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Markku Ranta-aho

Hyöty ja etu virka- ja
arvopaperimarkkinarikoksissa

1. Johdanto

Rikoksesta saatava hyöty on rikoslaissa määritelty usealla eri tavalla. Useimmissa ta-
pauksissa on selkeästi kyse jostain taloudellisesta hyödystä tai sellaisesta omaisuudes-
ta, jolla on olemassa rahassa mitattava arvo. Tällaisissa tapauksissa asianomaisessa
lainkohdassa hyödyn lisämääreenä yleensä on käsite taloudellinen.

Kun kyseessä on taloudellinen hyöty, se voidaan määrittää ja rajata jollain tarkkuu-
della. Muunlaisen hyödyn ollessa kyseessä määrittely on huomattavasti vaikeampaa
ja tulkintavaihtoehtoja on lain soveltajan valittavana varsin moninainen määrä. Rikos-
laissa taloudellista ja muuta hyötyä on määritelty lukuisilla käsitteillä kuten: hyöty,
erityisen suuri hyöty, huomattava hyöty, huomattavan suuri hyöty, huomattava talou-
dellinen hyöty, oikeudeton hyöty, oikeudeton taloudellinen hyöty, etu, etuus, huomat-
tava henkilökohtainen etu, muu etu, muu oikeudeton etu, oikeudeton etu, lahja, lahjus
ja taloudellinen hyötymistarkoitus.

Rikoksen kautta tavoiteltavalle tai saavutettavalle hyödylle tai edulle on asetettu
sekä määrällisiä että laadullisia kriteerejä niitä kuitenkaan tarkemmin määrittelemättä.
Määrällinen kriteeri on ilmaistu esimerkiksi siten, että teon kvalifiointiperusteena ole-
van hyödyn edellytetään olevan huomattavan suuri. Laadullinen edellytys on ilmaistu
joko määreenä ”taloudellista”, tai käytetyssä käsitteessä implisiittisesti. Esimerkiksi
käsite etu kattaa kaikki laadultaan sellaiset taloudelliset tai muut seikat, jotka edistävät
saajansa hyvinvointia.

Lainvalmisteluaineistossa muu kuin taloudellinen etu on hyvin niukasti määritelty,
eikä oikeuskäytännössä juurikaan löydy ratkaisuja, joissa tätä nimenomaista asiaa oli-
si käsitelty tuomion perusteluissa. Lain soveltajalle jää sanarajojen sisälle runsaasti
tulkintavaihtoehtoja, joista on valittava jokin. Laillisuusperiaatteen vastaisen analogisen
tulkinnan vaara on olemassa silloin, kun samankaltaisia käsitteitä tulkitaan eri normi-
en yhteydessä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään suppeasti käsitteitä henkilökohtainen etu, hyöty ja
taloudellinen hyöty niiden sisällön ja merkityksen näkökulmasta. Tarkasteluun on otettu
mukaan rikoslain 40:7 §:n mukainen virka-aseman väärinkäyttäminen ja 51:2 §:n mu-
kainen törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö hyödyn ja edun käsitteiden samankal-
taisuuden vuoksi.
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2. Rikoksen tuottama hyöty

Rikoksen tuottama hyöty tai puhekielessä rikoshyöty on useimmiten määritelty sellai-
seksi aineelliseksi tai aineettomaksi omaisuudeksi, jolla on välitöntä tai välillistä ra-
hallista arvoa. Esimerkiksi Strasbourgin rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsin-
tää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen (ns. kon-
fiskaatiosopimus 8.1.1990) 1 luvun 1 artiklan a ja b kohdissa rikoksen tuottama hyöty
määritellään rikoksesta koituvaksi taloudelliseksi etuudeksi, joka voi olla kaikkea ai-
neellista tai aineetonta omaisuutta.1  Kyseinen sopimus on saatettu Suomessa voimaan
asetuksella 28.6.1994/583 SopS 53. Rikoksella saatua hyötyä voi olla mikä tahansa
taloudellinen etuus, kuten esimerkiksi rikoksella poisviety tai sen tilalle tullut omai-
suus, ulosottomenettelyssä salattu omaisuus tai julkisten maksujen ja verojen välttä-
misestä koitunut taloudellinen etu. Myös syntynyt säästö voidaan katsoa rikoksella
saaduksi hyödyksi. Tyypillinen esimerkki tällaisesta hyödystä liittyy ympäristörikoksiin
tai työrikoksiin. Kustannusten ja maksujen välttämiseksi jostain sinänsä laillisesta toi-
minnasta syntyvää jätettä ei kuljeteta asianmukaisesti käsiteltäväksi, vaan se hävite-
tään muualle tai työturvallisuuteen liittyviä investointeja jätetään toteuttamatta.

Jussi Tapani tarkastelee väitöskirjassaan Petos liikesuhteessa talousrikosten tilanne-
torjuntaa ja rationaalisen valinnan näkökulmaa. Pelkistettynä kyseessä on kustannus-
ten ja hyötyjen vertailu rikoksentekopäätökseen liittyen. Tapani toteaa rikoksesta saata-
van hyödyn tutkimisen olevan ongelmallista, sillä mielihalua, jännitystä ja muita psy-
kologisia tuntemuksia on vaikea mitata matemaattisilla suureilla.2  Tapani siis viitannee
myös sellaiseen rikoksen tuottamaan hyötyyn, joka ei suoraan tai välillisesti tuota saa-
jalleen taloudellista hyötyä, mutta voi kuitenkin jollain tavoin edistää saajan hyvin-
vointia. Näin tarkasteluna rikoshyöty lähestyy motiivia, joka on tekemisen vaikutin,
toimintaa aikaansaava ja ohjaava psyykkinen syy. Motiivit suuntaavat toimintaa kohti
jotakin päämäärää ja ne voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia. Ajallisesti rikoksen
tuottama hyöty kohtaa rikoksentekijää vasta, kun rikos on tehty. Historiallisessa aika-
tarkastelussa potentiaalisen rikoksentekijän mieltämä hyöty voi siis toimia rikosta edel-
tävänä motiivina, tekopäätöksen aikaansaavana tekijänä.

1 Yleissopimus (53/1994) 1 luku 1 artikla: Tässä yleissopimuksessa a) ”rikoksen tuottama hyöty tarkoit-
taa rikoksista koituvaa taloudellista etuutta. Se voi olla mitä tahansa tämän artiklan b kohdassa määri-
teltyä omaisuutta; b) ”omaisuus tarkoittaa kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteätä omai-
suutta sekä asiakirjoja tai muita todistuksia omistuksesta tai oikeudesta omaisuuteen;—”

2 Tapani, Jussi 2004 s. 36.
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3. Hyödyn ja henkilökohtaisen edun määrittely
arvopaperimarkkinarikosten yhteydessä

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinoita
koskevilla säännöksillä (HE 254/1998 vp) ehdotettiin uudistettaviksi arvopaperi-
markkinoita koskevat rangaistussäännökset. Samalla moitittavimpia tekoja koskevat
säännökset esitettiin siirrettäviksi arvopaperimarkkinalaista rikoslakiin. Esitys vahvis-
tettiin 1.4.1999, se tuli voimaan 1.6.1999 ja rikoslakiin lisättiin uusi arvopaperimark-
kinarikoksia koskeva 51 luku, joka sisältää säännökset sisäpiirintiedon väärinkäytöstä
(1 §), törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä (2 §), kurssin vääristämisestä (3 §),
törkeästä kurssin vääristämisestä (4 §) ja arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedotta-
misrikoksesta (5 §).

Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä on kyse silloin, kun joku käyttää tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin
liittyvää sisäpiirintietoa saadakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä. Rikos-
lain 51 luvun 6 §:ssä viitataan arvopaperimarkkinalakiin, jossa käsite arvopaperi mää-
ritellään. Täyttääkseen määritelmän arvopaperin tulee olla vaihdantakelpoinen ja saa-
tettu tai se saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annet-
tujen arvopaperien kanssa. Julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperi on, kun sillä
käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla (pörssiarvopaperi) tai muus-
sa ostajien ja myyjien yhteen saattamiseksi ammattimaisesti järjestetyssä kaupankäyn-
nissä, jolle on tämän arvopaperimarkkinalain mukaisesti vahvistettu säännöt (markki-
na-arvopaperi).

Sisäpiirintiedon väärinkäytöllä on myös oltava tarkoitus saada itselle tai toiselle
taloudellista hyötyä. Tunnusmerkistössä todetaan, että ”joka hankkiakseen itselleen
tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää
julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hy-
väksi - - -”. Hallituksen esityksessä todetaan hyötymistarkoituksen ilmenevän tyypil-
lisesti siten, että sisäpiirintiedon perusteella tiedetään arvopaperin arvon nousevan tai
laskevan, minkä johdosta ryhdytään luovuttamaan tai hankkimaan arvopapereita. Tyy-
pillisimmillään kyse on esimerkiksi julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osak-
keiden kurssimuutoksen tuoma hyöty. Taloudellista hyötyä on myös syntynyt säästö.
Sisäpiirintiedon avulla on mahdollista välttää tai minimoida kurssitappioita. Säästö
syntyy esimerkiksi siten, että ennen tiedon julkistamista ryhdytään luovutustoimeen,
koska on odotettavissa, että julkistettu tieto laskee arvopaperin arvoa huomattavasti ja
tavanomaisesta kurssivaihtelusta poiketen. Luovutustoimeen ryhtyjälle saattaa syntyä
tappiota verrattuna esimerkiksi hänen kyseisistä osakkeista aiemmin maksamaansa
hintaan, mutta tappio voi olla huomattavasti pienempi kuin mitä hänelle olisi koitunut
ilman sisäpiirintiedon hyödyntämistä.

Törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä on kyse silloin, kun tahallisesti tavoitel-
laan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua, rikoksentekijä käyt-
tää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa tai rikos tehdään erityisen suunnitel-
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mallisesti. Kvalifiointi edellyttää lisäksi, että teko on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä. Perusmuotoisen teon yhtenä tunnusmerkistötekijänä on hyödyn tavoittelu,
tarkoitus hankkia itselle tai toiselle taloudellista hyötyä. Törkeän tekomuodon tunnus-
merkistöön on lisätty huomattava henkilökohtainen etu, jota ei ole mainittu perus-
muotoisen teon tunnusmerkistössä, jossa edellytetään vain hyötymistarkoitusta. Perus-
muotoisesta tekomuodosta poiketen hyödyn käsitteeseen ei ole liitetty määrettä ”ta-
loudellinen”. Lain esitöissä ei ole hyödyn ja henkilökohtaisen edun käsitteille annettu
tarkempaa sisältöä, joten sanamuodon perusteella on mahdollista tulkita tunnusmer-
kistöä siten, että törkeän tekomuodon tunnusmerkistön alaa on laajennettu verrattuna
perustekomuotoon, jossa hyödyn on oltava luonteeltaan taloudellista.

Ennen rikoslain 51 luvun voimaantuloa arvopaperimarkkinalain mukaan hyöty saat-
toi olla mikä tahansa aineellinen etu, jolla on olemassa rahassa mitattava arvo. Halli-
tuksen esityksessä ei hyödyn käsitteelle ole edellä mainittua tyyppitapausta lukuun
ottamatta annettu tarkempaa tai uutta sisältöä. Käsite ”henkilökohtainen etu” ei esiin-
ny muualla rikoslaissa, eikä sitä ole lyhyttä esimerkkiä lukuun ottamatta määritelty
muualla kuin kyseessä olevassa hallituksen esityksessä. Ilkka Raution mukaan tör-
keän sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistössä mainittu henkilökohtainen etu
tarkoittaa välillisiä taloudellisia etuja.3  Tällainen henkilökohtainen etu voi tulla ky-
seeseen silloin, kun joku käy kauppaa arvopapereilla käyttäen hyväkseen sisäpiirin-
tietoa ja tästä kaupankäynnistä on hyötyä työnantajalle. Mikäli nämä kaupat tuovat
tekijälle menestystä ammatissa ja siis välillisesti myös taloudellista hyötyä, kyseessä
on Raution mukaan henkilökohtainen etu. Henkilökohtaisen edun käsitteen määrittely
on kuitenkin hyvin suppea, eikä toistaiseksi ole olemassa sellaisia ennakkopäätöksiä,
joissa rikoslain 51 luvun 2 §:n mukaista henkilökohtaista etua olisi käsitelty.

Rikoslain 51 luvun 2 §:n mukaisessa törkeässä sisäpiirintiedon väärinkäytössä hen-
kilökohtainen etu on hallituksen esityksessä määritelty liikesuhteen jatkumiseksi tai
tiivistymiseksi toimeksiantosuhteeseen liittyen. Tero Kurenmaa mainitsee väitöskir-
jassaan Sisäpiirintiedon väärinkäyttö esimerkkinä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ai-
heutuvan uralla menestymisen.4

Paitsi virka- ja arvopaperimarkkinarikosten kohdalla, henkilökohtainen etu voi to-
teutua myös muiden rikosten ollessa kyseessä. Kurenmaan mainitsema uralla etene-
minen voi tapahtua esimerkiksi niin, että rikollinen moottoripyöräkerho saavuttaa katto-
järjestön täysjäsenyyden sen jäsenen tai jäsenten tekemien rikosten johdosta tai että
tällaisen järjestön yksittäinen jäsen kohoaa sisäisessä hierarkiassa tekemiensä rikosten
ansiosta. Joihinkin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin jäseneksi pääsyn edellytyksenä
on tiettyjen rikosten tekeminen.

Rikoksen tuottama hyöty voidaan jakaa rikoslaissa käytettyjen käsitteiden perus-
teella kahdella tavalla:

3 Rautio, Ilkka 2002 s. 1500.
4 Kurenmaa, Tero 2003 s. 206.
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1. Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, joka voi olla kaikkea aineellista tai ai-
neetonta omaisuutta.  Riittää, että sillä on olemassa rahassa mitattava arvo.

2. Sellainen hyöty tai henkilökohtainen etu, joka ei suoraan tai välillisesti tuota
saajalleen taloudellista hyötyä, mutta voi kuitenkin jollain tavoin edistää saajan
hyvinvointia.

Vaikka rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn käsite on laaja, on se kuitenkin sel-
keästi rajattu sellaiseen hyötyyn, jolla on välitöntä tai välillistä rahassa mitattavaa ar-
voa. Sen sijaan muunlaisen hyödyn tai henkilökohtaisen edun käsitteet ovat avoimia
ja jättävät runsaasti tilaa erilaisille tulkinnoille.

4. Hyödyn määrittely virkarikosten yhteydessä

Virkarikoslainsäädännön uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 58/1988
vp) lahjuksen antamista koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tulkinnan-
varaisena on pidetty sitä, voiko jokin etu, jolla ei ole varallisuusarvoa, olla sellainen
hyvike, joka toteuttaisi lahjomasäännöstön tunnusmerkistön. Esityksessä on käytetty
käsitteitä ”lahja tai etu”. Niihin ei ole liitetty määrettä ”taloudellinen”. Lahjomasään-
nösten osalta ei näin edellytetä sitä, että lahjalla tai edulla tulisi olla taloudellista arvoa.

Rikoslain 40 luvun 7 §:ssä säädetään rangaistavaksi virka-aseman väärinkäyttäminen.
Sen mukaan virkamies, joka toimii pykälässä mainitulla tavalla hankkiakseen itsel-
leen tai toiselle hyötyä tai aiheuttaakseen vahinkoa, on tunnusmerkistön täyttyessä
tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hyötyä ei tarkoituksellisesti ole määri-
telty ainoastaan taloudelliseksi, vaan se voi olla myös jokin henkilökohtaisesti merkit-
tävä asia, kuten esimerkiksi lupaus ansiomerkistä. Ajatuksena vaikuttaisi olevan se,
että kyseessä on jokin aineeton etu, jolla ei sellaisenaan ole välitöntä rahallista arvoa,
mutta joka kuitenkin jollain tavoin edistää saajansa hyvinvointia.

Ilkka Rautio käsittelee hyötymistarkoitusta rikoslain 40 luvun 7 §:n mukaisessa
virka-aseman väärinkäyttämisessä. Hyötynä hän mainitsee muun muassa virkamiehen
pyrkimyksen salata virheensä. Tällaisessa tapauksessa joltain seuraamukselta vältty-
minen voidaan katsoa hyödyksi.5  Esimerkkinä Rautio mainitsee Korkeimman oikeu-
den ennakkotapauksen vuodelta 1959 (KKO 1959 II 44).

”Tuomiokunnan notaari oli, salatakseen rangaistusluettelonotteen lähettämisessä tapah-
tuneen laiminlyönnin, tuomiokunnan arkistossa pidetystä kirjekonseptisidoksesta irroit-
tanut lehden ja sen tilalle liimannut uuden, joka sisälsi mm. sanotun otteen aikanaan
lähettämistä koskevan kirjekonseptin. Koska tuota kirjekonseptisidosta ei voitu pitää RL
40 luv. 6 §:n 2 ja 3 mom:ssa tarkoitettuna asiakirjana, mutta notaarin kuitenkin oli katsot-
tava menettelyllään syyllistyneen tahalliseen hyötymistarkoituksessa tehtyyn virkarikokseen,
notaari on HO:n hänelle viran puolesta haltuun uskotun asiakirjan väärentämisestä
tuomitseman rangaistuksen asemesta tuomittu rangaistukseen sanotunlaisesta tahallises-
ta virkarikoksesta. (Ään)”

5 Rautio, Ilkka 2002 s. 1292.
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Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2000:112 käräjäoikeus, hovioikeus
ja Korkein oikeus ovat käsitelleet hyödyn käsitettä toisistaan poikkeavilla tavoilla.

”Poliisimiehet A ja B olivat C:n välityksellä tilanneet D:ltä huumausainetta. Poliisimiehiä
vastaan ajettu syyte yllytyksestä huumausainerikokseen hylättiin, koska poliisimiehet
olivat estäneet rikoksen toteutumisen pidättämällä D:n tämän tullessa luovuttamaan
huumausainetta C:lle. Poliisimiesten katsottiin käyttäneen kiellettyä menettelytapaa ja
siten syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. (Ään.)”

Käräjäoikeus on käsitellessään tapausta virka-aseman väärinkäyttämisenä todennut,
että rikoksentekijän kiinnisaaminen ja huumausaineen takavarikointi ovat poliisin toi-
minnan tavoitteita ja siten myös RL 40:7 §:ssä tarkoitettua hyötyä. Käräjäoikeus on
viitannut poliisilain 1 §:ään, jossa todetaan poliisin tehtävät. Nämä tehtävät käräjäoikeus
on perusteluissaan tulkinnut poliisille asetetuiksi tavoitteiksi. Käräjäoikeuden päätök-
sen perusteluissa ei ole erotettu toisistaan käsitteitä tehtävä ja tavoite.

Mainittu poliisilain säännös on poliisin toimivaltaa luova perusnormi, jossa määri-
tellään poliisia velvoittavat tehtävät. Yhdessä toisen asteen toimivaltanormin kanssa
(esimerkiksi esitutkintalain 2 §) muodostuu kokonaisuus, jossa poliisin tehtävänä on
rikosten selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen, jolloin tavoitteena yksittäisen
rikoksen osalta on sen selvittäminen.

Hovioikeus on vastoin käräjäoikeuden kantaa todennut, ettei poliisiviranomaisen
toiminta sille asetetun tehtävän hoitamiseksi voi olla edellä mainitussa pykälässä tarkoi-
tettua hyötyä. Hovioikeuden mukaan A:n ja B:n toiminta oli tähdännyt poliisille asete-
tun tehtävän hoitamiseen, eikä kyseessä ollut hyödyn tavoittelu. Perustelussaan hovi-
oikeus on viitannut virkarikossäännösten lainvalmistelutöihin, joissa virkamiehelle
asetetut puolueettomuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat keskeisiä harkittaessa tun-
nusmerkistön toteutumista. Rangaistavuuden perusteena on virka-aseman käyttämi-
nen väärin hyödyn hankkimiseksi. Laissa poliisille asetetun tehtävän suorittaminen ei
hovioikeuden kannan mukaan ole säädöksessä tarkoitettua hyötyä.

Korkein oikeus on alempien oikeusasteiden ratkaisuista poiketen todennut, ettei
lainkohdassa mainitun hyödyn tarvitse olla laadultaan taloudellista eikä myöskään lai-
tonta. Hyödyn tavoittelua voi olla myös virkamiehen pyrkimys saavuttaa tehtäviinsä
kuuluvaa laillista tavoitetta. Korkein oikeus on erottanut toisistaan laissa määritellyn
tehtävän ja tehtävään liittyvän lopputuloksen, jonka Korkein oikeus on katsonut tehtä-
vään kuuluvaksi tavoitteeksi. Poliisilain 1 §:ssä mainitun poliisin tehtävän suorittami-
nen voi siis tuottaa hyötyä. Pykälän tarkoittamaa hyötyä se on kuitenkin vain tilantees-
sa, jossa sitä tavoitellaan sellaisilla keinoilla, jotka eivät ole sallittuja ja jotka voidaan
katsoa lain vastaisiksi. Määrittelemättä jää se, miten tällainen hyöty kohdistuu itseen
tai toiseen. Kyseisessä tapauksessa hyödyllä on ilmeisesti tarkoitettu rikoksen selviä-
mistä ja huumausaineen saamista poliisin haltuun. Hyöty ei kuitenkaan näyttäisi koh-
distuneen A:lle tai B:lle henkilökohtaisesti, vaan jollekin yleisemmälle ja määrittele-
mättömälle subjektille.

Virkarikoslainsäädännön uudistamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 58/
1988 vp) ja edellä mainittujen Korkeimman oikeuden päätösten perusteella voidaan
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päätellä, että muu kuin rikoksella saatu taloudellinen hyöty on jotain sellaista, mikä ei
välittömästi tai välillisesti ole saajan taloudellista asemaa parantava, mutta joka kui-
tenkin jollain tavoin vaikuttaa edistävästi saajansa hyvinvointiin ja siis hyvin saman-
kaltaista kuin rikoslain 51 luvun 2 §:ssä tarkoitettu henkilökohtainen etu.

5. Hyödyn ja henkilökohtaisen edun merkitys
rikoksentekopäätökseen

Rationaalisen valinnan näkökulman mukaan rikoksentekijä puntaroi eri mahdollisuuksia
ja vaihtoehtoja. Päätös rikollisen teon toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä teh-
dään tämän arvioinnin pohjalta. Markku Lehtolan ja Kauko Paksulan mukaan perusta-
na tälle ajattelumallille on Marcus Felsonin kehittämä arkirutiinien teoria, jonka ele-
mentteinä ovat rikostilaisuuksien määrä ja valvonnan heikkous.6  Teoksessaan ”Näkö-
kulmia rikollisuuteen” (1994) Ahti Laitinen ja Kauko Aromaa käyttävät termiä rutiini-
aktiviteetti (routine activities).7  Kyse on eräänlaisesta kysynnän ja tarjonnan suhtees-
ta, jossa kysyntää edustavat potentiaaliset rikoksentekijät ja tarjontaa uhrit. Rikolli-
suus lisääntyy niin kauan kuin rikoksella saatu hyöty ylittää kustannukset. Tekijä pun-
taroi rationaalisesti vaihtoehtoja ottaen huomioon myös rikokseen liittyvän riskin kiinni-
jäämisestä. Riskiä voidaan pitää eräänlaisena kustannuksena. Motivoitunut tekijä toi-
mii, kun rikoksella saavutettava hyöty on riittävän suuri siitä aiheutuviin kustannuk-
siin nähden. Vaikuttamalla tämän mallin mukaisesti rikoksen tuottamaan hyötyyn ja
siitä aiheutuviin kustannuksiin, voidaan vaikuttaa rikoksen tekijöihin ja rikollisuuden
määrään.

Hyöty ja kustannus perustuvat suurelta osin potentiaalisen rikoksentekijän subjek-
tiiviseen arvioon. Tähän arvioon vaikuttavat muun muassa odotettavissa oleva hyöty
tai etu, kiinnijäämisriskin suuruus sekä sanktiovarmuus sellaisina kuin mahdollinen
rikoksentekijä ne havainnoi ja kokee. Rikoksesta saatavissa olevaan hyötyyn vaikutta-
minen lisää odotettavissa olevia kustannuksia ja näin on mahdollista jo ennalta ehkäis-
tä tietyn tyyppisiä rikoksia. Tilannetorjunnan teorian pohjana on ajatus siitä, että tar-
koin yksilöityihin rikostyyppeihin kohdistetaan toimenpiteitä, joiden avulla hyödyn ja
kustannusten välistä suhdetta kavennetaan. Potentiaalisten rikoksentekijöiden joukko
havaitsee kohonneet kustannukset ja vähenevän hyödyn ja näin jättää rikoksenteko-
päätöksen tekemättä.8  Tilannetorjunnan toimenpiteiden suunnittelun ja suuntaamisen
kannalta on tärkeää, että rikoksen tuottama hyöty ja etu voidaan määritellä mahdolli-
simman selkeästi.

6 Lehtola, Markku ja Paksula, Kauko 1997 s. 19.
7 Laitinen, Ahti ja Aromaa, Kauko 1994 s. 34–35.
8 Lehtola, Markku ja Paksula, Kauko 1997 s. 14
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6. Rikoslain täsmällisyysvaatimus

Oikeusturvanäkökohdat edellyttävät lailla säädettävältä rajoituksilta täsmällisyyttä ja
tarkkarajaisuutta. Tämä on ilmaistu perustuslain 8 §:ään ja Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 7 artiklan 1 kohtaan kirjatusta legaliteettiperiaatteesta. Rangaistuksen voi
tuomita vain sellaisesta teosta, joka on laissa nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi.
Rajoituksen olennaisen sisällön tulee ilmetä suoraan laista ja siitä tulee käydä selville
esimerkiksi rajoituksen laajuus ja sen täsmälliset edellytykset. Perusoikeuksien rajoitta-
minen olisi sallittua vain hyväksyttävillä perusteilla.

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rikoslain yleisiä oppeja koskevan lainsäädän-
nön uudistamiseksi (HE 44/2002 vp) todetaan, että rikoksen käsitteelle annetaan arki-
kieltä täsmällisempi, vastuun tarkempiin edellytyksiin sidottu sisältö. Vastuu tarkka-
rajaisuudesta kohdistuu lainsäätäjään, sillä epätäsmällisyyskielto edellyttää, että rikos-
lain tulee myös sisällöltään olla täsmällinen. Myös ennakoitavuuden vaatimus kuuluu
laillisuusperiaatteeseen. Sekä rangaistuksella uhatun toiminnan kuvaus että teosta seu-
raava rangaistus on määritelty niin tarkasti, että on mahdollista ennakolta tietää, mikä
on rangaistavaa ja miten ankarasti. Hallituksen esityksessä vaatimusta normien täs-
mällisyydestä on korostettu.

Legaliteettiperiaate on ilmaistu myös hallituksen esityksessä eduskunnalle perus-
tuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp). Täsmällisyys-
vaatimus kohdistuu sekä lakiin että lainsäätäjään, sillä terminologian tulisi olla sellais-
ta, että rikoksen tunnusmerkistö olisi soveltajan kannalta riittävän täsmällisesti ilmais-
tu.9  Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 31/2002 vp) korostanut, että
täsmällisyysvaatimus on rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen olennainen osa.

Lausunnossaan eduskunnan perustuslakivaliokunnalle professori Ari-Matti Nuutila
toteaa, että täsmällisyysvaatimus on johdettavissa sekä perustuslain 8 §:stä että Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklasta.10  Hänen mukaansa vähimmäisvaatimuksena
on pidettävä sitä, että säännöksen soveltamisalan ydin käy riittävän selvästi ilmi itse
säännöksestä.

Käsitteiden määrittelemättömyys tai epätäsmällinen määrittely johtaa tulkinnassa
reaaliargumenttien merkityksen korostumiseen. Pekka Koposen väitöskirjassa Ta-
lousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa mainitaan esimerkkinä KKO:n
päätös 2001:86, jossa reaaliargumenttien perusteella ratkaistiin henkilön todellinen
asema ja määräysvalta osakeyhtiössä.11  Koposen mukaan juuri talousrikoksissa reaa-
listen argumenttien merkitys on noussut korostetusti esille. Reaaliargumenttien pai-
nottaminen ei välttämättä merkitse sitä, että tulkinnassa mentäisiin normin sanamuodon
ulkopuolelle tilanteissa, joissa sanamuodot ja käytetyt termit mahdollistavat useita
tulkintavaihtoehtoja. Analogisen tulkinnan vaara on kuitenkin olemassa silloin, kun

9 HE 309/1993 vp (Yksityiskohtaiset perustelut 6 §).
10 Nuutila, Ari-Matti: Lausunto 2000.
11 Koponen, Pekka 2004 s. 35.
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samankaltaisen käsitteen sisältöä tulkitaan eri normien kohdalla, kuten esimerkiksi
virka-aseman väärinkäyttäminen (hyöty) ja törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö (hen-
kilökohtainen etu).

Väitöskirjassaan Tahallisuudesta rikosoikeudessa Jussi Matikkala toteaa laillisuus-
periaatteen kuuluvan rikosoikeuden johtaviin periaatteisiin. Laillisuusperiaatteeseen
kuuluu, ettei tuomioistuin voi mennä lain sanamuodon ulkopuolelle katsoessaan jon-
kun syyllistyneen rikokseen.12  Kielellisen ilmaisun monitulkintaisuuden vuoksi sana-
rajojen sisälle jää lukuisa joukko tulkintamahdollisuuksia, joista lain soveltaja valitsee
jonkin vaihtoehdon. Epätäsmällinen tai määrittelemätön terminologia heikentää en-
nustettavuutta ja lisää tulkintavaihtoehtojen määrää. Vaikka tulkinta ja vaihtoehtojen
valinta tapahtuukin sanarajojen sisällä, normin epätäsmällinen kielellinen asu tai
normissa käytetyn käsitteen määrittelemättömyys voi tulkintavaihtoehtojen suuren
määrän vuoksi koitua myös rikoksesta epäillyn tai syytetyn vahingoksi.

7. Rikoksen tuottaman hyödyn menettäminen

Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on useimmiten jollain tarkkuudella määriteltä-
vissä etukäteen. Esimerkiksi verorikoksen hyötynä on se rahamäärä, joka on palautet-
tu tai jäänyt maksamatta, kavallusrikoksessa puolestaan tekijän hallussa on tietty omai-
suus tai rahamäärä. Muunlaisen tavoitellun hyödyn tai henkilökohtaisen edun laatua,
määrää tai tavoittelijalleen merkityksellistä arvoa ei välttämättä voida arvioida kovin-
kaan tarkasti etukäteen.

Rikoslakiin säädettiin menettämisseuraamuksia koskeva uusi 10 luku, joka tuli voi-
maan 1.1.2002. Esinekonfiskaatiosta on kyse silloin, kun menettämisseuraamus koh-
distuu tiettyyn omaisuuteen sellaisenaan. Arvokonfiskaatiosta on puolestaan kyse sil-
loin, kun menettämisseuraamus kohdistuu omaisuuden arvoon. Rikoksen tuottaman
hyödyn konfiskaatio taas kohdistuu rikoksen tuottamaan hyötyyn. Tausta-ajatuksena
on se, ettei rikos saa kannattaa. Samalla pyritään ehkäisemään rikoksen vaikutukset ja
varojen sijoittaminen uusiin rikoksiin.13  Rikoshyödyn menettämisestä säädetään rikos-
lain 10 luvun 2 §:ssä, joka kuuluu seuraavasti:

”Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi. Menettä-
miseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi
rikos on tehty.

Jos rikoksen tuottaman hyödyn määrästä ei ole saatavissa selvitystä tai se on vain vai-
keuksin esitettävissä, hyöty on arvioitava ottaen huomioon rikoksen laatu, rikollisen
toiminnan laajuus ja muut olosuhteet.

12 Matikkala, Jussi 2005 s. 15.
13 HE 80/2000 vp (Yleisperustelut, johdanto).
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Hyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin se on palautettu tai tuomittu taikka tuomi-
taan suoritettavaksi loukatulle vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena. Jos korvaus-
tai edunpalautusvaatimusta ei ole esitetty tai se on vielä ratkaisematta silloin, kun me-
nettämisvaatimuksesta annetaan ratkaisu, menettämisseuraamus on tuomittava.”

Menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetun hallituk-
sen esityksen ja rikoslain 10 luvun 2 §:n sanamuodon mukaan menettämisseuraamus
voi kohdistua vain sellaiseen rikoksen tuottamaan hyötyyn, joka määritellään talou-
delliseksi.

Rikoslain 40 luvun 14 §:ssä viitataan menettämisseuraamuksen osalta 10 lukuun
muilta osin, paitsi silloin, kun kyseessä on 1–4 §:ssä mainituista lahjusrikoksista ja
niissä mainitusta lahjasta tai oikeudettomasta edusta. Rikoslain 40 luvun 14 § kuuluu
seuraavasti:

”Edellä 1–4 §:ssä tarkoitetulla tavalla vastaanotettu lahja tai etu taikka sen arvo on
tuomittava valtiolle menetetyksi rikoksentekijältä tai siltä, jonka puolesta tai hyväksi
rikoksentekijä on toiminut. Muun omaisuuden menettämisen osalta noudatetaan, mitä
10 luvussa säädetään.”

Sanamuodosta on ymmärrettävissä, että lahjalla ja oikeudettomalla edulla tarkoitetaan
jotain sellaista hyvikettä, jolla on rahaksi muutettava arvo tai joka on muuten konk-
reettisesti todettavissa.

Konkreettisia toimenpiteitä rikoshyödyn jäljittämisessä ja pois ottamisessa koros-
tettiin 1.1.2004 voimaan tulleessa esitutkintalain muutoksessa. Lain 5 §:ää muutettiin
siten, että rikoshyödyn jäljitys ja rikoksella saadun hyödyn poisottaminen tulivat sel-
keästi osaksi esitutkintaa. Hallituksen esityksen (52/2002 vp) yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa todetaan, että esitutkinnassa pyritään syyteharkinnassa ja oikeudenkäyn-
nissä tarvittavan aineiston kokoamisen lisäksi sekä selvittämään tosiasialliset mahdol-
lisuudet rikoksella saadun hyödyn pois ottamiseen ja vahingonkorvausten saamiseen
että myös konkreettisesti turvaamaan omaisuuden takaisin saaminen sekä menettä-
misseuraamusten ja vahingonkorvausten täytäntöönpano, siinä määrin kuin tämä on
mahdollista muualla säädettyjen olemassa olevien toimivaltuuksien rajoissa ja perus-
teltua yleisten esitutkintaperiaatteiden kannalta. Esitutkintalain 5 § kuuluu:

Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat
asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaati-
mustaan; sekä
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta
tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen
täytäntöönpanemiseksi.
(27.6.2003/645)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa
vastaan yhdellä kertaa.
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Esitutkintalain 5 §:n sanamuodosta voidaan päätellä, että esitutkinnassa on selvitettä-
vä myös muu kuin rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Pykälän ensimmäisen koh-
dan mukaan on selvitettävä kaikki ne seikat, joiden perusteella voidaan todeta jonkin
tietyn rikoksen tunnusmerkistön täyttyvän tai että tunnusmerkistö ei täyty. Tällainen
tunnusmerkistötekijä on myös aiemmin mainittu henkilökohtainen etu. Kolmas kohta
kattaa selkeästi toimenpiteet taloudellisen hyödyn eli omaisuuden jäljittämiseksi ja
takaisin saamiseksi.

8. Erehdys ja tahallisuus

Rikoslain yleisiä oppeja koskeva uudistus tuli voimaan 1.1.2004. Rikoslain 4 luvussa
määritellään vastuuvapausperusteet. Ne voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäi-
sen muodostaa erehdys (1 § ja 2 §) ja toisen hätävarjelu, pakkotila sekä oikeus käyttää
voimakeinoja (4 §, 5 § ja 6 §) sekä näihin liittyvä, vastuusta vapauttava erehdys.

Tunnusmerkistöerehdys merkitsee sitä, että henkilö erehtyy jostain tunnusmerkis-
tössä olevan tosiasian olemassaolosta ja asioiden tosiasiallisesta tilasta.14  Tunnusmer-
kistöerehdys voi kohdistua joko teon kohteeseen tai niihin olosuhteisiin, joiden valli-
tessa jokin teko on kriminalisoitu. Henkilö erehtyy sellaisesta seikasta, jota rikoksen
tunnusmerkistössä on edellytetty. Rikoslakiprojektin ehdotuksen mukaan erehdys voi
myös lieventää vastuuta silloin, kun kyseessä on rikoksen kvalifiointiperuste. Tunnus-
merkistöerehdyksen ollessa kyseessä henkilö (tekijä) ei ole selvillä tunnusmerkistön
toteutumista edellyttävien seikkojen käsillä olosta.

Kieltoerehdyksessä henkilö (tekijä) erehtyy pitämään tekoaan sallittuna. Lisäksi
erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana lain puutteellisen tai virheelli-
sen julkistamisen, lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden, viranomaisen virheelli-
sen neuvon tai muun näihin rinnastettavan seikan vuoksi. Kieltoerehdyksen rajat ovat
varsin ahtaat, sillä pääsääntöisesti tietämättömyys ei vapauta vastuusta.

Laillisuusperiaate edellyttää, että rikokset määritellään laissa tarkasti ja myös sitä,
että tunnusmerkistöjä tulkitaan ahtaasti. Mikäli tunnusmerkistötekijät tai jokin niistä
on määritelty epäselvästi tai niiden sisällöstä ei ole varmuutta, kieltoerehdys voi tulla
kyseeseen.

Tunnusmerkistössä mainitun (taloudellisen) hyödyn suhteen erehdyksellä ei ole
kovin suurta merkitystä, sillä jo pelkkä hyödyn tavoittelu riittää toteuttamaan rikoksen
tunnusmerkistön. Ei siis ole merkitystä sillä, millaista hyötyä tai etua on ”odotettavis-
sa”, mikäli tekijän tarkoituksena on hyötyä teostaan joko taloudellisesti tai sitten esi-
merkiksi rikoslain 40 luvun 7 §:ssä tai 51 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Mikäli
tekijä ei ole alun perinkään tavoitellut hyötyä, ei esimerkiksi sisäpiirintiedon väärin-
käytön tunnusmerkistö toteudu, vaikka muut edellytykset täyttyisivätkin.

14 Oikeusministeriö 2000 s. 124.
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Rikoslain 3 luvussa säädetään rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä.
Rikos on rangaistava vain tahallisena, ellei asianomaisessa lainkohdassa myös tuotta-
musta pidetä rangaistavuuden edellytyksenä. Tahallisena tekoa pidetään siinä tapauk-
sessa, että tekijän tarkoituksena on ollut seurauksen aiheuttaminen tai ainakin hän on
pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on ai-
heutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen var-
masti liittyvänä. Määritelmä otettiin rikoslakiin sen yleisten oppien uudistuksen yhte-
ydessä.

Niissä tapauksissa, joissa tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää taloudellisen edun
tavoittelua, voidaan edellyttää tarkoitustahallisuutta tai varmuustahallisuutta. Erityi-
sesti talousrikoksissa juuri taloudellinen hyöty on ratkaiseva tekijä ja rikoksenteko-
päätökseen voimakkaasti vaikuttava seikka. Tekijän voidaan olettaa ainakin jollain
tasolla rationaalisesti punnitsevan rikoksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia ja sii-
tä saatavaa hyötyä. Ehdollinen tahallisuus vaikuttaisi soveltuvan huonosti tämän kal-
taisiin tapauksiin, sillä tekijällä ei ole varmaa tietoa tavoiteltavasta hyödystä eikä hä-
nellä toisaalta ole nimenomaista tarkoitusta saavuttaa tunnusmerkistön edellyttämää
hyötyä.

Ongelmallisempaa tahallisuuden arviointi on niissä tapauksissa, joissa kyse on
muusta kuin taloudellisen hyödyn tavoittelusta. Onko tekijä mieltänyt saavuttavansa
teollaan jonkinlaista hyötyä, jollaisesta oli kyse aiemmin mainitussa KKO:n ennakko-
päätöksessä 2000:112. Tekijä ei välttämättä ole tarkoittanut tai käsittänyt hyötyvänsä
jollain tavalla tai edes ymmärtänyt tavoittelevansa teollaan hyötyä. Kyseisen oikeus-
tapauksen perusteella ehdollinen tahallisuus on siis riittävä. Samoin voi olla asianlaita,
kun kyseessä on henkilökohtainen etu. Kurenmaan mainitsema uralla eteneminen tai
hallituksen esityksessä mainittu liikesuhteen tiivistyminen eivät ole kovinkaan hel-
posti todettavissa jonkin ulkoisen seikan perusteella ja toisaalta tällaisen henkilökoh-
taisen edun saavuttamiseen voi samanaikaisesti vaikuttaa myös useita muita tekijöitä,
joista yksikään ei kenties ole sellaisenaan riittävä aikaansaamaan tarkoitettua henkilö-
kohtaista hyötyä tai etua. Reaalisten argumenttien merkitys korostuu, kun tahallisuutta
pohditaan tämän kaltaisissa tapauksissa.

9. Lopuksi

Rikoksen tuottama hyöty mielletään useimmiten joksikin taloudellista arvoa omaavaksi
aineelliseksi tai aineettomaksi omaisuudeksi. Arkikielessä puhutaan rikoshyödystä,
jolla tarkoitetaan esimerkiksi varkauden kautta rikoksentekijän haltuun joutunutta omai-
suutta tai veropetoksella vältettyjen verojen määrää. Konkreettisessa tapauksessa ri-
koksen tuottama taloudellinen hyöty on yleensä kohtuudella selvitettävissä ja osoitet-
tavissa johonkin tiettyyn rikokseen liittyväksi.

Rikoslaissa hyödyllä tarkoitetaan myös muutakin saajansa hyvinvointiin vaikutta-
vaa seikkaa. Virkarikoksia käsittelevän 40 luvun 7 §:ssä rikoshyödyksi on tulkittu
muun muassa oman virheen salaamisesta koitunut etu. Törkeän sisäpiirintiedon väärin-
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käytöstä säädetään rikoslain 51 luvun 2 §:ssä, jossa keskeisenä tunnusmerkistötekijänä
mainitaan erityisen suuri hyöty tai huomattava henkilökohtainen etu. Henkilökohtai-
sen edun käsitteelle on annettu hieman sisältöä hallituksen esityksessä (HE 254/1998
vp). Oikeuskäytännöstä ei löydy sellaisia ratkaisuja, jotka määrittäisivät henkilökoh-
taisen edun käsitettä tarkemmin.

Virka-aseman väärinkäyttämiseen liittyvät kaksi aiemmin mainittua Korkeimman
oikeuden ennakkopäätöstä antavat hieman sisältöä sille, millainen muu kuin taloudel-
linen hyöty voi tulla kyseeseen.  Päätöksien perusteluista voidaan nähdä, että hyötynä
on pidetty sellaista seikkaa tai asiaa, joka jollain tavalla koituu saajansa asemaa edistä-
väksi.

Rikoshyödystä on rikoslain eri pykälien tunnusmerkistössä käytetty useita eri kä-
sitteitä. Näihin käsitteisiin liittyy sekä laadullinen että määrällinen näkökulma. Mää-
rällistä näkökulmaa kuvaamaan rikoslaissa käytetään termejä huomattava, erityisen
suuri ja huomattavan suuri. Käsitteen tarkempi määrällinen tulkinta on jätetty lain
soveltajan ratkaistavaksi. Laadullista näkökulmaa kuvataan termillä taloudellinen. Se
ilmaisee, että kyseessä on rikoksesta koituva taloudellinen etu, joka voi olla kaikkea
aineellista tai aineetonta omaisuutta. Muun hyödyn ja edun osalta mitään määrettä ei
ole, mutta mainittujen Korkeimman oikeuden ratkaisujen valossa voidaan päätellä,
että laadullisena edellytyksenä on positiivinen vaikutus kohteen tai saajan hyvinvoin-
tiin muutoin kuin taloudellisesti. Myös laadullisen näkökulman tarkempi tulkinta on
jätetty lain soveltajan harkittavaksi.

Määrittelyn avoimuus on jossain määrin ristiriidassa laillisuusperiaatteen kanssa.
Siihen sisältyy lainsäätäjään kohdistuva vaatimus täsmällisyydestä. Rikosoikeudellisille
säännöksille asetettu täsmällisyysvaatimus tarkoittaa sitä, että niiden tulee olla tarkka-
rajaisia ja mahdollisimman yksiselitteisiä.15  Koska kyse on termeistä ja käsitteistä,
tulkinnalle jää aina tilaa. Säännöksiä ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan
kirjoittaa niin täsmällisiksi, että ne muodostuisivat liian ahtaiksi ja vaikeuttaisivat lain
soveltamista. Säännösten tulee kuitenkin olla sellaisia, ettei epätäsmällisyys koidu syy-
tetyn vahingoksi.16

Rikostorjunnassa erityisesti talousrikosten osalta on painotettu rationaalisen ajatte-
lun näkökulmaa. Tähän ajattelumalliin kuuluva hyödyn ja kustannusten puntarointi
vaikuttaisi melko hyvin selittävän talousrikollisuutta ja rikoksentekijän motivaatiota.
Tilannetorjunnan keinoin on mahdollista vaikuttaa potentiaalisten rikoksentekijöiden
motivaatioon pienentämällä rikoksen tuottamaa hyötyä tai vastaavasti lisäämällä ri-
koksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.17

15 Ojala, Timo 2004 s. 15–20
16 ibid.
17 Ranta-aho, Markku 2000 s. 99.
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