan liittyvää tahallisuutta. Ruotsin 

välinpitämättömyystahallisuutta käsitellään laajemmin uudehkon kriminalisoinnin 

uppmaning till självmord yhteydessä. Koska tässä työssä on käsitelty Suomen pahoinpitelyä 

ja tappoa ainoastaan perusmuotoisina, käsitellään myös muiden maiden kriminalisointeja 

ainoastaan perusmuotoisina.177 

 

4.2. Terveyden vahingoittaminen 

Ruotsin pahoinpitelysäännös (BrB 3:5) kuuluu seuraavasti: Den som tillfogar en annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet 

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Kyse on seurausrikoksesta. ”Sjukdom” 

 
174 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 199; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 278; Matikkala 

2018, s. 221. Edellä mainituissa lähteissä pakottavaa päättelyä on käsitelty vain todennäköisyystahallisuuden 

yhteydessä. Pakottavaa päättelyä on kuitenkin myös käytetty varmuustahallisuuden arvioinnissa, ks. esim. 

KKO 2004:63 ja sen tulkinnasta Melander 2016, s. 158–159 ja Matikkala 2005, s. 255–256. 
175 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 199; Boucht – Frände 2019, s. 63. 
176 Nuotio 2017, s. 971.  
177 Tässä työssä käsitellään myös rikosnimikkeitä grov fridskränkning ja grov kvinnofridskränkning, jotka 

etuliitteestä ”grov” huolimatta ovat perusmuotoisia. 
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kattaa myös henkisen sairauden tai muun lääketieteellisesti todistettavan seurauksen. 

Vakava henkinen väkivalta voi olla todistettavissa lääketieteellisen selvityksen perusteella, 

mutta lievät henkisen väkivallan muodot voivat jäädä käytännössä rangaistavuuden 

ulkopuolelle, sillä syy-yhteyttä teon ja sairauden välillä voi olla vaikeaa todistaa.178 

Tahallisuuden tulee kattaa sekä teko että seuraus. Tahallisuus esiintyy Ruotsissa kolmessa 

eri muodossa: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt sekä likgiltighetsuppsåt.179 Avsikts- ja 

insiktsuppsåt ovat verrattavissa Suomen tarkoitus- ja varmuustahallisuuteen. 

Likgiltighetsuppsåtiin palataan tarkemmin alaluvussa 4.4. 

 

Norjan Strl. 273 §:n kroppsskade on verrattavissa Suomen RL:n pahoinpitelyn 

rangaistussäännöksen toiseen osaan. Rangaistavaa on teko ”som skader en annens kropp 

eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende 

tilstand hos en annen.” Strl. 11 §:ssä on määritelty, mitä ”skade på kropp og helse” 

tarkoittaa. Sillä tarkoitetaan muun muassa hengenvaarallista tai pitkäaikaista sairautta tai 

vakavaa henkistä vammaa (alvorlig psykisk skade). Kroppskadesta tuomitaan vain 

tahallisena (Strl. 21 §). Tahallisuus on määritelty Strl. 22 §:ssä seuraavasti: 

 

Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud: 

a) med hensikt, 

b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker 

gjerningsbeskrivelsen, eller 

c) holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv 

om det skulle være tilfellet. 

 

Tahallisuus esiintyy siis (a) tarkoitustahallisuutena, (b) eräänlaisena 

todennäköisyystahallisuutena ja (c) dolus eventualiksena180, jota ei pidä sekoittaa Suomen 

dolus eventualikseen. Norjan dolus eventualis vaatii, että tekijä on mieltänyt mahdolliseksi, 

että teko täyttää rikostunnusmerkistön, ja toimii tästä huolimatta.181 Norjan dolus eventualis 

sisältää sekä kognitiivisen että volitiivisen elementin, kun taas Suomen dolus eventualis 

rakentuu ainoastaan kognitiivisille kriteereille. Norjan tahallisuuden määritelmä ilmentää 

positiivista tahtoteoriaa tahallisuuden alarajana.182 

 
178 Prop. 1997/98:55, s. 76. 
179 Jareborg 2016, s. 62; Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 286. 
180 Lund 2020, s. 350. 
181 Ibid. 
182 Ks. Matikkala 2005, s. 353. 
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4.3. Henkinen väkivalta läheissuhteissa ja rauhan loukkaaminen 

4.3.1. Henkinen väkivalta Tanskassa 

Henkinen väkivalta on kriminalisoitu Tanskassa 1.4.2019 alkaen. Strfl. 243 § kuuluu 

seuraavasti: 

 

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan 

tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft 

nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, 

straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

 

Henkinen väkivalta on kriminalisoitu vain läheissuhteissa, joissa tekijällä on tai on ollut 

kytkös samaan talouteen. Tekijänä voi olla esimerkiksi samassa taloudessa asuva vanhempi, 

puoliso tai sisarus. Tekijä voi olla myös entinen puoliso tai seurustelukumppani, joka ei asu 

samassa taloudessa. Lisäksi edellytetään, että henkistä väkivaltaa on harjoitettu toistuvasti 

tietyn ajanjakson aikana. Yksittäiset osateot jäävät siten säännöksen soveltamisalan 

ulkopuolelle.183 Teoilta vaaditaan tietynlaista törkeysastetta, joten rangaistussäännöstä ei 

sovelleta lievimpiin henkisen väkivallan muotoihin. Tekotapa on jätetty avoimeksi. Tätä 

työtä kirjoittaessa Tanskan Højesteretissä ei ole käsitelty kyseiseen rangaistussäännökseen 

liittyviä asioita.  

 

Rangaistava henkinen väkivalta vaatii tekijältä tahallisuutta, sillä tunnusmerkistössä ei ole 

mainittu, että teosta rangaistaisiin tuottamuksellisena.184 Hallituksen esityksessä ei ole 

käsitelty tahallisuutta suhteessa tekoon. Tahallisuutta ei ole määritelty Tanskan Strfl:ssa. 

Tanskassa tahallisuus esiintyy samankaltaisesti kuin Norjassa, eli tarkoitustahallisuutena, 

todennäköisyystahallisuutena ja dolus eventualiksena. Højesteretin ratkaisukäytännössä 

dolus evenutalista on tulkittu ainakin positiivisen tahtoteorian näkökulmasta.185 

 

4.3.2. Henkinen väkivalta Norjassa 

Henkinen väkivalta läheissuhteissa on Norjassa kriminalisoitu rikosnimikkeellä mishandling 

i nære relasjoner (Strl. 282 §). Sen ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: 

 
183 Lovforslag nr. 139 2019, s. 9–10. 
184 Vrt. Strfl. 19 §. 
185 Hypoteettisen tahtoteorian asema Tanskassa on epävarma. Ks. Matikkala 2005, s. 329–335. 
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Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 

krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, 

b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, 

c) sin slektning i rett oppstigende linje, 

d) noen i sin husstand, eller 

e) noen i sin omsorg. 

 

Sanamuoto kattaa nimenomaisesti uhkailun, pakottamisen, vapaudenriiston ja fyysisen 

väkivallan, mutta myös muunlaiset teot. Rangaistussäännöksen sanamuodosta ei käy 

suoraan ilmi, että tunnusmerkistö kattaa henkisen väkivallan. Lain esitöistä käy kuitenkin 

ilmi, että ”andre krenkelser” kattaa myös henkisen väkivallan.186 Teon tulee olla joko vakava 

tai toistuva, joten tunnusmerkistö ei sovellu yksittäisiin ja lieviin henkisen väkivallan 

muotoihin. Vakavat, yksittäiset teot voivat olla rangaistavia.187 Tuomio puhtaasta henkisestä 

väkivallasta vaatii, että olosuhteet kokonaisuudessaan muodostavat eräänlaisen mallin, jossa 

uhri joutuu elämään ”kontrollin” alla, jolle on ominaista jatkuva turvattomuus ja väkivallan 

pelko.188 Rangaistussäännös soveltuu myös laiminlyönteihin. 

 

Tapauksessa HR-2018-112-A vastaaja ja asianomistaja olivat entisiä avopuolisoita. Asianomistaja 

oli löytänyt uuden puolison. Tämän vuoksi vastaajan tavatessa asianomistajan kerran kadulla, hän 

oli tarttunut asianomistajaa hiuksista, heittänyt tämän maahan, uhannut tätä ja rikkonut tämän 

puhelimen. Lisäksi vastaaja oli pari kertaa lähestynyt asianomistajaa lähestymiskiellosta huolimatta 

ja kerran lyönyt asianomistajan uutta puolisoa asianomistajan todistaessa tilannetta. HR katsoi, 

etteivät yksittäiset teot olleet tarpeeksi vakavia, jotta kyseinen rangaistussäännös soveltuisi. 

Vastaajaa ei tuomittu pahoinpitelystä läheissuhteessa, vaan muiden rikosnimikkeiden perusteella.  

 

Tapauksessa HR-2019-1675-A uhri oli 13-vuotias tyttö, joka kuoli syömishäiriön seurauksena. 

Vastaaja, tytön äiti, oli jättänyt hankkimatta tyttärelleen tämän tarvitsemaa apua. Tytär oli ollut 

avuttomassa tilassa ja vakavassa hengen ja terveyden vaarassa ainakin 15. marraskuusta alkaen. 

Tytär oli kuollut 31. joulukuuta. Vastaaja tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen 

törkeästä pahoinpitelystä läheissuhteessa. 

 
186 Ks. Ot.prp.nr. 113 (2004-2005), s. 45. 
187 Ibid.  
188 Rt-2013-879, kohta 30: ”Det ’sentrale er i hvilken grad disse danner et mønster som resulterer i at den som 

rammes må leve under et 'regime' preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold’”. Ks. myös HR-2018-

112-A, kohta 18.  
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4.3.3. Rauhan loukkaaminen Ruotsissa 

Ruotsissa ei ole nimenomaista rangaistussäännöstä koskien henkistä väkivaltaa 

läheissuhteissa. Jotkin läheissuhdeväkivallan tapauksissa sovellettavat rikosnimikkeet 

kuitenkin suojaavat välillisesti myös uhrien henkistä terveyttä. BrB 4:4a  kuuluu seuraavasti: 

 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.  eller enligt 24 § lagen (1988:688) 

om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av 

gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit 

ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio 

månader och högst sex år. 

Har gärningar som anges i första stycket  begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har 

varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. 

 

BrB 4:4a sisältää kaksi rikosnimikettä: grov fridskränkning ja grov kvinnofridskränkning. 

Jälkimmäinen soveltuu vain tilanteisiin, joissa tekijä on mies, uhri nainen, ja tekijä ja uhri 

joko ovat tai ovat olleet avioliitossa keskenään tai asuvat tai ovat asuneet avioliitonomaisissa 

olosuhteissa. ”Närstående” tarkoittaa esimerkiksi lasta, vanhempaa, sisarusta tai isä- tai 

äitipuolta. Sekä grov fridskränking että grov kvinnofridskränkning kattavat henkeen ja 

terveyteen kohdistuneet rikokset (BrB 3 luku), rikokset vapautta ja rauhaa vastaan (BrB 4 

luku), seksuaalirikokset (BrB 6 luku) ja lähestymiskiellon rikkomisen (lagen om 

kontaktförbud 24 §). BrB 4:4a ei vaadi, että osatekojen tulisi olla identtisiä, vaan osateot 

voivat koostua erilaisista teoista.189 Hallitus on esittänyt, että rangaistussäännös kattaisi 

1.1.2022 alkaen myös perusmuotoisen ja törkeän kunnianloukkauksen, ja että 

minimirangaistus olisi yksi vuosi vankeutta.190 

 

Grov fridskränkning ja grov kvinnofridskränkning edellyttävät, että jokainen osateko 

yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jolla uhrin itsemääräämisoikeutta toistuvasti 

loukataan, ja osateot ovat olleet omiaan vahingoittamaan uhrin itsetuntoa. Osatekojen 

toistuvuuden edellytys riippuu osatekojen vakavuudesta. Mitä vakavampia osateot ovat, sitä 

vähemmän toistoja edellytetään. Rangaistavuuden edellytyksenä on tekijän tahallisuus teko-

olosuhteisiin, mutta itsemääräämisoikeuden loukkaus ja se, onko teko ollut omiaan 

 
189 Prop. 1997/98:55, s. 131–132. 
190 Prop. 2020/21:217, s. 36–38.  
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vahingoittamaan uhrin itsetuntoa, arvioidaan objektiivisin perustein. Tekijän tarkoituksella 

ja motivaatiolla ei ole merkitystä tällaista arviointia tehtäessä.191 

 

Barnfridsbrott on säädetty Ruotsissa rangaistavaksi 1.7.2021 alkaen. Uuden rikosnimikkeen 

tarkoitus on suojata lapsia joutumasta todistamaan lähisuhdeväkivaltaa. BrB 4:3192 

edellyttää, että sekä tekijä että teon kohde ovat molemmat väkivaltaa todistavan lapsen 

läheisiä tai entisiä läheisiä. Todistettavat teot voivat olla esimerkiksi henkirikoksia, 

pahoinpitelyjä, pakottamista, uhkailua, seksuaalirikoksia tai vahingontekoja. ”Bevittna” 

tarkoittaa joko väkivallan näkemistä tai kuulemista. Rangaistusvastuu ei edellytä, että lapsi 

on ollut samassa tilassa tekijän ja teon kohteen kanssa, että lapsi on todistanut koko 

tapahtuman, tai että lapsi on kykenevä ilmaisemaan kokemuksiaan. Sitä vastoin pelkkä 

todistamisen riski tai pelkkä väkivallan seurausten näkeminen ei ole rangaistavaa kyseisen 

lainkohdan nojalla. Tahallisuuden tulee kattaa sekä todistettavan väkivaltateon että sen 

seikan, että lapsi todistaa tapahtumia.193 

 

Rauhan loukkaamisrikos voi tulla myös kyseeseen henkisen väkivallan tapauksissa, vaikkei 

tekijän ja uhrin välillä olisikaan läheissuhdetta. BrB 4:7 koskee rikosnimikettä ofredande. 

Lainkohta kuuluu seuraavasti: 

 

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat 

hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, 

för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 

 

Kyseinen lainkohta voi tulla sovellettavaksi kiusaamistapauksissa. ”Fysiskt antastar” 

tarkoittaa esimerkiksi kamppaamista tai tönimistä. ”Störande kontakter” voivat tapahtua 

fyysisten kohtaamisten yhteydessä, mutta myös verkon välityksellä. Yhteydenoton 

 
191 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
192 Rangaistussäännöksen 1 momentti kuuluu seuraavasti: Den som begår en brottslig gärning som utgör 

1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, eller synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §, 

2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, 

hemfridsbrott eller ofredande enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §, 

3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot 

barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller 

sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §, 

4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller 

5. straffbart försök till brott enligt någon av 1-4 

döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både 

gärningsmannen och den som gärningen begås mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet 

är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 
193 Prop. 2020/21:170, s. 23–27.  
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häiritsevyyttä arvioitaessa on huomiota kiinnitettävä siihen, milloin ja miten yhteyttä 

otetaan, ja mikä on viestin sisältö. ”Annat hänsynslöst agerande” on jätetty avoimeksi. 

Sellainen menettely voi olla kyseessä, jos toista pelotellaan kovin äänin tai kuvaamalla 

toista. Ratkaisevaa on, voidaanko käyttäytymistä kuvailla ja kokea häikäilemättömänä 

(hänsynslöst). Rangaistavuuden edellytyksenä on, että teko kohdistuu identifioituun 

henkilöön. Lisäksi teon on oltava omiaan tuntuvasti loukkaamaan uhrin rauhaa. Näin ollen 

epätoivottavina tai epämiellyttävinä koetut teot, jotka uhrin on kohtuudella pystyttävä 

sietämään, jäävät lainkohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Tällainen arviointi on tehtävä 

teko-olosuhteiden perusteella, jossa huomioon on otettava muun ohella se, onko uhri 

erityisen haavoittuvassa asemassa.194 

 

4.4. Itsemurhan edistäminen ja itsemurhaan kehottaminen  

4.4.1. Itsemurhan edistäminen 

Norjassa ja Tanskassa toisen itsemurhan edistäminen on nimenomaisesti kriminalisoitu. 

Norjan Strl. 277 §:n mukaan ”[d]en som medvirker til at noen påfører seg selv betydelig 

skade på kropp eller helse” tai ”[d]en som medvirker til at noen tar sitt eget liv” tuomitaan 

vankeusrangaistukseen. Rangaistavuuden edellytyksenä on, että rikosoikeudellisesti 

relevantti seuraus on syntynyt (Strl. 277.4 §). Tanskan Strfl. 240 §:n mukaan ”[d]en, som 

medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.” 

 

Norjan Strl. 277 §195 ja Tanskan Strfl. 240 §196 kattavat sekä fyysisen että psyykkisen 

itseloukkauksen edistämisen. Tähän voi lukeutua esimerkiksi itsemurhavälineen tarjoamista 

tai itsemurhaohjeiden antamista. Molemmat rikokset ovat rangaistavia tahallisina. Jos 

itseloukkaaja on nuoren ikänsä, syyntakeettomuuden, teon vaarallisuuteen liittyvän 

erehdyksen tai pakottamisen vuoksi kykenemätön tekemään itsenäisesti ja vapaasta 

tahdostaan itsemurhapäätöstä, on itsemurhaa Tanskassa arvioitava tappona.197 

 

4.4.2. Itsemurhaan kehottaminen  

Ruotsissa itsemurhaan kehottaminen on kriminalisoitu 1.5.2021 alkaen. Uudehkon 

rangaistussäännöksen ensimmäinen momentti koskee tahallista tekoa, kun taas toinen 

 
194 Prop. 2016/17:222, s. 98–99. 
195 Ot.prp.nr. 22 (2008–2009), s. 189.  
196 Jakobsen – Elholm – Nielsen 2017, s. 429–430. 
197 Ibid.  



 

 

37 

momentti koskee tuottamuksellista tekoa. Uudehko rangaistussäännös BrB 4:7a kuuluu 

seuraavasti:   

 

Den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå 

självmord döms, om gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, 

för uppmaning till självmord till fängelse i högst två år. 

Den som begår en gärning som avses i första stycket och inte har uppsåt till men är oaktsam 

beträffande de omständigheter som innebär att gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig 

fara för självmord, döms för oaktsam uppmaning till självmord till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Om en gärning enligt första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna är mindre 

allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. 

 

Kyseessä on abstrakti vaarantamisrikos198, jonka tunnusmerkistö ei vaadi tietyn seurauksen 

syntymistä. Konkreettista vaaraa itsemurhan toteutumiselle ei myöskään vaadita, vaan 

riittävää on, että teko tyypillisesti voi johtaa tiettyyn seuraukseen.199  

 

4.4.3. Itsemurhaan kehottaminen ja välinpitämättömyystahallisuus 

Rangaistusvastuu tahallisesta teosta BrB 4:7a:n perusteella edellyttää hallituksen esityksen 

mukaan, että tekijä ”har begått gärningen med uppsåt till de omständigheter som innebär 

att gärningen har utgjort en uppmaning eller annan liknande psykisk påverkan mot någon 

att begå självmord”.200 BrB ei sisällä tahallisuuden legaalimääritelmää.201 Tahallisuuden 

alarajaksi Ruotsin oikeuskäytännössä on muodostunut välinpitämättömyystahallisuus 

(likgiltighetsuppsåt), joka edellyttää välinpitämätöntä suhtautumista seurauksen 

syntymiseen tai olosuhteen olemassaoloon.202 Välinpitämättömyystahallisuus on käsillä, jos 

seurauksen syntyminen tai olosuhteen olemassaolo eivät muodostaneet tekijälle tekohetkellä 

oleellista aihetta jättää teko tekemättä.203 

 

 
198 Prop. 2021/21:74, s. 17–18. 
199 Ibid.  
200 Prop. 2021/21:74, s. 20. 
201 Legaalimääritelmän sisällyttämistä BrB:hen on pohdittu hallituksen esityksessä 2000-luvun alussa, mutta 

ajatus hylättiin tuolloin vedoten tahallisuuden määritelmän muodostuneen oikeuskäytännössä ja doktriinissa, 

ja määritelmän kehitys jätettiin tuomioistuimille, prop. 2000/2001:85, s. 9–13. 
202 NJA 2004, s. 176. 
203 NJA 2004, s. 176: ”Det avgörande är således att förverkligandet av effekten eller förekomsten av 

omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen relevant skäl för att avstå från 

gärningen.”  
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Sekä tahallinen että tuottamuksellinen teko vaativat tahallisuutta suhteessa tunnusmerkistön 

mukaiseen itsemurhaan kehottamiseen tai samankaltaiseen henkiseen vaikuttamiseen. 

Hallituksen esityksen mukaan tahallisen ja tuottamuksellisen teon raja vedetään 

punnitsemalla sitä, kattaako tekijän tahallisuus teon olosuhteet.204 Tämä rajanveto ei 

varmaankaan tuota ongelmia silloin, kun olosuhteisiin soveltuu insiktsuppsåt. Sitä vastoin 

välinpitämättömyystahallisuuden asema on epäselvä205, eikä siihen ole otettu kantaa 

hallituksen esityksessä. Erityisen haastavaa voi olla punninta 

välinpitämättömyystahallisuuden ja tietoisen tuottamuksen (medveten oaktsamhet) välillä. 

Välinpitämättömyystahallisuus suhteessa olosuhteisiin vaatii, että tekijä on tiedostanut 

olosuhteen olemassaolon riskin ja on suhtautunut olosuhteen olemassaoloon 

välinpitämättömästi.206 Välinpitämättömyystahallisuus on käsillä, jos tekijä tekoajankohtana 

uskoo tai epäilee tietyn olosuhteen olevan käsillä, vaikkei hän olisikaan varma olosuhteen 

olemassaolosta.207  Tietoisesta tuottamuksesta on kyse silloin, kun tekijä on tiedostanut 

tietyn olosuhteen olemassaolon riskin ja on toiminut siitä huolimatta.208 

Välinpitämättömyystahallisuuden ja tietoisen tuottamuksen kognitiivinen minimivaatimus 

on siis sama.209 Ratkaisevaa rajanvedossa on, onko tekijä suhtautunut välinpitämättömästi 

olosuhteen olemassaoloon vai vain toiminut olosuhteen olemassaolon riskistä huolimatta.  

 

Rajanveto välinpitämättömyystahallisuuden ja tietoisen tuottamuksen välillä on erityisen 

haastavaa tämän rangaistussäännöksen tapauksissa, joissa rangaistusvastuu vaatii 

tahallisuutta suhteessa itsemurhaan kehottamiseen tai samankaltaiseen henkiseen 

vaikuttamiseen niin tahallisessa kuin tuottamuksellisessa rikoksessa. Toisin sanoen, itse 

tekoon ryhtyminen vaatii molemmissa rikosnimikkeissä tahallisuutta – ainoa ero tahallisen 

ja tuottamuksellisen teon välillä on suhtautuminen teon olosuhteisiin. Jos tekijä epäilee 

tietyn olosuhteen olevan käsillä, kuten esimerkiksi sen, että uhri kärsii vakavasta 

masennuksesta, ja siitä huolimatta tekijä ryhtyy tekoon, osoittaa se lähtökohtaisesti 

välinpitämätöntä suhtautumista olosuhteen olemassaoloon, sillä epäilys ei selvästikään ole 

muodostanut tekijälle oleellista aihetta jättää tekoa tekemättä. Näin ollen 

 
204 Prop. 2021/21:74, s. 20. 
205 Avsiktsuppsåt ei sovellu teon olosuhteisiin, ks. Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 288. 
206 Ulväng 2008, s. 642–645; ks. NJA 2019, s. 668. 
207 NJA 2016, s. 763: ”Från denna utgångspunkt måste det tillmätas avgörande betydelse vad gärningsmannen 

i gärningsögonblicket tror, i betydelsen utgår från eller antar, beträffande effekten. I allmänhet är det nämligen 

knappast möjligt för den enskilde att skilja mellan de fall där han är säker på att en effekt kommer att inträffa 

och fall där han inte är säker, men tror att den kommer att inträffa.” Ks. Jareborg 2016, s. 62. 
208 NJA 2019, s. 721. 
209 Jareborg 2016, s. 63. 
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välinpitämättömyystahallisuuden alaraja lähtökohtaisesti ylittyy. On vaikea kuvitella 

tapausta, jossa tekijä olisi syyllistynyt ainoastaan tuottamukselliseen itsemurhaan 

kehottamiseen, jos tekijä on epäillyt tai uskonut tietyn olosuhteen olevan käsillä. 

 

Matikkala on esittänyt, että välinpitämättömyystahallisuus toimii vain seurausten 

yhteydessä, ei olosuhteiden.210 Frände vaikuttaa olevan samalla linjalla vedoten siihen, 

etteivät olosuhteet ole tekijän vaikutuspiirissä.211 Ruotsin HD on kuitenkin linjannut 

välinpitämättömyystahallisuuden pätevän myös olosuhteisiin.212  

 

Tapauksessa ”[d]et afghanska körkortet” vastaajaa syytettiin ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. 

Vastaajalla oli afganistanilainen ajokortti, joka ei tekoajankohtana suonut ajo-oikeutta Ruotsissa. 

Kysymyksenä oli, miten tahallisuutta tulisi tapauksessa arvioida suhteessa siihen olosuhteeseen, 

ettei vastaajalla ollut oikeutta kuljettaa ajoneuvoa. HD linjasi, että vastaaja oli tiedostanut riskin, 

ettei hänen ajokorttinsa ole pätevä. Kuitenkin katsottiin, ettei vastaaja ole toiminut 

välinpitämättömästi suhteessa ajo-oikeuden puuttumiseen. Tahallisuuden puuttuessa syyte 

hylättiin.213 

 

Borgeke on esittänyt, että niissä tapauksissa, joissa tekijä on uskonut tietyn teko-olosuhteen 

olevan käsillä, on esitettävä kysymys, onko olemassa jokin seikka, jonka perusteella tekijä 

ei kuitenkaan ole suhtautunut teko-olosuhteeseen välinpitämättömästi. Jos vastaus on 

myöntävä, tekijä ei ole toiminut tahallisesti, vaan tietoisesta tuottamuksesta, mutta jos 

vastaus on kieltävä, tekijä on toiminut tahallisesti.214 Näin ollen oletus on, että tekijä on 

toiminut tahallisesti (myöhemmin välinpitämättömyysolettama). Tämä oletus on 

kumottavissa, jos on olemassa varteenotettavia seikkoja, jotka puhuvat tekijän 

välinpitämätöntä suhtautumista vastaan. 

 

Borgeken oppi välinpitämättömyysolettamasta soveltuu hyvin itsemurhaan kehottamisen 

tahallisuusarviointiin. Jos tekijä on ryhtynyt tekoon epäillen relevantin olosuhteen 

olemassaoloa, lähtökohtaisesti teko on tahallinen, koska teko-olosuhde ei ole muodostanut 

tekijälle oleellista aihetta jättää tekoa tekemättä.215 Välinpitämättömyystahallisuuden 

 
210 Matikkala 2005, s. 474. 
211 Frände 2001, s. 151. 
212 Ks. NJA 2019, s. 721 ja NJA 2019, s. 668. 
213 NJA 2019, s. 721. 
214 Borgeke 2015, s. 393. 
215 Kääntäen: jos tekijä ei olisi suhtautunut olosuhteen olemassaoloon välinpitämättömästi, hän olisi 

luonnollisesti jättänyt teon tekemättä. 
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kynnys ylittyy. Vain jos on varteenotettavia seikkoja, jotka puhuvat 

välinpitämättömyysolettamaa vastaan, voidaan puhua tuottamuksellisesta teosta. Tällainen 

varteenotettava seikka on esimerkiksi tekijän pyrkimys ottaa aktiivisesti selkoa olosuhteen 

olemassaolosta. Esimerkiksi vastaaja on tiennyt asianomistajan ennen kärsineen 

pitkäaikaisesta masennuksesta, minkä vuoksi hän tiedustelee asianomistajalta kärsiikö tämä 

siitä edelleen, mihin asianomistaja vastaa valheella kertoen parantuneensa. Jos vastaaja tässä 

tilanteessa kehottaa asianomistajaa itsemurhaan ja ainoa rikosoikeudellisesti olennainen 

olosuhde on asianomistajan mielenterveys, vastaajan pyrkimys ottaa selkoa olosuhteen 

olemassaolosta voi johtaa siihen tulkintaan, ettei vastaaja ole suhtautunut 

välinpitämättömästi olosuhteeseen olemassaoloon.  

 

Selonottopyrkimys välinpitämättömän suhtautumisen vastaan puhujana käy ilmi 

tapauksessa ”[d]et afghanska körkortfallet”. Vastaaja oli ennen ajamista ottanut yhteyttä 

Ruotsin poliisiin tiedustellen, mitkä säännöt pätevät Ruotsissa. Vastaajan ei siten katsottu 

suhtautuneen välinpitämättömästi ajo-oikeuden puuttumiseen.216 Tapauksessa 

”[ö]vernattningen” syyte tahallisesta raiskauksesta kuitenkin hylättiin tahallisuuden 

puuttuessa, vaikkei tuomiossa otettu kantaa siihen, oliko tekijä pyrkinyt ottamaan selkoa 

asianomistajan vapaaehtoisuudesta osallistua sukupuoliyhteyteen.217 Tuomion perustelut 

olisivat kaivanneet kannanottoa selonottopyrkimykseen, sillä raiskausta koskevan lain 

esitöissä tekijälle on asetettu selonottovelvollisuus, mikäli toisen osapuolen 

vapaaehtoisuudesta on epäselvyyttä218. Tahallisuuden katsottiin puuttuvan, koska asiassa jäi 

näyttämättä tekijän suhtautuneen välinpitämättömästi vapaaehtoisuuden puuttumisen. HD 

kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että tekijä oli oman kertomuksensa mukaan lopettanut 

sukupuoliyhteyden huomattuaan, ettei asianomistaja enää halunnut osallistua.219 HD:n linjaa 

seuraten itsemurhaan kehottamisessa on katsottava, ettei tekijälle voida asettaa 

selonottovelvollisuutta olosuhteen olemassaolosta, jotta tahallisen teon rikosvastuusta 

vältyttäisiin. Selonottopyrkimys ei ole ainoa välinpitämättömän suhtautumisen vastaan 

puhuja. Tapauksessa ”[ö]vernattningen” tekijä näytti muulla aktiivisella tekemisellään – eli 

lopettamalla sukupuoliyhteyden – varteenotettavia seikkoja, jotka puhuivat välinpitämätöntä 

suhtautumista vastaan.  

 
216 NJA 2019, s. 721. 
217 Leskinen 2020, s. 969. 
218 Prop. 2017/18:177, s. 34. 
219 NJA 2019, s. 668. 
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Oletus tahallisesta rikoksesta ei ole ongelmaton. Asp, Ulväng ja Jareborg pitävät vääränä 

sitä, että tuomioistuimissa turvauduttaisiin olettamiin tekijän tahallisuudesta.220 

Syyttömyysolettaman mukaan syyttäjän on näytettävä, että kaikki rangaistusvastuun 

edellytykset täyttyvät – mukaan lukien tekijän tahallisuus.221 Syyttömyysolettamaan kuuluu 

oletus siitä, että tekijä ei ole toiminut tahallisesti, kunnes toisin todistetaan. 

Välinpitämättömyysolettama on ristiriidassa syyttömyysolettaman kanssa, koska oletus on, 

että tekijä on toiminut tahallisesti. Välttääkseen rangaistusvastuun vastaajan olisi esitettävä 

varteenotettavia seikkoja, joilla välinpitämättömyysolettama kumoutuu. Toisaalta 

näyttötaakka pysyy syyttäjällä – jos vastaaja esittää varteenotettavia seikkoja, on syyttäjän 

pystyttävä esittämään riittävää näyttöä välinpitämättömän suhtautumisen puolesta.222 Ilman 

välinpitämättömyysolettamaa syyttäjän on vaikeaa näyttää vastaajan välinpitämätön 

suhtautuminen olosuhteen olemassaoloon, jolloin on olemassa riski, että itsemurhaan 

kehottamisen tahallisen muodon kriminalisointi jää tehottomaksi muissa kuin 

insiktsuppsåtin tapauksissa. Lisäksi Ruotsin oikeuskäytännössä muodostunut 

välinpitämättömyystahallisuuden määritelmä suosii välinpitämättömyysolettamaa; jos tekijä 

on epäillyt olosuhteen olevan käsillä ja on ryhtynyt tekoon, ei olosuhteen olemassaolo ole 

muodostanut tekijälle oleellista aihetta jättää tekoa tekemättä, mikä kertoo lähtökohtaisesti 

välinpitämättömästä suhtautumisesta olosuhteeseen. 

 

Itsemurhan kehottamisen kriminalisointi ei ole täysin onnistunut Ruotsissa. On vaikea 

ennakoida, mihin tulkintoihin tuomioistuimet päätyvät rajanvetotapauksissa lainsäätäjän 

perusteluiden ja välinpitämättömyystahallisuuden määritelmän kannalta. Uusien 

rikosnimikkeiden takia Ruotsin tuomioistuimilta tullaan mahdollisesti vaatimaan 

selvennystä tällä hetkellä tulkinnanvaraisiin syyksiluettavuuskysymyksiin.   

 

4.5. Vertailevia näkökohtia Suomen lainsäädäntöön 

Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa on kriminalisoitu useita tekoja, jotka voivat vahingoittaa 

uhrin henkistä terveyttä. Erilliset ja tarkkarajaiset rikosnimikkeet ovat laillisuusperiaatteen 

 
220 Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 294. 
221 Tolvanen 2012, s. 244. 
222 Tapauksessa NJA 2019, s. 668 tekijän ja asianomistajan kertomukset tapahtumankulusta poikkesivat jossain 

määrin toisistaan. Asiassa ei tullut näytetyksi, että tekijä olisi lopettanut sukupuoliyhteyden muusta syystä kuin 

mitä hän oli kertonut: hän lopetti havaittuaan, ettei asianomistaja enää halunnut osallistua. Tekijän 

välinpitämättömästä suhtautumisesta teko-olosuhteen olemassaoloon jäi näin ollen varteenotettava epäilys, 

eikä välinpitämättömyystahallisuutta ollut näytetty toteen. 
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kannalta toivottavia. Laillisuusperiaatteeseen kuuluu olennaisena osana 

epätäsmällisyyskielto, joka edellyttää lainsäätäjältä täsmällisiä kriminalisointeja. 

Epätäsmällisyyskiellolla pyritään varmistamaan, että jokainen voi ennakoida, mikä on 

rikosoikeudellisesti kiellettyä.223 Mitä täsmällisempi tunnusmerkistö, sen parempi 

laillisuusperiaatteen näkökulmasta. Suomen rikoslain tunnusmerkistöt ovat jääneet 

avoimiksi ja tulkinnanvaraisiksi. Jos Suomessa halutaan paremmin varmistaa rikosoikeuden 

keinoin tiettyjen oikeushyvien suoja, kuten lasten suojaaminen väkivallan todistamiselta, 

voisi täsmällisemmät kriminalisoinnit olla paikallaan.224 

 

Henkiseen väkivaltaan liittyvät kriminalisoinnit eivät ole muissakaan Pohjoismaissa 

epätäsmällisyyskiellon kannalta täydellisiä. Useat kriminalisoinnit sisältävät esimerkkejä 

teoista, jotka ovat selvästi rangaistavia, mutta tunnusmerkistö usein loppuu muotoon ”tai 

muulla tavoin” tai vastaavaan ilmaukseen. Tekotavat on toisin sanoen jätetty avoimeksi 

eivätkä tunnusmerkistössä luetellut tekotavat ole tyhjentäviä. Koska henkistä väkivaltaa on 

lähes mahdotonta määritellä täsmällisesti sen monipuolisuudesta johtuen, ei lienekään 

tarkoituksenmukaista pyrkiä määrittelemään henkistä väkivaltaa tyhjentävästi rikoslaissa. 

Tunnusmerkistöissä tarkoitettua ”muuta tapaa” on pyritty täsmentämään siten, että ”muu 

tapa” on omiaan loukkaamaan tiettyä oikeushyvää. Abstraktin vaaran liittäminen tekoon 

rajaa tunnusmerkistön ulkopuolelle tiettyjä tekoja, kuten lieviä henkisen väkivallan muotoja, 

ja siten täsmentää rangaistussäännöstä. Vaaraelementin liittäminen tekoon voi kuitenkin 

sumentaa tahallisuuden hahmottamista suhteessa vaaraelementtiin. Oikeuskirjallisuudessa 

ei ole yksimielisyyttä siitä, miten tahallisuutta tulisi arvioida suhteessa abstraktiin vaaraan 

tai pitäisikö vaaraelementtiä edes sekoittaa tahallisuusarviointiin.225 Jos henkinen väkivalta 

kriminalisoitaisiin Suomessa siten, että tunnusmerkistöön kuuluu abstrakti vaaraelementti, 

on tarkoituksenmukaista epäselvien tulkintatilanteiden välttämiseksi, että lainsäätäjä ottaa 

tahallisuuskysymykseen kantaa lainvalmisteluasiakirjoissa, kuten on tehty Ruotsissa 

koskien rikosnimikkeitä grov fridskränkning ja grov kvinnofridskränkning.  

 

 
223 Ks. Melander 2016, s. 62–63.  
224 Kriminalisointeja harkittaessa on kuitenkin otettava huomioon myös muut kriminalisointi- ja 

oikeusperiaatteet, kuten ultima ratio -periaate ja lapsen etu. Tässä työssä ei ole syytä käsitellä mahdollisten 

kriminalisointien tarpeellisuutta tämän enempää.  
225 Ks. tahallisuudesta suhteessa vaaraan Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 208–209; Tapani – 

Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 300–304. 
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Henkinen väkivalta on kriminalisoitu tehokkaammin Norjassa ja Tanskassa kuin Suomessa. 

Läheissuhteissa tapahtuvalle henkiselle väkivallalle on Norjassa ja Tanskassa omat 

rangaistussäännöksensä. Läheissuhteissa tapahtuvan henkisen väkivallan rangaistavuus ei 

ole Suomessa yhtä yksiselitteistä. Sen lisäksi Norjan ja Tanskan rangaistussäännökset on 

muotoiltu siten, että rangaistavat rikokset ovat tekorikoksia. Suomessa pahoinpitely 

henkisenä väkivaltana on vaikea näyttää toteen, koska pahoinpitely vaatii seurauksen, joka 

on syy-yhteydessä tekoon. Suomessa tekijän tahallisuuden on myös katettava teon seuraus. 

Norjassa ja Tanskassa rangaistavuuden edellytyksenä ei ole, että henkinen väkivalta olisi 

johtanut tiettyyn seuraukseen. 

 

Tanskan ja Norjan dolus eventualis sekä Ruotsin välinpitämättömyystahallisuus sisältävät 

volitiivisia elementtejä, kun taas Suomessa tahallisuuden alaraja rakentuu ainoastaan 

kognitiivisille kriteereille. Välinpitämättömyystahallisuus ei ole enää Suomessa yksi 

tahallisuuden muoto, vaikka sitä on aiemmin sovellettu Suomessakin tahallisuuden alimpana 

asteena.226 Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tahallisuuden alin aste on useissa 

tapauksissa korkeampi Suomessa kuin Ruotsissa. Sama teko voi olla tahallisena rangaistava 

Ruotsissa, muttei Suomessa. Tätä ilmentää esimerkiksi KKO:n valitsema sanamuoto 

tapauksessa KKO 2012:98: 

 

Tapauksessa KKO 2012:98 vastaaja oli lyönyt uhria yhteensä noin 20 kertaa nyrkillä rintakehään ja 

pään alueelle. Uhri oli pahoinpitelyn seurauksena kuollut. Kysymys oli siitä, oliko uhrin kuolema 

varsin todennäköinen seuraus siten, että teko oli luettava vastaajan syyksi tappona. KKO katsoi, että 

vastaajan menettely osoitti ilmeistä piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä siitä, mitä 

seurauksia pahoinpitely uhrille aiheuttaa. Tapauksessa ei kuitenkaan tullut riittävällä varmuudella 

näytetyksi, että vastaaja olisi tekoaikaan pitänyt uhrin kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä 

seurauksena. Syyte taposta hylättiin.227 Sanamuodosta on pääteltävistä, että KKO olisi katsonut 

tahallisuuden olevan käsillä, jos Suomessa välinpitämättömyystahallisuus olisi edelleen 

tahallisuuden aste. 

 
226 Frände – Boucht, 2019, s. 63.  
227 KKO 2012:98, perustelukohta 28.  
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5. HENKILÖSUHTEEN VAIKUTUS HENKISEN 

VÄKIVALLAN RIKOSOIKEUDELLISEEN ARVIOINTIIN 

5.1. Vanhemman lapseensa kohdistama henkinen väkivalta 

5.1.1. Lapsia koskeva muu kuin rikosoikeudellinen lainsäädäntö 

Lapsilla on samat ihmis- ja perusoikeudet kuin aikuisilla. Esimerkiksi EIS 3 artikla koskien 

kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoa voi olla kyseessä, kun lapsen 

oikeuksia loukataan. 

 

Tapauksessa Z ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta lasten kaltoinkohtelu oli viranomaisten tiedossa. 

Toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta vuosia kestäneen tilanteen seurannan ja väliaikaisten 

toimenpiteiden jälkeen. EIT katsoi sosiaaliviranomaisten epäonnistuneen suojelemaan lapsia 

vakavalta ja pitkäkestoiselta laiminlyönniltä ja kaltoinkohtelulta.228 

 

Tapauksessa D.M.D v. Romania lapsen isä oli tuomittu lapsen fyysisestä ja henkisestä väkivallasta. 

Tuomioistuinprosessi oli kestänyt yli kahdeksan vuotta eikä lapselle tuomittu vahingonkorvausta. 

EIT totesi, että EIS 3 artiklaa oli loukattu, koska väkivallan tutkinta oli kestänyt liian kauan, minkä 

lisäksi prosessia oli rasittanut muut vakavat puutteet.229 

 

Yleisten ihmis- ja perusoikeussäädösten lisäksi on paljon lainsäädäntöä, joka koskee vain 

lapsia. LOS:n 6(2) artiklan mukaan sopimusvaltiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja 

kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti. 19 artiklassa sopimusvaltioilta 

edellytetään, että ne ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellakseen lasta 

kaikenlaisesta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, 

laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä. Tämä 

kattaa tilanteet, joissa lapsi on vanhempansa, laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun 

hoidossa. 24(1) artiklan mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta 

terveydentilasta. Terveyden käsiteellä viitataan Maailman terveysjärjestö WHO:n 

käsittämään terveydentilaan, jolla tarkoitetaan täydellisen ruumiillisen, henkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa.230  3 artiklan mukaan muun muassa tuomioistuinten toimissa, 

jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 

 

 
228 Z ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, EIT 10.5.2001. 
229 D.M.D v. Romania, EIT 3.10.2017. 
230 CRC/C/GC/15, kohta 4. 



 

 

45 

HTL:n 1.1 §:n mukaan lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys 

ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. 1.2 §:n mukaan lasta 

on suojeltava muun muassa kaikenlaiselta henkiseltä väkivallalta. Säännös pohjautuu LOS:n 

19 artiklaan.231 Suojelutehtävä on asetettu huoltajalle (HTL 4 §). Suojelutehtävä edellyttää, 

ettei huoltaja itse saa kohdistaa lapseen henkistä väkivaltaa. Tämän tulee myös suojella lasta 

muiden henkilöiden kohdistamalta väkivallalta. Lasta on suojeltava myös puolisoiden 

väliseltä väkivallalta, vaikkei väkivalta kohdistu suoraan lapseen.232 

 

LOS 12 artiklan mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on 

taattava oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. 

Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaan. Perustuslain 

mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti (PL 6.3 §). Lapsi on itsenäinen oikeuksien haltija, 

minkä vuoksi huoltajan lapseen kohdistamat oikeuksien rajoitukset voivat tulla arvioitavaksi 

oikeudenloukkauksina.233 Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa 

asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon 

sekä asian laatuun nähden mahdollista. Päätöstä tehdessään huoltajan on otettava huomioon 

lapsen mielipide ja toivomukset (HTL 4.2 §). 

 

5.1.2. Henkinen väkivalta aktiivisena tekemisenä 

Lapsiin kohdistettu henkinen väkivalta voi esiintyä monissa eri muodoissa. YK:n lapsen 

oikeuksien komitean yleiskommentissa henkistä väkivaltaa on kuvattu henkiseksi 

kaltoinkohteluksi, henkiseksi pahoinpitelyksi, sanalliseksi pahoinpitelyksi ja 

emotionaaliseksi pahoinpitelyksi tai laiminlyönniksi. Aktiivisena tekemisenä näihin voi 

kuulua yhtämittainen ja vahingollinen vuorovaikutus lapsen kanssa, pelottelu, uhkailu, 

loukkaaminen, pilkkaaminen, nöyryyttäminen, altistaminen perheväkivallalle, eristäminen 

ja henkinen kiusaaminen.234 Henkistä väkivaltaa voidaan harjoittaa myös satuttamalla 

uhrille läheistä henkilöä.  

 

 
231 HE 88/2018, vp. 35. 
232 HE 88/2018, vp, s. 35. 
233 Hakalehto – Helander 2017, s. 942. 
234 CRC/C/GC/13 kohta 21. 



 

 

46 

Tapauksessa KKO 1983 II 8 vastaaja oli pyrkinyt aiheuttamaan äidille henkistä kärsimystä 

surmaamalla lapsen. Syyttäjä syytti vastaajaa ainoastaan henkirikoksesta. Syyttämisratkaisua on 

arvosteltu, koska vastaajaa olisi mahdollisesti myös voitu syyttää äidin pahoinpitelystä.235 

 

Lapset voivat joutua todistamaan vanhempiensa välistä riitelyä, johon liittyy fyysistä 

väkivaltaa. Ruotsissa on erikseen kriminalisoitu tällainen väkivalta. Vastaavanlaiset 

tapaukset voivat olla rangaistavia Suomessa lapsen pahoinpitelynä. Jos aikuinen 

fyysisesti pahoinpitelee toista siten, että lapsi joutuu todistamaan pahoinpitelyn, ja lapsen 

terveys tästä havainnosta vahingoittuu, voi kyseessä olla tahallinen pahoinpitely muiden 

rikosvastuun edellytysten täyttyessä. 

 

Vanhemman kasvatusoikeus 

Perheiden mielipiteet siitä, miten lasta tulisi kasvattaa, voivat poiketa olennaisesti toisistaan. 

Erot valituissa kasvatuskeinoissa johtuvat esimerkiksi perinteistä, uskonnollisista tai 

kulttuurisista syistä tai vanhempien käytettävissä olevasta tiedosta. Jotkut vanhemmat 

käyttävät toisia ankarampia kasvatuskeinoja. Lasta voidaan esimerkiksi haukkua, jos tämä 

tekee jotain väärin, tai rangaista tätä eristämällä lapsi ystävistään määräajaksi kotiarestilla. 

Tällaisissa tapauksissa, joissa suoranaista fyysistä väkivaltaa ei esiinny, voi olla vaikeaa 

asettaa raja sille, missä vanhemman oikeus kasvattaa lastansa haluamallaan tavalla päättyy 

ja rangaistava henkinen väkivalta alkaa. 

 

Vanhemmilla on valta päättää lapsen kasvatuksesta. Turvatakseen lapsen kehitys ja 

hyvinvointi huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, 

asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista (HTL 4 §). Asemaa 

vahvistaa perhe-elämän suoja (PL 10 §).236 Oikeus ei ole kuitenkaan rajoittamaton, ja 

vanhemman ja lapsen oikeudet saattavatkin törmätä yhteen. 

 

Näennäisesti lievien henkisen väkivallan tekojen rankaisemattomuutta voitaneen perustella 

sosiaaliadekvanssilla, jos kyseessä on yleisesti hyväksyttävä kasvatuskeino ja -tarkoitus. 

Sosiaaliadekvanssia toimintaa ei ole määritelty RL:ssa. Sosiaaliadekvanssia koskevan opin 

mukaan yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävä toiminta ei ole rangaistavaa, vaikka jokin 

rangaistussäännös sinänsä kattaisi teon. Esimerkiksi lääketieteelliset toimenpiteet ja 

 
235 Nuutila 1997, 191–192. 
236 Hakalehto – Helander 2017, s. 945.  
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urheiluloukkaukset voidaan mieltää sallituiksi sosiaaliadekvanssin perusteella. Epäselvää 

on, poistaako sosiaaliadekvanssi teon tunnusmerkistönmukaisuuden vai 

oikeudenvastaisuuden.237 Lievimmät henkisen väkivallan muodot eivät ole rangaistavia, jos 

lapsen oikeuksien rajoittamisella – kuten kotiarestiin määräämisellä lyhyeksi ajaksi lapsen 

huonon käytöksen seurauksena – on yhteiskunnassa hyväksytyt, kasvatukselliset tavoitteet. 

Sosiaaliadekvanssiin on turvauduttava kuitenkin vain silloin, jos muu, rikosoikeuteen 

vahvemmin ankkuroitunut vastuuvapausperuste ei sovellu tapaukseen.238 Muutoinkin on 

suhtauduttava kriittisesti sosiaaliadekvanssin soveltamiseen tapauksissa, joissa tekoihin on 

ryhdytty kasvatuksellisista syistä. Esimerkiksi urheilussa on tietyt säännöt ja sairaalan 

hoitohenkilökunnalla tietyt toimintaohjeet, joita on noudatettava, kun taas kasvatukseen 

liittyviä kirjoitettuja sääntöjä ei ole. Kasvatus perustuu pitkälti vanhempien arvoihin. Näin 

ollen on epäselvää, mitkä kaikki teot ja tavoitteet ovat sosiaaliadekvaatteja. 

Sosiaaliadekvanssin periaatetta voidaan soveltaa kasvatuksellisiin ja kurinpidollisiin 

toimenpiteisiin ainoastaan silloin, kun kasvatuksellinen tavoite on selkeästi yhteiskunnassa 

hyväksytty ja lapsen oikeuksien rajoittaminen on luonteeltaan vähäpätöistä. Lyhyen 

kotiarestin hyväksyttävyyttä voidaan perustella kasvatuksellisilla tavoitteilla niissä 

tapauksissa, joissa lapsi on käyttäytynyt väkivaltaisesti muita kohtaan, koska on selvää, että 

väkivalta on yhteiskunnassa kielletty. Arvostelu voi olla toinen tapauksessa, jossa lapsi 

määrätään toistuvasti pitkiin kotiaresteihin vanhempien mielestä lapsen epäsopivan 

pukeutumisen perusteella. 

 

Tapauksessa KKO 2021:54 vanhemmat olivat vahingoittaneet 5–6-vuotiaan lapsensa terveyttä. 

Lapsi oli kärsinyt atooppisesta ihosta. Vanhemmat olivat muun muassa sitoneet lapsen kädet yhteen 

ruokailun ja yön ajaksi sekä vieneet lapsen viileään suihkuun. Vanhempien mukaan joihinkin 

menettelyihin oli ryhdytty terveydenhoidollisista tai kasvatuksellisista syistä tarkoituksena saada 

lapsi lopettamaan itsensä raapiminen. HO totesi, että vanhempien menettely oli selvästi ylittänyt 

sallittujen kasvatuskeinojen rajat. KKO vahvisti näkemystä toteamalla, että terveydenhoidolliset tai 

kasvatukselliset tavoitteet eivät muuta sitä arviota, että lapselle on tarpeettomasti aiheutettu 

kärsimystä. 

 

Ympärileikkausta koskevassa tapauksessa KKO 2016:25 KKO totesi, että perhe-elämän 

perus- ja ihmisoikeussuoja kattaa lähtökohtaisesti sen, että vanhemmilla on oikeus päättää 

lapsensa kasvatuksesta. Lapsen ja hänen huoltajiensa oikeuksia yhteensovitettaessa 

 
237 Hahto 2004, s. 291; Mäntylä 2012, s. 366 alaviite 49. 
238 Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 254.  
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ensisijainen merkitys on kuitenkin lapsen edulla. Huoltajat eivät saa päättää sellaisista 

lapseen kohdistuvista toimenpiteistä, jotka objektiivisesti arvioituna loukkaisivat lapsen 

perusoikeuksia ja olisivat hänen etunsa vastaisia.239 Jotta ympärileikkaus olisi oikeutettu, ei 

riitä, että toimenpide on perheen näkökulmasta paras ratkaisu, vaan lapsen etu on 

huomioitava objektiivisesti.240 Lääketieteellisesti perustelemattomissa 

ympärileikkaustapauksissa pahoinpitelyn tunnusmerkistö täyttyy, mutta lapsen etu voi 

toimia eräänlaisena oikeuttamisperusteena KKO:n tämänhetkisen katsantokannan 

mukaan.241 Lapsen edun ensisijaisuutta on puitu myös tapauksessa KKO 2018:81, jossa oli 

kysymys yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.  

 

Tapauksessa KKO 2018:81 vanhempi oli kuvannut videon kahden 9-vuotiaan lapsensa 

huostaanoton täytäntöönpanoon liittyvistä tapahtumista. B oli vanhemman pyynnöstä julkaissut 

internetissä videon, jossa lapset olivat tunnistettavissa. Videon julkaisuun oli ollut vanhemman 

suostumus. KKO totesi viitaten myös EIT:n ratkaisuihin, että lapsen ja hänen huoltajiensa oikeuksia 

yhteensovitettaessa ensisijainen merkitys on lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit. 

Ristiriitatilanteessa huoltajan on pyrittävä nimenomaan lapsen kokonaisetua parhaalla mahdollisella 

tavalla toteuttaviin ratkaisuihin. KKO katsoi, ettei huoltajalla ole edustamisoikeutensa nojalla 

oikeutta julkaista lapsestaan mitä tahansa tietoa, että huoltajan tulee ottaa huomioon muun ohella 

lapsen itsenäinen oikeus yksityiselämän suojaan ja lapsen etu, ja ettei asiassa ollut tullut ilmi 

seikkoja, joiden perusteella tietojen julkistamista voitaisiin pitää tapauksessa lasten edun mukaisena. 

Vanhempi oli vedonnut kieltoerehdykseen todeten, että nykyään vanhemmat julkaisevat internetissä 

lapsistaan monenlaisia tietoja ja kuvia, mistä päätellen lasten huoltajat olivat varsin laajasti 

käsityksessä, että heillä on oikeus päättää lasten yksityiselämää koskevien tietojen julkaisemisesta. 

KKO kuitenkin hylkäsi kieltoerehdysväitteen viitaten jälleen muun ohella lasten etuun.242 

 

Lapsen mielipiteellä toimenpiteeseen voi olla ratkaiseva merkitys rikosoikeudellista 

vastuuta arvioitaessa. Lapsen mielipiteen vaikutusta voidaan hahmottaa ensinnäkin 

suostumusopin kautta. Suostumusoppia ei ole kirjattu lakiin, vaan se perustuu 

vakiintuneeseen kantaan. Hahto on tulkinnut henkeen ja terveyteen liittyvien rikosten osalta, 

että uhrin suostumus voi poistaa teon oikeudenvastaisuuden.243 Pätevän suostumuksen 

edellytykset ovat, että suostumuksen antaja on oikeushyvän haltija, suostumuksen antajalla 

on määräysvalta loukatusta oikeushyvästä, suostumuksen antaja on suostumuskelpoinen, 

 
239 KKO 2016:25, perustelukohdat 15 ja 22. Ks. myös KKO 2008:93.  
240 Hakalehto – Helander 2017, s. 946. 
241 Hyttinen 2016.  
242 KKO 2018:81, perustelukohdat 25–28 ja 49. 
243 Hahto 2004, s. 240–246. Vrt. Boucht – Frände 2019, s. 69, joiden mielestä seurausrikoksissa, kuten 

pahoinpitelyssä, suostumus voi poistaa tunnusmerkistönmukaisuuden. 
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suostumus on annettu vapaaehtoisesti, suostumus on voimassa ja suostumus on 

täsmällinen.244 Alaikäinen voi olla suostumuskelpoinen, mutta hänellä täytyy olla riittävä 

kehitystaso ja ymmärryskyky.245 Boucht ja Frände tulkitsevat, ettei alle 15-vuotias lapsi voi 

antaa pätevästi suostumustaan rikoksen kohteeksi joutumiselle.246 Vaikkei suostumusoppi 

soveltuisikaan, voi lapsen mielipiteen merkitys vaikuttaa lapsen edun arviointiin. 

 

Vanhemmassa ympärileikkausta koskevassa tapauksessa KKO 2008:93 4,5-vuotias poika 

oli ympärileikattu. KKO lausui, että lapselta puuttuvat edellytykset muodostaa omaehtoinen 

ja itsenäinen käsitys ympärileikkauksen kaltaisesta, pysyvästi vaikuttavasta toimenpiteestä 

ja sen uskonnollisesta sisällöstä.247 Tapauksessa ei juuri käsitelty lapsen oman mielipiteen 

huomioon ottamista. Tapauksessa KKO 2018:81 KKO viittasi HTL 4.2 §:iin, jonka mukaan 

lapsen kanssa tulee keskustella asiasta ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen 

henkilökohtaisessa asiassa. Lapsen iän ja kehityksen myötä lapsen mielipiteen merkitys 

kasvaa. Pieni lapsi ei kuitenkaan kykene arvioimaan tiedon julkaisemisen merkitystä eikä 

muutoinkaan voi itsenäisesti ja omaehtoisesti päättää itseään koskevan tiedon 

julkaisemisesta. KKO katsoi, että tapahtumahetkellä 9-vuotiaat lapset eivät voineet pätevästi 

antaa tiedon julkaisuun suostumustaan.248 Tapauksessa KKO 2001:7, jossa vastaaja oli 

antanut 12-vuotiaalle juotavaksi alkoholijuomaa, KKO lausui, että ottaen huomioon 12-

vuotiaan kehitystaso sekä tieto- ja kokemuspiiri tämän ikäisen lapsen ei yleensä voida katsoa 

ymmärtävän alkoholin juomisesta terveydelleen aiheutuvia vaaroja. Tapauksessa ei 

myöskään ollut tullut esiin mitään sellaista, josta voitaisiin päätellä lapsen ymmärtäneen 

terveydelleen aiheutuvat seuraukset. Vastaaja tuomittiin pahoinpitelystä. 

 

Tapauksessa KKO 2016:24 ympärileikatut lapset olivat tekoaikaan 7- ja 12-vuotiaita. KKO 

totesi tässä tapauksessa, että silloin, kun lapsi kykenee arvioimaan ympärileikkauksen 

merkityksen, tämän mielipiteelle tulee antaa ratkaiseva merkitys ympärileikkauksen 

oikeutusta arvioitaessa. KKO katsoi, että etenkin 12-vuotiaan lapsen osalta toimenpide olisi 

edellyttänyt lapsen mielipiteen selvittämistä.249 KKO ei sen sijaan lausunut siitä, oliko 7-

vuotias poika tarpeeksi kypsä ilmaisemaan mielipidettään.250 Mistään ei ilmennyt, että lasten 

 
244 Hahto 2004, s. 247–248. Myös Nuutilan mukaan täysivaltaisuutta ei vaadita, ks. Nuutila 1997, s. 314. 
245 Ibid. 
246 Boucht – Frände 2019, s. 79. 
247 KKO 2008:93, perustelukohta 20.  
248 KKO 2018:81, perustelukohdat 23 ja 24. 
249 KKO 2016:24, perustelukohdat 32 ja 33. 
250 Hyttinen 2016. 
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mielipide toimenpiteeseen olisi selvitetty. Toisaalta ei ollut myöskään ilmennyt, että lapset 

olisivat vastustaneet ympärileikkausta ennen toimenpidettä tai sen aikana, ja tekoaikaan 12-

vuotias lapsi oli ilmoittanut myöhemmin, ettei hän vaadi rangaistusta eikä toivo asian 

etenevän. Vanhempien ja ympärileikkauksen suorittaneen vastaajan menettelyä pidettiin 

oikeutettuna.251 Tapauksessa KKO 2016:25, jossa vanhemmat olivat erimielisiä lapsen 

ympärileikkauksesta, KKO totesi, että kun kysymyksessä oli muusta kuin välttämättömästä 

terveydenhuoltoon liittyvästä toimenpiteestä, joka on lisäksi mahdollista suorittaa vielä 

myöhemminkin, lapsen omalle tahdolle ja päätöksentekomahdollisuudelle on annettava 

korostettua merkitystä. Koska toimenpide oli suoritettu vain lapsen toisen huoltajan 

kulttuuritaustaan liittyvistä syistä ja lapsen toisen huoltajan nimenomaisen tahdon 

vastaisesti, toimenpiteen ei osoitettu olleen objektiivisesti arvioiden lapsen edun 

mukainen.252 Lapsen omaa mielipidettä ei voitu selvittää tämän nuoresta iästä johtuen. 

 

KKO:n ratkaisukäytännöstä voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä liittyen vanhempien 

oikeuteen kasvattaa lapsiaan haluamallaan tavalla. Vanhemmilla on lähtökohtainen oikeus 

kasvattaa lastaan. Vanhempien kasvatusoikeutta voidaan perustella sillä, että vanhempien 

luotetaan lapsen edun määrittelevän vanhempien toimintaa. Puuttumiskynnys vanhempien 

menettelyyn on varsin korkealla.253 Kasvatuskeinot eivät kuitenkaan ole rajoittamattomia, ja 

tietyt vanhempien mieltämät kasvatuskeinot ovat rangaistavia. Vanhemman menettelyn 

oikeudenvastaisuutta arvioitaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen 

etua on tarkasteltava objektiivisesti, eikä vanhempien tai perheen näkökulmasta. Lapsen 

mielipiteen selvittäminen on keskeistä arvioitaessa lapsen etua.254 Lapsen omalle 

mielipiteelle on annettava merkitystä lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavasti 

rikosoikeudellista arviota tehtäessä. 

  

5.1.3. Henkinen väkivalta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena 

Yllä esitettiin, miten vanhempi voi kohdistaa väkivaltaa lapseensa aktiivisella tekemisellään. 

Vanhempi voi kohdistaa lapseensa väkivaltaa myös laiminlyömällä lastaan. Tyypillinen 

esimerkki on vanhempi, joka ei anna lapselleen ruokaa.255 Laiminlyöntiä on esimerkiksi 

 
251 KKO 2016:24, perustelukohdat 33 ja 34. Vrt. KKO 2018:81, jossa 9-vuotiatiden lasten mielipidettä ei 

selvitetty ennen videon julkaisua, ja jossa lapset olivat jälkikäteen ilmoittaneet, etteivät pidä videon julkaisua 

pahana. Näille seikoille ei kuitenkaan annettu ratkaisussa suurta painoarvoa. 
252 KKO 2016:25, perustelukohdat 27 ja 28. 
253 Hakalehto – Helander 2017, s. 946. 
254 CRC/C/GC/14, kohdat 53–54. 
255 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 108. 
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lapsen jatkuva huomioimatta jättäminen, pääsyn epääminen välttämättömään 

terveydenhuoltoon, lapsen hylkääminen tai yleisesti se, ettei lasta suojele vahingolta.256 

 

Pahoinpitelyn tunnusmerkistön mukainen terveyden vahingoittuminen voi syntyä myös 

aktiivisen ja passiivisen tekemisen yhteisvaikutuksesta. Tapauksessa KKO 2021:54 

vanhemmat olivat vahingoittaneet lapsen terveyttä kohdistamalla lapseen useita erilaisia 

tekoja ja laiminlyöntejä. Aktiivisia tekoja olivat muun muassa lapsen käsien sitominen 

yhteen ruokailun ja yön ajaksi, kun taas yksi vakavimmista laiminlyönneistä oli lapsen 

atooppisen ihon hoidon laiminlyöminen. Vaikka tekoja ja laiminlyöntejä oli useita, 

tuomittiin vanhemmat ainoastaan yhdestä pahoinpitelystä. 

 

Vastuuasema 

Hallituksen esityksessä on todettu vanhempien olevan suojeluvastuussa pienistä 

lapsistaan.257 Vanhempien erityinen huolellisuusvelvollisuus saa tukea HTL 1 §:stä, jonka 

mukaan lapsen ikään ja kehitystasoon nähden lapselle tulee turvata huolellinen valvonta ja 

huolenpito. Tämä suojelutehtävä on asetettu huoltajalle (HTL 4 §). Lastensuojelulain 

(2007/417) 2 §:n mukaan vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 

hyvinvoinnista. Siten muu kuin rikoslainsäädäntö luo vahvan normatiivisen perustan, jonka 

perusteella vanhemmalla on oikeudellinen toimimisvelvollisuus suhteessa lapseensa. 

 

Hallituksen esityksessä on nimenomaisesti mainittu vanhempien olevan suojeluvastuussa 

pienistä lapsistaan.258 Tulkinnanvaraista on, kenet määritellään ”pieneksi” lapseksi. Niin 

kauan kuin lapsi on alle 18-vuotias, lapsen iälle ei voida antaa liian suurta merkitystä 

oikeudellisen toimimisvelvollisuuden olemassaoloa tulkittaessa. Jokaisella lapsella on 

perusteltu ja oikeutettu odotus siitä, että huoltaja ryhtyy toimiin tietyn vaaran estämiseksi, 

sillä tällainen vastuu on huoltajille lainsäädännössä asetettu (HTL 1 § ja lastensuojelulaki 2 

§). Tätä näkemystä tukee myös YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka mukaan 

sopimusvaltioilla on velvollisuus tunnustaa, että 18 ikävuoteen asti henkilöt ovat 

oikeutettuja jatkuvaan suojeluun kaikilta hyväksikäytön ja väkivallan muodoilta.259 

Arvioitaessa toimimisvelvollisuuden olemassaoloa harkinta on siten tehtävä aina 

 
256 CRC/C/GC/14, kohta 20. 
257 HE 44/2002 vp, s. 44. 
258 Ibid. 
259 CRC/C/GC/20, kohta 40.  
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tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa lapsen ikä ja kehitys – oli lapsi sitten 2- tai 

17-vuotias. Tämä on erityisen oleellista niissä tapauksissa, joissa lapsi on jo teini-ikäinen, 

mutta tämän henkinen terveys on vahingoittunut siten, ettei lapsen voida katsoa pystyvän 

suojelemaan itseään täysimääräisesti. 

 

Kysymys siitä, voidaanko epävarsinaisten laiminlyöntirikosten konstruktiota soveltaa 

tahalliseen pahoinpitelyrikokseen, on olennainen henkisen väkivallan teoissa. Kuten yllä 

esitettiin, henkinen väkivalta voi esiintyä sekä aktiivisena tekemisenä että laiminlyönteinä. 

Toisinaan voi siis olla tarkoituksenmukaista nostaa syyte vain yhdestä rikoksesta. Toisaalta 

henkinen väkivalta voi esiintyä pelkkänä lapsen laiminlyöntinä. Esimerkkinä toimii tilanne, 

jossa A:n uusi puoliso on vahingoittanut A:n lapsen terveyttä henkistä väkivaltaa 

käyttämällä. Voidaanko A asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tahallisesta 

pahoinpitelyrikoksesta sillä perusteella, ettei tämä ole estänyt uutta puolisoa 

vahingoittamasta lapsen terveyttä, vaan on mahdollistanut uuden puolison väkivallan 

harjoittamisen kutsumalla henkilön omaan ja lapsensa kotiin? Toisena esimerkkinä on 

tilanne, jossa lapsen oireet antavat syytä epäillä lapsen kärsivän mielenterveysongelmasta, 

mutta vanhempi ei hanki lapselle tämän tarvitsemaa ammattiapua. 

 

Sovellettaessa epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktiota seurausrikokseen, seuraus 

voidaan aiheuttaa joko aktiivisella tekemisellä tai laiminlyönnillä. Aktiivinen tekeminen ja 

passiivinen suhtautuminen seuraukseen on näin ollen samanarvoista, vaikka aktiivisen 

tekemisen voisi olettaa olevan moitittavampaa kuin passiivisen suhtautumisen.260 

Suojeluvastuussa olevan henkilön on periaatteessa torjuttava kaikki riskit, jotka voivat 

luontaisesti uhata suojelun kohteena olevaa henkilöä.261 

 

Aiemmin todetun perusteella lapsella on perusteltu ja oikeutettu odotus siitä, että vanhempi 

suojelee tätä uhkatekijöiltä. Jos vanhempi pitää vähintään varsin todennäköisenä sitä, että 

uusi puoliso kohdistaa väkivaltaa lapseen, ja pitää varsin todennäköisenä lapsen terveyden 

vahingoittumista väkivallan seurauksena, lapsella on perusteltu ja oikeutettu odotus siitä, 

että vanhempi ei enää mahdollista uuden puolison ja lapsen kanssakäymistä lapsen 

terveyden suojelemiseksi. Vanhemmalla on myös tosiasiallinen mahdollisuus estää 

tapaamiset omassa kodissaan. Muun kuin rikoslainsäädännön muodostama normatiivinen 

 
260 Melander 2016, s. 115–116. 
261 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 111; Jareborg 1995, s. 131. 
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pohja tukee myös tätä näkemystä. Jos vanhempi laiminlyö suojeluvelvollisuutensa 

suhtautumalla passiivisesti terveyden vahingoittumiseen ja muut rikosvastuun edellytykset 

täyttyvät, on vanhemman katsottava syyllistyneen tahalliseen rikokseen uuden puolison 

rikoskumppanina tai avunantajana.262263 Vastuu perustuu tällöin puhtaasti 

suojeluvelvollisuuteen, eikä valvontavelvollisuuteen. Vanhemman on suojeltava lastaan, 

mutta puolisoilla ei ole valvontavelvollisuutta toisiinsa nähden.264 

 

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että laiminlyöjällä on ollut toimintaan ryhtyessään 

ulkoiset edellytykset, taito ja kyky vaadittavaan tekoon.265 Tällaiset taidot voivat puuttua 

esimerkiksi jatkuvasti muuttuvassa, digitaalisessa toimintaympäristössä, jossa vanhemmat 

eivät välttämättä osaa suojella lastaan kaikilta vaaroilta tai ottaa niitä lukuun. Jos puuttuva 

kyky tai tilaisuus johtuu kuitenkin tekijän edeltävästä, tahallisesta toiminnasta, ei toimimisen 

mahdottomuus johda vastuuvapauteen.266 

 

Yllä käsitellyistä tapauksista KKO 2016:24, KKO 2016:25 ja KKO 2018:81 vedetyt 

johtopäätökset soveltuvat myös tapauksiin, joissa vanhempaa epäillään pahoinpitelystä 

laiminlyönnin perusteella. Vanhemman menettelyä rikosoikeudellisesti arvioitaessa on 

ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, jota on tarkasteltava objektiivisesta 

näkökulmasta. Jos yllä olevassa esimerkissä uuden puolison läsnäolo ei ole lapsen edun 

mukaista, ei uuden puolison päästäminen vanhemman ja lapsen yhteiseen kotiin ole 

perusteltua uuden puolison vahingoittaessa lasta, vaikka tilanne olisikin ristiriidassa 

vanhemman ja tämän puolison perhe- ja yksityiselämää koskevien perusoikeuksien kanssa. 

 

Lapsen mielipiteen tai suostumuksen merkitys jää tulkinnanvaraisiksi 

laiminlyöntirikoksissa. Myös alaikäiset ja vajaavaltaiset voivat olla suostumuskelpoisia 

edellyttäen, että heillä on suostumukseen antamiseen riittävä kehitystaso ja ymmärryskyky. 

Mitä vakavammasta loukkauksesta on kyse, sitä suuremmat vaatimukset lapsen 

 
262 Ks. KKO 2014:22, perustelukohta 11: ”Laiminlyönti voi täyttää seurausta edellyttävissä rikoksissa 

rikosoikeudellisen vastuun edellytykset vain silloin, kun laiminlyöntiin syyllistyneellä on ollut erityinen 

oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen”. 
263 Norjalaisessa tapauksessa HR-2020-1343-A isä tuomittiin passiivisesta avunannosta äidin törkeään 

pahoinpitelyyn, joka oli kohdistunut näiden yhteisiin lapsiin. Äiti oli pahoinpidellyt lapsia isän poissa ollessa. 

Isän rangaistavuuden edellytyksenä oli, että isä oli tietoinen tai pitänyt väkivaltaa ja sen törkeyttä vähintään 

varsin todennäköisenä. 
264 Ks. Jareborg 1995, s. 128. 
265 Sutela 2021, s. 4.  
266 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 110.  
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suostumuskelpoisuudelle on asetettava.267 Lapsi voi olla nuoren ikänsä puolesta estynyt 

antamaan mielipidettänsä terveyteensä liittyviin asioihin, mutta vanhemmankin lapsen 

vahingoittunut mielenterveys voi antaa aihetta epäillä lapsen suostumuskelpoisuutta. 

Esimerkiksi  syömishäiriöstä kärsivä nuori voi olla vastahakoinen ottamaan apua vastaan, 

jolloin vanhempi päättää olla hankkimatta lapselle sairauden vaatimaa hoitoa, minkä 

seurauksena syömishäiriö pahenee entisestään. Vanhemman rikosoikeudellista vastuuta 

passiivisuuden perusteella on nähdäkseni tässäkin tapauksessa arvioitava ensisijaisesti 

lapsen edun perusteella. Lapsen edun arviointiin kuuluu lapsen mielipiteen selvittäminen, 

mutta lapsen mielipide ei välttämättä saa ratkaisevaa merkitystä rikosoikeudellista vastuuta 

arvioitaessa lapsen kehitystasosta ja ymmärryskyvystä riippuen.   

 

Lapsen etuun vetoaminen saattaa poistaa tarkoitustahallisuuden pahoinpitely- ja 

henkirikosepäilyissä, muttei varmuus- tai todennäköisyystahallisuutta. Varmuus- ja 

todennäköisyystahallisuus eivät rakennu volitiivisille kriteereille, vaan kognitiivisille 

kriteereille. Se, että vanhempi on ”yrittänyt toimia lapsen parhaaksi” muun kuin lapsen 

terveyden perusteella (esimerkiksi kulttuurin ylläpitämiseksi), on varmuus- ja 

todennäköisyystahallisuuden arvioinnissa vailla merkitystä. Vanhemman motiivista 

huolimatta tahallisuus on käsillä, jos vanhempi on mieltänyt vähintään varsin 

todennäköiseksi, että rikosoikeudellisesti relevantti seuraus syntyy. 

 

5.1.4. Vastaajan tiedon ja vastuuaseman vaikutus tahallisuuteen 

Tahallisuusarvioon liittyvä tieto 

Tahallisuus vaatii aina sitä, että tekijällä on oltava tietoja relevanteista seikoista. 

Seurausrikoksissa tiedot relevanteista seikoista vaikuttavat tekijän arviointiin siitä, mikä 

hänen oman toimintansa rooli on hypoteettisessa kausaalikentässä, jonka keskiössä suojeltu 

oikeushyvä on. Puuttuva tieto tunnusmerkistössä mainitusta seikasta tai toiminnan (tai 

laiminlyönnin) ja seurauksen välisestä kausaalirelaatiosta sulkee pois vastaajan 

tahallisuuden.268 Seurausrikoksissa tekijällä täytyy olla jonkinlainen tieto siitä, mihin hänen 

toimintansa johtaa. Tiedot relevanteista seikoista vaikuttavat väistämättä seurauksen 

ennalta-arvattavuuden arviointiin tekijän näkökulmasta. Nuutilan mukaan seurauksen 

 
267 Hahto 2004, s. 247. 
268 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 186. 
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ennalta-arvattavuutta arvioitaessa on huomioitava tekijän tiedot tapahtuman olosuhteista ja 

ne tiedot, jotka huolellisella tarkkailijalla olisi ollut kyseisissä olosuhteissa.269 

 

Tahallisuutta arvioidaan kokonaisarviona. Tapauksissa, joissa tekijä on kohdistanut henkistä 

väkivaltaa uhriin tai laiminlyönyt rikosoikeudellisesti relevantin seurauksen syntymisen 

estämisen vastuuasemastaan huolimatta, tahallisuuden kokonaisarvioinnissa suhteessa 

seuraukseen on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin teko-olosuhteisiin liittyen tekijän 

tietoisuuteen: tekijän tietämys tai havainnot uhrin oireista teon alettua, tekijän tietämys uhrin 

aiemmasta terveydentilasta ja mahdollisesti tekijän oma erityisasiantuntemus. Erityisesti 

uhrin terveyteen liittyvien seikkojen perusteella voidaan päätellä, onko seuraus tekijän 

näkökulmasta ollut ennalta-arvattava käyttäen apuna ennakoitavuuskriteeriä. 

 

Tekijän tietämys uhrin oireista teon alettua kattaa sekä oireiden vakavuuden että oireiden 

alkamisen. Näin tekijän on mahdollista päätellä, mitkä muutokset ovat vaikuttaneet uhrin 

oireisiin. Esimerkiksi jos vanhempi havaitsee lapsen itsetuhoisen oireilun alkaneen samoihin 

aikoihin, kun vanhemman uusi puoliso on muuttanut samaan talouteen, eikä vanhempi ole 

havainnut muita muuttujia lapsen elämäntilanteessa, on vanhemman pitänyt huomata 

oireilun ja yhteenmuuton korrelaatio. 

 

On epäselvää, onko tekijän havainto uhrin terveydentilan muutoksesta tahallisuuden 

edellytys. Turun HO:n tapauksessa R 15/1691 arvioitiin vastaajan tahallisuutta puolisonsa 

pahoinpitelyyn. Tuomioistuin päätteli muun muassa potilaskertomusten ja 

lääkärinlausuntojen perusteella, että vastaajan ”oli tullut havaita” asianomistajan 

terveydentilassa tapahtunut muutos. Vaikka kyseisessä tapauksessa vastaajan oli tullut 

havaita terveydentilan muutos, ei tästä voida vetää pitkälle vieviä johtopäätöksiä 

tahallisuuden edellytyksiä koskien.270 Tahallisuuden on oltava käsillä tekohetkellä.271 

Terveydentilan muutos voidaan havaita vasta, kun rikosoikeudellisesti relevantti seuraus on 

jo syntynyt – ex post. Näin ollen tekijän tieto tai havainto terveydentilan muutoksesta ei voi 

olla tahallisuuden edellytys. Sitä vastoin tällainen tieto tai havainto puhuu tahallisuuden 

puolesta, jos tekoa päätetään jatkaa tiedosta tai havainnosta huolimatta. 

 

 
269 Nuutila 1997, s. 120. 
270 Vrt. Hietamäki 2018, s. 82–83.  
271 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 183. 
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Tietämys uhrin aiemmasta terveydentilasta voi vaikuttaa seurauksen syntymisen 

todennäköisyysarvioon. Esimerkiksi tiedetään, että masennustiloilla on selvä taipumus 

uusiutua, ja että persoonallisuushäiriöt lisäävät olennaisesti uusiutumisen 

todennäköisyyttä.272 Jos henkistä väkivaltaa kohdistetaan henkilöön, jolla on tiettävästi 

mielenterveysongelmatausta, on mielenterveyshäiriön tai -sairauden uusiutuminen 

todennäköisempää kuin jos henkistä väkivaltaa kohdistetaan henkilöön, jolla tällaista taustaa 

ei ole. Jos tekijä on tiennyt uhrin tavanomaisesta poikkeavista ominaisuuksista, on tämä 

otettava huomioon seurauksen ennalta-arvattavuuden puolesta puhuvana seikkana.273 

 

Tekijän ”tietoisuus” esimerkiksi uhrin terveydentilasta ennen tekoa tai sen aikana ei ole 

sellainen olosuhde, joka vaatii tekijältä olosuhdetahallisuutta. Pahoinpitely ja tappo 

seurausrikoksina vaativat vain seurauksen syntymisen, eivätkä kyseisten rikosnimikkeiden 

tunnusmerkistöt lähtökohtaisesti sisällä muita olosuhdetunnusmerkkejä. Tahallisuus ei siis 

vaadi, että tekijä on pitänyt varsin todennäköisenä sitä seikkaa, että uhri esimerkiksi kärsii 

keskivaikeasta masennuksesta. Tietoisuuden aste saattaa kuitenkin vaikuttaa tahallisuuden 

arviointiin, koska tekijän mieltämä seurauksen riskitodennäköisyys muuttuu tekijän 

tietoisuuden asteen perusteella. Esimerkiksi masennustilan riskitodennäköisyyden voidaan 

katsoa henkistä väkivaltaa harjoittavan tekijän näkökulmasta kasvavan, jos tekijä on saanut 

kuulla aiemmin uhrin lääkäriltä uhrin kärsineen vakavasta masennuksesta, verrattuna 

tilanteeseen, jossa tekijä on ”vain epäillyt” uhrin aiemmin kärsineen masennuksesta tekijän 

havaittua uhrin olleen tavallista alakuloisempi. 

 

Poikkeuksena yllä esitetystä muodostaa tilanteet, joissa välillisen tekemisen konstruktion 

soveltuvuus on rangaistavuuden edellytys. Peittämisperiaatteen mukaisesti tahallisuuden on 

katettava koko oikeudenvastainen teko. Jos välillisen tekemisen konstruktio tulee 

sovellettavaksi välittömän tekijän syyntakeettomuuden perusteella, tekijän on siis tiedettävä 

tai pidettävä ainakin varsin todennäköisenä sitä seikkaa, että välitön tekijä on syyntakeeton. 

Jos välillinen tekijä erehtyy tästä seikasta luullen, että kyseinen välitön henkilö on 

syyntakeinen, ei välillinen tekijä ole toiminut tahallisesti.274275 

 
272 Isometsä 2019.  
273 Ks. Nuutila 1997, s. 190. 
274 Ks. Anttila 1958, s. 108; Nuutila 1997, s. 343. 
275 Tarkoituksellisen tietämättömyyden asema jää tällaisten olosuhteiden osalta toistaiseksi epäselväksi. KKO 

on todennut, että ongelmallisia voivat olla tilanteet, joissa tekijä rikosvastuun torjumiseksi tarkoituksellisesti 

pyrkii välttämään merkityksellistä tietoa taikka laiminlyö erityisen vastuuasemansa tai teko-olosuhteiden 

synnyttämän selvitysvelvollisuuden (KKO 2013:17, perustelukohta 33). Ei ole siis täysin poissuljettua, etteikö 
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Vanhemmalla on lähtökohtaisesti hyvät tiedot lapsensa nykyisestä ja menneestä 

terveydentilasta. Huoltajalla on lakien nojalla lähtökohtainen oikeus saada tietoa alaikäisen 

kehityksestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksesta ja koulusta sekä alaikäisen 

terveydentilasta terveydenhuollosta.276 Samassa taloudessa asumisen ja jokapäiväisen 

kanssakäymisen johdosta on todennäköistä, että vanhempi on pystynyt havaitsemaan 

muutokset lapsen terveydentilassa. Tekijän tietoisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti, ja 

näyttötaakka on syyttäjällä, mutta presumptio, jonka mukaan tekijällä on ollut teko-

olosuhteissa tarvittava tietämys arvioidakseen lapsen terveyden vahingoittumisen 

todennäköisyyttä, on eittämättä vahva. Ennakoitavuuskriteeriä käyttäen voidaan useissa 

tapauksissa todeta, että vanhempi on voinut ja on pitänyt lapsensa terveyden 

vahingoittumista ennalta-arvattavana seurauksena menettelystään.   

 

Vastuuaseman vaikutus tahallisuuden alarajaan 

Koska KKO:n oikeuskäytäntöä tahallisesta epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta ei ole, 

on mielenkiintoista pohtia, vaikuttaako vastuuasema tahallisuuden alarajan tulkintaan. 

Todennäköisyystahallisuus on saanut kritiikkiä siitä, että voi olla tilanteita, joissa seurauksen 

syntymisen todennäköisyys on pieni, mutta joissa pitäisi kuitenkin voida päätyä 

tahallisuuteen, vaikka tarkoitustahallisuus ei olisikaan käsillä. Matikkala on käyttänyt tässä 

yhteydessä modifioitua esimerkkiä venäläisestä ruletista. Aseistautunut murtovaras menee 

huoneeseen, jossa on nukkuva lapsi. Murtovaras päättää huvikseen kokeilla, onko lapsella 

”onnea”. Hän laittaa revolveriin yhden panoksen ja vetää kerran liipaisimesta lapsen 

ohimolla.277 Kuten KKO 2013:82 on osoittanut, ei todennäköisyystahallisuus ole käsillä, 

vaikka ase laukeaisikin, sillä ei ole varsin todennäköistä, että lapsi kuolee ensimmäisestä 

liipaisinvedosta. Modifioin Matikkalan esimerkkiä entisestään: huoneeseen ei menekään 

murtovaras, vaan lapsen vanhempi, joka päättää kokeilla lapsen ”onnea” vastaavalla tavalla. 

Lapsi kuolee. Onko todennäköisyystahallisuutta arvioitava eri tavalla, kun vanhempi on 

vastuuasemassa lapsesta?  

 

 
välillisellä tekijällä voisi olla selonottovelvollisuutta välittömän tekijän syyntakeettomuudesta. Jos tällainen 

selonottovelvollisuus on ollut, ei tekijän tietämättömyys välttämättä poista tahallisuutta. Johtopäätöksiä ei 

voida kuitenkaan tässä vaiheessa vetää, koska KKO ei ole käsitellyt tarkoituksellista tietämättömyyttä tällaisten 

olosuhteiden osalta, ja on epäselvää, mitkä perusteet muodostavat selonottovelvollisuuden. 
276 Ks. Hakalehto 2018, s. 278, 311, 366–367. Nämä oikeudet eivät ole absoluuttisia, vaan lapsi voi kieltää 

tietojen antamisen joissain tapauksissa. 
277 Matikkala 2005, s. 463, alaviite 18. 
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Aseen laukeamisen riski on yhtä suuri – 1/6 – jolloin kuolema yhden liipaisinvedon 

seurauksena ei ole varsin todennäköinen. Toisaalta vastuuasemassa olevan on poistettava 

periaatteessa kaikki riskit, jotka luontaisesti uhkaavat lasta.278 Tulkitsen tämän tarkoittavan 

sitä, että vastuuasemassa olevan on poistettava myös oma toimintansa riskitekijänä. 

Esimerkissä vanhempi on selvästi voinut estää seurauksen syntymisen riskitekijät. Hän on 

voinut jättää menemättä lapsen huoneeseen, hän on voinut jättää tuomatta asetta lapsen 

huoneeseen ja on voinut jättää vetämättä liipaisimesta. Ei jää varteenotettavaa epäilyä siitä, 

että seuraus olisi jäänyt syntymättä, jos vanhempi olisi toiminut toisin. 

 

Tapauksessa KKO 2017:8 vastaaja tietoisena HIV-infektiostaan oli ollut lukuisia kertoja 

suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. HIV-

infektio oli tarttunut asianomistajaan. Kysymys KKO:ssa oli siitä, oliko pahoinpitelyä pidettävä 

törkeänä. Tahallisuutta ei puitu, sillä syyksilukeminen oli tahallisuuden osalta saanut jo lainvoiman. 

KKO tuomitsi vastaajan törkeästä pahoinpitelystä todeten HIV-infektion olevan vakava sairaus.  

 

Ennakkopäätös KKO 2017:8 on saanut osakseen kritiikkiä, koska on epäselvää, olisiko 

tahallisuuskynnys ylittynyt, jos tahallisuuskysymystä olisi puitu KKO:ssa.279 Aiemmassa 

HIV-infektiota koskevassa tapauksessa KKO 2015:84 syyte törkeän pahoinpitelyn 

yrityksestä hylättiin, koska tartuntariskin todennäköisyys oli ollut niin vähäinen, ettei 

todennäköisyystahallisuuden kynnys ylittynyt. KKO 2017:8:n saama kritiikki on perusteltu. 

Vaikka tapauksessa KKO 2017:8 suojaamattomia sukupuoliyhteyskertoja on ollut vähintään 

kymmeniä verrattuna tapaukseen KKO 2015:84, joissa sukupuolisyhteyskertoja oli vain 

yksi, ei objektiivisesti tarkasteltuna tarttumisen todennäköisyys ole ylittänyt 

todennäköisyystahallisuuden vaatimaa kynnystä.280  

 

Huomionarvoista on kuitenkin, että tapauksessa KKO 2017:8 osapuolet ovat olleet 

avioliitossa keskenään. Tapauksesta KKO 2015:84 ei käy ilmi, olivatko osapuolet 

vakiintuneessa suhteessa. Aviopuolisoiden voidaan joissain tapauksissa katsoa olevan 

vastuuasemassa toisiinsa nähden.281 Mielestäni tapauksessa KKO 2017:8 törkeän 

pahoinpitelyn todennäköisyystahallisuuden kynnys ei pitäisi ylittyä sillä perustella, että 

tartuntariskin todennäköisyys on selvästi korkeampi kuin tapauksessa KKO 2015:84. 

 
278 Ks. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 111. 
279 Kukkonen 2017; Frände 2018, s. 215. 
280 Tapauksessa KKO 2017:8 käräjäoikeus oli perustanut arvionsa tartuntariskiin 1:100–1:1000. Vrt. 

tapaukseen KKO 2015:84, jossa tartuntariski oli ollut 1:700–1:3000. 
281 Asiaa käsitellään tarkemmin alaluvussa 5.2.3. 
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Tartuntariski jää edelleen objektiivisesti tarkasteltuna alle varsin todennäköisen. Olisiko 

tahallisuus kuitenkin arvioitava toisin kumppaneiden suhteiden perusteella? Jos vastaajan 

olisi katsottu olevan vastuuasemassa puolisostaan tekijän ja uhrin välisen suhteen 

perusteella, olisi hänellä ollut velvollisuus estää uhrin terveyden vahingoittuminen ja poistaa 

periaatteessa kaikki riskitekijät. Tässä tapauksessa sairauden aiheuttava riskitekijä on ollut 

vastaajan oma toiminta, jonka vastuuasemassa olevan vastaajan on pitänyt estää. Jos vastaaja 

olisi toiminut vastuuasemansa edellyttämällä tavalla toisin, ei seurausta olisi varsin 

todennäköisesti syntynyt.282 Tämän näkemyksen mukaan tahallisuusarviointi ei perustuisi 

tartuntariskin todennäköisyyteen, vaan todennäköisyystahallisuusarvioinnissa ratkaisevaa 

olisi se, mikä olisi seurauksen syntymisen todennäköisyys kyseisissä olosuhteissa, jos 

uhkaava riskitekijä olisi tekijän vastuuaseman edellyttämällä tavalla poistettu.283 

 

Todennäköisyysarvioinnin kohdentaminen aktiivisesta tekemisestä seurauksen estämiseen 

ei ole ongelmatonta. RL 3:3:ssa, jossa määritetään vastuuaseman perusteet, käsitellään vain 

laiminlyönnin rangaistavuutta. Ampumisesimerkissä tahallisen henkirikoksen rangaistavuus 

vaatisi, että laiminlyönnin yleiskielisestä merkityksestä irtaannuttaisiin. Laiminlyönnin on 

yleiskielessä ymmärretty tarkoittavan aktiivisen tekemisen vastakohtaa.284 Toisin sanoen 

kyse on siitä, mitä tekijä ei ole tehnyt. Tämä on ongelmallista laillisuusperiaatteen 

kannalta.285 Ampumisesimerkissä lapsen kuolema on aiheutettu aktiivisella tekemisellä, eli 

ampumalla. Toisaalta, vastuuasemassa oleva ampuja on aktiivisella tekemisellään myös 

jättänyt tekemättä asioita, joista keskeisin on lapsen suojeleminen väkivallalta 

vastuuasemansa edellyttämällä tavalla. Rikosoikeustieteessä ei tällä hetkellä vallitse 

yksimielisyyttä siitä, miten laiminlyönti ja aktiivinen tekeminen pitäisi erottaa toisistaan, vai 

pitäisikö niitä erottaa ylipäätään.286 

 

Normatiivinen pohja vanhemman suojeluvelvollisuudelle on niin vahva, että aktiivinen 

lapsen hengen vaarantaminen vaikuttaa erittäin moitittavalta. ”[J]os suojeluvastuussa oleva 

on velvollinen aktiivisella tekemisellään estämään toiselle aiheutuvat vahinkoseuraukset, on 

 
282 Vastaaja olisi voinut toimia toisin esimerkiksi vaatimalla asianomistajaa käyttämään asianmukaisia 

ehkäisyvälineitä. Vastaaja olisi myös voinut kertoa tartunnastaan. Jos asianomistaja olisi HIV-tartunnasta 

tietoisena kuitenkin suostunut sukupuoliyhteyteen, rikosoikeudellisesti relevantti seuraus olisi saattanut syntyä, 

mutta teon oikeudenvastaisuus olisi todennäköisesti poistunut asianomistajan tietoisen riskinoton perusteella. 
283 Tässä yhteydessä en ole kiinnittänyt huomiota ”vanhempaan HIV-tapaukseen” KKO 1993:92, sillä tekijän 

ja uhrin suhteen laatu on jäänyt kyseisessä tapauksessa epäselväksi. 
284 Nurmimäki 2004, s. 127. 
285 Nurmimäki 2004, s. 134.  
286 Ks. teon teorioista Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 217–219. 
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hän sitä paremmalla syyllä velvollinen olemaan edistämättä” rikosoikeudellisesti relevantin 

seurauksen syntymistä.287 Tuomio taposta ampumisesimerkissä vastaisi näkemykseni 

mukaan nykyistä moraalikäsitystä. Näistä näkökohdista huolimatta tällaiselle tulkinnalle ei 

ole sijaa laillisuusperiaatteesta johtuen. Koska seuraustahallisuus on kirjattu rikoslakiin, ei 

sen määritelmää voida laajentaa vastaajan vahingoksi. Teko on tahallinen, jos tekijä on 

pitänyt seurauksen aiheutumista varsin todennäköisenä. Hyttinen ja Tapani toteavat HIV-

tapauksessa tahallisuuden edellyttävän sitä, että HIV-infektoitunut henkilö pitää 

vähintäänkin varsin todennäköisenä sitä, että hänen laiminlyöntinsä myös johtaa HIV-

tartuntaan.288 Turun HO:n tapauksessa, jossa vastaaja tuomittiin taposta laiminlyönnin 

perusteella, todettiin, että vastaajan ”måste ha insett att följden av hans handlande 

uteslutande eller övervägande sannolikt är att Lindqvist drunknar”.289 HIV-tapauksessa 

oleellista on siis sairauden tarttumisen todennäköisyys. Hukkumistapauksessa oleellista on 

hukkumisen todennäköisyys. Ampumisesimerkissä oleellista on näin ollen kuoleman 

todennäköisyys ensimmäisestä laukauksesta. 

 

Laiminlyönnin todennäköisyystahallisuuteen ei riitä, että vastuuaseman edellyttämä 

toiminta olisi estänyt seurauksen syntymisen. Lisäksi edellytetään, että tekijän näkökulmasta 

seuraus olisi varsin todennäköisesti syntynyt tekijän laiminlyödessä 

toimimisvelvollisuutensa.290 Yllä olevissa esimerkeissä vastaajan toiminnan ei siis pitäisi 

johtaa tahallisesta rikoksesta tuomitsemiseen, jollei rikosoikeudellisesti relevanttia seurausta 

ole aiheutettu tarkoituksellisesti. 

 

Edellä esitetyt ampumis- ja HIV-esimerkit ovat poikkeuksellisia siten, että niissä 

objektiivinen seuraustodennäköisyys on tilastomatemaattisesti laskettavissa. Tietääkseni 

tällä hetkellä ei ole selkeästi ja objektiivisesti laskettavissa, millä todennäköisyydellä 

menettelystä tai laiminlyönnistä x seuraa toisen henkilön henkisen terveyden 

vahingoittuminen. Jos tällaista selvitystä ei ole saatavilla yksittäistapauksessa, on 

seurauksen syntymisen todennäköisyys kytkettävä yleiseen elämänkokemukseen 

tahallisuutta arvioitaessa.  

 

 
287 Nuutila 1996, s. 468. 
288 Hyttinen – Tapani 2017, s. 783.  
289 Turun HO 15.3.2013, Nr 637.  
290 Ks. Kühl 2017, s. 730–731. 
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5.2. Puolisoon kohdistettu henkinen väkivalta 

5.2.1. Puolisoita koskeva muu kuin rikosoikeudellinen lainsäädäntö 

Ihmis- ja perusoikeussopimukset soveltuvat kaikkiin ihmisiin. Erityislainsäädäntöä koskien 

nimenomaan puolisoiden oikeuksia liittyen henkiseen terveyteen ja rikosoikeuteen ei ole 

paljon. Lähisuhderikosten rikosprosessiin liittyvää sääntelyä on jonkin verran. Esimerkiksi 

EU:n tasolla säädetty läheissuhdeväkivallan uhreja koskeva rikosuhridirektiivi291 on 

johtanut prosessioikeudellisen lainsäädännön muutoksiin Suomessa.292 

 

Istanbulin sopimuksella pyritään muun muassa ehkäisemään ja poistamaan perheväkivaltaa. 

Perheväkivallalla tarkoitetaan kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai 

nykyisten puolisoiden tai kumppanien välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai 

taloudellisen väkivallan tekoja (3 artikla). Perheväkivalta on sukupuolineutraali termi, joka 

voi koskea niin miehiä kuin naisia sekä tekijöinä että uhreina.293 Istanbulin sopimus 

velvoittaa sopimusvaltioita varmistamaan, että yleissopimuksen rangaistaviksi säädettävät 

teot tutkitaan ja pannaan syytteeseen tehokkaasti (49 artikla). Sopimusvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat lainsäädäntö- ja muut toimet edistääkseen ja suojellakseen jokaisen, 

erityisesti naisten, oikeutta elää vapaana väkivallasta sekä julkisessa että yksityiselämässä 

(4 artikla). Sopimusvaltioiden on kriminalisoitava henkilön henkisen terveyden tahallinen 

vakava vahingoittaminen pakottamalla tai uhkaamalla (33 artikla). 

 

Laillisuusperiaatteesta johtuen kansainväliset yleissopimukset eivät ole rikosoikeuden alalla 

yleensä suoraan sovellettavissa vastaajan vahingoksi ilman kansallisia 

lainsäädäntötoimia.294 Valtion halukkuus sitoutua tällaiseen sopimukseen ja sen 

kriminalisointivelvoitteisiin kuitenkin korostaa sitä, että väkivallaton perhe-elämä on 

Suomessa tärkeänä pidetty oikeushyvä, ja että sen loukkauksiin on suhtauduttava vakavasti. 

 

Istanbulin sopimus asettaa kriminalisointi- ja suojeluvelvoitteita vain sopimusvaltioille. 

Verrattuna lasten suojeluvelvollisuuteen, kansallisesta lainsäädännöstä ei löydy tukea sille, 

että puolisoilla olisi suojeluvelvoitteita toisiinsa nähden. Avioliittolaissa (1929/234) on 

 
291 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen 

uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksesta sekä neuvoston puitepäätöksen 

2001/220/YOS korvaamisesta.  
292 Kimpimäki 2020, s. 333. 
293 Selitysmuistio 2011, kohta 41. 
294 KKO 2020:20. 



 

 

62 

säädetty vain elatusvelvollisuudesta: kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa 

perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen (46 §). Kontrastina esimerkiksi 

Saksan kansallisessa lainsäädännössä on nimenomainen säännös, jonka mukaan 

aviopuolisot ovat vastuussa toisistaan (1353 § BGB). 

 

5.2.2. Henkinen väkivalta aktiivisena tekemisenä 

Parisuhdeväkivalta on usein jatkuvaa. Henkinen väkivalta esiintyy esimerkiksi 

nöyryyttämisenä, eristämisenä, taloudellisena kontrollina, uhrin ja tämän läheisten 

uhkailuna sekä itsemurhalla uhkailuna. Henkinen väkivalta koetaan usein fyysistä väkivaltaa 

raskaampana.295 Parisuhdeväkivalta voi sisältää erilaisia väkivallan muotoja, minkä vuoksi 

on esimerkiksi vaikea erottaa fyysistä väkivaltaa henkisestä väkivallasta terveyden 

vahingoittumisen näkökulmasta. Turun HO:n tuomiossa ruumiillinen väkivalta ja henkinen 

väkivalta erotettiin toisistaan ja niitä tarkasteltiin erikseen, vaikkakin saman syytekohdan 

alaisuudessa. 

 

Turun HO:n tuomiossa R 15/1691 henkistä väkivaltaa ja sen aiheuttamaa terveyden 

vahingoittumista todisteltiin asianomistajan kertomuksen, lääkärinlausuntojen, potilaskertomusten, 

raskauden seurantalomakkeen sekä asianomistajan tavanneiden terveydenhoitajien kertomusten 

perusteella. Tekoaikaan vastaaja ja asianomistaja olivat asuneet yhdessä aviopuolisoina.  Henkinen 

väkivalta oli esiintynyt muun muassa uhkailuna ja nimittelynä. Vastaajan menettely oli jatkunut yli 

puolentoista vuoden ajan ja vahingoittanut uhrin terveyttä. Vastaajan katsottiin syyllistyneen 

pahoinpitelyyn henkisen väkivallan osalta. 

 

Vaasan HO:n tapauksessa oli vastaavasti arvioitu ruumiillista väkivaltaa ja henkistä 

väkivaltaa erikseen, kuitenkin saman syytekohdan alaisuudessa. Tässä tapauksessa HO 

päätyi päinvastaiseen ratkaisuun. 

 

Vaasan HO:n ratkaisussa R 13/828 vastaajaa syytettiin siitä, että tämä oli eristänyt asianomistajan 

muusta maailmasta, estänyt asianomistajaa sopeutumaan normaaliin elämään, rajoittanut 

asianomistajan rahankäyttöä sekä käskenyt asianomistajaa pukeutumaan muslimivaatteisiin. 

Perheen yhdistämisen jälkeen asianomistaja on ollut monessa suhteessa riippuvainen vastaajasta, 

koska asianomistaja ei ole osannut suomea eikä tuntenut Suomen yhteiskuntaa ja olosuhteita. 

Vastaajan ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn henkisen väkivallan osalta. Se, ettei 

vastaaja ollut antanut asianomistajan käyttöön rahaa tämän toivomalla tavalla, on ollut vastaajan 

 
295 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 40–41. 
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taloudellisten tulojen vähäisyyteen nähden ymmärrettävää. Asianomistaja on alkanut käyttää huivia 

perheeltään saamansa neuvon perusteella, eikä vastaajan siten katsottu pakottaneen asianomistajaa 

huivin käyttöön. Asianomistajan eristäminen jäi myös näyttämättä, kun asianomistaja on voinut 

muun muassa osallistua suomen kielen kurssille, tavata muita ihmisiä ja pitää kaukana olleisiin 

sukulaisiin yhteyttä puhelimitse. 

 

RL 6:4:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa 

rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään 

muuhun tekijän syyllisyyteen. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa rikoksen moitittavuutta 

arvioitaessa huomioon on otettava teon luonne lähisuhdeväkivaltana. Tämä näkemys saa 

tukea sekä kansallisesta oikeuskäytännöstä että Istanbulin sopimuksen voimaantulosta.296  

 

Parisuhdeväkivallassa tekijä ja uhri eivät useinkaan ole tosiasiallisesti tasavertaisessa 

asemassa. Erityisesti henkisen väkivallan teoissa on havaittavissa erinäisiä vallankäytön 

keinoja, kuten uhkailua, painostamista, taloudellista alistamasta ja eristämistä.297 KKO on 

ratkaisukäytännössään katsonut, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa, joissa tekijä ja 

uhri eivät ole tasavertaisessa asemassa, vaan uhri tarvitsee erityistä suojelua, teon 

vahingollisuus ja vaarallisuus sekä tekijän syyllisyyden aste puoltavat rangaistuksen 

mittaamista yleistä rangaistuskäytäntöä ankarammaksi.298 Tapauksessa KKO 2018:22 

vastaaja ja uhri olivat olleet seurustelusuhteessa, mutta eivät asiakirjoista ilmenevien tietojen 

mukaan asuneet samassa taloudessa. KKO katsoi, ettei seurustelusuhteeseen liity yhtä 

olennaista suojelun tarvetta kuin samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kesken, ja 

lähisuhdeväkivallan toistuvuudesta huolimatta tapauksessa ei ollut sellaista painavaa syytä, 

joka estäisi tekijän tuomitsemisen yhdyskuntapalveluun.299 Vaikka tekijä ja uhri eivät 

olisikaan tosiasiallisesti tasavertaisessa asemassa, on normaalia ankarampaan 

rangaistukseen tuomitseminen hyväksyttyä vain, jos uhri tarvitsee erityistä suojelua. 

 

5.2.3. Henkinen väkivalta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena 

Vastuuaseman synnyttävä suhde 

Hallituksen esityksessä todetaan aviopuolisoilla olevan määrätty huolenpitovelvollisuus 

toisistaan, mikä on johtanut muun muassa heitteillepanosäännöksen soveltamiseen 

 
296 Ks. KKO 2020:20, perustelukohta 15. 
297 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 103. 
298 KKO 2020:20, KKO 2018:22 ja KKO 2012:9. 
299 KKO 2018:22, perustelukohta 17. 
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vanhemmassa oikeuskäytännössä.300 Nykyään kuitenkin katsotaan, ettei puolisoilla ole 

toisistaan yleistä huolenpitovelvollisuutta.301 Parisuhteen olosuhteista johtuen erityinen 

huolenpitovelvollisuus voi kuitenkin syntyä, kuten toisen puolison sairauden, vamman, iän 

tai muun sellaisen seikan perusteella.302 

 

Tapauksessa KKO 2009:36 B oli menehtynyt nukahdettuaan päihtyneenä löylyhuoneeseen. KKO 

katsoi, ettei erityistä huolenpitovelvollisuutta ollut seurustelusuhteessa olevien aikuisten 

henkilöiden A:n ja B:n välillä, jotka eivät olleet avioliitossa eivätkä asuneet yhdessä. Asiassa ei 

esitetty muutakaan selvitystä, jonka perusteella voitaisiin vakiintuneen käytännön mukaan katsoa 

A:lla olleen erityinen huolenpitovelvollisuus B:stä.303 

 

Uudemman ratkaisukäytännön sekä oikeuskirjallisuuden perusteella epävarsinaisen 

laiminlyöntirikoksen konstruktion soveltuvuus parisuhteessa olevien osapuolten välisen 

suhteen perusteella edellyttää poikkeuksellisen vahvoja perusteita.304 Vaikka vanhempi 

oikeuskäytäntö puoltaa puolison määrättyä toimimisvelvollisuutta305, on perhe-elämä 

olennaisesti muuttunut viime vuosikymmeninä, mikä vaikuttaa toimimisvelvollisuuden 

olemassaolon tulkintaan306. Perheoikeudellinen lainsäädäntö ei luo normatiivista perustaa 

toimimisvelvollisuudelle puolisoiden välillä.307 Lähtökohtana on pidettävä suhdetta, jossa 

osapuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa ja autonomisia henkilöitä, jotka pitävät huolen 

itsestään, jollei suhteen erityisistä olosuhteista muuta johdu. 

 

Frände on aiemmin todennut, että yleisenä periaatteena lienee, että suhteen laadulta 

edellytetään yhdessä asumista.308 Myös Asp, Ulväng ja Jareborg ovat tulkinneet, että 

vastuuasema on tuskin käsillä, jos kyse on kihlatuista, jotka eivät asu yhdessä.309 Hyttinen 

ja Tapani ovat puolestaan tulkinneet, että vastuuasema perustuu suhteen 

kokonaisarvosteluun.310 Suhteiden monimuotoisuuden vuoksi olen Hyttisen ja Tapanin 

kanssa samoilla linjoilla. Suhde voi olla sillä tavalla läheinen, että vastuuasema on käsillä 

 
300 HE 44/2002 vp, s. 44. 
301 Melander 2016, s. 119. 
302 KKO 2009:36, perustelukohta 9. 
303 Ibid. 
304 Ks. Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 223. 
305 Ks. KKO 1950 II 259. 
306 Lappi-Seppälä 2003, s. 766. 
307 Nuutila 1997, s. 132; Lappi-Seppälä 2003, s. 766 alaviite 39. 
308 Frände 2012, s. 216.  
309 Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 113 alaviite 81; ks. myös Jareborg 1995, s. 132. 
310 Hyttinen – Tapani 2017, s. 786. 
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suhteen erityisten olosuhteiden vuoksi, vaikka suhteen osapuolet eivät asuisi samassa 

taloudessa. Ei ole poissuljettua, etteikö vastuuasema voisi muodostua tekijän ja uhrin 

suhteen perusteella eri osoitteissa asuvien henkilöiden välille esimerkiksi avioliitossa 

olevien henkilöiden välillä, jotka työnsä vuoksi asuvat eri osoitteessa, taikka niin sanotuissa 

”on-off-suhteissa”. Suhteen laatu on otettava tapauskohtaisesti huomioon vastuuaseman 

olemassaoloa arvioitaessa.  

 

Tahallinen henkirikos epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena 

Epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktion sovellettavuus tahalliseen rikokseen saa 

argumentatiivista tukea Turun HO:n ratkaisusta R 12/880.311 Tapauksessa vastaajan 

naisystävä oli joutunut veden varaan ollessaan vahvasti päihtynyt ilman pelastusliiviä ja 

hukkunut. HO tuomitsi vastaajan taposta sillä perusteella, ettei tämä ollut estänyt 

naisystävänsä hukkumista vastuuasemastaan huolimatta. Vastuuasema perustui yksinomaan 

vastaajan ja uhrin läheiseen suhteeseen.312 HO katsoi tulleen näytetyksi, että vastaaja ja uhri 

olivat eläneet avioliiton omaisissa olosuhteissa. Lisäksi uhrilla oli HO:n mukaan perusteltu 

ja oikeutettu odotus vastaajan ryhtymisestä toimiin hukkumisvaaran estämiseksi, koska 

vastaaja ja uhri olivat olleet yksin aluksella eikä lähettyvillä ollut muuta apua saatavilla. 

 

Turun HO:n tuomion perustelut koskien vastuuasemaa jäävät ontuviksi ottaen huomioon 

aiempi KKO:n ratkaisu. HO perusteli vastaajan toimimisvelvollisuutta ainoastaan vastaajan 

ja uhrin avioliitonomaisella suhteella. Tämä näkemys on ristiriidassa KKO 2009:36:n 

kanssa, jossa on todettu, että ”aviopuolisoillakaan ei lähtökohtaisesti ole tällaista 

velvollisuutta”. Velvollisuus voi syntyä ”puolisoiden olosuhteiden” perusteella, kuten 

sairauden, vamman, iän tai muun sellaisen seikan perusteella. HO ei ole perustellut, mikä 

puolisoiden erityinen olosuhde on synnyttänyt vastuuaseman. Vaikuttaa sen sijaan siltä, että 

HO on ottanut lähtökohdaksi avioliitonomaisen suhteen riittävän vastuuaseman perusteeksi. 

 

 
311 Hyttinen – Tapani 2017, s. 781; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 221.  
312 Asiassa käsiteltiin myös sitä, perustuuko vastaajan vastuuasema RL 3:3.2:n 1 kohdassa tarkoitettuun 

asemaan aluksen päällikkönä ja kohtaan 4 vastaajan vaaraan aiheuttaneeseen toimintaan. HO katsoi, ettei 

vastaaja ollut 1 kohdan tarkoittamassa asemassa, ja vastaajan aiheuttaneen uhrin veden varaan joutumisen 

jääneen näyttämättä. 
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Laajempi arviointi toimimisvelvollisuuden olemassaolosta on esitetty Pohjois-Karjalan 

käräjäoikeuden tuomiossa R 20/556.313 Mielestäni käräjäoikeuden perustelu vastuuaseman 

olemassaolosta on onnistunut. 

 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tapauksessa R 20/556 uhri on ollut liikuntakyvytön ja vastaaja on 

ollut uhrin avopuoliso ja omaishoitaja. Vastaaja ja uhri olivat nauttineet alkoholia, valvoneet 

yhtäjaksoisesti 2–3 vuorokauden ajan sekä keskustelleet yhteisestä itsemurhasta. Vastaaja oli 

annostellut uhrille lääkkeet ja insuliinin, jotka uhri oli itse ottanut. Vastaaja ei ollut hälyttänyt apua. 

Uhri oli kuollut insuliinin yliannostuksesta yhdistettynä runsaaseen alkoholin käyttöön ja muiden 

lääkkeiden yhteisvaikutukseen. Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta ensisijaisesti taposta 

välillisen tekemisen tai epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktiota soveltamalla. 

Tuomioistuin hylkäsi väitteen välillisen tekemisen konstruktion sovellettavuudesta tapaukseen, 

koska näyttämättä oli jäänyt, että vastaaja olisi ollut aloitteentekijä tai yllyttäjä uhrin itsemurhaan, 

että vastaaja olisi tavoitellut uhrin kuolemaa käyttäen tarkoituksella hyväkseen uhrin erehdystä, että 

vastaaja olisi pakottanut tai painostanut uhria riistämään henkensä, ja lisäksi uhrin oli katsottava 

olleen tietoinen toimintansa riskeistä, vaikka tämän kyky tehdä vakaita ja harkittuja päätöksiä oli 

merkittävästi heikentynyt. Sitä vastoin tuomioistuin katsoi epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen 

konstruktion soveltuvan tapaukseen. Vastaaja ja uhri olivat seurustelleet ja asuneet yhdessä kolmen 

vuoden ajan. Heidän suhdettaan on voitu pitää läheisenä ja vakiintuneena, ja vastaaja uhrin 

omaishoitajana oli huolehtinut uhrin jokapäiväisestä hoidosta. Lisäksi uhri itse ei olisi kyennyt 

saamaan insuliinia ja lääkkeitä, joilla itsemurha toteutettiin. Näin ollen vastaajan katsottiin olleen 

vastuuasemassa suhteessa uhriin. Tuomioistuin tuomitsi vastaajan vankeusrangaistukseen surmasta.  

 

Toimimisvelvollisuuden olemassaolo on helpompi todeta, jos puolisolla on muu kuin ”vain” 

puolison rooli siten, että toimimisvelvollisuuden peruste voidaan todeta lisäksi muun kuin 

RL 3:3.2:n 2 kohdan perusteella. Yllä kuvatussa Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden 

tapauksessa vastaaja oli uhrin avopuolison lisäksi myös uhrin omaishoitaja. Tämän lisäksi 

hän oli aktiivisella toiminnallaan edesauttanut seurauksen syntymistä tarjoamalla uhrille 

alkoholia, lääkkeitä ja insuliinia.314 Vastaajan toimimisvelvollisuus on ollut siten 

todettavissa RL 3:3.2:n 2 kohdan lisäksi 1, 3 ja 4 kohdan perusteella. 

 

Itsemurhalla uhkailu on yksi henkisen väkivallan muoto, jolla voidaan pyrkiä estämään 

puolisoa ottamasta eroa. Puolison uhattua tappaa itsensä jos toinen lähtee suhteesta, onko 

toisella puolisolla velvollisuus estää itsemurha rangaistusvastuun uhalla? Jos 

 
313 Vastaaja oli valittanut hovioikeuteen, mutta peruutti valituksensa, minkä myötä käräjäoikeuden tuomio on 

jäänyt lainvoimaiseksi.  
314 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 4.1.2021, 21/100095, R 20/556. 
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vastuuasemassa oleva puoliso jättää itsemurhalla uhkaavan puolison yksin hankkimatta tälle 

apua, voi periaatteessa kyseessä olla tahallinen henkirikos, jos itsemurha toteutetaan ja muut 

rikosvastuun edellytykset täyttyvät. Vastuuasemaa puoltava näkökulma on läheisen suhteen 

lisäksi vaaran vakavuus ja suojeltavan oikeushyvän (elämän) tärkeys. Vastuuaseman 

olemassaoloa ei kuitenkaan voida pitää perusteltuna, vaikka uhkaus toteutetaankin, jos 

itsemurhan uhkailun tarkoituksena on toisen puolison kontrolloiminen. Itsemurhalla uhkailu 

on keino rajoittaa puolison yksityiselämän suojaa, joka on turvattu PL 10 §:ssä. Siihen 

kuuluu oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä 

oikeus määrätä itsestään315. Vanhempi-lapsi-suhteessa lapsen etu menee edelle vanhemman 

ja lapsen oikeuksia yhteensovitettaessa, mutta samankaltaista sääntöä ei ole puolisoiden 

oikeuksia yhteensovitettaessa. Vaikka itsemurhaa aikova puoliso odottaisikin, että toinen 

ryhtyy toimiin vaaran torjumiseksi (esimerkiksi jäämällä suhteeseen), ei tällainen odotus ole 

oikeutettu toisen puolison perusoikeuksien rajoitusyrityksen takia. Jos 

toimimisvelvollisuuden kuitenkin katsottaisiin olevan käsillä, toisen puolison 

toimimisvelvollisuuden asiallinen ulottuvuus voidaan korkeintaan ulottaa siihen, että toinen 

puoliso ilmoittaa itsemurhan vaarasta viranomaiselle, ja näin vastuu vaaran torjumisesta 

siirtyy viranomaiselle.316 

 

Puolisoiden välisen toimimisvelvollisuuden olemassaolo riippuu siitä, onko puolisolla ollut 

perusteltu ja oikeutettu odotus toisen ryhtymisestä toimiin vaaran torjumiseksi. Tämä 

harkinta on tehtävä tapauskohtaisesti muun muassa suhteen luonnetta ja olosuhteita 

arvioiden. Normatiivinen perusta toimimisvelvollisuudelle parisuhteessa on kuitenkin 

huomattavasti vaikeampi todeta kuin vanhempi-lapsi-suhteessa, jos vastuuasema 

perustetaan ainoastaan tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen RL 3:3.2:n 2 kohdan mukaisesti. 

 

5.2.4. Tahallisuus suhteessa vastuuasemaan 

Peittämisperiaatteen mukaan tahallisuuden on katettava koko oikeudenvastainen teko – sekä 

teon seurauksen että teko-olosuhteet.317 Pohdittavaksi voi tulla epävarsinaisten 

laiminlyöntirikosten tapauksissa, onko tekijän tahallisuuden katettava myös se olosuhde, että 

tekijä on vastuuasemassa. 

 

 
315 HE 309/1993 vp, s. 53. 
316 Ks. Nurmimäki 2004, s. 136. 
317 Matikkala 2005, s. 529–532; Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 264. 
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Tapauksessa KKO 1994:101 vastaaja oli esiintynyt luontaishoidon asiantuntijana. Hän oli ollut 

tietoinen, että sokeritautia sairastaneen lapsen vanhemmat luottivat häneen ja noudattivat hänen 

ohjeitaan. Vastaaja oli neuvonut vanhempia korvaamaan lapsen hoidossa lääkärin määräämän 

insuliinihoidon niin sanotulla kuhnehoidolla. Vastaaja on tullut henkilökohtaisesti hoitamaan lasta 

sairauden pahennettua ja tuolloin havainnut lapsen olevan hälyttävässä kunnossa. Vastaaja oli 

laiminlyönyt huolehtia siitä, että lapsi olisi ajoissa saanut insuliinia tai saatettu sairaalahoitoon, 

seurauksin, että lapsi oli kuollut. Vastaaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta.  

 

Syyttäjä valitsi syyttää vastaajaa tapauksessa KKO 1994:101 kuolemantuottamuksesta. Siksi 

oikeudessa ei punnittu, oliko vastaaja syyllistynyt tahalliseen rikokseen. Sitä vastoin 

vastaajan tahallisuutta on sivuttu oikeustapauskommentaarissa. Fränden mukaan vastaajan 

tahallisuus sulkeutuu pois jo sillä perusteella, että vastaajalta puuttui tietoisuus omasta 

vastuuasemastaan.318 Nuutila on samalla kannalla todeten, että vastaaja on ollut 

tunnusmerkistöerehdyksen vallassa, koska tämä ei mieltänyt olleensa vastuuasemassa lapsen 

hengestä.319 KKO ei ottanut kantaa vastaajan omaan käsitykseen vastuuaseman 

olemassaolosta. 

 

Toisin kuin Frände ja Nuutila, tulkitsen, että vastaajan epätietoisuus vastuuasemastaan ei 

olisi poistanut vastaajan tahallisuutta. Saksan BGH:ssa on todettu, ettei tahallisuutta poista 

tekijän tietämättömyys toimimisvelvollisuudestaan. Tällainen olosuhde ei kuulu tahallisen 

epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen tunnusmerkistöön. Näin ollen kyse ei ollut 

tunnusmerkistöerehdyksestä, vaan kieltoerehdyksestä. Rikoksen tunnusmerkistöön 

epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa kuuluu sen sijaan tunnusmerkistönmukainen 

seurauksen estämisen laiminlyönti sekä olosuhteet, jotka perustavat vastuuaseman.320 

 

BGH:n kannanottoa mukaillen myös Suomen rikosoikeudessa on katsottava vastuuaseman 

perustavien olosuhteiden olevan epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen tunnusmerkistöön 

kuuluvia teko-olosuhteita. Jos tekijä erehtyy tällaisista olosuhteista, kyseessä on 

tahallisuuden poistava tunnusmerkistöerehdys.321 Tahallisuutta tarkasteltaessa 

rangaistavuuteen vaaditaan tältä osin siten olosuhdetahallisuutta. Tekijän on pitänyt olla 

 
318 Frände – Nuutila 1996, s. 487. 
319 Frände – Nuutila 1996, s. 495. 
320 BGHSt 16, 155: “Die Bestrafung wegen eines vorsätzlichen unechten Unterlassungsdelikts setzt nicht 

voraus, dass der Täter sich der Rechtspflicht zur Erfolgsabwendung tätig zu werden (Garantenpflicht), bewusst 

ist.” 
321 Frände 2012, s. 220. 
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tietoinen tai pidettävä varsin todennäköisenä näiden vastuuaseman perustavien olosuhteiden 

olemassaoloa. Jos tekijä on ollut tietoinen relevanteista vastuuaseman perustuvista 

olosuhteista, mutta erehtyy toimimisvelvollisuudestaan, on kyse kieltoerehdyksestä.322 

Kieltoerehdyksen ollessa käsillä tekijä on erehtynyt pitämään tekoaan sallittuna. 

Kieltoerehdys ei poista tekijän tahallisuutta, vaan kyseessä on anteeksiantoperuste.323 

 

Vanhemman, jonka lapseen on kohdistettu henkistä väkivaltaa, lienee normaalitapauksissa 

vaikeaa perustella, ettei vanhempi olisi ollut tietoinen toimimisvelvollisuuden synnyttämistä 

olosuhteista. Lähinnä tulee mieleen tapaus, jossa vanhempi huomaa lapsen olevan vaarassa, 

mutta erehtyy luulemaan lasta muuksi kuin omaksi lapsekseen, ja tästä syystä laiminlyö 

toimimisvelvollisuutensa. Tahallisuuden ulottaminen vastuuaseman perustaviin 

olosuhteisiin voi olla kuitenkin hankalampaa silloin, kun vastuuasema perustuu parisuhteen 

osapuolten läheiseen suhteeseen. Havainnollistan tilannetta seuraavalla esimerkillä:  

 

A:lla ja B:llä on ollut vuosia kestävä, myrskyisä ”on-off-parisuhde”. He ovat välillä asuneet yhdessä 

jopa kuukausia ja välillä erillään. Viimeisimmän muutaman kuukauden ajan A ja B ovat 

seurustelleet, mutta asuvat eri osoitteissa. B on kärsinyt vakavasta masennuksesta pidemmän aikaa 

kiusaamisen kohteeksi joutumisen takia. B on yrittänyt kerran aikaisemmin itsemurhaa. B:n äiti on 

kertonut B:n aiemmasta itsemurhayrityksestä A:lle. A:n kysyessä asiaa B:ltä, B on kiistänyt koskaan 

yrittäneensä itsemurhaa. B on kertonut A:lle kärsivänsä lievästä masennuksesta. B:n 

mielenterveysoireet ovat huomattavasti pahentuneet viimeisen muutaman kuukauden aikana ja B on 

eristäytynyt muusta lähipiiristään. A ja B ovat päättäneet viettää iltaa B:n kotona. Heille tulee riitaa, 

minkä seurauksena A haluaa poistua. B järkyttyneessä mielentilassaan ilmoittaa A:lle, että B aikoo 

tappaa itsensä, jos B jää nyt yksin. A ymmärtää, että B varsin todennäköisesti toteuttaa uhkauksensa, 

vaikkei A olekaan tästä aivan varma. Tästä huolimatta A lähtee asunnosta hälyttämättä apua. A:n 

lähdettyä B toteuttaa itsemurhan. Syyttäjä syyttää A:ta taposta väittäen, että A:lla on ollut erityinen 

oikeudellinen velvollisuus estää B:n itsemurha A:n ja B:n välisen suhteen perusteella. 

 

Yllä olevassa esimerkissä ei ole objektiivisessa tarkastelussa yksiselitteistä vastausta siihen, 

onko A ollut vastuuasemassa suhteessa B:hen. B:n mahdollinen perusteltu ja oikeutettu 

odotus siitä, että A ryhtyy toimiin vaaran torjumiseksi, perustuu parisuhteen osapuolten 

väliseen läheiseen suhteeseen, jolloin tapauksessa on tarkasteltava parisuhteen laatua. Myös 

vaaran vakavuus on otettava huomioon.324 Huomiota on kiinnitettävä myös puolison 

 
322 Frände 2012, s. 220. 
323 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 214. 
324 Ks. HE 44/2002 vp, s. 44. 
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mahdolliseen sairauteen, vammaan, ikään tai muuhun sellaiseen seikkaan.325 Vastuuaseman 

olemassaoloa vastaan puhuvat seuraavat olosuhteet: A ja B eivät ole seurustelleet 

yhtäjaksoisesti pitkään, he eivät ole asuneet yhdessä viimeisen seurustelujakson aikana, ja 

he eivät ole avioliitossa. Vastuuaseman puolesta puhuvat seikat ovat sen sijaan seuraavat: A 

ja B ovat tunteneet toisensa pitkään ja aiemmin asuneet yhdessä, A on ollut tekohetkellä B:n 

läheisin henkilö, koska B on tekoaikaan eristäytynyt muusta lähipiiristään, B on ollut 

erityisen suojelun tarpeessa terveydentilansa ja aikaisemman itsemurhayrityksensä 

perusteella, ja B:n ilmoituksen perusteella kyseessä on ollut vakava vaara. Jos A on ollut 

tietoinen kaikista näistä seikoista ja päätynyt siihen lopputulokseen, ettei hän ole vastuussa 

B:n tekemisistä, mutta tuomioistuin katsookin A:n olleen vastuuasemassa, voi kyseeseen 

mahdollisesti tulla kieltoerehdys. 

 

Voidaan myös arvioida, ulottuuko A:n tahallisuus vastuuaseman perustaviin olosuhteisiin. 

Oleelliset olosuhteet ovat tässä arvioinnissa A:n tietoisuus B:n aiemmasta 

itsemurhayrityksestä, A:n tietoisuus B:n nykyisestä terveydentilasta sekä A:n tietoisuus siitä, 

että A on B:n ainut läheinen henkilö tällä hetkellä. A:n on täytynyt ainakin epäillä B:n 

yrittäneen aiemmin itsemurhaa, koska näin B:n äiti on A:lle kertonut. A ei ole voinut olla 

asiasta täysin varma B:n kiistettyä aiemman itsemurhayrityksensä. A on tiennyt, että B kärsii 

masennuksesta, mutta B on kertonut kärsineensä vain lievästä masennuksesta. A on 

kuitenkin saattanut havaita B:n viime kuukausien pahemman oireilun, mikä puhuisi 

vakavamman masennusasteen puolesta. Epäselvää on, onko A tiennyt, että B on eristäytynyt 

muusta lähipiiristään. Jos tuomioistuin katsoo vastuuaseman edellyttävän B:n nykyisen ja 

menneen terveydentilan tuntemusta sekä tietämystä siitä, että A on B:n läheisin henkilö, on 

tuomioistuimen otettava kantaa siihen, onko A tiennyt tai mieltänyt varsin todennäköiseksi 

B:n aiemman itsemurhayrityksen, nykyisen vakavan masennuksen sekä B:n eristäytymisen 

muusta lähipiiristään, jolloin A:n on voitu katsoa syyllistyneen tahalliseen rikokseen 

rikoksen muiden edellytysten täyttyessä. 

 

Nähdäkseni tapauksissa, jotka ovat samankaltaisia yllä olevan esimerkkitapauksen kanssa, 

kieltoerehdys voi tulla hyvinkin kyseeseen, vaikka kieltoerehdystä on KKO:n 

ratkaisukäytännössä sovellettu pidättyvästi.326 Jopa juridisen koulutuksen saaneen henkilön 

on vaikea sanoa, millaista suhdetta ja muita olosuhteita vastuuasema parisuhteen perusteella 

 
325 KKO 2009:36, perustelukohta 9. 
326 Ks. KKO 2018:81, KKO 2018:21 ja KKO 2013:55.  
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edellyttää. Vastuuaseman olemassaolon osoittaminen on huomattavasti helpompaa, jos 

vastuuasema perustuu parisuhteen lisäksi myös muuhun kuin vain RL 3:3.2:n 2 kohtaan. Jos 

tekijä on uhrin puolison lisäksi esimerkiksi uhrin omaishoitaja, jolloin vastuuasema voidaan 

perustaa myös RL 3:3.2:n 3 kohtaan, on vastuuaseman olemassaoloa vaikea kieltää, vaikka 

parisuhteen laatu olisikin kyseenalaistettavissa. Jos yllä olevassa esimerkissä A on 

riitatilanteessa ennen B:n itsemurhailmoitusta esimerkiksi yllyttänyt B:tä itsemurhaan, 

vastuuasema voitaneen väittää perustuvan A:n ja B:n välisen suhteen lisäksi myös A:n 

vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan RL 3:3.2:n 4 kohdan mukaisesti.  

 

5.3. Verkossa tapahtuva henkinen väkivalta läheissuhteen ulkopuolella 

5.3.1. Verkossa tapahtuva henkinen väkivalta 

Tässä alaluvussa käsitellään henkistä väkivaltaa tapauksissa, joissa tekijän ja uhrin välillä ei 

ole läheistä suhdetta, ja joissa henkinen väkivalta tapahtuu verkon välityksellä. Tämä kattaa 

internetissä tapahtuvan nuorten välisen kiusaamisen. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä systemaattista, yhteen henkilöön kohdistuvaa aktiivista tekemistä, jolla on 

negatiivisia vaikutuksia kiusaamisen kohteena olevan mielenterveydelle. Tähän voi kuulua 

internetin välityksellä tapahtuva uhkailu, pilkkaaminen, nimitteleminen ja häpäisevien 

kuvien levittäminen. Henkistä väkivaltaa voi verkossa harjoittaa myös muutoin kuin 

kiusaamalla, kuten manipuloimalla toista itsensä vahingoittamiseen. 

 

Pahoinpidellä voi myös verkon välityksellä, sillä toisen terveyden vahingoittaminen ei vaadi 

fyysistä väkivaltaa. Jos henkisen väkivallan harjoittaja on toiminut tahallisesti, ja uhrin 

terveyden vahingoittuminen on syy-yhteydessä henkisen väkivallan harjoittajan toimintaa, 

voi kyseessä olla pahoinpitely. Verkon välityksellä voidaan myös teoriassa tappaa, jos 

välillisen tekemisen konstruktio soveltuu. Tällöin uhri saadaan tekemään itsemurha. 

Itsemurhaa voidaan verkon välityksellä edistää esimerkiksi taivuttelemalla alaikäinen tai 

syyntakeeton henkilö itsemurhaan. Tahallisuuden näyttäminen voi muodostua tässä kohtaa 

ongelmaksi. 

 

5.3.2. Tahallisuuden puolesta puhuvat seikat 

Todennäköisyystahallisuus ja varmuustahallisuus 
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Todennäköisyys- ja varmuustahallisuuden arvioinnissa oleellista on tekijän käsitys 

seurauksen syntymisen todennäköisyydestä. Todennäköisyys- tai varmuustahallisuus on 

toisinaan pääteltävissä ulkoisten tosiseikkojen ja yleisen elämänkokemuksen perusteella.327 

 

Tapauksessa KKO 2001:7 vastaajan oli täytynyt ymmärtää, että väkevän alkoholijuoman antaminen 

12-vuotiaalle lapselle juotavaksi vahingoittaa tämän terveyttä. KKO:n kiinnitti huomiota tässä 

arvioinnissaan väkevän alkoholijuoman määrään sekä lapsen nuoreen ikään. 

 

Yleinen elämänkokemus on muodostunut tärkeäksi osaksi todennäköisyys- tai 

varmuustahallisuuden arviointia. Tällainen mittapuu on sinänsä ongelmallinen, koska ei ole 

mitään yhtä, yleistä elämänkokemusta, vaan yleisen elämänkokemuksen määrittäminen 

tehdään aina subjektiivisista lähtökohdista.328 Ihmisten kausaalisuhteita koskevat käsitykset 

muotoutuvat yleensä pitkän ajan kuluessa, ja ne saavat vaikutteita eri lähteistä. Vaikka 

kokemussääntö olisikin käsillä, Matikkalan mukaan tarvitaan lisäksi näyttöä, joka liittää 

kyseisen kokemussäännön nimenomaan tekijän käsitykseen, kuten toinen kokemussääntö.329  

Yleistä elämänkokemusta arvioitaessa tukeudutaan ”kadunmiehen”330 tai ”huolellisen 

tarkkailijan”331 käsitykseen siitä, miten tapahtumilla on tapana kehittyä vallitsevissa 

olosuhteissa. Tahallisuuden subjektiivisuuden vuoksi olisikin sinänsä perusteltua, että 

yleistä elämänkokemusta suhteutetaan tekijän ikäpolven mukaisesti. Toisaalta tällainen 

näkemys on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta – sama menettely 

voisi johtaa yhdessä tapauksessa rangaistavuuteen ja toisessa ei, ainoastaan tekijän iän 

perusteella. Vihriälä katsoo, että jos seurauksen objektiivinen todennäköisyys on varsin 

todennäköinen, on tahallisuuden erilainen arvioiminen samankaltaisessa tapahtumankulussa 

tuskin mahdollista, ellei tekijöiden välillä ole selvää käsityskyvyn eroa.332 

 

Tapauksessa KKO 2004:63 15-vuotias vastaaja oli pahoinpidellyt sattumalta tapaamansa 14-

vuotiasta uhria niin, että tämä oli menettänyt tajuntansa. Vastaaja oli siirtänyt uhrin ojan pohjalle, 

jossa vastaaja oli kuristanut uhria seisoen tämän päällä. Vastaajan menettelyn seurauksena uhri oli 

kuollut tukehtumalla hengitettyään ojan pohjalla ollutta mudansekaista vettä. Vastaaja kiisti 

tarkoituksenaan olleen surmata uhri, eikä hengityselinten joutuminen veden alle ollut hänen 

tahtomansa tai mieltämänsä seuraus. Vastaaja vetosi siihen, ettei vastaaja 15-vuotiaan 

 
327 Ks. Matikkala 2005, s. 94–95. 
328 Väisänen – Korkman 2014, s. 736. 
329 Matikkala 2005, s. 92. 
330 Boucht – Frände 2019, s. 63. 
331 Ks. Nuutila 1997, s. 120. 
332 Vihriälä 2012, s. 70. 
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elämänkokemuksella ja ajatusmaailmalla etukäteen tiennyt eikä voinut mieltää uhrin kuolemaa 

tekonsa varsin todennäköiseksi seuraamukseksi. KKO ei antanut tälle väitteelle painoarvoa, vaan 

katsoi, että vastaajan on täytynyt käsittää, että hänen menettelystään seuraa uhrin kuolema. Uhrin 

surmaaminen luettiin vastaajan syyksi tahallisena tappona. 

 

Tekijän varmuus- tai todennäköisyystahallisuuden näyttäminen suhteessa terveyden 

vahingoittumiseen tai kuolemaan on varsin ongelmallista verkossa tapahtuvan henkisen 

väkivallan tapauksissa. Verkossa toimitaan usein anonyymisti, jolloin tekijällä ei ole 

välttämättä tietoja siitä, kuka uhri ylipäätään on. Kiusaamistapauksissakin kiusaajalla on 

harvoin luotettavaa tietoa uhrin aiemmasta ja tämänhetkisestä terveydentilasta. Tekijän 

oletuksena lähtökohtaisesti lienee, että vastapuolena on erityistä suojelua kaipaamaton 

henkilö, jolloin yleisen elämänkokemuksen perusteella on harvoin vähintään varsin 

todennäköistä, että verkossa tapahtuvasta henkisestä väkivallasta syntyy 

rikosoikeudellisesti relevantti seuraus. 

 

Tapauksessa KKO 1950 II 163 vastaaja oli pahoinpidellyt uhrin, mikä oli osaltaan 

vaikuttanut siihen, että uhri myöhemmin samana päivänä surmasi itsensä. Vastaajaa ei 

tuomittu kuolemantuottamuksesta, sillä vastaajan tekoa ei voitu pitää sellaisena 

pahoinpitelyn arvattavissa olleena seurauksena, joka vastaajan olisi tullut ottaa huomioon. 

KKO kiinnitti huomiota kuoleman ennalta-arvattavuuden osalta pahoinpitelyn luonteeseen 

sekä vallinneisiin olosuhteisiin. 

 

Varmuus- tai todennäköisyystahallisuuden näyttäminen on siten helpompaa 

läheissuhteissa, joissa tekijällä on lähtökohtaisesti paremmat tiedot uhrista. Tekijällä voi 

kuitenkin olla relevantteja tietoja tai epäilyksiä uhrista tekijän tekoa edeltävän 

tietoteknisen toiminnan johdosta. Henkistä väkivaltaa voidaan esimerkiksi kohdentaa 

uhriin, josta on jo saatu jonkinlainen henkilökuva tämän sosiaalisen median profiilin 

perusteella, tai uhriin liittyviä tietoja sisältävään tietojärjestelmään voidaan murtautua, 

jolloin on mahdollista päästä uhrin henkilökohtaisiin tietoihin käsiksi. Poikkeuksen 

muodostavat myös tapaukset, joissa henkinen väkivalta on erityisen vakavaa tai 

pitkäkestoista, jolloin terveyden vahingoittuminen voi olla teon varsin todennäköinen 

seuraus riippumatta siitä, kuka teon kohteena on ollut.  Toisaalta teon erityinen vakavuus 

ja pitkäkestoisuus puhuvat myös tarkoitustahallisuuden puolesta. 
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Verkossa voi tappaa välillisen tekemisen konstruktion soveltuessa saamalla uhri 

tekemään itsemurha. Tahallisuus vaatii, että tekijä pitää vähintään varsin todennäköisenä, 

että uhri on syyntakeeton tai alle 15-vuotias silloin, kun uhria ”taivutellaan” itsemurhaan. 

Luotettavaa tietoa uhrin ominaisuuksista voi olla hankalaa saada verkon välityksellä. 

Tieto uhrin ominaisuuksista ei voi kuitenkaan olla rangaistavuuden edellytys, jos 

itsemurhaan taivuttelun edeltävä toiminta aiheuttaisi terveenkin ihmisen 

syyntakeettomuuden. Näin ollen on mahdollista tappaa alun perin täysin terve henkilö 

henkisellä väkivallalla. Teko on tällöin kaksijakoinen: Ensin uhri pahoinpidellään 

aiheuttaen uhrin syyntakeettomuus, minkä jälkeen tämän itsemurhaa edistetään. 

Rangaistava teko edellyttää tahallisuutta suhteessa syyntakeettomuuden aiheuttamiseen 

ja itsemurhan toteutumiseen. Tahallisuuden asteen ei tarvitse olla välttämättä sama. 

Esimerkiksi tahallinen henkirikos voi olla käsillä, jos tekijä on tarkoituksellisesti 

aiheuttanut uhrin syyntakeettomuuden, ja kun uhri on syyntakeeton, tekijä taivuttelee 

uhria itsemurhaan mieltäen itsemurhan toteutumisen olevan varsin todennäköinen 

seuraus menettelystään. 

  

Tarkoitustahallisuus 

Tapani, Tolvanen ja Hyttinen ovat esittäneet kritiikkiä siitä, että tahallisuuden painopiste on 

todennäköisyystahallisuuden arvioinnissa, minkä vuoksi tarkoitustahallisuuden täyttyminen 

saatetaan ohittaa liian nopeasti.333 Tämä kritiikki on aiheellista erityisesti henkisen 

väkivallan seurausrikoksissa, joissa on hankalaa näyttää, että tekijä on mieltänyt seurauksen 

vähintään varsin todennäköiseksi. Erityisen vaikeaksi tehtävä muodostuu silloin, kun tekijän 

ja uhrin välillä ei ole läheistä suhdetta. Tällaisten rikosten osalta on syytä tarkastella 

tarkemmin tarkoitustahallisuutta, koska tekijän mieltämälle seurauksen 

todennäköisyysasteelle annetaan tällöin huomattavasti vähemmän merkitystä. Vaikka tekijä 

mieltäisi rikosoikeudellisesti relevantin seurauksen mahdollisuuden huonoksi, ei tämä poista 

tekijän tahallisuutta, jos tekijän tarkoituksena on saavuttaa kyseinen seuraus.334  

 

Tekijän tekoaikaista tahdonmuodostusta on hankalaa arvioida ulkoisten olosuhteiden 

perusteella. Itse teosta on kuitenkin saatavissa näyttöä, ja tekoa selvitettäessä muodostuu 

väistämättä käsitys teon tahallisuudesta.335 Siksi seurauksen aiheuttamisen tarkoitus voidaan 

 
333 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 268–269.  
334 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 266. 
335 Vihriälä 2012, s. 77 ja 91–92. 
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usein ”lukea” teon olosuhteista. Tähän vaikuttaa niin tekijän toiminta kuin lainsoveltajan 

tietämys tilanteen kontekstista. Esimerkiksi tekovälineelle ja sen käyttötavalle tai 

uhkauksien esittämiselle juuri ennen tekoa voidaan antaa merkitystä tahallisuutta 

arvioitaessa. Toisaalta, jos tekijä keskeyttää jo aloitetun oikeudenloukkauksen, voi tekijän 

tarkoituksesta jäädä varteenotettava epäily.336 Kaiken kaikkiaan tarkoitustahallisuutta 

arvioitaessa huomiota on kiinnitettävä yksittäisiin olosuhteisiin ja seikkoihin, jotka 

kokonaisuutena arvioiden viittaavat tiettyyn tarkoitukseen.337 

 

Tapauksessa KKO 2005:7 KKO katsoi vastaajien tarkoituksellisesti tappaneen uhrin lyömällä ja 

potkimalla puolustuskyvyttömässä tilassa ollutta uhria päähän ja ylävartaloon sekä hyppimällä 

tämän pään ja rintakehän päälle. KKO kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin tarkoituksellisuutta 

arvioitaessa: Uhrin pahoinpiteleminen on jatkunut pitkään ja sen luonne on muuttunut 

kaksivaiheisen pahoinpitelytilanteen jälkimmäisessä vaiheessa huomattavasti raaemmaksi kuin 

ensimmäisessä vaiheessa. Uhrin vammat osoittavat häneen kohdistetun väkivallan olleen hyvin 

voimakasta ja suuntautuneen erityisesti pään ja sisäelinten alueelle. Pahoinpitely on jatkunut 

voimakkaana loppuun saakka ja vielä senkin jälkeen, kun uhri on todennäköisesti menettänyt 

tajuntansa. Uhri ei ole juurikaan kyennyt puolustautumaan tai edes suojautumaan häneen 

kohdistetulta väkivallalta. Vastaajat ovat havainneet uhrin avuttoman tilan ja ovat aloittaneet 

pahoinpitelyn uudelleen todettuaan uhrin vielä heikosti liikahtelevan.338 

 

Yllä olevan perusteella voidaan havaita joitakin näkökohtia, jotka voivat puhua 

tarkoitustahallisuuden puolesta myös verkossa tapahtuvan henkisen väkivallan tapauksissa, 

kun vastaajaa epäillään tahallisesta pahoinpitelystä tai henkirikoksesta: 

 

Tekotapa. Henkistä väkivaltaa voidaan harjoittaa mitä moninaisimmin tavoin. Yhdet osateot 

ovat selvästi vakavampia kuin toiset. Esimerkiksi väkivallalla uhkailu voidaan mieltää 

vakavammaksi kuin nimittely. Erilaiset tekotavat vaikuttavat siihen, kuinka tehokkaasti 

rikosoikeudellisesti relevantti seuraus syntyy. Tarkoituksellisesti toimivan tekijän kannattaa 

valita mahdollisimman tehokas tekotapa, jolla rikosoikeudellisesti relevantti seuraus 

saavutetaan. 

 

 
336 Ks. Matikkala 2005, s. 96–97.  
337 Boucht – Frände 2019, s. 61. 
338 KKO 2005:7, perustelukohta 16.  
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Tekovälineen käyttö. Seurausta tavoittelevan kannattaa valita tehokkain väline. Tällaisen 

välineen käytöstä voidaan päätellä tekijän tarkoituksellisesti tavoittelevan seurausta.339 

Erilaiset tietotekniset ohjelmat voivat toimia rikoksentekovälineinä.340 Haittaohjelman 

valinta rikoksentekovälineeksi teoissa, joissa henkistä väkivaltaa harjoitetaan verkossa, voi 

puhua tarkoitustahallisuuden puolesta sen haitallisuudesta johtuen. Haittaohjelmaa käyttäen 

tekijä voi kerätä arkaluontoisia tietoja uhrista tai tuhota uhrin omaisuutta. Haittaohjelmaa 

voidaan käyttää esimerkiksi kiusantekoon. 

 

Teon pitkäkestoisuus. Rikosoikeudellisesti relevanttiin seuraukseen johtava henkinen 

väkivalta koostuu usein yksittäisistä osateoista, ja siten itse pääteko jatkuu pitkään. Yksi 

ikävä kommentti internetissä ei todennäköisesti riitä näyttämään, että tekijän tarkoituksena 

on uhrin mielenterveyden vahingoittaminen. Sen sijaan kuukausia kestävä, jatkuva 

kiusaaminen puhuu tarkoituksellisuuden puolesta. 

 

Teon kohde. Tarkoitustahallisuuden puolesta puhuu teon kohdistuminen 

puolustuskyvyttömään henkilöön.341 Toisin kuin ruumiillisen väkivallan tapauksissa, 

verkossa olevan henkilön puolustuskyvyttömyys voi olla vaikeasti arvioitavissa. 

Syyntakeisten aikuisten on lähtökohtaisesti katsottava olevan autonomisia henkilöitä, jotka 

voivat itse päättää, mitä he verkossa tekevät, ja tiedostavat verkon riskit. Koska 

syyntakeettomilta henkilöiltä ja lapsilta puuttuu kompetenssiedellytys ja he tarvitsevat 

valtion toimesta erityistä suojaa, voitaneen tulkita, että heidän kykynsä puolustautua erilaisia 

loukkauksia vastaan on lähtökohtaisesti heikko.342 Jos tällaiseen henkilöön kohdistetaan 

henkistä väkivaltaa, puhuu se tarkoitustahallisuuden puolesta. 

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Henkistä väkivaltaa ei ole tarkoituksenmukaista määritellä tyhjentävästi henkisen väkivallan 

monimuotoisuuden vuoksi. Tekotapojen tyhjentävän määritelmän puutteesta huolimatta 

henkinen väkivalta voi olla rangaistavaa pahoinpitelynä tai tappona nykyisen 

 
339 Ks. Matikkala 2005, s. 97. 
340 Matikkala on todennut menettämisseuraamuksen voivan kohdistuvan esimerkiksi virusohjelmaan, ks. 

Matikkala 2021, s. 359.  
341 Uhrin puolustuskyvyttömyys puhuu myös todennäköisyystahallisuuden puolesta, ks. KKO 2012:98, 

perustelukohta 28. 
342 Tapauksissa KKO 2021:54 ja KKO 2000:29 lasten katsottiin olevan puolustuskyvyttömiä teon raakuutta ja 

julmuutta arvioitaessa. Tapauksessa KKO 2005:48 kehitysvammaisen uhrin katsottiin olevan 

puolustuskyvyttömän pikkulapsen tasolla. 
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rikoslainsäädännön puitteissa, jos teko johtaa rikosoikeudellisesti relevanttiin seuraukseen 

ja rikosvastuun edellytykset täyttyvät. Pahoinpitelyn rangaistavuus edellyttää, että tekijän 

terveys on vahingoittunut, kun taas tapon rangaistavuus edellyttää, että henkisen väkivallan 

kohde on kuollut, esimerkiksi itsemurhan seurauksena. Tekojen tulee olla syy-yhteydessä 

seuraukseen. 

 

Pahoinpitelyssä henkinen väkivalta aktiivisena tekemisenä on rangaistavaa, jos rikosvastuun 

edellytykset täyttyvät, riippumatta tekijän ja uhrin välisestä suhteesta. Tekijän ja uhrin 

välinen suhde vaikuttaa olennaisesti henkisen väkivallan rangaistavuuteen laiminlyöntien 

osalta, koska suhteesta riippuen sovellettavaksi voi tulla epävarsinaisen 

laiminlyöntirikoksen konstruktio. Tällöin pahoinpitely on myös laiminlyöntinä rangaistava, 

sillä vastuuasemassa olevan on pitänyt estää seurauksen syntyminen. Jos henkinen väkivalta 

on koostunut sekä aktiivisesta tekemisestä että laiminlyönneistä, on tähänastisessa 

oikeuskäytännössä käsitelty tekomuotoja saman syytekohdan alaisuudessa. 

 

Kaikki, mikä voidaan näennäisesti mieltää henkiseksi väkivallaksi, ei ole rangaistavaa. 

Vanhempi voi käyttää erilaisia keinoja lapsensa kasvatukseen, mutta oikeus kasvattaa 

lastaan haluamallaan tavalla ei ole rajoittamaton. Vanhempien ja lasten oikeuksia 

yhteensovitettaessa etusija on annettava lapsen edulle. 

 

Epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen vaatima vastuuasema tekijän ja uhrin välisen suhteen 

perusteella on todettavissa useimmiten vanhempi-lapsi-suhteessa. Muun kuin 

rikoslainsäädännön muodostama normatiivinen perusta on erittäin vahva. Vastuuaseman 

olemassaolon arviointi puolisoiden välillä vaatii tapauskohtaista harkintaa. Lähtökohtaisesti 

puolisoilla ei ole huolenpitovelvollisuutta toisistaan, mutta erityiset olosuhteet voivat 

muodostaa toimimisvelvollisuuden. Vastuuaseman olemassaoloa arvioitaessa huomiota on 

kiinnitettävä muun muassa suhteen laatuun, puolisoiden olosuhteisiin ja vaaran 

vakavuuteen. Vastuuaseman olemassaolo on helpoimmin todettavissa, jos vastuuaseman 

peruste on lisäksi muu kuin tekijän ja uhrin välinen suhde. Esimerkiksi velvollisuus voi 

perustua tekijän ja uhrin välisen suhteen lisäksi tehtäväksi ottamiseen tai tekijän vaaraa 

aiheuttaneeseen toimintaan.   

 

Lähtökohtaisesti itsemurhan edistäminen ei ole Suomessa rangaistavaa. Itsemurhan 

edistäminen voi olla kuitenkin laiminlyöntinä rangaistavaa, jos vastuuasemassa oleva tekijä 
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ei ole estänyt itsemurhaa. Jos tekijän ja uhrin välillä ei ole läheistä suhdetta, itsemurhan 

edistämisestä voidaan tuomita tappona välillisen tekemisen konstruktion soveltuessa. 

Peittämisperiaatteen mukaisesti välillisen tekijän tahallisuuden tulee kattaa myös se 

olosuhde, että välitön tekijä on syyntakeeton, tai että välitöntä tekijää ei voida rangaista 

muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvästä syystä.  

 

Tekijän ja uhrin välinen suhde voi vaikuttaa tahallisuusarviointiin. Läheissuhteissa tekijällä 

on usein paremmat tiedot uhrin ominaisuuksista, kuten aiemmasta terveydentilasta. Tämä 

vaikuttaa siihen, onko rikosoikeudellisesti relevantin seurauksen aiheutuminen ollut tekijän 

näkökulmasta ex ante varmaa tai varsin todennäköistä. Seurauksen ennalta-arvattavuuden 

arvioinnissa voidaan apuna käyttää ennakoitavuuskriteeriä. Jos läheistä suhdetta ei ole, on 

epätodennäköisempää, että tekijällä on relevantteja tietoja uhrin ominaisuuksista, mikä 

vaikuttaa rikosoikeudellisesti relevantin seurauksen syntymisen todennäköisyysarviointiin 

tekijän näkökulmasta. Laillisuusperiaatteesta johtuen tahallisissa, epävarsinaisissa 

laiminlyöntirikoksissa todennäköisyystahallisuuden kynnys ei kuitenkaan alene 

vastuuasemasta huolimatta – seurauksen syntymisen todennäköisyys on oltava varsin 

todennäköistä myös laiminlyöntirikoksissa. Tekijän toimiessa tarkoituksellisesti seurauksen 

syntymisen todennäköisyydelle annetaan vain vähän merkitystä. 

 

Tässä työssä on osoitettu, minkälaisia teoreettisia mahdollisuuksia nykyisen 

rikoslainsäädännön pahoinpitelyn ja tapon tunnusmerkistöt antavat tekijöiden 

tuomitsemiseksi henkisen väkivallan harjoittamisesta. Teoriaa on sovellettu konkreettisesti 

muutamissa alioikeuksien tapauksissa, joita on myös tässä työssä nostettu esiin. Henkistä 

väkivaltaa voidaan harjoittaa monin eri tavoin, minkä vuoksi on toistaiseksi vielä epäselvää, 

minkälaiset teot ja laiminlyönnit ovat rangaistavia prejudikaattiluontoisen oikeuskäytännön 

puuttuessa. Epävarmaan oikeustilaan saataneen selvyys kahdella tavalla. Joko rikoslakia 

muutetaan henkisen väkivallan rangaistavuuden selkeyttämiseksi nimenomaisilla 

rikosnimikkeillä, kuten muissa Pohjoismaissa, tai henkisen väkivallan rangaistavuudesta 

saadaan ennakkopäätöksiä. Toivonkin tämän työn avaavan uudenlaisia näkökulmia 

lainsoveltajille ja -tulkitsijoille, jotta rikosprosessin asianosaiset saisivat hyödynnettyä 

nykyisen rikoslainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti. 
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