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Olli Haapanen

Arvopaperimarkkinarikokset
ja rikoshyödyn menettäminen

1. Johdanto

1.1. Yleistä arvopaperimarkkinarikoksista
ja menettämisseuraamuksesta

Arvopaperimarkkinoiden yhteiskunnallinen merkitys sekä yritystoiminnan rahoitus-
kanavana että kotitalouksien säästömuotona on kasvanut merkittävästi. Arvopaperi-
markkinoille on eräissä tapauksissa tyypillistä, että arvopaperipörssiin listautuvat pörs-
siyhtiöt antavat markkinoille hyvinkin optimistia tulevaisuudennäkymiä, joita talou-
dellisen suhdanteen käännyttyä saattaa seurata yllättäviä tulosvaroituksia. Tulosvaroi-
tusten aiheuttamat voimakkaat kurssiromahdukset sekä Suomessa eräisiin tapauksiin
liittyneet yhtiön johdon ”oikea-aikaiset” osakkeiden myynnit ovat aiheuttaneet myös
epäilyjä mahdollisista väärinkäytöksistä. Sisäpiiriläiset omaavat luonnollisesti aina
muita markkinoilla toimivia osapuolia parempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa yh-
tiönsä tilasta ja kiusaus tietojen hyväksikäyttöön on suuri. Arvopaperimarkkinoiden
luotettavuus, markkinoilla noudatettavien menettelytapojen rehellisyys sekä arvopaperi-
markkinoiden asema turvallisena sijoitusvaihtoehtona ovat saaneet viime aikoina yhä
korostetumman merkityksen. Koska arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö on
Suomessa suhteellisen nuorta, ovat myös arvopaperimarkkinarikokset verraten tuore
ilmiö. Lainsäädäntöön sisällytetyt kriminalisoinnit sekä samaan ajankohtaan osunut
taloudellinen taantuma ja pörssiyhtiöiden taloudelliset vaikeudet toivat vasta 1990-
luvun alkupuolella arvopaperimarkkinarikokset yleiseen tietoisuuteen. Markkinoiden
sääntelyn ja valvonnan tehostumisen myötä arvopaperimarkkinoilla ilmenneet väärin-
käytökset ovat tämän jälkeen saaneet osakseen kasvavaa julkisuutta.1

Arvopaperimarkkinarikoksia koskevat säännökset ovat rikoslain 51 luvussa. Arvopa-
perimarkkinarikoksia ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen ja arvo-
paperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos. Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja kurssin
vääristämisen osalta on säädetty myös kvalifioidusta, törkeästä tekotavasta. Konfis-
kaatiolla eli menettämisseuraamuksella ymmärretään rikokseen perustuvaa omaisuu-

1 Häyrynen s. 1–4.
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den korvauksetonta menettämistä valtiolle. Konfiskaatio on turvaamistoimenpide. Sen
perustehtävä on preventiivinen: uusien rikosten ehkäiseminen ja rikoksesta hyötymisen
estäminen.2  Jo vuodelta 1936 olevien vanhan rikoslain 2:16:n esitöiden mukaan kon-
fiskaation taustalla on pyrkimys estää rikoksentekijää taloudellisesti hyötymästä ri-
koksesta etenkin, kun kyseessä on rikos, joka ei välittömästi kohdistu kehenkään yk-
sityiseen ja joissa ei ole asianomistajaa vaatimassa vahingonkorvausta.3  Edelleen uu-
den RL 10 luvun säännösten esitöiden mukaan hyötykonfiskaation tausta-ajatuksena
ensinnäkin on yksinkertaisesti se, että rikos ei saa kannattaa. Hyödyn menettämisellä
pyritään osaltaan eliminoimaan rikoksen vaikutukset. Toisena tausta-ajatuksena on
se, että hyödyn menettämisellä ehkäistään varojen sijoittaminen uusiin rikoksiin.4

Arvopaperimarkkinarikoksille on suomalaisessa oikeuskäytännössä ollut tyypillis-
tä, että niistä tuomitut rangaistukset ovat olleet suhteellisen lieviä. Yleisin rangaistusse-
uraamus on ollut sakkorangaistus, joskin joitakin ehdollisia vankeusrangaistuksia on
myös tuomittu. Jotta rikosoikeudellinen järjestelmä voisi toimia preventiivisesti myös
arvopaperimarkkinoilla tapahtuvien väärinkäytösten ja suoranaisen tahallisen rikolli-
sen menettelyn suhteen, pitäisi järjestelmän mahdollistaa myös rikoshyödyn menettä-
mistä koskevan konfiskaatioseuraamuksen käyttö. Tämä on mielestäni johdettavissa
jo siitä yleisestä periaatteesta, että rikos ei saa kannattaa taloudellisesti. Tärkeää on
myös rikosoikeudellisen järjestelmän toimiminen arvopaperimarkkinarikosten koh-
dalla riittävän ennaltaehkäisevästi.5  Uuden RL 10 luvun säännösten mukaan tuomio-
istuin voi tuomita menettämisseuraamuksen vain syyttäjän vaatimuksesta, joten hyö-
tykonfiskaation tosiasiallinen käyttöaste arvopaperimarkkinarikoksissa perustuu ensi
kädessä syyttäjän asenteeseen ja aktiivisuuteen.

2 Lappi-Seppälä 2000, s. 417.
3 HE 20/1936 vp s. 2.
4 HE 80/2000 vp s. 4.
5 Arvopaperimarkkinarikosten osalta preventiivisinä uhkina toimivat tosin vuodesta 1998 lähtien ole-

massa ollut mahdollisuus tuomita arvopaperimarkkinarikoksesta oikeushenkilölle yhteisösakko sekä
Rahoitustarkastuksen (RATA) mahdollisuus hallinnollisena seuraamuksena määrätä julkinen huomau-
tus tai varoitus. Mielestäni näitä sanktioita voidaan kuitenkin pitää riittämättöminä erityisesti siinä
tapauksessa, että arvopaperimarkkinoilla toimiva yksityinen henkilö (esim. pörssiyhtiön hallituksen
jäsen) myy omaan lukuunsa omia arvopapereitaan sisäpiirintiedon turvin tarkoituksenaan saada menet-
telyllään itselleen huomattavaa taloudellista hyötyä. Vastaavanlainen tilanne syntyy myös silloin, kun
sisäpiiriläinen pyrkii sijoittajien tai osakkeen merkitsijöiden kustannuksella taloudellisesti hyötymään
puutteellisesta tai virheellisestä pörssiyhtiön tiedottamisesta. Toisaalta lain esitöissä on todettu, että
rikoksen seuraamuksena konfiskaatio tulee kysymykseen nimenomaan turvaamistoimenpiteenä, joten
sitä ei pidä käyttää rangaistuksen luonteisena seuraamuksena.
Edelleen uusina hallinnollisina seuraamuksina ovat lailla (299/2005) säädetyt rikemaksu ja seuraamus-
maksu. Seuraamusmaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 200 000 euroa. Erityisesti seuraamus-
maksulla voisi kuvitella olevan preventiivistä uhkaa.
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1.2. Käsiteltävän aiheen rajaus

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella rikosoikeudellisen menettämisseuraamuksen
tuomitsemisen edellytyksiä kaikissa arvopaperimarkkinarikoksissa. Käytännössä arvo-
paperimarkkinarikoksiin liittyvä menettämisseuraamus muodostuu rikoksella saadun
taloudellisen hyödyn menettämisestä valtiolle. Jäljempänä tästä menettämisseuraamuk-
sesta käytetään termiä hyötykonfiskaatio. Tässä artikkelissa ei käsitellä arvopaperi-
markkinarikosten syyksi lukemiseen liittyviä syyllisyys- ja tahallisuuskysymyksiä, vaan
artikkelin kohteena on ainoastaan arvopaperimarkkinarikoksiin oheisseuraamuksena
liittyvä hyötykonfiskaatio. Tällöin lähtökohtana on, että vastaajalle on luettu syyksi
jokin arvopaperimarkkinarikos.6

Käsittelen arvopaperimarkkinarikoksia erityisesti siitä näkökulmasta, tulisiko arvo-
paperimarkkinarikokseen syyllistynyt tuomita menettämään valtiolle hänen rikoksen
tekemisellä saamansa taloudellinen hyöty. Toisaalta käsittelen sitä, mitkä seikat vaikut-
tavat mahdollisen rikoshyödyn määrän arvioimiseen. Artikkeli jakaantuu kahteen pää-
lukuun, joissa ensimmäisessä käsitellään tarkemmin hyötykonfiskaatioon tuomitse-
miseen liittyvää oikeudellista problematiikkaa arvopaperimarkkinarikoksissa ja toi-
sessa pääpiirteisesti hyötykonfiskaation määrän arvioimiseen liittyviä kysymyksiä sekä
ongelmia erityisesti tuomioistuinnäkökulmasta.

Menettämisseuraamuksia koskeva lakiuudistus on tullut voimaan 1.1.2002. Uudis-
tuksen keskeisin osa on laki rikoslain muuttamisesta (875/2001), jolla muun muassa
lisättiin rikoslakiin uusi menettämisseuraamuksia koskeva 10 luku. RL 8:1:n mukaan
syyteoikeus törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja törkeästä kurssin vääristämisestä
vanhenee kymmenessä vuodessa rikoksen tekopäivästä. Edelleen syyteoikeus sisäpiirin-
tiedon väärinkäytöstä, kurssin vääristämisestä ja arvopaperimarkkinoita koskevasta

6 Suomessa arvopaperimarkkinarikoksista on lähiaikoina laadittu kaksi väitöskirjaa: Janne Häyrysen
Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö (2006) ja Tero Kurenmaan Sisäpiirintiedon väärinkäyttö (2003).
Rikosoikeuden ulkopuolella Suomessa on laadittu useita arvopaperimarkkinaoikeudellisia väitöskirjo-
ja, kuten Vesa Annolan Informaatio, sisäpiiri ja markkinat (2005), Sakari Huovisen Pörssiyhtiön tie-
donantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media (2004) ja Pekka Timosen Määräysvalta, hinta ja
markkinavoima (1997). Arvopaperimarkkinaoikeudellisista monografioista voi erikseen mainita Matti
Rudangon teoksen Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus (1998). Sen sijaan arvopaperimarkkinarikoksiin
liittyvästä konfiskaatioista ei ole Suomessa laadittu viime vuosikymmeninä väitöskirjoja, kattavia
monografioita tai edes artikkeleita. Vuonna 2006 on julkaistu Jaakko Raution väitöskirja Hyötykonfis-
kaatiokanne, jonka lähestymistapa on korostetun rikosprosessioikeudellinen. Lisäksi uusista hyöty-
konfiskaatiota koskevista säännöksistä on laadittu joitakin lyhyempiä kirjoituksia, kuten Pekka Vilja-
sen kirjoitus Rikoslain uuden 10 luvun mukaisesta hyödyn menettämisestä ja laajennetusta hyödyn
menettämisestä. Defensor Legis 1/2000 ja Ari-Matti Nuutilan kirjoitus Menettämisseuraamuksia (RL
10 luku) koskevia vanhoja ja uusia ongelmia teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII Pekka Kos-
kiselle 1.1.2003 omistettu. Tähän kirjoitukseen keskeisimmin liittyvä artikkeli on Pekka Viljasen kir-
joitus Hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välisen suhteen muutos ja lievemmän lain periaate
teoksessa Oikeussosiologiaa ja Kriminologiaa juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946–24/4–2006. Todetta-
koon jo tässä vaiheessa, että tämän kirjoittajan kanta hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen väli-
sestä suhteesta sekä lievemmän lain soveltamisesta arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvässä hyötykon-
fiskaatiossa poikkeaa oleellisesti Viljasen esittämästä laintulkinnasta.
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tiedottamisrikoksesta vanhenee viidessä vuodessa rikoksen tekopäivästä. Näin ollen
on yhä periaatteessa mahdollista, että hyötykonfiskaatiota arvopaperimarkkinari-
koksissa voidaan joutua arviomaan myös ennen 1.1.2002 voimassa olleen hyötykon-
fiskaatiota koskeneen RL 2:16:n perusteella.7

1.3. Havaintoja oikeuskäytännöstä

Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva oikeuskäytäntö on Suomessa varsin niukkaa.
Korkein oikeus on antanut ainoastaan kaksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevaa
prejudikaattia (KKO 2000:82 ja KKO 2006:110).8  Häyrysen vuonna 2006 valmistu-
neen väitöskirjan mukaan Suomessa on arvopaperimarkkinarikosten osalta toistaisek-
si annettu vain noin 15 alempien oikeuksien ratkaisua.9

Tämän artikkelin yhteydessä on arvopaperimarkkinarikoksia koskevasta hovioikeus-
käytännöstä otettu huomioon Helsingin hovioikeuden vuodesta 1993 lähtien antamat
kymmenen tuomiota.10   Osa arvopaperimarkkinarikoksia koskevista jutuista on tullut
lainvoimaiseksi jo pelkän käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen. Näitä ratkaisuja ei ole voitu
huomioida tässä artikkelissa. Tässä artikkelissa on huomioitu myös Korkeimman oi-
keuden hyötykonfiskaatiosta yleisesti antamat prejudikaatit. Tällaisia ratkaisuja Korkein
oikeus onkin antanut useampia, ja ne ovat useimmiten koskeneet hyötykonfiskaation
ja vahingonkorvauksen välistä suhdetta vanhan RL 2:16:n voimassaoloaikana. Syynä
tämän artikkelin laatimiseen on ollut julkisuudessakin laajasti esillä ollut TJ Group
Oyj:n sisäpiirin väärinkäytöksiin ja arvopaperimarkkinoita koskeviin tiedottamisri-
koksiin liittyvä rikosasia. Kyseisessä asiassa syyttäjä on esittänyt vastaajia kohtaan
huomattavan suuren hyötykonfiskaatiovaatimuksen. Helsingin käräjäoikeus on
26.1.2006 antamallaan tuomiolla nro 903 (R 05/652) kuitenkin hylännyt pääosin vas-

7 Vaikka onkin mahdollista, että enää ei nostettaisi syyteitä vanhan lain aikana tehdyistä arvopaperi-
markkinarikoksista, tässä artikkelissa on käsiteltävä myös oikeustilaa vanhan hyötykonfiskaatiota kos-
keneen lain aikana. Kirjoittajan tiedon mukaan tällä hetkellä Helsingin hovioikeudessa on ratkaistavana
TJ Group Oyj:n arvopaperimarkkinarikosasia ja Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Jippii Group
Oyj:tä koskeva arvopaperimarkkinarikosasia. Molemmissa jutuissa syyttäjä on esittänyt hyötykon-
fiskaatiovaatimuksen. Lisäksi ennen 1.1.2002 vallinneen oikeustilan tarkastelu on mielestäni perustel-
tua myös uuden sääntelyn tarkoituksen ja tavoitteiden hahmottamiseksi. Myös Viljasen mukaan talous-
rikokset tulevat usein ilmi vasta pitkällä viiveellä. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että tänä päivänä
joudutaan arvioimaan tekoja, jotka on tehty ennen uuden menettämisseuraamuslainsäädännön voimaan-
tuloa. Kysymys lievemmän lain periaatteen soveltuvuudesta menettämisseuraamuksiin on siten jatku-
vasti ajankohtainen. Viljanen 2006, s. 242.

8 Vasta tämän kirjoituksen viimeistelyvaiheessa KKO antoi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevassa
ns. Leskisen tapauksessa syyksi lukevan ratkaisun KKO 2006:110. Kyseisessä jutussa ei kuitenkaan
esitetty hyötykonfiskaatiovaatimusta, joten ennakkopäätöksestä ei saa tukea tässä artikkelissa käsitel-
täviin ongelmakysymyksiin.

9 Häyrynen s.10.
10 Otosta voi mielestäni pitää tarpeeksi kattavana, koska enin osa arvopaperimarkkinarikoksista on tapah-

tunut Helsingin hovioikeuspiirin alueella, ja lopullinen ratkaisun on yleensä antanut juuri Helsingin
hovioikeus.
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taajia kohtaan ajetut syytteet, joten hyötykonfiskaation tuomitsemiseen ei ole edes
otettu kantaa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tuomiosta on valitettu hovioikeuteen,
joten on mahdollista, että ylemmät oikeusasteet antavat tulevaisuudessa ratkaisun hyö-
tykonfiskaation edellytyksestä ja mahdollisesti konfiskoitavan hyödyn määrästä.11

Helsingin hovioikeudessa on tuomittu kahden kurssin vääristämistä koskevan rikos-
asian yhteydessä valtiolle rikoshyötyä menettäväksi. Kysymys on ollut varainsiirtoveron
määrää vastaavan hyödyn konfiskoimisesta. Tapauksissa oli kysymys siitä, että arvopa-
peripörssissä oli myyty ns. sopimuskaupalla välittäjän välityksellä arvopapereita, jol-
loin oli vältytty varainsiirtoveron maksamisesta. Ratkaisussa HHO 28.6.2002 nro 1797
(R 02/2654) hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut rikoshyödyn osalta. Kä-
räjäoikeus oli todennut, että varainsiirtoverolain 15 §:n mukaan arvopaperin luo-
vutuksesta on luovutuksensaajan suoritettava veroa. Veroa ei suoriteta myytäessä tai
vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvo-
paperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupankäyn-
nissä. Jos puheena olevaa sopimuskauppaa ei olisi tehty pörssissä, ostajien olisi tullut
maksaa varainsiirtovero, joka olisi ollut 1,6 prosenttia kauppahinnasta eli 4.193.100
markkaa. Käräjäoikeus totesi, että hyötyä oli saatu vääristämällä kurssia pörssikaupassa.
Käräjäoikeus tuomitsi vastaajat menettämään valtiolle varainsiirtoveron välttämällä
saadun hyödyn siinä suhteessa kuin sitä kukin vastaajayhtiö oli tosiasiassa saanut.

Toisessa kurssin vääristämistapauksessa hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeuskin,
rikoksen tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi sisäpiirintiedon väärinkäytöksen osalta
sen hyödyn, minkä yhtiö oli saanut ostaessaan 50.000 kappaleen osakemäärän omaan
salkkuunsa ja myydessään siitä suurimman osan. Käräjäoikeus oli arvioinut asiakirja-
näytön perusteella hyödyn määräksi 56.365 euroa. Hovioikeus muutti käräjäoikeuden
tuomiota lisäksi siten, että arvopaperikaupan välittäjänä toteuttaneen pankin edustajan
katsottiin pankin puolesta toteuttaneen ostotoimeksiannon kurssin vääristäneellä ta-
valla syyllistyen näin rikokseen. Tämän vuoksi hovioikeus tuomitsi välittäjäpankin
myyjiltä saamat välityspalkkiot 96.847 euroa ja välittäjäpankin ostajalta saaman väli-
tyspalkkion 325.300 euroa rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle menetetyksi.12

11 Tämän artikkelin kirjoittamiseen on ollut erityisenä käytännön oikeustapaukseen pohjautuvana ponti-
mena allekirjoittaneen osallistuminen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena Helsingin hovioikeu-
dessa 24.3.2005 nrolla 1059 (R 05/569-570) ratkaistuun  TJ Group Oyj:n hukkaamiskielto- ja takavarikko-
asian ratkaisemiseen. Kyseisessä ratkaisussa hovioikeus määräsi vastaajien omaisuutta takavarikkoon
yhteensä 24 miljoonan euron edestä, kun käräjäoikeuden määräämän takavarikon suuruus oli ollut
yhteensä 98 miljoonaa euroa. Ratkaisun yhteydessä jouduttiin ottamaan kantaa useisiin hyötykon-
fiskaatioon liittyviin kysymyksiin. Tässä artikkelista ilmenevät kirjoittajan kannat pohjautuvat luon-
nollisesti osittain kyseiseen ratkaisuun, johon Korkein oikeus ei antanut pyynnöstä huolimatta
muutoksenhakulupaa. Tämän kirjoittajan eräänlaisen jäävin ja prosessin takavarikkoluonteen vuoksi
en pyri vetoamaan kyseiseen ratkaisuun edes heikosti velvoittavana oikeuslähteenä, vaikka se lienee-
kin ensimmäinen ylempien oikeuksien ratkaisu, jossa on jouduttu pohtimaan vahingonkorvauksen ja
hyötykonfiskaation välistä suhdetta arvopaperimarkkinarikoksissa. Jääkin muiden arvioitavaksi, miten
onnistuneena ratkaisua on pidettävä. Tässä artikkelissa pyritään kuitenkin menemään vielä syvemmäl-
le niihin kysymyksiin, joita TJ Group Oyj:n takavarikkoratkaisun perusteluissa on käsitelty.

12 Helsingin hovioikeus tuomitsi myös arvopaperimarkkinalain aikaisessa ratkaisussaan 9.9.1993 nro 3808
(R 92/969) vastoin arvopaperimarkkinalain säännöksiä toimineen välittäjän menettämään valtiolle
välityspalkkionsa 30.000 markkaa.
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Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa rikoshyödyn määrän arvioiminen on
ollut suhteellisen selväpiirteistä, kun kysymys on ollut helposti yksilöitävissä olevista
varainsiirtoveroista ja välityspalkkioista. Lisäksi molemmissa tapauksissa on kyetty
yksilöimään selkeä arvopaperimarkkinarikoksen asianomistaja. Tilanne on täysin toi-
nen, jos arvopaperimarkkinarikoksella pyritään saamaan rikoshyötyä arvopaperipörs-
sissä suuren sijoittajajoukon kustannuksella. Tällöin rikoshyödyn määrän arvioimi-
seen vaikuttaa ratkaisevasti pörssikurssien muutokset ja se, mikä on arvopaperimark-
kinapaperin hinta. Tällainen tilanne tullee yleisimmin esille sisäpiirintiedon väärinkäy-
tön ja arvopaperimarkkinarikoksia koskevan tiedottamisrikoksen yhteydessä.

Helsingin hovioikeuden tuomiossa 13.5.2004 nro 1738 (R 03/1382), ns. Koroma-
tapaus, syyttäjä esitti 3.150 euron suuruisen hyötykonfiskaatiovaatimuksen, koska
vastaajan väitettiin 3.5.1999 käyttäneen sisäpiirintietoa hankkiessaan arvopaperi-
pörssistä itselleen osakkeita. Syytteen tultua hylätyksi hovioikeus ei ole joutunut otta-
maan kantaa hyötykonfiskaation tuomitsemisen edellytyksiin tai hyödyn määrään.13

Neljässä Helsingin hovioikeuden vuosina 1996–2005 ratkaisemassa arvopaperi-
markkinarikoksia koskevassa tapauksessa ei ollut lainkaan vaadittu rikoshyödyn kon-
fiskoimista.14  Myöskään Helsingin hovioikeuden tuomiossa 5.1.2007 nro 27 (R 05/
2503), ns. Satama Interactive Oyj:n tulosvaroitustapaus, ei esitetty hyötykonfiskaa-
tiovaatimusta.

Edeltä ilmenee, että oikeuskäytäntöä arvopaperimarkkinarikoksista tuomitusta
hyötykonfiskaatiosta on hyvin vähän. Tämä saattaa johtua ensinnäkin siitä, että arvo-
paperimarkkinarikoksia tulee tuomioistuinkäsittelyyn ylipäänsä vähän, ja hyötykonfis-
kaatiovaatimuksen esittäminen on alkanut yleistyä vasta hovioikeudessa vuosina 2004–
2005 ratkaistuissa asioissa. Hovioikeuskäytännöstä ei voida löytää kovinkaan paljon
tämän artikkelin keskeisiä kysymyksiä eli vahingonkorvauksen ja hyötykonfiskaation
välistä suhdetta sekä lievemmän lain periaatteeseen liittyviä ratkaisuja.15

13 Lisäksi hovioikeudessa on kahdessa arvopaperimarkkinalainaikaisessa tapauksessa esitetty hyöty-
konfiskaatiovaatimus arvopaperimarkkinarikoksen perusteella. Molemmissa tapauksissa hovioikeus
tuomitsi valtiolle rikoshyötyä menetettäväksi arvioimansa määrän. Arviointi perusteltiin fraasinomaisesti
ja sen perusteena oli syyksi luettu arvopaperimarkkinarikos sinänsä. Koska kyseiset tuomiot on annettu
arvopaperimarkkinalain voimassa ollessa, jolloin hyödyn konfiskaation osalta oli nimenomainen viit-
taus RL 2:16:een, ei sanotuilla ratkaisuilla ole oikeuskäytäntönä relevanssia tämän artikkelin keskeis-
ten kysymysten suhteen. Ks. HHO 8.9.1994 nro 3880 (R 93/2367) ja HHO 9.5.1996 nro 2505 (R 94/
333).

14 Näistä tapauksista kolme on aikanaan ollut paljonkin julkisuudessa (HHO 18.8.1998 nro 2426 (R 97/
76) ja (R 97/254) ns. kansallisanti-tapaus sekä HHO 17.6.2005 nro 2113 (R 03/3030) ns. Leskinen-
tapaus.

15 Näyttääkin ilmeiseltä, että syyttäjät ovat vasta hiljattain alkaneet esittää muihinkin arvopaperimarkkina-
rikoksiin kuin kurssin vääristämiseen liittyviä hyötykonfiskaatiovaatimuksia.
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2. Menettämisseuraamuksen tuomitsemisen edellytykset
arvopaperimarkkinarikoksissa

2.1. Menettämisseuraamuksia koskevasta sääntelystä

Aikaisemmin voimassa olleen rikoslain (13.5.1932/143) 2:16.1:n mukaan rikoksen
joko tekijälleen tai sille jonka puolesta tahi hyväksi hän on toiminut, tuottama talou-
dellinen hyöty on oikeuden vapaan harkintansa mukaan arvioitava ja tuomittava
menetetyksi, katsomatta siihen, onko syytettä sitä vastaan tehty, jonka puolesta rikoksen-
tekijä on toiminut. RL 2:16.2:n mukaan jos rikos on tavanomainen tai ammattimainen,
arvioitakoon menetetyksi tuomittava määrä koko rikollisen toiminnan laajuutta sil-
mälläpitäen. Lappi-Seppälän mukaan säännös on pakollinen. Hyöty tuomitaan mene-
tetyksi rikoksesta hyötyneeltä tekijältä, osalliselta tai siltä, jonka puolesta tai hyväksi
rikos on tehty, kultakin saamansa hyödyn osalta. Hyöty voidaan tuomita menetettäväksi
myös oikeushenkilöltä. Rikoksella saatu taloudellinen hyöty on vain sen korvattava,
joka rikoksella tuota hyötyä on tosiasiassa saanut (KKO 1968 II 16 ja KKO 1980 II
16).16

Nykyään menettämisseuraamuksista säädetään 1.1.2002 voimaan tulleessa rikos-
lain 10 luvun (26.10.2001/875) säännöksissä. RL 10:1:n mukaan menettämisseuraa-
muksen määräämisen yleisenä edellytyksenä on laissa rangaistavaksi säädetty teko
(rikos). RL 10:2.1:n mukaan rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava val-
tiolle menetetyksi. Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai
se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. RL 10:2.3:n mukaan hyötyä ei tuomita
menetetyksi siltä osin kuin se on palautettu tai tuomittu taikka tuomitaan suoritettavaksi
loukatulle vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena. Jos korvaus- tai edunpalautus-
vaatimusta ei ole esitetty tai se on vielä ratkaisematta silloin, kun menettämisvaati-
muksesta annetaan ratkaisu, menettämisseuraamus on tuomittava.

RL 10 luvun esitöiden mukaan konfiskaatio syrjäytyy yleensä, kuten aiemminkin,
vahingonkorvauksen tieltä, koska todellista hyötyä ei synny silloin, kun rikoksesta
hyötynyt joutuu palauttamaan hyödyn vahinkoa kärsineelle. Jos vahingonkorvaus- tai
edunpalautusvaatimusta ei kuitenkaan esitetä esimerkiksi siksi, että asianomistaja jää
tavoittamatta tai vahingon määrä ei ole vielä selvillä, rikoksentekijälle voi jäädä hyö-
tyä rikoksesta. Tämän estämiseksi ehdotetaan, että hyöty tällaisessa tapauksessa
konfiskoitaisiin. Jos tilanne myöhemmin muuttuu, ei tekijä saa joutua sekä konfiskaation
että korvausvelvollisuuden alaiseksi.17

RL 10:11:n mukaan jos korvausta taikka edunpalautusta on suoritettu tai tuomittu
suoritettavaksi RL 10:2.3 momentissa tarkoitetun ratkaisun antamisen jälkeen, me-
nettämisseuraamus voidaan panna täytäntöön vastaavalla määrällä vähennettynä. Jos
menettämisseuraamus on jo pantu täytäntöön, vastaava määrä voidaan tuomita suori-

16 Lappi-Seppälä 2000 s. 421.
17 HE 80/2000 vp s. 22–23.



40

tettavaksi valtion varoista. Kanne asiasta on nostettava kantajan kotipaikan tai Helsin-
gin käräjäoikeudessa viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona menettämisseuraamusta
koskeva tuomio sai lainvoiman. Vastaajana asiassa on valtio, jota edustaa Oikeusre-
kisterikeskus.

Jotta rikoksentekijä tai muu henkilö ei joutuisi suorittamaan sekä vahingonkorvausta
että hyötykonfiskaatiota, hän voi nykyään RL 10:11:n mukaisesti vaatia, että konfis-
kaation täytäntöönpano lopetetaan tai että hän saa hyötynä konfiskoidun määrän ta-
kaisin valtiolta. Myös vahingonkorvauksen saaja voi hakea suoritusta valtiolta täytän-
töön pannusta hyötykonfiskaatiosta tai vaatia täytäntöönpanossa otettavaksi huomioon,
että hänelle on tuomittu hyötykonfiskaation syrjäyttävää vahingonkorvausta.18  Vilja-
sen mukaan edellä kuvatuilla uusilla säännöksillä on pyritty varmistamaan, että rikok-
sesta hyötynyt todella menettää saamansa taloudellisen hyödyn, mutta tarkoituksena
ei ole, että hän joutuisi kaksinkertaisen taloudellisen sanktion kohteeksi.19

2.2. Hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen
välinen suhde

2.2.1. Yleinen periaate

Hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välinen kysymys on pääosin aineellis-
oikeudellinen yhteensovittamisongelma. Lappi-Seppälän mukaan aikaisemmin val-
linneen kannan mukaan rikoshyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin se on suo-
ritettu tai tuomitaan suoritettavaksi vahingonkorvauksena. Oikeuskäytännön mukaan
jo pelkkä mahdollisuus korvausvaatimuksen esittämiseen estää hyödyn konfiskoinnin
(esim. KKO 1966 II 127 ja 1970 II 96). Merkitystä ei ole sillä, tullaanko vahingonkor-
vausta koskaan edes vaatimaan.20  Raution mukaan aiemmin voimassa ollutta RL 2:16:ää
vakiintuneesti tulkittiin niin, että jo mahdollinen vahingonkorvausvaatimus tms. estää
hyödyn konfiskoinnin. Merkitystä ei ollut sillä, oliko vaatimus esitetty tai aiottiinko
sitä ylipäänsä koskaan esittää.21  Nykyisin sama periaate ilmenee nimenomaisesti RL
10:2.3:sta, jonka mukaan hyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin se on suoritettu

18 Yleensä vahingonkorvausvaatimus esitetään siinä oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään rangaistus- ja
konfiskaatiovaatimukset. Jos tällöin tuomitaan vahingonkorvausta, konfiskaatio tuomitaan vastaavalla
määrällä vähennettynä. Voi luonnollisesti käydä niin, että tuomittava vahingonkorvaus on suurempi
kuin rikoksen tuottama hyöty, jolloin hyötyä ei jää konfiskoitavaksi. Jos vahingonkorvausvaatimusta ei
ole esitetty tai se on ratkaisematta esimerkiksi sen takia, että asia on siirretty käsiteltäväksi erilliseen
oikeudenkäyntiin, tuomitaan hyöty menetettäväksi. Ks. HE 80/2000 vp s. 23. Todettakoon kuitenkin,
että sellaisille arvopaperimarkkinarikoksille, joissa vahingonkärsijänä on yksityinen osakkeenmerkitsijä
tai sijoittaja, lienee tyypillistä, että korvausvaatimus tullaan esittämään vasta rikosprosessissa annetun
ratkaisun jälkeen.

19 Viljanen 2000 s. 8.
20 Lappi-Seppälä 2000 s. 423.
21 Rautio s. 190.
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tai tuomitaan suoritettavaksi loukatulle vahingonkorvauksena tai edun palautuksena.
Jos vahingonkorvausta ei ole vaadittu tai sitä koskevaa vaatimusta ei ole ratkaistu,
hyöty tuomittaan menetetyksi.

Lappalaisen mukaan suhteessa vahingonkorvaukseen hyötykonfiskaatio on ongel-
mallinen, koska rikoksen johdosta vahinkoa kärsineen korvausvaade kilpailee hyö-
tykonfiskaation kanssa. On katsottu, että rikoksella saatu hyöty voidaan tuomita valtiolle
menetetyksi vain siltä osin kuin hyöty on suurempi kuin tuomittava vahingonkorvaus
(KKO 1950 II 82 ja 1960 II 96). KKO:n ratkaisuissa 1962 II 61 ja 1966 II 127 sekä
1972 II 32 on lisäksi katsottu, ettei rikoksella saatua hyötyä ollut tuomittava menetetyksi,
vaikka vahingonkorvausta ei ollutkaan tuomittu, kun sillä, jonka kustannuksella hyöty
oli saatu, oli oikeus hakea syytetyltä korvausta vahingosta.22

Raution mukaan usein rikoksen tuottama hyöty on saatu jonkun toisen kustannuk-
sella, eli hyöty vastaa jollekin aiheutunutta vahinkoa. Yleensä kysymyksessä on ri-
koksen uhri eli asianomistaja. Periaatteellista estettä ei kuitenkaan ole, että hyöty olisi
saatu jonkun muun kuin asianomistajan kustannuksella. Tällä ei ole kuitenkaan mer-
kitystä sille, miten vahingonkorvausvaatimuksen ja konfiskaation välinen suhde rat-
kaistaan. Lähtökohdaksi on otettava, että yksityinen intressi on painavampi kuin val-
tion. Myös konfiskaation tausta-ajatus, rikoksella rikastumisen estäminen, ei vaadi
muuta kuin sitä, että hyöty eliminoidaan kertaalleen.23

Arvopaperimarkkinarikosten osalta edellä mainittu yleinen periaate ei ole mielestä-
ni itsestään selvä. Arvopaperimarkkinarikoksissa on nähdäkseni otettava huomioon
niiden erityispiirteet arvioitaessa hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välistä
suhdetta. Käsittelenkin tältä osin asiaa arvopaperimarkkinarikosten erityisnäkökulmasta
luvussa 2.2.2. ja erityisesti luvussa 2.2.4.

2.2.2. Kysymys asianomistajasta arvopaperimarkkinarikoksissa

Hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välistä suhdetta arvopaperimarkkinari-
koksissa ei voi käsitellä ottamatta huomioon kysymystä asianomistajasta arvopaperi-
markkinarikoksissa. Oikeuskirjallisuudessa on pidetty ongelmallisena ja tulkinnan-
varaisena sitä, onko arvopaperimarkkinarikoksissa asianomistajaa. Kysymys arvopa-
perimarkkinarikoksen asianomistajasta on niin laaja erilliskysymyksensä, ettei sitä voi
tämän artikkelin teeman yhteydessä tarkemmin käsitellä.

KKO on kuitenkin antanut ns. kansallisantitapauksessa prejudikaatin KKO 2000:82.
Sen mukaan syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta arvopaperimarkkinarikoksesta muun

22 Lappalainen s. 13 alav. 21. Myös RL 10 luvun esitöiden mukaan jos rikoksen tuottama hyöty vastaa
rikoksesta kärsineelle aiheutunutta vahinkoa, hyötyä ei tuomita menetetyksi, vaan vahingonkorvaus on
ensisijainen. Lain esitöiden mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jo mahdollisuus
vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen estää hyödyn konfiskoimisen. Merkitystä ei ole sillä, tul-
laanko vahingonkorvausta koskaan edes vaatimaan. Tämän takia ehdotetaan kuvattuja muutoksia, jot-
tei rikoksesta jäisi taloudellista hyötyä rikoksentekijälle tai muille pykälässä mainituille henkilöille.
Ks. HE 80/2000 vp s. 4 ja 16.

23 Rautio s. 190.
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muassa sen vuoksi, että A oli markkinoinut arvopapereita antamalla totuudenvastaisia
tai harhaanjohtavia tietoja. KKO:n mukaan osakkeita merkinneellä B:llä ei ollut asias-
sa asianomistajan puhevaltaa. Mielestäni kyseisen ratkaisun perusteella on pidettävä
selvänä oikeusohjeena sitä, ettei arvopaperimarkkinarikoksissa voi olla asianomistajaa,
joka voisi esittää rangaistusvaatimuksen.24  Vaikka yleisen periaatteen mukaan va-
hingonkorvausvaatimus lähtökohtaisesti syrjäyttää hyötykonfiskaation tuomitsemisen,
ovat arvopaperimarkkinarikokset mielestäni tässä suhteessa luonteensa vuoksi tavalli-
sia asianomistajarikoksia erityisemmässä asemassa.

Yksityisoikeudellisen vahingonkorvausvaatimuksen esittämisen kannalta ratkaisusta
KKO 2000:82 seuraa, että arvopaperimarkkinarikoksen johdosta epäonnistuneen s-
ijoituspäätöksen tehnyt ja siitä vahinkoa kärsinyt yksittäinen sijoittaja ei ole oikeutettu
esittämään rangaistuvaatimusta asiasta, mutta hänellä on kuitenkin oikeus saattaa arvo-
paperimarkkinarikokseen perustuva vahingonkorvausvaatimuksensa tutkittavaksi joko
rikosasian käsittelyn yhteydessä tai siviilioikeudellisella vahingonkorvauskanteella.25

24 KKO:n ratkaisua ovat tosin oikeuskirjallisuudessa kritisoineet Häyrynen, Tuomola ja Timonen. Häyrysen
mukaan KKO:n perusteluja ei ensinnäkään tule tulkita liian yleispätevästi, vaan niiden on katsottava
koskeneen ainoastaan kyseisen tapauksen kaltaisia tilanteita. Toiseksi rikossäännöksen suojelukohteena
voi olla samanaikaisesti ja välittömästi useampi kuin yksi oikeushyvä. Vaikka rikoksen katsottaisiinkin
ensisijaisesti kohdistuvan julkiseen intressiin, niin sille voidaan siitä huolimatta osoittaa myös yksityinen
asianomistaja. Arvopaperimarkkinoilla rangaistussäännöksillä suojeltavat yksilölliset oikeushyvät liitty-
vät ennen kaikkea markkinoilla toimivien sijoittajien oikeuteen saada liikkeeseenlaskijasta oikeat ja riit-
tävät tiedot sijoituspäätöksensä perusteeksi sekä sijoittajien keskinäiseen tiedolliseen tasavertaisuuteen.
Arvopaperimarkkinarikoksilla suojattavat oikeushyvät liittyvät siten viime kädessä perusoikeuksista
johdettavaan omaisuudensuojaan. Tästä näkökulmasta KKO:n ratkaisun perusteluille voidaan esittää myös
vastakkainen näkemys. Häyrysen näkemyksen mukaan sijoittajien arvopaperimarkkinarikosten johdosta
kärsimä vahinko voi ainakin tietyissä tapauksissa aiheutua myös välittömästi rikoksen tunnusmerkistön
mukaisen toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena. Ks. Häyrynen s. 339–341.
Tuomola  katsoo, että kyseisen ennakkopäätöksen jälkeenkin on jäänyt avoimeksi kysymys asian-
omistajasta arvopaperimarkkinoilla. Hänen mukaansa ratkaisevaa asianomistajan aseman löytymiselle
on vahingon konkretisoituminen. Mikäli on osoitettavissa, että arvopaperimarkkinarikoksella on ai-
heutettu todellista vahinkoa, niin kyseisen oikeushyvän haltijaa voidaan pitää asianomistajana. Näin
ollen sijoittajille tai osakkeiden merkitsijöille, jotka ovat toimineet virheelliseksi väitetyn markkinointi-
toimen johdosta ja ilmoittavat kärsineensä sen johdosta vahinkoa, olisi Tuomolan mukaan perusteltua
aihetta varata tilaisuus käyttää asianomistajan puhevaltaa väitetyn arvopaperimarkkinarikoksen joh-
dosta. Ks. Tuomola s. 283 ja 290.
Timosen mukaan asianomistajakäsitteen supistaminen prosessuaalisella tarkoituksenmukaisuus-
perusteella voi merkitä access to justice -periaatteen rikkomista, sillä rikokseen perustuvan yksityisoi-
keudellisen vaateen esittäminen on helpompaa rikosprosessin yhteydessä kuin erillisessä siviili-
prosessissa. Timonen on pitänyt tätä argumenttia merkityksellisenä myös arvopaperimarkkinarikoksen
ja siitä aiheutuneen vahingon osalta. Kun prosessuaalinen tarkoituksenmukaisuus ja yksittäinen sijoit-
tajan oikeusturva antavat aihetta erilaisiin johtopäätöksiin, viimemainitun tulisi olla ratkaisevassa ase-
massa. Siksi olisi parempi, jos vahinkoa kärsineillä sijoittajilla olisi oikeus esiintyä arvopaperimarkkina-
rikoksen asianomistajana. Ks. Timonen s. 61.

25 Oikeuskäytännössä onkin piensijoittajien toimesta esitetty osakemerkintöihin perustuvia yksityis-
oikeudellisia korvausvaatimuksia siviilijuttuina, kuten ratkaisussa Helsingin hovioikeus 16.9.2004 nro
3430 (S 01/3610) ns. TJ Groupin pilkkuvirheoikeudenkäynti ja Helsingin hovioikeus 23.4.2002 nro
1103 (S 97/704) ns. kansallisantitapauksen siviiliriita. Jälkimmäisessä ratkaisussa hovioikeus totesi
perusteluissaan muun muassa, etteivät osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate tai osakeyhtiön varojen ja-
kamista koskevat säännökset estä osakkeenomistajia saamasta yhtiöltä vahingonkorvausta arvopaperi-
markkinalain vastaisella menettelyllä aikaan saadusta osakemerkinnästä aiheutuneesta vahingosta ja
että korvausta voidaan vaatia suoraan yhtiötä vastaan ajettavassa oikeudenkäynnissä.
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Lähtökohtani on oikeuskäytännön (KKO 2000:82) perusteella se, että arvopaperi-
markkinarikoksissa ei ole rikosoikeudellisessa mielessä asianomistajaa. Tämän lähtö-
kohdan perusteella käsittelen seuraavassa hyötykonfiskaatiota arvopaperimarkkina-
rikoksissa ensin uuden lain aikana (luku 2.2.3.), toiseksi vanhan lain aikana (luku 2.2.4.)
ja kolmanneksi uuden ja vanhan lain yhteensovittamisen kannalta (luku 2.2.5.).

Nähdäkseni sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ja arvopaperimarkkinoita koskevaan
tiedottamisrikokseen syyllistynyttä kohtaan voidaan esittää yksityisten osakkeen mer-
kitsijöiden tai sijoittajien toimesta yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvaatimus joko
rikosprosessin yhteydessä tai erillisessä siviiliprosessissa. Tällaisen vaatimuksen perus-
teella mahdollisesti tuomittava vahingonkorvaus täytyisi uuden RL 10:11:n perusteella
ottaa huomioon hyötykonfiskaation määrää vähentävänä tekijänä. Uusi laki ja sen esityöt
ovat mielestäni kirjoitetut siten, ettei enää voida edellyttää vahingonkorvauksia vaati-
valta taholta arvopaperimarkkinarikoksen asianomistaja-asemaa. Näin ollen ratkaisu
KKO 2000:82 ei olisi enää merkityksellinen tuomittaessa hyötykonfiskaatiota 1.1.2002
jälkeen tehdyn arvopaperimarkkinarikoksen yhteydessä. Tilanne on kuitenkin ollut
vanhan lain aikana toisenlainen ja tulkinnanvarainen.

2.2.3. Hyötykonfiskaatio ja 1.1.2002 jälkeen tehdyt
arvopaperimarkkinarikokset

Nuutilan mukaan hyötykonfiskaation suhde vahingonkorvaukseen ja edunpalautukseen
muuttui rikoslain 10 luvun uudistuksen myötä olennaisesti. Nykyisin konfiskaatio on
tuomittava, jos hyötyä ei ole palautettu tai tuomittu suoritettavaksi vahingonkorvauksena
tai edunpalautuksena. Jos korvaus- tai edunpalautusvaatimusta ei ole vielä ratkaistu,
kun menettämisseuraamuksesta annetaan ratkaisu, menettämisseuraamus on tuomit-
tava. Konfiskaatiota ei siten estä edes sopimus korvauksen suorittamisesta, vaan vasta
korvauksen suorittaminen tai korvausta koskeva (ei-lainvoimainenkin) tuomio.26

Sisäpiirintiedon väärinkäytössä ja arvopaperimarkkinarikoksia koskevassa tiedotta-
misrikoksissa rikoksentekijät saavat hyötyä epäonnistuneen sijoituspäätöksen tehneen
sijoittajan kustannuksella. On mahdollista, että hyötykonfiskaatiovaatimus ja sijoittajan
tekemä vahingonkorvausvaatimus käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Tällöin uu-
sien säännösten perusteella tuomittu vahingonkorvaus estää määrältään vastaavan hyöty-
konfiskaation tuomitsemisen. Mielestäni on kuitenkin todennäköisempää, että yksityiset
sijoittajat ”heräävät” vaatimaan vahingonkorvausta vasta sen jälkeen, kun rikosprosessissa
on ensin selvitetty, onko joku syyllistynyt arvopaperimarkkinarikokseen ja onko rikos-
hyötyä konfiskoitu valtiolle. Tällöin jouduttaisiin menettelyyn, jossa RL 10:11.2:n no-
jalla jälkikäteen purettaisiin hyötykonfiskaatio myöhemmin tuomittujen vahingon-
korvausten vuoksi.27  Nykyisin voimassa olevan RL 10 luvun säännökset huomioon

26 Nuutila 2003 s. 274.
27 Ks. menettelystä tältä osin tämän artikkelin luvussa 2.1. menettämisseuraamuksia koskevasta uudesta

sääntelystä mainittua. Raution väitöskirjaa, jonka mukaan Oikeusrekisterikeskuksen apulaisjohtaja Mar-
jatta Syväterän 5.10.2006 antaman tiedon mukaan ensimmäistäkään RL 10:11:ssä tarkoitettua haaste-
hakemusta ei ollut annettu Oikeusrekisterikeskukselle tiedoksi mainittuun päivään mennessä. Rautio, s.
28 alav. 101.
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ottaen 1.1.2002 jälkeen tehdyissä arvopaperimarkkinarikoksissa kysymys hyötykon-
fiskaation tuomitsemista ei nähdäkseni ole, muutoin kuin sen määrän arvioimisen ja
(mahdollisesti) prosessuaalisten kysymysten suhteen, ongelmallinen.28

2.2.4. Hyötykonfiskaatio ja ennen 1.1.2002 tehdyt
arvopaperimarkkinarikokset

Kysymys hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen suhteesta on ennen 1.1.2002 ollut
useasti esillä Korkeimman oikeuden prejudikaateissa. Oikeuskirjallisuudessa Lappi-
Seppälä on ratkaisuihin KKO 1966 II 127 ja 1970 II 96 viitaten todennut, että jo pelk-
kä mahdollisuus korvausvaatimuksen esittämiseen estää hyödyn konfiskoinnin. Mer-
kitystä ei ole sillä, tullaanko vahingonkorvausta koskaan edes vaatimaan.29  Lappalai-
nen on ratkaisuihin KKO 1950 II 82, 1960 II 96, 1962 II 61,1966 II 127 ja 1972 II 32
viitaten todennut, ettei oikeuskäytännössä rikoksella saatua hyötyä ollut tuomittava
menetetyksi, vaikka vahingonkorvausta ei ollutkaan tuomittu, kun sillä, jonka kustan-
nuksella hyöty oli saatu, oli oikeus hakea syytetyltä korvausta vahingosta.30  Viljasen
mukaan merkittävä ongelma on hyötykonfiskaation ja muiden rikosten seuraamusten
välinen suhde. Viljasen mukaan rikoslain 10:2:n 3 momentti muuttaa aikaisemmin
noudatettua oikeuskäytännössä omaksuttua kantaa, jonka mukaan hyötyä ei ole kon-
fiskoitu siltä osin kuin asianomistajalla (kursiv. tämän kirjoittajan) on oikeus vastaa-
vaan vahingonkorvaukseen. Tästä on voinut olla seurauksena, että rikoshyöty on jää-
nyt sitä saaneelle.31  Samaan teemaan liittyen voidaan vielä huomioida suhteellisen
tuore prejudikaatti KKO 2002:60, josta tarkemmin jäljempänä.

Edellä viitattu oikeuskäytäntö on suhteellisen vanhaa, ja se on annettu aikana, jolloin
arvopaperimarkkinarikokset eivät ole edes olleet ajankohtaista. Mielestäni kaikki edellä
mainitut rikokset ovat tyypillisiä asianomistajarikoksia, jolloin niissä onkin ollut perus-
teltua todeta korvausvaatimuksen estävän hyötykonfiskaation tuomitsemisen. Sen si-
jaan arvopaperimarkkinarikoksissa ei ole asianomistajaa, mikä kyseenalaista kyseisiin
ratkaisuihin perustuvan oikeuskäytännön soveltumisen arvopaperimarkkinarikoksiin.
Lisäksi on huomattava, että arvopaperimarkkinarikokset ovat esiintyneet oikeuskäytän-
nössä ensimmäisen kerran vasta  1990-luvulla ja ovat leimallisesti ”aikansa tuotteita”.
Tähän nähden on lähtökohtaisesti syytä suhtautua kriittisesti pääasiassa 1960- ja 1970 -
luvuilta olevaan oikeuskäytäntöön ja sen tulkintavaikutukseen erityisesti arvopaperi-
markkinarikoksiin liittyvä hyötykonfiskaation suhteen. Asian havainnollistamiseksi käyn
seuraavassa lyhyesti läpi kyseisten prejudikaattien tapausselosteet.

28 Oman erityiskysymyksensä hyötykonfiskaation tuomitsemissa muodostavat myös  rikosprosessuaaliset
kysymykset, joihin ei ole mahdollista tämän artikkelin puitteissa ottaa kantaa. Hyötykonfiskaatioon
liittyviä prosessuaalisia kysymyksiä on erityisesti käsitelty Jaakko Raution väitöskirjassa
Hyöytykonfiskaatiokanne (2006). Siinä Rautio katsoo, että erityisesti muutoksenhaussa saattaa ilmetä
ongelmallisia tilanteita. Ks. Rautio s. 192–193.

29 Lappi-Seppälä 2000 s. 423.
30 Lappalainen s. 13 alav. 21
31 Viljanen 2000 s. 7.
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Ratkaisun KKO 1945 II 211 mukaan asianomistajalla oli mahdollisuus vaatia va-
hingonkorvausta syytetyltä, joka oli varastanut tavaraa ja myynyt sen, joten syytetyn
ei katsottu saaneen rikoksesta RL 2:16:ssa tarkoitettua hyötyä. Ratkaisussa KKO 1950
II 82 menetettäväksi tuomittua taloudellista hyötyä määrättäessä oli vähennyksenä
otettava huomioon, mitä syytetty oli velvoitettu maksamaan vahingonkorvauksena
asianomistajalle. Ratkaisussa KKO 1960 II 96 syytetylle, jonka varkausrikoksella saa-
ma tavara oli otettu häneltä pois ja luovutettu omistajalleen eikä syytetylle ollut jäänyt
rikollisesta menettelystään mitään taloudellista hyötyä syytettyä ei tuomittu menettä-
mään valtiolle varastetun tavaran arvoa. Ratkaisussa KKO 1962 II 61 rikoksesta saa-
tua hyötyä ei ollut RL 2:16:n nojalla tuomittava valtiolle menetetyksi, kun sillä jonka
kustannuksella hyöty oli saatu, oli oikeus edunpalautukseen ja vahingonkorvaukseen.
Ratkaisun KKO 1966 II 127 mukaan niillä henkilöillä, joihin syytetyn rikollinen toi-
minta oli kohdistunut, oli oikeus hakea syytetyltä korvausta vahingosta, minkä syytet-
ty oli sanotulla toiminnallaan heille aiheuttanut, joten syytetyn saamaa taloudellista ei
RL 2:16:n nojalla julistettu valtiolle menetetyksi. Ratkaisussa KKO 1970 II 96 syytetty
oli myynyt varastamansa omaisuuden henkilölle, joka oli tiennyt omaisuuden varaste-
tuksi ja jolta se oli saatu takaisin. Kun ostajalla oli oikeus saada maksamansa hinta
takaisin, syytetyn ei katsottu saaneen rikoksesta RL 2:16:ssa tarkoitettua taloudellista
hyötyä. Ratkaisussa KKO 1972 II 32 huoneenvuokrien säännöstelystä annettujen
määräysten mukaan liikaa perittyjä vuokria ei ollut, kun ne voitiin erikseen vaatia
maksettavaksi takaisin tai ottaa vähennyksinä huomioon vastaisten vuokranmaksujen
yhteydessä, pidettävä sellaisena tulona, joka olisi rikoksen tuottamana taloudellisena
hyötynä tuomittava valtiolle menetetyksi.

Mielestäni kyseisissä ratkaisuissa on pääasiassa ollut kysymys perinteisistä asian-
omistajarikoksista eikä niistä voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että oikeuskäytännön
perusteella arvopaperimarkkinarikoksissa ilman asianomistaja-asemaa olevan sijoit-
tajan mahdollisesti esittämä yksityisoikeudellinen korvausvaatimus voisi estää hyöty-
konfiskaation tuomitsemisen arvopaperimarkkinarikosten yhteydessä. Hyötykonfis-
kaation estävä korvausvaatimus arvopaperimarkkinarikoksissa on kantani mukaan
vanhan RL 2:16:n voimassa ollessa vallinneessa oikeuskäytännössä edellyttänyt sen
esittäjältä arvopaperimarkkinarikoksen asianomistaja-asemaa. Selkeimmin tämä ilme-
nee suhteellisen tuoreesta ratkaisusta KKO 2002:60, jossa anastetun omaisuuden arvo
ylitti arvonlisäveron määrällä asianomistajille tuomitun vahingonkorvauksen määrän.
Arvonlisäveron määrä tuomittiin rikoksen tuottaman taloudellisena hyötynä valtiolle
menetetyksi. Ratkaisunsa perusteluissa KKO totesi, että A:n syyksi luettujen rikosten
tekoaikana voimassa olleen RL 2:16:n mukaan rikoksen joko tekijälleen tai sille, jon-
ka puolesta hän on toiminut, tuottama taloudellinen hyöty on oikeuden vapaan harkin-
tansa mukaan arvioitava ja tuomittava menetetyksi. KKO totesi, että vakiintuneen oi-
keuskäytännön mukaan hyötyä ei ole tuomittu menetetyksi siltä osin kuin asianomis-
tajalla (kursiv. tämän kirjoittajan) on ollut mahdollisuus vaatia rikoksentekijältä va-
hingonkorvausta (KKO 1945 II 211, 1950 II 82 ja 1966 II 127). Mielestäni ratkaisun
perustelujen mainintaa asianomistajasta ei voi pitää täysin merkityksettömänä. Siitä ja
asianomistaja-aseman puuttumisesta arvopaperimarkkinarikoksissa, voidaan mieles-
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täni tehdä se johtopäätös, etteivät tulevaisuudessa mahdollisesti esitettävät korvaus-
vaatimukset itsestään selvästi estä hyötykonfiskaation käyttämismahdollisuutta.

Myöskään uuden RL 10 luvun esitöiden perusteella ei voida tehdä yksiselitteistä
johtopäätöstä siitä, oliko aikaisemmin edellytetty hyötykonfiskaation estävän korvaus-
vaatimuksen esittäjältä asianomistajan asemaa. Päinvastoin esityölausumat ovat tä-
män kysymyksen osalta hyvin ristiriitaiset. Hallituksen esityksen yleisperustelujen mu-
kaan jos rikoksen tuottama hyöty vastaa rikoksesta kärsineelle aiheutunutta vahinkoa,
hyötyä ei tuomita menetetyksi, vaan vahingonkorvaus on ensisijainen. Tältä osin hal-
lituksen esityksen mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jo mahdol-
lisuus vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen (kursiv. tämän kirjoittajan) estää hyö-
dyn konfiskoimisen. Edelleen hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan voimassa
olevan oikeuden mukaan hyötyä ei konfiskoida silloin, kun on ylipäänsä mahdollista,
että hyötyä vastaavaa vahingonkorvausta voidaan vaatia (kursiv. tämän kirjoittajan).
Merkitystä ei ole sillä tullaanko vahingonkorvausta edes vaatimaan.32  Toisaalta halli-
tuksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, ettei voimassa olevan oike-
uden mukaan hyötyä tuomita menetetyksi silloin, kun asianomistajalla (kursiv. tämän
kirjoittajan) on oikeus rikoksen johdosta hakea vahingonkorvausta. Säännöskohtaisissa
perusteluissa on myös todettu, ettei merkitystä ole sillä, tullaanko vahingonkorvausta
edes vaatimaan.33  Mielestäni RL 10 luvun esityöt ovat hyötykonfiskaation ja vahingon-
korvauksen välisen suhteen osalta jonkin verran ristiriitaiset. Näin ollen niistä ei saa
selvää tukea sille väitteelle, että vanhan lain aikana vahingonkorvausvaatimuksen esittä-
misen mahdollisuus estäisi automaattisesti hyötykonfiskaation tuomitsemisen riippumatta
siitä, oliko korvausvaatimuksen esittäjällä asianomistaja-asemaa vai ei.

Mielestäni ennen 1.1.2002 mahdollisuus korvausvaatimusten esittämiseen on voinut
estää hyötykonfiskaation tuomitsemisen arvopaperimarkkinarikoksissa ainoastaan siinä
tapauksessa, että tällaisen vaatimuksen esittäjällä olisi asianomistajan asema. Ratkaisu-
jen KKO 2000:84 ja 2002:60 perustella on mielestäni katsottavissa, ettei estettä hyöty-
konfiskaation tuomitsemiseen arvopaperimarkkinarikosten yhteydessä ole siinäkään ta-
pauksessa, että väitetty rikos olisi tehty ennen 1.1.2002. Näin ollen voidaan esittää seu-
raava tulkintasuositus: pelkällä mahdollisuudella esittää vahingonkorvausvaatimus arvo-
paperimarkkinarikokseen syyllistynyttä kohtaan ei ole merkitystä arvioitaessa hyöty-
konfiskaation tuomitsemisen edellytyksiä vanhan lain aikana. Tähän voidaan mielestäni
päätyä oikeuskäytännön, osittain myös lain esitöiden perusteella ja erityisesti 1990-lu-
vulla syntyneiden säädettyjen arvopaperimarkkinarikosten erityispiirteet huomioon ot-
taen. Lisäksi myös reaaliset argumentit ja teleologinen laintulkinta puoltavat tässä erityi-
sessä talousrikostyypissä sitä, että rikoksella saavutettu hyöty voidaan konfiskoida myös
ennen 1.1.2002 tehdyissä arvopaperimarkkinarikoksissa.34

32 HE 80/2000 vp s. 5 ja 16.
33 HE 80/2000 vp s. 16.
34 Todettakoon, että tässä yhteydessä tulkintasuositukseni vastaa sitä kantaa, joka ilmenee Helsingin ho-

vioikeuden TJ Group Oyj:n takavarikkoasiassa 24.3.2005 antamasta päätöksestä nro 1059 (R 05/560-
570), jonka tekemiseen olen tuomarina osallistunut. Tuossa ratkaisussa vastaajat vetosivat siihen, että
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Edellä esittämäni tulkintasuositus ottaa mielestäni riittävästi huomioon myös hyö-
tykonfiskaatiota koskevan sääntelyn taustalla vaikuttavat tavoitteet. Näin ollen tulkinta-
suositus voidaan perustaa, paitsi Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön, myös teleo-
logiseen laintulkintaan, jota käsittelen tarkemmin luvussa 2.4. Esittämäni tulkintasuo-
situs ei mielestäni ole vastoin favor defensioinis -periaatetta eikä muutoinkaan voi
johtaa hyötykonfiskaatioon tuomitun osalta kahdenkertaiseen sanktiointiin johtuen
uuden ja vanhan lain yhteensovittamisesta, jota käsittelen tarkemmin seuraavassa lu-
vussa 2.2.5.

2.2.5. Uuden ja vanhan lain yhteensovittaminen

Jos väitetty arvopaperimarkkinarikos on tehty vanhan hyötykonfiskaatiota koskevan
RL 2:16:n voimassa ollessa joudutaan pohtimaan lievemmän lain periaatetta. Rikos-
lain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:n mukaan rikokseen sovelletaan te-
koajan lakia. Jos tuomitsemishetkellä on voimassa toinen laki, on sitä sovellettava, jos
sen soveltaminen johtaa syytetylle lievempään lopputulokseen. Nuutilan mukaan, jos
rangaistusasteikko lievenee, sovelletaan uutta lakia (KKO 1969 I 49). Huomioon on
otettava paitsi rikoksesta tuomittava rangaistus myös muutkin tuomiota annettaessa
määrättävät seuraamukset (KKO 1979 II 122).35  Näin ollen on selvää, että myös hyö-

 jo pelkästään mahdollisuus esittää vahingonkorvausvaatimuksia olisi estänyt hyötykonfiskaation tuo-
mitsemisen, minkä vuoksi takavarikko olisi pitänyt aiheettomana poistaa. Hovioikeus totesi peruste-
luissaan, että ratkaisuissa KKO 1966 II 127, kuten myös ratkaisuissa KKO 1945 II 211, KKO 1950 II
82 ja KKO 1962 II 61, on ollut kysymys tyypillisistä asianomistajarikoksista, joten niistä ei ole saata-
vissa ratkaisevaa oikeusohjetta kyseessä olleeseen arvopaperimarkkinarikoksia koskevaan asiaan. Ho-
vioikeuden mukaan ratkaisussa KKO 1970 II 96 käsillä olleessa tilanteessa kysymys on ollut lähtökoh-
diltaan erilaisesta tilanteesta kuin arvopaperimarkkinarikoksissa eikä myöskään siitä näin ollen voida
saada tukea tähän tapaukseen. Hovioikeuden mukaan kyseisestä ratkaisusta ei voida muutenkaan joh-
taa yleistä oikeusohjetta siitä, että menettämisseuraamuksen estävä korvausvaatimus voi olla muun
tahon kuin rikoksen asianomistajan esittämä. Hovioikeuden ratkaisussa katsottiin, että ratkaisut KKO
2000:82 ja 2002:60 osoittavat riittävän selvästi sen, että menettämisseuraamuksen tuomitsemisen estävä
vahingonkorvausvaatimus on edellyttänyt sen esittäjältä asianomistajan asemaa, jota arvopaperi-
markkinarikoksissa kenelläkään ei ole. Tämän vuoksi menettämisseuraamuksen tuomitsemisen kan-
nalta asiassa ei ole merkitystä sillä seikalla, tullaanko vastaajia kohtaan esittämään yksityisoikeudellisia
korvausvaatimuksia. Näiden syiden vuoksi hovioikeus ei pitänyt menettämisseuraamusta selvästi
perusteettomana tai lainvastaisena. Lain esitöiden ristiriitaisuudesta hovioikeus lausui pitkälti siten
kuin tämän kirjoittaja on tässä kirjoituksessa tehnyt. KKO ei ole antanut asiassa valituslupaa. Jatkossa
ratkaistavassa TJ Group Oyj:n pääasiassa jää nähtäväksi, miten Helsingin hovioikeus ja mahdollisesti
Korkein oikeus suhtautuu vahingonkorvauksen ja hyötykonfiskaation väliseen suhteeseen arvopaperi-
markkinarikoksissa. Tämä tietysti edellyttää, että asiassa luettaisiin vastaajille syyksi jokin väitetty
arvopaperimarkkinarikos. Ratkaisua, jonka laatimiseen on itse osallistunut, on mahdotonta arvioida
kriittisesti. Näin ollen edellä mainitun hovioikeuden takavarikkopäätöksen ja myöskin tässä luvussa
esitetyn tulkintasuosituksen kriittinen arviointi jää lopulta muiden tehtäväksi.

35 Nuutila 1997 s. 64. Näin lausuttiin myös lain esitöissä rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan uudistuk-
sen yhteydessä, jossa RL 3:2:n perusteluissa on todettu, että lain lievemmyyskysymystä ratkaistaessa
on otettava huomioon pää- ja lisärangaistusten lisäksi myös muutkin tuomioistuimen rangaistustuomiota
annettaessa määrättävät seuraamukset. ks.  HE 44/2002 vp s. 37.
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tykonfiskaation tuomitsemista harkittaessa on otettava syytetyn eduksi huomioon
lievemmän lain periaate.36

Olen edellä katsonut, että vanhan lain aikana voimassa ollutta hyötykonfiskaatiota
koskevaa oikeustilaa tulee tulkita siten, ettei pelkkä mahdollisuus vahingonkorvaus-
vaatimusten esittämiseen estä hyötykonfiskaation tuomitsemista. Ainoastaan siinä poik-
keuksellisessa tapauksessa, kuten eräissä kurssin vääristämistapauksissa, jolloin arvo-
paperimarkkinarikokselle voidaan löytää asianomistaja, tulisi pitää lähtökohtana sitä,
että mahdollisuus korvausvaatimuksen esittämiseen syrjäyttäisi hyötykonfiskaation.
Toisaalta myös kurssin vääristämistapauksissa saatetaan tehdä vääristyneeseen kurs-
siin vääristämistoimenpiteeseen liittymättömiä kauppoja, jolloin asianomistajat eivät
ole olennaisesti helpommin yksilöitävissä.37  Sen sijaan sellaisessa tapauksessa, että
arvopaperimarkkinarikoksella on saatu taloudellista hyötyä ennalta määrittelemättömän
sijoittajajoukon kustannuksella, estettä hyötykonfiskaation tuomitsemiseen ennen
1.1.2002 tehdyiksi väitettyjen arvopaperimarkkinarikosten yhteydessä ei mielestäni
ole. Tällaisia rikoksia ovat yleisimmin sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja arvopaperi-
markkinoita koskeva tiedottamisrikos.

Kun mahdollisuus esittää arvopaperimarkkinarikokseen syyllistynyttä kohtaan
korvausvaatimus joko rikosprosessin yhteydessä tai erillisessä siviiliprosessissa ei van-
han lain aikana mielestäni estä hyötykonfiskaation tuomitsemista, johtaisi tällaisessa
tilanteessa uuden RL 10 luvun säännösten soveltaminen vastaajan kannalta lievempään
lopputulokseen. Tämä johtuu siitä, että uudessa laissa on RL 10:11:stä ilmenevin ta-
voin estetty kaksinkertainen – sekä hyötykonfiskaation että vahingonkorvausten – tuo-
mitsemisen mahdollisuus. Vanhan lain soveltaminen taas saattaisi johtaa vastaajan
kannalta kaksinkertaiseen seuraamusten tuomitsemiseen eli hyötykonfiskaation ja
vahingonkorvauksen samanaikaiseen tuomitsemiseen, jos joku sijoituspäätöksen teh-
nyt sijoittaja esittää vahingonkorvausvaatimuksen vastaajaa kohtaan ja tällainen vaa-
timus tuomioistuimessa hyväksytään. Uusi laki on nähdäkseni lievempi sen vuoksi,
että sen nojalla ei ole edes mahdollista tuomita hyötykonfiskaatiota siltä osin kuin on
hyväksytty sijoittajan vahingonkorvausvaatimus. Todettakoon kuitenkin, että uuden
lain soveltaminen on aina riippuvainen konkreetista lain soveltamistilanteesta. Jos arvo-
paperimarkkinarikosta koskevan rikosprosessin yhteydessä on jo esitetty vahingon-
korvauskorvausvaatimus, johtaa uusi laki mielestäni lievempään lopputulokseen, kun

36 Myös syyttäjäpuolella on tiedostettu taannehtivaan lakiin liittyvät ongelmat. Jaatisen mukaan hyöty-
konfiskaatio on rikosoikeudellinen seuraamus, joten lievemmän lain periaatteen soveltamista joudu-
taan lakiuudistuksen vuoksi pohtimaan. Taannehtivan rikoslainsäädännön kielto saattaa Jaatisen mu-
kaan estää uuden lain soveltamisen tekoihin, jotka on tehty ennen 1.1.2002. Syyttäjän velvollisuus
esittää menettämisseuraamusvaatimus tai velvollisuus pidättäytyä esittämästä vaatimusta lienee näis-
sä tapauksissa epäselvä. Ks. Jaatinen s. 14–15.

37 Häyrysen mukaan kurssin vääristäminen tai sen edellyttämät harhaanjohtavat toimenpiteet voivat vai-
kuttaa sijoittajien tekemiin sijoituspäätöksiin. Vaikka kyseisillä seikoilla ei tällaista vaikutusta olisi-
kaan, ovat sijoittajat joka tapauksessa kärsineet vahinkoa arvopaperin hinnanmuodostuksen ollessa
vääristynyt. Kurssin vääristämisen osalta asianomistaja-asema tulisi antaa niille, jotka ovat myyneet
tai ostaneet yhtiön arvopapereita aikana, jolloin sen kurssin on katsottava olleen vääristynyt.
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sekä hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen samanaikainen tuomitseminen esite-
tyn vahingonkorvausvaatimuksen osalta ei ole lain mukaan mahdollista. Sen sijaan,
jos vahingonkorvausvaatimusta ei ole uuden lain aikana käytävän rikosprosessin yh-
teydessä esitetty, on tilanne ongelmallisempi. Vastaaja ei ole joutunut vanhan lain
nojalla samalla aikaa hyötykonfiskaatiovaatimuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen
kohteeksi, mutta toisaalta tällaisessa konkreetissa tilanteessa tilanne olisi uuden lain
aikanakin sama. Nähdäkseni uuden lain lievemmyyttä voidaan kuitenkin perustella
sillä, että on olemassa pelkkä mahdollisuus siitä, että vastaajaa kohtaan tullaan esittä-
mään vahingonkorvausvaatimuksia. Tällöin uusi laki olisi lievempi, kun sen perusteella
on rikosprosessin jälkeen mahdollista purkaa hyötykonfiskaatio myöhemmin mah-
dollisesti tuomitun vahingonkorvauksen määrällä. On siis vastaajankin edun mu-
kaista, että ennen 1.1.2002 tehdyissäkin rikoksissa sovelletaan lievempänä lakina uu-
den RL 10 luvun säännöksiä, jotka joka tapauksessa purkavat mahdollisen vahingon-
korvausvaatimuksen ja hyötykonfiskaation päällekkäisyyden. Tämän vuoksi päädyn
esittämään tulkintasuosituksen, jonka mukaan arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvän
hyötykonfiskaation tuomitsemiseen tulisi aina soveltaa uusia RL 10 luvun säännöksiä
riippumatta siitä, onko väitetty arvopaperimarkkinarikos tehty ennen vai jälkeen
1.1.2002.38

Todettava kuitenkin on, että hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välisen suh-
teen osalta aikaisempi oikeuskäytäntö on ollut tulkinnanvaraista, ja vastaajamyönteisiä
hyötykonfiskaatiokannanottojakin on esitetty. Viljanen katsoo muun muassa ratkai-
suihin KKO 1996 II 127 ja 1970 II 96 viitaten, että RL 2:16:n voimassa ollessa pelkkä
mahdollisuus vaatia vahingonkorvausta estää vastaavalta osalta hyötykonfiskaation
tuomitsemisen. Viljanen on lisäksi viitannut RL 10 luvun esitöihin (HE 80/2000 vp s.
16) siltä osin kuin niissä on ehdotettu lakiin muutosta, jotta rikoksentekijälle ei jäisi
rikoksesta taloudellista hyötyä. Viljanen onkin katsonut, että vanhan lain aikana teh-
dyksi väitetystä rikoksesta hyötyneeseen on lievemmän lain periaatteen nojalla sovel-
lettava vanhaa lakia, kun se konkreettisessa tilanteessa johtaa lievempään lopputulok-
seen.39  Nuutilan mukaan taannehtivasti RL 10 lukua ei saa soveltaa muuten kuin lie-

38 Tämä kanta on tosin pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että hyväksytään aikaisempi tulkinta-
suositukseni siitä, ettei vanhankaan lain voimassa ollessa oikeus esittää vahingonkorvausvaatimusta
ole estänyt hyötykonfiskaation tuomitsemista. Todettakoon tältä osin, että edellä mainitussa TJ Group
Oyj:n takavarikkoasiassa Helsingin hovioikeus, ja tämän kirjoittaja yhtenä ratkaisun tekemiseen
osallistuneena tuomarina, ei ole ottanut kantaa lievemmänlain soveltamiseen. Näin ollen tämän luvun
osalta kysymyksessä on tämän kirjoittajan puhtaasti tutkijana tekemä laintulkintasuositus.

39 Viljanen 2006 s. 243 ja 250. Viljanen on arvopaperimarkkinarikosten osalta ratkaisuun KKO 1970 II 96
viitaten katsonut, että ostoteollaan rikokseen eli varastetun tavaran kätkemiseen syyllistyneen ostajan
oikeutta saada kauppahinta takaisin myyjältä, joka ei ollut syyllistynyt rikokseen ostajaan nähden,
suojattiin KKO:n ratkaisulla niin, että ostajan oikeus saada maksamansa kauppahinta takaisin syrjäytti
hyötykonfiskaation. Viljasen mukaan asetelma on kieltämättä erilainen kuin ratkaisussa KKO 2000:82
tarkoitetussa arvopaperimarkkinarikoksessa. Viljasen mukaan kuitenkin arvopaperin ostajaa, joka ei
ole ostoteollaan syyllistynyt mihinkään rikokseen, on johdonmukaista suojata vielä paljon suuremmal-
la syyllä kuin varastetun tavaran kätkemiseen syyllistynyttä ostajaa. Viljasen mukaan suojan tarve ei
riipu asianomistaja-ominaisuudesta. Viljanen 2006 s. 246.



50

vemmän lain periaatteen nojalla – ja lievennettyä sääntelyä uuteen RL 10 lukuun ei
sisälly. Uudet RL 10 luvun säännökset koskevat Nuutilan mukaan siten aikaisintaan
vuonna 2002 tehtyjä rikoksia.40  Jaatisen mukaan uudessa RL 10 luvussa on vanhaan
lakiin verrattuna ankarampana seuraamuksena vahingonkorvauksen sijasta tuomitta-
va menettämisseuraamus. Jaatisen mukaan aikaisemmassa laissa ei ollut tältä osin ni-
menomaista säännöstä suuntaan eikä toiseen, mutta oikeuskäytäntö oli ilmeisen va-
kiintunutta: menettämisseuraamusta ei voitu tuomita, jos asianomistajalla oli mahdol-
lisuus vaatia vahingonkorvausta riippumatta siitä, käyttikö asianomistaja tuota mah-
dollisuutta hyväkseen. Jaatisen mukaan taannehtivan rikoslainsäädännön kielto saat-
taa estää uuden lain soveltamisen ennen 1.1.2002 tehtyihin tekoihin.41  Olen kuitenkin
tässä luvussa pyrkinyt perustelemaan sen, ettei taannehtivan rikoslain soveltaminen
olisi ongelmakysymys arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvän hyötykonfiskaation osalta,
koska uusien RL 10 luvun säännösten soveltaminen johtaisi arvopaperimarkkinarikok-
sissa vastaajan kannalta joka tapauksessa lievempään lopputulokseen.

Arvopaperimarkkinarikoksissa, jotka on väitetty tehdyiksi ennen 1.1.2002, voidaan
edelleen spekuloida sillä, että jo pelkkä mahdollisuus vahingonkorvausvaatimusten
esittämiseen estäisi hyötykonfiskaation tuomitsemisen. Olen edellä pyrkinyt peruste-
lemaan sen, miksi tämä ei olisi mahdollista. Lisäksi olen päätynyt uuden ja vanhan
lain yhteensovittamisessa tulkintasuositukseen, joka käytännössä poistaisi tulkintaon-
gelman hyötykonfiskaation ja vahingonkorvausten välisestä suhteessa arvopaperi-
markkinarikoksissa. Perustelen vielä tulkintasuositusteni teleologiset, reaaliset ja kri-
minaalipoliittisetkin argumentit suhteessa rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen.

Mielestäni talousrikosten tulkinnassa voi – ja joskus pitääkin – tavanomaisen
tulkintatradition lisäksi ottaa huomioon myös teleologinen laintulkintametodi sekä
reaaliset argumentit. Erityisen tarpeellista tämä on mielestäni arvioitaessa hyötykon-
fiskaation tuomitsemisen edellytyksiä. Edelleen jäljempänä luvussa 3. tarkasteltavan
rikoshyödyn määrän arvioimisessa tulisi antaa tulkinnassa sijaa myös talousoikeudel-
lisille argumenteille ja tulkintatraditiota voidaan laajentaa jopa oikeustaloustieteelliseen
näkökulmaan.

Lain esitöiden mukaan konfiskaatiolla ymmärretään rikosoikeudessa lakiin perus-
tuvaa omaisuuden korvauksetonta menettämistä rikoksen johdosta. Käsitteeseen kat-
sotaan yleensä kuuluvan myös omaisuuden menettäminen nimenomaan valtiolle.
Seuraamuksen perustumisella lakiin viitataan siihen, että rikosoikeudellinen legali-
teettiperiaate ulottuu myös konfiskaatioon. Konfiskaatio on toisin sanoen mahdolli-
nen vain, kun laissa on niin säädetty ja vain laissa säädetyssä laajuudessa. 42

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ilmenee perustuslain 8 §:stä ja RL 3 luvun 1 §:stä.
Perustuslain esitöiden mukaan laillisuusperiaatteeseen katsotaan kuuluvan muun muassa
taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen soveltamisen kielto, vaatimus ri-

40 Nuutila 2003 s. 271.
41 Jaatinen s. 14–15.
42 HE 80/2000 vp s. 4.
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koksesta seuraavien rangaistusten määrittelemisestä laissa ja vaatimus rikosoikeu-
dellisten säännösten täsmällisyydestä.43

Nuutilan mukaan teleologisella tulkinnalla tarkoitetaan sääntelyn tavoitteisiin kes-
kittyvää tulkintaa. Lakia on tulkittava silmällä pitäen sen tarkoitusta. Subjektiivinen
teleologia selvittää lainsäätäjän tarkoitusta muun muassa lainvalmistelutöiden ja kri-
minaalipoliittisen keskustelun kautta. Objektiivisessa tulkinnassa pyritään selvittämään
se, mikä olisi tulkitsijan käsityksen mukaan lain järkevä tarkoitus kussakin sovelta-
mistilanteessa. Tulkitsijan tulisi ottaa huomioon yleisimmin sosiaaliset normit sekä
yhteiskuntapoliittiset arvot ja tavoitteet.44  Nuotion mukaan teleologisessa tulkinnassa
tulkitsija pyrkii selvittämään säännöksen edistämiä tavoitteita sekä sitä, miten erilaiset
soveltamisratkaisut seurausvaikutuksineen toteuttaisivat näitä tavoitteita. Säännöksen
tulkitsija valitsee ratkaisuvaihtoehdon, joka seuraukseltaan vastaa parhaiten säännök-
sen tavoitteita.45

Jo vuodelta 1936 olevan hallituksen esityksen mukaan rikoslain 2:16:n säätämisen
taustalla on pyrkimys estää rikoksentekijää taloudellisesti hyötymästä rikoksesta eten-
kin, kun kyseessä on rikos, joka ei välittömästi kohdistu kehenkään yksityiseen ja
jossa ei ole asianomistajaa vaatimasta vahingonkorvausta.46  Mielestäni tämä edellä jo
tarkemmin selostamani tulkintatapa on johdettavissa arvopaperimarkkinarikosten eri-
tyispiirteistä sekä teleologisella tulkinnalla menettämisseuraamusten säätämisen taus-
talla olevista tavoitteista. Lisäksi edellä esittämäni lievemmän lain soveltaminen joh-
taisi käytännössä siihen, että edes 1.1.2002 tehdyissä arvopaperimarkkinarikoksissa
niihin syyllistynyt ei voi joutua kaksinkertaisen sanktion, hyötykonfiskaation ja va-
hingonkorvauksen, kohteeksi.47

Esittämäni tulkintasuositukset ovat käsittääkseni perusteltuja myös kriminaalipo-
liittisen orientaation kautta. Lappi-Seppälän mukaan tulkinnassa kriminaalipoliittinen

43 HE 309/1993 vp s. 50. Ks. rikosoikeudellisesta legaliteettiperiaatteesta myös Nuutila 1997 s. 47–48.
44 Nuutila 1997 s. 57–58.
45 Nuotio s. 34 ja 538.
46 HE 20/1936 vp s. 2. Myöskin uutta rikoslain 10 luvun säännöksiä koskevassa hallituksen esityksessä on

todettu, että 10:2:n hyötykonfiskaation tausta-ajatuksena on yksinkertaisesti se, että rikos ei saa kan-
nattaa. Hyödyn menettämisellä pyritään osaltaan eliminoidaan rikoksen vaikutukset. Ks. HE 80/2000
vp s. 4.

47 Mikäli katsottaisiin, että pelkkä mahdollisuus joistakin tulevista sijoittajien korvausvaatimuksissa joko
rikosprosessi n yhteydessä tai erillisessä siviilioikeudenkäynnissä, eliminoisi kokonaan hyötykonfis-
kaation menettämisen mahdollisuuden, ollaan kriminaalipoliittisesti varsin oudolla tiellä. Arvopaperi-
markkinarikoksilla voi saavuttaa huomattavaa taloudellista hyötyä, jos tämä hyöty voisi vahin-
gonkorvauksella spekuloimisella jäädä rikoksentekijän haltuun, on tilanne jo reaalisin argumenteinkin
havaittavissa arvopaperimarkkinarikoksia koskevan sääntelyn vastaiseksi. Samalla kannalla oli van-
han lain aikaan myös Tuomola, jonka mukaan rikoslain 51 lukuun pitäisi sisällyttää erityinen maininta
ehdottomasta menettämisseuraamuksesta juuri taloudellisen hyödyn osalta. Tämä olisi omiaan lisää-
mään myös tällaisen seuraamuksen käyttöä. Ks. Tuomola s. 264–265. Tuomolan huomautus koskee
vanhan RL 2:16:n aikaista tilannetta. Mielestäni vanhan lain aikana tehdyissä arvopaperimarkkina-
rikoksissa rikoksella hyötymisen estämistä ei pitäisi jättää arvopaperimarkkinarikoksissa sen varaan
esittävätkö yksityiset sijoittajat mahdollisesti korvausvaatimuksia arvopaperimarkkinarikokseen
syyllistynyttä kohtaan.
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orientaatio merkitsee ensinnäkin tulkintasuositusten sitomista ja yhdistämistä tietoon
säännösten tavoitteista (ratio legis tulkinta). Toiseksi kriminaalipoliittinen orientaatio
ilmenee huomion kiinnittämisenä tulkintavaihtoehtojen arvioituihin vaikutuksiin (reaa-
liset argumentit tulkintaperusteina.)48

Rikosoikeudellisen järjestelmän merkitystä arvopaperimarkkinoilla ilmenevien ri-
kosten kontrollissa ei pitäisi väheksyä. Häyrysen mukaan rikosoikeuden merkitys arvo-
paperimarkkinoiden toiminnalle asetettujen keskeisimpien tavoitteiden toteutumisen
suojaamisessa on keskeinen. Rikosoikeusjärjestelmä on ainoa kanava, jolla voidaan
riittävän tehokkaasti osoittaa tiettyjen moitittavimmiksi katsottujen menettelytapojen
yhteiskunnallinen paheksuttavuus. Rikosoikeuden tärkeä tehtävä on antaa symboli-
nen signaali markkinoille tiettyjen toimintatapojen paheksuttavuudesta ja sitä kautta
vaikuttaa myös ennaltaehkäisevästi markkinoilla toimivien käyttäytymiseen ja asen-
teisiin. Moitittavimpien tekojen ja laiminlyöntien kohdalla on oltava mahdollisuus tu-
keutua myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Erityisesti sisäpiirintiedon väärinkäy-
tön ja osin myös kurssin vääristämisen osalta kiinnijoutumisen todennäköisyys on ver-
raten alhainen, jonka vuoksi seuraamusten on ennaltaehkäisevyyden näkökulmasta
oltava riittävän ankaria. Väärinkäytöksillä saavutettuun hyötyyn voidaan myös puut-
tua tehokkaasti ainoastaan rikosoikeudellisella menettämisseuraamuksella.49

3. Rikoshyödyn määrän arvioiminen

3.1. Taustalla vaikuttava sääntely ja yleiset periaatteet

Edellä on keskitytty vanhan lain ja uuden lain soveltamisen ongelmakohtiin. Käsiteltä-
essä kysymystä rikoshyödyn määrän arvioimisesta merkitystä ei kuitenkaan ole sillä,
onko rikos tehty uuden vai vanhan lain aikana. Tämän vuoksi tämän luvun tarkastelu on
yleistettävissä yhtä hyvin uuden kuin vanhankin lain aikana tapahtuneisiin tekoihin.

Nykyisin voimassa olevan RL 10:2:n 2 momentin mukaan jos rikoksen tuottaman
hyödyn määrästä ei ole saatavissa selvitystä tai se on vain vaikeuksin esitettävissä,
hyöty on arvioitava ottaen huomioon rikoksen laatu, rikollisen toiminnan laajuus ja
muut olosuhteet.50  Lain esitöiden mukaan ensisijaisesti olisi pyrittävä selvittämään

48 Lappi-Seppälä 1997 s. 196–197.
49 Häyrynen s. 345–346.
50 Ennen 1.1.2002 voimassa olleen RL 2:16:n 1 momentin mukaan rikoksen joko tekijälleen tai sille,

jonka puolesta tahi hyväksi hän on toiminut, tuottama taloudellinen hyöty on oikeuden vapaan harkin-
tansa mukaan arvioitava ja tuomittava menetetyksi, katsomatta siihen, onko syytettä sitä vastaan tehty,
jonka puolesta rikoksentekijä on toiminut. RL 2:16.2 momentin mukaan, jos rikos on tavanomainen tai
ammattimainen, arvioitakoon menetetyksi tuomittava määrä koko rikollisen toiminnan laajuutta sil-
mällä pitäen. Mielestäni uusi ja vanha säännös ovat sisällöltään siinä määriin samankaltaiset, että RL
2:16:a koskeva oikeuskäytäntö – ja kirjallisuus on edelleen relevanttia. Myöskään RL 2:16:n sovelta-
minen ei johtane lievempään lopputulokseen, joten nykyisin hyötykonfiskaation määrä tulisi yleisesti
arvioida aina uuden RL 10:2:n 2 momentin perusteella.
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todellinen hyödyn määrä. Vain jos selvitystä ei ole saatavissa tai sitä on vain vaikeuksin
esitettävissä, tuomioistuimella olisi oikeus arvioida hyödyn määrä. Arvioimisperusteiksi
lain esitöissä ehdotetaan rikoksen laatua, rikollisen toiminnan laajuutta ja muita olo-
suhteita. Vastaavanlainen harkintasäännös on lain esitöiden mukaan jo ennestään OK
17:6:ssa, jonka mukaan tuomioistuimella on eräissä tapauksissa oikeus harkita vahin-
gon määrä. Säännös ei muuta sitä seikkaa, että todistustaakka hyödyn perusteista ja
määrästä on menettämisseuraamuksen vaatijalla. Lain esitöiden mukaan käytännössä
2 momentti tulisi sovellettavaksi silloin, kun rikoksen tuottamaa hyötyä on vaikeaa
erottaa laillisesta hyödystä. Esitöiden mukaan 2 momenttia voitaisiin soveltaa esimer-
kiksi silloin, kun selvitystä ei ole saatavissa siitä, millä hinnalla huumausainetta on
myyty tai kuinka paljon vastaaja on hyötynyt pitkäaikaisesta huumausaineen vähit-
täismyynnistä.51

Ailion mukaan menetetyksi voidaan tuomita vain rikoksen tuottama nettohyöty,
joskin rikoksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelvottomia.52  Al-
kion mukaan menetetyksi on katsottava voitavan tuomita vain rikoksen tosiasiallisesti
ja välittömästi tuottama hyöty.53  Viljasen mukaan hyödyn määrää koskevaa kysymys-
tä on oikeuskirjallisuudessamme käsitelty, mutta tulkintasuositukset ovat jääneet siinä
määrin yleisluonteisiksi, että niistä saatava apu on konkreettisessa tilanteessa usein
vähäinen.54

Rikoshyödyn määrän arvioiminen on hankala kysymys ja usein niin paljon kulloi-
senkin tapauksen erityispiirteisiin liittyvä, että yleispätevää ohjetta rikoshyödyn mää-
rän arvioimiseksi on vaikeaa esittää. Viljasen mukaan rikoksen tuottama hyöty voi-
daan ainakin periaatteessa ymmärtää merkityksessä  (a) kokonaishyöty, jonka on tuot-
tanut toiminta joka sattuu olemaan rikos tai sitten merkityksessä (b) lisähyöty, joka on
saatu sillä, että on valittu rikollinen vaihtoehtoa laillisen sijasta. Molemmat tulkinta-
mahdollisuudet, joista kumpikaan ei sinänsä vielä sisällä kannanottoa kysymykseen
konfiskoidaanko brutto- vai nettohyöty, mahtuvat RL 2:16:n sanamuodon puitteisiin.

51 HE 80/2000 vp s. 22. Nähdäkseni esityölausuma hyödyn arvioinnista huumausainerikosten yhteydessä
arvioitavasta rikoshyödystä on analogisesti käyttökelpoinen myös arvopaperimarkkinarikosten yhtey-
dessä arvioitaessa rikoshyödyn määrää etenkin silloin, kun arvopaperimarkkinarikoksella on pyritty
saamaan taloudellista hyötyä määrittelemättömän sijoittajajoukon kustannuksella (esim. sisäpiirintiedon
väärin käytön ja arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen yhteydessä). Rikoshyödyn arvi-
oimiseen liittyvistä arvopaperimarkkinarikosten erityiskysymyksiä käsittelen tarkemmin artikkelin lu-
vussa 3.3.

52 Ailio s. 135.
53 Alkio s. 185.
54 Viljanen 1989 s. 524. Ks. Rikoshyödyn määrän laskemistavoista yleisesti ja tarkemmin Määttä, Kalle

– Rautio, Jaakko: Hyötykonfiskaatio: Nettohyödyn konfiskoinnista laajennettuun hyötykonfiskaatioon.
Teoksessa Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999 s. 105–120, Viljanen, Pekka: Rikoksen
tuottaman taloudellisen hyödyn arvioimisesta. Teoksessa: Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VI. Rikosoi-
keuden juhlavuonna 1989. Vammala 1989 s. 523–540 ja Hyvärinen, Hannu: Konfiskaatiosta ja siihen
liittyvistä erilliskysymyksistä. SPL 1985 s. 272–282, jossa Hyvärinen on esittänyt yksityiskohtaisempia
malleja hyödyn laskemiseksi. Ks. erityisesti arvopaperimarkkinarikosten osalta rikoshyödyn arvioimi-
seen liittyvistä kysymyksistä Kurenmaa, Tero: Sisäpiirintiedon väärinkäyttö. Jyväskylä 2003 s. 267–
272 ja siinä mainittu kirjallisuus.



54

Viljasen mukaan painavat syyt puoltavat jälkimmäistä merkitystä. Noudatettaessa tul-
kintavaihtoehtoa (b) on toteutunutta tapahtumainkulkua verrattava kuviteltuun tilan-
teeseen, jossa rikosta ei ole lainkaan tapahtunut.55

3.2. Rikoshyödyn määrän arvioimisen erityiskysymyksiä
arvopaperimarkkinarikoksissa

3.2.1. Johdannoksi rikoshyödyn arvioimisesta eri
arvopaperimarkkinarikostyypeissä

Mielestäni arvopaperimarkkinarikoksissakin voidaan ottaa lähtökohdaksi Viljasen
toteamin tavoin sen lisähyödyn määrä, jonka rikoksentekijä on saanut valitsemalla
laittoman vaihtoehdon laillisen sijaan. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa arvo-
paperimarkkinarikokseen syyllistynyt käyttää tilannetta hyväkseen ja myy omia osak-
keitaan sisäpiirintiedon turvin tilanteessa, jossa hänellä on sijoittajia tarkempia tietoja
pörssikurssin arvoon tulevaisuudessa vaikuttavista seikoista. Vastaavasti arvopaperi-
markkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen syyllistyvä voi saada itselleen lisähyötyä,
jos hän myy omia osakkeitaan tilanteessa, jossa hän samalla laiminlyö tiedottaa josta-
kin osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Molemmissa tapauksissa on-
gelmaksi nousee se, mikä valitaan lailliseksi vertailuhinnaksi. Sen sijaan kurssin vää-
ristämistä koskevissa rikoksissa pystytään yleensä yksilöimään rikoksella hankittu hyöty
ja jopa asianomistajakin, joten näiltä tältä osin kysymys rikoshyödyn arvioimisesta ei
ole ongelmallinen. Toisaalta myös kurssin vääristämistapauksissa asianomistajataho
ei ole välttämättä olennaisesti helpommin yksilöitävissä, koska vääristyneeseen kurs-
siin saatetaan lukuisa määrä vääristämistoimenpiteisiin liittymättömiä kauppoja ja kurssi
voidaan vääristää muilla toimenpiteillä kuin kaupankäynnillä.56

Oikeuskäytännössä on tähän mennessä yleisimmin arvioitu kurssin vääristämiseen
liittyvää rikoshyötyä. Tällöin yleensä kysymykseen on tullut varainsiirtoveroa vastaa-
van määrän menettäminen valtiolle tai välityspalkkion menettäminen valtiolle. Kiin-
nostavampi ja hankalampi hyötykonfiskaatiokysymys liittyykin sisäpiirintiedon vää-
rinkäyttöön ja arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen, joissa hyötyä
tavoitellaan yleensä määrittelemättömän sijoittajajoukon kustannuksella. Keskitän seu-
raavassa tarkastelun ainoastaan näihin kahteen rikostyyppiin.

55 Viljanen 1989 s. 527–528.
56 Ks. Häyrynen edellä s. 16 alav. 35.
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3.2.2. Rikoshyödyn arvioimisessa arvopaperimarkkinarikoksissa
huomioitavia seikkoja

Arvopaperimarkkinarikoksissa taloudellisen hyödyn laskemisen ohella voi sekä talo-
udellisen vahingon määrän laskeminen että yksittäisten vahingonkärsijöiden ja syy-
yhteyden osoittaminen olla erityisen vaikeaa. Kurenmaan mukaan sisäpiiririkoksissa
hyödyn mittaaminen ei ole ollut mitenkään helppo tehtävä, vaan siihen on kehitetty
erilaisia ekonometrisiä kaavoja, joilla pyritään erottelemaan vain se hyöty, joka johtuu
sisäpiirintiedon vaikutuksesta.57

Suomessa sisäpiirintiedon väärinkäyttöön perustuvan rikoshyödyn määrän arvioi-
mista on käsitellyt lyhyesti Kurenmaa vuodelta 2003 olevassa väitöskirjassaan. Ku-
renmaan mukaan ensimmäinen menetelmä todellisen hyödyn arvioimisessa, jota arvo-
paperimarkkinoita valvovat viranomaiset ovat käyttäneet on laskea sisäpiiriläisen sisä-
piirintiedon julkistamisen jälkeen myynneistään saaman hinnan ja hankintahinnan ero-
tus. Menetelmä ei ole kuitenkaan hänen mukaansa tehokas, jos sisäpiiriläinen myy
arvopaperinsa huomattavasti sisäpiirintiedon julkistamisen jälkeen tai ei ollenkaan rea-
lisoi niitä. Tällöin on mahdollista, että sisäpiirikaupoista saatu hyöty katoaa ajan kuluessa
pois. Tällaisen tilanteen välttämiseksi hyötyä on ryhdytty laskemaan siten, että katso-
taan, mikä on arvopaperin hinta sisäpiirintiedon julkistamisen jälkeen ja verrataan sitä
sisäpiiriläisen avoimen position painotettuun keskihankintahintaan, joiden erotus ker-
rotaan sijoitusten määrällä (potential deterministic disgorgement). Ongelmana tämän
metodin suhteen on se, että sisäpiiriläinen on saattanut tehdä hankintansa hyvissä ajoin
ennen sisäpiirintiedon julkistamista, jolloin kyseisen sijoituksen tuottavuuteen ovat
saattaneet vaikuttaa muutkin seikat kuin vain väitetty sisäpiirintieto. Kurenmaan mu-
kaan muiden tietojen vaikutus arvopaperin hintaan on mahdollista eliminoida yksinker-
taisimmillaan siten, että todellisen hankintahinnan sijassa laskennassa käytetään välit-

57 Kurenmaa s. 267. Rikoshyödyn arvioiminen arvopaperimarkkinarikoksissa kuuluu pitkälle vietynä
poikkitieteelliselle alueelle, jossa on mahdollista (ja usein tarpeellista) rikosoikeuden oppien lisäksi
hyödyntää erityisesti liiketalous- ja oikeustaloustieteellistä tietoa. Tämä on sinänsä tyypillistä talousri-
koksille. Lahden mukaan taloudellisen rikollisuuden ja talousrikosoikeuden yksi erityispiirre on sen
poikkitieteellisyys. Tämä oikeudenala on yhtäältä sidoksissa vastaavan aineellisen (taloudellisen) lainsää-
dännön – so. varallisuus-, yritys- ja vero-oikeuden sekä uudenoikeudenalan, insolvenssioikeuden  –
käsitteistöön ja sitä kautta tulkintoihin. Toisaalta oikeudellisen harkinnan kohteena olevien taloudellis-
ten transaktioiden ja muiden toimien ymmärtäminen edellyttää myös talous- ja käyttäytymistieteellistä
sekä kirjanpidon periaatteiden asiantuntemusta. Taloudellisessa toiminnassa noudatettujen monimut-
kaisten tekotapojen rikosoikeudellisessa arvottamisessa rikoslain tunnusmerkistökuvaukset jättävät
yleensä runsaasti harkinnanvaraisuutta, joten hyväksyttävien käyttäytymismuotojen määritys edellyt-
tää talousoikeudellista ja -tieteellistä arviointia. Ks. Lahti, s. 8. Hyötykonfiskaatiossa on kysymys rikos-
oikeudellisesta seuraamuksesta, joka etenkin arvopaperimarkkinarikoksissa edellyttää mitä suurem-
massa määrin myös poikkitieteellistä näkökulmaa ja ennen kaikkea arvopaperimarkkinoiden käyttäy-
tymisen tuntemusta. Kalle Määtän ja Jaakko Raution mukaan konfiskaatiota koskeva oikeustaloustie-
teellinen tarkastelu voidaan lukea osaksi rikostaloustiedettä: onhan tarkastelun kohteena rikos-
oikeudellinen seuraamus ja näkökulma taloudellinen. Ks. Määttä – Rautio s. 107. Nähdäkseni myös
oikeustaloustieteellisellä tulkintametodilla voi olla käyttöalaa hyötykonfiskaation yhteydessä.
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tömästi tiedon julkistamista edeltänyttä arvopaperin kurssia, jota verrataan realisoin-
tihintaan tai arvopaperin kurssiin tiedotteen jälkeen.58

Kurenmaan mukaan rikoshyöty on myös mahdollista laskea siten, että siitä oletetusta
hinnasta, jolla kauppaa todennäköisesti olisi tekoajankohtana tehty, jos sisäpiirintieto
olisi ollut yleisesti saatavilla, vähennetään todellinen hankintahinta. Tämän mallin suuri
epävarmuustekijä liittyy siihen, miten arvioidaan, millä tasolla arvopaperin hinta olisi
todennäköisesti ollut, jos tieto olisi sillä hetkellä julkistettu. Sisäpiirikaupassa taloudel-
linen hyöty on periaatteessa luovutushinnan ja hankintahinnan erotus. Menetettäväksi
on tarkoitettu vain todellinen nettohyöty.59  Mielestäni tätä Kurenmaan laskentamallia
voidaan pitää sisäpiirintiedon väärinkäyttöön liittyvän rikoshyödyn arvioimisessa tar-
koituksenmukaisena ja hyväksyttävänä. Toisaalta arvioinnissa on otettava huomioon
myös yleisen kurssikehityksen vaikutus kysymyksessä olevan arvopaperin arvoon.

Arvopaperimarkkinoita koskevien tiedottamisrikosten osalta oikeuskäytännössä on
perustettu hyödyn määrää koskeva vaatimus pörssikurssin arvon vertaamiseen eri het-
kinä. Tällöin on verrattu kaupankäyntihinnan (ts. arvopaperimarkkinarikoksesta syy-
tetyn omien arvopaperiensa myynnistä saaman hinnan) ja ”oikean hinnan” erotusta.
Arvopaperin ”oikea hinta” on pyritty tällaisessa laskentatavassa arvioimaan siten, mikä
arvopaperin hinta olisi ollut, jos kaikki olennainen tieto olisi julkistettu ja sijoittajilla
olisi ollut samat tiedot kuin arvopaperimarkkinarikoksen tekijällä. Lisäksi tällaisessa
laskentatavassa pyritään ottamaan huomioon vertailukohtana myös yleinen markkina-
tilanne arvopaperimarkkinoilla.60  Mielestäni tätä Rahoitustarkastuksen laskentamallia
voidaan pitää arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen liittyvän rikos-
hyödyn arvioimisessa tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä. Toisaalta arvioin-
nissa on otettava huomioon ainakin yleisen kurssikehityksen vaikutus kysymyksessä
olevan arvopaperin arvoon.

Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisri-
koksen osalta olemassa voi olla myös muita rikoshyödyn määrän laskemis- tai arvioi-
mistapoja. Rikoshyödyn määrän arvioiminen onkin selkeästi arvionvarainen kysymys,
jossa ainoaa oikeaa laskentatapaa lienee lähes mahdotonta esittää. Tästä epävarmuu-
desta myös seuraa, ettei sisäpiirintiedon väärinkäytössä ja arvopaperimarkkinarikoksia
koskevissa tiedottamisrikoksissa pystytä välttämättä koskaan täysin selvittämään.

Arvopaperimarkkinarikoksista sisäpiirintiedon väärinkäytön ja arvopaperimarkki-
noita koskevan tiedottamisrikoksen yhteydessä rikoshyödyn määrän arvioiminen on
vaikea kysymys eikä tämän kirjoittajalla ole mahdollista antaa asiaan yksiselitteistä
tulkintasuositusta. Tapaukset on ratkaistava käytännössä niiden (taloudelliset) erityis-

58 Kurenmaa s. 269.
59 Kurenmaa s. 270.
60 Helsingin hovioikeudessa vireillä olevassa TJ Group Oyj:n arvopaperimarkkinarikoksia koskevassa

asiassa ja Helsingin hovioikeuden 24.3.2005 TJ Group Oy:n takavarikkoasiassa hyötykonfiskaatiota
on vaadittu laskettavaksi tällä tavalla, jonka perusteena on Rahoitustarkastuksen (RATA) käyttämä
laskentatapa. Tämä RATA:n kanta ilmenee Janne Häyrysen Helsingin hovioikeuden talousrikosoikeuden
koulutuspäivänä 22.8.2005 jakamasta luentomateriaalista.
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piirteet huomioiden. Käytännössä ongelmalliseksi saattaa nousta yleisen kurssikehi-
tyksen vaikutus suhteessa hyötykonfiskaation perusteena olevien osakkeiden arvoon.
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista selvittää niitä syitä, jotka voivat vaikuttaa ylei-
seen kurssikehitykseen, koska kysymys on pitkälti liiketaloudellisesta argumentaa-
tiosta. Erityisen tärkeänä ja parhaiten oikeusturvaa takaavana tapana pidän oikeanlaisen
vertailuyrityksen kurssin huomioimista, jos tällainen vertailukelpoinen yritys löytyisi.
Merkitystä on siis annettava arvopaperien kurssikehitykselle markkinoilla yleisesti.
Kaikkia epäkohtia eivät  nämäkään poistaisi, koska lopulta sijoittajien käyttäytymistä
on yksittäisen yhtiön osalta vaikea arvioida.61

Rikoshyödyn arvioimisen hankaluutta arvopaperimarkkinarikoksissa kuvaa myös
siviilioikeudellinen kirjallisuus. Esimerkiksi Rudanko on katsonut, että arvopaperimark-
kinalain vastaiseen menettelyyn perustuvan korvausvastuun edellytyksenä on väite-
tyn vahingon ja korvausperusteiden syy-yhteys. Hänen mukaansa arvopaperimarkki-
noilla syy-yhteyden selvittäminen voi tuottaa tavanomaisiin korvaustilanteisiin ver-
rattuna äärimmäisen hankalia ongelmia. Tämä johtuu erityisesti siitä, että arvopaperien
kurssikehitys markkinoilla on yhteydessä lukemattomiin epävarmoihin, jopa irratio-
naalisiin tekijöihin – alkaen markkinapsykologiasta – joiden vaikutusmekanismeja voi
olla mahdoton selvittää. Niin ikään jonkin yksittäisen tekijän osuutta on usein hankala
pelkistää lukuisien vaikutusmekanismien yhteisestä kokonaisuudesta. Syy-yhteysedel-
lytyksen sovittamiseksi arvopaperimarkkinoiden olosuhteisiin perinteisen korvaus-
oikeuden kategorioille joudutaan todennäköisesti antamaan aivan uudenlainen sisältö.62

61 Käytännön esimerkkinä ongelmakentästä otan jälleen esille Helsingin hovioikeuden TJ Group Oyj:n
takavarikkoasiassa 24.3.2006 antaman päätöksen nro 1059 perustelut erityisesti sen vuoksi, että väite-
tyn rikoksella saavutetun hyödyn määrää alennettiin molempien vastaajien osalta erikseen 48 miljoo-
nasta eurosta 12 miljoonaan euroon. Hovioikeuden mukaan Rahoitustarkastuksen hyödyn arvioimisek-
si käyttämä laskentatapa ei ota riittävästi huomioon internet- ja IT –yhtiöiden toimialaan keväällä 2000
kohdistunutta yleistä kurssitason laskua. Lisäksi Rahoitustarkastuksen vertailukurssina käyttämä Helsin-
gin pörssin tietoliikenne- ja elektroniikka -toimialaa kuvaava indeksi ei ole vertailukelpoinen suhtees-
sa TJ Group Oyj:n toimialaan huomioon ottaen, että kyseisen indeksi painoarvoon vaikuttavat suurim-
maksi osaksi muut yhtiöt kuin internet- ja IT-alan yhtiöt. TJ Group Oyj:tä tuli lähinnä verrata niin
sanottuihin internet- tai IT –alan yhtiöihin. Näihin yhtiöihin kohdistui maailmanlaajuisesti vuonna
1999 alkanut ja huippunsa keväällä 2000 saavuttanut erittäin voimakas kurssinousu. Maaliskuussa 2000
alkoi osakkeiden jyrkkä kurssilasku. Tälle ns. pörssikuplalle oli tunnusomaista, ettei osakkeita arvotettu
perinteisin mittarein eli suhteessa saavutettuihin tuloksiin, jaettuihin osinkoihin, omaan pääomaan ja
tulevaisuuden ennusteisiin, vaan sijoittajien kiinnostus pääasiallisesti koostui vain kasvu- ja tuotto-
näkymiin. Jälkikäteen on helppo todeta, että nämä näkymät olivat suurimmalta osin epärealistiset.
Hovioikeus arvioi Rahoitustarkastuksen lausunnosta poiketen, että ainakin kolmeneljäsosaa TJ Group
Oyj:n helmikuusta elokuuhun toteutuneesta kurssilaskusta on ollut suoraan sidoksissa markkinoiden
yleiseen edellä kuvattuun kehitykseen. Tämän vuoksi hovioikeus alensi väitetyn rikoshyödyn määrää
merkittävästi. Tältäkin osin ratkaisun kriittinen arviointi jää muiden kuin tämän kirjoittajan tehtäväksi.

62 Rudanko s. 370–371.
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3.3. Rikoshyödyn arvioiminen arvopaperimarkkinarikoksissa
tuomioistuinnäkökulmasta

Tuomioistuimet ovat arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvän rikoshyödyn arvioimisen
suhteen hankalan tehtävän edessä. Kysymyksiin ei löydy suoraa vastausta oikeuskäy-
tännöstä tai oikeuskirjallisuudesta. Lisäksi rikoshyödyn arvioiminen edellyttää erityistä
taloudellista asiantuntemusta tai ainakin arvopaperimarkkinoiden käyttäytymisen ym-
märtämistä. Tuomioistuimet ovatkin nähdäkseni paljolti syyttäjän ja puolustuksen tar-
joamien asiantuntijalausuntojen ja asiantuntevien todistajien varassa.

Hyötykonfiskaation määrän osalta syyttäjällä on näyttötaakka siitä, että hänen vaa-
timansa hyötykonfiskaation määrä on oikea. Jos syyttäjä ei pysty riittävän luotettavasti
näyttämään vaatimuksensa määrää toteen, tuomioistuimen tehtävänä on arvioida rikos-
hyödyn määrä. Kurenmaan mukaan todistustaakkaa hyödyn menettämisen perusteista
ja määrästä on menettämisseuraamuksen vaatijalla. Käytännössä lienee riittävää, että
syyttäjä hyväksyttävällä tavalla perustelee arvopaperikaupoista saadun voiton tai väl-
tetyn tappion määrän, minkä jälkeen vastaaja esittää tarvittavia vastaperusteluja, jos
hänen mielestään todellinen hyöty onkin jostakin syystä vähemmän.63

Tuomioistuin ei ole rikoshyödyn määrää tuomitessaan sidottu sen enempää syyttä-
jän kuin vastaajankaan esittämiin laskelmiin ja selvityksiin rikoshyödyn määrästä. Al-
kion mukaan tuomioistuimen harkinnan tulee pohjautua objektiivisesti hyväksyttäviin
perusteisiin, vaikkakaan tuloksen ei tarvitse olla täysin matemaattisesti niistä johdetta-
vissa.64  Honkasalon mukaan taas oikeuden on, jos hyödystä ei ole riittävää selvitystä,
vahvistettava hyöty niin suureksi kuin se ottaen huomioon kaikki esiin tulleet seikat
katsoo kohtuulliseksi. Milloin niistä ei ole saatavana tarpeellista perustaa suurempaan
määrään päätyvälle arvioinnille, on noudatettava periaatetta in dubio pro mitius.65  Vil-
jasen mukaan lainsäätäjä on niin meillä kuin muuallakin alistunut sen tosiasian edes-
sä, että selvityksen esittäminen hyödyn täsmällisestä määrästä saattaa olla vaikeata tai
jopa mahdotonta, ja antanut siksi tuomioistuimelle harkintavallan. Mutta jos hyödyn
tarkka määrä selvitetään, jonka selvityksen luotettavuuden oikeus harkitsee aivan sa-
malla tavalla kuin minkä tahansa muun näytön luotettavuuden, se on asetettava hyö-
dyn menetetyksi tuomitsemisen pohjaksi.66

Tuomioistuinnäkökulmaan tuo oman lisänsä myös arvopaperimarkkinarikoksiin liit-
tyvä pakkokeinoprosessi. Viljasen mukaan usein konfiskaatiosäännökset aktualisoituvat
jo ennen varsinaista rikosoikeudenkäyntiä. Esimerkiksi pakkokeinolain 3:1:n mukaan,
jos on syytä epäillä, että rikoksista todennäköisin syin epäilty tai se, joka voidaan
rikoksen johdosta tuomita menettämään valtiolle rahamäärää, pyrkii välttämään esi-
merkiksi menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamista kätkemällä tai hävittä-
mällä omaisuuttaan, pakenemalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla, hänen

63 Kurenmaa s. 270.
64 Alkio s. 181–182.
65 Honkasalo s. 124–125.
66 Viljanen 1989 s. 538.
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omaisuuttaan saadaan panna hukkaamiskieltoon tai, jos hukkaamiskieltoa ei voida pi-
tää riittävänä, irtainta omaisuutta vakuustakavarikkoon, enintään määrä, joka otaksut-
tavasti vastaa tuomittavaa menettämisseuraamusta. PKL 3:1:stä johtuu, että tuomiois-
tuin voi joutua pakkokeinoasiassa ottamaan sekä hyötykonfiskaation edellytyksiin ylei-
sesti ja myös väitetyn rikoshyödyn määrään. Pakkokeinoprosessi on tarkoitettu sum-
maarisemmaksi kuin varsinainen pääasian rikosprosessi. Tästäkin huolimatta ja erityi-
sesti vastaajien oikeusturva huomioon ottaen hyötykonfiskaation tuomitsemisen edel-
lytykset ja väitettyjä rikoshyödyn määrää koskevat kysymykset on käsiteltävä ja rat-
kaistava samassa laajuudessa kuin varsinaisessa pääasian rikosprosessisakin tehtäi-
siin.67  Sen sijaan arvopaperimarkkinarikokseen syyllistymisen osalta pakkokeinopro-
sessissa on riittävää, että osoitetaan vastaajien todennäköisin syin syyllistyneen arvo-
paperimarkkinarikoksiin.

4. Lopuksi

Arvopaperimarkkinarikokset tuottavat usein tekijälleen huomattavaa taloudellista hyö-
tyä ilman, että voitaisiin osoittaa ainakaan kaikkia yksityisiä vahingonkärsijöitä. Arvopa-
perimarkkinarikoksia koskevien säännösten tehokkuuden kannalta olisi mielestäni
välttämätöntä, että rikollisella toiminnalla saatu taloudellinen hyöty tuomitaan mene-
tetyksi valtiolle, mikäli sitä vastaavaa vahingonkorvausta ei voida tuomita. Tilanteen
selkeyttämiseksi olisi ollut aiheellista säätää ehdottomasta menettämisseuraamuksesta
arvopaperimarkkinarikosten tunnusmerkistöjen yhteydessä.68  Nyt on jouduttu vanhan
lain aikana tehtyjen tekojen osalta varsin hankalaan tulkintaongelmaan hyötykonfis-
kaation ja vahingonkorvauksen välisessä suhteessa. Estettä menettämisseuraamuksen
tuomitsemiseksi ei mielestäni kuitenkaan ole, koska hyötykonfiskaation tuomitsemiseksi
riittää sekä vanhan että uuden rikoslain säännösten perusteella syyksi luettu rikos.

Ennen 1.1.2002 kysymys hyötykonfiskaation tuomitsemisen edellytyksistä arvopa-
perimarkkinarikoksissa on ollut tulkinnanvarainen. Tämän vuoksi on tärkeää, että hyö-
tykonfiskaation ja vahingonkorvauksen välisestä suhteesta on nyt säädetty RL 10:2.3 :n
momentissa ja RL 10:11:ssä. Itse omaksumani kannan mukaisesti lievemmän lain peri-
aatteesta johtuu, että kyseisiä säännöksiä tulisi soveltaa kaikissa arvopaperimarkki-
narikoksiin liittyvissä hyötykonfiskaatiotapauksissa riippumatta siitä, milloin väitetty
arvopaperimarkkinarikos on tehty. Tämä on mielestäni johdonmukaista, menettämis-

67 Pakkokeinoprosessia käsittelevän tuomioistuimen aseman tekee hankalaksi se, että takavarikoitavan
omaisuuden määrän tulee PKL 3:1:1:n mukaan olettavasti vastata tuomittavaa menettämisseuraamusta.
Tällöin pakkokeinoprosessissa joudutaan hankalalla tavalla ennakoimaan sitä, mitä varsinaisessa pää-
asian rikosoikeudenkäynnissä lopulta hyötykonfiskaatioon suhtaudutaan.

68 Aikaisemmin arvopaperimarkkinarikoksista säädettiin arvopaperimarkkinalaissa. Sen 8:6:n mukaan
tilanteissa, joissa oli saatu lain 8 luvun tarkoittamilla rikoksilla taloudellista hyötyä, rikoksen tuotta-
man hyödyn julistamisesta menetetyksi valtiolle oli voimassa, mitä rikoslain 2:16:ssa oli säädetty.
Mielestäni ei voida pitää onnistuneena sitä, että rikoslain 51 luvun säätämisen yhteydessä kyseinen
viittaussäännös on jätetty pois.
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seuraamuksia koskevien säännösten tavoitteiden mukaista ja estää arvopaperimarkki-
narikoksiin syyllistyneeseen kohdistuvat kaksinkertaiset sanktiot. Sen sijaan edes puo-
lustuksen suosimisen -periaatteen perusteella en pidä perusteltuna sitä, että ennen
1.1.2002 tehdyissä arvopaperimarkkinarikoksissa ei voitaisi lainkaan konfiskoida rikos-
hyötyä sijoittajien tulevaisuudessa mahdollisesti esittämien vahingonkorvausvaati-
musten vuoksi.

Hyötykonfiskaation määrän arvioiminen arvopaperimarkkinarikosten yhteydessä
on huomattavasti hankalampaa kuin ns. perinteisten rikosten yhteydessä. Jokaisessa
tapauksessa on omat erityispiirteensä ja pörssikursseihin vaikuttavat monet eri tekijät.
Hyötykonfiskaatiovaatimuksen sisältävissä oikeudenkäynneissä esiintynee syyttäjän
ja puolustuksen toimesta esitettyä taloudellista informaatiota paljon, ja sen hahmotta-
minen voi olla vaikeaa. Kaiken kaikkiaan oikeamääräisen ja todellisen rikoshyödyn
toteen näyttäminen voi olla vaikeaa. Voinee olla niin, että lopulta tuomioistuin joutu-
nee kuitenkin arvioimaan rikoshyödyn määrän asiassa esitettyä asiantuntijatodistelua
ensin punnitessaan. Joka tapauksessa syyttäjät, puolustusasianajajat sekä tuomioistui-
met ovat hyödyn konfiskoimisen suhteen haastavan tehtävän edessä. Tällaisessa tilan-
teessa olisi tärkeää, että tuomioistuimet perustelisivat, muutoinkin kuin pelkin fraasin-
omaisin perusteluin, arvopaperimarkkinarikoksissa konfiskoidun rikoshyödyn määrän.
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