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Pauliina Hermunen

YRITYSOPISTA

Erityisesti oikeuskäytännön ja uusien rikoslain säännösten valossa

1. Johdanto

Vuoden 2004 alussa tulivat voimaan rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat uu-
distetut lait. Tässä lainuudistuksessa on kirjattu lakiin nykyaikaisten oikeustur-
vavaatimusten1  mukaisesti myös vastuuopin säännökset mukaan lukien yritys-
tä, yrityksestä luopumista ja tehokasta katumista koskevat pykälät. Aiemmin
voimassa ollut yrityksen rangaistavuuden perussäännös (4 luvun 1 §) koski ai-
noastaan rangaistuksen määrää2.  Käytännön lainsoveltamistyössä tai oikeus-
käytännössä yritysoppia koskevat uudet säännökset eivät kuitenkaan tuone
muutoksia. Oikeuskäytäntö on jokseenkin vakiintunut yritysoppia koskevissa
kysymyksissä.3 Kuten tässäkin työssä mainituista oikeustapauksista ilmenee,
on lainsäätäjä uudistuksessa kauniisti kerännyt pykäliin nämä lainsoveltajien ja
rikosoikeustieteen huolella kasvattamat hedelmät.

Tarkoituksenani on tässä kirjoituksessa käsitellä yritysoppiin liittyviä kysy-
myksiä erityisesti oikeuskäytännön ja vähän myös uusien rikoslain säännösten
valossa. Leipätekstin olen kelluttanut käytännön tarpeita silmällä pitäen vakaasti
pinnalla, ainoastaan joskus satunnaisesti olen saattanut sukeltaa hieman pintaa
syvemmälle.

1 Syytetyn oikeusturvan voidaan katsoa edellyttävän myös lainsoveltajalle osoitettuja yksilöidympiä mää-
räyksiä. Tällaisen sääntelyn uupuminen ei olisi perustuslakiin - ja nyt myös rikoslakiin - kirjatun lailli-
suusperiaatteen hengen mukaista, mikä seikka esiintuotiin myös lain esitöissä, ks. OLJ 5/2000 s. 2 ja HE
44/2002 vp s. 8.

2 RL 4 luvun 1 §:n 1 momentti: Kun yritys lain mukaan on rangaistava, eikä erityistä rangaistusta ole siitä
määrätty; tuomittakoon rangaistus sen lainpaikan mukaan, joka säätää rangaistuksen täytetystä rikokses-
ta, kuitenkin vähentämällä yleistä lajia olevan rangaistuksen niin, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähenne-
tään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Vuosien 1875 ja 1884 rikoslakieh-
dotuksissa (1875 § 76) sen sijaan oli määritelty yrityksen rangaistavuuden edellytykset, mutta nämä
määrittelysäännökset jätettiin kuitenkin pois loppuvaiheessa, jolloin päädyttiin ottamaan pidättyväinen
linja teoreettisten kysymysten sääntelyyn lailla.

3 Rajankäyntiä on mm. käyty yrityksen alkupistettä, esim. KKO 1985 II 8 ja KKO 1988:54, sekä rangais-
tavan ja kelvottoman yrityksen välillä, esim. KKO 1988:109 ja KKO 1993:103.
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2. Yrityksen käsitteestä  ja rangaistavuudesta

Rikos on toteutunut, kun sen tunnusmerkistö on kokonaisuudessaan toteutunut.
Yleisellä tasolla yrityskäsite voidaankin määritellä negatiivisesti: kysymykses-
sä on inhimillinen teko, joka ei täytä rikoksen kaikkia tunnusmerkistötekijöitä.4

Yhtenäistä, yleistä yrityksen käsitettä ei ole olemassa. Eri oikeusjärjestel-
missä olevat yrityksen käsitteet (yritys, försök, Versuch, attempt) saavat sisäl-
tönsä olemassa olevista teorioista, jotka luovat perustan yrityksen rangaista-
vuudelle. Pääteorioita, joista on useita erilaisia kiehtovia ja toisiaan osittain
nokittavia muunnelmia, on kaksi5.

Subjektiivisen yritysopin teorian mukaan yrityksen käsite kattaa kaikki ne
teot, joiden tarkoituksena on tahallisesti aiheuttaa rikos, mutta jotka eivät kui-
tenkaan johda siihen. Ulkonaisen teolle ei aseteta muita vaatimuksia kuin että
siitä ilmenee tekijän seurauksen välittömään aikaansaamiseen suuntautuva tah-
to. Jokainen teko, josta mainitunlainen tahto käy ilmi, toteuttaa tämän teorian
mukaan yrityksen objektiivisen olemuksen6. Toisin sanoen subjektiivinen teo-
ria kytkee teon rangaistavuuden tekijän syyllisyyteen ja rikolliseen tahtoon: yri-
tykseen syyllistynyt osoittaa samaa moitittavaa mielenlaatua kuin rikoksen teh-
nyt.7

Objektiivinen yritysteoria puolestaan painottaa objektiivisia seikkoja: rikok-
sen seurauksiin ja aiheutettuun vaaraan. Aineellis-objektiivisen yritysteorian on
sanottu sulkevan yrityksen käsitteen sisään kaikki ne teot, jotka on tehty rikok-
sen täyttämiseksi ja jotka objektiivisesti arvioiden aiheuttavat vaaran rikoksen
täyttymisestä, vaikka sitä ei lopullisesti kuitenkaan tavoiteta.8 Yrityksen rankai-
semisen perusteena objektiivisesti painotetuissa teorioissa on menettelyn tuot-
tama vaara oikeusjärjestyksen suojaamille eduille. Yrityksen täyttyminen edel-
lyttää määrätyn vaarakynnyksen ylittämistä.9 Myös objektiivisesti painotetuis-
sa teorioissa on subjektiivisia ainesosia, mutta objektiiviset ainesosat ovat sub-
jektiivisia ainesosia korostetummassa osassa. Objektiivinen yritysteoria on val-
litsevana niin meillä kuin muissakin Pohjoismaissa.10

Yrityksen rangaistavuus perustuu siten syyllisyys- ja vaarantamisvastuuseen.
Yritys on toisaalta osoitus tekijän syyllisyydestä ja toisaalta siihen liittyy myös
oikeudenloukkauksen vaara. Uusi yritystä koskeva rikoslain 5 luvun 1 §:n  sään-
nös  (2 mom) perustuu viimeksi mainitulle oikeudenloukkauksen vaaralle:

4 Frände 1999 s. 105.
5 Eri aikakausien ja kirjoittajien teorioissa käsitteistön ja kysymyksen asettelujen vaihtelevuus ovat ilmei-

siä sudenkuoppia, joita on vältettävä teorioita hyödynnettäessä ja verrattaessa.
6 Honkasalo 1967 s. 155.
7 HE 44/2002 vp s. 133.
8 Wennberg 1985 s. 11.
9 HE 44/2002 vp. s. 133. Vaara puolestaan voidaan jakaa konkreettiseen, abstraktiin ja presumoituun vaa-

raan.
10 Pohjoismaissa rangaistavuuden perusta on nähty nimenomaisesti siinä vaarassa, jonka yritys aiheuttaa

oikeudellisesti suojatuille eduille, kun taas saksalaisessa keskustelussa on korostettu yrityksen ilmentä-
vän tekijän syyllisyyttä samalla tavoin kuin täytetty rikos; Nuutila 1997 s. 324.
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Teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen teke-
misen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on
kysymyksessä silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran synty-
mättä jääminen on johtunut vain satunnaisesta syystä.

Kaikki yritysasteelle jääneet teot eivät  ole kuitenkaan rangaistavia. Uuden ri-
koslain 5 luvun 1 §:n mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan vain, jos yritys
on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi.

Yrityksen rangaistavuus liittyy kiinteästi oikeushyvien suojelutarpeeseen.
Lievempien oikeudenloukkausten ollessa kysymyksessä teon yritys jää rankai-
sematta. Toisaalta oikeushyvien suojelutarpeen näkökulmasta katsoen on kat-
sottu perustelluksi rankaista myös rikoksen yrityksestä, kun kysymys vakavam-
masta oikeudenloukkauksesta.11 Lakiteknisesti tämä on ratkaistu Suomessa sää-
tämällä yrityksen rangaistavuudesta rikoslain erityisessä osassa kunkin tunnus-
merkistön kohdalla erikseen.12

 3. Yritystahallisuudesta

Yritystahallisuudella tarkoitetaan täytetyn teon tahallisuutta. Subjektiivisessa
suhteessa yritys ei eroa täytetystä teosta. Täytettyyn tekoon verrattuna yrityk-
sessä teko on jäänyt vajavaiseksi ainoastaan tunnusmerkistön mukaisuuden suh-
teen. Hovioikeuden syyksiluettavuuden kannalta  mielenkiintoinen tapaus (ei
lainvoimainen) kuvaa tätä tilannetta hyvin:

HHO 4.12.2003 nro 3659: A:n mukaan hänen miesystävänsä oli nimitellyt
ja loukannut häntä useaan otteeseen. A oli ostanut kaksi päivää aiemmin
rautakaupasta Mora-puukon ja päättänyt lyödä B:tä sillä seuraavalla kerral-
la, mikäli B vielä nimittelisi häntä. Tällainen tilanne oli tullut ja  A oli odot-
tanut sopivaa tilaisuutta puukolla lyömiseen. Tällaiseksi A oli katsonut ra-
kastelutilanteen, jota silmällä pitäen A oli sijoittanut puukon jo aiemmin si-
jauspatjan alle. Ennen puukolla lyömistä A oli tunnustellut kädellään B:stä
pehmeitä paikkoja iskulle, jotta lyönti ei osuisi B:n kylkiluihin. Löydettyään
sopivan paikan A oli tuikannut puukon B:n vatsaan ja oli jäänyt itse makaa-
maan puukon päälle. Mielentilatutkimuksen mukaan A oli ollut ymmärrystä
vailla. Hovioikeus totesi, että A oli tekoaan suunnitellessaan ja suorittaes-
saan ollut vakavasti psyykkisesti sairas ja katsoi, ettei A:ta siten voitu katsoa
tehneen tekoaan murhan yrityksen tunnusmerkistön mukaisesti edellyttämällä
tavalla vakaasti harkiten. Sen vuoksi A:n syyksi luettiin ymmärrystä vailla
olevana tehty tapon yritys.

11  Tämän argumentin paikkansapitävyyden toteaminen erityisestä osasta ei välttämättä ole täysin selvää:
esimerkiksi vahingonteon RL 35:1 § ja maksuvälinepetoksen RL 37:8 § yritys ei ole rangaistavaa, kun
taas esimerkiksi näpistyksen RL 28:3 § ja luvattoman käytön RL 28:7 yritys on.

12 Esimerkiksi Norjassa määrätyn vakavuusasteen ylittävien tekojen yritys on säädetty yleissäännöksen
nojalla aina rangaistaviksi, HE 44/2002 vp s. 134.
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A:n tarkoituksena oli ollut tappaa B. Hänen suunnitelmansa oli ollut varsin tarkka
ja pitkällemenevä ottaen huomioon, että hän oli varannut aseen, odottanut sopi-
vaa tilaisuutta ja tunnustellessaan tällaisessa tilanteessa sopivaa lyöntikohtaa
B:ssä. Ottamatta huomioon A:n syyntakeisuutta, A:n teko ulkonaisilta tunnus-
merkeiltään näyttäisi täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön kuten kärä-
jäoikeus oli katsonut. Asiassa oli kuitenkin kysymys siitä, oliko ymmärrystä
vailla olevan henkilö voinut tehdä teon vakaasti harkiten. Kun näin ei hovioi-
keuden mukaan ollut,  yrityksen kohtalonyhteys subjektiivisessa suhteessa täy-
tettyyn tekoon aiheutti sen, että  A:n syyksi luettiin tapon yritys.

Rikoksen lukeminen tekijälle yrityksenä ei edellytä, että tekijä olisi tarkoit-
tanut nimenomaan tapahtunutta seurausta. Todennäköisyystahallisuus on eni-
ten sovellettu tahallisuusoppi ylimmän oikeusasteen oikeuskäytännössä. Jos
tekijä pitää seurausta varsin todennäköisenä, hän voi syyllistyä rangaistavaan
yritykseen, vaikka hän ei nimenomaisesti olisikaan pyrkinyt seurauksen aiheut-
tamiseen.

HHO 31.5.2000 nro 1373: A oli kuljettanut henkilöautoa Hangon tiellä käyt-
täen ainakin 80 kilometrin tuntinopeutta ja tuolloin suoralla tieosuudella ta-
hallaan ohjannut autonsa vastaan tulevien liikenteen ajokaistalle yrittäen it-
semurha-aikomuksessa törmätä autollaan vastaan tulleen auton keulaan.
Vastaan tulleen auton kuljettaja B,  joka oli ajanut sairaankuljetusta hoitavaa
ambulanssia, oli onnistunut oikealle väistämällä välttämään nokkakolarin,
mikä olisi varsin suurella todennäköisyydellä aiheuttanut ambulanssissa ol-
leille henkilöille vaikeita ruumiinvammoja tai hengenvaarallisen tilan. A:n
auto oli osunut B:n  kuljettaman ambulanssin vasempaan kylkeen. Molem-
mat autot vaurioituivat ja ambulanssissa olleet henkilöt saivat vähäisiä vam-
moja.  Hovioikeus katsoi, että A oli menettelyllään tahallaan tehnyt ruumiil-
lista väkivaltaa ambulanssissa olleille henkilöille. A:n oli yrittäessään tahal-
laan ajaa kerrotulla tavalla nokkakolarin täytynyt ymmärtää, että hänen ta-
voittelemansa nokkakolarin seurauksena vastaan tulevassa autossa oleville
henkilöille aiheutuu vaikeita ruumiinvammoja tai hengenvaarallinen tila. A:n
katsottiin siten syyllistyneen törkeän rattijuopumuksen ja törkeän liikenteen
vaarantamisen lisäksi neljään törkeän pahoinpitelyn yritykseen.

Hovioikeudessa käsillä ollut tilanne poikkeaa KKO:n ratkaisussa 1988:8 ol-
leesta tilanteesta. Tuossa tapauksessa A oli poliisin näytettyä hänelle pysähty-
mismerkkejä ja ryhdyttyä sen jälkeen ohittamaan hänen autoaan tahallaan oh-
jannut autonsa kohti poliisiautoa suistaakseen sen tieltä. Korkein oikeus katsoi,
että A:n tarkoituksena oli ollut väkivaltaa käyttäen  pakottaa poliisiautossa vi-
rantoimituksessa olleet  D ja E  lopettamaan yrityksensä pysäyttää hänen kuljet-
tamansa auto. Tuolla menettelyllään A:n katsottiin tahallaan myös rikkoneen
tieliikennelain säännöksiä siten, että hänen menettelynsä oli ollut omiaan ai-
heuttamaan vakavaa vaaraa D:n ja E:n terveydelle.  Sitä vastoin A:n tarkoituk-
sena ei katsottu olleen surmata D:tä tai E:tä eivätkä ulkonaiset olosuhteet tör-
mäyshetkellä eikä sitä ennen olleet sellaiset, että D:n ja E:n kuolema olisi ollut
törmäyksen varsin todennäköinen seuraus.
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Hovioikeuden tapauksessa tuomion perusteella A oli tavoitellut omaa kuole-
maansa nokkakolarin avulla. A:n näkökulmasta olosuhteiden on täytynyt olla
sellaiset, että tuo tapahtuma olisi varsin todennäköinen. Tällöin oletettavaa on,
että myös vastaan tulevan auton kuljettaja ja mahdolliset muut matkustajat oli-
vat vastaavassa vaarassa. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1992:92 kat-
sottiinkin, että A, joka oli tahallaan kuljettanut henkilöautoa itsemurha-aiko-
muksessa vastaan tulevan liikenteen kaistalla noin 800 metriä. Tällä matkalla A
oli törmännyt B:n kuljettamaan henkilöautoon, jolloin B oli kuollut saamiensa
vammojen johdosta. Korkein oikeus katsoi, että koska A:n oli täytynyt ymmär-
tää, että hänen kuljettaessaan autoa mainitulla tavalla tulisi törmäämään johon-
kin vastaan tulevaan ajoneuvoon ja että vastaan tulijat silloin varsin suurella
todennäköisyydellä kuolisivat. A:n katsottiin siten tahallaan surmanneen B:n.
Tämän korkeimman oikeuden tuomion valossa edellä selostetun hovioikeuden
tuomion perustelut jäävät hieman askarruttamaan.

Rikosoikeudellinen tahtominen voi ulottua seurauksiin, joiden tekijä toivoi-
si nimenomaan jäävän syntymättä, kuten esimerkiksi välttämättömiin oheis-
seurauksiin. Toisaalta taas tahalliseksi ei välttämättä lueta aina sellaisiakaan
pyrkimyksiä, joihin tekijä on pyrkinyt, jos niiden syntyminen on erittäin epäto-
dennäköistä.13 Nyt kysymyksessä oleva hovioikeuden tapaus asettunee näiden
esimerkkien väliseen maastoon.  Ilmeistä on, että A:n teosta ei ole aiheutunut
hänen käyttämä ajonopeus ja tiellä vallinneet olosuhteet huomioon ottaen hä-
nen omasta subjektiivisesta käsityksestään huolimatta konkreettista hengen
menettämisen vaaraa kenellekään kolariin osalliselle. Tällaiset seuraukset oli-
vat todennäköisesti olleet varsin epätodennäköisiä kysymyksessä olevassa ti-
lanteessa, mitä käsitystä tukee osaltaan myös se, että vastaantulleessa autossa
olleet olivat selvinneet vähäisin vammoin. Edellä selostetut seikat eivät kuiten-
kaan ilmene hovioikeuden tuomiosta perusteluista, joissa hovioikeus ei ole kat-
sonut tarpeelliseksi ottaa edes minkäänlaista kantaa mahdolliseen tapon yrityk-
seen.14

4. Yrityksestä tunnusmerkistön täyttymiseen

4.1. Yleistä

Ajallisesti rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen etenee liukuen valmistelusta
yritysvaiheeseen, yritysvaiheesta tunnusmerkistön mukaiseen toimintaan ja tun-
nusmerkistön mukaisen seurauksen ilmenemiseen.

valmistelu ---> yritysvaihe (yrityksen kelvollisuus? yrityksestä luopuminen?)

13 HE 44/2002 vp s. 71-72.
14 Todennäköisyystahallisuudesta ja pahoinpitelyn yrityksestä myös HHO:n ratkaisu 11.9.2003 nro 2677,

jossa P oli heitellyt kiviä N:n suuntaan. HO katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että P:n oli kiviä heitelles-
sään täytynyt ymmärtää kivien voivan varsin suurella todennäköisyydellä osua N:ään.
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---> tunnusmerkistön mukainen toiminta päättyy ---> tunnusmerkistön mukai-
nen seuraus

Yritysvaihe rajautuu edellä kuvatuin tavoin valmistelun ja täytetyn rikoksen
välimaastoon. Näihin raja-alueisiin liittyvät useimmat yritysopin ongelmat, joilla
on suuri käytännön merkitys, sillä kysymys saattaa olla myös teon rangaista-
vuudesta ja ainakin rangaistuksen mittaamisesta. Yrityksestä ei seuraa täyttä
rangaistusta ja valmistelu ei lainsäädäntömme mukaan pääsääntöisesti ole ran-
gaistavaa.15

4.2. Valmistelu vai yritys?

Koska valmistelu ei pääsääntöisesti ole rangaistavaa, on hyvin tärkeätä hah-
mottaa se, milloin yritys alkaa. Teko on uuden rikoslain 5 luvun 1 §:n yritystä
koskevan säännöksen mukaan edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloit-
tanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Näin
on katsottu olleen jo ennen mainitun lain säätämistä16.

Rikoksen toteuttaminen edellyttää tunnusmerkistön mukaisten täytäntöön-
panotoimien aloittamista. Henkilö on tällöin aloittanut teon, joka välittömästi
olisi johtamassa rikoksen täyttymiseen. Yrityshetken ylittyminen määräytyy
tunnusmerkistön mukaan.

KKO 2003:78:  Korkein oikeus katsoi, että A oli aloittanut petoksen tunnus-
merkistön mukaisen täytäntöönpanotoimen  neuvotellessaan puhelimitse pan-
kin edustajan kanssa 15 000 markan määräisen niin sanotun joustoluoton
myöntämisestä toisena henkilönä esiintyen. Pankissa oli neuvottelun perus-
teella täytetty luottohakemus ja luottosopimuksen sisältävä lomake, joka oli
pankin edustajan toimesta allekirjoitettu lomake, jonka pankin edustaja oli
jo valmiiksi allekirjoittanut. Korkein oikeus katsoi, että rikoksen täyttymi-
sen vaara oli ollut todellinen, koska luoton nostaminen olisi enää edellyttä-
nyt A:n pankissa käyntiä ja luottosopimuksen allekirjoittamista. A:n teon
katsottiin siten edenneen petoksen yrityksen asteelle.

Edellisessä tapauksessa petoksen tunnusmerkistön mukainen erehdyttäminen
taloudellisen hyötymisen tarkoituksessa oli aloitettu neuvottelemalla lainasta
puhelimitse esiintymällä toisena henkilönä. Petoksen tekotunnusmerkistöjen ja

 15 Valmistelutekojen ei-kriminalisointi on sopusoinnussa hyväksytyn aineellis-objektiivisen yritysopin teo-
rian kanssa. Poikkeuksen pääsäännöstä muodostavat ne tapaukset, joissa valmistelu on erikseen säädetty
rangaistavaksi. Tällaisia valmistelukriminalisointeja ovat mm. salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
RL 24:7 §, yleisvaarallisen rikoksen valmistelu RL 34:9 §, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikok-
sen valmistelu RL 34a:2 §, rahanväärennyksen valmistelu RL 37:4 §, maksuvälinepetoksen valmistelu
RL 37:9 § ja huumausainerikoksen valmistelu RL 50:3 §.

16 Ks. esim. Nuutila 1997 s. 327 ja KKO 2003:78. Vaaran käsitteen muodostuminen  keskeiseksi yrityksen
rangaistavuuden kriteeriksi lähti alun perin Serlachiuksen jo vuonna 1919 oppikirjassaan esittämästä, ks.
Lahti 1989 s. 6.
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tapauksen tosiseikkojen valossa yritystä koskeva harkinta ei ole ollut perin ki-
perä17.  Ongelmallisempia täytäntöönpanotoimen alun määrittämisessä sen si-
jaan ovat ne tilanteet, joissa tunnusmerkistössä ei ole yksilöity tekotapaa.

HHO 27.6.2003 nro 2034:  B ja O olivat tavaratalossa irrottaneet kenkäpa-
rista tuotesuojahälyttimen. Kengät olivat tässä yhteydessä rikkoutuneet, jol-
loin B ja O olivat jättäneet kengät myymälään ja poistuneet paikalta. Hovi-
oikeus katsoi, että tuotesuojahälyttimen irrottaminen kengistä oli osoitus sii-
tä, että B:llä ja O:lla oli ollut tarkoitus anastaa kengät. Teko oli hovioikeuden
mukaan edennyt rangaistavan yrityksen asteelle, kun hälytintä oli ryhdytty
irrottamaan.

B vetosi vastauksessaan muun muassa siihen, että kysymys oli ollut enintään
rankaisemattoman näpistyksen valmistelusta. Varkausrikoksen täyttymisen kan-
nalta oleellista on anastettavan omaisuuden siirtyminen tekijän haltuun. B:n
vastaus lähtenee siten ajatuksesta, että hän ei vielä ollut vielä hälyttimiä irrotta-
malla yrittänyt ottaa haltuunsa kenkiä, vaan vasta valmistellut haltuunottami-
sen yritystä. Mikäli B:n vastauksen tulkinta on oikeansuuntainen, voisi  B:n
mahdollisesti katsovan  vastauksessaan viitanneen jyrkän objektiivisiin yritys-
teorioihin, joille luonteenomaista on yrityksen käsittäminen osaksi täytettyä te-
koa.18

Nykyisin myymälät toimivat itsepalveluperiaatteella, jolloin asiakas ottaa ta-
varat haltuunsa jo ennen kuin hän niistä maksanut. Tällöin anastusrikoksen täyt-
tyminen jää riippumaan olennaisesti tekijän tarkoituksesta19. Hälyttimet on asen-
nettu tuotteisiin nimenomaisesti anastustekojen estämiseksi. Ilman niiden poista-
mista tuotteen kuljettaminen pois myymälästä huomiota herättämättä lienee käy-
tännössä mahdotonta. Hälyttimien omatoimista irrottamista voidaan pitää vah-
vana näyttönä siitä, tekijän aikomuksena oli ollut ottaa myymälästä omaisuutta
maksamatta sitä ja samalla vaara rikoksen täyttymisestä oli ollut käsillä.20

Varkausrikoksissa ja muissa sellaisissa rikoksissa, joiden tunnusmerkistössä
ei ole kuvattu yksityiskohtaisemmin rikoksen tekotapaa, on avuksi otettukin
vaaran käsite. Rikossuunnitelman toteuttaminen ei voida katsoa edenneen täy-
täntöönpanotoimen asteelle ja samalla yritysvaiheeseen ennen kuin on konk-

17 Oliko vaara rikoksen täyttymisestä kuitenkaan todennäköinen ottaen huomioon, että A:n olisi luoton
saamiseksi täytynyt henkilökohtaisesti käydä vielä pankissa ja todistaa henkilöllisyytensä? Petosrikok-
sissa tätä vaaraa koskeva kynnys on asetettu kohtuullisen matalalle. Ratkaisussa HHO 24.4.2003 nro
1228 hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiassa, jossa vastaaja vetosi siihen, että hänen
antamansa ajokortin valokuva ei ollut vastannut hänen ulkonäköään ja että teko ei siten ollut edennyt
yritysasteelle, koska vaaraa vahingon toteutumisesta ei ollut.

18 Salovaara 1948 s. 107. Saksalainen ns. Tatbestandstheorie edellytti varkausrikoksen yritysvaiheen alka-
misen osalta, että tekijä oli koskettanut varkauden kohteena ollutta objektia; ks. Wennberg 1985 s. 129-
130.

19 HE 66/1988 vp s. 35 on todettu, että otettaessa tavaraa itsepalveluliikkeen hyllystä tekijän katsotaan
anastaneen omaisuuden jos sillä hetkellä, kun hän ottaa sen haltuunsa, mikäli hänen tarkoituksenaan on
pitää omaisuus suorittamatta sen hintaa.

20 Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1988:54 henkilön katsottiin syyllistyneen varkauden yritykseen
hänen yrittäessään varastamistarkoituksessa tunkeutua liikkeeseen. Hän oli ehtinyt ennen yllätetyksi jou-
tumistaan vahingoittaa lasia lasiveitsellä siten, että se oli uusittava.
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reettinen vaara rikoksen jokseenkin välittömästä täyttymisestä.21

Henkilö on saattanut ryhtyä myös esitekoon, joka erikseen arvioituna olisi
rangaistava ja joka on  kiinteässä yhteydessä varsinaiseen täytäntöönpanotoi-
meen. Jossain tapauksissa täytäntöönpanon aloittaminen on perusteltavissa täl-
laisella esiteolla.22

Jos rikoksen tunnusmerkistö sisältää eri osatekoja, rangaistavalle yritykselle
riittää usein yhden osateon aloittaminen. Tällainen kriteeri on kuitenkin ongel-
mallinen.  Kun asunnoton henkilö menee kellariin oman kertomuksensa mu-
kaan nukkumaan ja lämmittelemään23  tai henkilön poiketessa lukitsemattomassa
ja asumattomassa talossa24 ei pelkästään sitä, että henkilö on syyllistynyt vahin-
gontekoon tai kotirauhan rikkomiseen, voida pitää niin sanottuna ennakoivana
seurauksena varkauteen. Varkauden yrityksen syyksi lukeminen tarvitsee luon-
nollisesti  muuta lihaa luittensa päälle tällaisissa tapauksissa.25

4.3. Yritys vai täytetty teko?

Yrityksen ja täytetyn teon raja määräytyy kunkin rikostunnusmerkistön mu-
kaan. Suhteessa täytettyyn tekoon yritys on määriteltävissä ainoastaan epäsuo-
rasti. Yritys on käsillä, milloin tunnusmerkistöstä jää jotain olennaista täytty-
mättä.26 Myymälävarkauksissa teko täyttyy pääsääntöisesti ohitettaessa kassa
maksamatta tavaraa. Piilotettaessa tavara, voi rikos voi täyttyä jo aiemmin:

KKO 1995:97: A oli piilottanut tavaratalon osastolta anastustarkoituksin ot-
tamansa esineet kassiinsa. Hänen katsottiin syyllistyneen varkauteen eikä
vain sen yritykseen. Merkitystä ei ollut sillä, oliko hän kiinni otettaessa ehti-
nyt poistua osastolta vai ei.27

21 Nuutila 2002 s. 117.
22 Ks. aiemmin mainittu KKO 1988:54. Vaara -kriteeristä tarkemmin kohdassa 5.1.
23 HHO 14.1.2002 nro 57. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota varkauden yritystä koskevas-

sa asiassa, jossa vastaajat kertoivat menneensä lämmittelemään kellaritiloihin, josta vartija oli heidät
yllättänyt. Vastaajien kertomuksien uskottavuutta kaiversi vallinneet sääolosuhteet, toiselta löytyneet mur-
tokalut ja kiinniottaneiden vartijoiden kertomukset kiinniottotapahtumista.

24 HHO 11.11.2003 nro 3381. Vastaaja vetosi siihen, että talo oli ollut asumaton ja  lukitsematon. Vastaajal-
la ei ollut ollut murtautumisvälineitä eikä hänellä itsensä mukaan ollut ollut anastustarkoitusta. Hovioi-
keus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota varkauden yrityksestä.

25 Samaan aihealueeseen liittyvä KKO:n ratkaisu 1985 II 8 on kritiikille altis. Vastaaja tuomittiin huumaus-
aineen levittämisen yrityksestä jo sillä perusteella, että hän huumausaineen ostajana saapui toimeksian-
non perusteella paikalle. Hakujeni ja kyselyjeni perusteella sain tietooni, että hovioikeudesta on tammi-
kuussa 2004 tulossa huumausainerikoksen yritystä koskien mielenkiintoinen tuomio, jossa ilmeisesti
liikutaan jokseenkin saman ongelman ympärillä.

26 HE 44/2002 vp s.133. Asiassa HHO 2.6.2000 nro 1310 vastaajat oli tuomittu ryöstön yrityksessä. Hovi-
oikeus katsoi, että asiassa oli jäänyt näyttämättä vastaajat olisivat suunnitelleet käyttävänsä tai käyttäneet
väkivaltaa asianomistajaa kohtaan. Asiassa katsottiin näytetyksi, että vastaajat olivat työntäneet kätensä
asianomistajan yllä olevan takin sivutaskuihin. Kun taskuissa ei ollut mitään anastettavaa omaisuutta,
teko jäi yritykseksi.

27 Ks. ko. tapauksen kommentti Eerola LM 1996 ss. 1093. Vrt. myös Nuutila 1997 s. 327: Tavarataloissa
edellytetään täytetyltä rikokselta joka tapauksessa sitä, että tekijä on selvästi etenemässä toiselle osastol-
le tavara hallussaan.
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Tunnusmerkistöt  eroavat merkittävästi toisistaan, mistä syystä yleispätevien
sääntöjä tämän rajanvetokriteerin osalta ei voi antaa.28

5. Rangaistava yritys

5.1. Vaara rikoksen täyttymisestä

Kuten jo aiemmin kohdissa 3. ja 4.2. selostettujen tapausten kohdalla on ilmen-
nyt, rangaistavaan yritykseen vaaditaan vaara rikoksen täyttymisestä. Vaaran
käsite onkin keskeisessä asemassa arvioitaessa yrityksen rangaistavuutta.

Arvioitaessa sitä, onko rikoksen täyttymisen vaara -kriteeri täyttynyt, huo-
mioon on otettava se, mikä oli ennakoitavaa teon hetkisen tiedon perusteella.
Toisaalta joskus vasta jälkikäteen voidaan havaita, että vaaraa rikoksen täytty-
miselle ei ollut.29 Perustava edellytys vaaralle on se, että on konstruoitavissa
kausaaliketju täytäntöönpanotoimen ja tunnusmerkistön mukaisen seurauksen
välillä.30

Jos rikoksen onnistuminen on tekijän ja huolellisen tarkkailijan ennakoita-
vissa teon hetkellä (ex ante), yritys on rangaistava, vaikka rikos ei syystä tai
toisesta tosiasiassa onnistu. Tällöin asetetaan kysymys siitä, voitiinko tekohet-
ken tiedon varassa varoa ja ennakoida rikoksen onnistuvan.31

Uudessa rikoslain yritysvastuuta koskevan säännöksen perustuissa on todet-
tu, että säännöksen vaaralla on viitattu konkreettiseen vaaraan32. Rikoksen täyt-
tymisen tulee olla tosiasiallisesti mahdollista ja lisäksi vaatimuksena on, että
täyttymistä saatettiin tekotilanteessa käytännössä varteenotettavana mahdolli-
suutena. Rikoksen täyttymisen on siis oltava paitsi tosiasiallisesti mahdollista,
myös käytännössä uskottava vaihtoehto.33

Rikoksen yrityksiä koskevissa hovioikeuden ratkaisuissa varsin tyypillinen
tapaus on se, onko vastaaja syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn vai tapon yri-
tykseen. Tällöin on asetettava kysymykset siitä onko tekijällä ollut tarkoitusta
tappaa (subjektiivinen puoli) ja täyttääkö teko muutoin tapon yrityksen tunnus-
merkistön (objektiivinen puoli)?34

HHO 15.10.2003 nro 3112: A oli potkinut entistä puolisoaan B:tä illan aika-
na kolmesta neljään kertaan. Uhrilta oli katkennut kylkiluita, mikä oli ai-

28  Esimerkiksi tuhotyön  yritysvaihe saattaa jäädä hyvin lyhyeksi, jos tulipalo etenee nopeasti. Teko täyttyy,
kun tulipalosta aiheutuu tunnusmerkistön mukainen vaaratilanne.

29 Nuutila 1997 s. 330.
30 Frände käyttää tältä osin ontologisesti mahdollisen kriteeriä, ks. Frände 2001 s. 255. Ks. myös esim.

Matikkala 1992 s. 62.
31 Nuutila 1997 s. 330; ks. aiemmin selostettu KKO 2003:78.
32 Abstraktista vaarassa on kysymys tietyn teon abstrahoidusta vaarallisuudesta. Abstraktissa vaarassa teko

voi olla yleisen elämänkokemuksen mukaan - mikä sinänsä on epätyydyttävä termi -  hyvinkin vaaralli-
nen, mutta uhri ei todellisuudessa tällaisessa vaarassa ole ollut.  Matikkala on katsonut, että  korkein
oikeus olisi ratkaisussaan  KKO 1991:171 mahdollisesti hyväksynyt abstraktin vaaran  tai ainakin lähes-
tynyt sitä,  Matikkala 1992 s. 64.

33 HE 44/2002 vp s. 137.
34 ks. KKO 2003:115.
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heuttanut hänelle ilmarinnan. HO katsoi, että oli selvää, että A:n oli täytynyt
mieltää potkujen vahingoittavan B:tä. Toisaalta B:llä ei ollut ollut jalkineita
eikä hän ollut käyttänyt pahoinpitelyssään mitään välineitä. Asiassa ei ollut
väitetty, että A olisi ilmoittanut haluavansa tappaa B.  HO katsoi, että A ei
voinut ennakoida kylkiluiden katkeamisen aiheuttaman ilmarinnan vaaralli-
suutta. Surmaamistarkoitusta vastaan puhuvana seikkana pidettiin, että A oli
B:n pyynnön johdosta ja estääkseen enemmälti rikoksen seurauksia soitta-
nut taksin B:lle. Asiassa ei siten voitu katsoa näytetyn, että A:n tarkoitukse-
na olisi ollut tappaa B tai että hänellä olisi ollut tahallisuuden edellyttämä
tietoisuus siitä, että potkimisen varsin todennäköisenä seurauksena olisi B:n
kuolema. A tuomittiin tapon yrityksen asemesta törkeästä pahoinpitelystä.35

Vaara alkaa siitä, kun satunnaisuus päättyy. Esimerkiksi jos henkilö löytää pank-
kiautomaattikortin ja yrittää nostaa sillä rahaa tietämättä tunnuslukua, on hänen
onnistumisensa mahdollisuus häviävän pieni. Varkausrikoksen täyttymisen huo-
mioon otettavaa vaaraa tilillä olevien rahojen suhteen ei ole. Teko täyttää kui-
tenkin lievän maksuvälinepetoksen tunnusmerkistön36.

Huomioon otettava vaara voi olla riippuvainen myös uhatun edun tärkey-
destä. Kelvollisena voidaan tällaisissa tapauksissa pitää yritystä, joka lähtökoh-
taisesti vaikuttaisi epäonnistumaan tuomitultakin.37

Täysin epäonnistumaan tuomittu yritys ei ollut kysymyksessä KKO:n rat-
kaisussa 1993:103. Syytetty A oli päättänyt surmata B:n ja C:n ja yritti ampua
nukkuvia uhrejaan. Kun ase ei lauennut, A oli uudelleen ladannut ja yrittänyt
laukaista aseen siinä edelleenkään onnistumatta. Aseessa oli ollut sellainen eri-
tyispiirre, että sillä oli ollut mahdollista tehdä lataus- ja laukaisuliikkeitä myös
aseen ollessa varmistuksessa. Ase ei ollut lauennut, koska iskuri ei ollut ulottu-
nut nalliin aseen varmistimen olleessa päällä. Varmistimen päälle jääminen oli
aiheuttanut sen, että huomioon otettavaa vaaraa rikoksen täyttymisestä ei ollut-
kaan. Tämän tyyppisissä tilanteissa pohditaan sitä, oliko teon kohde ollut vaa-
ravyöhykkeellä.38

35 HHO 28.12.2001 nro 3610 kysymys oli siitä, voitiinko todistelun ja B:n vammojen perusteella päätellä
A:n yrittäneen lyödä B:tä veitsellä ylävartaloon siten, että lyöntien osuessa B varsin todennäköisesti olisi
kuollut. Tekoa ei katsottu voitavan lukea A:n syyksi tapon yrityksenä. A:n syyksi luettiin törkeä pahoin-
pitely. Ks. myös HHO 16.5.2002 nro 1367, jossa vastaaja  oli riidan aikana esittänyt tappouhkauksia ja
pistänyt veitsellä miestään. Sekä käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että asiassa oli jäänyt  näyttämättä,
että vastaajan tarkoituksena olisi ollut tappaa asianomistaja. Tappouhkauksia ei sellaisenaan katsota osoit-
tavan lopulliseen tekoon tähtäävää tappamistarkoitusta; ks. KKO 1993:5, KKO 2003: 115. HHO 13.2.2003
nro 438 hovioikeus tuomitsi vastaajan törkeästä vammantuottamuksesta käräjäoikeuden tuomitseman
tapon yrityksen sijasta katsoen, että vastaajan toiminnasta oli puuttunut tapon yrityksen ja pahoinpitely-
rikoksen syyksilukemisen edellyttämä tahallisuus. Haaviini osuneissa monissa HO:n tapon yritystä kos-
kevissa ratkaisuissa vaikutelmaksi jäi, että  perusteluissa keskeisellä sijalla olisivat  lukuisissa tapauksis-
sa olleet ns. subjektiiviset seikat. Mielenkiintoista olisi verrata subjektiivisten ja objektiivisten seikkojen
painottumista perusteluissa yritystä ja täytettyä tekoa koskevissa tapauksissa.

36 KKO 1999:10.
37 ks. aiemmin mainittu KKO 2003:78.
38 Ks. esim. KKO 1978 II 91. Koska todellisuudessa erehdyttämisen mahdollisuutta ei ollut, syytteet petok-

sen yrityksestä hylättiin.
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5.2. Satunnaiset syyt ja niin sanottu kelvoton yritys

Jos on selvää, että rikos ei olisi voinut tulla täytetyksi tai että se olisi ollut erit-
täin epätodennäköistä, vaaraa koskeva ehto jää täyttymättä. Tällöin kysymyk-
sessä on niin sanottu kelvoton yritys.

HHO 29.11.2002 nro 3748: B oli törkeän kiristyksen yhteydessä ilmoittanut
A:lle, että jos maksua ei suoriteta, seuraava toimenpide on häijympi. B oli
sittemmin käynyt uudelleen yhdessä X:n kanssa A:lla ja kuljettanut tämän
kanssa A:n asunnolle räjähteen. B:n mukaan sittemmin kuolleen X:n tarkoi-
tuksena oli ollut kiinnittää räjähde A:n postilaatikkoon, mutta X olikin päät-
tänyt heittää sen A:n talon pihalle. Hovioikeus piti selvitettynä, että räjäh-
dettä oli yritetty sytyttää B:n ja X:n auton ulkopuolella, mutta tulilanka ei
ollut palanut kunnolla loppuun johtuen siitä, että tulilanka oli virheellisesti
katkaistu suoraan eikä viistosti.

Hovioikeus ei pitänyt mainitussa tapauksessa räjäyttämisyritystä kelvottoma-
na, koska sen katsottiin epäonnistuneen ainoastaan ulkoisen esteen takia. Sa-
tunnaisista syistä vältetyllä vaaralla tarkoitetaan tilannetta, jossa rangaistavaksi
yritykseksi katsotaan teko, jossa jälkikäteen arvioituna ei olisikaan aiheutettu
huomioon otettavaa vaaraa, jos vaara on objektiivisen jälkikäteisarvion mukaan
vältetty vain satunnaisista syistä39. Tekijään näkökulmasta ja senhetkisen tilan-
teen pohjalta rikoksen täyttyminen on tällaisessa tilanteessa ollut uskottava40:

KKO 2002:5: A ja B olivat sopineet, että C hankkii A:lle tämän lähettämillä
rahavaroilla 100 grammaa amfetamiinia. C oli ostanut amfetamiinia vain 80
grammaa ja käyttänyt aineesta osan ennen kiinni joutumistaan. A:n katsot-
tiin yrittäneen hankkia amfetamiinia 100 grammaa.

Mainitussa tapauksessa A oli sopinut C:n kanssa, että C ostaa 10 500 markalla
A:n lukuun 100 grammaa amfetamiinia tiedossaan olleelta aineen toimittajalta.
Korkein oikeus katsoi, ettei mitään epäilystä ollut siitä, etteikö tuon suuruisen
amfetamiinierän hankkiminen olisi ollut sinänsä mahdollista. A:n pyynnöstä B
oli toimittanut rahat C:n pankkitilille mainitun suuruisen amfetamiinierän hank-
kimista varten. Tarvittavat täytäntöönpanotoimet 100 gramman amfetamiini-
erän hankkimiseksi oli siten tilaajapuolen osalta suoritettu. Korkein oikeus kat-
soi, että se että C oli saanut hankituksi yhteyshenkilöltään vain 80 grammaa

39  Satunnaiset syyt (tillfälliga omständigheter) ovat tulleet Suomen oikeuskäytäntöön ja nyttemmin uuteen
yritysvastuuta koskevaan rikoslain säännökseen Ruotsista.

40  HE 44/2002 vp s. 137. Ks. myös KKO 1988:109 varkauden yritys.
41  Ks. myös Nuutila 2002 s. 1460. Ks. myös HHO 19.12.2003 nro 3864, jossa katsottiin selvitetyksi, että  A

oli ottanut yhteyttä puhelimitse B:hen tarkoituksenaan ostaa hasista ainakin kilon verran. B:llä katsottiin
olevan ko. yhden kilon määrä saatavissa ja välitettävissä. Kysymyksessä katsottiin olleen todellinen vä-
litystarkoitus. A oli ilmoittanut puhelimessa haluavansa ostaa 5 kiloa hasista. Hovioikeus katsoi, että 5
kilon erästä B:n oli täytynyt vielä neuvotella. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että  B:n menettely
olisi 1 kilon hasiserää enemmälti edennyt rangaistavan yrityksen asteelle, joten B:n katsottiin siten laitto-
masti yrittäneen levittää A:lle ainoastaan 1 kilon hasiserän.
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amfetamiinia, oli ollut A:sta riippumaton satunnainen seikka, josta ei seuran-
nut, että A:n syyksi olisi ollut luettava 100 grammaa pienemmän amfetamiini-
erän hankkimisen yritys. A:n  ja B:n tahallisuuden katsottiin näissä olosuhteissa
ulottuvan koko A:n sopiman huumausainemäärän hankkimiseen. Tapauksen
valossa  huumausaineiden hankkimisen yritys on kelvollinen, jos ostoyritys oli-
si sinänsä ollut mahdollinen, mutta epäonnistuu vain siksi, jos myyjällä ei ole
sattumalta pyydettyä ainetta. Huumeiden hankkimisen yritys voisi olla kelvo-
ton siten lähinnä vain silloin, kun huumausainetta yritetään ostaa sellaiselta hen-
kilöltä, joka ei ylipäätään myy huumeita.41

Satunnaiset syyt mainitaan nyt myös uudessa rikoslain 5 luvun 1 §:ssä. Ter-
min satunnaiset syyt etuna pidettiin termiin kelvoton yritys verrattuna sitä, että
se ei ole yhtä altis virhetulkinnoille42. Toisaalta taas vaara -käsitteen yhdistämi-
sen satunnaisiin syihin on katsottu jättävän ilmeisen väljän tilan tulkinnoille,
mistä syystä on katsottu, että tätä kriteeriä ei tulisi laajasti soveltaa.43

6. Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

Rikoksen polulle hairahtuneelle on perinteisesti jätetty takaovi, josta voi kään-
tyä vielä oikealle tielle. Yrityksestä luopumista ja tehokasta katumista koskeva
säännös ei siten ole uusi44 . Kriminaalipoliittisista syistä on katsottu aiheellisek-
si myöntää vastuuvapaus tilanteissa, joissa tekijä ennen rikoksen täyttymistä
vapaaehtoisesti poistaa  rikoksen vaikutukset ja estää vahinkojen syntymisen,
koska tällä tavoin vähennetään rikoksen aiheuttamia vahinkoja. Vastuuvapau-
den puolesta puhuvia argumentteja voidaan myös tukea syyllisyysperustein.
Tekijän muuttaessa mieltään ja luopuessaan oma-aloitteisesti rikoksestaan tai
tahtoessaan estää sen vaikutukset, osoittaa vähäisempää syyllisyyttä ja moitit-
tavuutta kuin päämääräänsä pyrkivä henkilö.45

42 HE 44/2002 vp s. 137
43 Frände 2001 s. 259, Tapani  2002 s. 703.
44 Aiemmin voimassa ollut RL 4 luvun 2 §: Jos tekijä omasta tahdostaan, eikä ulkonaisten esteiden tähden,

on luopunut rikoksen täyttämisestä, taikka ehkäissyt sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi,
jääköön yritys rankaisematta.  Jos sellainen yritys käsittää teon, joka semmoisenaan on eri rikos; tuomit-
takoon rangaistus siitä.  RL 5 luvun 2 § (515/2002): Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen. Yri-
tyksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt
tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen.  Jos rikoksessa on useita osallisia, yrityksestä
luopuminen ja tehokas katuminen vapauttaa tekijän, yllyttäjän tai avunantajan vastuusta vain, jos hän on
saanut myös muut osalliset luopumaan rikoksen täyttämisestä tai muuten kyennyt estämään tunnusmer-
kistössä  tarkoitetun seurauksen syntymisen taikka muulla tavalla poistanut oman toimintansa merkityk-
sen rikoksen toteuttamisessa.  Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, yrityksestä ei rangaista, jos
rikos jää täyttämättä tai tunnusmerkistössä tarkoitettu seuraus syntymättä tekijästä, yllyttäjästä tai avun-
antajasta riippumattomasta syystä, mutta hän vapaaehtoisesti ja vakavasti pyrkinyt estämään rikoksen
täyttämisen tai seurauksen syntymisen.  Jos 1-3 momentin perusteella rankaisematta jäänyt yritys samal-
la toteuttaa muun, täytetyn rikoksen, se rikos on rangaistava. Uuteen rikoslain 5 luvun 2 §:n on otettu
uutuutena siten myös useita osallisia koskevat erilliset momentit, joiden puuttuminen oli legaliteettiperi-
aatteen kannalta pidetty ongelmallisena, ks. HE 44/2002 vp s. 140.  Nämä momentit jätetään tässä yhtey-
dessä käsittelemättä.

45 HE 44/2002 vp s. 138.
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Yrityksestä luopuminen on mahdollista niin kauan kuin yritys ei ole päätty-
nyt. Päättymätön yritys on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun henkilö alkaa
pahoinpidellä toista ryöstääkseen tämän, mutta luopuukin jatkamasta rikostaan.
Päättynyt yritys puolestaan on käsillä silloin, kun tekijä on tehnyt kaiken sen,
mitä rikoksen toteuttaminen häneltä vaatii, mutta vahinkoseuraus ei ole vielä
ilmennyt. Kysymys on tällöin tilanteesta, jolloin tunnusmerkistön mukainen
toiminta on päättynyt, mutta vahinkoseuraus ei vielä ole. Jos yritys on päätty-
nyt, voi tekijä vapautua vain tehokkaan katumuksen avulla.

Aiemmin kohdassa 4.2  selostetussa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO
2003:78 petoksen yritys jäi  rankaisematta, koska A ei ollut saapunut pankkiin
allekirjoittamaan luottosopimusta ja nostamaan rahoja. Asiassa ei ollut käynyt
ilmi, että hän olisi ulkonaisten esteiden tähden luopunut petosrikoksen täyttä-
misestä. Näin ollen KKO katsoi, luopumisen oli katsottava tapahtuneen laissa
tarkoitetuin tavoin A:n omasta tahdosta ja että petoksen yritys jäi siten rankai-
sematta.  Samassa kohdassa selostetussa kenkävarkaustapauksessa46  käräjäoi-
keus oli hylännyt syytteet katsoen, että B ja O olivat jättäneet vapaaehtoisesti
kengät kenkäosastolle ja ettei asiassa ollut muuta väitetty. Hovioikeus sen si-
jaan katsoi, että ilmeisenä syynä siihen, että B ja O olivat jättäneet kengät ken-
käosastolle, oli pidettävä niiden rikkoutumista.  B:n ja O:n ei siten katsottu ol-
leen luopuneen anastusaikomuksestaan rikoslain 4 luvun 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetuin tavoin vapaaehtoisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1990:9 vastaajan katsottiin omasta
aloitteestaan ehkäisseen rikoksensa vaikutuksen, kun hän oli välittömästi teon
jälkeen kutsunut ambulanssin. Kohdassa 3 selostetussa Helsingin hovioikeu-
den ratkaisussa 4.12.2002 nro 3659 (ymmärrystä vailla tapon yritys) A vetosi
siihen, että hän oli välittömästi teon jälkeen soittanut poliisille ja poliisin keho-
tuksesta ambulanssin. Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että A oli tekonsa jäl-
keen soittanut poliisille ja vasta poliisin kehotuksesta ambulanssin. Hovioikeu-
den mukaan A:n ei voitu katsoa oma-aloitteisesti pyrkineen estämään teon seu-
rauksia. Hovioikeuden tuomion perusteluista ei ilmene erityisesti se, missä tar-
koituksessa A oli soittanut poliisille. Jos kysymys ei ollut teon tunnustamista
koskevasta ilmoituksesta, oletettavaa on, että A oli yrittänyt ilmoituksellaan es-
tää teon seurauksia. Toisaalta soittaminen ensisijaisesti poliisille yleisen hätä-
numeron sijaan ei ehkä kuvaa niin hyvin tekijän tahtoa ehkäistä tekonsa vaiku-
tuksia.

Jako näyttäisi viimeksi mainitun kysymyksen osalta olevan hiuksenhieno,
sillä seuraavassa hovioikeuden ratkaisussa vastaajan katsottiin luopuneen ri-
koksen täyttämisestä ja pyrkineen ehkäisemään sen vaikutuksen:

HHO 12.4.2002 nro 981: A oli lyönyt yllättäen töihin lähdössä ollutta vai-
moaan B:tä takaapäin retkikirveellä päähän muutaman kerran. Lyödessään
A oli sanonut, ettei voinut lopettaa ja oli luvannut tappaa myös itsensä. B oli
kaatunut maahan ja A oli jatkanut lyömistä. A oli lopettanut kuitenkin kir-

46 HHO 27.6.2003 nro 2034 .
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veellä lyömisen välittömästi, kun B oli sanonut “rakas”. A oli hakenut pyyh-
keitä ja oli yrittänyt tyrehdyttää verenvuodon. B:n pyynnön jälkeen A oli
hälyttänyt paikalle ambulanssin B:n annettua hätänumeron.

Hovioikeus katsoi, että vaikka lyöntien lopettamiseen ja ambulanssin hälyttä-
miseen ilmeisestikin vaikuttivat B:n pyynnöt ja ohjeistuskin, että A oli riittäväl-
lä tavalla omasta tahdostaan, kun ulkonaista estettä teon jatkamiselle ei selväs-
tikään ollut, luopunut rikoksen täyttämisestä ja ambulanssin tilaamalla sekä
muullakin tavoin pyrkinyt ehkäisemään sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen
täytetyksi. Sen vuoksi A:n ei katsottu syyllistyneen tapon yritykseen.

7. Lopuksi

Kuten alussa jo mainitsin, uudet yritysoppia koskevat säännökset eivät käytän-
nön lainsoveltamistyössä tuo juurikaan muutoksia. Uudet säännökset, jotka toki
tuovat kannanotoillaan selkeyttä järjestelmään, ovat jokseenkin vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaisia.

Tapon yritystä ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevista hovioikeuden
ratkaisuista jäi vaikutelma, että yrityksen kysymyksessä ollessa olisi peruste-
luissa painotettu enemmän subjektiivisia seikkoja verrattuna tilanteeseen, jossa
kysymys on täytetystä teosta. Vahingonvaara jäi useassa tapauksessa perustelu-
jen tasolla täysin toissijaiseen asemaan. Tämä on ainakin osittain selitettävissä
teoista itsestään: jos tekijä ei ole tappanut uhriaan, vaikka hänellä olisi ollut
siihen mahdollisuus, viittaa tämä siihen, ettei hän ole tavoitellut tätä. Tapahtu-
maa on, kuten uuden yritysvastuuta koskevan pykälän perusteluissa on todettu,
tarkasteltava legaliteettiperiaatteen hengessä ja aina jonkin tunnusmerkistön
kannalta47.  Subjektiivisten seikkojen liiallinen painottaminen aiheuttaisi selke-
än oikeusturvaongelman syytetylle.

Rikoksen yritystä koskeva kysymys tulee usein esiin tuomioistuimissa. Pää-
sääntöisesti yritystä koskevat ongelmat eivät vaikuttaisi olevan perin kiperiä.
Todellisuus on kuitenkin taruakin ihmeellisempää ja aika ajoin vastaan voi tulla
haastavampiakin pähkinöitä. Aihe tarjoaa edelleen erittäin mielenkiintoista työ-
sarkaa rikosoikeuden tutkijoille.
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