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Timo Ojala

Rahanpesun yksiköiminen ja tekoajan
määrittäminen

1. Johdanto

Tässä kirjoituksessa käsittelen tarkemmin kysymystä siitä, miten rahanpesun tekoaika
on ratkaistavissa ja rajattavissa sekä kysymystä siitä, onko rahanpesu luonteeltaan jat-
kuva rikos tai jatkuvan rikoksen tyyppinen rikos. Lisäksi käsittelen rahanpesun yksi-
köintiin liittyviä kysymyksiä. Kirjoituksessa en käsittele sen sijaan rahanpesun esiri-
koksia ja niihin liittyviä ongelmia, rahanpesijän tahallisuudelle asetettavia vaatimuk-
sia tai muitakaan tunnusmerkistön täyttymiseen sinällään liittyviä kysymyksiä. Ennen
kuin ryhdyn tarkemmin käsittelemään rahanpesun tekoaikaa ja yksiköintiä, esitän kui-
tenkin joitakin yleisiä lähtökohtia rahanpesuun liittyen.

Rahanpesu on säädetty rangaistavaksi rikoslain 32 luvun 6 §:ssä (61/2003), jonka
mukaan:

Rahanpesu. Joka
1)  ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankit-

tua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta
peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai
avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset
taikka

2) peittää tai hävittää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn
taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijain-
nin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista
tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,
on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Törkeästä rahanpesusta (Rikoslaki 32 luku 7 §) on kysymys, jos rahanpesussa 1) rikok-
sen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai 2) rikos tehdään erityisen suun-
nitelmallisesti ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeän ra-
hanpesun tapauksissa rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rahanpesusta vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Rahanpesun kohteena voi olla rikoksella hankittu omaisuus, rikoksen tuottama hyöty
tai näiden tilalle tullut omaisuus. Rahanpesun tyyppisen kätkemisrikoksen säätämi-
seen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 180/1992 vp) todetaan, että tyypillinen
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tapa avustaa rikoksentekijää rikoksen salaamisessa olisi ottaa vastaan rikoksella han-
kittuja varoja säilöön, jossa ne ja siten rikoksentekijän varallisuuden kasvu eivät pal-
jastu viranomaisille. Oikeudellisten seuraamusten välttäminen voi tarkoittaa tässä yh-
teydessä esimerkiksi konfiskaation välttämistä. Näin ollen varojen vastaanottaminen
esimerkiksi ulkomaiselta huumausainerikolliselta voi ilman suurempaa peittelyäkin
merkitä tässä tarkoitettua rikosta pelkästään siksi, että ulkomaisen oikeusviranomaisen
saattaa olla huomattavan hankalaa saada ne konfiskoiduksi Suomesta.1  Hallituksen
esityksessä todetaan edelleen, että rahanpesun kohteena voi olla mikä hyvänsä omai-
suus, joka on alun perin saatu rikoksella. Varat on tunnusmerkistössä mainittu erik-
seen2 , koska käytännössä useimmissa tapauksissa olisi kyse käteisestä tai pankkitileillä
olevista rahoista.3

Rahanpesun rangaistavuus edellyttää, että varat on hankittu rikokselle ja lisäksi
tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää myös rahanpesijän tietoisuutta tästä hankintata-
vasta. Omaisuuden rikollinen luonne joudutaan siis ratkaisemaan rahanpesun esikysy-
myksenä. Tarkkaa tietoa edeltäneen rikoksen yksityiskohdista ei kuitenkaan vaadita,
vaan riittävänä täytyy pitää sitä, että tekijä on mieltänyt omaisuuden rikoksella hanki-
tuksi tai tällaisen omaisuuden surrogaatiksi.4  Myös kätkemisrikosta koskevan rikos-
lain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen hallituksen esityksessä todetaan, että
kätkemisrikokselta vaaditaan liitännäisyyttä esirikokseen. Ongelmallisinta on kuiten-
kin se, millä tavoin esirikoksen tulee olla selvitetty, jotta kätkemisrikoksesta voitaisiin
rangaista. Hallituksen esityksen mukaan vähimmäisvaatimus on se, että omaisuuden
omistaja tiedetään sekä että esirikoksen tekoaika ja -paikka on esirikoksen yksilöimi-
seksi riittävästi selvitetty. Sen sijaan ei voitane pitää välttämättömänä, että omistaja
voi tarkasti ilmoittaa rikoksen tekoajan tai -paikan. Ei myöskään voitane asettaa niin
pitkälle menevää vaatimusta, että kaikissa tapauksissa myös esirikoksen tekijä olisi
tiedossa.5

1 HE 180/1992 vp s. 18.
Ks. myös Neira – Perämaa – Vasara: Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä II s. 9, jossa todetaan, että
keskeisimpänä tekotapana voidaan pitää omaisuuden vastaanottamista ja luovuttamista. Rahanpesuun
syyllistymisen kannalta on riittävää, että rahanpesijä ottaa rikoksella hankittuja varoja säilöön, jotta ne
sen enempää kuin rikoksentekijän varallisuuden kasvukaan eivät paljastuisi viranomaisille.

2 Uudessa rahanpesua koskevassa RL 32 luvun 6 §:n 1 kohdassa varoja ei enää mainita erikseen.
3 HE 180/1992 vp s. 18.

Myös erillisen rahanpesurikoksen tunnusmerkistön säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä
todetaan, että rahanpesun kohteena voisi olla millä hyvänsä rikoksella saatu omaisuus. Jo voimassa
olevan lain vallitsevan tulkinnan mukaan kaikki rikokset, joiden tekijä voi saada konfiskoitavaa rikos-
hyötyä, voivat olla rahanpesun esirikoksina. Ks. HE 53/2002 vp s. 36.
Ks. myös Neira – Perämaa – Vasara: Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä II s. 13–15.

4 HE 180/1992 vp s. 18.
5 HE 66/1988 vp s. 106 ja HE 53/2002 vp s. 37.

Ks. myös Neira, Taina: Rahanpesurikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 128.
Ks. myös KKO 2004:24, jossa ratkaistavana oli kysymys siitä, missä määrin esirikoksen tulee olla
selvitetty, jotta syytetty voidaan tuomita kätkemisrikoksesta. Ks. KKO 1992:42 ja KKO 1993:112.
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2. Rahanpesun luonne – jatkuva rikos vai ei

Kysymyksellä siitä, onko rahanpesu jatkuva rikos vai ei, on käytännössä huomattavia
vaikutuksia esimerkiksi rikoksen vanhentumiseen ja tällä hetkellä joissakin tapauksis-
sa myös sovellettavan lain valintaan. Käsittelen ensin sellaista tilannetta, jossa tietty
rahanpesijä on ottanut yhdeltä esirikoksen tehneeltä vastaan yhden erän omaisuutta.
Tämän lisäksi voidaan hahmotella muita erilaisia tilanteita, joissa esimerkiksi pestäviä
omaisuuseriä tulee samalle rahanpesijälle useita joko yhdeltä tai useammalta taholta.
Tässä viimeksi mainitussa tilanteessa on itse asiassa kysymys jo rikoksen yksiköimisestä
eikä niinkään kannanotosta siihen, onko rahanpesu jatkuva rikos vai ei.

Seuraavassa käsittelen ensin kysymyksen siitä, onko rahanpesu jatkuva rikos vai ei.
Tämän jälkeen käsittelen kysymyksen rahanpesun yksiköimisestä.6

2.1. Rahanpesun luonne

Rikoslain yleisen osan uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että
rikoksen tekemisen katsotaan päättyvän silloin, kun rikoksentekijä on suorittanut lop-
puun rikoksen täyttymiseen johtavat toimet. Niin sanotun jatkuvan rikoksen tekohetki
päättyy oikeudenvastaisen tilan päättyessä tai kun rikoksentekijä on tehnyt tarpeelliset
toimet rikoksensa luoman oikeudenvastaisen tilan lopettamiseksi.7  Samalla tavalla to-
detaan myös rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen hallituksen esityk-
sessä.8

Frände kirjoittaa teoksessaan Yleinen rikosoikeus, että kysymykseen siitä, onko
tekijä tuomittava yhdestä tai useammasta rikoksesta, on vastattava kunkin yksittäisen
tunnusmerkistön perusteella. Vuoden 1992 yhteistä rangaistusta koskevan uudistuk-
sen perusteluissa puhutaan ”luonnollisesta katsantotavasta”. Tätä kriteeriä on käytetty
myös Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:67 ja 1997:117. Luonnollinen
katsantotapa on kuitenkin tarkempia ääriviivoja vailla ja sitä on täsmennettävä mui-
den kriteerien avulla. Fränden mukaan paras lähtökohta on teon ajan ja paikan yksey-
dessä (kurs. TO). Lisäksi tietyillä rikoksilla voidaan sanoa olevan teko-objekti, jolla
tai johon kohdistuen rikos tehdään. Näitä ovat muun muassa kätkemisrikos, huumaus-
ainerikos, velallisen epärehellisyys ja maksuvälipetos. Esimerkiksi kätkemisrikoksessa

6 Korkein oikeus on myöntänyt viimeaikoina yksiköinnin osalta joitakin valituslupia eri rikostyyppien
osalta. Esimerkiksi valituslupa VL 2006–141, jossa on kysymys veropetoksen yksiköimisesta ja sen
arvioimisesta, oliko kysymys yhdestä vai neljästä eri veropetoksesta, kun ammatinharjoittaja oli neljä-
nä perättäisenä verovuotena jättänyt ilmoittamatta osan tuloistaan.
Paritusrikoksen yksiköimisestä on puolestaan kysymys valitusluvassa VL 2006–89.
Teon yksiköinnistä lahjusrikkomuksen osalta oli kysymys myös Korkeimman oikeuden prejudikaatissa
KKO 2006:37. Ks. tältä osin myös Jussi Tapanin ja Matti Tolvasen oikeustapauskommentti LM 2006
s. 838–846.

7 HE 44/2002 vp s. 36–37.
8 HE 66/1988 vp s. 190.
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voitaneen lähteä siitä, että jokainen vastaanotettu omaisuuserä muodostaa erillisen ri-
koksen. Tällöin se, myydäänkö omaisuus edelleen yhdellä kertaa tai pienemmissä erissä,
ei vaikuta tähän arviointiin.9

Frände jatkaa, että laajasti ottaen rikosten yksiköimistä koskevaan ryhmään kuulu-
vat myös rikokset, joille on ominaista, että tekijä pitää yllä tiettyä tilaa. Hän on esimer-
kiksi pystyttänyt rakennuksen ilman rakennuslupaa. Niin kauan kuin tila jatkuu, kysees-
sä on vain yksi rikos. Sama koskee erilaisten laittomien esineiden, kuten ampuma-
aseiden, räjähdysaineiden, lääkkeiden ja vastaavien hallussapitoa.10

Nuutila kirjoittaa teoksessaan Rikoslain yleinen osa, että ongelma on myös siinä,
miten pitkään saman perustunnusmerkistön täyttävää suhtautumista voidaan jatkaa
ajallisesti eteenpäin ennen kuin aletaan puhua useammista rikoksista. Yleispätevää
vastausta ei voida antaa, vaan eri tunnusmerkistöjä joudutaan tulkitsemaan eri tavalla.
Joskus tunnusmerkistö voi sitoa pitkäaikaisenkin suhtautumisen yhdeksi rikokseksi.
Nuutila ryhmittelee rikostyypit asiantilan jatkamisen kieltorikoksiin ja tapahtumisen
kieltorikoksiin. Joissakin rikoksissa on kysymys asiantilan kriminalisoinnista, kuten
esimerkiksi hallussapitorikoksissa ja vapaudenriistossa. Rikos alkaa tällöin toimella ja
päättyy toiseen toimeen ja näissä tapauksissa rikos jatkuu yleensä niin pitkään kuin
lainvastainen tilakin.11

Nuutila jatkaa, että joissakin tapauksissa tunnusmerkistössä kielletään tietty tapah-
tuminen. Näissä rikoksissa saman toiminnan keskeytyksetön jatkaminen sitoo suhtau-
tumisen yhdeksi rikokseksi. Esimerkiksi salakuljetuksen osalta tunnusmerkistö täyt-
tyy heti kuljetuksen alettua, mutta sen toteutuminen jatkuu koko kuljetuksen ajan edel-
leen. Erikoisrikosoikeudessa on runsaasti tämäntyyppisiä rikoksia. Ammattimaisen
moottoriajoneuvoliikenteen harjoittaminen ilman lupaa jatkuu yhtenä rikoksena, kun-
nes autoilija keskeyttää liikennöinnin riittävän pitkäksi aikaa.12

Viljanen kirjoittaa jatkuvan rikoksen osalta, että sen olemukseen kuuluu oikeuden-
vastaisen tilan aikaansaaminen ja sen ylläpitäminen. Tällaista jatkuvaa rikosta on pi-
detty vakiintuneesti yhtenä rikoksena. Syyteoikeuden vanhentumisen on tällaisissa ti-
lanteissa katsottu alkavan oikeudenvastaisen tilan päättymishetkestä.13

Koponen ja Sahavirta kirjoittavat kirjanpitorikoksen osalta, että rangaistussään-
nöksen muuttamisella ankarammaksi on vaikutuksia myös rikoksen yksiköimisessä.

9 Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus 2005 s. 314.
Näin myös Jareborg teoksessaan Allmän kriminalrätt, jossa hän toteaa, että “Det är omöjligt att uppställa
generella regler för fastställande av brottsenhet. Gängse föreställningssätt och språkbruk ger ofta ingen
eller felaktig ledning. Bedömningen av vad som är ett brott måste ske på olika grunder vid olika
brottstyper, med beaktande av önskemålet att lössningarna skall vara enkla. De kriterier som oftast
kommer till användning är 1) antalet målsägande eller angreppsobjekt i form av personer, 2) rums-
tidsligt sammanhang (tillfällets enhet) vad gäller t.ex. (a) plats, (b) verksamhet, (c) orsakat tillstånd, 3)
antalet distinkta brottsobjekt (inklusive brottsprodukter). Ks. Jareborg, Nils: Allmän kriminalrätt 2001
s. 440–441.

10 Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus 2005 s. 316.
11 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 380.
12 Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 381.
13 Viljanen, Pekka: Uusi yhtenäisrangaistusjärjestelmä 1992 s. 45–46.
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Kirjanpitorikos on tyypillisesti teko, jossa useammalle vuodelle ajoittuva menettely
voidaan yksiköidä yhdeksi rikokseksi. Myös syyteoikeuden vanhentumisessa käsitel-
lään yhdeksi rikokseksi yksiköityjä osatekoja yhtenä kokonaisuutena, jonka vanhen-
tumisaika alkaa viimeisestä osateosta.14

Kirjanpitorikosten yksiköinnin osalta todetaan, että kirjanpitovelvollisella on jat-
kuva ja keskeytymätön velvollisuus huolehtia toimintansa kirjaamisesta. Velvollisuus
laatia määräajoin tilinpäätös ei katkaise kirjanpitovelvollisuuden jatkuvuutta. Kirjan-
pitovelvollisuuden sanotunkaltainen luonne vaikuttaa myös kirjanpitorikoksen yksi-
köintiin. Pituussuuntaisessa yksiköinnissä on luonnollista arvioida peräkkäisiä tilikausia
yhtenä rikoksena, mikäli kysymyksessä on samantyyppinen kirjanpitovelvollisuuden
rikkominen.15

Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen uudistamista koskevassa hal-
lituksen esityksessä todetaan kätkemisrikosta koskevassa osuudessa, että kätkemisri-
koksen tunnusmerkistö täyttyy heti, kun rikoksentekijä ryhtyy omaisuuteen. Teon ran-
gaistavuuteen tältä osin ei vaikuttaisi se, mitä rikoksentekijä ryhtymisen jälkeen tekee
omaisuudelle. Teko rangaistaisiin kätkemisrikoksena, vaikka tekijä esimerkiksi hylkäisi
teon kohteena olevan esineen tai luovuttaisi sen takaisin esirikoksen tekijälle.16  Tä-
män jälkeen täydennettäessä rikoslain 32 luvun 1 §:n mukaisen kätkemisrikoksen tun-
nusmerkistöä rahanpesua koskevalla 2 momentilla, ei täydennystä koskevassa halli-
tuksen esityksessä oteta kantaa enää kätkemisrikoksen (rahanpesun) täyttymisen ajan-
kohtaan ja sen tekoaikaan.17

Erillisten rahanpesua koskevien säännösten (Rikoslaki 32 luku 6–10 §) säätämi-
seen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että tunnusmerkistö täyttyisi nykyi-
seen tapaan, vaikka rahanpesijä ei vielä olisi ryhtynyt varsinaisiin peittelytoimiin, mutta
on vastaanottanut omaisuuden tässä tarkoituksessa.18

Sahavirta kirjoittaa, että rahanpesurikos saattaa olla talousrikosten yhteydessä sar-
ja erilaisia toimia, joiden kokonaisuuden seurauksena rikoksella saatu hyöty siirretään
ja kätketään. Rahanpesu muodostanee Sahavirran käsityksen mukaan näissä tapauk-
sissa yhden rikoksen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhdeksi rikok-
seksi yksiköidyn teon syyteoikeuden vanhentuminen alkaa sen viimeisestä osateosta.
Rahanpesurikokset tulee yksiköidä yleisten periaatteiden mukaan, jolloin useamman
teon rankaisemista yhtenä rikoksena puoltaisivat tekojen ajallinen ja paikallinen yh-
teys sekä se, että pestävä raha on lähtöisin samalta esirikoksen tekijältä.19  Sahavirta
jatkaa, että rahanpesurikoksen vanhenemiseen liittyvänä erityiskysymyksenä voidaan
pitää sitä, kuinka kauan itsenäisesti vanhenevan esirikoksen tekemisen jälkeen rikoksella

14 Koponen – Sahavirta: Kirjanpitorikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 54.
15 Koponen – Sahavirta: Kirjanpitorikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 76.

Ks. myös Tapani – Tolvanen: LM 2006 s. 843.
16 HE 66/1988 vp 106.
17 HE 180/1992 vp s. 17–19 ja LaVM 17/1993 vp s. 2.
18 HE 53/2002 vp s. 37.
19 Sahavirta, Ritva: Verorikokset. Teoksessa Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 199. Näin myös Neira,

Taina: Rahanpesurikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 135.
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saadun hyödyn peseminen voi olla rangaistavaa rahanpesuna. Puhdistuuko rikoksella
saatu hyöty tietyn ajan kuluttua ja kuinka pitkä tämä aika voi olla.20

Heikinheimo kirjoittaa, että erityisesti kysymys rahanpesurikoksen, kuten myös
perinteisen kätkemisrikoksen, vanhentumisen alkuhetken määrittelystä on mielenkiin-
toinen. Tekopäivän määritteleminen on perinteisten kätkemisrikosten osalta nähty on-
gelmalliseksi. Tulkintaongelmia ovat aiheuttaneet pitkäkestoiset tekomuodot ja kysy-
mys on ollut siitä, milloin vanhentumisaika alkaa kulua ja mitä on pidettävä rikoksen
tekopäivänä. Heikinheimo esittää kysymyksen, tulisiko pitkäkestoisten tekomuotojen
vanhentumisajan alkuhetki määritellä niitä luonteeltaan muistuttavien jatkuvien rikosten
tavoin, joiden osalta vanhentumisaika alkaa vasta oikeudenvastaisen tilan päättymi-
sestä lukien. Perinteisten kätkemisrikosten vanhentumisajan alkuhetkeksi voitaisiin
tällöin ajatella joko päivää, jolloin tekijä on ryhtynyt omaisuuteen tai päivää, jolloin
tekijä luopuu tai muutoin menettää esineen hallinnan.

Perinteisten kätkemisrikosten osalta ongelmaa on tarkastellut Grönqvist ja hänen
mukaansa vanhentumisen alkuhetki tulee määrittää yhtenäisesti riippumatta kätkemis-
rikoksen tunnusmerkistön täyttäneestä tekomuodosta. Lyhytkestoisten tekomuotojen
osalta vanhentumisaika alkaa kulua kätkemisrikoksen suorittamishetkestä ja pitkäkes-
toisten tekomuotojen osalta ratkaisevaa on kätkemisen alkuhetki.21  Korkeimman oi-
keuden ratkaisussa KKO 1997:11 päädyttiin niin kutsutun perinteisen kätkemisrikoksen
osalta Grönqvistin esittämälle kannalle.22

Heikinheimo toteaa, että Grönqvistin esittämät perusteet perinteisen kätkemisri-
koksen alkuhetken määrittelylle ovat pitäviä myös rahanpesurikosten osalta. Heikin-
heimon mukaan tarkoituksenmukaisinta on sitoa rahanpesurikoksen alkuhetki ensim-
mäiseen rahanpesun tunnusmerkistön täyttävään tekoon. Rahanpesurikosten ajallinen
kesto vaihtelee perinteisten kätkemisrikosten tavoin. Lyhytkestoisesta tekomuodosta
voidaan mainita esimerkkinä rikoksella hankitun omaisuuden siirtäminen kolmannen
henkilön haltuun. Pitkäkestoinen tekomuoto voisi olla puolestaan omaisuuden säilyt-
täminen pankin tallelokerossa vuosien ajan. Käytännöllisten syiden ohella tapausten
yhdenmukainen käsittely puoltaa vanhentumisajan alkuhetken yhdenmukaista mää-
rittelyä tekomuodon ajallisesta kestosta riippumatta. Lisäksi on katsottava, ettei ky-
seessä ole uusi rahanpesurikos, jos tekijä myöhemmin kohdistaa rahanpesutoimia sa-
maan omaisuuteen tai sen surrogaattiin. Vanhentumisaika alkaa tällöinkin kulua en-
simmäisestä rahanpesutoimesta lukien. Päinvastainen ratkaisu johtaisi siihen, ettei rahan-
pesurikos jossain tilanteissa vanhentuisi lainkaan.23

Oikeuskirjallisuudessa ei ole päädytty yksimieliseen kantaan siitä, miten rahanpesun
tekoaikaa tulisi arvioida. Heikinheimo on selvimmin päätynyt kannattamaan rahanpesun

20 Sahavirta, Ritva: Verorikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 199.
21 Ks. Grönqvist, Henrik: JFT 1966 s. 401, jossa Grönqvist kirjoittaa, että “Konklusionen blir alltså, att

preskriptionstiden för döljande av tjuvgods borde räknas från den dag, då döljandet företogs, om detta
skedde genom en momentan handling, och från den dag, då döljandet började, även om det har fått en
längre eller kortare utsträckning i tiden jämväl därefter.”

22 Ks. Heikinheimo, Sanna: Rahanpesu 1999 s. 143–144.
23 Heikinheimo, Sanna: Rahanpesu 1999 s. 144–145.
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tekoajan rajaamista siihen hetkeen, jolloin henkilö ottaa omaisuutta haltuunsa rahan-
pesun tunnusmerkistössä säädetyllä tavalla. Korkein oikeus on ottanut ratkaisussa KKO
2006:39 kantaa rahanpesun tekoaikaan. Tapauksessa A oli ottanut B:ltä yhdellä kertaa
rahavaroja hieman yli 22.000 euroa. A oli säilyttänyt rahavaroja asunnossaan ja tilittänyt
osan B:lle Hollantiin pitäen loput rahavarat hallussaan. Korkein oikeus otti ratkaisus-
saan kantaa siihen, onko A:n teko täyttynyt silloin, kun hän oli ottanut rahavarat haltuun-
sa vai oliko tekoajaksi katsottava koko se ajanjakso, jonka A oli pitänyt rahavaroja
hallussaan tilittäen niistä osan useassa erässä takaisin B:lle (perustelujen kohta 5). Kor-
kein oikeus totesi ensinnäkin, että rikoksen täyttyminen ja sen mahdollinen jatkumi-
nen on arvioitava jokaisen tunnusmerkistön kohdalla erikseen (perustelujen kohta 6).
Tämän jälkeen todettiin, että ominaista rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdas-
sa (1304/1993) tarkoitetuille, rahanpesuna pidettäville teoille on tekijän toimiminen
esirikoksen suorittaneen henkilön hyväksi ja että tyypillinen tapa avustaa rikoksente-
kijää rikoksen salaamisessa on ottaa vastaan rikoksella hankittuja varoja säilöön, jossa
ne ja siten rikoksentekijän varallisuuden kasvu eivät paljastu viranomaisille. Korkein
oikeus toteaa, että lainkohdan sanamuodon mukaan rikoksen tunnusmerkistöön kuu-
luu tekijän tarkoitus peittää tai häivyttää omaisuuden laiton alkuperä taikka avustaa
rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset, mutta teon täyttymisen
edellytykseksi ei ole asetettu tuon tarkoituksen toteutumista eikä myöskään tekijän
ryhtymistä nimenomaisiin peittely- tai häivyttämistoimiin. Siten omaisuuden vastaan-
ottaminen tai muu ryhtyminen siihen edellä mainitussa tarkoituksessa riittää tunnus-
merkistön täyttymiseen. Näin ollen rahanpesun tyyppisen kätkemisrikoksen täyttymisen
kannalta ei ole merkitystä sillä, ryhtyykö tekijä omaisuuden haltuun saamisen jälkeen
vielä joihinkin muihin toimenpiteisiin saman omaisuuden tai sen osan suhteen vai
pitääkö hän omaisuuden vain hallussaan. Tunnusmerkistön mukaan rikoksessa ei myös-
kään ole kysymys sillä aikaansaadun laittoman tilan ylläpitämisestä eikä tekoa siten
voida pitää niin sanottuna jatkuvana rikoksena, jollaisen kohdalla tekoaika päättyisi
vasta tuollaisen olotilan lakatessa. (perustelujen kohta 7).

Johtopäätöksenään (perustelujen kohta 11) Korkein oikeus toteaa, että kätkemis-
rikoksen tunnusmerkistö on täyttynyt silloin, kun A on edellä todetussa tarkoituksessa
vastaanottanut rahavarat. Sen vuoksi tämän teon rikosoikeudellisen arvioinnin kan-
nalta ei ole merkitystä sillä, onko tekijä ryhtynyt noiden varojen suhteen vielä joihin-
kin nimenomaisiin peittely- tai häivyttämistoimiin. Samojen varojen säilyttäminen ja
siirtäminen edelleen eivät ole myöskään merkinneet sellaisia uusia tekoja, jotka voi-
taisiin ja tulisi katsoa osaksi samaa, rahojen vastaanottamisella alkanutta rikosta ja
joilla sen vuoksi voisi olla rikoksen tekoaikaa pidentävä vaikutus.

Kuten ratkaisun perusteluista voidaan huomata, ratkaisussa on otettu kantaa rahan-
pesun perustilanteeseen eli siihen, miten tekoaikaa on arvioitava tilanteessa, jossa yksi
henkilö antaa rahaa tai muuta häivytettävää omaisuutta yhdelle henkilölle. Korkeim-
man oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla rahanpesun tunnusmerkistön on kat-
sottu täyttyvän silloin, kun henkilö ottaa tunnusmerkistössä säädetyssä tarkoituksessa
rahavarat vastaansa. Rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä,
ryhtyykö rahanpesijä noiden varojen suhteen vielä joihinkin nimenomaisiin peittely-
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tai häivyttämistoimiin.24  Samojen varojen säilyttäminen ja siirtäminen edelleen eivät
ole myöskään merkinneet sellaisia uusia tekoja, jotka voitaisiin ja tulisi katsoa osaksi
samaa, rahojen vastaanottamisella alkanutta rikosta ja joilla sen vuoksi voisi olla ri-
koksen tekoaikaa pidentävä vaikutus. Tämä kanta vastaa aikaisemmin niin kutsutun
perinteisen kätkemisrikoksen (KKO 1997:11) kohdalla omaksuttua kantaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista (kohdat 9 ja 10) ilmenee myös se,
että ratkaisussa ei ole otettu kantaa rahanpesun yksiköintiin laajemmin. Ratkaisusta ei
siis ilmene kannanottoa siihen, miten yksiköinti suoritetaan tilanteessa, jossa samojen
henkilöiden välillä tapahtuu pitempiaikaista rikoksella hankittujen tai sellaisen sijaan
tulleiden omaisuuserien siirtämistä puolin ja toisin. Rikosten yksiköinti tapahtuu omi-
en rikosoikeudellisten periaatteiden mukaan ja seuraavassa hahmottelen rahanpesun
yksiköintiä tällaisissa tilanteissa sekä yksiköintiratkaisussa huomioon otettavia teki-
jöitä.

2.2. Rahanpesun yksiköinti

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu esimerkiksi erilaisten omaisuusrikosten kohdalla,
että tekosarja on mahdollista katsoa yhdeksi teoksi, jos teot täyttävät ensinnäkin sa-
man perustunnusmerkistön, kohdistuvat samaan oikeushyvään ja ovat riittävän lähei-
sessä ajallisessa sekä paikallisessa yhteydessä toisiinsa ja koko tekosarjaan liittyy jon-
kinlainen etukäteinen tahallisuus.25

Viimeaikaisista Korkeimman oikeuden rikoksen yksiköimistä koskevista ratkaisuista
voidaan mainita ainakin tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskenut
ratkaisu KKO 2006:33, lahjusrikkomusta koskenut ratkaisu KKO 2006:37 ja sisäpii-
rintiedon väärinkäyttämistä koskenut ratkaisu KKO 2006:110. Tapauksessa KKO
2006:33 oli kysymys yritystukien myöntämismenettelyssä tapahtuneista lainvastai-
suuksista, joiden osalta Korkein oikeus katsoi, että jokaisen virheellisen päätöksen
osalta kysymys oli erillisestä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä
tekoja pidetty yhtenä rikoksena. Korkein oikeus totesi perusteluissaan (kohta 23), että
kun kysymys oli tuottamuksellisista teoista, menettelyn moitittavuutta ei voitu rinnas-
taa rikoksentekopäätökseen. Yksittäiset päätökset eivät muodostaneet myöskään asial-
lisesti ja ajallisesti sellaista yhtenäistä kokonaisuutta, että tekoja olisi arvioitava yhte-
nä rikoksena.

24 Ks. tapauksen osalta myös Sahavirran kommentti, jossa hän toteaa ratkaisun olevan rahanpesua koske-
vien voimassa olevien ja aikaisempien rangaistussäännösten sanamuodon perusteella oikeaan osunut,
mutta kriminaalipoliittisesti epätyydyttävä. Sahavirta esittää tunnusmerkistön sanamuodon muutta-
mista siten, että säännös kattaisi myös kaikki sellaiset tilanteet, joissa pesijän menettely edistää ja
ylläpitää lainvastaista tilaa. Ks. Sahavirta, Ritva: KKO:n ratkaisut kommentein I/2006 s. 285.

25 Koskinen, Pekka: Yksitekoisesta rikosten yhtymisestä 1973 s. 143 ja Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain
yleinen osa 1997 s. 382.
Tapani ja Tolvanen toteavat tapausta KKO 2006:37 kommentoidessaan, että arviointikriteereinä ovat
olleet tekojen ajallinen ja paikallinen yhteys, tekojen kohdistuminen samoihin asianomistajiin ja teois-
ta ilmenevä yhtenäinen rikollinen tahto.
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Ratkaisussa KKO 2006:37 oli kysymys siitä, että konttorikonehankinnoista vastan-
nut upseeri oli ottanut näitä koneita tarjonneelta ja myös toimittaneelta yhtiöltä vas-
taan erilaisia etuuksia. Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli yhdestä lahjusrikko-
muksesta, mutta määritteli tekoajankohdaksi jokaisen etuuden vastaanottamista kos-
keneen päivän. Tapani ja Tolvanen ovat tapausta kommentoidessaan todenneet, että
teot olivat liittyneet asiallisesti yhteen, kun etuja oli otettu vastaan samassa virassa ja
yhdeltä yritykseltä. Kaikki teot loukkasivat myös samaa oikeushyvää.26  Sen sijaan
tekojen ajallinen yhteys ei ollut yhtä selvä, koska eri osatekojen välillä oli ollut jopa
kahdeksan kuukauden katkoksia. Nähdäkseni tämän Korkeimman oikeuden ratkaisun
prejudikaattiarvo on muualla kuin teon yksiköintiä koskevassa osuudessa. Tämän osoit-
taa jo yksin se, että ratkaisun perusteluissa on tyydytty toteamaan vain, että syyttäjä on
vaatinut rangaistusta yhdestä lahjusrikkomuksesta. Näin ollen en tekisi yksiköintiä
koskevilta osin tästä ratkaisusta kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Ratkaisussa KKO 2006:110 oli kysymys kahdesta osakekaupasta, jotka katsottiin
yhdeksi sisäpiirintiedon väärinkäyttämiseksi. Tapauksessa oli erityispiirteenä vielä se,
että laki oli muuttunut ensimmäisen ja toisen kaupan välillä. Korkein oikeus totesi
ratkaisuunsa KKO 2006:37 viitaten, että jos yhdeksi rikokseksi yksiköityyn tekoko-
konaisuuteen kuuluu useita erillisiä tekoja, kuhunkin tekokokonaisuuteen sovelletaan
rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti osateon hetkellä voimassa ollutta lakia.

Rahanpesun yksiköinnin osalta ei ole annettu Korkeimman oikeuden ratkaisuja. Hal-
lituksen esityksessä on todettu, että rahanpesuteot yksilöidään yleisten periaatteiden
mukaisesti. Useamman teon rankaisemista yhtenä rikoksena puoltaisivat lähinnä teko-
jen ajallinen ja paikallinen yhteys sekä se, että pestävä raha on lähtöisin samalta esi-
rikoksen tekijältä.27  Sahavirta kirjoittaa, että rahanpesurikos saattaa olla talousrikosten
yhteydessä sarja erilaisia toimia, joiden kokonaisuuden seurauksena rikoksella saatu hyöty
siirretään ja kätketään. Rahanpesu muodostanee Sahavirran käsityksen mukaan näissä
tapauksissa yhden rikoksen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhdeksi
rikokseksi yksiköidyn teon syyteoikeuden vanhentuminen alkaa sen viimeisestä osa-
teosta. Rahanpesurikokset tulee yksiköidä yleisten periaatteiden mukaan, jolloin useam-
man teon rankaisemista yhtenä rikoksena puoltaisivat tekojen ajallinen ja paikallinen
yhteys sekä se, että pestävä raha on lähtöisin samalta esirikoksen tekijältä.28

Rahanpesun osalta voidaan ajatella erilaisia tilanteita, joiden kohdalla tulee harkit-
tavaksi rahanpesun yksiköinti:

1) yhden esirikoksen tehnyt henkilö luovuttaa usealla eri kerralla yhdelle henkilöl-
le rikoksella hankittua omaisuutta / varoja

2) useita esirikoksia tehnyt henkilö luovuttaa usealla eri kerralla yhdelle henkilölle
rikoksella hankittua omaisuutta / varoja

26 Tapani – Tolvanen: LM 2006 s. 844.
27 Ks. HE 53/2002 vp s. 35–37.
28 Sahavirta, Ritva: Verorikokset. Teoksessa Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 199. Näin myös Neira,

Taina: Rahanpesurikokset. Teoksessa: Uudistuva talousrikosoikeus 2004 s. 135.
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3) esirikoksen tehneet henkilöt, jotka ovat jakaneet ”saaliin” luovuttavat usealla
eri kerralla yhdelle henkilö rikoksella hankittua omaisuutta / varoja

4) esirikoksia tehneet A, B ja C luovuttavat itsenäisesti eri kerroilla yhdelle henki-
lölle rikoksella hankittua omaisuutta / varoja

Kohta 1
Kohdan 1 tilanne lienee selvin. Tällöin rahanpesu on yksiköitävissä yhdeksi teoksi,
jos koko rahanpesukokonaisuuteen kohdistuu jonkinlainen etukäteinen tahallisuus. Etu-
käteinen tahallisuus on usein näyttökysymys ja joudutaan päättelemään omaisuuden /
varojen luovuttajan ja rahanpesijän välisestä aikaisemmasta kanssakäymisestä ja hei-
dän muusta käyttäytymisestään. Kohdan 1 mukaisessa tilanteessa rahanpesun teko-
aika on se ajanjakso, jona aikana omaisuutta on otettu vastaan rahanpesun tunnusmer-
kistön edellyttämällä tavalla. Tekoaika alkaa silloin, kun ensimmäinen omaisuuserä
otetaan vastaan ja tekoaika päättyy vastaavasti siihen, kunnes viimeinen erä on otettu
vastaan.

Esimerkiksi, jos yhdestä huumausainekaupasta on saatu varoja 50.000 euroa ja
huumausainerikokseen syyllistynyt luovuttaa B:lle 1.1. ensimmäiset 10.000 euroa, 1.2.
toiset 10.000 euroa ja 1.5. vastaavasti viimeiset 10.000 euroa, rahanpesun (tässä tapauk-
sessa mahdollisesti törkeän rahanpesun) tekoaika on 1.1.–1.5. Näin rahanpesu on
yksiköity muun muassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 29.5.2006 nro 1580 (R 05/
812).29  Vastaavasti kätkemisrikoksen kohdalla yksiköinti on Korkeimman oikeuden
ratkaisussa KKO 2003:17 suoritettu tällä tavoin.30

29 Mainitussa hovioikeuden ratkaisussa esirikoksena oli törkeä veropetos. Hovioikeus katsoi, ettei vero-
petosta voitu pitää rahanpesun tyyppisen kätkemisrikoksen esirikoksena, mutta sen sijaan rahanpesun
esirikokseksi veropetos kelpasi. Hovioikeus tarkasteli asiaa aikaisemman tunnusmerkistön sanamuodon
perusteella. Hovioikeus lausui, että ennen 1.4.2003 voimassa olleen rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentin
(1304/1993) mukaan kätkemisrikoksesta tuomitaan myös se, joka ottaa vastaan, muuntaa, luovuttaa tai
siirtää sellaisia varoja tai muuta omaisuutta, jonka tietää olevan rikoksella hankittua tai sen tilalle
tullutta, peittääkseen tai häivyttääkseen sen laittoman alkuperän taikka avustaakseen rikoksentekijää
välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset. Rahanpesua koskevan lain hallituksen esityksestä il-
menee, että tätä sanamuotoa ”rikoksella hankittu omaisuus” oli pidetty ongelmallisena käytännön lain-
soveltamisessa esimerkiksi verorikosten kohdalla, koska tavanomaisten liiketoimien seurauksena ker-
tynyttä omaisuutta ei ole saatu rikoksella, vaikka omaisuuden säilyminen rikoksentekijällä onkin vero-
petoksen ansiota. Hallituksen esityksessä oli edelleen mainittu, ettei sanamuoto ”rikoksella hankittu
omaisuus” näyttäisi kattavan verorikoksia ja velallisen rikoksia, joissa omaisuus sinällään on voitu
hankkia laillisesti. Hovioikeus totesi edelleen, että sanamuodon tulkinnanvaraisuuden vuoksi lakia
muutettiin siten, että myös rikoksen tuottama hyöty voi nykyisin olla rahanpesun kohteena.

30 Ratkaisun KKO 2003:17 perusteluista ilmenee, että A:lle oli ensisijaisesti vaadittu rangaistusta avun-
annosta B:n törkeään kavallukseen, koska A oli 9.12.1996–20.8.1999 toimien yhteisymmärryksessä
puolisonsa B:n kanssa ottanut vastaan tililleen tai puolisonsa tilille, tämän yhtiöltä anastamia varoja
käyttääkseen saadut varat molempien hyödyksi ja osittain yhdessä. Toissijaisesti syyttäjä vaati A:lle
rikoslain 32 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla rangaistusta törkeästä kätkemisrikoksesta 9.12.1996–
20.8.1999, koska A oli ottanut vastaan ja käyttänyt puolisonsa yhtiöltä anastamia varoja, vaikka hän oli
tiennyt, että varat olivat rikoksella saatuja.
Kätkemisrikoksen kohteena ollutta 370 131 markkaa on pidettävä erittäin arvokkaana omaisuutena.
Ottaen huomioon se, miten A on puolisonsa kanssa käyttänyt mainitut varat, ja että kätkemisrikos on
jatkunut pitkään eli lähes kolme vuotta, kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
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Kohta 2
Kohdan 2 mukaisessa tilanteessa ei liene perusteltua päätyä toisenlaiseen ratkaisuun
kuin kohdassa 1. Kohdan 2 mukaisessakin tilanteessa omaisuus on peräisin samalta
taholta ja rahanpesijän näkökulmasta lienee yhdentekevää, miten esirikokset ovat mah-
dollisesti yksiköity tai onko omaisuus saatu useammalla eri rikoksella.

Esimerkiksi, jos A hankkii yhdellä huumausainerikoksella 30.000 euroa ja tekee
ryöstön, josta saa saaliiksi rahaa 20.000 euroa. Tämän jälkeen A luovuttaa B:lle huu-
mausainerikoksesta saatua hyötyä ja ryöstöllä hankittuja varoja viidellä eri kerralla.
B:n teko muodostaa yhden rahanpesun/törkeän rahanpesun ja tekoaika määrittyy, ku-
ten kohdassa 1.  Näin rahanpesu on yksiköity muun muassa edellä mainitussa Helsin-
gin hovioikeuden ratkaisussa 29.5.2006 nro 1580 (R 05/812).

Kohta 3
Kohdan 3 mukaisessa tilanteessa tulee harkittavaksi se, tuleeko rahanpesun yksiköinti
arvioida esirikokseen nähden tekijäkohtaisesti. Tässä tilanteessa ratkaisevaa lienee
rahanpesijän tietoisuus esirikoksen laadusta ja sen tekijöistä. Jos rahanpesijä tietää
omaisuuden olevan peräisin A:n ja B:n tekemästä rikoksesta ja vaikka A ja B luovut-
tavat eri kerroilla rahanpesijälle omaisuutta, rahanpesu lienee yksiköitävissä yhdeksi
teoksi ja tekoaika on omaisuuserien vastaanottoaika, kuten kohdissa 1 ja 2. Sen sijaan
tilanteessa, jossa rahanpesijä ei ole tietoinen siitä, että A ja B ovat tehneet yhdessä
esirikoksen, rahanpesu täytynee arvioida siten, että kummankin vastaanotetun omai-
suuserän osalta kysymyksessä olisi oma rahanpesu ja tekoaika määrittyy kummankin
teon kohdalla omaisuuserän vastaanottohetken mukaan.

Kohta 4
Kohta 4 on myös selvä. Jos A, B ja C ovat tehneet itsenäisesti esirikoksia ja rahanpesijä
ottaa näiltä henkilöiltä vastaan omaisuuseriä rahanpesun tunnusmerkistössä tarkoite-
tulla tavalla, rahanpesuteot on yksiköitävä A:n, B:n ja C:n mukaan eri rahanpesu-
rikoksiksi. Tämän jälkeen eri rahanpesurikosten tekoajat määrittyvät edellä kohdissa
1–3 selostetulla tavalla.

3. Lopuksi

Rahanpesun osalta Korkein oikeus ei ole antanut muita kuin edellä mainitun ratkaisun
KKO 2006:39. Rahanpesu on myös hovioikeuskäytännössä melko harvinainen rikos.
Näin ollen on luonnollista, että kaikkiin yksiköintiin liittyviin tilanteisiin ei ole otettu
kantaa oikeuskäytännössä. Rahanpesua koskevassa oikeuskirjallisuudessakin on joko
tyydytty käsittelemään rahanpesua kokonaisuudessaan eikä tällöin ole voitu ottaa kantaa
rahanpesun pikku detaljeihin, kuten yksiköintiin. Toisaalta rahanpesua koskevassa kir-
joittelussa on keskitytty siihen, voiko kaikki rikokset soveltua rahanpesun esirikoksiksi.

Rahanpesun tekoajalla ja yksiköinnillä yleisemminkin on kuitenkin huomattavia
vaikutuksia muun muassa vanhentumisen alkamisajankohtaan ja toisaalta teon rubri-
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sointiin tavalliseksi vai törkeäksi rahanpesuksi. Tässä kirjoituksessa olen pyrkinyt hah-
mottelemaan niitä lähtökohtia, joita rahanpesun yksiköinnissä on mahdollista noudat-
taa. Tulevan oikeuskäytännön varaan jää se, minkälaisiin ratkaisuihin lainkäytössä
lopulta päädytään yksiköintiin liittyvissä kysymyksissä.
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