Tiina Lukkarila

Rikosrekisterin koonti Exceliin lainkäyttöhenkilökunnan avuksi Rovaniemen
hovioikeudessa

RIKOSREKISTERIN KOONTI EXCELIIN LAINKÄYTTÖHENKILÖKUNNAN
AVUKSI ROVANIEMEN HOVIOIKEUDESSA

Tiina Lukkarila
Rikosrekisterin koonti Exeliin lainkäyttöhenkilökunnan avuksi Rovaniemen
hovioikeudessa
Syksy 2018
Liiketalouden koulutusohjelma
Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä
Oulun ammattikorkeakoulu
Liiketalouden koulutusohjelma, Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehto

Tekijä(t): Tiina Lukkarila
Opinnäytetyön nimi: Rikosrekisterin koonti Exeliin lainkäyttöhenkilökunnan avuksi Rovaniemen
hovioikeu-dessa
Työn ohjaaja: Suvi Röytiö
Työn valmistumislukukausi- ja vuosi: Syksy 2018
Sivumäärä: 35 + 9 liitesivua

Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä ohje rikosrekisterin tiedoista Exel- ohjelmaan tehty koonti lainkäyttöhenkilökunnan avuksi Rovaniemen hovioikeuteen.
Tutkimusmenetelmäni opinnäytetyössä oli toiminnallinen menetelmä. Ensin pohjustan työtäni
teorialla ja työni lopussa on liitteenä ohje, jonka olen Rovaniemen hovioikeudelle tehnyt. Kappaleessa kahdeksan kerron, kuinka ohje käytännössä toteutettiin. Teoriassa kerron yleisesti, mikä
on rikos ja rangaistus sekä Suomen rangaistusjärjestelmästä. Ohjeen perustuessa rikosrekisteristä otettaviin tietoihin halusin opinnäytetyössäni myös perehtyä rikosrekisteriin lähemmin. Pyrin
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Opinnäytetyön kirjoittaminen ei sujunut ongelmitta. Ongelmia ei niinkään ollut materiaalin löytäminen vaan ajan löytäminen opinnäytetyön kirjoittamiselle työn ohessa. Opinnäytetyöni käsittelee
useampaa hyvin laajaa aihealuetta, näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut keskittyä niistä vain
yhteen kahteen. Ohjeesta tuli hyvä ja sitä onkin käytetty ahkerasti työpaikallani.
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The goal of my thesis was to make a how-to-instruction of gathering a criminal record on an Excel
sheet. The sheets are being used by the legitlators of Rovaniemi Court of Appeal.
The reasearch method of this thesis was functional method. The thesis begins with the theoretical
aspect and ends with the finished instructions as an appendix. Chapter eight covers the actual
working process of the instruction. The theoretical part of the thesis focuses on concepts of crime,
punishment and the Finnish legal system. As the instrucion bases on information sourced from a
criminal record I wanted to take a closer look of the concept of a criminal record. I aimed to clarify
the theoretical part via given examples. The thesis also clarifies the impact of the prior criminal
history’s causation on ruling.
The how-to-instruction’s objective was to clarifiy the practicies amongst the current secrateries of
Rovaniemi Court of Appeal and also be a help for new employees. The main objective of my thesis was to get the instrucion made because of a software change. The thesis also aims to explain
the reader why criminal record sheets are being made. I tried to make the instruction as clear as
possible. Therefore the instrucion contains a lot of pictures which enables easy step by step following. Because of my busy schedule my thesis did not have an official commissioner although
the instrucion will be used at my workplace Rovaniemi Court of Appeal.
The core sources of the thesis are the Finnish Legislation and the Criminal Code of Finland
19.12.1889/39. A big help has also been Alma Talent which we use at my workplace.
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1

JOHDANTO

Kiireisen aikataulun vuoksi opinnäytetyölläni ei ollut toimeksiantajaa. Opinnäytetyöni aiheena oli
Rikosrekisterin tiedoista Excel- ohjelmaan tehty koonti lainkäyttö henkilökunnan avuksi Rovaniemen hovioikeudessa. Lakanan ohje löytyy liitteenä tästä opinnäytetyöstä.

Aiheen opinnäytetyölleni löysin huomatessani, ettei työpaikallani ollut ohjetta lakanan tekemiseen
ja tarve sellaiselle kuitenkin olisi. Tarve ohjeelle ilmeni, kun kävin usein auttamassa lakanan teossa sekä kolleegojani että uusia työntekijöitä. Työpaikallani oli aikasemmin käytössä OpenOffice ja
kun kyseisen ohjelman käytöstä luovuttiin ja tilalle tuli Microsoft Office, ohjeen tarve vain kasvoi.
Ohjeen tarkoitus oli luoda kansliahenkilökunnalle yhtenäiset työskentelytavat lakanoiden tekemiseen.

Työssäni käsittelen teoriapohjassa pintaraapaisuna rikosta ja rangaistusta, rikosrekisteriä sekä
konkurrenssia. Kyseinen aihe oli laaja, joten siksi päädyin vain asioiden pintaraapaisuun, mutta
kuitenkin niin että lukijalle jäisi käsitys siitä, mihin lakanaa käytetään.

Tutkimusmenetelmäni opinnäytetyössä oli toiminnallinen menetelmä. Ensin pohjustan työtäni
teorialla ja työni lopussa on liitteenä ohje, jonka olen Rovaniemen hovioikeudelle tehnyt. Kappaleessa kahdeksan kerron, kuinka ohje käytännössä toteutettiin. Teoriassa kerron yleisesti, mikä
on rikos ja rangaistus sekä Suomen rangaistusjärjestelmästä. Ohjeen perustuessa rikosrekisteristä otettaviin tietoihin halusin opinnäytetyössäni myös perehtyä rikosrekisteriin lähemmin. Pyrin
ottamaamaan opinnäytetyöhöni esimerkkitapauksia selkeyttämään kirjoitettua teoriaa. Opinnäytetyössäni nostan esille aikaisemman rikollisuuden merkityksen tarkoitusta.

Keskeisimpänä lähteenä käytin lainsäädäntöä sekä itse Rikoslakia 19.12.1889/39. Suurena apuna työssäni on toiminut myös työpaikallani käytössä oleva Alma Talent. Alma Talent on ammattija talouslehtien sekä kirjojen julkaisia ja kustantaja. Alma Talentin on ammattikirjallisuuden kustantaja erityisesti taloushallinnon, juridiikan, johtamisen ja esimiestyöhön suunnatulla kirjallisuudella.
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MIKÄ ON RIKOS?

Meille on muodostunut käsitys siitä, mitä rikos merkitsee. Rikos on rangaistava ihmisen tekemä
vääryys. Rikoksen edellytykset ilmenevät enemmän tai vähemmin suoraan lainsäädännöstä.
Rikos käsitteelle ei ole löydettävissä yleispätevää aineellista määritelmää. Meillä onkin tapana
käsitteen muodolliseen määrittelyyn. Voimassa olevaan lainsäädännön kriminalisointeja läpikäytäessä huomaa, kuinka kattavia käyttäytymismuotoja lainsäädäntö kattaa. (Koskinen 2008, 1 - 2.)
Nopealla tarkastetulla esimerkiksi eri maiden lakien vertailu vahvistaa käsitystä rikosten sisällöllisestä hajonnasta. Löytyy myös yhtäläisyyksiä teoista, jotka on leimattu rikokseksi. (Koskinen
2008, 1 - 2.)
Rikoksen ydinaluetta ei ole kovin helposti hahmotettavissa. Yhteiskunnan elinolosuhteet, yhteiskunnan kehitysvaihe, poliittinen sekä taloudellinen järjestelmä vaikuttavat siihen, mitä vastaan
pidetään tarpeellisena rikosoikeuden keinoin reagoida. Yhteiskunnan muuttuessa saattaa tulla
tarvetta myös lain uudelleen tarkastelulle ja painotuksien muuntamiselle. (Koskinen 2008, 1 - 2.)
Meillä onkin tapana tyytyä rikoksen laajaan käsitykseen, minkä mukaan rikos on teko, josta on
laissa säädetty rangaistus. (Koskinen 2008, 1 - 2.)
Käsitteelle rikos voidaan antaa myös muodollinen määritelmä, joka perustuu yksittäisen rikostyypin ja rikoksen erottamiseen. Rikoslaissa rikostyypit löytyvät erityisinä rikostunnusmerkistöinä.
Rikoslain eli RL 28:1:ssä rikostyyppi määritellään nimeltä varkaus, RL 24:1:ssä rikostyyppi on
kotirauhan rikkominen ja RL 35:1:ssä rikostyyppi nimeltä vahingonteko. Jokaisen säännöksen
kohdalla on kuvattu tarkemmin vaaditut edellytykset, jotka vaaditaan, jotta voidaan puhua tietystä
teosta. Esimerkiksi RL 28:1 varkaus on määritelty seuraavasti: “Joka anastaa toisen hallusta
irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Yritys on rangaistava. (Rikoslaki 28:1)”.

Yksittäinen rikostyyppi on siis käsitteellinen rikostyypin kuvaus. Siksi voimme puhua esimerkiksi
varkaudesta rikostyyppinä, vaikka kukaan ei olisi koskaan tehnyt mitään koknkreettista, joka täyttäisi varkauden rikostyypin edellytykset. Rangaistuksen uhka on yksittäisen rikostyypin kannalta
ratkaiseva. (Boucht & Frände 2008, 16.)

Yksittäisen rikostyypin vastakohtana rikos on konkreettinen ihmisen teko, joka täyttää tietyn rikostyypin sekä muut rikoksen edellytykset. Nämä muut edellytykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
tunnusmerkistön mukaisuus, oikeudenvastaisuus ja syyllisyys, jotka voidaan jakaa vielä pienempiin alagategorioihin. Tunnusmerkistön mukaisuus jaetaan seuraaviin alakategorioihin, kausaliteettiin niin sanottuun syy-seuraukseen, huolimattomuuteen sekä tahallisuuteen. Oikeudenvastaisuus ja syyllisyys jaetaan syyntakeisuuteen ja vastuuikärajaan. Näin yksittäisiä rikostyyppejä
voidaan kutsua myös erityisiksi rikostunnusmerkistöiksi, koska rikostyyppien tunnusmerkeillä
kuvataan yhteiskunnassamme rangaistusuhkaiset tekotyypit. Rangaistusuhan alaisuus on yksi
rikoksen välttämättömistä edellytyksistä. Rikosvastuun muidenkin edellytysten täyttyminen vaaditaan, jotta voidaan puhua rikoksesta. Rikos edellyttää lisäksi myös pääsääntöisesti muitakin seuraamuksia kuin rangaistus. Muista seuraamuksista esimerkkinä yleinen tuomioistuin, mikä tuomitsee muun muassa menettämisseuraamuksia eli konfiskaatioita, eläintenpitokieltoja, liiketoimintakieltoja sekä ajokieltoja. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole ainoa viranomainen, jolla on päätösvaltaa sellaisten toiminpiteiden suhteen, jotka voivat perustua rikokseen esimerkiksi syyttämättä
jättäminen, väliaikaiset pakkokeino- ja turvaamistoimenpiteet sekä virkamiehiin kohdistuvat kurinpitotoimet. (Boucht & Frände 2008, 16.)
Rikoksen yleisellä tunnusmerkistöllä siis tarkoitetaan kaikkien elementtien kokonaisuutta, jotka
kuuluvat tehtyyn rikokseen. On kuitenkin tiettyjä peruselementtejä, jotka kuuluvat rikoksen yleiseen tunnusmerkistöön ja joista kaikki ovat yksimielisiä. Yleinen luonnehdinta on kuitenkin, että
rikos on tunnusmerkistön mukaisesti oikeudenvastainen, syyllisyyttä osoittava teko. Tunnusmerkistön perusainesosat ovat siis tunnusmerkistön mukaisuus, syyllisyys ja oikeudenvastaisuus.
Rikosoikeudessa voidaan erottaa yleinen tunnusmerkistö, kun taas eri rikosten lajeja kuvaavat
erityiset tunnusmerkistöt. Yleisestä tunnusmerkistöstä puhuttaessa tarkoitetaan niitä elementtejä,
jotka kuuluvat jokaiseen rikokseen voidaan puhua myös rikoksen yleisestä rakenteesta. Rikosoikeusdogmaattisia tutkimuksia tehdään, jotta rikosoikeudellisten yleiset edellytykset saadaan jäsennettyä selkeiksi ja tarkoituksenmukaisiksi eli yleiseksi tunnusmerkistöksi. (Koskinen P.2008,
30.)
Rikosoikeudessa vuosikymmenten ajan on totuttu rikoksen yleinen tunnusmerkistö hahmoittamaan professori Honkasalon oppikirjoissaan esittämän rakennemallin pohjalta. Malli on kuitenkin
uudemman kotimaisen rikosoikeustutkimuksen valossa ongelmallinen. Samanlaista vakiintunutta
asemaa ei ole vielä kuitenkaan mikään vaihtoehtoinen mallikaan saavuttanut. (Koskinen P.2008,
30.)

Kahtijako rikoksen rakenteessa on usein tehty subektiiviseen ja objektiiviseen puoleen. Sinänsä
jako on ongelmaton. Objektiiviseen puoleen kuuluisivat tunnusmerkistön mukaisuus ja oikeudenvastaisuus, ja subjektiiviseen puoleen taas kuuluisi tekijän syyllisyys. (Koskinen 2008, 30 -31.)
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MIKÄ ON RANGAISTUS

Rangaistus on seuraamus lain rikkomisesta, joka sisältää rikoksen tekijään kohdistuvan moitteen,
johon tuomioistuin tai jokin siihen oikeutettu viranomainen määrää todettuaan henkilön syyllistyneen rikokseen. Rangaistus on oikeudellinen seuraamus, jonka viranomainen määrää lain nojalla. Keskeistä rangaistuksen tunnusmerkistössä on rankaisuvallan perustuminen lakiin. Muita oikeudellisia seuraamuksia voi olla esimerkiksi vahingonkorvaus, menettämisseuraamukset ja erilaiset rikosprosessuaaliset pakkokeinot. Rangaistus määrätään sellaisen normin rikkomisesta,
jonka yhteiskunta on määrännyt sääntelemään kaikkien kansalaisten käyttäytymistä. Rangaistuksen määräämisellä tuomioistuin viestittää muille rikoksen tekijän toiminnan olleen paheksuttavaa,
tavoitteena myös tukea asetettuja käskyjä ja kieltoja. (Tapani & Tolvanen 2016, 8–9)

Rangaistuksella on tiettyjä tunnusmerkkejä, jotka erottavat sen muista rikoksesta seuraamuksena
aiheutuvista virallisista ja epävirallisista seuraamuksista. Ensinnäkin se on oikeudellinen seuraamus, joka määrätään lain nojalla. Toiseksi se tuomitaan seurauksena tekijälle lain rikkomuksesta.
Kolmanneksi rangaistuksen katsotaan sisältävän moitteen, joka kohdistuu rikoksen tekijään. Neljänneksi se merkitsee kärsimyksen tai kielteisen kokemuksen aiheuttamista. (Tapani & Tolvanen
2016, 8.)

Tuomioistuin tai muu siihen oikeutettu viranomainen kuten poliisi tai syyttäjä voivat määrätä rangaistuksen summaarisessa menettelyssä tai rikosoikeudenkäynnissä todettuaan henkilön syyllistyneen rikokseen, josta hänelle rangaistusta vaaditaan. Täten rangaistuksen keskeisempänä
tunnusmerkkinä on pidettävä rankaisuvallan perustuminen lakiin. (Tapani & Tolvanen 2016, 8.)

Rikoksesta on mahdollista seurata myös muita oikeudellisia seuraamuksia kuten vahingonkorvausvelvollisuus tai menettämisseuraamus. Rangaistuksen määräämisellä tuomioistuin viestittää
että tekijä on toiminut väärin ja menettely on ollut paheksuttavaa. Rangaistuksenmoiteominaisuus
ilmenee yhteiskunnassa tärkeäksi koetun kansalaisten käyttäytymistä sääntelevän normin rikkomisen seurauksena. Rangaistuksen määräämisellä tuetaan asetettuja kieltoja ja käskyjä. Kun
yhteiskunnan moite ilmenee rangaistuksen muodossa, mielletään se epämiellyttäväksi ja kielteiseksi kokemukseksi. Rangaistuksella kajotaan perustuslaissa suojattuihin, henkilölle tärkeisiin
etuihin, kuten vapauteen ja varallisuuteen. Rangaistuksesta pääsääntöisesti seuraa psyykkinen

tai fyysinen kärsimys tai haitta rikoksentekijälle. Eniten kärsimystä voidaan olettaa tuottavan rikoksentekijälle vapaudenmenetys. (Tapani & Tolvanen 2016, 8.)

Rangaistuksella näyttäisi rikosoikeudessa olevan vakiintunut merkityssisältö, käsitteen rajat ovat
koetuksella kun tarkastellaan rikosoikeusjärjestelmän viimeaikaisia haasteita. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan ja 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan rangaistuskäsitteelle on muodostunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännössä itsenäinen tulkintasisältö.
Niin sanotun Engel- kriteerien mukaan rangaistusta on arvioitava seuraavien kolmen mittapuun
perusteella: teon oikeudellinen luonnehdinta kansallisen oikeuden mukaan, teon todellinen luonne ja määrättävissä olevan seuraamuksen ankaruus. Korkein oikeus ratkaisuissaan vuodesta
2010 onkin ottanut kantaa siihen, onko hallinnollisessa menettelyssä määrättäviä veronkorotuksia
pidettävä Engel-kriteerien rangaistukseen rinnastettavissa olevina seurauksena. Sekä mikä merkitys tällä on EIS 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädetyn ne bis in idem –kiellon (kahdesti tutkimisen, syytämisen ja rankaisemisen kiellon) näkökulmasta. Korkeimman oikeuden ratkaisussa vahvistettiin, että veronkorotusta on pidettävä Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoittamassa mielessä rangaistuksena, vaikka sitä ei ole suomalaisessa oikeusjärjestelmässä luokiteltu rikosoikeudellisessa merkityksessä rangaistukseksi. Engel-kriteeri osoittaa, että rikosoikeudessa rangaistukselle annettujen rangaistukäsitteiden ja tunnusmerkkien EIT:n käytännössä tulkinnat ovat
monelta osin yhteneviä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen rakenne ei velvoita jäsenvaltiota luopumaan maan kansallisesta rangaistuskäsitteestä, mutta maan oikeusjärjestelmässä on oltava
takeet niihin seuraamuksiin, jotka Euroopan ihmisoikeussopimuksen mielestä on rangaistukseen
rinnastettavissa. (Tapani & Tolvanen 2016, 8.)

Rikoslain mukainen rangaistusjärjestelmä koostuu erilaisista rangaistuksista. Kyseiset rangaistukset voidaan ryhmitellä eri perustein. Ensimmäisenä perusteena voidaan käyttää oikeushyvää
eli sitä arvoa, joka on oikeudellisesti suojattu ja johon rangaistuksella kajotaan. Suomessa rangaistukset ensisijaisesti kohdistuvat tuomitun henkilön varallisuuteen tai vapauteen. Toisena perusteena on rangaistuksen täytäntöönpano eli toteuttamistapa. Laitosrangaistukset suoritetaan
laitosympäristöissä toisin kuin yhdyskuntaseuraamuksessa, jonka ajatuksena on panna rangaistus täytäntöön ilman tuomitun sulkemista yhteiskunnan ulkopuolelle. Suomalaisessa rangaistusjärjestelmässä nuorisorangaistus ja yhdyskuntapalvelu ovat yhdyskuntaseuraamuksia. Kolmantena perusteena on rangaistuksen kohderyhmä tai kohde. Rikoslaissa rangaistuslajeista on säädetty niin, että ne on kohdistettu tiettyihin ryhmiin. Termillä yleinen rangaistus viitataan siihen, että
kuka vain rikoslain alainen henkilö voidaan tuomita siihen. Yleisimpiä yleisiä rangaistuksia ovat

sakko, rikesakko, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdollinen vankeus ja ehdoton vankeus. Erityiset rangaistukset, poikkeavat yleisistä rangaistuksista siten, että henkilön on oltava
tietyssä asemassa, kuten sotilas, virkamies tai alle 18-vuotias. Esimerkkinä sotilaiden erityisestä
rangaistuksesta ovat kurinpitorangaistukset kuten varoitus, poistumiskielto. Virkamiesten erityisiä
rangaistuksia ovat viraltapano ja varoitus. Alle 18-vuotiaalle erityinen rangaistus on nuorisorangaistus. (Tapani & Tolvanen 2016, 11.)

Rikosoikeudellinen seuraamus voidaan määrätä myös oikeushenkilölle kuten osakeyhtiölle vaikkakin yleensä rangaistukset koskevat ihmisiä eli luonnollisia henkilöitä. Tästä esimerkkinä oletetaan osakeyhtiön syyllistyneen ympäristön turmelemiseen. Osakeyhtiölle voidaan rikoslain 9 luvussa asetettujen edellytysten täytyttyä ja että osakeyhtiön rangaistusvastuu nimenomaisesti
kyseisellä viittaussäännöksellä kattaa kyseessä olevan rikostyypin, tuomita yhteisösakkoon. (Tapani & Tolvanen 2016, 11.)

Viimeisenä eli neljäntenä perusteena on käyttötapa. Päärangaistus eli rikoksesta johtuva ainoa
seuraamus, toisin kun taas lisärangaistus, määrätään yhdessä jonkin toisen rangaistuksen kanssa. Rikoslaissa ei ole tunnistettu varsinaisia lisärangaistuksia, mutta esimerkiksi ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena voidaan tuomita sakkoa tai yhdyskuntapalvelua. Tässä
tarkoitetulla tavalla kyseisten rangaistusten lukeminen lisärangaistukseksi on kuitenkin tulkinnanvaraista, koska molemman rangaistuksista on myös päärangaistuksia. Lisärangaistus, joka voidaan virkamiehelle tuomita päärangaistuksen yhteydessä, on viraltapano tai rikoslaissa säädetty
sotilasarvon menettäminen. Aikaisemmin mainitsemaani yhteisösakkoa voitaisiin luonnehtia oikeushenkilölle eli tässä tapauksessa osakeyhtiölle langetettavaksi erityiseksi päärangaistukseksi,
jolla kajotaan perustuslaillisesti suojattuun oikeuteen vain oikeushenkilön varallisuuden osalta.
(Tapani & Tolvanen 2016, 11.)

3.1

Suhteellisuusperiaate

Rangaistusta on mitattava niin, että se on rikoksen vaarallisuuteen ja vahingollisuuteen, teon
vaikuttumiin sekä rikoksen muuhun tekijän syyllisyyteen oikeudenmukaisessa suhteessa. Edellä
mainittua luonnehdintaa pidetään oikeudenmukaisuusperiaatteen alaperiaatteena normatiivisena
perustana suhteellisuusperiaatteelle.

Suhteellisuusperiaatteelle voidaan antaa kaksi merkityssisältöä: absoluuttinen näkökulma ja relatiivinen näkökulma. Absoluuttinen näkökulma määrittää rikoksen ja rangaistuksen välistä suhdetta
ja relatiivinen näkökulma taas eri rikosten asemaa suhteessa toisiin rikoksiin. Rangaistusten määräämisessä näiden kahden näkökulman konkretisoitumista on kuitenkin usein vaikea todentaa.
Nämä vaikeasti avautuvat termit ovat enemmänkin siksi, että lainkäyttäjien tulee ammattitaitoonsa nähden tietää tunnusmerkistöjen rangaistusasteikossa olevat erot ja yleisellä tasolla seurata
rikostyyppien rangaistuskäytäntöä. (Tapani & Tolvanen 2016, 18.)

3.2

Yhdenvertaisuusperiaate

”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (Suomen perustuslaki 6)
”Rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja
lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys.” (Rikoslaki 6:3)
Yhdenvertaisuusperiaate on lailla säädetty, niin perustuslaissa 6 §:ssä kuin rikoslain 6 luvun 3
§:ssä. Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoitus on samanlaisten tapausten samanlainen kohtelu ja
samaten erinlaisten tapausten erilainen kohtelu. Tällä taataan rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä.
Myös yhdenvertaisuusperiaate voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: henkilölliseen ja alueelliseen alueeseen. Tarkoittaen, että samasta teosta tulisi olla riippumatta tekijästä tai paikasta sama rangaistus. Periaatteen ajatus on siis sinänsä hyvin selkeä, mutta ongelmaksi nousee tapausten samankaltaisuuden arviointi. Käytännössä identtisiä rikosjuttuja ei ole olemassakaan, koska
oikeudenkäynnin kohteeksi on valikoitu tapahtumien historiallisesta virrasta vain tietty paikallisesti
ja ajallisesti rajattu kokoanaisuus, joka oikeudenkäynnissä käsitellään. Vaikka rikoksissa olisi
sama tapahtumainkulku, se voidaan rikosoikeudellisesti kuvata eri tavoin riippuen, kuka kuvauksen tekee, relevantit rikosoikeudelliset seikat sekä poliisin voimavarat huomioon ottaen. (Tapani
& Tolvanen 2016, 21.)

Periaatetta ei pitäisi tulkita niin, että samankaltaisuusvertailun mahdottomuus tarkoittaisi kuitenkaan sitä, että kaikkia tapauksia pitäisi kohdella eri tavalla. Lappi-Seppälä painottaa kirjassaan,
että täydellisen vastaavuuden sijasta riittää, kun olennaisissa kohdissa on olennainen vastaavuus. (Rikosoikeus 2002, 368). Riittävissä määrin, kun tapaukset vastaavat toisaan, on niistä

tuomittava samanlaiset rangaistukset. Tällöin lainkäyttäjän oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta
hankittu kokemus ja ammattitaito korostuu. Olennaista on kyetä tunnustamaan rikosoikeudellisesti olennaiset piirteet ja miten ne näyttäytyvät rangaistuksen mittaamisessa, (Tapani & Tolvanen
2016, 21.)

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan, jos rikoskumppaneiden menettely on ollut yhtä moitittavaa,
heille on tuomittava yhtä ankara rangaistus. Luonnollisesti rikoskumppaneille voidaan tuomita
myös erilaiset rangaistukset, jos heidän motittavuudessaankin on ollut eroavaisuuksia. Kyseistä
arviointia tuomioistuinten perusteluista ei ole helppo jäljittää. (Tapani & Tolvanen 2016, 21.)

3.3

Rangaistuksen määrääminen

Rikosoikeudelliset normit muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan rikosoikeudeksi, joka sijoitetaan julkisoikeuteen. Rikosoikeudelliset normit sääntelevät sitä, voidaanko henkilön katsoa
syyllistyneen laissa rangaistavaksi säädettyyn tekoon ja millainen seuraamus henkilölle voidaan
rangaistavasta teosta tuomita. (Tapani & Tolvanen 2016, 14.)

Rikosoikeudenkäynnissä voidaan sanoa olevan kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on asian käsittely. Käsittelyssä tutkitaan, onko vastaaja eli syytetty syyllistynyt tekoon, josta syyttäjä haastehakemuksessaan on vaatinut vastaajalle rangaistusta. Toinen vaihe on päätös tai tuomio, jossa
todetaan, onko kysymyksessä rikos ja millainen mahdollinen rangaistus siitä tuomitaan. (Tapani &
Tolvanen 2016, 14.)

Käsitteellisesti rangaistuksen määrääminen on sidoksissa aikaisemmin mainitsemaani toiseen
vaiheeseen. Kyseessä on tilanne, jossa syyttäjä on näyttänyt aukottomasti syytetyn syyllisyyden
toteen. Tämän jälkeen tuomioistuimen on määrättävä syylliseksi todetulle henkilölle rangaistus.
Rangaistuksen määrääminen voidaan katsoa yläkäsitteenä, jonka alle sijoitetaan tiettyjä osaratkaisuja. Osaratkaisut voidaan jakaa viiteen ryhmään:

1. asteikon vahvistaminen
i. rangaistusasteikon lieventäminen
ii. yhteisen rangaistuksen määrääminen
2. lajinvalinta
i. valinta sakon ja vankeusrangaistuksen välillä
ii. valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä
iii. päätös tuomitsematta jättämisestä
iv. ratkaisut yhdyskuntapalvelun, nuorisorangaistuksen sekä valvontarangaistuksen käytöstä
3. mittaaminen
i. rangaistuksen määrän vahvistaminen tietyn valitun tai käytössä olevan rangaistuslajin sisällä ja valinta eri rangaistuslajien välillä, kun
ne edustavat ankaruudeltaan toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja)
4. vähennykset
i. vapaudenmenetysaika
5. muut rangaistuksia koskevat asiat ja lausumat
i. aikaisempien tuomioiden täytäntöönpano

Termi rangaistuksen mittaaminen usein aiheuttaa tulkintaongelmia, koska on mahdollista ymmärtää se laajassa tai suppeassa merkityksessä. Suppeimmillaan termi tarkoittaa rangaistuksen
sisällä olevaa rangaistuksen määräämisen asteikkoa, esimerkiksi petoksessa sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Termin laajempi merkitys kattaa asteikon vahvistamisen, kun taas termin
laajin merkitys sisältää päätöksen molemmista eli määrästä että lajista. Lain esitöissä termillä
rangaistuksen mittaaminen tarkoitetaan kaikkia ratkaisuja, päätöksestä rangaistuksen ankaruuteen. Kyse voi olla päiväsakkojen määrästä tai vankeuden pituudesta, kun mitataan määrällisiä
suureita. Kyse voi myös olla eroavista rangaistuslajeista kuten ehdollinen vai ehdoton vankeus.
Kun rikoslaissa on ankaruudeltaan eroavia rangaistuslajeja, voi myös lajin valinta olla rangaistuksen mittaamista. (Tapani & Tolvanen 2016, 14.)
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SUOMEN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Suomen rangaistusjärjestelmää kehitetään ja kontrolloidaan oikeusministeriön vastaamalla kriminaalipolitiikalla. Kyseisellä politiikalla on tavoitteena vähentää rikollisuutta ja siitä aiheutuvia haittoja. Ensisijaisesti keinona toimii rikosten ennaltaehkäisy ja rikoksen ennalta torjunta. Edellytykset
rikosten ennaltaehkäisyyn ovat useiden hallinnonalojen yhteisiä toimintalinjoja ja yhteistä tavoitteenasettelua. Oikeusministeriön tehtävänä on muun muassa valmistella rangaistusten täytäntöönpanoa koskevia lainsäädännön muutoksia ja rikoslakia. Oikeusministeriö ohjaa rangaistusten
täytäntöönpanoa ja vastaa rikoksentorjuntaan liittyvistä tehtävistä. Ministeriön erityisiin tavoitteisiin kuuluu rikosasioiden joutuisa käsittely ja uusintarikollisuuden ehkäiseminen, lisäksi pyritään
lisäämään turvallisuutta ja vähentämään rikollisuutta.

Rangaistusten täytäntöönpanossa painopistettä pyritään siirtämään vankiloista yhdyskuntaseuraamuksiin ja vankiloissa suljetuista laitoksista avolaitoksiin, pitäen samalla huolta yhteiskunnan
turvallisuudesta. (Oikeusministeriö 2016, viitattu 21.2.2018.)

Suomessa laki vuonna 1734 määräsi kuolemanrangaistukseen kaikkiaan 68 eri rikoksesta. Ruumiinrangaistuksen ja kuoleman ohella oli käytössä useia eri muotoja häpeärangaistuksia. Vapausrangaistus oli myös olemassa useilla eri nimikkeillä. Sitä käytettiin tutkintavankeutena, painostuskeinona esimerkiksi saada henkilö tunnustamaan rikoksensa tai maksamaan velkansa tai
muuntorangaistuksena, joka tarkoitti työvankeutta. Sakko oli varattu lievien rikosten seuraamukseksi. Useimmiten vapausrangaistuksessa tavoitteena oli ruumiillinen kuritus ennemmin kuin
vapaudenmenetys. Suomessa kuolemanrangaistus otettiin kokonaan pois käytöstä vasta vuonna
1972, aikaisemmin se lakkautettiin 1949 rauhan ajaksi. 1900-luvulla poistettiin viimeistään myös
kunniaan kohdistuvat häpeärangaistukset. Rangaistusjärjestelmien humanisoituminen ja tuskia
tuottavien rangaistusten käytöstä luopuminen kertovat kulttuurisesta ja sivistyksellisestä kehityksestä. Kansainvälisen ihmisoikeusajattelun myötä epäinhimilliset ja ihmisarvoa loukkaavat rangaistukset ovat perustuslain sekä kansainvälisten sopumusten mukaan kiellettyjä. (Lappi-Seppälä
2000. 96–100.) Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa tuomita kuolemaan, kohdella ihmisarvoa loukkaavasti tai kiduttaa.

Suomen rangaistusjärjestelmän historiaa tarkasteltaessa voidaan todeta rangaistusten tason
tulleen koko ajan alaspäin. Vankeusrangaistuksen käytön väheneminen tapahtuu ehdottomalle

vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisia seuraamuksia kehittämällä ja rangaistusasteikkoja alentamalla. (Pajuoja 1993. 106).

Rangaistusjärjestelmässä on tällä hetkellä päärangaistuslajeja kolme: yhdyskuntaseuraamukset,
sakko ja vankeus. Sakkoja on kahdenlaisia, rikesakkoja ja sakkoja eli niin sanottuja päiväsakkoja.
Päiväsakot voidaan muuntaa vankeudeksi. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu,
valvontarangaistus sekä nuorisorangaistus. Ehdonalaisen vapauden valvonta sekä nuorten rikoksentekijöiden ehdolliset rangaistukset ovat yhdyskuntaseuraamuksia, joita hoidetaan yhdyskuntaseuraamustoimiston toimesta. Vankeusrangaistus voi olla ehdoton vankeusrangaistus tai ehdollinen vankeusrangaistus. Ehdollisen vankeuden täytäntöönpano lykkäytyy koeajaksi, joka on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Tuomitun tehdessä koeaikana uuden rikoksen, josta olisi
tuomittava ehdotonta vankeutta, voi tuomioistuin määrätä ehdollisen rangaistuksen pantavaksi
täytäntöön. Ehdoton vankeus on Suomen rangaistuksista kovin rangaistus, joka tuomitaan joko
määräaikaisena tai elinkautisena. (Rikosseuraamuslaitos 2018 hakupäivä 29.1.2018.)

5

MIKÄ ON RIKOSREKISTERI?

Rikosrekisteri on oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä rekisteri, kuten rikosrekisterilaissa
20.8.1993/770 määrätään. Rekisteriin talletetaan, kerätään ja sieltä voidaan myös luovuttaa tietoja, joita tarvitaan rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja määräämistä varten. Rekisterin tietoja voidaan myös luovuttaa, kun selvitetään henkilön luotettavuutta ja henkilökohtaista
soveltuvuutta esimerkiksi työpaikkoihin, jossa työskennellään lasten kanssa. (Pitkänen, Tiilikka,
Warma 2013, 118.)

Rikosrekisteriin merkitään tiedot tuomioistuinten ilmoitusten perusteella ratkaisuista, joissa kyseinen henkilö on tuomittu Suomessa ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen vankeuteen, ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon, yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, nuorisorangaistukseen, nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon,
viraltapanoon tai jätetty rikoslain (39/1889) 3 luvun 4 §:n 1 tai 2 momentin nojalla rangaistukseen
tuomitsematta. Rikosrekisteriin merkitään myös, jos oikeushenkilö on tuomittu yhteissakkoon.
Rekisteriin ei merkitä tietoja sakon muuntorangaistuksesta eikä siviilipalveluslain (1446/2007) tai
asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta tai valvontarangaistuksesta. Rekisteriin merkitään tuomioistuinratkaisuista tiedot myös rikoksista, joista Suomen
kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu aiemmin mainittuun seuraamukseen. Tieto merkitään rikosrekisteriin, jos tuomio on annettu Euroopan unionin
jäsenvaltiossa, Pohjoismaissa, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen
yleissopimuksen (SopS 30/1981) osapuolena olevassa valtiossa tai tieto rikoksesta annetusta
tuomiosta on tullut virkateitse rikosrekisterin pitäjälle tiedoksi. Ulkomailla tuomitut rikokset ovat
oikeusrekisterikeskusen harkinnassa, täyttääkö kyseinen rikos seuraamukset, jotka Suomessa
merkittäisiin rikosrekisteriin.

Rekisteröintikiellon alaisena arkaluontoisena tietona pidetään rikollista tekoa, rangaistusta tai
muuta rikoksen seuraamusta, rekisteröintikiellon alaisten tietojen käsittely on lähtökohtaisesti
kiellettyä. Rekisteröintikieltoon on kuitenkin olemassa poikkeuksia, esimerkiksi oikeudenkäyttöä
varten. Merkittävimpiä poikkeuksia rekisterikieltoon on Oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisterilain
(1993/770) perusteella ylläpitämä rikosrekisteri. Rikosrekisteriin tallennetaan tietoja rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan myös käyttää henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden arvioinnissa ja selvittämisessä. Rikosre-

kisteri on rekisteri, jonka sisältämät tiedot on pidettävä salassa. (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013,
118.)

Henkilötietolaissa on kuitenkin jokaiselle turvattu oikeus tarkistaa omat tietonsa rikosrekisteristä.
Oikeusrekisterikeskuksen mukaan omien tietojen tarkistuspyynnön vastauksessa, joka toimitetaan kirjallisesti, tietoja ei vahvisteta allekirjoituksin eikä leimoin. Tämä siksi, että tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tiedot on tarkoitettu vain tarkastajan henkilökohtaiseen käyttöön. Tietoja ei
ole tarkoitettu annettavaksi eteenpäin esimerkiksi rekrytointitilanteessa työnantajalle. Työnantaja
ei saa pyytää työnhakijaa tarkastusoikeutensa nojalla esittämään pyytämäänsä otetta. (Pitkänen,
Tiilikka, Warma 2013, 118.)

5.1

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden nojalla tehtyyn kyselyyn vastattaessa oikeusrekisterikeskus antaa henkilölle
tiedoksi kaikki häntä koskevat rikosrekisterissä olevat tiedot tai ilmoituksen siitä, että henkilöllä ei
ole tietoja rikosrekisterissä. Rikosrekisterin tiedot saa maksutta, jos edellisestä tarkastusoikeuden
käytöstä on kulunut vähintään vuosi. Rikosrekisterilain 6 §:n 8 momentin mukaan rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tieto, mihin tarkoitukseen ja kenelle hänestä on annettu tietoja
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä rekisteristä. Sanamuotonsa mukaisesti säännös koskee vain rikosrekisteriin merkityn henkilön tiedonsaantioikeutta. Jos rekisterissä ei ole
merkintöjä ei myöskään kyselytietoja säilytetä. Erikseen on säädetty rikosrekisterilaissa, miten
tietoja saa luovuttaa esimerkiksi tuomioistuimille, syyttäjälle tai passihakemusta käsittelevälle
viranomaiselle. (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013, 118.)

5.2

Rikosrekisterin ote

Yksityinen henkilö rikosrekisterilain mukaan saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä esimerkiksi oleskelulupaa, työlupaa, viisumia tai näihin verrattavissa olevista syistä sekä kansainvälistä adoptiota varten. (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013, 119.)

5.3

Rikostaustaote

Itseään koskevan rikostaustaotteen yksityinen henkilö saa voidakseen ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon olennaisesti ja pysyväisluontoisesti kuuluu alaikäisten parissa työskentely ja lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) nojalla ote on toimitettava työnantajalle tai viranomaiselle.

Työhakemukseen ei ole tarkoitus liittää rikostaustaotetta, vaan henkilö, joka on valittu tehtävään
tai virkaan, esittää sen sitten työnantajalleen. Lain mukaan otetta pyydettäessä on ilmoitettava,
mihin tarkoitukseen otetta tarvitaan. (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013, 119.)

5.4

Turvallisuusselvitys

Tietoja tuomiolausemajärjestelmästä sekä tiedot rikosrekisteristä ja liiketoimitakieltorekisteristä
voidaan turvallisuusselvityksistä annetun lain nojalla luovuttaa suojelupoliisille tai paikallispoliisille, kun he tekevät rekrytointia varten tai jo virassa tai tehtävässä olevasta henkilöstä turvallisuuselvitystä. Tällä pyritään esimerkiksi ehkäisemään valtion sisäistä turvallisuutta, julkista taloutta, kansainvälisiä suhteita tai erityisen merkittävää yksityistä taloudellista etua vahingoittavia rikoksia. Turvallisuusselvityksistä annetun lain 3 §:n mukaan ”lain mukaisia toimivaltuuksia saadaan käyttää vain silloin, kun se on välttämättä tarpeen lain tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia käytettäessä ei kenenkään yksityiselämän suojaan saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä.” (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013, 120.)

Hallituksen esityksessä koskien henkilötietolakia ei perustella rikostiedon arkaluonteisuutta. Kyseisen lain esitöissä todettiin yksittäisen oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenevän rikostiedon olevan
julkinen. Rekisterien, jotka sisältävät rikostietoja käyttöä, oli rajoitettava välttämättömimpään,
koska rangaistustietojen rekisteröinnin ja niiden käyttö vaikeuttaa rangaistuksen kärsineen henkilön yhteiskuntaan sopeutumista. (Pitkänen, Tiilikka, Warma 2013, 120.)

”Rikosrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
1) henkilön nimi ja aiemmat nimet, henkilötunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika,
syntymävaltio ja -paikkakunta sekä sukupuoli ja kansalaisuus;
2) tuomioistuimen nimi, ratkaisun tekopäivä ja ratkaisun numero;
3) syyksi luettu rikos, tarvittaessa rikoksen oikeudellinen luokitus sekä rikoksen tekoaika, rangaistus ja sovelletut lain säännökset;

4) yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen;
5) ratkaisun lainvoimaisuus ja päivä, jona ratkaisu sai lainvoiman;
6) ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöön pantavaksi;
7) jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi;
8) nuorisorangaistuksen suorittaminen ja muuntaminen;
9) yhdyskuntapalvelun suorittaminen ja muuntaminen vankeudeksi;
10) valvontarangaistuksesta vapauttaminen, suorittamatta oleva jäännösrangaistus, ehdonalaisen
vapauden koeajan päättyminen ja valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi;
11) vankilasta vapauttaminen, suorittamatta oleva jäännösrangaistus ja ehdonalaisen vapauden
koeajan päättyminen;
12) armahdus.
Oikeushenkilölle tuomitusta yhteisösakosta merkitään lisäksi yrityksen ja yhteisön nimi, yritys- ja
yhteisötunnus, kotipaikka, rikos, josta henkilö on tuomittu yhteisösakkoon, rikoksen tekoaika ja
sakon määrä.
Rikosrekisteriin tehdään myös merkintä rekisteritietojen säilyttämistä ja luovuttamista muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.” (Rikosrekisterilaki, 20.8.1993/770)
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AIKAISEMMAT TUOMIOT

Rikosoikeusjärjestelmämme harvoin toimii niin, että henkilö tuomitaan kaikista tekemistään rikoksista yhteiseen rangaistukseen yhdellä kertaa. Henkilö on voinut tehdä rikoksia eri puolilla maata,
syyteharkinnassa voi olla eroavaisuuksia tai esimerkiksi esitutkinnan kesto saattaa rikoksesta
riippuen vaihdella. Voi olla myös mahdollista, että vasta henkilön saatua tuomionsa, paljastuukin
uusi rikos. Rangaistusjärjestelmän on pystyttävä poistamaan seuraamusten kokonaisankaruuteen
vaikuttavat satunnaiset tekijät. Tekijä on pyrittävä saattamaan kokonaisrangaistuksen määräämisen kannalta samaan asemaan riippumatta, käsitelläänkö yhteiseen rangaistukseen johtaneet
rikokset yhdessä vai useammassa istunnossa. (Tapani & Tolvanen 2016, 41.)

Rikoslain 7 luvun 6 §:ssä pyritään ottamaan tällaiset huomioon. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään
muusta rikoksesta, aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus voidaan kohtuuden mukaan huomioida rangaistusta lieventävänä tai alentavana seikkana, kun uutta rangaistusta määrätään. Säännös on kirjoitettu niin, että tuomioistuimella on harkintavalta, mutta käytännössä tuomioistuimen
on normaalisti otettava huomioon aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ja kohtuullistamisen tekemättä jättäminen on mahdollista, mutta tällöin se on perusteltava. (Tapani & Tolvanen
2016, 41.)

Esimerkkinä oletetaan tekijän syyllistyneen törkeään petokseen, josta tuomioksi annetaan 1 vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Myöhemmin ilmenee tekijän syyllistyneen törkeään kavallukseen, josta rangaistusta hänelle tuomitaan ehdotonta vankeutta. Törkeästä petoksesta annettu
tuomio on kohtuuden mukaan huomioitava, kun tekijä tuomitaan törkeästä kavalluksesta. Jos
molemmat rikokset olisi tuomittu samalla kertaa, voidaan olettaa, että rangaistus olisi ollut 1 vuosi
3 kuukautta ehdotonta vankeutta. Tällöin törkeästä kavalluksesta on tuomittava 3 kuukauden
ehdoton vankeusrangaistus. Rikoslain 7 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan tuomiossa on ilmoitettava, mikä aikaisempi tuomio tai tuomiot on konkreettista tuomiota mitattaessa huomioitu. (Tapani
& Tolvanen 2016, 41.)

Kohtuullistaminen on ainoastaan silloin mahdollista, kun ensimmäisessä tuomiossa tuomittu rangaistus on ehdoton vankeusrangaistus. Kohtuullistamista harkittaessa ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittu yhdyskuntapalvelu rinnastetaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tuomion ei kuitenkaan tarvitse olla lainvoimainen. Muutoksenhaussa, jos tuomiossa yksi syyksiluettu rikos hylätään tai rangaistusta lievennetään olennaisesti, tuomiossa kaksi tapahtuneelta
kohtuullistamiselta putoaa pohja pois. Näissä tilanteissa lainvoiman saanut tuomio kaksi voidaan
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9a §:n perusteella purkaa. (Tapani & Tolvanen 2016, 42.)

Rikoslain 7 luvun 6 §:ää on siten tulkittava niin, että rangaistuksia voi vain ehdottomien vankeusrangaistusten osalta kohtuullistaa silloin kun rikokset voidaan käsitellä yhdessä. Niin kuin KKO
2004:130 ratkaisu, jossa käräjäoikeuden tuomioilla 9.10.2001, 8.5.2002 ja 8.10.2002 A:n syyksi
luetut rikokset oli tehty ennen kuin A oli 24.7.2001 käräjäoikeudessa tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Nämä rikokset olisi voitu käsitellä 24.7.2001 oikeudenkäynnissä. Tapauksessa kysymyksessä oleva rikos oli puolestaan tehty 8. ja 9.9.2001 välisenä yönä eli 24.7.2001
jälkeen, eikä sitä olisi siten voitu käsitellä tuossa yhteydessä. Näin ollen 8.-9.9.2001 tehdystä
rikoksesta vankeusrangaistusta tuomittaessa ei voitu ottaa A:lle 9.10.2001, 8.5.2002 ja 8.10.2002
tuomittuja vankeusrangaistuksia huomioon. (Tapani & Tolvanen 2016, 42.)

Kun uusi tuomio on ehdoton vankeusrangaistus, kohtuullistamisella on ennen kaikkea silloin merkitystä. Kohtuullistaminen on kuitenkin silloinkin mahdollista, kun seuraamuksena on sakkorangaistus. Korkein oikeus on vahvistanut tämän ratkaisussaan KKO 2003:8. Perustelujen mukaan
kynnys sakkorangaistuksen kohtuullistamiseen on kuitenkin varsin korkea. (Tapani & Tolvanen
2016, 43.)

Kun kysymyksessä on uusi rikos, tuomioistuimella on mahdollisuus alittaa rikoksesta säädetty
erityisminimi tai katsoa aikaisemman rangaistuksen olevan riittävä seuraamus. Tosin vankeusrangaistuksesta rikoslaissa säädettyä minimiä 14 päivää vankeutta ei voida alittaa. Kyseinen
käytäntö ilmenee KKO 2000:10 ratkaisusta, jossa hovioikeus oli kohtuullistamisen perusteella
tuominnut vastaajan kymmenen päivän vankeusrangaistukseen, jonka Korkein oikeus muutti 14
päiväksi vankeutta. (Tapani & Tolvanen 2016, 43.)

6.1

Konkurrenssi

Rikoslain 5 luku osoittaa, että rikosoikeudessa arvioinnissa on otettava huomioon kaikkien kyseiseen rikokseen osallisten vastuu. Rikoslain 7 luvussa on säännökset siitä, kun kyseessä on sa-

massa oikeudenkäynnissä useammista käsiteltävinä olevista rikoksista, millainen yhteinen rangaistus käsiteltävissä olevista kaikista rikoksista tuomitaan. Rikoslain 7 luvun mukaan, kun kysymyksessä on sama tuomitsemistilanne ja pääkäsittely eli rikokset ovat niin sanotusti käsillä samalla kertaa, on tuomittava yhteinen rangaistus. Rikoksentekijä on syyllistynyt useisiin rikoksiin,
joista muodostuu ajallinen kokonaisuus eli rikokset voitaisiin tuomita samassa pääkäsittelyssä ja
näin ollen käsitellä yhdessä, rikokset ovat samaa konkurrenssiryhmää. Usein rikokset joudutaan
käsittelemään useammassa pääkäsittelyssä, johtuen esitutkinnan sekä syyteharkinnan edistymisestä. Rikoslain 7 luvusta löytyy säännökset tilanteita varten, joissa aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelurangaistus, vankeusrangaistus, nuorisorangaistus tai valvontarangaistus voidaan
lieventävänä tai alentavana seikkana ottaa huomioon uutta rangaistusta tuomittaessa (Tapani &
Tolvanen 2016, 465.)

Rikoslain 7 luvun uudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa rangaistuksen mittaamista, mutta
vaikutus rikoskonkurrenssiopin hahmottamiseen on tulkinnanvaraisempi. Käsitteellisellä tasolla
tämä tarkoitti että, tarkkuutta korostetiin, koska seuraamus- ja rikoskonkurrenssilla oli historiallisesti monia yhtymäkohtia. Suomessa vuonna 1992 seuraamus- ja rikoskonkurrenssin kytkös
katkaistiin normatiivisellä tasolla. Normatiivisellä tasolla tarkoitetaan sitä miten jotain asioita pitäisi
tehdä ja hoitaa sekä millaiseen järjestelmään tulisi pyrkiä. Siirtyminen yhteisrangaistusjärjestelään tarkoitti että yksin teoin tehty rikos ja jatketun rikoksen oikeudellinen merkitys olennaisilta
osilta poistettiin. Rikoslain 7 luku, joka koskee yhteisen rangaistuksen mittaamista, ei anna vastausta kysymykseen, milloin kyse on useammasta rikoksesta ja milloin yhdestä rikoksesta. Rikoskonkurrenssin oppirakennelmassa on kuitenkin ongelma. Ongelmassa törmätään kysymyksiin
siitä, onko tekijä rikkonut yhtä vai useampaa rikossäännöstä ja onko samaa rikossäännöstä rikottu useamman kerran. Rikoslain 7 lukua ei sovelleta, jos henkilön menettely katsotaan täyttävän
vain yhden tunnusmerkistön edellytykset eli rikoskonkurrenssiopilla on nimenomaisesti tuomarin
ja syyttäjän näkökulmasta merkitystä. Syyttäjän on haastehakemuksessaan riittävällä tarkkuudella kerrottava, mistä teosta tai teoista syytetylle vaaditaan rangaistusta. Tuomarin näkökulmasta
tuomioistuimen on tuomion perusteluissa ja tuomiolauselmassa perusteltava, kuinka monesta
rikoksesta syytetty tuomitaan. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täyttymisen turvaa perusteluvelvollisuuden täyttyminen siltä osin, että syytetty voi valituksessaan kiistää yksilöimisen perusteet. (Tapani & Tolvanen 2016, 466.)

Rikoskonkurrenssioppi voidaan jakaa kahteen alaryhmään; lainkonkurrenssiin ja rikosten yksiköimiseen, joista kerron seuraavissa alaotsikoissa hieman tarkemmin.

6.1.1

Lainkonkurrenssi

Lähtökohtaisesti syyllisen tapahtumainkulku historiallisesti täyttää useamman kuin yhden rikoksen tunnusmerkistön. Tällaisessa tilanteessa on otettava kantaa siihen, syrjäyttääkö jokin tunnusmerkistö jonkin muun tunnusmerkistön vai sovelletaanko kaikkia tunnusmerkistöjä. Lainkonkurrenssissakin on alaryhmä, jossa kyse on siitä, voidaanko tunnusmerkistön täyttäviä tekoja
pitää jälkitekoina jonkin toisen tunnusmerkistön sisällä tai myötärangaistuina esitekoina. Kyseisissä tilanteissa arviointi kohdistetaan tekojen lähtökohtaiseen arvottamiseen eli tunnusmerkistön ja
rangaistusasteikon esi- tai jälkiteot sisään ottavassa tulkinnassa. (Tapani & Tolvanen 2016, 468.)

Lainkonkurrenssi muodostuu heterogeenisistä kriteereistä, jonka mukaan rikoslakia tulkittaessa
rikoksen tekijän menettely täyttää vain yhden rikoksen tunnusmerkistön, vaikka se rikoslain mukaan saattaisi täyttää useammankin tunnusmerkistön. Keskeisimmistä kriteereistä on tilanne,
jossa rikos sisältyy jonkin toisen rikostyypin luokkaan, tätä tilannetta kutsutaan subordinaatioksi.
Subordinaatio tilanteen taustalla on ajatus, jonka mukaan erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen. Tilanne saattaa syntyä, kun lainsäätäjä määrittelee, onko rikos tekomuodoltaan lievä eli privilegioitu, tavallinen vai törkeä eli kvalifioitu. Esimerkkinä tästä tarkastellaan näpistystä. Näpistys
lievänä tekomuotona sisältyy varkauteen, törkeä varkaus taas varkauteen törkeimpänä tekomuotona. Lainkonkurrenssin näkökulmasta varkaus sisältyy törkeään varkauteen. (Tapani & Tolvanen
2016, 469.)

Saman menettelyn aiheuttama vaara kattaa vahinkoseurauksen. Vahinkoseurauksena esimerkkinä jos rikoksen tekijä tappaa toisen henkilön haulikolla, hänet tuomitaan taposta, koska tapposäännökseen sisältyy vaaran aiheuttaminen. Poikkeuksena tilanne, jossa rikoksen tekijä ensin
ampuu haulikolla väkijoukkoa kohti ja vasta tämän jälkeen tappaa henkilön, joka seisoi väkijoukossa. Väkijoukossa olleet ovat joutuneet ampumisesta vakavaan hengen ja terveyden vaaraan,
josta on säädetty vaaran aiheuttamisesta koskevassa säännöksessä. Tässä tilanteessa rikoksen
tekijä on tapon ohella tuomittava vaaran aiheuttamisesta, jos tahallisuus ei kata väkijoukossa
olleiden ihmisten kuolemaa. (Tapani & Tolvanen 2016, 469.)

Rikoksen tekijän tahallaan vahingoittaessaan tai yrittäessään vahingoittaa toisen henkilön terveyttä, tuomioksi luetaan pelkästään pahoinpitely tai sen yritys. Tahallisuus on törkeimmässä tekomuodossa verrattavissa tuottamukseen, tilanteessa rikoksen tekijää ei tällöin tuomita vammantuottamuksesta. Lievemmin rangaistava täytetty teko yleensä kattaa ankarammin rangaistavan
teon yrityksen, esimerkiksi tapon yritys sisältää pahoinpitelyn. (Tapani & Tolvanen 2016, 470.)

Yllä mainitun subordinaation ohella lainkonkurrenssi pystytään ratkaisemaan säännöksellä, joka
sisältyy lakitekstiin, tilannetta kutsutaan subsidiariteetiksi eli toissijaisuudeksi. Esimerkkinä rikoslain toissijaisuuslausekkeesta arpajaisrikos, josta on säädetty rikoslain 17 luvussa 16 b pykälässä
”on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, arpajaisrikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi”. (Tapani & Tolvanen 2016, 471.)

Hankalimmat lainkonkurrenssiin liittyvät tulkintaongelmat ratkotaan suojeluintressin ulottuvuutta
koskevalla punninnalla. Esimerkkinä hankalasta tulkintaongelmasta: rikoksen tekijän tarkoitus on
tappaa henkilö ampumalla, jos ampuma hetkellä paikalla ei ole lähettyvillä muita henkilöitä rikoksen tekijä tuomitaan taposta. Tapon ohella hän voi myös syyllistyä vaaran aiheuttamiseen jos
lähellä oleville henkilöille rikoksen tekijän ampumisesta aiheutuu hengen ja terveyden vakava
vaara. Tapposäännös ei kata lähellä olevien muiden henkilöiden suojelutarvetta. (Tapani & Tolvanen 2016, 471.)

6.1.2

Rikosten yksiköiminen

Lainsäätäjät joutuvat tilanteessa, jossa teot täyttävät saman tunnusmerkistön ja jotka ajallisesti
seuraavat toisiaan pohtimaan muodostavatko teot kokonaisuuden, jossa kyseessä olisi vain yksi
rikos. Rikoksen yksiköimiseen kuuluu myös rikoksen tekijöiden oikeushyvän loukkaavuuden arviointi yhtenä vai useampana rikoksena. (Tapani & Tolvanen 2016, 468.)

Ennen yhtenäisrangaistusjärjestelmää useat osateot muodostivat yhdessä jatketun rikoksen.
Muutokselle, jonka yhtenäisrangaistusjärjestelmä toi rikoksen yksiköimiselle, voidaan esittää kriminaalipoliittisia sekä käytännöllisiä perusteita. Työntekijän kavaltaessaan rahaa työnantajansa
kassasta on usein mahdoton kertoa päivän tarkkuudella, milloin kyseinen kavallus on tapahtunut.
Syyteoikeuden vanhentuminen katsotaan alkavaksi vasta viimeisestä osateosta, kun useiden
kuukausien kestävää laiminlyöntiä pidetään yhtenä rikoksena. Esimerkiksi verorikkomuksessa,

jos vanhentuminen katsottaisiin alkavan jokaisesta osateosta, syyteoikeuden vanhentuminen olisi
vaarassa. (Tapani & Tolvanen 2016, 474.)

Rajavedossa, jossa arvioidaan, onko kyseessä ollut yksi vai useampi rikos, on pidetty niin sanottua luonnollista katsantokantaa eli tekojen määrittäminen pitkittäissuuntaisessa ulottuvuudessa.
Kyseisen katsantokannan sisällön mittapuiksi on ajateltu teon henkilöllistä, paikallista ja ajallista
sekä motivaatioperustan yhteyttä. Kirjoitustavalla, jolla rikoslain tunnusmerkistöjä on säännelty,
tavoitellaan säännöksellä suojattavia oikeudellisia intressejä sekä rikokseen osallistuneiden henkilöiden määrällä katsotaan olevan vaikutusta, pidetäänkö tekoja useampana vai vain yhtenä
rikoksena. Esimerkiksi jos henkilö murtautuu rivitalon pyörävarastoon ja anastaa samalla kertaa
useita pyöriä, anastaja syyllistyy yhteen varkauteen. Kun taas, jos anastaja murtautuu samaan
pyörävarastoon muutaman päivän päästä uudestaan, kyseessä on tällöin uusi varkaus.

Tilanteessa, jossa henkilö on muutaman päivän automatkan aikana anastanut tavaraa useilla eri
paikkakunnilla, useasta eri liikkeestä ja tavaroiden arvo on vaihdellut mutta kokonaisarvo on
noussut lähemmäs 3 000 euroa. Korkein oikeus on ratkaissut tapauksen ratkaisussaan 2002:33
ja katsonut henkilön syyllistyneen 16 eri varkauteen. (KKO 2002:33). (Tapani & Tolvanen 2016,
475.)

6.1.3

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Syyttäjä vaatii syytekohdassa 1 henkilölle A pakottamisesta rangaistusta. A oli pakottanut henkilön B:n ryöstämään kaupan uhkaamalla katkoa B:n sormet, ellei tämä hankkisi A:lle rahaa. Lisäksi syyttäjä on vaatinut A:lle syytenkohdassa 3 rangaistusta yllytyksestä ryöstöön, pakottamalla
B:n ryöstöön sekä saamalla anastetun omaisuuden B:ltä. B:lle syyttäjä vaatii syytekohdassa 2
rangaistusta ryöstöstä. Syytteen mukaan B oli pakottanut myyjän luovuttamaan kassasta rahaa
uhkaamalla välittömästi henkilöön kohdistuvalla väkivallalla (KKO:2017:57).

Käräjäoikeus tuomitsi B:n syytekohdan 2 mukaiseen ryöstöön ja hylkäsi A:han kohdistetut syytteet. Käräjäoikeus perusteluissaan kertoi, ettei asiassa esitetty selvitys ollut riittävä osoittamaan,
että A olisi menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla. Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota.
Hovioikeus katsoi että A:n syyllisyydestä ei jäänyt epäilyjä ja tuomitsi A:n pakottamisesta ja yllyttämisestä ryöstöön. (KKO:2017:57).

Pakottamisesta tuomitaan rikoslain 25 luvun 8 §:n mukaan se, joka oikeudettomasti väkivallalla
tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi (RL:25:8). (KKO:2017:57)

Ryöstöstä tuomitaan rikoslain 31 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan puolestaan se, joka
käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi. (RL 31:1:1.2) (KKO:2017:57).

Rikoslain 5 luvun 5 §:n mukaan, joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä kuten tekijä. (RL 5:5). (KKO:2017:57).

Kuten rikoslain 25 luvun 8 §:stä ilmene, pakottamisesta voidaan tuomita ainoastaan, mikäli teosta
ei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Pakottamiskriminalisointi on säännöksen
esitöiden mukaan yleissäännös. Yleissäännös syrjäytyy, jos laissa muualla on säädetty ankarampi rangaistus. Jotta tunnusmerkistö täyttyisi pakottamisen osalta, olennaista on silloin, että keino,
jolla painostetaan, vaikuttaa painostettavaan siten, että painostettava joko tekee tai sietää jotain
pakottajan tahtomaa. Ryöstön tunnusmerkkeihin myös kuuluu, että teossa on käytetty henkilöön
kohdistuvaa väkivaltaa tai uhataan henkilöä väkivallalla. Ryöstön tunnusmerkistössä henkilöön
väkivallan uhan tai väkivallan tulee liittyä omaisuuden luvattomaan käyttöön ottamiseen tai anastusrikokseen tai säännöksessä kirjoitettuun pakottamiseen (KKO:2017:57).

Korkein oikeus toteaa jutussa, että tapauksessa pakottamiseen sisältyy ryöstön tunnusmerkistöstä toisen pakottaminen väkivallalla tai muulla tavalla uhkaamalla. Tunnusmerkistö täyttyy myös
siltä osin, että teolla saadaan henkilö tekemään jotain tai luopumaan jostain vastoin tahtoaan.
Pakottamisen katsotaan kuuluvan tunnusmerkistöltään ankarammin rangaistavaan ryöstöön, kun
pakottaminen tapahtuu teon yhteydessä ja sillä tavoitellaan toisen omaisuuden luvatonta käyttöönottoa tai anastusta. (KKO:2017:57).

Ennakkoratkaisussaan KKO 2014:7 korkein oikeus on arvioidessaan rikosten keskenäistä lainkonkurrenssia todennut, että tapauksen tosiseikat ja niiden kriminalisointien suojelukohteet voi-

daan ottaa huomioon. Korkein oikeus toteaa tapauksessa syytekohda 1 osalta olevan kyse teosta
jossa A on B:hen kohdistamassaan väkivallalla uhkaamisesta, tarkoituksen mukaisesti saanut B:n
suorittamaan ryöstön. Käsillä olevassa asiassa syytekohdan 3 mukaista ryöstöön yllyttämistä on
syytekohdan 1 pakottamisella ja tarkoituksena saada itselleen anastettu omaisuus, puolestapuhuu, että tässä tapauksessa teko tulisi lukea syyksi vain yllytyksenä ryöstöön. (KKO:2017:57).

Syytekohdassa 1 pakottaminen on kohdistettu B:hen hänen vapauttaan loukaten, toisin kuin yllytys ryöstöön taas on kohdistunut varsinaisesti kohteena olleeseen myymälään, myymälän omaisuuteen ja henkilökuntaan ja täten vain välillisesti B:hen. Kysymyksessä olevssa tunnusmerkistössä on eri suojelukohde. Ryöstön rangaistussäännöksellä suojataan myös varallisuutta vapauden lisäksi, korkein oikeus katsoo, ettei kysessä oleva pakottaminen sisälly ryöstöön.
(KKO:2017:57).

Johtopäätöksenään korkein oikeus kysymyksessä olevassa tapauksessa katsoo, ettei pakottaminen ole lainkonkurrenssissa ryöstön yllytyksen kanssa, joten A:lle on ryöstön yllytyksen lisäksi
luettava syyksi pakottaminen. Hovioikeuden tuomitsemaa yhteistä vankeusrangaistusta ei alenneta eikä tuomion lopputulosta täten muuteta (KKO:2017:57).

6.2

HE 94/1993

Rikoslakimme tuli voimaan 1894 ja kyseisessä laissa oli yhteensä 44 lukua, joista ensimmäiset
yhdeksän lukua koskivat rangaistussäännösten yleisiä soveltamisperiaatteita ja luvut 10 alkaen
käsittelivät eri rikoksia. Rikoslakiamme on matkan varrella muutettu lukuisia kertoja ja ennen rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäistä vaihetta rikoslain yleisen osan (lukuja 1-9) oli muutettu.
Rikoslaki ei kuitenkaan enään vastannut nykyaikaista rikoslaille asetettavia vaatimuksia vaikka
säännöksiä onkin muutettu. Rikoslain rakenne kuitenkin oli vielä alkuperäinen eli vuodelta 1894
vaikkakin osa rikoslain osista olikin ajantassalla osauudistusten ansiosta (HE 94/1993).
Säännösten vanhentumisesta aiheutuu tulkinnanvaraisuutta rangaistavuuden suhteen. Kehityksen myötä osa säädetyistä rangaistuksista ovat jääneet liian lieviksi ja osa taas liian ankariksi.
Näiden epäkohtien takia rikoslakimme kaipasi perusteellisen uudistuksen. Uudistuksen tavoitteina
oli arvioida ja tarkastella rikoslansäädännön suojaamia ja edistämiä yhteisiä arvoja, päämääriä ja
etuuksia. Uudistuksen tarkoituksena on arvioida uudelleen oikeustajunnan mukaisesti tekojen
rangaistavuutta ja punnita suojeltavia arvoja (HE 94/1993).
Rikoslainsäädäntömme uudistus käyttössä olevilla resursseilla ei ollut mahdollista toteuttaa kerralla, siksi uudistus tehtiin vaiheittain. Rikoslain yleisen osan eli lukujen 1-9 uudistus olisi ollut
tärkeä, uudistamistarpeen kiireellisyyden vuoksi kahdeksi ensimmäiseksi vaiheeksi jouduttiin
ottamaan eri rikoksia koskevat säännökset. Rikoslainsäädännön ensimmäinen vaihe tuli voimaan
vuonna 1991. Uudistamisen toinen vaihe sisältää rikossäännösten uudistamista jotka tärkeys- ja
kiireellisyysjärjestykssä ovat seuraavana tai ovat kytköksissä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ehdotettuihin säännöksiin (HE 94/1993).
Rikoslainsäädännön toiseen vaiheeseen sisällytetyt ehdotukset täydentävät ensimmäisen vaiheen esitystä ja liittyvät säännöksiin jotka ovat vanhentuneita ja ovat rikosoikeuden ydinaluetta.
Nostan opinnäytetyössäni esille vain mielestäni opinnäytetyöni osalta tärkeässä roolissa olevia
uudistuksia ja niistä suurimpana pidän luvun 7 yhteistä rangaistusta koskevaa uudistusta (HE
94/1993).

6.3

Rikosten yhtymistä koskeva säännös

Hallituksen esityksessä rikosten yhtymistä koskeva uudistus, jonka keskiössä on rikoslain 7 luku
ja jossa säädetään yhteisestä rangaistuksesta, on tullut voimaan 1.4.1992. Uudistuksessa samanaikaisesti käsiteltävissä olevista useammasta rikoksesta tuomitaan yleensä vai yksi yhteinen
rangaistus. Hallituksen esitys on laadittu siten, että säännöksiä pystytään soveltamaan uuden
rikoslain 7 luvun voimassa ollessa. Uudistuksessa rikostunnusmerkistöt on niitä laadittaesssa
pyritty kirjoittamaan niin, että lainkonkurrenssitilanteita syntyisi mahdollisimman vähän. Tilanteessa, jossa tekoon soveltuisi useita tunnusmerkistöjä, olisi aina harkittava rikosten yhtymistä koskevien periaatteiden pohjalta, syrjäyttävätkö säännökset suhteessa toisensa vai onko kyseessä
useita rikoksia. Jos kyseessä on useita rikoksia. sovelletaan rikoslain 7 luvun uudistettuja säännöksiä yhteisestä rangaistuksesta. (HE 94/1993).
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OHJEEN TEKEMINEN ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aloitus tuntui alkujaan hankalalta. Ohje piti tehdä työpaikallani, joten ajan löytäminen töiden ohessa sen tekemiseen oli haastavaa. Ajan löydyttyä seuraava
kompastuskivi olikin sopivan rikosrekisterin löytäminen, jossa olisi mahdollisimman kattavasti
yleisimpiä lakanaan tulevia tietoja. Sopivaa rikosrekisteriä etsittiinkin yhdessä kansliahenkilökunnan ja esittelijöiden voimin.

Ohjeen tekeminen alkoikin heti sopivan rikosrekisterin löydyttyä. Lähdin rakentamaan ohjetta
tekemällä ensimmäisenä rikosrekisteristä lakanan eli siirtämään kaikki tarvittavat tiedot rikosrekisteristä Excel- taulukkoon. Samalla keräsin itselleni muistiinpanoja, mitä ohjeeseen kannattaisi
laittaa. Tämän jälkeen pääsin kokoamaan ohjetta. Ohjeeseen en sen kummemmin saanut mitään
ohjeita, kuinka se tulisi tehdä, koska olin jo ohjetta aloitellessani työpaikkani ”lakanavastaava”.
Kaikki tiesivät, että ohje kyllä onnistuu ja siitä tulee juuri sellainen kuin pitääkin. Ainoa toive ohjeelle oli, että se olisi tehty niin, että sitä ymmärtäisivät myös sellaiset henkilöt, jotka aiemmin
eivät ole lakanoita ole tehneet.

Ohjeen rakensin kokonaan uudelle Word -asiakirjalle, johon lisäsin lakanasta ja rikosrekisteristä
ottamani kuvakaappauksia havainnollistamaa, mitä tietoja laitetaan mihinkin. Valitsin Word- ohjelman, koska kyseinen ohjelma on syrjäyttämässä OpenOfficen, joten samalla työkaverini pääsivät harjoittelemaan myös Wordin käyttöä ohjetta lukiessaan. Rakensin kuvakaappauksen avulla
ottamieni kuvien ympärille tietopaketteja Word-ohjelman avulla. Ohjeen sisältäessä paljon havainnollistavia kuvia sitä on helpompi ja mukavampi seurata. Toki ohje sisältää myös tekstiä,
mutta pyrin siihen, että sitä olisi mahdollisimman vähän.

Saatuani ohjeen valmiiksi pyysin tradenomiharjoittelijaamme kokeilemaan ohetta ja laittamaan
ylös, jos ohjeessa oli kohta, mitä hän ei ymmärtänyt. Samalla ohje meni muutamalle työkaverilleni
kokeiluun. Sainkin hyviä vinkkejä niin harjoittelijaltamme kuin työkavereiltani, kuinka ohjetta voisi
vielä parantaa. Parannusehdotusten jälkeen ohjeeseen lisäsin yhden kuvan ja muutamaa tekstiä
muutettiin helpompi lukuisiksi.

Tämän jälkeen ohje oli valmis ja meni jakoon kaikille sitä tarvitseville. Mainittakoon vielä, että ohje
on päässyt jo moneen kertaan käyttöön harjoittelijoillemme ja ohje on saanut selkeydestään kiitosta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, mihin lakanaa käytetään ja miksi niitä tehdään. Työni oli
toiminnallinen opinnäytetyö. Työtäni tehdessä pystyin hyödyntämään työpaikallani olevia kolleegoja ja harjoittelijoita, jotka kokeilivat ohjeen toimivuutta. Pääsääntöisenä lähteenä käytin lakia,
alan kirjallisuutta sekä Alma Talenttia. Alma Talent on ammatti- ja talouslehtien sekä kirjojen julkaisia ja kustantaja. Alma Talentin on ammattikirjallisuuden kustantaja erityisesti taloushallinnon,
juridiikan, johtamisen ja esimiestyöhön suunnatulla kirjallisuudella.

Työn aihepiirin koin alusta alkaen haastavaksi, koska en oikein tiennyt, miten aihetta pitäisi lähteä
rajaamaan. Lisäksi koin haastavaksi tiedon hankkimisen aiheesta. Omat haasteet opinnäytetyölleni toi kiireellinen aikataulu, johtuen opinto-oikeuteni vähyydestä. Aikatauluni opinnäytetyön
kanssa ei pysynyt alkuperäisessä suunnitelmassani välivuosien takia. Opinnäytetyötä kirjoittaessani olen ollut samalla koko ajan töissä joten kirjoittaminen on painottunut ilmoihin ja viikonloppuihin. Koen kuitenkin, että opinnäytetyöstäni loppujen lopuksi tuli ihan hyvä ja olen erittäin tyytyväinen tekemääni ohjeeseen.
Opin työtä tehdessäni kuitenkin, mihin lakanaa käytetään. Ymmärrän myös nyt, miksi opinnäytetyölle on varattu niin paljon aikaa. Kokonaisuutena arvostellen olen kokenut opinnäytetyön hyvin
stressaavana projektina.
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LIITTEET

Lakanan ohje



Lakanat tulisi tehdä Excelillä (vieressä näet ohjelman kuvakkeen)
Avattuasi kyseisen sovelluksen saat näkyviin alla näkyvän ikkunan



Punaisessa laatikossa näet asiakirjat joita olet viimeksi muokannut/käsitellyt
o Halutessasi voit avata tästä aikaisemmin muokkaamasi asiakirjan
o Kun haluat tyhjän/puhtaan asiakirjan paina oikealla puolella näkyvää tyhjää
asiakirjaa




Aloita lakanan tekeminen kirjoittamalla henkilön nimi ja henkilötunnus
Aloita kirjoittaminen ensimmäisestä sarakkeesta ja ensimmäisestä solusta (A1)




Nimi ei näy koska solu on liian pieni, suurennamme solua niin että se näkyy kokonaan.
Mene solun A ja B välissä olevalle harmaalle viivalle (yllä olevassa kuvassa punaisen
ympyrän sisällä) niin että kursori muuttuu kutakuinkin tämän näköiseksi:
Kursorin muuttuessa kaksoisklikkaa hiiren vasemmalla painikkeella
niin solu suurenee sen kokoiseksi mitä teksti sen sisällä vaatii








Solun kokoa voi myös itse käsin muuttaa juuri halutun kokoiseksi. Mene taas solujen
välissä olevalle harmaalle viivalle ja kun kursorisi muuttuu
Paina hiiren vasen korva pohjaan ja liikuta
haluttuun kohtaan
Toista sama myös henkilötunnuksen kanssa
Seuraavaksi muuta nimen ja henkilötunnuksen fontin kokoa (Fontin kokoa ei ole pakko
muuttaa, itse muutan fonttia isommaksi koska mielestäni mukavamman näköinen)
o Valitse tekstiä sisältävät solut, joiden fonttia haluat muuttaa (eli tässä nimi ja
henkilötunnus eli A1 ja B1)

o

Fonttia muutetaan ylhäällä olevasta työkalurivistä Aloitus välilehdeltä (HOX!
Kun muunnat fonttia isommaksi solu käy taas tekstille pieneksi, joten täytyy
tehdä uudestaan yllä oleva solun koon muuttaminen)



Seuraavaksi alamme siirtää tietoja rikosrekisteristä Excel taulukkoon (lähdemme kirjaamaan tuomioita vanhimmasta uusimpaan)

1.1.2019

no 7667
Tappo
10.12.2018
Vankeus
50 päivää vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen
Koeaika päättyy 1.6.2019







Yläpuolella näkyvässä kuvassa sinisellä ympyröidyt tiedot kertovat missä ja milloin on
tuomittu. Näistä tiedot merkitään samaan soluun. (Katso alapuolella näkyvä kuva)
Keltaisessa ympyrässä kerrotaan teon nimike sekä milloin kyseinen teko on tapahtunut
o Tekonimikettä ei tarvitse merkitä mihinkään
o Jos samana päivänä on tapahtunut useampi teko, tekoja ei tarvitse merkitä
erikseen. Riittää kun teon perään merkitään sulkeisiin, se määrä montako tekoa kyseisenä päivänä on tapahtunut
Punaisella ympyröity kohta kertoo tarkemmin tuomion sisällöstä
Lakanassa voi käyttää lyhenteitä kuten esim.
o RL  Rikoslaki
o vap.menetys  vapaudenmenetys

10.12.1018

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.6.2019




Tämän jälkeen muutamme tekstin värin ja piirrämme viivoja
Värin vaihto tapahtuu samalla tavalla, kun fontin koon vaihto eli ensin maalataan alue,
josta halutaan vaihtaa väriä

10.12.1018

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.2.2019
LV

10.12.1018

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.2.2019
LV





Muista myös käydä vaihtamassa päivämäärä saman väriseksi, kun kyseinen tuomio!
o Tarkoitus on, että lakanaa on helpompi lukea, kun aina yhden tuomion tiedot
ovat yhdellä värillä
Seuraavaksi teemme viivan

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.2.2019
LV





Kun olet valinnut viivan, kursori muuttuu + malliseksi mikä tarkoitta, että voit piirtää
viivan
Piirrettyäsi viivan kone hyppää automaattisesti MUOTOILE välilehdelle (tästä ei tarvitse
välittää)
Vaihda viivan väriä

1.1.2019 Lapin
käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy
1.2.2019
LV

djgdkkd
10.12.2018

1.1.2019 Lapin
käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy
1.2.2019
LV

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.2.2019
LV

1.2.2019 Suoritustiedot
Määrätty päästettäväksi
ehdonalaiseen vapauteen
Koeajan viim. päivä 1.6.2019
Jäännösrangaistus:
3 v 4 kk 2 pv





Väriä voit myös muotoilla suoraan, kun olet painanut hiiren oikeaa korvaa
aukeaa valikko jossa ylimpänä on oikealla näkyvät kuvakkeet.
o paina punaisessa ympyrässä näkyvää ”ääriviivaa”
TAI väriä voi vaihtaa ylhäällä olevasta vihreästä palkista
o Muotoile välilehdellä ja muodon ääriviiva

10.12.2018

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen




Seuraavana lisäämme tuomion alle ja päivämäärän alle viivat
Valitse se solu aktiiviseksi johon haluat tehdä viivan

10.12.2018
1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen




Tämän jälkeen painamme taas hiiren oikeaa korvaa ja valitsemme Muotoile solut..
Kone aukaisee harmaan laatikon, jossa menemme välilehdelle reunaviiva

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen




Lisää viiva myös päivämäärän alle
Voit valita kaikki muokattavat solut yhtä aikaa kun pitää ctrl pohjassa.

10.12.2018

1.1.2019 Lapin käräjäoikeus
50 pv vankeutta
Ehdollinen
Koeaika päättyy 1.2.2019
LV




Rikosrekisteristä on nyt ensimmäinen tuomio merkattu Excel taulukkoon, nyt vain lisätään loputkin tuomiot
HOX! Huomioithan että kaikki merkinnät tulevat päivämääräjärjestykseen!
o Myös suoritustiedot merkitään lakanaan ja ne myös päivämäärän mukaan sekä
eri värillä!

SUORITUSTIEDOT

Suoritustiedot
1.2.2019




Määrätty päästettäväksi ehdonalaiseen vapauteen
Koeajan viimeinen päivä 1.6.2019
Jäännösrangaistus 5 vuotta 4 kuukautta 2 päivää

Yllä olevasta kuvasta näet miltä suoritustiedot näyttävät rikosrekisterissä
Alla olevassa kuvassa näkyy, kuinka suoritustiedot merkataan lakanaan (periaate on
sama kuin tuomioiden kanssa mutta ei tule tekopäivämääriä eikä viivoja)

1.2.2019 Suoritustiedot
Määrätty päästettäväksi
ehdonalaiseen vapauteen
Koeajan viim. päivä 1.6.2019
Jäännösrangaistus:
5 v 4 kk 2 pv



Lakanaa tulostaessa muista tulostaa värillinen versio 

