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Heidi Nummela

Rangaistusten mittaaminen 
ympäristörikoksissa

1.  Yleistä

”Oikean” rangaistuksen mittaaminen rikoksissa on tuomioistuimille haastavaa ja sitä 
on myös sen ennakoiminen syyttäjälle. Vain rattijuopumusrikosten rangaistuskäytäntö 
on niin vakiintunutta seuraamuksen perustuessa lähes yksinomaan tekijän veren tai 
hengitysilman alkoholipitoisuuteen, että rangaistus voidaan arvioida hyvinkin täsmäl-
lisesti etukäteen. Toki myös rattijuopumusrikokset saattavat vaihdella olosuhteiltaan 
niin, ettei rangaistusta määrätäkään ”taulukon” mukaan.

Tuomioistuimilla ei ainakaan virallisesti ole käytössään ohjeita siihen, minkälaisia 
rangaistuksia erilaisista rikoksista tulisi määrätä1. Rangaistuksen mittaamisen yleiset 
periaatteet määritellään rikoslain 6 luvussa ja ne perustuvat pitkälle aikojen kuluessa 
kehittyneeseen oikeuskäytäntöön. Perinteisistä rikoslakirikoksissa on jo kehittynyt oi-
keuskäytäntöä ja niiden osalta noudatetaan varsin yhtenäistä linjaa. Sen sijaan harvi-
naisemmat rikokset kuten vakavat ympäristörikokset hakevat vielä paikkaansa.

2.  Rangaistuslajit

Rikoslain 6 luku sisältää säännökset rangaistuksen määräämisestä. Yleisiä rangais-
tuksia ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton 
vankeus. Uutena rangaistuksena on 1.11.2011 voimaan tullut valvontarangaistus 
(L valvontarangaistuksesta 330/2011). Virkamiehiä ja sotilaita varten on säädetty eri-
tyisiä rangaistuksia kuten esimerkiksi varoitus, virkamiehille viraltapano ja sotilaille 
poistumisrangaistus. Alle 18-vuotiaana tehdystä teosta on myös mahdollista tuomita 
nuorisorangaistus. Oikeushenkilölle voidaan määrätä yhteisösakko silloin kun niin on 
erityisesti säädetty. Rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädettyä rangaistus-
asteikkoa.

1  Jossain määrin käytettäneen selvityksiä kuten Kouvolan hovioikeuspiirissä tehty selvitys rangais-
tuskäytännöstä ja rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavista seikoista toistuvasti tehtävissä rikoksissa 
28.9.2007.
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Ympäristörikoksiin soveltuvia rangaistuslajeja ovat sakko ja vankeusrangaistus. 
Myös yhdyskuntapalvelu ja valvontarangaistus ehdottoman vankeusrangaistuksen 
vaihtoehtoina saattaisivat tulla kysymykseen. Ympäristörikoksista tuomitaan kuiten-
kin hyvin harvoin muuta kuin sakkoa tai ehdollista vankeutta, joten edellä mainitut 
eivät juuri ole tulleet harkittaviksi. Valvontarangaistus ei luonnollisestikaan siitä syys-
tä, että se on vasta vastikään tullut voimaan, mutta jäänee soveltamatta samasta syystä 
kuin yhdyskuntapalvelu.

Viraltapano sen sijaan saattaisi tulla kysymykseen, mikäli ympäristörikos tehtäisiin 
viranhoidon yhteydessä. Kysymys voisi olla esimerkiksi valvontaviranomaisen lai-
minlyönnistä tai toimivallan ylityksestä lupamenettelyssä. Menettelyn täytyisi osoit-
taa virkamiehen oleva myös sopimaton hoitamaan tehtäväänsä.

Rikoslain 9 luvun mukaan yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneesta ympäristöri-
koksesta voidaan tuomita yhteisösakko, mikäli yhteisön lakisääteiseen toimielimeen 
tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyt-
tävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos sen toimin-
nassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemi-
seksi. Yhteisösakko voidaan tuomita, vaikkei rikoksentekijää saada selville tai muusta 
syystä tuomita rangaistukseen. Yhteisösakon määrä voi olla lain mukaan alimmillaan 
850 euroa ja enimmillään 850 000 euroa.

3.  Rangaistuksen mittaaminen

Rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädettyä asteikkoa. Rangaistusta mää-
rättäessä otetaan huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikut-
tavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys (RL 6 luku 3 §). Oikeuskäytän-
nön yhtenäisyyden huomioon ottaminen on keino yhdenvertaisuuden toteutumiseen 
samanlaisten rikosten rikoksentekijöiden kohdalla. Normaalirangaistusajattelun pe-
rusteena oleva malli velvoittaa tuomioistuimen voimassaolevan oikeuskäytännön pe-
rusteella arvioimaan rangaistuksen määrän samanlaiseksi kussakin samanlaisessa tai 
ainakin merkityksellisiltä osiltaan samanlaisessa tapauksessa2.

Rangaistuksen mittaamisen yleisperiaate on se, että rangaistuksen on oltava oikeu-
denmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikutti-
miin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen (RL 6 luku 4 §).

Rangaistusten mittaamista ohjaava suhteellisuusperiaate edellyttää, että eri tör-
keysastetta olevista rikoksista tuomitaan rangaistukset, jotka eroavat toisistaan taval-
la, joka heijastaa oikeasuhteisesti rikosten moitittavuusasteissa olevia eroja. Tämän 
lisäksi rangaistusten ankaruuden tulisi heijastaa myös rikosten välisiä törkeyseroja. 
Absoluuttisesti oikean rangaistuksen määrääminen on silti vaikeaa3 tai jopa mahdo-

2  Ks. Lappi-Seppälä 2000 s. 318.
3  Ks. Lappi-Seppälä 2000 s. 313.
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tonta. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että rangaistus on oikeassa suhteessa myös te-
kijän syyllisyyteen. Tällöin tulevat arvioitavaksi muun muassa tekijän tahallisuuden 
eri asteet.

Rikoslain 6 luku säätää perusteet myös normaalirangaistuksesta poikkeamiseen. 
Luvussa määritellään rangaistuksen koventamis-, lieventämis- ja kohtuullistamispe-
rusteet. Rangaistusten mittaamista käytännössä ohjaavat lisäksi lakien esityöt; erityi-
sesti hallitusten esitykset, korkeimman oikeuden käytäntö, oikeuskirjallisuus, tilastot 
ja käytännön kuvauksiin nojaavat suositukset. Myös kansainväliset säännökset, jotka 
asettavat velvoitteita yleensä lainsäätäjälle, saattavat vaikuttaa rangaistustasoon.

4.  Rangaistusten mittaamista ohjaavat kansainväliset   
 velvoitteet

Kansainväliset sopimukset eivät suoranaisesti ole ympäristörikosoikeutta vaan niiden 
kohteena on ympäristön suojelu. Poikkeuksena tästä on vuonna 1998 solmittu Euroo-
pan neuvoston yleissopimus ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin (Con-
vention on the Protection of the Environment through Criminal Law). Yleissopimus 
sisältää määräyksiä ympäristöön tai ihmisiin kohdistuvasta vaarallisesta toiminnasta, 
jonka sopimuspuolet sitoutuvat kriminalisoimaan lainsäädännössään. Sopimus sisäl-
tää määräyksiä muun muassa rangaistuksista, konfiskaatiosta ja oikeushenkilön ran-
gaistusvastuusta4. Sopimus ei ole kuitenkaan tullut vielä voimaan, koska riittävä mää-
rä valtioita ei ole ratifioinut sitä. Sopimuksen ratifioimista koskeva hallituksen esitys 
(HE 52/2005) peruttiin 28.4.2007, koska toimivalta sopimuksen ratifioimiseen siirtyi 
Euroopan yhteisölle. Vielä ei ole tiedossa aikooko yhteisö ratifioida sopimuksen5.

Monet Suomen lainsäädännössä ympäristön suojelua koskevat lait sisältävät Eu-
roopan unionin ympäristösääntelyä, jotka on pantu täytäntöön antamalla vastaavat 
säännökset kotimaisessa lainsäädännössä. Ympäristörikosten ”perusrikoksenkin” ri-
koslain 48 luvun 1 § sisältää myös useita viittauksia EU-lainsäädäntöön.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat ympäristörikosdirektiivin 19. päivänä 
marraskuuta 20086. Direktiivin tavoitteena on taata ympäristönsuojelun korkea taso 
säätämällä vähimmäisvaatimukset vakavien ympäristöä vahingoittavien tekojen ran-
gaistavuudesta. Ympäristörikosdirektiivi tuli voimaan Suomessa 25.10.2010. Direk-
tiivin 5 artiklassa edellytetään jäsenvaltioiden toteuttavan tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista on säädetty rangaistuk-
siksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset. Direk-
tiivin johdannon kohdissa (3) ja (5) todetaan muun muassa, että ”Lainsäädännön nou-

4  Convention on the Protection of the Environment throug Criminal Law Strasbourg 4.XI.1998.
5  http://www.om.fi/etusivu/valmisteilla/lakihankkeet/rikosoikeus/1146647097169.
6  Euroopan Unionin virallinen lehti L 328/28; Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2008/99/

EY annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin.
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dattamista voidaan ja sitä pitäisi parantaa sillä, että käytettävissä on rikosoikeudelliset 
rangaistukset, jotka ovat luonteeltaan aivan erilainen osoitus yhteiskunnan paheksun-
nasta kuin hallinnolliset seuraamukset tai yksityisoikeudellinen korvausjärjestelmä” 
(kohta 3) ja ”tarvitaan erityisesti varoitusvaikutukseltaan tehokkaampia seuraamuk-
sia sellaisesta ympäristölle haitallisesta toiminnasta, joka tavallisesti aiheuttaa tai on 
omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa ilmalle, ilmakehä mukaan luettuna, maa-
perälle, vesistöille...” (kohta 5).

Direktiiviehdotuksessa7 määritettiin rangaistava menettely, velvoitettiin jäsenval-
tioita säätämään osallisuus ja yllytys rangaistavaksi, määriteltiin vähimmäisrangais-
tukset sekä velvoitettiin edelleen säätämään oikeushenkilön vastuu ja asetettiin 
oikeushenkilölle määrättävien sakkojen vähimmäismäärät. Rangaistusten vähimmäis-
suositusten osalta ei direktiiviehdotusta kuitenkaan hyväksytty.

5.  Rangaistuksen mittaaminen ympäristörikoksissa   
 tunnusmerkistöjen mukaisesti

5.1  Yleistä

Ympäristörikoksiksi luetaan yleensä rikoslain 48 luvun rikostunnusmerkistöt sekä 
erilaisiin ympäristöä suojeleviin lakeihin sisältyvät rangaistussäännökset. Laajemmin 
ympäristörikoksiin luetaan myös 48 a luvun luonnonvararikokset. Myös rikoslain 
44 luvun terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset saattavat liittyä ympäristö-
lainsäädännön vastaisiin menettelyihin. Ensiksi mainituista yleisimpiä ovat jätelain 
(646/2011) 147 §:n (entinen 60 §) nojalla rangaistavaksi tulevat jäterikkomukset, jot-
ka sisällöltään voivat vaihdella roskaamisesta pienimuotoiseen jätteen hautaamiseen 
tai lainvastaiseen käsittelyyn8. Näistä rangaistusseuraamukseksi määrätään sakkoa 
poliisin antamien sakkojen normaalipäiväsakon määrän ollessa 10 päiväsakkoa, as-
teikon ollessa 6–25 päiväsakkoon. Myös 50 euron suuruisen rikesakon antaminen on 
mahdollista vähäisimmissä jätelain 72 §:n rikkomisissa, jotka tyypiltään ovat juuri 
pieniä roskaamistapauksia. Poliisi voi antaa luonnonsuojelurikkomuksesta rangais-
tusvaatimuksen luonnonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n vastaisen menettelyn nojalla. 
Normaali päiväsakko on tällöin 10, asteikon vaihdellessa 5–20 päiväsakon välillä9.

7  Euroopan yhteisön komission ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviksi ympäristön-
suojelusta rikosoikeudellisin keinoin, Bryssel 9.2.2007 KOM(2007) 51 lopullinen.

8  Raportti vuosien 2009–2010 ympäristörikoksista Suomessa/Suomen kansallinen ympäristörikosseu-
rantatyöryhmä 30.6.2011 s. 24.

9  Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa/sisäasiainministeriö, 
poliisiosasto 2006.
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5.2  Vankeusuhkaiset menettelyt

Ympäristörikokset otettiin mukaan rikoslakiin rikoslain kokonaisuudistuksen10 yh-
teydessä. Rikoslain kokonaisuudistuksen perustavoitteita oli yhteiskunnan kannalta 
haitallisimpien ja paheksuttavimpien tekomuotojen saattaminen rikoslakiin, erityises-
ti niiden säännösten, joiden perusteella oli mahdollista tuomita vankeusrangaistus. 
Erilaisten ympäristöön liittyvien rangaistussäännösten hajanaisuuden lainsäädännös-
sä arveltiin hankaloittavan ympäristön hahmottamista omaksi suojelun kohteekseen11. 
Ympäristörikosten ottamisella rikoslakiin haluttiin korostaa niiden vakavuutta.

Rikoslain ympäristörikosluvussa rangaistusuhkien ajateltiin tulevan yhtenäistet-
täviksi ja tarkoituksenmukaisesti porrastettaviksi. Säännösten ennalta estävän tehon 
edellytyksenä pidettiin sitä, että niitä tarvittaessa myös sovellettaisiin ja että niiden 
nojalla määrättävät seuraamukset olisivat riittävän ankaria pidättämään ryhtymästä 
ympäristöä vaarantaviin tekoihin.12

Rikoslain 48 lukuun kirjattiin varsinaisesti kuusi erilaista tunnusmerkistöä. Niistä 
neljä ensimmäistä sääntelevät ympäristön pilaamisen, roskaamisen ja muun vahingol-
lisen seurauksen tai vaaran aiheuttamista ympäristölle. Erityisesti kriminalisoidaan 
jätelain ja ympäristönsuojelulain (86/2000) vastaista menettelyä. Edellä mainitun lu-
vun 5 §:ssä kriminalisoidaan muun muassa luonnonsuojelulain ja 6 §:ssä krimina-
lisoidaan muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) ja muinaismuistolain (295/63) vastaisia va-
kavampia menettelyjä. Saman luvun 10 §:ään on sisällytetty kriminalisointi liittyen 
ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeeltä tehtyyn ympäristörikokseen, jota ei tässä 
enempää käsitellä.

5.2.1 Ympäristön turmeleminen

Rikoslain 48 luvun 1 §:n ympäristön turmelemista voidaan pitää ympäristörikoksen 
perustunnusmerkistönä. Se kattaa sisällöltään ja vakavuusasteeltaan hyvin erilaisia 
tekoja. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Käytännös-
sä rangaistukset ovat pääasiassa sakkorangaistuksia. Vankeutta tuomitaan erittäin har-
voin ja sekin yleensä ehdollisena.

Suomen tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 käräjäoikeudet antoivat yhteensä 
19 tuomiota rikoslain 48 luvun 1 §:n ympäristön turmelemisesta. Näistä viidessätois-
ta annettiin sakkotuomio, jonka määrä oli keskimäärin 49,3 päiväsakkoa. Neljässä 
tapauksessa annettiin keskimäärin neljän kuukauden pituinen ehdollinen vankeus-

10  Laki 578/1995.
11  Aikaisemmin ympäristörikoksia koskevat kriminalisoinnit olivat niitä koskevien ympäristölakien yhtey-

dessä esimerkiksi jätehuoltolain (673/78) 6 luku, ilmansuojelulain (67/82) 6 luku ja vesilain (264/61) 
13 luku.

12  HE 94/1993 vp. s. 179.
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rangaistus. Vuonna 2008 ympäristön turmelemisesta annettiin 32 tuomiota, joista 29 
tapauksessa sakkorangaistus oli keskimäärin 43,4 päiväsakkoa. Ehdollista vankeutta 
annettiin kolmessa tapauksessa. Keskimääräinen rangaistus näissä oli 2,4 kuukautta. 
Vuonna 2009 keskimääräinen sakkorangaistus 32 tuomiossa oli 44,1 päiväsakkoa. Eh-
dollista vankeutta annettiin neljässä tapauksessa keskimääräisen rangaistuksen ollessa 
3,8 kuukautta. Vuonna 2010 käräjäoikeudet antoivat 23 tuomiota ympäristön turme-
lemisrikoksissa, joista ehdollista vankeutta kaksi kertaa (keskimäärin 2,8 kuukautta), 
ehdollista vankeutta ja oheissakkoja yhden kerran (3 kuukautta ja 80 päiväsakkoa) ja 
20 sakkorangaistusta keskimääräisen rangaistuksen ollessa 43,3 päiväsakkoa. Vuonna 
2011 käräjäoikeuksissa annettiin 51 tuomiota ympäristön turmelemisesta. Rangais-
tukseksi tuomittiin sakkoa (43 tapausta), joiden määrä oli keskimäärin 55,7 päivä-
sakkoa ja ehdollista vankeutta (8 tapausta), keskimääräisen rangaistuksen ollessa 4,8 
kuukautta.13

Esimerkkejä viime aikoina tuomituista ympäristön turmelemisrikoksista:

Helsingin käräjäoikeus 14.1.2011, nro 11/463, asianro R 10/11772. Vastaaja oli ke-
rännyt Suomesta vaaralliseksi aineeksi luokiteltuja käytettyjä akkuja ja ollut kuljetta-
massa niitä Viroon ilman niiden siirtämiseen oikeuttavaa lupaa. Hänellä ei ollut ollut 
käyttämässään autossa vaarallisten aineiden kuljettamiseen säädettyjä varusteita. Hä-
net tuomittiin 40 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen ympäristön turmelemi-
sesta ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta.

Helsingin hovioikeus 4.3.2011, nro 666, dnro R 10/506. Vastaaja oli kerännyt käytöstä 
poistettuja ajoneuvoja ja muuta romua ja säilyttänyt ja käsitellyt niitä hallitsemillaan 
kiinteistöillä. Kiinteistöillä oli ympäristöviranomaisen tekemillä tarkastuksilla todet-
tu säilytettävän mm. romuautoja, autonrenkaita, romumetallia ja kemikaalitynnyreitä 
sekä poltettavan jätettä. Kiinteistöllä tapahtunut esineiden ja aineiden varastointi olisi 
vaatinut ympäristöluvan, jota ei ollut myönnetty. Sitä vastoin vastaajaa oli useita ker-
toja kehotettu lopettamaan toimintansa. Toiminta oli aiheuttanut maaperän ja pohjave-
den konkreettista pilaantumista mm. raskasmetallien ja öljyn vaikutuksesta. Vastaajan 
toiminta oli jatkunut kaiken kaikkiaan noin kymmenen vuoden ajan. Käräjäoikeus 
piti erittäin moitittavana sitä, että vastaaja ei ollut hakenut toiminnalleen asianmukai-
sia lupia, eikä saattanut kiinteistöä sellaiseen kuntoon, että sille olisi voitu myöntää 
lupa. Lisäksi käräjäoikeus otti huomioon menettelyn ympäristövaikutukset ja yleisen 
lainkuuliaisuuden ja tuomitsi vastaajan kahdesta ympäristön turmelemisesta kuuden 
kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi vastaaja tuomittiin 
menettämään valtiolle rikoksella saavutettuna hyötynä noin 70.000 euroa. Helsingin 
hovioikeus pysytti Porvoon käräjäoikeuden ratkaisun.

13  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
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Helsingin hovioikeus 31.5.2011, nro 1655, dnro R 10/1261. Vastaajat olivat tuoneet ja 
haudanneet saarella sijaitsevalle kesämökkitontille rakennusjätettä laiminlyöden näin 
huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelemisestä ja sen toimittamisesta vastaanotta-
jalle, joka olisi oikeutettu sen vastaanottamaan. Jäte oli haudattu vesistön äärelle siten, 
että sade- ja merivesi olivat voineet huuhdella haitallisia aineita ympäristöön. Noin 
50–60 metrin etäisyydellä rantapenkereestä oli sijainnut 7 talouden yhteiskäytössä 
oleva kallioporakaivo. Oikeudenkäyntiin mennessä kiinteistö oli puhdistettu ja sieltä 
oli poistettu noin 2.000 kiloa auton renkaita ja sekajätettä. Noin 20 kiloa jätteestä 
oli väitetty olleen ongelmajätteeksi luokiteltavaa asbestia mutta tämän käräjäoikeus 
katsoi jääneen näyttämättä. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajat ympäristörikkomuksesta 
5 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Syyttäjä valitti asiasta hovioikeuteen, 
joka tuomitsi vastaajat ympäristön turmelemisesta 30 päiväsakon suuruiseen rangais-
tukseen.

5.2.2 Törkeä ympäristön turmeleminen

Ympäristön turmelemisen törkeämpi tekomuoto on rikoslain 48 luvun 2 §:n törkeä ym-
päristön turmeleminen. Törkeä ympäristön turmeleminen on ns. ylitörkeä rikos, sillä 
siitä voidaan tuomita vähimmillään neljän kuukauden ja enimmillään kuuden vuoden 
vankeusrangaistukseen. Myös pakkokeinoja voidaan tutkintavaiheessa korkeasta ran-
gaistusmaksimista johtuen käyttää laajasti. Kvalifiointiperusteet ovat: 1) ympäristölle 
tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen 
huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut 
seikat 2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn johdosta saadusta viranomaisen 
määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Rikoksen on oltava myös kokonaisarvostelussa 
törkeä, jotta lainkohdan edellyttämä tunnusmerkistö täyttyy.

Törkeän ympäristön turmeleminen tunnusmerkistön täyttäviä tekomuotoja tuomi-
taan todella harvoin. Vuosien 2007–2011 aikana annettiin ainoastaan yksi tuomio tör-
keästä ympäristön turmelemisesta ja rangaistus oli 10 kuukautta ehdollista vankeutta.14 

Tämän jälkeisistä tuomioista ei ole vielä tilastoja – yhdessä vuonna 2012 annetussa 
tuomiossa, missä tekijät tuomittiin myös muista rikoksista, annettiin tuomio myös 
törkeästä ympäristön turmelemisesta. Käräjäoikeus ansiokkaasti eritteli päätökses-
sään eri rangaistusten pituudet ennen niiden yhdistämistä ja arvioi ympäristörikoksen 
osuudeksi kaksi vuotta vankeutta. Tämä on tähänastisen ympäristörikosoikeuskäytän-
nön ankarin rangaistus. Tuomio ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen.

Vantaan käräjäoikeus 20.6.2012, nro 12/2222, asianro R 11/2707. Syytteen mukaan 
pääkaupunkiseudulla toimiva yhtiö oli erehdyttänyt asiakkaitaan antamalla ymmärtää 
huolehtivansa jätteiden käsittelystä asianmukaisella tavalla. Lisäksi yhtiö oli laskut-
tanut asiakkaitaan yläkanttiin. Yhtiön kirjanpidosta kävi ilmi, että yhtiö oli hakenut 

14  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
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asiakkailtaan mm. erilaisia nestemäisiä kotitalouksilta, ravintoloilta ja huoltoasemilta 
peräisin olevia jätteitä, mutta niiden toimittamisesta laillisiin vastaanottopisteisiin ei 
löytynyt samassa määrin tositteita. Osaa jätteistä oli syytteen mukaan varastoitu ja 
käsitelty ilman vaadittavaa lupaa yhtiön toimipaikassa ja öljy- sekä rasvapitoisia vesiä 
oli valutettu yleiseen jäte- ja sadevesiviemäriverkostoon. Yhtiöllä oli toimipaikassaan, 
joka siis alun perin oli iso autohalli, iso hiekanerotusallas, johon tuotiin sadevesi- ja 
öljyisiä hiekanerotuskaivohiekkoja. Altaaseen laskettiin jossain määrin myös muita 
jätteitä ja siihen pestiin autojen säiliöt.

Vedestä erotetut hiekat vietiin suuressa määrin puhtaiden maiden maankaatopai-
koille, eikä sellaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla olisi ollut oikeus ottaa niitä vas-
taan ja käsitellä asianmukaisesti. Yhtiön toiminnassa oli myös muulla tavalla rikottu 
jätteiden käsittelystä annettuja säännöksiä. Lisäksi yhtiön toimesta jätteitä oli viety 
vääriin vastaanottopaikkoihin ja ainakin rasvapitoisten jätteiden käsittelypaikkaan oli 
ilmoitettu viedyn jätteen määrä säännönmukaisesti liian pieneksi.

Yhtiö oli menettelyllään säästänyt syyttäjien käsityksen mukaan noin neljä mil-
joonaa euroa sen noin kymmenen vuoden aikana, jota syyte koski. Summa perustui 
säästettyihin jätteenkäsittelymaksuihin sekä muihin säästyneisiin kustannuksiin.

Päätekijät tuomittiin kahdesta rikoslain 36 luvun 2 §:n mukaisesta törkeästä pe-
toksesta ja rikoslain 48 luvun 2 §:n mukaisesta törkeästä ympäristön turmelemisesta 
neljän vuoden pituisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Kirjanpitoa ja laskutus-
ta hoitanut henkilö tuomittiin avunannosta edellä mainittuihin rikoksiin puolentoista 
vuoden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja yksi merkittävässä tehtävässä 
toiminut henkilö 9 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen avunan-
nosta törkeään ympäristön turmelemiseen.

Työntekijät, joiden katsottiin osallistuneen menettelyyn, tuomittiin kukin 80 päivä-
sakon suuruisiin sakkorangaistuksiin. Jätteen viemisestä maankaatopaikalle vastannut 
henkilö tuomittiin syytteen mukaisesti rikoslain 48 luvun 1 §:n ympäristön turmele-
misrikoksesta kuuden kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yh-
tiön johtohenkilöt määrättiin kuuden vuoden pituisiin liiketoimintakieltoihin, joista 
vähennettiin se vuoden aika, minkä he jo aikaisemmin olivat olleet väliaikaisessa lii-
ketoimintakiellossa.

Yhtiöön kohdistettu yhteisösakkovaatimus hylättiin, koska käräjäoikeus piti sen 
tuomitsemista kohtuuttomana ottaen huomioon yhtiölle aiheutuneet muut seuraa-
mukset. Yhtiö määrättiin suorittamaan valtiolle rikoksen aiheuttamana taloudellisena 
hyötynä 920.000 euroa sekä korvaamaan erinäisiä muita kustannuksia kuten avusta-
jien- ja todistajien palkkioita. Asianomistajille yhtiö tuomittiin korvaamaan vahingon-
korvauksina yhteensä noin 280.000 euroa.

Käräjäoikeuden tuomioon on ilmoitettu tyytymättömyyttä, eikä se vielä ole lain-
voimainen vaan asian käsittely jatkunee ylemmissä oikeusasteissa.

Kouvolan hovioikeus 15.1.2001, nro 71, dnro R 99/845. Törkeästä ympäristön tur-
melemisesta tuomittiin ehdotonta vankeutta myös vuonna 2001, jolloin valtionsyyttä-
jä oli nostanut syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja vaatinut yhtiölle yh-
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teisösakkoa. Vastaaja oli yhtiön toiminnassa kuljettanut noin 60 erilaisia kemikaaleja 
sisältäviä tynnyreitä ja näiden lisäksi akkuja tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevalle 
kiinteistölle. Osasta tynnyreitä oli vuotanut kemikaaleja maaperään ja vakavampi 
onnettomuus vältettiin vain torjuntatoimenpiteiden ansiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 
syytettynä olleen yhtiön vastuuhenkilön kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeus-
rangaistukseen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Käräjäoikeudessa tuomittu yh-
teisösakko poistettiin hovioikeudessa. Yhteisösakon poistamista hovioikeus perusteli 
yhtiön pienellä koolla, tuomitun henkilön aseman merkittävyydellä siinä ja yhtiön 
toiminnan loppumisella.

5.2.3 Ympäristörikkomus

Luvun 3 §:n ympäristörikkomus on perusrikoksen lievä tekomuoto. Jos ympäristön 
turmeleminen, huomioon ottaen ympäristölle tai terveydelle aiheutetun vaaran tai va-
hingon vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen 
vähäinen, voidaan rikoksentekijä tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. Ympäristörikkomuksen tunnusmerkistön täyttää mm. myös ympäris-
tönsuojelulain 64 §:n vastainen menettely tai luvanvaraisen toiminnan harjoittaminen 
ilman ympäristönsuojelulain 28 §:n ja 29 §:n mukaista lupaa.

Rikoslain 48 luvun 3 §:n mukaisesta ympäristörikkomuksesta annettiin käräjäoi-
keuksissa vuonna 2007 14 tuomiota, joissa rangaistus oli keskimäärin 19,1 päivä-
sakkoa. Vuonna 2008 luvut olivat 14 kappaletta ja 22,1 päiväsakkoa (yhden kerran 
jätettiin rangaistukseen tuomitsematta). Vuonna 2009 annettiin 7 tuomiota, joiden 
keskimääräinen rangaistus oli 32,1 päiväsakkoa. Vuonna 2010, 12 tuomiota, joista 
11 tuomittiin sakkorangaistukseen, jonka keskimääräinen päiväsakon määrä oli 32. 
Yksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Vuonna 2011 tapausten lukumäärä oli 9 
kappaletta, joista tuomittiin keskimäärin 27,5 päiväsakkoa kahdeksassa tapauksessa ja 
tuomitsematta jätettiin yhden kerran15.

Esimerkkejä:

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 12.10.2010, nro 10/1927, asianro R 10/1544. Vastaaja 
oli laskenut noin 8 kuutiota asumisessa syntynyttä lietettä ja sakkavettä omistamalleen 
joutomaalle ja muuta jätevettä omistamalleen maa-alueelle noin 7 kuution verran. Kä-
räjäoikeus katsoi, että toiminnalla oli ollut myös vähäisiä ympäristövaikutuksia ja tuo-
mitsi hänet 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen ympäristörikkomuksesta 
sekä rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä menettämään valtiolle noin 380 eu-
roa säästettyjä jätemaksuja.

15  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 28.8.2012, nro 12/884, Asianro R 12/603. Vastaajat olivat 
toimineet osakeyhtiön nimissä ja valmistaneet multaa savensekaisesta toiselta yhtiöltä 
saamastaan maa-aineksesta. Valmis multa oli myyty. Yhtiön liikevaihto oli tapahtuma-
aikaan ollut noin 40.000–50.000 euroa. Toiminnalle ei ollut ympäristönsuojelulain 
28 §:n edellyttämää jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn vaadittavaa lupaa. 
Vastaajat tuomittiin ympäristörikkomuksista 5 päiväsakon suuruisiin sakkorangais-
tuksiin ja menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä ympäris-
töluvan hinta 4.020 euroa.

5.2.4 Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen

Luvun 4 §:ssä säädetään rangaistavaksi tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, 
josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Tätä pykä-
lää voidaan pitää törkeän ympäristön turmelemisen lievänä tekomuotona, jos vahin-
koseuraamus täyttää sen vaatimukset.

Rikoslain 48 luvun 4 §:n tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta tuomittiin 
vuonna 2007 yhden kerran 20 päiväsakkoon, 2008 kahdessa tapauksessa keskimääräi-
sen rangaistuksen ollessa 27,5 päiväsakkoa, 2009 5 kertaa, kolme sakkorangaistusta 
keskimäärin 23,3 päiväsakkoa (kaksi jätettiin tuomitsematta), 2010–2011 ei yhtään 
kertaa16.

Korkein oikeus 20.3.2008, Diaarinumero R 2007/147 (KKO:2008:33). Öljynjalos-
tamolla yhtiön operaattori oli siirtänyt öljyä säiliöstä toiseen. Operaattori oli unoh-
tanut sulkea yhden venttiilin sillä seurauksella, että siirron yhteydessä arviolta 300 
kuutiometriä öljyä valui maahan ja sen kautta öljyä pääsi myös mereen. Öljy tahri 
rantoja noin 10 kilometrin matkalta. Turunseudun käräjäoikeus tuomitsi operaattorin, 
jätevesilaitoksen hoitajan, valmistuksen käyttöpäällikön ja öljynjalostamon tuotanto-
osaston päällikön tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta sakkorangaistuk-
siin. Yhtiö tuomittiin myöhemmin korkeimmassa oikeudessa 500.000 euron suurui-
seen yhteisösakkoon.

5.2.5  Luonnonsuojelurikos

Rikoslain 48 luvun 5 §:n luonnonsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tekomuodoista lievimmät saattavat tulla ran-
gaistaviksi luonnonsuojelulain 58 §:n mukaisina luonnonsuojelurikkomuksina ja niis-
tä voi seurata sakkorangaistus.

Vuonna 2007 ei tuomioistuimissa tuomittu yhtään luonnonsuojelurikosta, vuonna 
2008 tuomittiin yhdeksän luonnonsuojelurikosta, joiden rangaistus oli keskimäärin 
39,4 päiväsakkoa. Vuonna 2009 tuomittiin seitsemän luonnonsuojelurikosta, joista 

16  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
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kuudessa sakkorangaistus oli keskimäärin 25,8 päiväsakkoa (yksi jätettiin rangais-
tukseen tuomitsematta). Vuonna 2010 tuomittiin neljä luonnonsuojelurikosta, joissa 
rangaistus oli keskimäärin 32,5 päiväsakkoa. Vuonna 2011 tuomittiin 15 luonnon-
suojelurikosta, joista 13:sta rangaistus oli keskimäärin 34,6 päiväsakkoon, yhdessä ta-
pauksessa tuomittiin kuuden kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen 
ja yhdessä tapauksessa jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Luonnonsuojelurikkomuksista annettiin vuonna 2007 kaksi tuomiota, joissa ran-
gaistukset olivat keskimäärin 15,5 päiväsakkoa. Vuonna 2008 luonnonsuojelurikko-
muksista annettiin seitsemän tuomiota, joista viidessä tuomittiin keskimäärin 19,6 
päiväsakon suuruinen sakkorangaistus ja kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsemat-
ta. Vuonna 2009 tuomittiin 15 luonnonsuojelurikkomusta, joissa rangaistus oli kes-
kimäärin 13,1 päiväsakkoa (kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta). Vuonna 
2010 luonnonsuojelurikkomuksista annettiin seitsemän tuomiota, joissa rangaistus oli 
keskimäärin 22,7 päiväsakkoa (yksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta). Vuonna 
2011 annettiin 10 tuomiota, joista kuudessa rangaistus oli keskimäärin 22,7 päiväsak-
koa (neljä kertaa jätettiin rangaistukseen tuomitsematta)17.

Ympäristödirektiivin tultua voimaan tarkennettiin rikoslain 48 luvun 5 §:ää siten, 
että ns. CITES -asetuksen18 vastaiset teot voidaan tuomita luonnonsuojelurikoksena, 
joten voi olla, että tämä hieman lisää luonnonsuojelurikosten määrää tuomioistuimes-
sa siten, että aikaisemmin rikkomuksina tuomitut tuomitaan uuden pykälän myötä 
luonnonsuojelurikoksina.

Luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa, joten vaikka tapauk-
sissa rikoksen kohteena olevien rauhoitettujen eläinten tai kasvien määrä tai taloudel-
linen arvo, puhumattakaan tekijöiden järjestäytyneisyydestä tai ammattimaisuudesta 
olisi huomattava, on rangaistus korkeintaan kaksi vuotta. Tämä rajoittaa myös pakko-
keinojen käyttöä tutkinnassa.

Esimerkkejä viime aikoina tuomituista luonnonsuojelurikkomuksista/rikoksista:

Vaasan hovioikeus 13.12.2010, nro 1480, dnro R 09/1195. Vastaajalle syyksiluettiin 
luonnonsuojelurikkomus, koska hän oli ottanut kuolleena löytämältään merikotkal-
ta siivet haltuunsa. Käräjäoikeus tuomitsi hänet tästä ja kolmesta muusta teosta 40 
päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän 
esittämän menettämisvaatimuksen linnun arvon osalta, koska poliisi oli jo luovutta-
nut merikotkan siivet Helsingin yliopiston eläinlääketieteen laitokselle. Hovioikeus 
tuomitsi menettämisseuraamuksen mutta kohtuullisti sitä, koska vastaaja oli ottanut 
haltuunsa löytämästään jo kuolleesta linnusta siivet, eikä hän ollut hyötynyt teosta. 
Kohtuulliseksi määräksi hovioikeus katsoi 3.500 euroa (merikotkan ohjeellinen arvo 
7.400 euroa).

17  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
18  Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9. päivänä joulukuuta 1996, eläinten ja kasvien suojelusta 

niiden kauppaa sääntelemällä.
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Turun hovioikeus 17.11.2011, nro 2617, dnro R 11/11. Vastaaja oli kerännyt useiden 
rauhoitettujen kasvilajien yksilöitä sekä Suomessa että Virossa. Virossa keräämänsä 
kasvit vastaaja oli tuonut Suomeen ilman tarvittavia lupia. Vastaaja tuomittiin luon-
nonsuojelurikoksesta 25 päiväsakkoon sekä maksamaan valtiolle luonnonsuojelulain 
59 §:n perusteella Suomesta kerättyjen kasvien arvona 3.230 euroa. Laittomasti ke-
rätyt kasvit siltä osin kuin syyte menestyi, määrättiin myös menetettäväksi valtiolle. 
Syytteestä osa hylättiin riittävän näytön puuttumisen vuoksi ja osa vanhentuneena. 
Koska osassa kasveja kerääminen oli tapahtunut ilmeisesti yli kymmenen vuotta haas-
tehakemuksen tiedoksiantamisesta, ei pelkkää hallussapitoa katsottu rangaistavaksi.

Kymenlaakson käräjäoikeus 7.3.2012, nro 12/549, asiano R 12/43. Käräjäoikeus tuo-
mitsi vastaajan luonnonsuojelurikoksesta, koska vastaaja oli vastoin neuvoston ase-
tusta (EY) N:o 338/97 ostanut perhoja, joiden materiaalina oli ollut viidakkokukon 
höyheniä. Vastaaja oli asettanut niitä myytäväksi liikkeeseensä ja sen internetsivuille. 
Hänellä ei ollut vaadittavia CITES -tuontilupia tai muitakaan asiakirjoja, joiden pe-
rusteella hän olisi voinut menetellä mainitulla tavalla.

Tekoaikana laki oli ankaroitunut ympäristödirektiivin tultua voimaansaatetuksi Suo-
messa ja käräjäoikeus otti tämän ratkaisussaan huomioon tuomitsemalla menettelyn 
osittain luonnonsuojelurikkomuksena ja osittain luonnonsuojelurikoksena. Vastaaja 
tuomittiin menettelystään 30 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen sekä tuomittiin 
menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, myytyjen kukonnisko-
jen arvo 540 euroa sekä laittomasti hallussa pidetyt viidakkokukon niskat ja koukut-
tomat putkiperhot.

5.2.6 Rakennussuojelurikos

Rikoslain 48 luvun 6 §:n rakennussuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enin-
tään kaksi vuotta vankeutta. Erikseen ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Lievim-
mistä tekomuodoista voidaan tuomita maankäyttö- ja rakennuslain 24 luvun 185 §:n 
mukaisesti rakentamisrikkomuksesta, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
5 luvun 23 §:n mukaisesti rakennussuojelurikkomuksesta tai muinaismuistolain 4 lu-
vun 25 §:n mukaisesta muinaismuistorikkomuksesta sakkorangaistukseen.

Vuonna 2007–2009 ei tuomittu yhtään rakennussuojelurikosta, vuonna 2010 tuo-
mittiin yksi 25 päiväsakon suuruinen rangaistus. Vuonna 2011 tuomittiin kolme sak-
korangaistusta keskimäärin 26,7 päiväsakkoa19.

Pohjanmaan käräjäoikeus 13.10.2011, tuomio nro 11/1703, asianro R 10/1970. 
Vastaaja oli toimiessaan yhtiössä ostoesimiehenä suunnitellut pystykauppaan liit-
tyneen hakkuun ja kannonnoston. Toimenpiteitä tehdyillä kiinteistöllä oli sijainnut 

19 Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
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muinaisjäännösrekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka, 
joka oli toimenpiteiden johdosta vaurioitunut. Hänet tuomittiin rakennussuojelurikok-
sesta 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

6.  Yhteisösakko

Rikoslain 48 luvun 9 §:n mukaan ympäristörikosluvun rikoksiin sovelletaan rikoslain 
9 luvun oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä. Ympäristörikokset 
tapahtuvat usein yritystoiminnan yhteydessä20. Jotta rangaistuksella olisi vaikutusta 
tekijän toimintaan myös tulevaisuudessa on tärkeää, että sen kohde on oikea. Faktisen 
toimijan ja vastuuvelvollisen lisäksi yhteisösakon kohdistuessa itse yhtiöön on lain-
säätäjä halunnut uskoa, että näin olisi. Yhtiö on tuomittava yhteisösakkoon, mikäli 
edellytykset täyttyvät. Yhteisösakon vaatimatta jättämiseen ja tuomitsematta jättämi-
sen perusteet on kirjoitettu rikoslain 9 lukuun. Yhteisösakon määrät ovat pysyneet 
meillä hyvin maltillisina.

Mittaamisperusteet löytyvät rikoslain 9 luvun 6 §:stä. ”Yhteisösakon rahamäärä 
vahvistetaan oikeushenkilön 2 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin laadun ja laajuuden tai 
johdon osuuden sekä oikeushenkilön taloudellisen aseman mukaan. Laiminlyönnin ja 
johdon osuuden merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon tehdyn rikoksen laji ja va-
kavuus, rikollisen toiminnan laajuus, tekijän asema oikeushenkilön toimielimissä, se, 
osoittaako oikeushenkilön velvollisuuksien rikkominen piittaamattomuutta lain sään-
nöksistä tai viranomaisten määräyksistä, sekä muualla laissa säädetyt rangaistuksen 
mittaamisperusteet. Taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon oikeushen-
kilön koko, vakavaraisuus, toiminnan taloudellinen tulos sekä muut oikeushenkilön 
talouden arvioimiseen olennaisesti vaikuttavat seikat”.

Yhteisösakkoon tuomittiin ympäristörikoksista vuonna 2010 2 kertaa suuruudel-
taan keskimäärin 4.000 euroa, vuonna 2009 ei yhtään yhteisösakkoa, vuonna 2008 
yhden kerran 8.000 euroa ja 2007 kolme kappaletta keskimäärin 7166 euroa. Vuonna 
2011 tuomittiin kaksi kertaa keskimäärin 12.500 euron suuruiseen yhteisösakkoon21.

Yhteisösakolla tavoitellaan vaikuttavuutta yhtiön toimintaan, koska yksityishen-
kilöiden saamat sakkorangaistukset ovat yhtiöiden mittapuussa varsin vähäisiä. Yh-
den kerran on tuomittu merkittävä 500.000 euron yhteisösakko vakavasta onnetto-
muudesta22, joka rikosoikeudellisesti arvioitiin rikoslain 48 luvun 4 §:n mukaiseksi 
tuottamukselliseksi ympäristön turmelemiseksi. Yhteisösakon saajana oli yksi maan 
suurimmista yrityksistä.

20  HE 94/1993 vp. s. 199.
21  Suomen tilastokeskus/Oikeus/Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset/Taulukot/Rangaistukset rikoksittain.
22  Korkeimman oikeuden tuomio 20.3.2008 dnro R2007/147.
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7.  Muut rikokseen perustuvat seuraamukset

Rangaistuksen lisäksi rikoksesta saattaa olla myös muita seuraamuksia. Ympäristöri-
koksilla tavoitellaan pääsääntöisesti taloudellista hyötyä ja ne joidenkin luokitusten 
mukaan kuuluvatkin talousrikoksiin. Yritystoiminnan yhteydessä tehdyt ympäristöri-
kokset tehdään nimenomaan kustannusten säästämiseksi. Tällöin on erityisen tärkeää 
pyrkiä konfiskoimaan kaikki rikoksen aiheuttama lisähyöty. Konfiskoida voidaan 
myös muuta rikokseen liittyvää omaisuutta. Rikoslain 10 luku säätää edellytykset ja 
rajoitukset konfiskaatiolle. Rikoksentekijälle määrätyillä rikokseen perustuvilla tai 
siitä aiheutuvilla muilla seuraamuksilla voi olla vaikutusta rangaistukseen sitä lieven-
tävänä tekijänä.

 
7.1  Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty

Rikoslain 10 luvussa säädetään menettämisseuraamuksista. Valtiolle menetetyksi on 
tuomittava rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Taloudellisen hyödyn menettämi-
nen on pääsääntönä kaikissa rikoksissa riippumatta rikoksen törkeysasteesta ja siitä 
onko rikos rangaistava tahallisena vai tuottamuksellisena.

Laissa ei ole säännöksiä rikoshyödyn laskemisesta. Lainkohdan mukaan hyöty on 
laskettava ottaen huomioon ”rikoksen laatu, rikollisen toiminnan laajuus ja muut olo-
suhteet”. Esitutkintaviranomaiselle lausuntoja antavat ympäristöviranomaiset ja kun-
nan valvontaviranomaiset ovat hyviä asiantuntijoita siinä, minkälaisia investointeja 
olisi pitänyt tehdä ja mitä niiden tekemättä jättämisellä on säästetty. Varsinaisen voiton 
laskeminen voi olla monimutkaisempi laskutehtävä, eikä näissä ainakaan syyttäjien 
taholta ole pyritty absoluuttisen tarkkoihin määriin. Prosessin tarkoituksenmukaisuus 
ja nopeus ovat olleet johtavia periaatteita, mikä usein on johtanut myös vastaajays-
tävälliseen laskentatapaan. Tarkoitus ei ole ollut tehdä rikoshyödyn käsittelemisestä 
pääasiaa. Rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä voivat olla esimerkiksi säästyneet 
jätteenkäsittelymaksut, investointikustannukset ja ympäristölupamaksut sekä laitto-
masta liiketoiminnasta syntynyt voitto.

Hyötyä ei rikoslain 10 luvun 2 §:n tuomita menetetyksi siltä osin kuin asianomis-
tajalle tuomitaan vahingonkorvausta. Asianomistajan oikeus korvaukseen on ensisi-
jainen, mutta mikäli korvauskysymystä ei ole ratkaistu siihen rikosoikeudenkäyntiin 
mennessä, missä konfiskaatiota käsitellään tulee hyöty määrätä valtiolle menetetyksi. 
Mikäli vahingonkorvausvaatimusta syystä tai toisesta ei ratkaista viimeistään silloin, 
kun kysymys konfiskaatiosta on ratkaistavana, ei edes vahingonkorvauksen vireillä 
olo estä konfiskaatiota23.

23  Rautio 2006 s. 191–192.
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7.2 Rikoksentekoväline

Luvun 4 §:n mukaan myös rikoksentekovälineet on tuomittava valtiolle. Pykälän toi-
sessa momentissa todetaan, että menetetyksi voidaan tuomita esine tai omaisuus, jota 
on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä tai joka on yksinomaan tai pääasiallisesti 
hankittu rikoksen tekemistä varten taikka on ominaisuuksiltaan erityisen sovelias ta-
hallisen rikoksen tekemiseen. Rikoksentekovälineinä voivat tulla kysymykseen erilai-
set jätteiden käsittelyyn tai kuljettamiseen liittyvät astiat tai laitteet.

Luonnonvararikoksiin kuuluvien rikoslain 48a luvun metsästysrikoksen osalta so-
velletaan erityissäännöksiä pyyntivälineiden menettämisen osalta (ks. mm. metsäs-
tyslaki 81 §)

7.3  Muun omaisuuden menettäminen

Myös rikoksella tuotettu, valmistettu, aikaansaatu tai rikoksen kohteena ollut esine tai 
omaisuus on tuomittava valtiolle menetetyksi, jos sen hallussapito on rangaistavaa. 
Näin voidaan menetellä myös, mikäli menettämisseuraamus on tarpeen esineen tai 
omaisuuden terveydelle tai ympäristölle haitallisten ominaisuuksien vuoksi, uusien 
rikosten ehkäisemiseksi, säännöstelyä taikka maahantuontia tai maastavientiä koske-
vien rajoitusten tai määräysten tarkoituksen toteuttamiseksi tai luonnon tai ympäristön 
suojelemiseksi annettujen säännösten tai määräysten toteuttamiseksi (5 § 2 mom. 4).

Hallituksen esityksen24 mukaan menettämisseuraamus olisi yleensä tarpeen niissä 
tilanteissa, joissa lainsäädännöllä on pyritty suojelemaan luontoa tai ympäristöä estä-
mällä haitallisia muutoksia, turvaamalla eläimille ja kasveille tietyt elinolosuhteet ja 
pysyttämällä tietynsuuruinen eläin- tai kasvikanta ja tapauksissa, missä säännöksiä 
olisi rikottu laajalti. Viljanen25 on maininnut esimerkkinä tilanteen, missä maa-aines-
lain vastaisen kallion louhinnan seurauksena valtiolle menetetyksi tuomittaisiin irro-
tettu ja mahdollisesti sepeliksi murskattu kiviaines.

Myös menetetyksi tuomittavan esineen säilyttämiseen käytetty väline voidaan tuo-
mita valtiolle menetetyksi.

Menettämisseuraamusvaatimusta voidaan ajaa, vaikka rikoksesta ei olisi syytettä 
nostettukaan. Näin esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomio 2.7.2010, nro 1867, 
Diaarinro R 10/1129. Tapauksessa tulli oli takavarikoinut suuren määrän erilaisia 
Cites -sopimuksen nojalla suojeltujen eläinten osista tehtyjä tuotteita. Esitutkinta ra-
joitettiin, koska oli selvää, että tekijöitä ei tulla saamaan vastuuseen, mutta syyttäjä 
vaati tuotteet valtiolle.

24  HE 80/2000 vp. s. 29.
25  Viljanen 2007 s. 394.
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7.4  Arvon tuomitseminen valtiolle

Mikäli 4 tai 5 §:ssä mainittua esinettä tai omaisuutta ei voida tuomita valtiolle esi-
merkiksi sillä perusteella, että omaisuus kuuluu muulle kuin rikoksentekijälle tai että 
omaisuus tai esine on kätketty tai sitä ei muutoin tavoiteta, voidaan rikoksentekijä, 
osallinen tai se jonka puolesta rikos on tehty tuomita menettämään esineen tai omai-
suuden sijasta kokonaan tai osaksi sen arvo tietyin edellytyksin.

Luonnonsuojelulain 59 §:ssä on erityissäännös26 luonnonsuojelurikoksen kohteena 
olleen tuomitsemisesta valtiolle. Lisäksi on tuomittava valtiolle se arvo, mikä rauhoi-
tetulla eläimellä tai kasvilla on lajinsa edustajana. Ympäristöministeriö on laatinut 
arvot eri lajien edustajille27. Luonnonsuojelulain 59 §:n konfiskaatiosäännös on poik-
keus siihen pääsääntöön, että valtiolle tuomitaan joko esine tai omaisuus tai sen arvo. 
Lainkohta edellyttää tältä osin kaksinkertaista konfiskaatiota.28

8.  Ympäristörikoksista tuomittava hallinnolliset    
 ”rangaistukset” – öljypäästömaksu ja laiminlyöntimaksu

Suomessa ympäristöviranomaisilla ei ole käytössään hallinnollisia rangaistuksen-
luonteisia keinoja, mikäli toimija menettelee lainvastaisesti. Ympäristöviranomaiset 
voivat lähinnä opastaa, neuvoa ja ohjata tai vaatia keskeyttämään toiminnan tai vaatia 
toiminnanharjoittajaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Viimeksi mainittuja voi-
daan tehostaa uhkasakolla.

Poikkeuksena on hallinnollinen öljypäästömaksu, jonka Rajavartiolaitos voi mää-
rätä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka tapahtumahetkellä on aluksen 
omistaja tai laivanisäntä, mikäli alus päästää öljyä merenkulun ympäristönsuojelulain 
(1672/2009) vastaisesti. Rajavartiolaitos määrää hallinnollisen öljypäästömaksun, jon-
ka suuruus määräytyy kaavamaisesti taulukon mukaan. Summat ovat rikosprosessissa 
määrättäviin sakkorangaistuksiin verrattuna varsin suuria. Yksittäiset öljypäästömak-
sut ovat vaihdelleet noin 4.000 euron ja 22.000 euron välillä29. Mikäli epäilty myös 
tuomitaan rikosprosessissa, niin öljypäästömaksu palautetaan hänelle. Rikosprosessi 
on hallinnolliseen menettelyyn nähden ensisijainen.

Toinen poikkeus on jätelain (646/2011) 13 luvun 131 §:n mukainen laiminlyönti-
maksu, jonka valvontaviranomainen voi määrätä. Laiminlyöntimaksu voidaan mää-
rätä tietyistä lainkohdassa mainituista laiminlyönneistä, jotka perustuvat lähinnä 
viranomaisille tehtävien ilmoitusten tai hakemusten tekemättä jättämisiin tai siihen, 

26  Vrt. Myös metsästyslaki 80 §.
27  Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista 3.1.2002 

(9/2002).
28  Suvantola–Similä 2011 s. 337.
29  Raportti vuosien 2009–2010 ympäristörikoksista Suomessa/Suomen kansallinen ympäristörikosseu-

rantatyöryhmä 30.6.2011 s. 19.
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ettei vaadittavia asiakirjoja pidetä tiettyjen menettelyjen yhteydessä mukana. Laimin-
lyöntimaksun suuruudesta määrätään 132 §:ssä ja se voi olla tietyin edellytyksin jopa 
500.000 euroa. Laiminlyöntimaksua ei voida määrätä sille, joka on tuomittu rangais-
tukseen samaa asiaa koskevasta rikkomuksesta tai jos asia on vireillä esitutkinnassa, 
syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa. Laiminlyöntimaksu 131 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta hakemuksen tekemättä jättämisestä voidaan määrätä uudelleen laimin-
lyönnin jatkuessa, kun edellisen maksun määräämisestä on kulunut vähintään kalen-
terivuosi. Laiminlyöntimaksun säätämisen ajankohdan läheisyydestä johtuen, ei sen 
määräämisestä ole tässä vaiheessa kokemuksia.

9.  Lopuksi

Kuten edellä mainitusta ilmenee on pääasiallinen rangaistus ympäristörikoksesta sak-
korangaistus. Sama tilanne on myös naapurimaassamme Ruotsissa. Rangaistukset 
ovat pääasiassa sakkorangaistuksia ja vain joissakin tapauksissa on tuomittu ehdol-
lisia vankeusrangaistuksia. Kynnys tuomita ankarammin säädellystä ympäristörikok-
sesta on erittäin korkea30. Näin huolimatta siitä, että lain esitöissä on painotettu ympä-
ristörikosten vakavuutta31.

Suomalaisessa oikeuskäytännössä ympäristörikoksista tuomittavien rangaistusten 
mittaamisessa otetaan huomioon ”vain” juuri nyt näkyvissä oleva aiheutettu ympä-
ristövahinko tai sen vaara. En pitäisi kovin vääränä rangaistustasoa yleisesti mää-
riteltäessä sitä, että otettaisiin huomioon ympäristövahinkojen pitkäaikaisuuden, 
laaja-alaisuuden ja niiden aiheuttamien terveysriskien ennalta-arvaamattomuus ja 
tuntemattomuus.

Myös tuomioistuimia velvoittava oikeuskäytännön yhtenäisyyden vaatimus voi 
ympäristörikoksissa johtaa siihen, että rikosten tuntemattomuuden vuoksi määrätään 
lieviä rangaistuksia ja näin oikeuskäytäntö myös jää tällaiseksi, vaikka lainsäätäjä 
olisikin alun perin tarkoittanut rangaistusasteikon laajemmalti sovellettavaksi.32

Merkitystä ei ympäristörikoksen vakavuuden arvioinnissa anneta suoraan tunnus-
merkistöstä johtuen myöskään sille, kuinka paljon taloudellista hyötyä menettelyllä 
on tavoiteltu tai kuinka suunnitelmallisesti menettely on toteutettu. Tämä varsin mo-
nissa törkeissä rikoksen tekomuodoissa yhtenä kvalifiointiperusteena oleva ammatti-
maisuus/suunnitelmallisuus tai hyödyn tavoittelu puuttuu tyystin rikoslain 48 luvun 
2 §:n törkeän ympäristön turmelemisen rikoksen tunnusmerkistöstä. ”Jos ympäristön 
turmelemisessa 1) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahin-
gon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkä-
aikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka 2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun 

30  Miljöbalken 29. kap 1 § - asteikko 6 kk-6v.
31  Träskman 2010 S. 201.
32  Ks. myös Lappi-Seppälä 2000 s. 319 kohta ”Riskejä ja mahdollisuuksia”.
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menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta ja 
rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava...van-
keuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi”. Menettelyn 
törkeys arvioidaan lähinnä ympäristölle aiheutetun seurauksen kautta.

Käytännössä tämä saattaa johtaa tilanteisiin, joissa vuosia ammattimaisesti har-
joitettu valtavaa taloudellista hyötyä tuottanut toiminta tulee rangaistavaksi ”vain” 
ympäristön turmelemisena, mikäli ympäristölle aiheutettu vahinko ei täytä pykälän 
tai muun rikoksen vaatimusta. Ympäristörikokset tehdään kuitenkin lähes pääsään-
töisesti taloudellisen hyödyn tavoittelun tarkoituksessa. Näissä saattaa esiintyä myös 
petosrikoksille tyypillisiä elementtejä kuten viranomaisille ilmoittamatta jättäminen 
tai oikean asianlaidan salaaminen. Monissa muissa rangaistussäännöksissä sekä toi-
minnan ammattimaisuus/suunnitelmallisuus tai suuren hyödyn tavoittelu tekevät teos-
ta törkeän.

Perinteisissä anastusrikoksissa on tavoitellun tai saadun hyödyn määrällä törkeys-
arvostelussa luonnollisesti suurikin merkitys. Uudessa rikoslain 17 luvun 14 a §:n 
törkeässä eläinsuojelurikoksessa ja 48a luvun 1 a §:n törkeässä metsästysrikoksessa 
taloudellisen hyödyn tavoittelu muodostaa teon kvalifiointiperusteen yhdessä koko-
naisarvostelun kanssa. Ympäristörikoskin on kuitenkin ennen kaikkea talousrikos 
– harva tuhoaa ympäristöä muilla motiiveilla.

Yksityiselle ihmiselle sakkorangaistukset laskennallisine rikoshyötyineen voivat 
oikeasti olla tuntuva ja riittävä seuraamus rikoksesta. Rangaistusten mittaamisella on 
merkitystä ympäristörikoksissa erityisesti silloin, kun on kysymys yritystoiminnas-
sa tapahtuneesta menettelystä. Koska toimintaa tällaisessa tilanteessa edeltää usein 
harkinta laillisen ja laittoman toiminnan välisestä hyödystä, rangaistusten yleispre-
ventiivisyydellä voi olla merkitystä enemmän kuin ns. perinteisissä rikoksissa. Koska 
kiinnijäämisriski on valvonnan hampaattomuuden takia suhteellisen pieni, tulisi ran-
gaistusten olla sitäkin ankarampia, jos ja kun ne tulevat ilmi. Vaarana on nimittäin, 
että tulee kannattavammaksi kokeilla laitonta tietä, jos kiinnijääminen johtaa korkein-
taan niiden kustannusten korvaamiseen, jotka on säästetty lainvastaisella menettelyllä 
ja lievään sakkorangaistukseen.
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