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JOHDANTO 

Menettämisseuraamuksia koskevien säännösten kokonaisuudistus tapahtui 1.1.2002 
voimaan tulleilla lainmuutoksilla (875-894/2001). Rikoslakiin otettiin uusi 10 luku, 
johon sisällytettiin menettämisseuraamuksia koskevat soveltamisalaltaan yleiset 
säännökset. Samalla kumottiin valtaosa menettämisseuraamuksia koskevista lukuisista 
säännöksistä niin rikoslaissa kuin sen ulkopuolisessakin lainsäädännössä. 

Uudistukseen sisältyi useita merkittäviä muutoksia entiseen menettämisseuraamuksia 
koskevaan säännöstöön. Merkittävimpiä olivat laajennettu hyötykonfiskaatio, 
vahingonkorvauksen ja hyötykonfiskaation välisen suhteen määritteleminen uudelleen 
sekä säännös siitä, että menettämisseuraamuksen tuomitseminen edellyttää sen 
vaatimista. 

Uudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää menettämisseuraamuksia koskeva lainsäädäntö 
ja samalla kumota tarpeettomat konfiskaatiopykälät. Menettämisseuraamuksen 
määrääminen haluttiin kytkeä sen tarkoitukseen.  Menettämisseuraamus ei ole 
luonteeltaan rangaistus, vaan turvaamistoimenpide. Sellaisena se on yleensä tarpeen 
esineen ominaisuuksien vuoksi, rikosten ennalta ehkäisemiseksi tai rikoksen tuottaman 
taloudellisen hyödyn pois saamiseksi taikka sen estämiseksi, että hyödyllä rahoitetaan 
uusia rikoksia. 

Menettämisseuraamuksia tuomittaessa on uudistuksen tavoitteiden valossa pyrittävä 
yhdenvertaisuuteen ja ennustettavuuteen. Samalla on säännöksissä tuomarille annetun 
harkintavallan nojalla huolehdittava siitä, että menettämisseuraamusta koskeva ratkaisu 
on kussakin yksittäistapauksessa oikeudenmukaisessa suhteessa rikokseen ja asian 
olosuhteissa kohtuullinen. 

Tässä raportissa on pyritty esittelemään käytännönläheisesti ja tiivistetysti rikoslain 10 
luvun  säännökset sekä esitetty niitä koskevat työryhmän tarpeellisiksi ja mahdollisiksi 
havaitsemat tulkinta- ja menettelytapasuositukset. Sanotuista säännöksistä on jo 
oikeuskirjallisuudessa olemassa rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljasen 
perusteellinen ja kattava esitys "Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena" 
(2007), jonka ohella on mainittava eritoten Jaakko Raution väitöskirja 
"Hyötykonfiskaatiokanne" (2006). Raportissa on lain esitöiden (HE 80/2000vp, LaVM 
14/2001vp) ja muiden oikeuslähteiden ohella hyödynnetty erityisesti näitä teoksia. 

Työryhmä on jakanut keskenään kirjoitustyön, minkä jälkeen syntyneet luonnokset on 
käsitelty yhdessä. Koko työryhmä vastaa siten raportin koko tekstistä. Työryhmä kiittää 
raportin kommentoinnista OTT Jussi Matikkalaa ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio-
ta. Raportti on esitelty Helsingin hovioikeuspiirin Laatupäivillä 11.12.2008, minkä 
jälkeen se on viimeistelty 19.1.2009 mennessä. 
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1. MENETTÄMISSEURAAMUKSEN YLEISET EDELLYTYKSET 

1.1. Rikos menettämisseuraamuksen edellytyksenä (RL 10:1.1)

Rikoslain 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan menettämisseuraamus perustuu aina 
rangaistavaksi säädettyyn tekoon eli rikokseen. Se, millaista liityntää rikoksen ja 
menettämisseuraamuksen välillä vaaditaan, ilmenee tarkemmin kustakin eri 
konfiskaatiolajia koskevasta säännöksestä.

Rikos voi olla sinänsä tahallinen tai tuottamuksellinen. Erolla on kuitenkin merkitystä 
mm. rikoksentekovälineen menettämistä koskevan säännöksen soveltuvuuden suhteen 
(RL 10:4). 

Rikos voi olla virallisen syytteen alainen tai asianomistajarikos. Syyttäjä ei voi esittää 
asianomistajarikoksen kohdalla konfiskaatiovaatimustakaan, jos hänellä ei ole 
syyteoikeutta. Syyteoikeutensa riippuessa siitä, vaatiiko erittäin tärkeä yleinen etu 
syytteen nostamista, syyttäjä voi vedota tämän vaatimuksen täyttääkseen myös 
menettämisseuraamukseen. 

Myös rangaistava rikoksen yritys tai valmistelu voi olla menettämisseuraamuksen 
peruste. Yritys tai valmistelu voi merkitä myös täytettyä rikosta, jonka perusteella 
menettämisseuraamus on tuomittavissa. 

Rikos menettämisseuraamuksen yleisenä edellytyksenä voi siis edellyttää erityistä 
huomiota, jos pääkäsittelyn kuluessa rikosnimike näyttää muuttuvan rikoksen A 
yrityksestä täytetyksi rikokseksi B, virallisen syytteen alainen rikos lievenevän 
asianomistajarikokseksi taikka tahallinen teko muuttuvan tuottamukselliseksi. Ongelma 
ei liene esimerkiksi tapon yrityksen muuttuminen törkeäksi pahoinpitelyksi ja 
tekovälineenä käytetyn puukon tuomitseminen valtiolle; sen sijaan sellainen voi olla 
esimerkiksi tahallisen yrityksen muuttuminen tuottamukselliseksi rikokseksi. 
Esitettäessä vaihtoehtoisia rangaistusvaatimuksia kesken käsittelyn myös 
menettämisvaatimuksiin perusteineen on syytä kiinnittää huomiota. 

Entä jos kysymyksessä on rikoksen yrityksestä luopuminen tai tehokas katuminen (RL 
5:2)? Näitä tilanteita ei mainita RL 10 luvun 2 momentin tyhjentävässä luettelossa 
tapauksista, joissa menettämisseuraamus on mahdollinen, vaikka sen perustava teko ei 
ole rangaistava in concreto. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty (Viljanen mt. s. 32), että 
yrityksestä luopumisen ja tehokkaan katumisen tapauksissa menettämisseuraamuksen 
rikosedellytys täyttyy. 

Menettämisseuraamuksen rikosedellytyksen täyttävät kaikki eri osallisuusmuodot, 
kuten välillinen tekeminen, yllytys ja avunanto. 

Se, että tekijä jätetään syykseen luetusta rikoksesta rangaistukseen tuomitsematta, ei 
estä menettämisseuraamuksen tuomitsemista. Tilanne mainitaan kuitenkin yhtenä 
menettämisseuraamuksen kohtuullistamisperusteena (RL 10:10.1/2). 

Ainoan poikkeuksen siitä, että menettämisseuraamuksen perustavasta rikoksesta on 
esitettävä aina tuomitsemiseen riittävä näyttö muodostaa laajennettu hyödyn 
menettäminen (RL 10:3). 

Jos tekoon soveltuu jokin oikeuttamisperuste, kuten hätävarjelu tai pakkotila, kyse ei 
ole ollenkaan rangaistavasta teosta eikä menettämisseuraamukselle ole perustetta. 
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1.2. Menettämisseuraamus, kun teko ei ole rangaistava in concreto (RL 10:1.2)

Rikoslain 10 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetään tyhjentävästi tilanteista, joissa 
menettämisseuraamus on mahdollinen, vaikka sen perustavasta teosta ei voida tuomita 
tuossa tapauksessa tosiasiassa rangaistusta. 

Ensimmäinen tilanne on alle 15-vuotiaan tai syyntakeettoman teko. Näissä tapauksissa 
on erityistä huomiota kiinnitettävä konfiskaation kohtuullisuuteen. Alaikäisen ja 
syyntakeettomien mahdollinen erityiskohtelu koskee vain heihin itseensä kohdistuvia 
menettämisseuraamuksia. Jos tällainen tekijä on luovuttanut rikoksentekovälineen 
toiselle, esine voi olla konfiskoitavissa tältä, vaikka sitä ei alaikäiseltä mahdollisesti 
olisikaan konfiskoitu.

Konfiskaatiolajilla on myös merkitystä. Hyödyn tuomitseminen menetetyksi myös 
alaikäisiltä ja syyntakeettomilta on usein yhtä perusteltua ja oikeudenmukaista kuin 
muiden kohdalla. Sama koskee rikoksentekovälinettä, rikoksen tuotetta ja rikoksen 
kohteena ollutta omaisuutta. 

Toisena tilanteena momentissa on lueteltu anteeksiantoperusteet, joista huolimatta 
menettämisseuraamus voidaan tuomita. Näitä ovat: 
- anteeksiannettava kieltoerehdys (RL 4: 2 ) 
- anteeksiannettava hätävarjelun liioittelu (RL 4:4.2) 
- anteeksiannettava pakkotila (RL 4:5.2) 
- anteeksiannettava voimakeinojen käytön liioittelu (RL 4:6.3) 
- sotilaalta ei voida kohtuudella edellyttää esimiehen käskyn täyttämättä jättämistä 
(RL 45:26 b.2) 

Vaikka tekijä on anteeksiantoperusteen käsillä ollessa rangaistusvastuusta vapaa, hänen 
tekonsa on silti oikeudenvastainen. Anteeksiantoperuste antanee kuitenkin tavanomaista 
useammin aiheen kohtuullistaa menettämisseuraamusta.

Huomattakoon, että tunnusmerkistöerehdystä (RL 4:1) ei po. momentissa mainita. 
Tunnusmerkistöerehdys poistaa teolta tahallisuuden. Menettely voi kuitenkin olla 
tuottamuksellisena rangaistava: menettämisseuraamukselle on tällöin peruste. 

Momentin kolmas kohta liittyy siihen, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevan 
RL 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan oikeushenkilö on tuomittavissa yhteisösakkoon, 
vaikkei rikoksentekijää saada selville (anonyymi syyllisyys) tai muusta syystä tuomita 
rangaistukseen. Näissä tapauksissa myös menettämisseuraamus on mahdollista tuomita. 

Toinen anonyymin syyllisyyden kohdalla menettämisseuraamuksen mahdollistava 
säännös on sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22.1 §:ssä, 
jonka mukaan julkaistun viestin sisältöön perustuvaan rikokseen liittyvä menettämis-
seuraamus voidaan määrätä myös, vaikka rikoksentekijää ei saada selville (esimerkiksi 
lähdesuojan vuoksi). 

1.3. Menettämisseuraamuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen (RL 8:9)

Vanhentuminen voi estää menettämisseuraamuksen tuomitsemisen. Menettämisseuraa-
muksen tuomitsemisen estävästä vanhentumisessa on säädetty RL 8:9:ssä, jonka 
mukaan menettämisseuraamusta ei saa tuomita, mikäli teosta ei vanhentumisen vuoksi 
saa tuomita rangaistusta. Menettämisvaatimuksen lyhin vanhentumisaika on kuitenkin 
viisi vuotta. RL 10:4:ssä tarkoitetun rikoksentekovälineen tai RL 10:5:ssä tarkoitetun 
muun omaisuuden osalta menettämisvaatimus ei lainkaan vanhennu. Tämä vanhentu-
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mattomuus ei koske RL 10:4-5:ssä tarkoitetun esinekonfiskaation sijasta tuomittavaa 
arvokonfiskaatiota (RL 10:8) koskevaa vaatimusta. 

RL 8:9:ää on tulkittava siten, että menettämisvaatimuksen vanhentuminen on sidottu 
sen perustana olevan rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseen. Menettämisseuraamusta 
ei myöskään saa tuomita, jos sen perustana olevasta rikoksesta ei enää saa tuomita 
rangaistusta RL 8:6:n mukaan (ns. tuomitsemisvanhentuminen). 

Syyteoikeuden vanhentumisesta on säädetty RL 8:1:ssä. Menettämisvaatimuksen 
lyhimmän vanhentumisen ajan ollessa viisi vuotta ja lyhimmän syyteoikeuden vanhen-
tumisajan ollessa kaksi vuotta on mahdollista, että tuomitaan menettämisseuraamus, 
vaikka rikoksesta ei enää voida syytevanhentumisen vuoksi tuomita rangaistusta. 

Menettämisseuraamuksen erityistä viiden vuoden vanhentumisaikaa ei aikoinaan 
vastoin hallituksen esitystä poistettu laista, koska lakivaliokunta piti sitä tarpeellisena 
talousrikosten torjunnan ja rikoksella saadun hyödyn konfiskoinnin tehostamisen 
vuoksi (HE 27/1999, LaVM 1/2001). 

RL 10:4-5:ssä tarkoitettua esinekonfiskaatiota koskevan vaatimuksen vanhentumatto-
muus perustuu lain esitöiden valossa konfiskaation tavoitteisiin. Tällä viitataan 
tarpeeseen ehkäistä erityisen laatunsa ja ominaisuuksiensa puolesta rikolliseen käyttöön 
soveltuvien esineiden ja omaisuuden käyttäminen tuolla tavalla vastaisuudessa. Ajan 
kulumisen myötä esineen ominaisuudet ja muut olosuhteet voivat muuttua niin, ettei 
tällaiselle konfiskaatiolle ole enää uusien rikosten ehkäisemiseksi tarvetta. Vanhentu-
mattomuus ei tee sanottujen pykälien, joihin RL 8:9 viittaa kokonaisuudessaan, mukaan 
osin harkinnanvaraisesta konfiskaatiosta pakollista. 

RL 10:1.2:n 1 - 2 kohdissa tarkoitettujen tekojen kohdalla (alle 15-vuotiaiden tai 
syyntakeettomien teot tai anteeksiantoperusteen soveltamistapauksissa) on menettä-
misseuraamuksen tuomitsemisen estävä vanhentumisaika perusteltua laskea sen 
mukaan, mikä olisi ollut tekoon sovellettava rangaistusasteikko, jos käsillä ei olisi ollut 
sanotunlaisia teolta rangaistavuuden in concreto poistavia seikkoja. 

RL 8:4:ssä on säädetty syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamisesta. Jos syyteoikeuden 
vanhentumisaikaa jatketaan, myös menettämisvaatimuksen vanhentumisaika 
vastaavasti pitenee. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty vastakkaiset tulkinnat siitä, 
voidaanko pykälän perusteella vanhentumisaikaa jatkaa pelkästään menettämisvaati-
muksen esittämiseksi (Rautio mt. s. 211 - 213, Viljanen mt. s. 61).

Tuomitun menettämisseuraamuksen raukeamisesta on säädetty RL 8:14:ssä. Sen 
mukainen menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon ehdoton vanhentumisaika on 
kymmenen vuotta lainvoimaisen  tuomion antamispäivästä lukien. RL 10:4-5:ssä 
tarkoitettua omaisuutta koskevan menettämisseuraamuksen täytäntöönpano ei kuiten-
kaan raukea. 

2. HYÖDYN MENETTÄMINEN (RL 10:2)

2.1 Mitä tarkoitetaan taloudellisella hyödyllä? 

Rikoslain 10:2.1:n mukaan rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle 
menetetyksi. Lain esitöiden (HE 80/2000 s. 21) mukaan taloudellisena hyötynä pidetään 
rahan lisäksi myös sellaista esinettä tai oikeutta, jolla on raha-arvoa. Rikoksen tuottamaa 
mielihyvää ei voida arvostaa rahaksi eikä sitä sen enempää kuin esinettä, jolla on vain 
tunnearvoa, voida konfiskoida. Taloudellisesti täysin arvoton esine lienee harvinainen. 
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Harvinaista on myös, että rikoksella saadaan hyötynä laillinen saatava. Entä jos tällaista 
laillista saatavaa väitetään arvottomaksi velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi? Viljanen 
(mt. s. 67) on epäillyt Honkasalon kantaa, jonka mukaan tällainen saatava ei ole 
katsottavissa hyödyksi, esittäen, että saatavaa koskevaa velkomuskannetta ei hylättäisi 
velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi eikä maksukyvyttömyys ole välttämättä lopullista. 
Lähtökohta lienee, että hyötykonfiskaatio on tuomittava, kun saatavasta on mahdollisuus 
saada suoritustuomio. Saatavan arvoon liittyvät seikat, kuten velallisen maksykyky ja sen 
kehitysennuste sekä saatavan vanhentumisnäkymät, saattanevat jossain tapauksessa puoltaa 
ainakin menettämisseuraamuksen kohtuullistamista. 

Ratkaisussa HelHO 18.9.2006 nro 2695 (R 05/3182) katsottiin, ettei syyttäjän väittämä 
mahdollinen vastaajan seksipalveluina saama vastike ollut sellaista taloudellista hyötyä, 
joka voitiin määrätä valtiolle menetetyksi.  

Rikoksella saatua oikeutta, jolle oikeusjärjestys ei anna oikeussuojaa, ei perinteisesti ole 
pidetty rikoksen tuottamana hyötynä. Esimerkkinä tällaisesta oikeudenvastaisesta 
saatavasta on pelivelka uhkapelistä. Oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ole yhtenäistä sen 
suhteen, onko huumausaineiden myynnistä velaksi jäänyt osuus rikoshyötyä vai ei. 

Ratkaisussa THO 22.1.2002 nro 158 (R 01/69) hovioikeus otti tuomitessaan hyödyn 
valtiolle menetetyksi vähennyksenä huomioon määrät, jotka huumausaineiden ostajat 
olivat jääneet velkaa. Hovioikeus ei ole tältä osin perustellut ratkaisua. Viljasen (mt. s. 
66) mukaan tausta-ajatuksena on epäilemättä ollut se, ettei huumausaineiden myyjällä 
ollut laillista mahdollisuutta periä saataviaan. Viljasen mukaan tällainen suhtautuminen 
huumevelkoihin antaa kuitenkin huumekauppiaalle tosiasiallisen mahdollisuuden 
hyötyä rikoksestaan, sillä huumevelat peritään usein varsin brutaaleinkin keinoin.

Ratkaisuun THO 22.4.2004 nro 1276 (R 03/2091) liittyen syyttäjä oli käräjäoikeudessa 
laskelmissaan lähtenyt kokonaishyödystä, vaikka oli pitänyt ilmeisenä, ettei huumaus-
aineiden myyjä ollut saanut maksua kaikesta myymästään huumausaineesta ja perusteli 
vaatimusta sillä, että tosiasiassa huumevelkoja peritään tehokkaasti ja että hyötyä oli 
siten syntynyt. Käräjäoikeus totesi, että myytyjen huumausainemäärien jäädessä 
velaksi huumausaineiden myyjän tosiasialliset mahdollisuudet niiden perimiseen olivat 
todennäköisesti syyttäjän esittämää vähäisemmät, koska huumausaineiden myyjältä 
puuttui kokonaan esimerkiksi mahdollisuus velkomiskanteen ajamiseen tuollaisten 
saatavien osalta. Käräjäoikeuden mukaan selvitystä tehokkaiden perintäkeinojen 
käyttömahdollisuudesta ei ollut. Käräjäoikeus katsoi siten lähtökohtaisesti, ettei velaksi 
jääneitä määriä voitu pitää sellaisena taloudellisena hyötynä, joka voitaisiin tuomita 
valtiolle menetetyksi. Käräjäoikeus arvioi määrän, joka huumausaineiden myyjältä 
tulisi todennäköisesti jäämään taloudellisena hyötynä toteutumatta. 
Menettämisseuraamuksen osalta hovioikeuteen valitti vain vastaaja ja hovioikeus 
pysytti käräjäoikeuden tuomion menettämisseuraamuksen osalta.   

Näin myös ratkaisussa HelHO 14.2.2007 nro 457 (R 05/2884), jossa vastaaja oli 
myynyt hasista yhteensä 13.825 euron kokonaishintaan. Tästä määrästä vastaaja oli 
myynyt velaksi 3.655 euron arvosta hasista. Käräjäoikeus totesi olevan yleisesti 
tiedossa, etteivät huumausainevelat vanhene ja on ollut täysin vastaajan valittavissa 
myymänsä hasiksen maksutapa. Kysymys on todellisesta velasta, jonka perimistavalla 
ja velallisten maksukyvyllä ja -halulla ei ole merkitystä asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi 
vastaajan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä hasiksen 
myynnistä saatu 13.825 euroa. Hovioikeus totesi, että menettämisseuraamusta 
määrättäessä on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään hyödyn todellinen määrä. 
Vastaajan ei oltu selvitetty saaneen hyötyä siitä, että hän oli rahoittanut 
huumekauppansa aiemmista myynneistä saaduilla tuloilla. Huumekauppiaan 
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myyntisaatavia ei kuitenkaan voida aina pitää rikoshyötynä, koska niitä ei voida 
laillisesti periä. Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, että menettämisseuraamuksesta on 
vähennettävä velkamyynnin vuoksi saamatta jäänyt hyöty 3.655 euroa ja alensi 
menettämisseuraamuksen siten 10.170 euroon. 

Toisen suuntaiseen ratkaisuun on päädytty ratkaisussa KouHO 13.2.2008 nro 179 (R 
07/704). Vastaaja oli kertonut hankkineensa huumausaine-erän 10.000 eurolla. 
Huumausaineen häneltä ostanut henkilö oli maksanut myyjälle käteisenä 1.000 euroa ja 
loppukauppahinta oli jäänyt velaksi. Hovioikeus viittaisi lain esitöihin (HE 80/2000 s. 
21), jonka mukaan taloudellisena hyötynä pidetään rahan lisäksi myös sellaista esinettä 
tai oikeutta, jolla on raha-arvoa. Toiselta oleva saamisoikeus on taloudellinen etuus. 
Hovioikeus lausui, että oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että rikoksella saatua 
oikeutta, jolle oikeusjärjestys ei anna oikeussuojaa, ei voida pitää rikoksen tuottamana 
hyötynä, koska sillä ei ole laillista varallisuusarvoa. Toisaalta hovioikeus totesi olevan 
yleisesti tunnettua, että huumevelat kyllä peritään, usein hyvinkin brutaalein keinoin. 
Tähän nähden hovioikeus katsoi, että huumekauppaan perustuva velaksi jäänyt kaup-
pahinta on otettava huomioon tekijälle koitunutta rikoshyödyn määrää laskettaessa. 
Muu tulkinta olisi hovioikeuden mukaan kriminaalipoliittisesti kestämätöntä ja antaisi 
huumeiden myyjille tosiasiallisen mahdollisuuden hyötyä rikoksestaan. Koska 
vastaajalla ei kuitenkaan ole mahdollista periä saatavaansa laillisin keinoin, hovioikeus 
arvioi kohtuulliseksi taloudellisen hyödyn määräksi tältä osin 6.000 euroa. 

Työryhmä toteaa, että huumausaineen myyntiin perustuvan saamisen katsominen rikos-
hyödyksi on periaatteelliselta kannalta ongelmallista, koska saamisen peruste on oi-
keusjärjestelmän vastainen eikä tällaisen saamisen perimiseksi voi saada oikeussuojaa. 
Muiden rikosten kuin huumausainerikosten kohdalla ei liene luovuttu lähtökohdasta, 
ettei tällaista saamista voida pitää rikoshyötynä. Huumevelkojen tuottaman hyödyn 
arvioiminen on myös käytännössä ongelmallista. Huumevelkoja peritään muullakin 
tavalla kuin rahana. Niiden ns. kovaan perimiseen liittyy usein rikoksia, kuten ryöstö 
tai kiristys. Näidenkin rikosten tuottama hyöty on konfiskoitavissa. Konfiskaatiolla 
tulisi tähdätä uusien rikosten ehkäisemiseen. Tähän nähden ei ole johdonmukaista 
lähteä "siunaamaan" sitä, että tällaisia perimiseen liittyviä rikoksia tulee tapahtumaan 
ja niistä tosiasiallista hyötyä kertymään. Toisaalta rikoshyödyn pois ottaminen on 
tietysti uusien rikosten ehkäisemistä eikä voida kieltää sitä näkökohtaa, että huumeve-
lan huomioimatta jättäminen saattaa tarkoittaa sen merkitsemän hyödyn jäämistä 
huumekauppiaalle. Kuten edeltä ilmenee, tätä näkökohtaa saatetaan painottaa myös 
muita näkökohtia enemmän siten, että huumausaineen myyntiin perustuva saaminen 
arvioidaan ja konfiskoidaan. Kysymyksestä kaivattaisiin  KKO:n  ennakkopäätöstä. 

Paitsi suoranaisena varallisuuden lisäyksenä rikoshyöty voi  ilmetä myös säästönä. 
Liiketoiminnassa tapahtuvien ympäristörikosten hyöty on tyypillisesti tuotantokus-
tannusten, kuten puhdistuskustannusten, säästöä. Rikos voi tuottaa hyötyä siten, että 
liiketoiminnan tappio pienenee. Hyötykonfiskaatio turvaa osaltaan yritysten 
tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia. Rikoksella voi säästää esimerkiksi veroissa, 
jätemaksuissa, kirjanpitokustannuksissa tai työturvallisuudesta huolehtimisesta 
aiheutuvista kustannuksista. Varas säästää anastamansa esineen vähittäismyyntihinnan 
siihen sisältyvine  arvonlisäveroineen ja mahdollisine muine julkisine maksuineen 
(KKO 1992:119, KKO 2002:60). Rikoksen yritykselle tuottamat kustannussäästöt on 
tuomittu menetetyksi esimerkiksi tapauksissa KKO 1995:181 ja KKO 1984 II 189. 

2.2. Mikä taloudellinen hyöty on rikoksen tuottamaa

Rikoksen tuottamaa on rikoksella suoraan saatu (välitön) hyöty. Rikoksen tunnus-
merkistön täyttyminen voi tuottaa samalla hyötyä jollekulle. Esimerkiksi varkaus, 
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kavallus, kätkemisrikos, petos ja maksuvälinepetos ovat tällaisia rikoksia. 

Mitään välittömyysvaatimusta ei sinänsä ole säädetty. Rikoksen tuottamaksi on 
katsottu muutakin kuin vain välitön hyöty. Esimerkkinä tällaisesta rikoksen 
tunnusmerkistön ulkopuolelle jäävästä seikasta johtuvasta hyödystä on rikoksen 
tekemisestä saatu palkkio. Se voidaan konfiskoida riippumatta siitä, tietääkö tekijä jo 
ennen tekoa saavansa palkkion vai onko se jälkikäteinen yllätys. Palkkio on myös 
esimerkki rikoshyödystä, joka voi liittyä jo pelkkään rangaistavaan rikoksen 
valmisteluun tai yrityksen asteelle jääneeseen rikokseen. 

Hyötykonfiskaation ulottuvuuteen voi vaikuttaa se, että rikoksella on nimenomaisesti 
tavoiteltu määrättyä "toisen asteen" hyötyä. Tällainen rikoksentekohetkellä tavoiteltu 
hyöty on konfiskoitavissa, vaikka se tarkasti ottaen ei ole enää rikoksen välittömästi 
tuottamaa. Tällaista näkemystä tukee KKO 2004:105, jossa kavalletuilla pelitositteilla 
saadut pelivoitotkin katsottiin rikoshyödyksi; pelitositteiden kavallus oli tapahtunut 
yksinomaan pelivoittojen tavoittelemiseksi. Vastakohtaispäätelmä tästä olisi se, että jos 
tekijälle syntyy vasta rikoksentekohetken jälkeen ajatus tietystä rikoshyödyn 
sijoittamisesta lisätuottojen saamiseksi, nämä lisätuotot eivät ole enää välitöntä, 
konfiskoitavissa olevaa rikoshyötyä. 

Toisaalta hyötykonfiskaatiovastuu on objektiivista; hyödyn menettäminen ei riipu siitä, 
oliko sillä, jonka hyväksi rikos on tehty, hyötymistarkoitus. Hyödyn laillinenkin tuotto 
perustuu rikoksella saatuun pääomaan.  Lain esitöiden mukaan menetetyksi voidaan 
tuomita myös hyödyn arvon nousu tai tuotto, joka on vaikeuksitta selvitettävissä, kuten 
pankkitilillä olevan rahan korkotulo tai valuuttakurssin muuttumisesta johtuva hyödyn 
arvon nousu. Näihin tilanteisiin voi rinnastua esimerkiksi rikoshyödyllä hankittujen 
osakkeiden tuotto. Oikeuskirjallisuudessa on puollettu rikoksesta saadun hyödyn 
tuoton konfiskoimismahdollisuutta laajemminkin (Sahavirta, Rahanpesu rangaistavana 
tekona, 2008, s. 387 - 388). Esimerkiksi Ruotsissa hyödyn tuoton menettämisestä on 
nimenomaisesti säädetty. Tapauksessa KKO 2006:9 esinekonfiskaatio on RL 10:3:n 
nojalla kohdistettu vastaajan vaimon pankkitilillä olleisiin varoihin, jotka riidattomasti 
olivat peräisin vastaajalta, niille mahdollisesti kertyneine korkoineen. 

Välittömyysvaatimuksella on viitattu myös siihen, ettei rikoksella (hyötynä) saadun 
esineen tilalle tullutta esinettä (surrogaattia) voida enää konfiskoida. Hyötynä on tällöin 
konfiskoitava ensin mainitun esineen arvo. 

Hyöty (hyödyn arvo) on konfiskoitava, vaikka se olisi hävitetty tai käytetty, anastettu 
saajaltaan tai tuhoutunut. RL 10:8.2:ssa säädetty ei koske rikoksen tuottamaa talou-
dellista hyötyä. Menettämisseuraamuksesta vastuussa oleva kantaa riskin hyödyn arvon 
alenemisesta rikoksen tekemisen jälkeen eli konfiskaatio koskee arvon alenemisesta 
huolimatta alkuperäistä hyödyn määrää. Hyötykonfiskaation kohtuullistaminen RL 
10:10:n nojalla on toki mahdollista. Jos konfiskoidaan myös hyödyn arvon nousu tai 
hyödyn tuotto pidetään silmällä luonnollisesti tuomitsemishetken tilannetta. 

2.3. Esine- vai arvokonfiskaatio? 

Estettä ei ole hyödyn esinekohtaiseen menetetyksi tuomitsemiseen, jos hyödyn 
muodostavat esineet vain ovat tallella ja kunhan asianomistajan tai muun vahinkoa 
kärsineen oikeutta ei loukata. Hyödyn menetetyksi tuomitseminen esineellisenä on 
hyväksytty myös oikeuskäytännössä (KKO 2006:9, KKO 1999:89, KKO 1984 II 37). 

Esineellisenä hyötykonfiskaatio tuomittaneen vain silloin, kun hyötynä saatu esine on 
takavarikossa. Täytäntöönpanon onnistumisen kannalta lienee tällöin tarkoituksen-
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mukaisempaa kohdistaa menettämisseuraamus takavarikossa olevaan esineeseen kuin 
kumota takavarikko ja määrätä esine palautettavaksi sekä tuomita tältä osin hyöty 
arvomääräisenä.

Keskeisenä syynä, miksi hyöty tuomitaan käytännössä yleensä menetetyksi arvona on 
se, että hyöty saadaan yleensä rahana. Rikoksella saatuja rahoja on usein vaikeaa 
erottaa muista, laillisesti saaduista rahoista, jolloin esinekonfiskaatio käy mahdottomak-
si. Jos takavarikoituja rahavaroja ei pidetä RL 10 :2:n tai 10:3:n mukaisena hyötynä ja 
niihin ei siten kohdisteta esinekonfiskaatiota, takavarikko kumotaan. Tämän varalta 
syyttäjä voi esittää arvokonfiskaation täytäntöönpanon turvaamiseksi vaatimuksen 
vakuustakavarikosta, jonka täytäntöönpano voidaan kohdistaa sanottuihin varoihin. 

2.4. Hyödyn määrän selvittäminen 

Kysymys hyödyn määrän selvittämisestä on hyötykonfiskaation tarkoitukseen nähden 
hyvin keskeinen. Hyödyn saaminen pois täysimääräisesti on tärkeää rikosten ennaltaeh-
käisyn näkökulmasta. Toisaalta ei voida kieltää sitä, että rikoksen tekemisestä aiheutu-
neet kulut ovat pienentäneet rikoksesta saatavaa hyötyä tai aiheuttaneet jopa sen, ettei 
rikos ole ollenkaan kannattanut. Jos kuluja ei saa vähentää, konfiskaatio kohdistuu 
muuhunkin kuin pelkkään taloudellisen aseman parantumiseen. Näin epäedullinen hyö-
dyn laskentatapa lienee toki kriminaalipoliittisesti tehokas, mutta onko konfiskaatio sil-
loin jo rangaistuksenluonteinen. 

Rikoksen tuottaman hyödyn määrän selvittäminen on aina jonkinasteinen näyttöongel-
ma. Lähtökohtaisesti tuomioistuin on ja sen tulisi pysytellä tässäkin tosiasiakysymyk-
sessä syyttäjän esittämän aineiston varassa. Hyödyn määrän selvittäminen on kuitenkin 
aina myös oikeudellinen tulkintaongelma: miten hyöty lasketaan? Laissa ei ole sään-
nöksiä siitä, miten hyöty on laskettava. Myöskään lain esityöt eivät anna yksiselitteistä 
ohjetta hyödyn määrän laskemiselle. Tämän vuoksi oikeuskäytännön merkitys korostuu 
asiaa tarkasteltaessa. Oikeuskäytäntö on kuitenkin varsin epäyhtenäistä ja epäselvää. 

Lain esitöiden (HE 80/2000 s. 15-16,  21-22) mukaan menetettäväksi on tarkoitettu vain 
todellinen nettohyöty. Esimerkiksi laittomassa alkoholikaupassa hyötyä olisi vain 
myyntihinnan ja alkoholiliikkeestä ostetun tuotteen hankintahinnan erotus, koska edellä 
mainittu kustannus ei sinänsä aiheudu rikollisesta toiminnasta. Sitä vastoin vähennykse-
nä ei tulisi ottaa huomioon rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuvia kus-
tannuksia, kuten tiirikan valmistamiskustannuksia tai huumausaineen valmistamiseen 
käytettyjen kemikaalien ostohintaa.

Esitöissä sanotusta ei voida lukea yleispätevää ohjetta. On ratkaistava tapauskohtaisesti, 
mikä kustannus on "aiheutunut rikollisesta toiminnasta", samoin se, mitkä kulloinkin 
ovat "rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia". Eikö alko-
holin ostaminen yksinomaan tarkoituksin myydä se laittomasti vaikuta ostohinnan vä-
hennyskelpoisuuteen? Tiirikan valmistaminen sinänsä taas ei ole sen enempää rikos 
kuin alkoholin ostaminen alkoholiliikkeestä; mikä näiden esimerkkien ero lopulta on. 

2.4.1. Brutto- vai nettohyöty? 

Konfiskoidaanko hyöty brutto- vai nettomääräisenä? Rikoksen tekemiseen käytettyjen 
kulujen vähennettävyyteen on korkein oikeus ottanut kantaa muun muassa ratkaisuis-
saan KKO 2004:73, KKO 2005:17, KKO 2005:71 ja KKO 2007:1. 

Oikeuskäytännössä merkittäväksi on muodostunut lääkerikosta koskeva ratkaisu 
KKO:2004:73: Lääkerikoksessa oli kysymys laittomasti maahan tuotujen lääkevalmis-
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teiden myymisestä samalla hinnalla, jonka myyjä oli itse niistä maksanut. Rikoksen te-
kijälleen tuottamaa ja valtiolle menetettävää taloudellista hyötyä laskettaessa ei otettu 
vähennyksenä huomioon lääkevalmisteiden hankintahintaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan nettohyötyperiaate tarkoittaisi johdonmukai-
sesti sovellettuna lääkevalmisteiden laittoman myynnin tapauksessa sitä, että lääkeri-
koksen tekijälleen tuottamaa taloudellista hyötyä laskettaessa myyntihinnasta tulisi aina 
vähentää myytyjen tuotteiden hankintahinta. Laillisessa liiketoiminnassa noudatettavaa 
myyntivoiton laskemistapaa ei ole KKO:n mukaan kuitenkaan perusteltua noudattaa ri-
kollisen toiminnan tuottamaa rikoshyötyä määriteltäessä, vaikkei rikoshyödyn menetet-
täväksi tuomitsemisella sinänsä olekaan rankaisullista tavoitetta. Jos rikoshyöty rinnas-
tettaisiin laillisen yritystoiminnan tuottamaan liikevoittoon, myös rikollisen toiminnan 
mahdollistamiseksi tehtyjen rikosten tekijälleen aiheuttamat kustannukset olisi KKO:n 
mukaan luettava rikoshyödyn vähennykseksi. Se taas ei olisi kriminaalipoliittisesti suo-
tavaa. Sen vuoksi on KKO:n mukaan perusteltua tulkita rikoshyödyn menettämistä kos-
kevia säännöksiä niin, että rikoksen tekemisestä rikoksentekijälle aiheutuneet kulut on 
aina jätettävä rikoksentekijän itsensä vastattaviksi. Nettohyötyperiaatetta on siis KKO:n 
mukaan syytä noudattaa rikoshyötyä laskettaessa vain silloin, kun rikoshyödystä vähen-
nettäväksi vaaditut kustannukset eivät ole liittyneet muuhun rikolliseen toimintaan.  

Viljasen mukaan asian ydin ei ole niinkään laillisessa liiketoiminnassa noudatetun 
myyntivoiton laskemistavan sivuuttamisessa, vaan KKO:n huomautuksessa, jonka mu-
kaan rikoksentekokustannusten vähennyskelpoisuus konfiskoitavaa rikoshyötyä lasket-
taessa ei olisi kriminaalipoliittisesti suotavaa. Viljanen katsoo, että hyödyn laskentatapa 
on rikosten ennalta ehkäisemisen tehostamiseksi haluttu tehdä rikoksentekijälle epä-
edulliseksi jopa niin sanottu luonnollinen katsantokanta sivuuttaen (Viljanen mt. s. 91). 

Tapaus edustaa bruttohyödyn konfiskoimista. Nettohyötyperiaatteen soveltamisala jää 
prejudikaatin jälkeen epäselväksi: KKO:n mukaan sitä on syytä noudattaa ainoastaan 
silloin, kun rikoshyödystä vähennettäväksi vaaditut kustannukset eivät ole liittyneet 
muuhun rikolliseen toimintaan. Varmaankin kustannukset liittyvät tällä tavalla rikolli-
seen toimintaan, jos ne aiheutuvat jo sinänsä rikollisesta menettelystä, kuten huumaus-
aineen hankkimisesta. Hankalampi kysymys on, liittyvätkö kustannukset rikolliseen toi-
mintaan myös silloin, jos ne aiheutuvat laillisesta oikeustoimesta, joka tehdään rikosta 
varten; esimerkiksi, kun ostetaan kaupasta tavaraa tarkoituksin myydä se petollisesti. 

KKO:n ratkaisuissa 2005:17 ja 2005:71 on otettu kantaa paritusrikoksen tuottaman ta-
loudellisen hyödyn laskemiseen. 

KKO 2005:17: Majoitustoimintaa varten vuokralle annetussa rakennuksessa oli harjoi-
tettu prostituutiota. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla vuokranan-
tajan katsottiin syyllistyneen paritukseen. Vuokratulo tuomittiin rikoksen tuottamana ta-
loudellisena hyötynä valtiolle menetetyksi. Kysymys myös vuokratulon verotuksen 
merkityksestä menettämisseuraamuksen kannalta.

KKO:n mukaan kertynyt vuokratulo oli kokonaisuudessaan rikoksen tuottamaan talou-
dellista hyötyä, koska vuokraustoiminta oli katsottu paritukseksi. Lisäksi KKO katsoi, 
että kun rikoshyöty tuomitaan kokonaisuudessaan valtiolle menetettäväksi, vuokrauk-
sesta ei jäänyt sellaista tuloa, jonka perusteella ylipäänsä voitaisiin määrätä veroa tai 
josta aikaisemmilta vuosilta vahvistettu tappio voitaisiin verotuksessa vähentää. Näin 
ollen veroja tai niiden arvioitua määrää ei KKO:n mukaan voida tällaisessa tilanteessa 
ottaa huomioon laskettaessa valtiolle menetettäväksi tuomittavan rikoshyödyn määrää. 

Tapauksessa vastaajan vuokratulot juonsivat yksinomaan rikoksesta. Lisäksi vuokralai-
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set olivat maksaneet talon ylläpidosta aiheutuneet kulut, joten vastaaja oli säästänyt ri-
kokseen liittyen nämäkin. KKO päätyi konfiskoimaan kokonaishyödyn. Se ei verrannut 
käsillä ollutta tilannetta siihen vaihtoehtoon, jossa vastaaja olisi harjoittanut (tai yrittä-
nyt harjoittaa) saman ajan laillista vuokraustoimintaa. Tämä olisi ollut ns. lisähyöty-
ajattelun mukainen ratkaisu. Tuossa ajattelussa rikoksen tuottama hyöty saadaan selvil-
le vertaamalla rikollista menettelyä sitä mahdollisimman lähellä olevaan lailliseen vaih-
toehtoon. Esimerkiksi varkauden kohdalla sellainen on esineen ostaminen vähittäiskau-
pasta, jolloin vähittäismyyntihinta (sisältää arvonlisäveron) vastaa rikoksen tuottamaa 
hyötyä (KKO 2002:60 ja KKO 1992:119, joka on mielenkiintoinen myös hyödyn ja-
kautumisen kannalta). Näin on, vaikka esine anastettaisiin tukkukaupasta. 

Laillisessa liiketoiminnassa tapahtuneen rikoksen kohdalla lisähyötyajattelu merkitsee 
yhtä lailla sitä, että verrataan rikoksen sisältävää tilannetta siihen,  että olisi menetelty 
laillisesti. Lisähyöty ilmenee usein nimenomaan säästönä. Säästöstä on kyse esimerkik-
si tapauksessa KKO 1984 II 189 (puutavaran kuljettaminen ja purkaminen oikeaan 
paikkaan olisi aiheuttanut lisäkustannuksia). Säästöstä ja lisätulosta on kyse paperiteh-
taan ylituotantoa ja -kuormitusta koskevassa tapauksessa KKO 1995:181. Tapauksessa 
KKO 1984 II 94 on kysymys lisätulosta, jonka lehden kustantajalle toi lehtijutun sisäl-
tämä yksityiselämän loukkaaminen. Tapauksessa KKO 2009:1 konfiskoitiin arvopaperi-
markkinarikosten tekijöilleen tuottama osakkeiden lisähinta: osakkeiden hintaa rikolli-
sen menettelyn käsittäneessä tilanteessa, jossa rikoksentekijöiden antamat totuudenvas-
taiset ja harhaanjohtavat tiedot olivat vaikuttaneet heidän myymiensä osakkeiden kurs-
siin, verrattiin siihen, mitä osakkeiden ostajat todennäköisesti olisivat maksaneet osak-
keista, jos heillä olisi ollut samat tiedot kurssiin vaikuttavista seikoista kuin tekijöillä. 

Erilaisiin kulueriin on otettu kantaa paritusrikoksen kohdalla myös ennakkoratkaisussa 
KKO 2005:71: A:n omistama asunto, jota hän vuokrasi asunnoksi, oli ollut eräässä vai-
heessa vuokrattuna prostituoiduille. A oli tuomittu rangaistukseen parituksesta. Mene-
tettäväksi tuomittavaa rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä määrättäessä vuokratu-
losta vähennettiin Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla asunnon 
hoitokulut, mutta ei asuntoon kohdistuneesta lainasta aiheutuneita korkoja ja kuluja. 
(Ään.) 

KKO totesi ratkaisussaan menettämisseuraamuksella pyrittävän siihen, että rikokseen 
syyllistyminen ei olisi tekijälleen kannattavaa, mutta toisaalta tarkoituksena ei ole, että 
rikoshyödyn menettäminen muodostuisi miltään osin rangaistuksenluontoiseksi. Menet-
tämisseuraamus on siten tarkoitettu koskemaan vain todellista nettohyötyä, mutta itse 
rikolliseen toimintaan liittyviä rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuneita 
kustannuksia ei KKO:n mukaan voida vähentää menetettävästä hyödystä. KKO totesi 
asuinhuoneiston omistajan olevan vastuussa asunnon hoitokuluista riippumatta siitä, 
onko asunto omassa käytössä, vuokrattuna vai tyhjillään. KKO katsoi em. kulujen ole-
van normaaleja kaikissa tilanteissa asunnon omistajalle aiheutuvia kustannuksia. Lisäk-
si kysymys oli asunnoista, jotka olivat olleet ennen niiden prostituoiduille vuokraamista 
ja myös sen jälkeen tavanomaisesti asunnoiksi vuokrattuina. Tässä tilanteessa asunnon 
hoitokuluja ei voitu KKO:n mukaan pitää rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta 
aiheutuvina kustannuksina, vaan ne tuli rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä lasket-
taessa vähentää kokonaisvuokratulosta. Asuntoon kohdistuvien lainamenojen KKO to-
tesi yleensä liittyvän asunnon hankintaan tai korjauksiin. Kyse on siis omaisuuden osta-
miseen tai kunnostukseen liittyvistä kuluista, joiden tarkoituksena on lisätä omaisuutta 
tai korjaustoimenpiteiden avulla säilyttää tai korottaa sen arvoa. Nämä kustannukset ei-
vät KKO mukaan näin ollen liity rikoksella saatuun hyötyyn eikä niitä siten voida vä-
hentää vuokratuloista. Eri mieltä olleista oikeusneuvoksista kaksi olisi katsonut koko 
vuokratulon rikoshyödyksi ja yksi vielä eri kannalla ollut oikeusneuvos olisi hyväksy-
nyt myös lainanhoitokulut vähennykseksi vuokratulosta. 
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Enemmistön arvioon näyttäisi vaikuttaneen se, ettei asuntoja ollut alun perin hankittu 
nimenomaan  tarkoituksella vuokrata niitä prostituoiduille. Tässä tilanteessa omistajalle 
kaikissa tilanteissa aiheutuvia hoitokuluja ei pidetty rikoksentekokustannuksina. Ehkä 
lainanhoitokulut eivät enemmistön mielestä liittyneet ylipäätään vuokraustoimintaan 
siten, että ne olisi tullut vähentää vuokratuloista. Se, että kustannukset eivät liity rikok-
sella saatuun hyötyyn, olisi pikemminkin peruste saada vähentää nämä kustannukset 
hyötylaskelmassa. Ratkaisusta äänestyksineen on vaikea saada yksiselitteistä, saati ylei-
sempää ohjetta hyödyn laskemiseen. 

Oikeuskäytäntö ei ole yhtenäistä paritusrikosten tuottaman taloudellisen hyödyn konfis-
koinnissa: 

THO 28.10.2004 nro 2936 (R 04/1913): Parituksesta saatujen tulojen bruttohyödystä on 
vähennetty paritukseen käytetyn huoneiston vuokrakulut. 

THO 14.1.2004 nro 98 (R 02/3080): Paritusrikoksesta saaduksi hyödyksi katsottiin 
asunnon vuokralleottajan N:n, joka sittemmin osti asunnon omakseen, niin sanotulta su-
tenööriltä saamat vuokratulot ja osuudet sutenöörin naisilta perimistä korvauksista. Vä-
hennyksiksi ei hyväksytty N:n omia vuokramenoja, yhtiövastikkeita eikä asunnon kor-
jauskuluja. 

THO 8.1.2003 nro 32 (R 02/275): Parituksesta tuomittu M tuomittiin menettämään ri-
koksella saamansa tulot bruttomääräisinä. HO totesi rikoksen tuottaman hyödyn olevan 
nettohyötyä, mutta että rikoksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät kustannuk-
set eivät ole vähennyskelpoisia. Rikollisen teon yhteydessä tapahtuvaa, rikoksen edistä-
miseen tähtäävää lehti-ilmoittelua on HO:n mukaan pidettävä rikoksentekovälineen val-
mistamiseen rinnastettavana rikoksen valmisteluun liittyvänä tekona. Lehti-ilmoittelus-
ta aiheutuneita kustannuksia ei siten vähennetty rikoksen tuottamasta hyödystä. Asunto-
ja oli käytetty osin omaan asumiseen ja osin paritusrikoksen tekemisessä, minkä vuoksi 
näitäkään vuokrakustannuksia ei vähennetty rikoksen tuottamasta hyödystä. 

THO 20.6.2002 nro 1755 (R 02/751): HO:n mukaan menetettäväksi on tuomittava vain 
nettohyöty. Huoneistojen vuokrauksesta, lehti-ilmoittelusta ja puhelinliittymistä aiheu-
tuneet kustannukset eivät HO:n mukaan sellaisinaan aiheutuneet rikollisesta toiminnas-
ta, joten ne oli vähennettävä saadusta kokonaishyödystä. 

Huumausainerikoksia koskeva prejudikaatti on KKO 2007:1: A oli vajaan puolentoista 
vuoden aikana myynyt lukuisissa erissä huumausainetta ja tuomittu rangaistukseen tör-
keästä huumausainerikoksesta. Menetettäväksi tuomittavaa rikoksen tuottamaa talou-
dellista hyötyä määrättäessä huumausaineiden myyntihintojen yhteismäärästä ei vähen-
netty niiden ostohintoja. Kysymys myös muista seikoista, jotka oli otettava huomioon 
hyötyä määrättäessä, sekä menettämisseuraamuksen kohtuullistamisesta. (Ään.)

Alemmat oikeusasteet olivat tuominneet A:n menettämään ennakkoratkaisun KKO 
2004:73 oikeusohjetta soveltaen koko huumausaineiden myyntihinnan. Myyntituloista 
ei ollut vähennetty aineiden hankintahintaa. KKO totesi tapauksessa olevan kysymys 
siitä, tuleeko menetettävä hyöty määritellä bruttohyötyperiaatteen mukaan vai nettohyö-
typeriaatteen mukaan. Perusteluissaan KKO siteerasi ratkaisunsa KKO 2004:73 perus-
teluja ja nojautui lisäksi mm. EU:n rikoshyötypuitepäätökseen (2005/212/YOS). Huu-
mausaineen myyjä menettää KKO:n mukaan rikoksen tuottamana taloudellisena hyöty-
nä paitsi toiminnastaan saamansa myyntivoiton myös huumausaineen hankintaan käyt-
tämiensä varojen eli rikolliseen toimintaan sijoittamansa panoksen arvon.
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KKO:n mukaan huumausainerikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn laskemisen pe-
rusteena on myydyistä huumausaine-eristä saatujen kauppahintojen yhteismäärä. KKO 
totesi kuitenkin saman rikoksentekijän peräkkäisistä kaupoista saamien myyntihintojen 
yhteenlaskemisen saattavan joissakin tilanteissa johtaa hyödyn moninkertaiseen menet-
tämiseen. Jos uusien huumausaineiden ostoa rahoitetaan aiemmista kaupoista saaduilla 
myyntituloilla, myöhemmästä kaupasta saatuun myyntihintaan sisältyy sellaista hyötyä, 
joka on tuomittava menetetyksi jo aiemman kaupan perusteella. Lain mukaan rikoksen 
tekijälleen tuottama hyöty on kuitenkin menetettävä vain yhteen kertaan. Sanotunlaisen 
hyödyn moninkertainen menettäminen olisi täsmällisesti poissuljettavissa vain, jos toi-
minnan rahoituksesta olisi tarkka selvitys. Käytännössä sellaisen esittämiseen ei yleen-
sä ole mahdollisuutta. Tarkan selvityksen puuttuessa menettämisseuraamuksen kertau-
tuminen on KKO:n mukaan pyrittävä estämään tarkastelemalla huumausainerikosta ko-
konaisuutena. Näissä tilanteissa huumausainerikoksen tekijälleen tuottama kokonais-
hyöty joudutaan viime kädessä arvioimaan. KKO arvioi ratkaisussaan, että myyntitulo-
jen kokonaismäärästä 27 239 eurosta oli rikoshyötyä 15 000 euroa. 

KKO 2007:1 tarkoittaa käytännössä huumausainerikosten osalta paitsi bruttohyötyperi-
aatteen soveltamista myös, että kertautumistilanteissa on pyrittävä oikaisemaan yhteen-
lasketuista myyntihinnoista saatua summaa niin, että tekijää ei määrätä menettämään 
saamaansa hyötyä moninkertaisesti. KKO:n enemmistön mukaan kysymys ei ole tällöin 
RL 10:10:ssä tarkoitetusta menettämisseuraamuksen kohtuullistamisesta, vaan rikoksen 
tuottaman taloudellisen hyödyn arvioimisesta. 

Rikos voidaan tehdä liiketoiminnassa, joka on on vain osaksi rikollista. Esimerkiksi ta-
pauksessa KKO 1995:181 korkein oikeus on hyväksynyt vähennettäväksi rikollisen 
teon (ylituotanto ja -kuormitus paperitehtaan toiminnassa) osalta samat kulut kuin mitkä 
kohdistuivat lailliseenkin tuotantoon. Näin ollen rikoksen tekemisestä aiheutuneet kulut 
on hyväksytty vähennettäväksi rikoksella saadusta hyödystä. Ovatko elinkeinonharjoit-
tamisen yhteydessä tehdyt rikokset hyödyn laskennan osalta siis eri asemassa kuin esi-
merkiksi huumausainerikokset? Oikeuskäytäntö ei ole tässäkään suhteessa yhtenäistä. 

Nettohyötyperiaatteen eräänlaisena sovelluksena voidaan nähdä myös esimerkiksi KKO 
1979 II 23: Yhdistyksen toiminnanjohtaja tuomittiin rangaistukseen matkatoimistoliik-
keen luvattomasta harjoittamisesta. Toiminnan yhteydessä toimeenpannuista seuramat-
koista kolme oli tuottanut voittoa määrän, jonka alemmat oikeudet olivat tuominneet 
yhdistyksen menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä. Kun kuitenkin muut 
toimintaan liittyneet matkat olivat tuottaneet yhteensä enemmän tappiota, yhdistys va-
pautettiin menettämisseuraamuksesta. (Ään)

Tapauksen perusteella nettohyötyperiaatetta sovellettaessa voi toisiinsa kiinteästi liitty-
vien rikollisten (osa)tekojen kokonaistarkastelu mahdollistaa sen, että toisten tekojen 
tappiot vähentävät toisten tekojen tuomia voittoja. Saman tekijän itsenäisten asiallisesti 
toisiinsa liittymättömien rikosten tuomat tappiot ja voitot eivät tietenkään ole tällä ta-
valla "kuittauskelpoisia", vaan kunkin rikoksen kohdalta on tehtävä oma hyötylaskelma. 
Nettohyötyperiaatetta laillisen liiketoiminnan ohessa tapahtuneiden rikosten kohdalla 
sovellettaessa olisi laiton ja laillinen toiminta erotettava toisistaan. Luvallisen toimin-
nan tappiota ei saisi vähentää laittoman toiminnan tuomasta  voitosta. 

Viljanen katsoo tosiasiaksi jäävän, että KKO:n omaksuma linja rikoksentekokulujen vä-
hennyskelvottomuudesta on muodostumassa oikeuskäytännön yleiseksi linjaksi usei-
den, joskaan ei kaikkien rikostyyppien yhteydessä (Viljanen mt. s. 98). 

Rautio (mt. s. 159) on katsonut, että KKO:n tulkintalinjan seurauksena konfiskaatio 
muodostuu selvästi rangaistukselliseksi. Jätettäessä kustannukset vähentämättä aikaan-
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saadaan tosiasiallisesti varallisuuden vähennys, sillä näiltä osin tekijä ei ole rikastunut 
rikoksellaan. RL 10 luvun uudistuksen ajatuksena oli nimenomaan, ettei menettämis-
seuraamus saa muodostua rangaistukselliseksi. Rautio on pitänyt tätä näkökohtaa huo-
mattavasti painavampana kuin HE:een jossakin vaiheessa ilmestynyttä lausumaa rikok-
sentekokulujen vähennyskelvottomuudesta. Sellaista ei vielä ollut rikoslakiprojektin eh-
dotuksessa. Vähennysten sallimista saatetaan paheksua, mutta tällaiset moraalinäkökoh-
dat olisi tarvittaessa otettava huomioon muulla tavalla kuin hyödyn laskentasäännöissä. 

Kaiken kaikkiaan oikeuskäytännössä hyöty lasketaan eri tyyppisissä tapauksissa eri ta-
voin. Myös saman rikostyypin sisällä ratkaisut vaihtelevat. Yksiselitteistä vastausta sii-
hen, tuleeko soveltaa netto- vai bruttohyötyperiaatetta, ei voida antaa. Yhtenäistä linjaa 
rikoksen tekemisestä aiheutuneiden kulujen vähennyskelpoisuuden suhteen ja hyödyn 
laskemiseen eri rikostyypeissä työryhmä ei ole voinut oikeuslähteistä löytää ja suosit-
taa. 

2.4.2 Hyödyn määrän arvioiminen (RL 10:2.2)

RL 10:2.2:n mukaan jos rikoksen tuottaman hyödyn määrästä ei ole saatavissa selvitys-
tä tai se on vain vaikeuksin esitettävissä, hyöty on arvioitava ottaen huomioon rikoksen 
laatu, rikollisen toiminnan laajuus ja muut olosuhteet. 

Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään hyödyn todellinen määrä. Vain jos selvitystä ei 
ole saatavissa tai se on vain vaikeuksin esitettävissä, hyöty voidaan arvioida. Vastaavan-
lainen harkintasäännös on OK 17:6:ssa koskien vahingon määrää. Todistustaakka hyö-
dyn menettämisen perusteista (siitä, että hyötyä on ylipäänsä syntynyt) ja määrästä on 
menettämisseuraamuksen vaatijalla. Epäselvyys voi koskea vain hyödyn määrää. Hel-
potettu näyttötaakka ei koske muita konfiskaation perustavia seikkoja. Syyttäjän tehtä-
vänä on vedota laskentaperusteisiin ja todisteisiin, joiden perusteella tuomioistuimen on 
viime kädessä arvioitava rikoksella saadun hyödyn määrä. Näyttö voi koskea rikoksen 
laatua ja laajuutta sekä muita olosuhteita. Mikään ei estä vastaajaa esittämästä omaa nä-
kemystään tukevia todisteita. Arviointiin voidaan periaatteessa päätyä siinäkin tilantees-
sa, että asianosaiset olisivat yhtä mieltä hyödyn määrästä. He eivät voi disponoida tästä 
enempää kuin rangaistuksesta. 

Hyödyn määrän arviointi tulee lain esitöiden mukaan käytännössä sovellettavaksi sil-
loin, kun rikoksen tuottamaa hyötyä on vaikeaa erottaa laillisesta hyödystä (esim. lailli-
sen liiketoiminnan yhteydessä on harjoitettu ilman lupaa luvanvaraista liiketoimintaa) 
tai kun ei ole saatavissa selvitystä siitä, millä hinnalla huumausainetta on myyty tai 
kuinka paljon vastaaja on hyötynyt pitkäaikaisesta huumausaineen vähittäismyynnistä 
(HE 80/2000 s. 22). Viimeisin prejudikaatti, jossa rikoshyöty on arvioitu, on arvopape-
ririkoksia koskeva KKO 2009:1. 

2.5. Keneltä hyöty konfiskoidaan 

Hyödyn menettämiseen tuomitaan RL 10:2.1:n mukaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osal-
linen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Lain esitöiden mukaan sen, jonka 
hyväksi rikos tehdään, ei edellytetä olevan mitenkään tietoinen rikoksesta tai sen teki-
jästä. Olennaista on, että hän teosta tosiasiallisesti hyötyy. Hyödyn menettäminen on si-
ten objektiivista ja lainkohdan luettelo lähinnä esimerkinomainen. Termin "hyväksi" 
kautta kuka tahansa, joka on hyötynyt rikoksesta, on vastuussa saamansa hyödyn me-
nettämisestä. Rikoshyötyä saanut palautetaan konfiskaatiolla vain siihen asemaan, jossa 
hän olisi ollut, jollei rikosta olisi tehty. Hyöty voidaan konfiskoida vain siltä, joka sen 
on välittömästi saanut. Esimerkiksi rikoksentekijän perheenjäsenet, joita hän elättää ri-
koksillaan, eivät ole konfiskaatiovastuussa tekijän saamasta rikoshyödystä.  
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Hyöty voidaan tuomita menetetyksi myös oikeushenkilöltä. Lain esitöiden mukaan oi-
keushenkilön puolesta voi toimia se, joka on oikeutettu edustamaan oikeushenkilöä tai 
käyttämään jossain asiassa oikeushenkilön päätösvaltaa. Oikeushenkilön sekä myös 
luonnollisen henkilön puolesta voi toimia henkilö, jolle on annettu tehtäväksi rikollinen 
teko tai jonka on annettu ainakin ymmärtää, että teko hyväksytään. Tällöin oikeushenki-
lön puolesta toimivan muodollisella asemalla organisaatiossa ei ole merkitystä. 

2.6. Yhteisvastuullinen hyötykonfiskaatio 

Lain esitöiden mukaan on ollut jossain määrin epäselvää, miten hyöty tuomitaan mene-
tetyksi, kun se on jakautunut kahdelle tai useammalle. Oikeuskäytännössä on tuomittu 
hyöty useammalta menetetyksi yhteisvastuullisesti tai kultakin hänen saamansa hyödyn 
osalta. Asiaan ei otettu kantaa RL 10 luvussa, mutta lähtökohtana on, että molemmat 
vaihtoehdot ovat käytettävissä. Käytännössä esiintyvien tilanteiden moninaisuuden 
vuoksi ei ole katsottu perustelluksi ottaa asiasta määräystä lakiin, vaan on tarkoituksen-
mukaisempaa, että tuomioistuin ratkaisee tapauskohtaisesti, tuomitaanko menettämis-
seuraamus yhteisvastuullisesti vai ei. 

Hyöty konfiskoidaan lähtökohtaisesti vain siltä, joka on todella hyötyä saanut. Jos ri-
koksesta on hyötynyt useampi henkilö, ensisijaisesti tuomitaan hyöty menetetyksi kul-
takin sen mukaan, mitä hän on rikoksesta tosiasiallisesti hyötynyt. Kunkin hyöty voi-
daan joutua myös arvioimaan. Esimerkiksi tilanne voi olla se, että osakeyhtiön toimi-
tusjohtaja hyötyy yhtiön toiminnassa tekemästään rikoksesta palkkatulona ja yhtiöön 
jää myös hyötyä. 

Lain esitöiden mukaan mikäli ei ole selvitystä siitä, miten hyöty on jakautunut, voidaan 
hyöty tuomita menetetyksi yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuullisuuteen ei tule päätyä sen 
vuoksi, että näin turvataan paremmin rikoshyödyn suorittaminen valtiolle. Konfiskaa-
tion tarkoitusta ei toteuta se, jos joku vastaajista hyötyy rikoksestaan edelleen; nyt sen 
kanssavastaajan kustannuksella, joka kykenee rikoshyödyn muiden osalta korvaamaan. 

Oikeuskäytännöstä voidaan mainita kysymykseen yhteisvastuullisuudesta liittyvinä 
KKO 1977 II 7 (aviopuolisot tuomittiin yhteisvastuulliseen menettämisseuraamukseen), 
KKO 1990:7 (osakeyhtiön hallituksen jäsentä ei tuomittu menettämisseuraamukseen ), 
KKO 1991:173 (vain kommandiittiyhtiö, ei sen vastuunalaista yhtiömiestä, tuomittiin) 
ja KKO 1995:99: Puolisot A ja B olivat yhdessä harjoittaneet osakeyhtiön lukuun lu-
vanvaraista henkilöliikennettä ilman liikennelupaa. A, joka omisti yhtiön kaikki osak-
keet, oli hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. B, joka oli pääasiallisesti johtanut yhtiön 
toimintaa, oli hallituksen puheenjohtaja. Puolisot tuomittiin yhteisvastuullisesti yhtiön 
kanssa menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. (Ään.) 

Raution (mt. s. 302) mukaan yhteisvastuullisuutta puoltavana seikkana näyttäisi KKO:n 
harkinnassa olevan se, että vastaajien omaisuuspiirit eivät tosiasiassa ole selvästi toisis-
taan erossa. Yhtiöoikeudelliselta kannalta kyse on samastamisesta: missä määrin lähtö-
kohtaisesti erilliset oikeussubjektit voidaan katsoa yhdeksi kokonaisuudeksi. 

2.7. Hyödyn siirtäminen ja rahanpesun kohteen menettäminen (RL 32:12)

Esineellisen rikoshyödyn siirtäminen johtaa siihen, että hyödyn välittömästi saaneeseen 
kohdistetaan arvomääräinen konfiskaatio. Rikoshyödyn siirtämiseen puututaan laajen-
netulla hyödyn menettämisellä (RL 10:3) ja rahapesun kriminalisoinnilla (RL 32:6 - 9), 
johon liittyy rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettämisseuraamusta koskeva 
erityissäännös RL 32:12. Muun kuin rahanpesun kohteen konfiskoinnin osalta noudate-



                                                                                                                                                            19 (65)

taan rahanpesunkin kohdalla RL 10 luvun säännöksiä, joten esimerkiksi rahanpesusta 
saatu palkkio konfiskoidaan RL 10:2:n nojalla. Rahanpesukulut aiheutuvat usein rikok-
sesta peräisin olevien varojen laillisesta sijoittamisesta talouselämään. Kun toiminnan 
tarkoitus on kuitenkin rikollinen, rahanpesukulut katsottaneen rikoksen tekemisestä joh-
tuviksi eikä niitä siten voida rahanpesijän hyötyä laskettaessa vähentää. 

Rahanpesun kohde tulee RL 32:12:n perusteella aina tuomita esinekonfiskaatiolla val-
tiolle menetetyksi. Säännökseen ei ole liitetty poikkeus- tai kohtuullistamismahdolli-
suuksia. RL 10:2:n mukainen pakollinen hyötykonfiskaatio esirikoksen tekijää kohtaan 
ja RL 32:12:n mukainen rikoshyödyn konfiskaatio rahanpesun kohteena voivat johtaa 
useampikertaiseen hyödyn menettämiseen. Säännöksistä ei ilmene, onko tällainen 
useampikertaisen seuraamuksen kiellon vastainen tilanne sallittava. Rikoshyödyn ja ra-
hanpesun kohteen välinen suhde voidaan hahmottaa siten, että jos 1) rikoksesta hyötyy 
ensin A, jonka jälkeen 2) hyötyä pesee B, konfiskointivaihe ratkaisee konfiskaatiolajin. 
Jos konfiskaatio tapahtuu vaiheessa 1 kysymykseen tulee vain hyötykonfiskaatio, kun 
taas vaiheessa 2 soveltuu RL 32:12. Periaatteessa ei pitäisi tulla kaksinkertaista konfis-
kaatiota. Näin voi tosin käytännössä käydä, kun rahanpesun kohdetta ei voida yhdistää 
tiettyyn rikokseen, josta saatu hyöty on jo ehkä konfiskoitu. 

Kun RL 32:12 mahdollistaa vain esinekonfiskaation, ongelmaksi nousee muun muassa 
se, missä tilanteissa esinekonfiskaatio on kohdistettavissa pankkitilillä oleviin varoihin. 
Esineellisyyden vaatimus käteisen rahankin osalta on ehkä väljenemässä osaltaan juuri 
rahanpesun ja laajennetun hyödyn menettämisen kohdalla oikeuskirjallisuudessa käytä-
vän keskustelun seurauksena. Keskustelua käydään myös siitä, miten laajasti konfiskaa-
tio on ulotettavissa rikoksella saadun hyödyn myöhempään sinänsä lailliseen tuottoon. 

RL 32:12:n säännöstä on oikeuskirjallisuudessa käsitellyt erityisesti Sahavirta, Rahan-
pesu rangaistavana tekona, 2008, s. 395 - 427. 

2.8. Hyötykonfiskaation suhde vahingonkorvaukseen (RL 10:2.3)

2.8.1. RL 10:2.3 ja aiempi käytäntö 

RL 10 luvussa on aiemmasta oikeustilasta poiketen otettu nimenomainen kanta 
hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen suhteeseen. Aiemmin eli RL 2:16.1:n 
(143/1932) soveltamisessa syntyneessä oikeuskäytännössä pelkkä vahingonkorvaus-
velvollisuuden mahdollisuus riitti estämään hyötykonfiskaation riippumatta siitä, oliko 
korvausta vaadittu tai tultiinko sitä vaatimaan. Uusi laki on tässä suhteessa tiukempi. 

RL 10:2.3:n mukaan hyötyä ei tuomita menetetyksi siltä osin kuin se on palautettu tai 
tuomittu taikka tuomitaan suoritettavaksi loukatulle vahingonkorvauksena tai edun-
palautuksena. Jos korvaus- tai edunpalautusvaatimusta ei ole esitetty tai se on vielä 
ratkaisematta silloin, kun menettämisvaatimuksesta annetaan ratkaisu, menettämis-
seuraamus on tuomittava. 

Vähitellen väistyviä ongelmatilanteita ovat ne, joissa rikos on tehty ennen RL 10 luvun 
voimaantuloa 1.1.2002. Se, soveltuuko uusi RL 10 luku ennen sen voimaantuloa 
tehtyyn tekoon, on ratkaistava kussakin tapauksessa erikseen lievemmän lain periaat-
teen mukaan. Siitä, onko uusi laki hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen suhteen 
osalta ankarampi vai lievempi kuin aiempi vakiintunut oikeuskäytäntö, on esitetty 
oikeuskirjallisuudessa eri näkemyksiä. Tapauksen KKO 2009:1 perusteella aiempi 
käytäntö on lievempi niissä tilanteissa, joissa oikeus vahingonkorvaukseen sen mukaan 
estäisi hyötykonfiskaation tuomitsemisen. Jos hyötykonfiskaatio on mahdollinen sekä 
aiemman oikeuskäytännön että uuden RL 10:2:n mukaan, tulee uusi laki lievempänä 
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sovellettavaksi,  mikäli  konfiskaatiota on uuden RL 10:10:n nojalla perusteet 
kohtuullistaa. 

2.8.2. Hyödyn palauttamisen ja vahingonkorvaustuomion vaikutus RL 10:2.3:n 
mukaan 
 
Hyöty voidaan palauttaa sellaisenaan, kuten anastetun esine, taikka suorittamalla sitä 
vastaava korvaus rahana tai muulla tavalla. Korvauksen ja hyödyn vastaavuuden arvioi 
tuomioistuin objektiivisesti, jolloin voidaan päätyä siihen, että loukatun hyväksymästä 
korvauksesta huolimatta on konfiskaatiovastaajalle katsottava jääneen vielä konfiskoita-
vaa hyötyä. 
 
RL 10:2.3:ssa tarkoitettu korvaukseen oikeutettu voi olla muukin kuin asianomistaja, 
esimerkiksi takautumisoikeuteensa nojautuva vakuutusyhtiö. 
 
Hyödyn pitää olla palautettu tai korvauksen suoritettu siihen mennessä, kun menettä-
misseuraamuksesta annetaan ratkaisu. Näin ollen lupaus tai edes sitova sopimus asiasta 
ei riitä estämään hyötykonfiskaatiota. Sellainen voi kuitenkin olla peruste jättää menet-
tämisseuraamus tuomitsematta sen kohtuullistamista koskevan RL 10:10:n nojalla. RL 
10:2.3:a voidaan soveltaa myös ylemmissä asteissa huomioimalla valitusasiassa vasta 
alemman asteen tuomion jälkeen tehty hyödyn palautus tai korvauksen suoritus. 

Hyödyn "ennakollisena palauttamisena" voidaan pitää käsirahaa, jonka petoksen tekijä 
maksaa asianomistajalle erehdyttäessään tämän luovuttamaan muutoin velaksi jäävän 
tavaran. Käsirahaa ei tämän vuoksi tarvitse pitää rikoksentekokustannuksena, jota ei 
voida vähentää petoksella saadusta hyödystä, vaan nimenomaan vähennyskelpoisena 
eränä (Viljanen mt. s. 105 - 106). 

Sellainen hyödyn palautus, jota koskevaa vaadetta oikeusjärjestelmä ei suojaa, ei vähen-
nä hyötykonfiskaatiota. Uhkapelivoiton tai lahjuksen palauttaminen ei siten vaikuta 
hyötykonfiskaatioon (KKO 1986 II 57, 1991:152). 
 
Hyötykonfiskaation ja vahingonkorvauksen yhteensovittamisen tarkoitus on, ettei sama 
taho joudu kaksinkertaiseen suoritusvelvollisuuteen. Kaksinkertaisuudesta ei ole kysy-
mys, jos hyötykonfiskaatiovastaaja on eri taho kuin vahingonkorvaukseen tuomittu tai 
korvauksen – siihen velvollisena - suorittanut. Keskinäinen vastuunjako tällaisten hen-
kilöiden välillä ei kuulu konfiskaatiosäännösten alaan. 
 
Jos vahinko on tuomittu korvattavaksi jo ennen menettämisseuraamuksen tuomitsemista 
tai näin tapahtuu samanaikaisesti viimeksi mainitun kanssa, se vähentää hyötykonfis-
kaatiota. Tuomion ei tarvitse olla lainvoimainen, saati noudatettu tai sen täytäntöönpa-
noa saatettu loppuun. Jos vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyä jatketaan ROL 3:3:n 
mukaisesti erillään rikosasiasta, hyötykonfiskaation viimeksi mainitussa estävää kor-
vaustuomiota ei (vielä) ole. Tuomioon voidaan rinnastaa viranomaisen täytäntöönpano-
kelpoinen maksuunpanopäätös, kuten Kansaneläkelaitoksen työttömyyskorvauksen ta-
kaisinmaksua koskeva päätös. 

2.8.3. Hyötykonfiskaatio ilman vahingonkorvausvaatimuksesta johtuvaa vähennys-
tä
 
RL 10:2.3:ssa ei anneta merkitystä niille syille, joiden vuoksi vahingonkorvausvaati-
musta ei ole esitetty. Syitä voi olla monenlaisia. Esimerkiksi (täyttämätön) sopimus kor-
vauksesta tai nimenomainen luopuminen siitä ei säännöksen mukaan vaikuta hyötykon-
fiskaatioon. Tapauksesta riippuen voi olla hyvä syy soveltaa RL 10:10:n kohtuullista-
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missäännöstä. Esimerkiksi saavutettu sovinto on otettavissa huomioon perusteena jättää 
menettämisvaatimus ROL 1:8b:n nojalla tekemättä tai menettämisseuraamus tuomitse-
matta RL 10:10:n nojalla. 
 
Jos takavarikoidun esineen kohdalla määrätään sen omistavan asianomistajan ollessa 
tuntematon meneteltäväksi pakkokeinolain 4:17:n mukaisesti, ei tuomita menettämis-
seuraamusta (ks. KKO 1970 II 6). Jos asianomistaja sallii anastetun omaisuuden jäädä 
varkaan haltuun vaatimatta vahingonkorvaustakaan, omaisuus konfiskoidaan ensisijai-
sesti sellaisenaan. 
 
2.8.4. Millaisen vahingon korvaus voidaan vähentää?
 
Vahingon ja hyödyn pitää perustua ainakin osaksi samaan tapahtumainkulkuun eli rikol-
liseen tekoon. Lain esitöiden mukaan jos rikoksen tuottama hyöty vastaisi toiselle ai-
heutunutta varallisuuden vähentymistä, tuomittaisiin tällöin vahingonkorvausta. Selvim-
millään, kuten varkaustapauksessa, hyödyn saaminen merkitsee välittömästi vastaavan 
menetyksen syntymistä loukatulle. Kuitenkin jo murtovahinkojen kohdalla oikeuskäy-
täntö on epäyhtenäinen. Työryhmä katsoo, ettei murtovahinkojen korvaaminen voi vä-
hentää anastetun esineen arvoa vastaavaa hyötykonfiskaatiota (vrt. Viljanen mt. s. 154 
– 155). Rikoksen tekemisestä maksetun palkkion ollessa peräisin rikoksella loukatulta 
(esim. tämän varoista) vahingonkorvaus loukatulle voi vähentää palkkioon kohdistuvaa 
hyötykonfiskaatiota. Oikeudenkäyntikulujen korvaus ei vähennä hyötykonfiskaatiota. 
Vahingonkorvaukselle kertynyt korko olisi periaatteessa myös vähennettävä hyötykon-
fiskaatiosta, mutta käytännössähän näin harvoin menetellään. Tässä yhteydessä todetta-
koon, että mahdollinen vaatimus korosta menetettävälle määrälle ei edelleenkään perus-
tu lakiin (KKO 1991:152). Tapauksessa KKO 2009:1 on tarkasteltu sitä, vastasiko arvo-
paperimarkkinarikosten tuottamaa hyötyä sellainen oikeus vahingonkorvaukseen, jonka 
johdosta hyötyä ei voitaisi aiemman RL 2:16.1:n (143/1932) soveltamisessa syntyneen 
oikeuskäytännön nojalla konfiskoida. KKO:n mukaan tällaista vastaavuutta ei ollut. 
 
Sillä, että vastaaja tuomitaan suorittamaan rikoksensa perusteella vahingonkorvausta 
useammalle kuin yhdelle loukatulle, ei pitäisi olla merkitystä korvausten vähennettä-
vyyteen rikokseen perustuvasta hyötykonfiskaatiosta. Kun kyse on useammasta eri ri-
koksesta, kunkin tuottamasta hyödystä voidaan vähentää vain tuohon rikokseen perustu-
va vahingonkorvaus eikä käyttää yhteen rikokseen liittyvää vahingonkorvausta myös 
toisen rikoksen tuottaman hyödyn vähennyksenä. 

2.8.5. Eräistä muista velvoitteista 
 

2.8.5.1.  Ennallistaminen 
 

Erityisesti ympäristörikosten kohdalla tilanne voi olla, että rikoksentekijä erinäisten 
säännösten nojalla velvoitetaan hallintoviranomaisten toimesta palauttamaan tilanne 
sellaiseksi kuin se oli ennen rikosta (ennallistaminen). Lain esitöiden perusteella ennal-
listamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon rikoshyödyn vähennykse-
nä. Esimerkiksi metsälain 18 §:ssä on tähän velvoittava erityissäännös. Ennallistamis-
kustannusten johdosta voidaan hyötykonfiskaatiota myös kohtuullistaa RL 10:10:n no-
jalla. 

Ennallistamiskustannuksille on perusteltua antaa käytännössä etusija hyötykonfiskaa-
tioon nähden vahingonkorvauksen tapaan. Ensisijaisesti tämän tulisi ilmeisesti tapahtua 
vähentämällä ennallistamiskustannukset rikoshyödystä. Toisaalta kohtuullistamalla 
konfiskaatiota ennallistamisvelvoitteen (jos se vain on tiedossa) vuoksi RL 10:10:n 
nojalla saatetaan välttää mm. ennallistamistyön arvon arviointiin liittyvät hankaluudet. 
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 2.8.5.2.  Ylikuormamaksu 

Ylikuormamaksu syrjäyttää hyötykonfiskaation tätä koskevan nimenomaisen 
säännöksen perusteella, ks. ylikuormamaksusta annetun lain 18.2 §. 

2.8.5.3.Verotus 

Vero väistyy laittomaan saantoon perustuvan hyödyn konfiskaation tieltä. Tämä on 
perinteinen näkemys, jota voi useissa tapauksissa noudattaa. Hyötykonfiskaatiohan 
merkitsee oikeastaan sataprosenttista veroa. Laittomaan saantoon perustuva rikoshyöty, 
kuten varastamalla, kavaltamalla tai lahjoma vastaanottamalla saatu, ei edelleenkään liene 
verotettavaa "tuloa", jonka ilmoittamatta jättämisessä olisi kysymys veropetoksesta. 

Rikoksella saatujen tulojen verollisuus riippuu kuitenkin siitä, millaisen rikollisen 
toiminnan tuloksena tulo saadaan. Elinkeinon harjoittaminen luvattomasti ei ole tehnyt näin 
saaduista tuloista sinänsä laittomaan saantoon perustuvia tapauksessa KKO 1983 II 66, 
joten vastaaja tuomittiin myös veropetoksesta. Myös esimerkiksi salakuljettamalla 
maahantuodusta tavarasta (jolla voidaan käydä laillista kauppaa vrt. huumausaine) on 
kannettava arvonlisäveroa ja valmisteveroa eli myös veropetos täyttyy. 

KKO 2005:17 saattaa viitata siihen, että jos rikoshyödystä on maksettu se laillisena 
tulona ilmoittaen veroa, tätä ei vähennetä konfiskoitavasta hyödystä, vaan oikaisu jää 
verotuksen varaan. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty toisin eli että konfiskoitavasta 
rikoshyödystä tulisi vähentää siitä maksettu vero (Rautio mt. s. 199, ks. myös Viljanen 
mt. s. 163). Sanottu ennakkopäätös koskee tilannetta, jossa KKO:n mukaan tekijälle ei 
hyötykonfiskaation jälkeen jäänyt ylipäätään mitään verotettavaa tuloa. Esimerkiksi 
ympäristörikos saatetaan tehdä myös osana muutoin laillista toimintaa, jolloin rikoksen 
tuottamaa hyötyä (lisätuloa) arvioitaessa on otettava huomioon myös toiminnasta 
aiheutuneet verot (KKO 1995:181). 

Veropetoksessa säästönä ilmenevä hyöty on tietysti yhtä kuin vältetty vero. Muutoin 
talousrikosten (velallisen epärehellisyys, velallisen petos, veropetos) kohdalla rikos-
hyödyn ja verotuksen suhde ei ole yksioikoinen. Velallisen epärehellisyydellä tosiasias-
sa saadun hyödyn ilmoittamatta jättäminen verotuksessa voi olla veropetos, jos hyöty 
sinänsä ei perustu laittomaan saantoon. Tällainen talousrikos voidaan tehdä sinänsä 
pätevin siviilioikeudellisin oikeustoimin, kuten esimerkiksi ylisuuren palkan maksami-
nen toimitusjohtajalle. Varaston myynti yhtiössä määräysvaltaa käyttävän toimitusjohta-
jan omaan lukuun on  jo vaikeampi arvioitava sen suhteen, mitkä rikokset täyttyvät ja 
onko rikoshyödyn saanto siten laiton, ettei tuloa ole ilmoitettava verotuksessa. Velal-
lisen epärehellisyyttä voi itsekriminalisointisuojasta huolimatta seurata myös velallisen 
petos insolvenssimenettelyssä. Velallisen petoksestakin voi seurata hyötyä, jota 
vastaavaa vahingonkorvausta ei vaatimusten puuttuessa aina tuomita. Velallisella voi 
kuitenkin olla ulosotossa ns. piikki auki, jolloin tallella oleva hyöty saakin mennä sinne. 
Tässä yhteydessä ei ole voida syventyä enemmälti näihin kysymyksiin. 

2.8.6. RL 10:11.2 

Säännöksen mukaan jos korvausta taikka edunpalautusta on suoritettu tai tuomittu suoritet-
tavaksi RL 10:2.3:ssa tarkoitetun ratkaisun antamisen jälkeen, menettämisseuraamus voi-
daan panna täytäntöön vastaavalla määrällä vähennettynä. Jos menettämisseuraamus on jo 
pantu täytäntöön, vastaava määrä voidaan tuomita suoritettavaksi valtion varoista. Kanne 
asiasta on nostettava kantajan kotipaikan tai Helsingin  käräjäoikeudessa viiden vuoden ku-
luessa siitä päivästä, jona menettämisseuraamusta koskeva tuomio sai lainvoiman. Vastaa-
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jana asiassa on valtio, jota edustaa Oikeusrekisterikeskus.

Tämänkin säännöksen tarkoitus on estää, että rikoksella vahinkoa aiheuttanut ja samalla sii-
tä hyötynyt ei joudu kaksinkertaiseen suoritusvastuuseen. Kun vahingonkorvaustuomio on 
annettu vasta sen jälkeen, kun menettämisseuraamus on (lainvoimaisesti) tuomittu, ensin 
mainittua ei otetakaan ilman muuta huomioon menettämisseuraamuksen täytäntöönpanos-
sa, vaan asiasta on nostettava kanne valtiota vastaan. Lain esitöistä ilmenee, että näin on 
tarkoitus mahdollistaa vaatimusten perusteellinen tutkinta; on varmistauduttava siitä, että 
vahingonkorvaus on tosiaan suoritettu tai että loukattu on oikeutettu saamaan korvausta. 
Tämä saattaa edellyttää todistelua. Asianmukaisella vahingonkorvaustuomiolla olisi luon-
nollisesti suuri todistusvoima tällaisessa prosessissa. 
 
Yhtäkään RL 10:11.2:ssa tarkoitettua kannetta ei ole tullut toistaiseksi vireille. 

2.8.7. Laajennetun hyödyn menettämisen suhde vahingonkorvaukseen
 
Laajennetun hyödyn menettämisen osalta ei ole RL 10:2.3:a vastaavaa säännöstä. Laa-
jennettua hyötykonfiskaatiota ei ole huomioitu myöskään RL 10:11:ssa. Tästä päätellen 
vahingonkorvaus tai edunpalautus ei vähentäisi RL 10:3:n nojalla tuomittavaa menettä-
misseuraamusta. Oikeuskirjallisuudessa (Rautio) on esitetty myös vastakkainen tulkin-
ta. Ongelma lienee lähinnä teoreettinen. Laajennettu hyötykonfiskaatio perustuu yleen-
sä täsmentämättömään ”rikolliseen toimintaan”, josta ei ole yksilöidyksi vahingonkor-
vauksen perusteeksi. 

3. LAAJENNETTU HYÖDYN MENETTÄMINEN (RL 10:3) 

3.1. Taustaa

Menettämisseuraamuslainsäädännön 1.1.2002 voimaan tulleen kokonaisuudistuksen 
periaatteellisesti merkittävin uutuus on laajennettua hyödyn menettämistä koskeva 
rikoslain 10 luvun 3 §. Pykälän nojalla voidaan tietyin edellytyksin tuomita menetetyksi 
rikoksentekijällä tai tämän läheistaholla olevaa omaisuutta, jonka on syytä olettaa 
olevan peräisin rikollisesta toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä. Säännöksellä on 
tarkoitettu mahdollistaa puuttuminen tilanteisiin, joissa törkeiden rikosten tuottama 
taloudellinen hyöty on saatettu suunnitelmallisesti muunlaisten menettämisseuraamus- 
ten ulottumattomiin. Usein kyse on törkeästä talousrikollisuudesta (esim. verokeidas- 
järjestelyt) tai järjestäytyneestä huumausainerikollisuudesta. Säännöstä tulisi sen 
esitöiden mukaan soveltaa varoen ja asiaa perusteellisesti harkiten. Tapauksessa KKO 
2006:51 on tämän harkinnanvaraisen säännöksen tarkoitettu poikkeusluontoisuus 
johtanut siihen, että vastaajaa ei sen nojalla tuomittu menettämään häneltä 
takavarikoituja ratkaisun mukaan huumausaineiden levittämisestä peräisin olleita 4 050 
euroa. KKO:n enemmistö painotti sitä, ettei ollut esitetty selvitystä vastaajan kuulumi-
sesta rikollisjärjestöön tai siitä, että vastaajan toiminta olisi muutoin ollut erityisen 
suunnitelmallista tai laajamittaista. 
 
Säännöstä esitöiden valossa tulkittaessa on huomattava, että se sai lakivaliokunnassa 
hallituksen esityksestä olennaisesti poikkeavan muodon (LaVM 14/2001 vrt. HE 
80/2000). Säännöksen tulkinnasta on toistaiseksi kaksi prejudikaattia KKO 2006:9 ja 
2006:51. Oikeuskirjallisuudessa perusteellisimmat esitykset ovat Viljanen, Konfiskaatio 
rikosoikeudellisena seuraamuksena, 2007, s. 179 – 244, ja Rautio, Hyötykonfiskaatio-
kanne, 2006, s. 160 - 190. 
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3.2. Laajennetun hyötykonfiskaation perustavat seikat (RL 10:3.1) 
 
RL 10:3.1:n mukaan 
”Omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi
1) sellaiseen rikokseen syyllistyneeltä, josta voidaan tuomita vähintään neljä vuotta 
vankeutta, taikka sellaisen rikoksen rangaistavaan yritykseen taikka 32 luvun 1 tai 6 
§:ssä, 46 luvun 4 §:ssä, 50 luvun 1 tai 4 §:ssä taikka alkoholilain (459/1968) 82 §:ssä 
tarkoitettuun rikokseen syyllistyneeltä sekä 
2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen osalliselta ja siltä, jonka puolesta tai 
hyväksi edellä mainittu rikos on tehty,
jos rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä 
ja jos on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta 
toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä.”

3.2.1. Liipaisinrikos
 
Laajennetun hyödyn menettämisen käynnistävältä ns. liipaisinrikokselta edellytetään 
RL 10:3.1:n mukaan, että siitä in abstracto voidaan tuomita vähintään neljä vuotta van-
keutta. Tällaisia rikoksia ovat mm. törkeä velallisen epärehellisyys ja törkeä velallisen 
petos. Ratkaiseva on rikoksesta säädetty lieventämätön asteikko. Liipaisinrikokseksi 
kelpaavat myös eräät in abstracto lievemmin rangaistavat momentissa tyhjentävästi lue-
tellut rikokset. Näiden yritys, kuten rahapesun yritys (RL 32:6), ei kelpaa. Täytetyistä 
rikoksista esimerkiksi dopingrikos ja alkoholipitoisen aineen välittäminen eivät kelpaa. 
 
Sille, mikä konkreettinen rangaistus liipaisinrikoksesta (mahdollisesti) seuraa, voidaan 
antaa merkitystä harkittaessa, onko laajennetun hyödyn menettämisen tuomitseminen 
liipaisinrikoksen vähäisyyden vuoksi epätarkoituksenmukaista. 
 
Liipaisinrikokseen ”syyllistyminen” tarkoittaa, että nimenomaan tuomioistuin on toden-
nut asianomaisen syyllisyyden. Kyseessä voi olla myös RL 10:1.2:ssa tarkoitettu teko, 
josta ei tuomita rangaistusta. 
 
Liipaisinrikoksen pitää olla luonteeltaan sellainen, että se yleensä tuottaa huomattavaa 
taloudellista hyötyä (HE 80/2000 s. 24). Siten esimerkiksi palkkamurha tai törkeä pa-
hoinpitely ei voisi olla liipaisinrikos, sillä henki- tai pahoinpitelyrikoksella ei tyypilli-
sesti tavoitella huomattavaa taloudellista hyötyä. Lain sanamuoto ("voi tuottaa") mah-
dollistaa myös toisen tulkinnan. Tyypillisesti huomattavaa taloudellista hyötyä tuottava 
rikos voi toisaalta esiintyä sellaisessa tekomuodossa, jossa se ei kelpaa liipaisinrikok-
seksi, koska se siinä muodossa ei tuota taloudellista hyötyä: esimerkiksi huumausaineri-
kos pelkkänä käyttönä vrt. aineen myyminen. Vielä on huomattava, että liipaisinrikok-
sen (joka voi olla yrityskin) ei ole kuitenkaan tarvinnut käsillä olevassa yksittäistapauk-
sessa tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä. 
 
Huomattavaa liipaisinrikoksen tuottama taloudellinen hyöty on ainakin silloin, kun se 
rikoksella tavoiteltuna hyötynä kelpaisi petoksen tai velallisen petoksen katsomiseen 
törkeäksi. Tapauksessa KKO 2006:51 on viitattu siihen, että ko. liipaisinrikos (törkeä 
huumausainerikos) olisi voinut tuottaa ”useita tuhansia euroja”. Liipaisinrikokseen liit-
tyvä taloudellinen hyöty on eri asia kuin se, miten suuriin omaisuuseriin käsiteltävän 
säännöksen perusteella voidaan konfiskaatio kohdistaa. Alioikeuskäytännössä laajen-
nettu hyödyn menettäminen on useasti kohdistunut - kun kysymys on ollut vastaajalta 
tavatuista varoista - alle tuhanteenkin euroon eikä tämä sinänsä ole lainvastaista. Aina-
kaan tavallista käyttöirtaimistoa ja muuta tavanomaista vähäarvoista omaisuutta ei kui-
tenkaan ole syytä lähteä laajennettuna hyötynä konfiskoimaan. On syytä kiinnittää fraa-
siperusteluja enemmän huomiota sen pohtimiseen ja perustelemiseen, kuuluuko kul-
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loinkin ratkaistavana oleva tapaus todella RL 10:3:n soveltamisalaan. 

Työryhmän mielestä konfiskoitavissa olevan omaisuuden arvon (rikoshyödyn ns. 
bruttoperiaatteen mukaan) tulisi olla ainakin nelinumeroinen summa ennen kuin RL 
10:3:n mukaisen konfiskaation edellytysten selvittäminen, vaatiminen ja tuomitseminen 
on tarkoituksenmukaista. Jos tämän alle jäävä menettämisvaatimus kuitenkin esitetään 
yleinen oikeustaju vaatinee sen myös hyväksymään, jos vaihtoehtona on takavarikoidun 
rikoshyödyn palauttaminen tekijälle (vrt. KKO 2006:51). Takavarikoitu omaisuus 
menee usein kuitenkin ulosoton kohteeksi, mikä on syytä ottaa huomioon jo menettä-
misvaatimuksen esittämistä harkittaessa. 

3.2.2. Rikollinen toiminta omaisuuden lähteenä 
 
Laajennettu hyödyn menettäminen edellyttää sanotunlaisen liipaisinrikoksen lisäksi si-
tä, että "on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta 
toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä." Ei-vähäisellä rikollisella toiminnalla tar-
koitetaan tässä rikosta / rikoksia, jotka ovat vakavuudeltaan samaa luokkaa kuin liipai-
sinrikokset, joissa rangaistusmaksimit lievimmillään ovat 1 v 6 kk taikka 2 vuotta. Kun 
kyse on oletetusta rikollisuudesta jopa sellaiset seikat kuin rikoslaji, tekoaika ja -tapa 
saattavat jäädä epämääräisiksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi rikos, jonka syyteoikeus 
on jo kenties vanhentunut, taikka rikos, joka on tehty vasta liipaisinrikoksen jälkeen ja 
jonka osalta ei ylity syytekynnyskään eli ei ole  ROL 1:6:n mukaisia "todennäköisiä syi-
tä" syyllisyyden tueksi. Siitä täytyy olla kuitenkin vakuuttunut, että rikollisuus on tuot-
tanut hyötyä, koska kyse on tästä rikollisuudesta "peräisin" olevan omaisuuden konfis-
koinnista. 

3.2.2.1. Kevennetty todistustaakka 

RL 10:3.1:n mukaan "syytä olettaa" -tasoinen selvitys riittää sekä ei-vähäisen rikollisen 
toiminnan että omaisuuden alkuperän osalta. Todistustaakka ei siis ole käännetty, vaan 
kevennetty. Kysymyksessä on niin alhainen todennäköisyysaste, että käytännössä 
ratkaisu voidaan perustaa syyttäjän olettamansa tueksi esittämiin seikkoihin, jos 
uskottava vastanäyttö puuttuu. Tämä ei tarkoita, etteikö pelkille puolustautumisväit-
teillekin olisi annettava arvonsa. Mainitut prejudikaatit valaisevat todistusharkinnan 
suorittamista. Huomioon otettavia seikkoja voivat olla mm. omaisuuden määrä 
suhteessa asianomaisen laillisiin tulonlähteisiin, omaisuuden laatu, omaisuuden - kuten 
käteisen rahan - säilytystapa, laillista saantoa osoittavien tavanomaisten dokumenttien 
puuttuminen sekä epäillyn mahdollinen rikoshistoria. 

3.2.3. Mitä voidaan tuomita menetetyksi 

Mikä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn, joka tulee konfiskoida jo RL 
10:2:n nojalla, sijaan tullut omaisuus ja sen - laillinenkin - tuotto on RL 10:3.1:ssä 
tarkoitetulla tavalla "peräisin" rikollisesta toiminnasta. Laajennettu hyödyn menettä-
minen on lainkohdan sanamuodon mukaisesti aina esinekonfiskaatiota. Menetettävän 
omaisuuden on siten oltava tallella. Konfiskaatiota ei estä se, että omaisuus on ehkä 
vaihtunut toiseksi useampaan kertaan. 

Lain sanamuoto mahdollistaa sellaisen tulkinnan, että omaisuus, joka on vain osaksi 
peräisin rikollisesta toiminnasta voidaan tuomita menetetyksi kokonaan. Selvää silti on, 
että omaisuus on konfiskoitavissa vain siltä osin kuin sen on syytä olettaa olevan peräi-
sin rikollisesta toiminnasta. Jaottoman omaisuuden yhteisomistus todellisen sivullisen 
kanssa saattaa siten estää laajennetun hyötykonfiskaation. Tähänkin nähden lainsäätäjän 
olisi harkittava laajennetun hyötykonfiskaation mahdollistamista myös arvokonfis-
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kaationa.  

3.2.4. Kenen omaisuutta voidaan konfiskoida RL 10:3:n nojalla 

RL 10:3.1:n mukaan laajennettu hyödyn menettäminen voi kohdistua paitsi liipaisin-
rikokseen syyllistyneen omaisuuteen myös liipaisinrikokseen osallisen taikka sen, jonka 
puolesta tai hyväksi liipaisinrikos on tehty, omaisuuteen. Yleensä ei ole tarvetta kohdis-
taa konfiskaatiota muihin kuin rikoksentekijään. Muut vaihtoehdot on otettu lakiin sitä 
varten, että konfiskaatio olisi tehokas sellaisissa tilanteissa, joissa rikoksia teetetään 
toisilla, niitä rahoitetaan ja niistä kerätään hyöty, mahdollisesti johonkin kulissiyrityk-
seen tms. Kyse on siis ennen kaikkea rikollisjärjestöjen toiminnasta taikka erityisen 
suunnitelmallisesta talousrikollisuudesta. Tavanomaiset velallisen rikokset muutoin 
laillisessa liiketoiminnassa eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan. 

RL 10:3.2 mahdollistaa konfiskaation kohdistamisen myös sellaiseen omaisuuteen, joka 
on siirretty pykälän 1 momentissa tarkoitetun henkilön läheispiiriin. Läheistahot on 
säännöksessä määritelty viittauksin takaisinsaantilakiin. Luovutuksensaajien piiri on 
rajattu lähtien siitä, missä tapauksissa rikoksentekijä voi tosiasiallisesti päättää hyödyn 
käyttämisestä ja luottaa siihen, ettei se katoa vastoin hänen tahtoaan. Ulosoton puolella 
sukulaissäännös on ulosottokaaren 4 luvun 14 § (keinotekoinen järjestely).  

Konfiskaation kohdistaminen läheistahoon edellyttää, että on syytä olettaa, että 
omaisuus on siirretty menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden 
välttämiseksi. Omaisuuden siirto on voinut olla vastikkeellinen tai vastikkeeton. 
Siirrosta ei ole kysymys, jos omaisuus ei ole koskaan tullutkaan pykälän 1 momentissa 
tarkoitetun henkilön omistukseen, vaan mennyt suoraan läheisen hyväksi. Lainkohta ei 
sovellu myöskään näennäisiin siirtoihin. Tärkeätä on huomata, että luovutuksensaajan 
vilpitöntä mieltä ei suojata. Tämä konfiskaatio on kuitenkin aina harkinnanvarainen. 
Vasta siinä tapauksessa, että rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus ei ole 
missään muodossa RL 10:3.1:ssa tarkoitetulla henkilöllä on syytä harkita konfiskaation 
kohdistamista luovutuksensaajaan. 

Mikäli luovutuksensaaja, olipa rikoksentekijän läheinen tai ei, syyllistyy rahanpesuun 
on sen kohteena ollut omaisuus RL 32:12:n nojalla tuomittava valtiolle menetetyksi. 

RL 10:3.3:ssa on asetettu ajallinen rajoitus konfiskaation kohdistamiselle läheistahoon. 
Menettämisseuraamus ei ole mahdollinen, jos omaisuus on siirretty yli viisi vuotta 
aikaisemmin kuin liipaisinrikos on tehty. Liipaisinrikoksen tekoajankohdan määräyty-
misen suhteen esitöissä on viitattu RL 8 lukuun. Omaisuuden siirtoajankohta päätel-
täneen siviilioikeudellisten sääntöjen nojalla. 

 
3.2.5. RL 10:3.4:n säännös yhteisvastuullisuudesta
 
Säännöksen merkitys esinekonfiskaation kysymyksessä ollen on jokseenkin epäselvä. 
Lain esitöissä on todettu esimerkkinä se, että menettämisseuraamukseen tuomittaisiin 
rikoksentekijän puoliso kommandiittiyhtiön vastuullisena yhtiömiehenä ja itse yhtiö. 
 
3.3. Tavanomaisen hyötykonfiskaation (RL 10:2) ja laajennetun hyödyn menettämi-
sen suhde
 
Hyödyn menettäminen RL 10:2:n nojalla on ensisijaista laajennetun hyödyn menettämi-
seen nähden. Kaksinkertaisen konfiskaation välttämiseen on syytä kiinnittää huomiota. 
Jos RL 10:2:n ja 10:3:n nojalla konfiskoidaan vain takavarikossa olevaa omaisuutta 
konfiskaation kaksinkertaisuus voidaan sillä kerralla välttää. Jos takavarikoitu omaisuus 
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ollaan konfiskoimassa vain RL 10:3:n nojalla ja lisäksi tuomitaan rahamääräinen RL 
10:2:n mukainen hyötykonfiskaatio on huomattava, että vastaajan hallusta tavattu omai-
suus on kuitenkin voinut olla peräisin liipaisinrikoksesta. Vaarana on sekin, että samaa 
omaisuutta vaaditaan RL 10:3:n nojalla uudelleen menetetyksi, vaikka aikaisemman 
hylkäävän tuomion tulisi estää tämä. RL 10:3:n nojalla menetetyksi tuomittu omaisuus 
voi olla peräisin rikollisesta toiminnasta, josta myöhemmin saadaankin tuomioon johta-
va näyttö; RL 10:2:n mukainen konfiskaatio tässä yhteydessä voi johtaa kaksinkertai-
suuteen. ”Rikollisen toiminnan” täsmentäminen sekä laadullisessa että ajallisessa suh-
teessa vähentäisi tällaisia ongelmia. Jos rahamääräisen hyötykonfiskaation täytäntöön-
pano kohdistuu muuhun omaisuuteen kuin siihen, mitä vastaaja on hyödyllä hankkinut, 
tätä omaisuutta ei saisi myöhemmin konfiskoida RL 10:3:n nojalla. 
 
Syytteen ja/tai tavanomaisen hyötykonfiskaatiovaatimuksen hylkäämisestä huolimatta 
voi olla syytä olettaa varojen tai loppuosan niistä olevan peräisin samasta rikoksesta. Ei 
ole estettä, kuten käytännössä usein tehdäänkin, esittää tällaisen tilanteen varalta saman 
omaisuuden menettämistä ensisijaisesti RL 10:2:n nojalla ja toissijaisesti RL 10:3:n no-
jalla. Tapauksessa KKO 2006:9 on takavarikoiduista käteisvaroista tuomittu menetetyk-
si osa ("juuri nämä varat") liipaisinrikoksen tuottamana hyötynä RL 10:2:n nojalla ja 
loppuosa varoista RL 10:3:n nojalla. 

3.4. Yhteenveto RL 10:3:n soveltuvuuteen vaikuttavista seikoista 
 
RL 10:3:n soveltuvuuteen vaikuttavia seikkoja ovat siis 
 -         RL 10:2:n ensisijaisuus 
 -         RL 10:3:n säännöksen poikkeusluontoisuus; tarkoitettu törkeän, järjestäytyneen tai 
muutoin erityisen suunnitelmallisen rikollisuuden tilanteisiin, joissa muut 
menettämisseuraamukset eivät ole tehokkaita ja hyöty pyritään saamaan piiloon
 -         liipaisinrikoksen laatu, jota kuvaa yleensä sen rangaistus in concreto, ja erityisesti 
se, miten huomattavaa hyötyä se voi tuottaa: mitä vähäisempi rikos näissä suhteissa, 
sitä vähemmän perustetta soveltaa
 -         sen rikollisen toiminnan laatu, mistä omaisuus oletettavasti on peräisin: oltava 
samaa luokkaa kuin liipaisinrikokseksi kelpaava rikollisuus 
 -         konfiskoitava omaisuus (hyöty) arvoltaan mieluiten ainakin nelinumeroinen luku, 
meneekö muutenkin takavarikosta tekijän velkojille 
 -         kohteeksi ensisijaisesti RL 10:3.1:ssä tarkoitettujen henkilöiden omaisuus
 -         kaksinkertaisen konfiskaation vaara: mitä todennäköisempi, sitä varovaisemmin 
sovellettava 

 
 4. RIKOKSENTEKOVÄLINEEN MENETTÄMINEN (RL 10:4) 

4.1. Sääntelyn rakenne 

RL 10:4:n sääntely rikoksentekovälineen menettämisestä jakautuu siten, että pykälän 1 
momentin perusteella tiettyjen rikoksentekovälineiden menettäminen on pakollista, kun 
taas 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa menettäminen on harkinnanvaraista. 
Pykälän 1 momentissa menettämisen perusteena voi olla paitsi tahallinen myös – 
aiemmasta oikeustilasta poiketen - tuottamuksellinen rikos, kun taas 2 momentissa 
menettäminen edellyttää tahallista rikosta. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa on säädetty 
myös sellaisen välineen menettämisestä, jota ei ole vielä käytetty rikoksen tekemisessä. 
Pykälän 3 momentin säännös siitä, että menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta 
harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen, on 
ymmärrettävissä 2 momenttiin perustuvaa konfiskaatioharkintaa koskevaksi ohjeeksi. 

Pykälässä puhutaan esineen ohella omaisuudesta, koska kaikkia objekteja ei voida 
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luontevasti pitää esineinä. Tällaisia ovat lain esitöiden mukaan esimerkiksi nestemäiset 
ja pulverimaiset aineet ja tietokoneohjelmat. 

4.2. Rikoksentekovälineen yksilöinti ja käsite 

Rikoksentekovälineen konfiskoimista harkittaessa on ensin varmistuttava siitä, että 
vaatimuksessa yksilöity esine todella on se väline, jota väitetään käytetyksi, ja siitä, että 
tuo esine on katsottavissa ylipäätään rikoksentekovälineeksi eli että esinettä on RL 
10:4:n termein ”käytetty rikoksen tekemisessä”. Mikäli vaatimus ei ole näiltä osin kun-
nossa sen hylkääminen tulee perustella tällä eikä menettämisseuraamuksen (mahdol-
lisella) harkinnanvaraisuudella. 

Ensinnäkin kyseessä on siis normaali näyttöharkinta sen suhteen, onko vaatimuksen 
tarkoittama esine ”oikea”. Välineen yksilöinnin epäonnistuminen voi johtaa esimerkiksi 
siihen, että tekijä saa pitää kaikki tekovälineiksi sopivat esineensä, kun ei tiedetä, mitä 
niistä hän on tosiasiassa käyttänyt. Yksilöinti voi kohdata myös oikeudellisia esteitä, jos 
esine on sekoittunut muuhun omaisuuteen tai käytetty toisen valmistukseen. Jos esine 
tai omaisuus on kuitenkin pysynyt olennaisesti samana tai se on erotettavissa ilman että 
se menettää arvonsa, se voi olla edelleen konfiskoitavissa. 

Se, onko jotakin esinettä ”käytetty rikoksen tekemisessä”, on usein päivänselvää. 
Rikoksentekovälineen voi päätellä myös kysymällä, millä välineellä tunnusmerkistössä 
kuvattu teko on tehty. Koska rattijuoppo ei ole kuljettanut autoa "autolla", viimeksi 
mainittu kysymys johtaa siihen, että auto ei ole rattijuopumuksen tekoväline, vaan sen 
kohde. Se taas, että rattijuoppo on käyttänyt "autoa" rattijuopumusrikoksen tekemises-
sä, merkitsee, että auto on rikoksen tekoväline. KKO ei ole ratkaissut tätä oikeuskirjal-
lisuudessa riidanalaista kysymystä tällaisella analyysilla (ks. raportin osio 5.3.3.1.). 

”Rikoksen tekemisessä” on tässä yhteydessä kyse enemmästäkin kuin tunnusmerkistön 
täyttymisen kannalta välttämättömästä toiminnasta. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, 
miten anastetun omaisuuden pois kuljettamiseen käytetty ajoneuvo on voitu tuomita 
menetetyksi, vaikkei rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttäisikään omai-
suuden pois kuljettamista (KKO 1975 II 95, 1979 II 78, 1984 II 136, 1995:193). Sen 
sijaan rikoksentekovälineenä ei oikeuskirjallisuudessa ole pidetty kulkuneuvoa, jolla 
vain tullaan tekopaikalle ja/tai poistutaan sieltä. Pakoautojen hankkiminen ja käyttä-
minen osana rikossuunnitelmaa voi kuitenkin työryhmän mielestä olla sellainen rikok-
sen tekemistä välittömästi ja erityisesti edistävä toimi, että auto on tällöin rikoksenteko-
välineeksi katsottavissa. Ailio (Esinekonfiskaatio Suomen rikosoikeudessa, 1964, s. 92) 
katsoi, että liikennepakoon käytetty ajoneuvo voitaisiin konfiskoida tekovälineenä. 
Tästä kannattaa huomata se, että laiminlyöntirikoksenkin "tekemisessä" voidaan käyttää 
rikoksentekovälinettä. 

"Rikoksen tekemiseen” voidaan lukea sekä toiminta, joka tekee täytäntöönpanotoimen 
mahdolliseksi tai helpottaa sitä, että se toiminta, joka tähtää rikoksella saavutetun 
tuloksen varmistamiseen. Rikoksentekovälineeksi on luonnehdittu esinettä, jonka avulla 
on välittömästi ja erityisesti edistetty rikoksen suorittamista, varmistettu teon onnistu-
mista tai pyritty estämään rikoksen ilmituloa tai rikollisen kiinnijoutumista. Rikoksen-
tekoväline on rikoksen suorittamisessa käytetty ”työväline”, jonka avulla on saavutettu 
rikoksen aiheuttama seuraus. 

Rikoksentekoväline voi sisältyä rikossuunnitelmaan ja/tai olla valmistettu tai erityisen 
sovelias rikoksen tekemiseen. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Mitä tavallisinkin 
tavara voi olla rikoksentekoväline ja väline voi tulla rikoksessa käyttöön ilman etukä-
teissuunnitelmaa. Joidenkin esineiden liittyminen normaalielämään ja sitä kautta 
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rikokseen on puolestaan niin luonnollista, että niitä ei ole järkevää katsoa rikoksenteko-
välineiksi. Tämän vuoksi rikoksentekijältä ei konfiskoida hänen tavallista vaatetustaan 
ja kelloaan. Sen sijaan vaatetuksesta tulee rikoksentekoväline silloin, kun sillä pyritään 
vaikeuttamaan tunnistamista (toiselta lainatut vaatteet; naamari, kommandopipo yms.) 
taikka muulla tavalla ”erityisesti” edistämään rikosta; esimerkiksi laittomaan uhkauk-
seen käytetty ns. jengiliivi, kuristamiseen käytetty sukka taikka sormenjälkien välttä-
miseksi pidetyt käsineet voidaan konfiskoida. 

Ei myöskään siis edellytetä, että välineen käyttäminen on ollut rikoksen tekemisen 
kannalta välttämätöntä. Myötävaikutus voi olla vähäisempääkin. Se voi olla paitsi 
fyysistä myös psyykkistä; esimerkkinä ampuma-ase surmaamisvälineenä tapossa tai 
uhkaamisvälineenä ryöstössä. 

Rikoksentekoväline voi olla periaatteessa mitä tahansa omaisuutta. Siitä, voiko 
kiinteistö kuitenkaan olla rikoksentekoväline, on oikeuskirjallisuudessa eri käsityksiä. 
Se kysymys, onko omaisuus rikoksentekoväline, on ratkaistava erikseen siitä, onko 
omaisuus mahdollisesti konfiskoitavissa vai ei. Koska esinekonfiskaation asemesta voi 
tulla kysymykseen arvokonfiskaatio RL 10:8:n nojalla esineen vapaalla luovutet-
tavuudella ei ole merkitystä. Esinekonfiskaatio taas ei edellytä esineeltä vaihtoarvoa. 

Esineen katsominen rikoksentekovälineeksi tarkoittaa myös rajanvetoa siihen, että tuo 
esine ei ole rikoksen kohde tai tuote, joiden menettämisestä säädetään RL 10:5:ssä. 
Kuten todettu, esimerkiksi rattijuopon auton suhteen on tässä suhteessa eri mielipiteitä; 
tässä raportissa rattijuopon auton menettämistä käsitellään viime mainittua pykälää 
koskevassa osiossa 5.3.3.1. Esine voi myös olla samanaikaisesti sekä rikoksentekovä- 
line että rikoksen kohde (esimerkiksi luvattomasti hallussa pidetty, rikoksen tekemi-
sessä käytetty ampuma-ase). Jos rikoksentekijä saa tekovälineen palkkioksi, se on 
konfiskoitava rikoshyötynä, vaikka sen konfiskoiminen tekovälineenä olisi harkinnan-
varaista. Pakottava säännös RL 10:2 syrjäyttää harkinnanvaraisen RL 10:4.2:n 1 
kohdan säännöksen. Hyötykonfiskaatio lienee ensisijainen myös, jos palkkioksi saatava 
tekoväline on RL 10:4.1:ssä tarkoitettu. Tällöin ei tosin ole asiallista merkitystä sillä, 
konfiskoidaanko esine pakottavasti hyötynä vai tekovälineenä; pääasia, ettei päädytä 
kaksinkertaiseen seuraamukseen konfiskoimalla esineen ohella sen arvo. 

4.2.1. Tekovälineen säilytysvälineet, oheistarvikkeet ja eri komponentit 

Puukon tupen ja pistoolin kotelon tms., joissa on säilytetty ”varsinaista” 
rikoksentekovälinettä, osalta voidaan katsoa ensinnäkin, että niitäkin on kuitenkin 
käytetty ”rikoksen tekemisessä” eli ne ovat osaltaan rikoksentekoväline. Toisaalta 
voidaan katsoa asian olevan nimenomaan päinvastoin: niitä ei ole itse aseella tehdyssä 
rikoksessa käytetty ja niillä sellaisenaan nimenomaan harvemmin tehdään mitään 
rikosta, joten niiden konfiskoiminen uusien rikosten ehkäisemiseksi ei ole tarpeen. 
Rikoksentekovälineen osalta ei ole RL 10:5.3:a vastaavaa säännöstä rikoksen tuotteen 
tai kohteen säilyttämiseen käytetyn astian, päällyksen tai muun välineen menettämi-
sestä. Tällaisen rikoksentekovälineeseen liittyvän ”tarpeiston” tuomitseminen menete-
tyksi RL 10:4.2:n 2 kohdankin nojalla voidaan kyseenalaistaa. Niin luonnolliselta kuin 
konfiskointi näissä tapauksissa tuntuukin, se ei siis välttämättä ole oikein. Viitatun RL 
10:5.3:n esitöissä todetaan, että säilytysvälineen konfiskointi ei ole itsenäinen 
turvaamistoimenpide, joten sitä tulisi käyttää mahdollisimman harvoin. Vastaavasti 
konfiskaation tarvetta voi epäillä esimerkiksi aseen puhdistusharjan ja opaskirjan, mutta 
ei enää äänenvaimentimen osalta. Tarpeistoesineen / oheistarvikkeen laadulla on siis 
tietenkin osaltaan merkitystä. Samaten sillä, liittyykö jokin objekti konfiskoitavaan 
tavaraan jo niin kiinteästi, että sitä on pidettävä tuon tavaran osana. 
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Huomiota sen ohella, missä määrin erilaista ”tarpeistoa” itseään yksinään on käytetty 
(tai voidaan käyttää) konfiskaation perustavan rikoksen tekemiseen, voidaan kiinnittää 
siihen, miten sinänsä eri esineet vasta yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden, 
josta on rikoksentekovälineeksi . Tämä voi puoltaa esimerkiksi tietokonelaitteiston 
kaikkien komponenttien (näyttö, tulostin, modeemi, näppäimistö, hiiri, muistitikut, 
kaiuttimet) konfiskoimista. Vastaava on tilanne matkapuhelimen/simkortin ja 
kameran/muistikortin suhteen; usein ne nykyisin tuomittaneen molemmat rikoksen 
tekemiseen käytettyinä menetetyiksi. Tähän käytäntöön ei ole huomauttamista esimer-
kiksi seksuaalirikollisen tietokonelaitteiston tai huumausainerikollisen ns. pelipuheli-
mien osalta. Ratkaisun perustelemiseen ja siihen, että konfiskaation tulee perustua 
erityisesti uusien rikosten ehkäisemiseen, kannattaa kuitenkin aina kiinnittää huomiota. 
Jos rikos on tietokonepelien polttaminen cd-levylle, on perusteetonta konfiskoida 
tekovälineenä tietokoneen kaiuttimet. Voi hyvinkin olla perusteita rajata tekoväline-
konfiskaatio tietokonelaitteiston osalta tapauksesta riippuen vain osaan laitteiston 
sisältämiä tietoja, esimerkiksi murto- ja virusohjelmiin ja vertaisverkkojutuissa 
vertaisverkko-ohjelmistoihin (ks. Mikko Välimäki - Ville Oksanen, Tietokonelaitteiston 
ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa, DL 2/2008). Tällöin voidaan antaa 
myös RL 10:7:n nojalla määräys hävittää nämä tietokoneohjelmat koneelta ja siten 
välttää koneen menettäminen. Tämä edellyttää vastaajan suostumusta ja käytännössä 
myös sitä, että ulosottomies kykenee tosiasiassa valvomaan tällaisen hävittämisvelvoit-
teen tulleen asianmukaisesti täytetyksi. 

 
4.3. Rikoksentekovälineen pakollinen konfiskointi (RL 10:4.1) 
 
4.3.1. Ampuma- tai teräase sekä muu niihin rinnastettava hengenvaarallinen väline 
 
RL 10:4.1:n 1 kohdan mukaan menetetyksi on tuomittava rikoksen tekemisessä käytetty 
ampuma- tai teräase sekä muu niihin rinnastettava hengenvaarallinen väline. Säännös on 
muotoiltu tarkoituksella yhdenmukaiseksi törkeää pahoinpitelyä ja törkeää ryöstöä kos-
kevien kvalifiointiperusteiden kanssa (RL 21:6.1/3 ja RL 31:2.1/3). Tulkinnassakin on 
syytä pyrkiä yhdenmukaisuuteen, joten apuna voidaan käyttää sanottuja kvalifiointipe-
rusteita koskevia lain esitöitä ja oikeuskäytäntöä. Muun kuin ampuma- tai teräaseen tu-
lee siis olla itsessään hengenvaarallinen, mikä sulkee (myös) RL 10:4.1/1:n soveltamis-
alasta pois kaikki ne esineet, joita voidaan käyttää kyllä hengenvaarallisesti, mutta jotka 
eivät sellaisenaan ole hengenvaarallisia. Myös ampuma- tai teräaseen tulee olla kussa-
kin yksittäistapauksessa hengenvaarallinen. Ampuma-aseen käsitteelle voidaan etsiä 
johtoa ampuma-aselaista. Ilma-ase ja kaasusumutin eivät ole ampuma-aseita eivätkä ne 
ole myöskään muita hengenvaarallisia välineitä (KKO 1994:73, KKO 1992:189), jollai-
sia eivät ole myöskään esimerkiksi kumipamppu tai pesäpallomaila. Muu kuin hengen-
vaarallinen tekoväline voi kuitenkin usein olla konfiskoitavissa RL 10:4.2/1:n nojalla. 
 
Hengenvaarallinen tekoväline on lain sanamuodon mukaan konfiskoitava, ehkä hieman 
yllättäen, myös siinä tapauksessa, että sitä on käytetty muunlaisen kuin henkeä tai ter-
veyttä vaarantavan rikoksen tekemisessä. Esimerkkinä vahingonteko, jossa ikkuna lyö-
dään rikki ampuma-aseella. Tapauksesta KKO 2006:95 ilmenee tämän ohella se, että 
harkittavaksi voi tällöin tulla menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen RL 10:10:n 
nojalla. Viimeksi mainittua säännöstä voi olla syytä soveltaa myös silloin, kun konfis-
kaatioperusteena ei ole tahallinen, vaan tuottamuksellinen rikos. 
 
4.3.2. Väline, jonka hallussapito on rangaistavaa
 
RL 10:4.1:n 2 kohdan mukaan menetetyksi on tuomittava rikoksen tekemisessä käytetty 
esine tai omaisuus, jonka hallussapito on rangaistavaa. Rikoksentekovälineen käyttämi-
seen sisältynee jokseenkin aina sen hallussapitoa. Pakollinen tekovälinekonfiskaatio ra-
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joittunee tapauksiin, joissa esineen hallussapito on rangaistavaa sille, joka esinettä on 
tekovälineenä käyttänyt. Tällaiseen tapaukseen soveltuu myös RL 10:5.1:n säännös, 
jonka nojalla tuomitaan menetetyksi rikoksen kohteena esine, jonka hallussapito on kri-
minalisoitu. Säännöksiä on lain esitöiden mukaan tulkittava yhdenmukaisesti. Itsenäistä 
merkitystä RL 10:4.1:n 2 kohdalla näyttäisi olevan vain sikäli että sen nojalla voidaan 
konfiskoida tekoväline, vaikka hallussapitorikoksesta ei erikseen vaadittaisi rangaistus-
ta. Lisäksi vielä RL 10:6.2:n mukaan RL 10:4-5:ssä tarkoitettu esine tai omaisuus on 
omistusoikeudesta riippumatta tuomittava menetetyksi, jos se omistajakin sitä hallus-
saan pitämällä syyllistyisi rikokseen. 
 
Rikoksen tekemisellä tarkoitetaan RL 10:4:ssä myös RL 10:1.2:n mukaisia tilanteita ja 
RL 10:4.1:n 2 kohdassa hallussapidon rangaistavuus käsittää samat tilanteet. Siten esi-
merkiksi syyntakeettoman käyttämä rikoksentekoväline voidaan konfiskoida, vaikkei 
häntä voitaisi tekovälineen hallussapidosta(kaan) tuomita rangaistukseen. 
 
RL 10:4.1:n 2 kohdan soveltamisessa on syytä ottaa huomioon, että hallussapitokrimi-
nalisointi koskee usein esineen hallussapitoa vain tietyissä olosuhteissa. Hallussapidon 
rangaistavuutta konfiskoinnin kriteerinä ja hallussapitokriminalisointeja on käsitelty 
enemmän jäljempänä RL 10:5.1:n kohdalla raportin osiossa 5.2. 
 
4.4. Rikoksentekovälineen harkinnanvarainen konfiskointi (RL 10:4.2:n 1 kohta) 
 
RL 10:4.2:n 1 kohdan nojalla voidaan konfiskoida tahallisen rikoksen tekemisessä käy-
tetty esine tai omaisuus. Kysymys on siis muista kuin pykälän 1 momentin nojalla pa-
kollisesti konfiskoitavista tekovälineistä. Harkinnanvaraista konfiskaatiota ohjaa pykä-
län 3 momentin säännös. Kun sen mukaan kiinnitetään huomiota uusien rikosten ehkäi-
semiseen, arvioitavaksi lain esitöiden mukaan tulee, onko esine tai omaisuus ominai-
suuksiltaan erityisen sovelias rikosten tekemiseen ja onko sillä mitään laillista käyttöä, 
onko se nimenomaan valmistettu tai muunneltu rikoksen tekemisessä käytettäväksi. Ri-
koksen tekemiseen soveliaita ovat esimerkiksi tiirikat, yleisavainten jäljennökset ja kul-
jetusvälineet, joihin on tehty salakuljetusta helpottavia rakennemuutoksia, sekä tietojen-
käsittelyyn kohdistuvia rikoksia varten suunnitellut tai muunnellut ohjelmat ja tekniset 
erityislaitteet. Harkittavaksi tulee myös, muodostaako esineen jättäminen juuri rikok-
sentekijän haltuun riskin sen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä. 
 
Rikoksentekovälineen konfiskointia harkittaessa voidaan ottaa huomioon muitakin seik-
koja kuin uusien rikosten ehkäiseminen. Nämä muutkin seikat voivat yksinään johtaa 
konfiskointiin, vaikka se uusien rikosten ehkäisemiseksi ei olisikaan tarpeen. Kyse ei 
kuitenkaan saa olla konfiskaation käyttämisestä rangaistuksena. Kysymys voi olla esi-
merkiksi eettisistä näkökohdista, jotka edellyttävät henkirikoksen tekovälineen konfis-
kointia, vaikka uusintariskiä välineen käytössä ei olisi. Huumausainekauppiaan muis-
tiinpanot jo tehtyä rikosta koskien ollaan samaten taipuvaisia konfiskoimaan. Tämä voi 
tapahtua tosin myös osana rikosten ehkäisemiseksi tarpeellista muistiinpanovälineiden 
konfiskaatiota, kuten muistitikun kohdalla. Tekovälineen konfiskointi siltä, jolle tekijä 
on sen luovuttanut, perustuu myös usein enemmänkin siihen näkökohtaan, ettei konfis-
kaatiota saisi rajoituksetta välttää esineen luovuttamisella edelleen, kuin siihen, että luo-
vutuksensaajan kohdalla olisi uusien rikosten tekemisen riski. 
 
Konfiskaation harkinnanvaraisuus voi johtaa epäyhtenäiseen ja epäloogiseen oikeuskäy-
täntöön. Oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu moottoriajoneuvojen menettämistä rikok-
sentekovälineinä koskevaa käytäntöä. Maahantuontirikoksissa, kuten salakuljetus, vero-
petos tai tekijänoikeusrikos, ajoneuvot useimmiten tuomitaan menetetyksi rikoksenteko-
välineinä, olipa niihin tehty rikoksen tekemistä varten rakennemuutoksia tai ei. Se, että 
rakennemuutoksia ei ole tehty, ei näytä juurikaan puhuvan konfiskaatiota vastaan, saati, 
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että sovellettaisiin RL 10:7:n mukaista mahdollisuutta määrätä rakennemuutokset pois-
tettavaksi edellytyksenä ajoneuvon menettämisen raukeamiselle. Epäröimättä konfiskoi-
daan myös auto (tai sen arvo, KKO 2006:9), jos siinä on myyty alkoholia tai huumeita. 
Usein, kuten todettu, on tuomittu menetetyksi myös ajoneuvo, jolla anastettua omaisuut-
ta on kuljetettu pois anastuspaikalta. Outoa näihin tapauksiin verrattuna on se, että ajo-
neuvoja ei juuri koskaan vaadita ja tuomita menetetyksi liikenne- ja väkivaltarikosten 
tekovälineinä. Ainakin eettisten näkökohtien, jos ei uusintariskin, pitäisi johtaa toisen-
laiseen suhtautumiseen siinä, onko ajoneuvo, jota käytetään henki- tai pahoinpitelyri-
koksen tekemiseen taikka virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, tuomittava mene-
tetyksi. RL 10:10.2 tarjoaa mahdollisuuden ottaa huomioon ajoneuvon mahdollisesti 
suuren arvonkin siten, että ajoneuvon asemesta tuomitaan menetetyksi osa sen arvosta. 

4.5. Rikoksen tekemistä varten valmistetun, hankitun tai siihen erityisen soveliaan 
omaisuuden konfiskointi (RL 10:4.2:n 2 kohta) 
 
Konfiskointi RL 10:4.2:n 2 kohdan nojalla edellyttää kahden edellytyksen yhtäaikaista 
täyttymistä. Konfiskoitavan esineen tai omaisuuden tulee ensinnäkin liittyä läheisesti oi-
keudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen rikokseen. Toisekseen esineen tai omaisuu-
den tulee olla yksinomaan tai pääasiallisesti tahallista rikosta varten hankittu tai val-
mistettu taikka ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. 
 
4.5.1. Läheinen liittyminen konfiskaation perustavaan rikokseen 
 
Puheena olevaa ”läheistä liittymistä” on lain esitöiden mukaan ”jokin asiallinen yhteys” 
konfiskoitavan omaisuuden ja konfiskaation perustavan, oikeuden kohteena olevan ta-
hallisen rikoksen välillä. Lain esitöiden mukaan konfiskoida voidaan esimerkiksi murto-
varkauteen liittyvät murtovälineet tai tiirikkasarjat, petosrikoksiin liittyvät väärennetyt 
henkilöllisyystodistukset, vaaran aiheuttamiseen tietojenkäsittelylle liittyvät tietokone-
virusta levittävät ohjelmat taikka ryöstäjältä tavatut aseet ja ampumatarvikkeet, vaikka 
niitä ei olisi käytetty rikoksen tekemisessä. 
 
”Asiallinen yhteys” voidaan ymmärtää paikalliseksi ja ajalliseksi yhteydeksi. Murtovar-
kaalla voi olla murtautumiseen sopivia välineitä mukanaan tekopaikalla, mutta sellaisia 
voi löytyä myös autosta, jolla hän on tullut paikalle, tai hänen kotoaan. Kotiin jätetyllä 
omaisuudella ei liene enää läheistä liittymää murtovarkauteen. Autoon jätettyjen välinei-
den osalta voi olla läheinen liittymä ainakin, jos ne ovat mukana siltä varalta, että niitä 
tarvitaan. Tällöin ne voidaan konfiskoida, vaikka murtovarkaudessa ei olisi käytetty mi-
tään rikoksentekovälinettä. RL 10:4.2:n 2 kohdan mukainen konfiskaatio ei edellytä, et-
tä sen perustava tahallinen rikos olisi tehty jotain välinettä käyttäen. Huomattakoon vie-
lä, että murtovarkaan omistamiin välineisiin voi aina soveltua RL 28:12a:n murtoväli-
neen hallussapitoa koskeva kriminalisointi, jolloin murtoväline konfiskoidaan rikoksen 
kohteena.
 
Rikostyyppi voi olla sellainen, että läheisestä liittymästä on kyse ilman ajallista ja pai-
kallista yhteyttäkin. Reseptiväärentäjä ei kanna skanneria mukanaan apteekkiin, jossa 
hän esittää väärennetyn reseptin, eikä salakuuntelija jää harjoittamaan kuuntelua siihen 
asuntoon, jonne hän laitteet kotirauhaa rikkoen on asentanut. Heidän kotoaan löydetyt 
laitteet (jos ne eivät olisi jo käytettyjä rikoksentekovälineitä) liittyvät asiallisesti ja lä-
heisesti konfiskaation perustavaan rikokseen (huumausainerikos, väärennys, kotirauhan 
rikkominen, salakuuntelun valmistelu). 
 
RL 10:4.2:n 2 kohdan sanamuoto ei edellytä, että se rikos, jota varten esine on hankittu, 
olisi samanlainen kuin oikeudenkäynnin kohteena oleva rikos. Usein näin kuitenkin lie-
nee, kuten lain esitöiden sanotut esimerkitkin viittaavat. Selvässä tapauksessa esine on 
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jopa hankittu tai valmistettu nimenomaan oikeudenkäynnin kohteena olevaa rikosta var-
ten. Konfiskoitavissa täytyy kuitenkin olla myös murtovarkaalla tai huumekauppiaalla 
tekopaikalla mukanaan oleva – teoriassa luvallinen - ase, jota hän on tarvittaessa valmis 
käyttämään väkivaltarikokseen. 

4.5.2. Esineen tai omaisuuden hankkiminen tai valmistaminen rikosta varten ja 
esineen erityinen soveltuvuus rikoksen tekemiseen 
 
Esineen liittyminen läheisesti oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen rikokseen 
ei yksin riitä konfiskointiin. Murtovarkaalla voi olla tekopaikalla mukanaan taskulamp-
pu lyömäaseeksi sen varalta, että hänet yllättäisi joku sivullinen. Lamppu ei ole erityi-
sen sovelias rikoksen tekemiseen ja jos se on hankittu pääasiallisesti arkikäyttöön, sitä 
ei voida konfiskoida. 
 
Henkilö on voinut ostaa teräaseen vakaassa tarkoituksessa uhkailla sillä tiettyä henkilöä 
(laiton uhkaus), mutta hän on toistaiseksi käyttänyt teräasetta vain tavalliseen arkikäyt-
töön, kunnes hän ottaa teräaseen mukaansa murtopaikalle siltä varalta, että hän joutuu 
yllätetyksi. Teräasetta ei siis vielä koskaan ole käytetty minkään rikoksen tekemiseen, 
mutta se on hankittu silmällä pitäen tahallista rikosta; tämä rikos on kuitenkin eri kuin 
se, mihin teräase nyt läheisesti liittyy. Nämä seikat eivät estä teräaseen konfiskointia. 
 
Entä jos murtovaras olisi alun perin lainannut teräaseen vain arkikäyttöön sivulliselta, 
joka oli hankkinut sen kyllä itselleen laittoman uhkauksen tekemistä varten, mutta jolta 
sitä ei voitaisi oikeudenkäynnin kohteena olevan rikoksen perusteella RL 10:6:n rajoi-
tusten vuoksi konfiskoida? Teräaseen (arvon) konfiskointi tällaisessa tapauksessa ei vai-
kuta perustellulta. Vaikkei RL 10:4.2:n 2 kohdan sanamuodosta ilmenekään mitään ra-
joituksia sen suhteen, kuka esineen on tahallista rikosta varten hankkinut tai valmista-
nut, lienee konfiskaatio rajattava RL 10:6:sta johdettavan henkilöpiirin valmistamaan tai 
hankkimaan omaisuuteen. 
 
Esine on voitu hankkia muutenkin kuin laillisesti. Jos esinettä ei ole hankittu omistuk-
seen saattaa tulla kysymykseen sen arvon konfiskointi RL 10:8:n nojalla. Valmistamista 
on myös valmistuttaminen. 
 
Tavanomaiseen arkikäyttöön kuuluvaa esinettä, jota ei ole hankittu rikosta varten, ei 
voida konfiskoida, koska se ei ole erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. Au-
toa, jolla joskus kuljetettaneen myös anastettua tavaraa, ei voida tämän vuoksi konfis-
koida RL 10:4.2:n 2 kohdan nojalla. Yksin rikosta varten hankittu auto sen sijaan on 
tuomittu jo aiemmankin lain mukaan menetetyksi ks. KKO 1980 II 59, jossa yksin-
omaan uhrin surmaamista varten hankitut esineet, muun muassa vanha auto, julistettiin 
silloin voimassa olleen RL 2:16.3:n nojalla valtiolle menetetyksi. 

Lain esitöissä on edellä selostetulla tavalla (osio 4.4.) pykälän 3 momentin kohdalla 
käsitelty esineen ominaisuuksien merkitystä konfiskaatiota harkittaessa. Tuossa 
yhteydessä esitetyn lisäksi voidaan todeta, että ampuma-aseet lienevät erityisen 
soveliaita rikoksen tekemiseen, kun taas teräaseiden ja muiden tavanomaisten 
työkalujen pitäminen erityisen soveliaina rikoksen tekemiseen on kyseenalaista. 

RL 10:5.2:n 2 kohdassa käytetään termiä "erityisen sovelias rikoksen kohteeksi tai 
rikolliseen käyttöön". Yhdenmukainen tulkinta "erityisen soveliaisuuden" osalta tuossa 
lainkohdassa ja RL 10:4.2:n 2 kohdassa on paikallaan. KKO on katsonut olevan selvää, 
että kun rattijuopumusrikos voidaan tehdä vain moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai 
raitiovaunua kuljettamalla, auto on RL 10:5.2:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen 
sovelias rattijuopumusrikoksen kohteeksi. Rikoksen tunnusmerkistöllä on siis merkitys-
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tä sille, mikä esine voi olla "erityisen sovelias" väline tai kohde; se voi rajata mahdol-
listen tekovälineiden tai rikoksen kohteiden piirin selvästi suppeaksi. Rikoksen 
törkeäksi tekevät  perusteet (esim. "hengenvaarallinen väline" RL 21:6:ssa tai 
"väkivaltaan soveltuva väline" RL 24:2:ssa) eivät kuitenkaan ole yleensä niin 
tarkkarajaisia, että yksin niistä voitaisiin tehdä tässä suhteessa päätelmiä. 

Rattijuopon auton osalta on kyse myös siitä lain esitöissä mainitusta seikasta, että 
esineen jättäminen juuri rikoksentekijän haltuun muodostaa uusimisriskin. Konfiskaa-
tiota puoltaakin usein osaltaan se, että esine on selvästi väärissä käsissä. Usein tällainen 
tilanne on jo sinänsä rikos, kuten vaikkapa räjähteiden kohdalla, mutta aina näin ei ole. 
Vapaasti saatavilla on esimerkiksi teknisiä laitteita, joissa on ominaisuuksia, joita eivät 
yleensä tarvitse kuin tietyt tahot; esimerkiksi matkapuhelimen IMEI-koodin 
vaihtamiseen (väärentämiseen) soveltuvat laitteet, joille on tässä tarkoituksessa 
(laillista) käyttöä lähinnä matkapuhelimien huoltoliikkeissä. 

Tietokone on auton tapainen monikäyttölaite, joka harvoin hankitaan pääasiallisesti 
rikosta varten. Yleiskäyttöinen tietokonelaitteisto sellaisenaan ei ole erityisen sovelias 
rikosten tekemiseen. Sen sijaan tietokoneessa voi olla dataa, kuten ohjelmia, jotka ovat 
sanotunlaisia. Vaikka tällaiset ohjelmat tms. voidaan usein helposti asentaa koneelle 
uudestaan, RL 10:4.2:n 2 kohdankin mukainen konfiskaatio tulisi siten yleensä rajoittaa 
vain niihin. Tietoverkkorikosvälineen tosin menettää valtiolle jo pakottavasti RL 
10:4.1:n 2 kohdan nojalla, koska sen hallussapito on kriminalisoitu RL 34:9b:ssä. 

Jos henkilö on hankkinut rikosta varten objektiivisesti arvioiden aivan kelvottoman 
välineen sen konfiskoiminen ei ole tarpeen. 

 
RL 10:4.2:n 2 kohdan termejä ”rikosta varten” ja ”rikosten tekemiseen” on syytä tulkita 
samaan tapaan kuin edellä on jo esitetty rikoksentekovälineen käsitteen (”käytetty ri-
koksen tekemisessä”) osalta. Vain anastetun omaisuuden pois kuljettamiseksi hankittu 
auto voidaan siten konfiskoida jo ennen rikosta. Tulkinnanvaraista on, voidaanko tämän 
lainkohdan, joka pykälän otsikon mukaan koskee rikoksentekovälineen menettämistä, 
nojalla konfiskoida rikoksen kohteeksi taikka rikoksentekovälineen, rikoksen kohteen 
tai tuotteen säilytysvälineeksi hankittua omaisuutta silloin, kun ne on hankittu tai val-
mistettu nimenomaan "rikosta varten". Esimerkiksi jos alkoholirikoksiin liittyvät eri-
tyissäännökset menettämisseuraamuksista ehdotetulla tavalla kumotaan (HE 84/2008 on 
lakivaliokunnassa tätä kirjoitettaessa) ja sovellettavaksi tulevat RL 10 luvun säännökset 
ei viinankeittäjältä tavattuja raaka-aineita (hiivaa, sokeria yms.), jotka eivät vielä ole ol-
leet rikoksen kohteena, voitaisi konfiskoida RL 10:5:n nojalla. Ne pitäisi kaiketi vastai-
suudessakin voida konfiskoida, kuten tällä hetkellä on tehtävä pakottavasti alkoholilain 
(1968) 95.1 §:n nojalla, ja se voisi tapahtua vain RL 10:4.2:n 2 kohtaa myös rikoksen 
kohteeseen soveltuvaksi tulkiten noiden aineiden ollessa rikosta varten hankittuja. Täl-
lainen tulkinta voidaan kyseenalaistaa legaliteettiperiaatteen nojalla. 
 
4.6. Huumausainerikoksia koskeva erityissäännös RL 50:6 
 
RL 50:6:ssä on kansainvälisistä velvoitteista johtuva erityissäännös. Säännöksen perus-
teella tuossa luvussa tarkoitetun rikoksen tekemiseen käytetyt tai tähän tarkoitukseen 
hankitut välineet, tarvikkeet tai aineet on tuomittava menetetyksi. Täydentävästi tulevat 
sovellettaviksi RL 10 luvun säännökset. Eräs tyypillinen soveltamistapaus on hampun 
viljelyyn liittyvien lämpölamppujen, kukkaruukkujen ynnä muiden välineiden tuomitse-
minen menetetyksi (esim. KKO 1999:89), ellei niitä ole jo huumausainelain 44 §:n no-
jalla pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräyksestä hävitetty. 
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5. MUUN OMAISUUDEN MENETTÄMINEN (RL 10:5) 

5.1. Yleistä 
 
RL 10:5:ssä on yleissäännös rikoksen tuotteen ja rikoksen kohteen menettämisestä. Täl-
laista yleissäännöstä ei ennen RL 10 luvun säätämistä ollut, vaan rikoksen kohteen ja/tai 
rikoksen tuotteen menettämisestä oli lukuisia erityissäännöksiä. Nämä erityissäännökset 
tarkoittivat vaihtelevasti pakollista  tai harkinnanvaraista konfiskaatiota ja olivat kiin-
teästi yhteydessä asianomaisen rangaistussäännöksen tarkoitukseen. RL 10:5:n säännös, 
varsinkin sen 2 momentti, liikkuu varsin yleisellä tasolla, jolloin voi olla vaikea tietää, 
onko konfiskaatio lain tarkoituksen mukainen vai ei. 

RL 10 luvun säätämisen yhteydessä kumotuista erityissäännöksistä  esitöineen on 
saatavissa johtoa siihen, mitä ja missä tapauksissa on syytä tuomita RL 10:5:n nojalla 
menetetyksi. Harkinnanvaraisen RL 10:5.2:n tulkintaa voi ohjata esimerkiksi se seikka, 
että aiempi erityissäännös edellytti pakollista konfiskointia. Aiemmin harkinnanvarai-
sesta konfiskaatiosta on voinut toisaalta tulla RL 10 luvun säätämisen seurauksena 
pakollinen, jolloin voi harkita, onko muutosta tässä suhteessa todella tarkoitettu. 
Konfiskoinnin piiriin on voinut tulla tilanteita, jotka eivät siinä aiemmin olleet. 
Esimerkiksi järjestäjän tai poliisin antaman kiellon vastaisesti yleisessä yleisötilaisuu-
dessa hallussa pidetyt päihdyttävät aineet on nykyisin konfiskoitava, kun niitä ei 
aiemmin voitu lainkaan konfiskoida (ks. Viljanen mt. s. 345). Konfiskaatio voidaan nyt 
välttää vain kohtuullistamalla sitä RL 10:10:n nojalla. 

RL 10:5:n nojalla ei tule tuomita menettämisseuraamusta vastoin asianomaisen 
rangaistussäännöksen tarkoitusta, vaan sen pohjalta, mitä etuuksia rangaistussään-
nöksellä on tarkoitettu suojella. Esimerkiksi varkauden kohteena olevaa tavaraa ei 
tietenkään tuomita menetetyksi, koska rangaistussäännöksellä suojellaan omistus-
oikeutta. 

Rikoslaissa on edelleen myös eräitä rikoksen kohteen menettämistä koskevia 
erityissäännöksiä, kuten RL 32:12.1:n säännös rahanpesun kohteena olleen omaisuuden 
pakollisesta konfiskoinnista ja RL 50:6:n säännös mm. huumausainerikoksen 
valmisteluna rangaistavan menettelyn kohteena olleen aineen tai välineen pakollisesta 
konfiskoinnista. 

Rikoslain ulkopuolinen erityissäännös rikoksen kohteen pakollisesta konfiskoinnista on 
esimerkiksi metsästyslain 80 §:n säännös vastoin tuota lakia metsästetyn riistaeläimen 
tai sen arvon menettämisestä valtiolle. RL 10 luvun säännöksistä syrjäytyvät tämän 
erityissäännöksen vuoksi 5 §:n lisäksi myös 6 ja 8 §. Poliisin huutokaupattua 
hirvenlihat ei menettämisseuraamukselle ole enää perustetta, koska saalis (sen 
pakkohuutokaupasta saadut varat) on valtiolle näinkin menetetty. Ratkaisussa I-SHO 
2007:22, johon KKO ei ole myöntänyt valituslupaa, on katsottu, että metsästyslaki 
erityislakina syrjäyttää RL 10 luvun määräykset myös siten, että menettämis-
seuraamuksen tuomitseminen ei edellyttänyt rikosta. Perustelu on arveluttava. Syyttäjä 
oli jättänyt rauhoitetun naarashirven ampuneen henkilön syyttämättä (peruste tähän ei 
ilmene tapausselosteesta), mutta vaati menestyksellä hirven arvoa (lihojen myynti-
hintaa) menetettäväksi valtiolle. 

Rikoksen tuote on lainkohdan mukaan ”rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu” 
esine tai omaisuus. Tarkoitus on ollut kuvata erilaisia mahdollisia rikollisia 
menettelytapoja. Tuottaminen on esimerkiksi huumekasvien viljelyä ja valmistaminen 
esimerkiksi alkoholin valmistusta. ”Aikaansaatu” viittaa siihen, että jo olemassa olevaa 
(valmistettua) objektia muutetaan rikoksella, esimerkkinä elintarvikkeiden myrkyt-
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täminen. RL 10:5:ssä on pyritty kattamaan sekä tapaukset, joissa itse toiminta sellaise-
naan on laitonta, että tapaukset, joissa laittomuus aiheutuu esimerkiksi valmistus-
tavasta. Lisäksi säännös koskee tilanteita, jolloin toiminta ilman lupaa on rangaistavaa. 
Rikoksen tuote syntyy rikoksen tunnusmerkistön toteuttavan toiminnan tuloksena. Se 
on rikoksen välitön tuote, ei enää sen sijaan tullut omaisuus; se on väärä raha, ei enää 
sillä ostettu tavara. Rikoksen tuote voi olla aineellinen esine tai esimerkiksi pakko-
keinolain 4:1.2:ssa tarkoitettua tietoa (dataa), kuten tietokoneohjelma. Yleensä on 
katsottu, että kyse voi olla vain irtaimesta omaisuudesta eli että kiinteistö ei voi olla 
rikoksen tuote. 

Rikoksen kohdetta kutsutaan usein myös rikosesineeksi. Rikosesine on rikoksen 
tunnusmerkistön edellyttämän suhtautumisen tosiasiallinen kohde. Esineen ohella 
rikoksen kohteena voi tietysti olla ihminenkin. Tässä yhteydessä rikoksen kohde 
tarkoittaa kuitenkin vain esinettä tai muuta omaisuutta. Rikoksen kohteesta on selvim-
min kyse silloin, kun teon rangaistavuuden perustana on esineen tai muun omaisuuden 
hallussapito, kuljettaminen, luovuttaminen, maahantuonti, maastavienti tai kaupan 
pitäminen. Se, onko esinettä tai omaisuutta pidettävä rikoksentekovälineenä vai rikok-
sen kohteena, riippuu asianomaisen rikoksen tunnusmerkistön muotoilusta. Tunnus-
merkistöjä harvemmin on laadittu konfiskaatiokysymyksiä ajatellen. Osaltaan tämän 
vuoksi voi olla tapauksesta riippuen vaikea ratkaista, onko jokin esine tai omaisuus 
rikoksen kohde tai soveltuuko siihen mikään menettämisseuraamussäännös. 

 
Vaikeaa voi olla ratkaista sekin, onko kyseessä rikoksen tuote vai kohde. Tämän vuoksi 
niiden menettämisestä on säädetty samassa pykälässä. Rajanvetovaikeuksia ja päällek-
käisyyksiä on muissakin suhteissa. Sama esine voi olla tapauksesta riippuen rikoksente-
koväline tai rikoksen kohde taikka samanaikaisesti kumpaakin. Rikoksella voidaan ai-
kaansaada nimenomaan rikoksentekoväline. RL 10 luvun 4 ja 5 § näyttävät osin peittä-
vän toistensa alaa. Samaten viimeksi mainitun pykälän eri kohdista saattaa useampikin 
soveltua samaan tilanteeseen. 
 
RL 10:5:n 1 momentti koskee pakollista konfiskaatiota rikoksen kohteen tai tuotteen 
hallussapidon ollessa rangaistavaa. Pykälän 2 momentissa on säädetty harkinnanvarai-
sesta rikoksen tuotteen tai kohteen konfiskoimisesta kokonaan tai osaksi momentin 1 – 
4 kohdissa tarkemmin määritellyin perustein. Toisin kuin rikoksentekovälineen kohdal-
la RL 10:4:ssä konfiskaation perustava rikos voi RL 10:5:n kohdalla olla aina myös 
tuottamuksellinen. Käytännössä useimmiten kysymys on tahallisista rikoksista. 
 
5.2. Rikoksen tuotteen ja rikoksen kohteen pakollinen konfiskointi (RL 10:5.1)

RL 10:5.1:n nojalla rikoksen tuote ja rikoksen kohde on tuomittava menetetyksi, jos sen 
hallussapito on rangaistavaa. Lain esitöiden mukaan ilmaisu kattaisi sekä ne tilanteet, 
jolloin rangaistus tuomitaan juuri hallussapidosta, että ne tilanteet, jolloin esineen 
omistajakin syyllistyisi rikokseen sitä hallussaan pitämällä. Lisäksi säännöstä voitaisiin 
soveltaa niissä tilanteissa, jolloin rangaistus tosin tuomitaan esimerkiksi esineen käy-
töstä, mutta myös sen hallussapito olisi rangaistavaa. 

Hallussapito on vähäisintä sellaista esineen kanssa tekemisissä olemista, joka on 
(monessa  kohtaa) katsottu aiheelliseksi säätää rangaistavaksi. Perusteena on yleensä se, 
että esine on jossakin suhteessa vaarallinen. Hallussapidon kriminalisointi on tavallaan 
(joidenkin mielestä huonompi) vaihtoehto sille, että vaarallinen esine voitaisiin konfis-
koida ilman rikosta. Näistä näkökohdista on perusteltua päätellä, että RL 10:5.1:ssä 
tarkoitetaan hallussapidon rangaistavuudella lähtökohtaisesti vain sellaista rangaistus-
säännöstä, jossa hallussapito on kriminalisoitu juuri tätä tai vastaavaa verbiä käyttäen. 
Jos on kriminalisoitu vain esineen valmistaminen, mutta ei sen hallussapitoa, RL 10:5.1 



                                                                                                                                                            37 (65)

ei siten soveltuisi. Valmistamisesta seuraava hallussapito pitäisi olla kriminalisoitu 
erikseen nimenomaisesti. Jäljempänä havaitaan, että näin on vaihtelevasti. Esimerkiksi 
RL 44:6:ssa on säädetty rangaistavaksi mm. dopingaineen valmistaminen, sen sijaan 
dopingaineen hallussapito on rangaistavaa vain tapahtuessaan todennäköisesti levit-
tämistarkoituksessa. Rikoksen tuotteena syntynyt vähäinen määrä dopingainetta ei siten 
olisi RL 10:5.1:n mukaisen pakollisen konfiskaation piirissä, vaan sen konfiskaatio 
voisi perustua harkinnanvaraisesti pykälän 2 momentin säännöksiin, lähinnä 1 kohtaan 
(terveysvaara). Usein hallussapidon nimenomaisen kriminalisoinnin puute johtaa vain 
pakollisen konfiskaation (RL 10:5.1) sijasta harkinnanvaraisen konfiskaation yhtä 
vääjäämättömään tuomitsemiseen. 

RL 10:5.1 ei sovellu myöskään esimerkiksi tilanteeseen, jossa on kriminalisoitu 
"säilyttäminen" tai "varastoiminen" ja ne tunnusmerkistötekijöinä tarkoittavat 
enemmän kuin pelkkä "hallussapito", jota taas ei ole tällä sanalla tai vastaavalla verbillä 
kriminalisoitu. 

Aiemmin lääkkeiden hallussapito vastoin lääkelakia oli lääkerikos ja tällainen lääke oli 
tuomittava menetetyksi (lääkelain kumotut 96 ja 99 §). Nykyisin tällainen lääkkeiden 
hallussapito ei ole rangaistavaa, ellei kyse ole laittomasti maahantuoduista lääkkeistä 
tai huumausaineiksi luokiteltavista lääkevalmisteista. On mahdollista, että henkilöllä on 
hallussaan ilman (hänelle osoitettua) lääkemääräystä lääkkeitä, jotka edellyttäisivät 
lääkemääräystä. Se, joka on lääkkeet henkilölle luovuttanut, on syyllistynyt 
lääkerikokseen tai -rikkomukseen, mutta lääkkeiden konfiskoimista tällä perusteella 
rajoittaa RL 10:6. Lääkevalmiste on myös voinut tulla lääkemääräyksen vaativaksi (tai 
jokin valmiste ylipäätään lääkkeeksi määritellyksi) vasta sen jälkeen, kun henkilö on 
sen hankkinut. Mitään rikosta näiden lääkkeiden konfiskoimisen perusteeksi ei silloin 
ole olemassa, vaikka konfiskoiminen olisikin perusteltua. Tällaiset lääkkeet on saatettu 
takavarikoida pakkokeinolain 4:4.1:n nojalla aivan laillisesti. Niiden luovuttaminen 
takavarikosta henkilölle, jolla ei ole niihin lääkemääräystä, olisi verrattavissa 
lääkerikokseen tai -rikkomukseen (virkavelvollisuutta täytettäessä). Henkilöllä ei 
tällaisessa tapauksessa voida katsoa olevan oikeutta saada niitä takaisin. Lääkkeiden 
osalta ei ole sellaista sääntelyä kuin huumausainelaissa (43 - 44 §) sellaisten tilanteiden 
varalta, joissa huumausaineen hallussapito ei ole rangaistavaa, vaikkei siihen toisaalta 
ole oikeuttakaan. Tällainen takavarikoitu huumausaine on huumausaineen 44.1 §:n 
nojalla pidättämiseen oikeutetun virkamiehen hävitettävä tai määrättävä hävitettäväksi. 

Jos "hallussapito" on kriminalisoitu juuri tätä tai vastaavaa verbiä käyttäen, mutta 
konkreettiseen tekoon sisältyy sen lisäksi enemmänkin, konfiskointi on luonnollisesti 
perusteltua. Hallussapidon tulee olla rangaistavaa juuri konkreettisessa ilmenemis-
muodossaan (vaikka rangaistus sinänsä tuomittaisiinkin muusta kuin hallussapidosta, 
jota tekoon sisältyy). Konkreettiseen tekoon sisältyvä hallussapito saattaa olla sellaista, 
joka ei ko. olosuhteissa ole rangaistavaa; hallussapitokriminalisoinnit ovat varsin 
harvoin poikkeuksettomia. Konkreettinen teko voi olla myös sellainen, ettei siihen 
sisälly hallussapitoa ollenkaan. Tällainen teko voi olla yhtä moitittava kuin hallussa-
pitoa sisältävä teko, mutta silti mahdollinen rikoksen kohteen tai tuotteen konfiskaatio 
ei ole tällöin RL 10:5.1:n mukainen eli pakottava. Tässä kohdin sääntelyssä on tiettyä 
epäjohdonmukaisuutta, minkä ei tule antaa johtaa RL 10:5:n soveltamisessa harhaan. 

Sitä, onko epäilty pitänyt jotakin esinettä tai omaisuutta asianomaisessa hallussapito-
kriminalisoinnissa tarkoitetulla tavalla ylipäätään hallussaan, ei voida tässä yhteydessä 
kattavasti käsitellä. Joitakin näkökohtia tästä kysymyksestä esitetään jäljempänä eräitä 
keskeisiä hallussapitokriminalisointeja tarkasteltaessa. 

Lain esitöissä tarkoitetut tilanteet, jolloin esineen omistajakin syyllistyisi sitä 
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hallussaan pitämällä rikokseen, voivat olla esimerkiksi niitä, joissa joku toinen muuttaa 
omistajan laillisesti hallussa pitämää omaisuutta tai valmistaa siitä jotain, jonka hallus-
sapito on (omistajallekin) rangaistavaa. Näin voi tapahtua omistajan tietämättäkin, 
joten se, ettei omistaja ole menetellyt itse mitenkään moitittavalla tavalla, ei estä 
konfiskaatiota. RL 10:6.2:n mukaan omistussuhteilla ei ole merkitystä silloin, kun 
omistajakin esinettä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen. Sanotun toisen ja 
omistajan väliset mahdolliset  korvauskysymykset eivät kuulu konfiskaatiosäännösten 
alaan. 

RL 10:5.1:stä ja 10:6.2:sta löytyy siten vastaus myös niihin tilanteisiin, joissa hallussa-
pito ei ole yksittäistapauksessa rangaistavaa vastaajan tahallisuuden puuttumisen 
vuoksi. Tahallisuuden puuttumisesta ei seuraa, että omaisuus, jonka hallussapitoon ei 
kenelläkään ole oikeutta, tulisi jättää (konfiskaatio)vastaajan haltuun. Muutoinhan 
esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaava lasta esittävä kuvamateriaali pitäisi 
jättää henkilölle, jonka osalta syyte hylätään siksi, että hän ei ole tiennyt materiaalin 
luonteesta ja siitä, että kuvat esittävät lasta. Konfiskaation perustava rikos voi olla 
toisen kuin konfiskaatiovastaajan tekemä eikä siihen ole tarvinnut sisältyä hallussa-
pitoakaan. Esimerkkitapauksessa tällainen rikos on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
kuvan levittäminen valmistamalla sanotunlainen materiaali. Toisena selvänä 
esimerkkinä voisi olla huumausainetta tietämättään hallussa pitäneen henkilön tilanne, 
joskin siihen voi soveltua myös edellä viitattu huumausainelain 44 §:n mukainen 
hävittäminen. 

RL 10:5.1:n säännös ei ole harkinnanvarainen, mutta menettämisseuraamuksen 
kohtuullistaminen RL 10:10:n nojalla on mahdollista. Lain esitöiden mukaan näin 
tulisi menetellä vain hyvin poikkeuksellisesti. Menettämisseuraamuksen tuomitsematta 
jättäminen pitkälti mitätöisi kyseisen hallussapitokriminalisoinnin. 

5.2.1. Hallussapitokriminalisoinneista 

Lain esitöiden mukaan poikkeuksettomat hallussapitokriminalisoinnit ovat varsin 
harvinaisia. Tässä yhteydessä poikkeuksilla tarkoitetaan sitä, että hallussapitokrimi-
nalisoinnit on yleensä säädetty siten, että esineen hallussapito on lähtökohtaisesti 
rangaistavaa, mutta hallussapito on sallittua luvanvaraisesti, taikka siten, että hallussapito 
on rangaistavaa vain joissakin olosuhteissa. Periaatteessa hallussapito siinä missä mikä 
tahansa muu menettely on aina vain joissakin olosuhteissa rangaistavaa ottaen huomioon 
esimerkiksi tahallisuuden ja oikeudenvastaisuuden edellyttäminen sekä rikosten tutkintaa 
koskeva poikkeus. 

Lain esitöissä mainitaan esimerkkeinä RL 10:5.1:n soveltamisesta huumausaineen, 
väärennysaineiston, väärän rahan ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 
kuvan menettäminen. Huumausainerikos (RL 50:1) on esimerkki siitä, että tekotapana on 
mainittu pelkän hallussapidon ohella monta muuta samalla myös hallussapitoa sisältävää 
menettelyä. Tällaisista rangaistus tuomittaessa RL 10:5.1 soveltuu, vaikka tuomio ei 
tulisikaan hallussapidosta. Huumausainerikoksen täyttää myös huumausaineen 
hankkimisen yrittäminen, jolloin ei olla vielä edes hallussapitoa tarkoittavalla tavalla 
tekemisissä aineen kanssa. Tällä tavoin huumausainerikokseen syyllistynyttä ei tuomita 
RL 10:5.1:n nojalla menettämisseuraamukseen (joka olisi lähinnä yrityksen kohteena 
olleen aineen arvon menettäminen RL 10:5.1:n ja 10:8:n nojalla). Sinänsä se, onko 
kysymys ollut hallussapidosta, on huumejutuissa yksi yleisimpiä kysymyksiä. 
Huumausaineen hallussapidoksi katsotaan vakiintuneesti riittävän, että henkilö on voinut 
tosiasiallisesti määrätä huumausaine-erästä yksin tai  toisten ohella, fyysistä aineen 
hallintaa ei edellytetä (KKO 2001:91). 
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Huumausainerikoksen kohdalla levittämistarkoitus on tyypillisesti rangaistuksen 
mittaamiseen vaikuttava seikka, kun taas dopingrikoksen kohdalla dopingaineen 
hallussapidon rangaistavuus sinänsä jo edellyttää todennäköistä levittämistarkoitusta (RL 
44:6.2). Jos tämä hallussapidon rangaistavuudelle säädetty ehto täyttyy, konfiskaatio on 
pakollinen RL 10:5.1:n nojalla. Dopingrikoksenkin kohdalla monet tekotavat käsittävät 
enemmänkin kuin vain sanotuin tavoin rangaistavan hallussapidon. Myös levittämisen 
yritys voi olla tällainen tekotapa. Dopingainettakin voi pitää hallussaan ilman että se on 
fyysisesti hallinnassa. 

Esimerkkinä hallussapidon kriminalisoinnista silloin, kun siihen ei ole hyväksyttävää 
syytä, on RL 33:4:n säännös väärennysaineiston hallussapidosta. Säännös on myös 
esimerkki kriminalisoinnista lähinnä menettämisseuraamuksen mahdollistamiseksi. 
Säännökseen on sittemmin lisätty tekomuotoja, joihin kaikkiin sisältyy myös hallussapitoa 
joko niitä ennen tai niiden seurauksena. Muun ohessa merkki tai leima mainitaan RL 
33:6:ssa todistuskappaleena. Yleensä ne liittyvät niin kiinteästi johonkin esineeseen, että 
todisteena on tosiasiassa juuri merkillä tai leimalla varustettu esine. Väärällä leimalla tai 
merkillä varustetun esineen ollessa RL 33:4:ssä kriminalisoidun hallussapidon kohteena 
menetettäväksi tuomittaneen koko esine. RL 10:7:n nojalla menettäminen voidaan 
määrätä raukeamaan, jos esineeseen tehdään sen rikollisen käytön estämiseksi tarpeelliset 
muutokset. 

Ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva väärän tai väärennetyn rahan hallussapito on 
kriminalisoitu RL 33:6:ssa. Tällainen raha on siten tuomittava menetetyksi RL 10:5.1:n 
nojalla myös rahanväärennyksestä (RL 37:1-3) tuomittaessa, jos tekoon sisältyy tosi-
asiassa hallussapitoa ilman hyväksyttävää syytä. RL 10:5.2:n 2 kohta, joka myös 
soveltuisi väärään rahaan sen ollessa erityisen sovelias rikolliseen käyttöön, väistyy 
hallussapitokriminalisoinnin johdosta. RL 37:7:ssä on kriminalisoitu rahajäljitelmän 
levitys, jonka tekomuotoihin säännönmukaisesti liittyy hallussapitoa, jota ei kuitenkaan 
ole nimenomaisesti kriminalisoitu. RL 10:5.1:n sijasta on levitetyn rahajäljitelmän 
konfiskaatioon siten sovellettava pykälän 2 momentin 2 tai 3 kohtaa, joiden 
harkinnanvaraisuudesta huolimatta konfiskaatio lienee useimmiten paikallaan. 
Maksuvälinelomakkeen hallussapito maksuvälinepetosrikoksen tekemistä varten on 
rangaistavaa maksuvälinepetoksen valmisteluna RL 37:11:n 1 kohdan mukaan. Valmiin 
väärän maksuvälineen hallussapitoon, jota ei ole kriminalisoitu, sisältyy myös tuo 
rangaistava maksuvälinelomakkeen hallussapito. Se (vähintäänkin) sisältyy myös RL 
37:8:1:n 2 kohdassa maksuvälinepetoksena kriminalisoituun laittoman maksuvälineen 
luovuttamiseen eli tällaisten maksuvälineiden pimeään kauppaan. Näin ollen 
maksuvälineen konfiskaatioon soveltuu näissä tapauksissa RL 10:5.1:n säännös.

Järjestyslaissa on kielletty monenlaisten esineiden ja aineiden hallussapito. Kiellot ovat 
alueellisesti rajoitettuja ja niistä on säädetty lukuisia poikkeuksia. Vaarallisia esineitä 
koskevan järjestyslain 9 §:n mukaan kiellettyä on, pykälän 2 ja 3 momentissa sekä 12 
§:ssä (vaarallisten esineiden keräily) säädetyin poikkeuksin, mm. nyrkkirautojen, 
stilettien, sähkölamauttimien ja jousipatukoiden hallussapito yleisellä paikalla ja yleisellä 
paikalla olevassa kulkuneuvossa. Pykälän 2 momentissa on kielletyksi tietyin poikkeuksin 
säädetty teleskooppipatukan hallussapito sanotuissa paikoissa. Järjestyslain 10.1 §:ssä on 
kielletty toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito yleisellä 
paikalla (ei siis yksityiskäytössä olevassa kulkuneuvossa yleiselläkään paikalla). Tämä 
momentti kattaa mm. teräaseiden, patukoiden, vaijereiden, pesäpallomailojen, tikkojen, 
kuulien, ilma-aseiden, ritsojen sekä syövyttävien ja toisen vakavaan vahingoittamiseen 
soveltuvien aineiden hallussapidon. Pykälän 2 momentissa on kielletty myös ampuma-
asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä 
paikalla. Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 momentissa säädetty ei koske esineitä ja 
aineita, joiden hallussapito on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen. 
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Järjestyslain 13 §:n mukaan on spraymaalien ja muiden toisen omaisuuden töhrimiseen 
hyvin soveltuvien maalien ja muiden aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman 
hyväksyttävää syytä kielletty. 

Mainittujen kieltojen vastainen hallussapito on säädetty rangaistavaksi vaarallisen esineen 
hallussapitona (RL 41:5), toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen 
hallussapitona (RL 41:6) ja töhrimiseen soveltuvan aineen osalta järjestysrikkomuksena 
(järjestyslaki 16.1 §:n 9 kohta). Hallussapito vastoin kieltoja on rangaistavaa tahallisena. 
Tapauksesta riippuen voi olla hyvä syy olettaa, että henkilö ei enää jatkossa toista 
menettelyään. RL 10:5.1:n mukaista pakollista menettämisseuraamusta voidaan tällöin 
kohtuullistaa jättämällä se RL 10:10:n nojalla tuomitsematta. Menettämisseuraamus ei 
tule kysymykseen, jos esine tai aine on järjestyslain 21 §:n nojalla viranomaisten toimesta 
hävitetty. 

Järjestyslain 9 §:n mukaan on kiellettyä, viitatuin poikkeuksin, myös vaarallisten 
esineiden valmistus, maahantuonti ja kaupan pitäminen. Kiellon rikkomisesta rangais-
taan RL 41:4:n nojalla. Mahdollista on, että tuo rangaistava menettely ei sisällä RL 
41:5:n mukaista rangaistavaa hallussapitoa yleisellä paikalla. Esimerkiksi käy vaaral-
lisen esineen valmistus yksityisasunnossa. Postitullissa takavarikoidut ulkomailta 
tilatut ja postitse lähetetyt vaaralliset esineet eivät myöskään liene tilaajan hallussa 
yleisellä paikalla. Tällaisissa tapauksissa konfiskaatio ratkeaa harkinnanvaraisena RL 
10:5.2:n nojalla. Tätä päätöksentekoa voi ohjata aiemmin voimassa ollut teräaselain 9 
§:n säännös siitä, että teräase vastaavassa tapauksessa oli tuomittava menetetyksi. 
Pykälän mukaan menettämisseuraamus voitiin jättää tuomitsematta vain silloin, jos ase 
oli joutunut pois omistajaltaan rikoksella tai jos menettämisseuraamus muusta syystä 
olisi ollut ilmeisen kohtuuton. 

Murtovälineen hallussapito (RL 28:12a) on kriminalisointi, jonka keskeisenä perusteena 
on rikosten tehokas ennaltaehkäisy mahdollistamalla rikolliseen käyttöön soveltuvan 
esineen etukäteinen poisottaminen ja konfiskointi. Lain esitöiden mukaan seuraamus-
luonteista syyttämättä jättämistä ja tuomitsematta jättämistä koskevia säännöksiä 
voitaisiin soveltaa silloin, kun murtovälineen menettäminen harkittaisiin riittäväksi 
seuraamukseksi. Tätä rikosta koskevaa syytekohtaa ei välttämättä siis tarvittaisi muiden 
jatkona, vaan pelkkä menettämisvaatimuskin voisi riittää. 

Ampuma-aserikoksena on RL 41:1:n nojalla rangaistavaa mm. ampuma-aseen ja 
patruunoiden ampuma-aselain vastainen hallussapito. Ampuma-aselain 13 §:ssä on 
hallussapidon määritelmä, jonka mukaan tuossa laissa hallussapidolla tarkoitetaan 
kantamista, kuljettamista tai säilyttämistä. Rangaistavaa hallussapitoa voi olla paitsi 
luvattoman ampuma-aseen hallussapito myös luvallisen aseen kantaminen, kuljetta-
minen tai säilyttäminen vastoin säännöksiä. Oikeuskäytännöstä ovat tuttuja mm. 
kuolinpesälle jääneestä rakennuksesta löytyvät patruunat, joista kukaan ei tiedä tai 
tiedostaan huolimatta välitä satunnaisesti rakennuksessa oleskellessaan. Kuolinpesään 
kuuluvista ampuma-aseista ja patruunoista on oma säännöksensä ampuma-aselain 108 
§:ssä. 

Rangaistavan hallussapidon on oltava tietoista, tahallista. Yleensä esimerkiksi patruu-
noiden kohdalla voidaan ottaa huomioon, kuka ne omistaa (omisti) ja kuka niiden 
säilytyspaikan, kuten rakennuksen, omistaa. Myös sillä voi olla merkitystä, kuka 
säilytyspaikkaa käyttää ja millä tavalla. RL 41:1.3:n mukaan ampuma-aserikoksena ei 
pidetä muutoin rangaistavaa ampuma-aseen, patruunoiden ym. hallussapitoa, jos 
tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja 
luovuttaa sen poliisin haltuun. Jos syyte ampuma-aseen rangaistavasta hallussapidosta 
hylätään, menettämisseuraamukselle ei ole perustetta. Tällöin ei silti ole tarkoituksen-
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mukaista palauttaa esinettä takavarikosta konfiskaatiovastaajalle vain siksi, että tämä 
menettelisi sen suhteen sanotulla tavalla uhalla, että ampuma-aserikos muutoin täyttyy. 
Luovutuksen estää se, ettei henkilöllä ole lain mukaan oikeutta esineeseen. 

Poliisin haltuun ottamien ampuma-aseiden ja patruunoiden luovuttamisesta sekä 
myymisestä ostajan lukuun ja siirtymisestä valtion omistukseen on säädetty ampuma-
aselain 99 – 100 §:ssä. Tämä sääntely liittyy ampuma-aseita koskevaan haltuunotto-
sääntelyyn (91 – 92 §), jossa tarkoitettu poliisin päätös haltuunotosta raukeaa, jos esine 
pakkokeinolain nojalla takavarikoidaan. Huomattakoon kuitenkin, että lain 99.2 §:n 
mukaan ampuma-ase voidaan luovuttaa sen omistajalle, vaikka tällä ei ole lupaa sen 
hallussapitoon, jos ampuma-ase tehdään pysyvästi ampumakelvottomaksi. Vastaavasti 
RL 10:7 on tapauksesta riippuen sovellettavissa siten, että ampuma-asetta koskeva 
menettämisseuraamus määrätään raukeamaan, jos ase tehdään pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi. Ampuma-aselainsäädäntöön sisältyy mm. pysyvästi ampumakelvottoman 
aseen määritelmä (ampuma-aseasetus 2 §). 

Ampuma-aselain 104 §:ssä ollut oma menettämisseuraamussäännös on nyttemmin 
muutettu viittaukseksi RL 10 lukuun; säännöksen 2 momentin mukaan menettämis-
seuraamus voidaan jättää vaatimatta, jos seuraamus olisi olosuhteisiin nähden kohtuu-
ton. Lain 104a §:ssä on säädetty pidättämiseen oikeutetun virkamiehen oikeudesta 
hävittää mm. patruunat ja kaasusumuttimet. 

RL 34:9b:ssä on kriminalisoitu tietoverkkovälineen hallussapito. Tämän tunnusmer-
kistön osalta on erityisen selvää, että ko. väline (laite, ohjelma tms.) voi olla henkilön 
hallussa (käytettävissä ja määräysvallassa), vaikka se sijaitsisi fyysisesti aivan muualla. 

Terveyden- ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat esillä useiden lakien vastaisten 
tekojen kriminalisoinneissa. RL 44:1:ssä on terveysrikoksena kriminalisoitu useiden 
pykälässä mainittujen lakien, kuten kemikaalilain ja elintarvikelain, vastainen 
tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta tapahtuva tavaran tai aineen, valmisteen tai 
esineen hallussapito siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai 
terveydelle. Hallussapitokieltojen ja hallussapitokriminalisoinnin ulottuvuus on 
selvitettävä kustakin laista erikseen. 
 
5.3. Rikoksen tuotteen ja rikoksen kohteen harkinnanvarainen konfiskointi (RL 
10:5.2) 

5.3.1. Menettämisseuraamuksen tarpeellisuuden harkinta 

RL 10:5.2:n mukaan voidaan rikoksen kohde tai tuote konfiskoida, jos se on tarpeen 
momentin 1 – 4 kohdissa tarkemmin määritellyin perustein. Ensimmäiseksi on siten 
kussakin tapauksessa ratkaistava konfiskaation tarpeellisuus. Tähän yhteyteen liittynee 
käytännössä sen harkitseminen, onko mahdollista ja riittääkö se, että rikoksen kohteesta 
tai tuotteesta konfiskoidaan vain osa. Konfiskaation kohtuullisuuden harkinta tapahtuu 
periaatteessa vasta sen jälkeen, kun konfiskaatio sinänsä on todettu tarpeelliseksi.  
 
5.3.2. Konfiskointi esineen tai omaisuuden terveydelle tai ympäristölle haitallisten 
ominaisuuksien vuoksi (kohta 1) 

RL 10:5.2:n 1 kohta koskee rikoksen kohteen tai tuotteen konfiskointia sen terveydelle 
tai ympäristölle haitallisten ominaisuuksien vuoksi. Lain esitöiden mukaan kyseeseen 
voivat tulla esimerkiksi pilaantuneet tai saastuneet elintarvikkeet taikka lainvastaiset 
rehut, torjunta-aineet tai lannoitteet. Menetetyksi ei voitaisi tuomita sellaista omaisuut-
ta, joka on vain valmistettu luvattomasti tai jätetty tarkastamatta, mutta joka täyttää lain 
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sellaiselle tuotteelle asettamat vaatimukset. Tällaisen tavaran kohdalla voi tyypillisesti 
tulla kyseeseen myös se, että siitä on konfiskoitava vain se osa, joka ei täytä lain vaati-
muksia. Vaikka säännöksiä on rikottu koko tavaraerän kohdalla ei niiden tarkoitus edel-
lytä konfiskoimaan kuin osan tavarasta. Vastaava tilanne on mahdollinen mm. maahan-
tuontia koskevia säännöksiä rikottaessa, jolloin konfiskaatiosäännös on RL 10:5.2/3. 

Terveyden ja ympäristön suojaamisnäkökohta on monien kriminalisointien taustalla. Se 
voi olla relevantti RL 10:5.2:n 1 kohdan ohella myös muiden momentin kohtien yhtey-
dessä. Konfiskaation perustavina rikoksina voivat olla esimerkiksi lääkerikos tai ter-
veysrikos. 
 
5.3.3. Konfiskointi uusien rikosten ehkäisemiseksi (kohta 2) 

RL 10:5.2:n 2 kohdassa on säädetty rikoksen kohteen tai tuotteen konfiskoimisesta, jos 
se on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi, ja esine on erityisen sovelias rikoksen 
kohteeksi tai rikolliseen käyttöön. Säännös siis toistaa konfiskaation keskeisen 
ajatuksen turvaamistoimenpiteenä myös muun kuin rikoksentekovälineen kohdalla. 
Rikoksen tuote voi tosin olla rikoksentekovälineeksi tarkoitettu. Sanonnan ”rikolliseen 
käyttöön” voidaan tulkita tarkoittavan myös tällaista tilannetta sellaisten lisäksi, joissa 
esineestä tai omaisuudesta edelleen valmistetaan rangaistavalla tavalla jotakin. 
Rikoksen, jonka kohteeksi tai tekovälineeksi esineen tai omaisuuden voidaan epäillä 
päätyvän, ei tarvitse olla samanlainen kuin konfiskaation perustava rikos. Sen, jonka 
epäillään syyllistyvän uuteen rikokseen, ei tarvitse olla juuri tuomittavana oleva 
vastaaja. 

Lain esitöiden perusteella RL 10:5.2:n 2 kohdan tulkinnassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota omaisuuden laatuun. Menettämisseuraamusta ei säännöksen sanamuodon mu-
kaan voi tuomita, vaikka se näyttäisi olevan tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi, jos 
esine ei ole erityisen sovelias rikoksen kohteeksi tai rikolliseen käyttöön. Esineen sanot-
tua ”erityistä soveliaisuutta” arvioidaan objektiivisesti eli siitä näkökulmasta, onko esi-
ne laadultaan sellainen, että se yleensä on erityisen sovelias rikoksen kohteeksi tai rikol-
liseen käyttöön. RL 10:4.2:n 2 kohdassa on käytetty termiä "erityisen sovelias tahallisen 
rikoksen tekemiseen". Pyrittäessä antamaan "erityiselle soveliaisuudelle" sama merkitys 
eri lainkohdissa on tässä yhteydessä huomioitavissa se, mitä edellä raportin osiossa 
4.5.2. on sanottu esineen erityisestä soveliaisuudesta rikoksen tekemiseen. 

Toisin kuin rikoksentekovälineen konfiskaatio RL 10:4:n perusteella RL 10:5.2:n 2 koh-
dan mukainen konfiskaatio ei voi perustua muihin(kin) seikkoihin kuin rikosten ehkäi-
semisen tarpeeseen. Rikoksentekovälineen kohdalla uusien rikosten ehkäisemisen ar-
vioinnissa ei myöskään esineen laadulla ole niin keskeistä merkitystä kuin RL 10:5.2:n 
2 kohdan mukaisessa konfiskaatiossa. Sillä, onko esine rikoksentekoväline vai rikoksen 
kohde tai tuote, on siis näissäkin suhteissa asiallista merkitystä sen konfiskoinnin kan-
nalta. 

Lain esitöiden mukaan RL 10:5.2:n 2 kohdan nojalla voidaan tuomita menetetyksi 
esimerkiksi väkivaltakuvaukset (RL 17 luku), rahajäljitelmät (RL 37 luku) sekä väärät 
ja väärennetyt todistuskappaleet (RL 33 luku). Viimeksi mainittuja koskee kuitenkin 
hallussapitokriminalisointi (RL 33:4), minkä johdosta niihin tulee soveltaa RL 10:5.1:n 
pakollista menettämisseuraamuksen määräämistä. Väkivaltakuvauksiin ja raha- 
jäljitelmiin rikoksen kohteena tai tuotteena RL 10:5.2 sen sijaan hyvin soveltuu. 

5.3.3.1.  Auto rikoksen kohteena 

Ennakkopäätöksissä autoa on pidetty rattijuopumusrikoksen kohteena  (KKO 2005:75, 
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2005:76, KKO:2007:85). KKO on perusteluissaan viitannut mm. siihen, että RL 10:5.2:n 2 
kohta on lain esitöistä päätellen tarkoitettu soveltuvaksi rattijuopon auton konfiskointiin. 
Oikeuskirjallisuudessa on erimielisyyttä siitä, onko rattijuopon auto rikoksentekoväline vai 
rikoksen kohde. Esimerkiksi Viljasen (mt. s. 267 - 270 ja 361 - 366) mukaan rattijuopon 
auto on rikoksen kohde, kun taas Tapani ja Tolvanen ovat katsoneet, että tuo ajoneuvo on 
rikoksentekoväline (Lain vai perustelujen mukaan - pohdintoja rattijuopon ajoneuvon 
konfiskaatiosta, DL 6/2005 s. 1203 - 1207 ja 1211 ). 

Auto on rikoksen kohde kulkuneuvon kuljettamisessa oikeudetta. Pelkästään tähän 
rikokseen - toistuvasti - syyllistyneen auto on oikeuskäytännössä myös tuomittu mene- 
tetyksi (I-SHO 22.6.2006 nro 757). 

Rattijuoppo ja/tai kortitta ajava voi syyllistyä samalla sellaiseen rikokseen, jossa auto 
on tekoväline: esimerkiksi törkeään liikenteen vaarantamiseen, virkamiehen väkivaltai- 
seen vastustamiseen taikka vamman- tai kuolemantuottamukseen. Tekovälineenä olleen 
auton konfiskaatio on RL 10:4.2:n 1 kohdan nojalla on mahdollista vain tahallisen 
rikoksen perusteella. Rikoksen kohteena auto voidaan konfiskoida RL 10:5.2:n 2 
kohdan nojalla myös tuottamuksellisen rikoksen perusteella. Sillä, onko auto teko-
väline vai rikoksen kohde on tämänkin vuoksi merkitystä. Esimerkiksi rattijuopumus 
on tahallinen rikos, törkeä liikenteen vaarantaminen voi olla tahallinen tai tuotta-
muksellinen rikos ja vamman- tai kuolemantuottamus vain tuottamuksellinen rikos. 
Autoa tekovälineenä on käsitelty myös raportin osiossa 4.4.

5.3.3.1.a  Rattijuopon auton tai sen arvon konfiskointi 

HE:n 80/2000 perusteella rattijuopon auton konfiskointia harkitaan RL 10:5.2:n 2 kohdan 
valossa. HE:stä ei tämän lisäksi ilmene kuin tuollaisen auton tai sen arvon konfiskointia 
vastaan puhuvia seikkoja. KKO:n ratkaisuista (2005:75 ja 76 sekä 2007:85) löytyy myös 
puoltavia seikkoja. 

KKO:n mukaan auton konfiskointi ei voi olla rattijuopumuksen säännönmukainen seuraus. 
Ensisijainen turvaamistoimi uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi on ajokielto. Se, 
että tuomittava teko on tehty ajokiellon aikana, lisää konfiskaation tarpeellisuutta. Konfis- 
kointi saattaa olla aiheellista, jos tekijä tuomituista rangaistuksista ja ajokielloista huoli-
matta syyllistyy toistuvasti rattijuopumusrikoksiin ja nämä muut seuraamukset ovat siten 
osoittautuneet tehottomiksi. Konfiskaatio voi siten tulla kysymykseen, jos tekijä on 
syyllistynyt vastaaviin rikoksiin toistuvasti ja jos aiempien rattijuopumusrikosten määrän ja 
toistumistiheyden perusteella on todennäköistä, että  hän  syyllistyy myöhemminkin 
rattijuopumusrikokseen, jollei ajoneuvoa tuomita menetetyksi. 

Yleistä sääntöä, kuinka moninkertaista uusimista on syytä edellyttää, ei voida antaa. 
Harkinta on tehtävä tapauskohtaisesti. Relevanttina uusimisena rattijuopon kohdalla on 
huomioitava rattijuopumusrikosten ohella ainakin kulkuneuvon kuljettamiset oikeudetta ja 
liikenteen vaarantamiset, etenkin törkeät. Kysymys kuitenkin lienee pääsääntöisesti tapauk- 
sista, joissa rangaistukseksi tulee ehdotonta vankeutta ja ajokielto on jo osoittautunut 
turvaamistoimena tehottomaksi. Näissä tapauksissa alkolukkokaan ei tule kysymykseen ja 
tämä johtuu nimenomaan uusimisesta eikä yksin alkolukon kalleudesta. Rattijuopumusri-
kosten joukossa on toistuvasti tällaisia tapauksia, joissa auton konfiskointi on selvästi 
perustellumpaa kuin monen muun rikoksen kohdalla. 

Menettämisseuraamusta harkittaessa on otettava huomioon myös kohtuusnäkökohdat. Lain 
esitöiden perusteella huomioon otettavia seikkoja ovat mm. auton arvo ja sen tarve 
kulkuvälineenä tekijälle ja ehkä muillekin, kuten hänen perheelleen. Näiden ja muiden 
seikkojen vaihtelun vuoksi rikoksentekijät joutuvat tässä asiassa myös helposti eriarvoiseen 
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asemaan. Monessa tapauksessa auton konfiskointi ei ole mahdollinen sen vuoksi, että auton 
omistaa sivullinen. Yhdenvertaisuuden kannalta mainittakoon myös ulkomaalaiset 
rattijuopot, joiden osalta uusimista muualla kuin Suomessa ei yleensä selvitetä. 

Korkein oikeus on ennakkoratkaisuissaan ottanut tällaisiinkin seikkoihin kantaa. 
Ratkaisuista (etenkin KKO 2007:85) ilmenee, että kohtuusharkinta konfiskaatioratkaisussa 
RL 10:5.2:n 2 kohdan osalta tapahtuu sen jälkeen, kun konfiskaatio on ensin todettu 
tarpeelliseksi. KKO:n mukaan käytettäessä menettämisseuraamusta turvaamistoimen- 
piteenä uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi ei rikoksentekijän ja hänen perheensä 
ajoneuvon tarpeelle voida antaa samanlaista merkitystä kuin harkittaessa rikoksenteko- 
välineenä käytetyn auton menetetyksi tuomitsemista muunlaisen rikoksen, esimerkiksi 
salakuljetusrikoksen yhteydessä.  Mitä enemmän tarvetta menettämisseuraamuksen 
tuomitsemiseen uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi on, sitä vähemmän 
painoarvoa voidaan antaa rikoksentekijän henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyville 
näkökohdille. 

Myöskään seuraamusten kasaantuminen ei voi olla esteenä konfiskaatiolle, jos siihen on 
pakottava tarve tiellä liikkuvien hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi. Tältä 
osin KKO on viitannut myös siihen, että menettämisseuraamus voidaan ottaa RL 6:7:n 
perusteella huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Tämä on muissakin 
konfiskaation sisältävissä tuomioissa mahdollinen vaihtoehto. 

Tapauksessa KKO 2005:76 konfiskoitiin eläkeläisen noin tuhannen euron arvoinen auto. 
Tapauksessa KKO 2007:85 viestinä on nimenomaan se, että myös tekijän tuloihin nähden 
arvoltaan huomattavakin auto on konfiskoitava, jos rattijuopon rikosten lukuisuus ja 
vakavuus sitä edellyttää. Vastaajan, jonka eläketulot olivat noin 1 900 euroa, omistama 
noin 19 000 euron arvoinen auto konfiskoitiin. 

KKO:n mukaan sekään, että auton menetetyksi tuomitseminen ei ole mahdollista niissä 
tapauksissa, joissa rattijuopumukseen syyllistynyt ei ole omistanut autoa, ei voi vähentää 
tarvetta tuomita rattijuopumukseen jatkuvasti syyllistyneen kuljettamaa omaa autoa 
menetetyksi, jos tämä toimenpide osoittautuu välttämättömäksi rattijuopumusrikosten 
uusiutumisen ehkäisemiseksi. Tässä on siis eräältä kannalta vastaus lain esitöiden 
viittaukseen rattijuopon auton konfiskoinnin mahdollisista ongelmista rikoksentekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun kannalta. 

Ennakkoratkaisu puuttuu siitä, onko ja jos, niin millaisin perustein mahdollista tuomita 
rattijuoppo menettämään kuljettamansa auton arvo silloin, kun itse auton menettämisen 
estää sen omistuksen kuuluminen sivulliselle. Arvokonfiskaatiota koskeva vaatimus on 
hylätty esimerkiksi ratkaisussa HelHO 2005:3 (18.5.2005 nro 1660), johon KKO ei ole 
myöntänyt valituslupaa. 

Auto voi olla paitsi tekijän läheisen esimerkiksi rahoitus- tai vuokraajayhtiön taikka tekijän 
työnantajan omaisuutta. Esinekonfiskaation voi silloin estää RL 10:6.1. Arvokonfiskaatio 
on yhtäältä nimenomaan keino toteuttaa yhdenvertaisuutta. Miksi rattijuoppo, joka ei aja 
omalla autollaan, ei menettäisi auton arvoa, jos se, joka kuljettaa omistamaansa autoa, 
menettää autonsa. Eriarvoisuus ei kuitenkaan poistu arvokonfiskaatiolla, jonka 
toteutuminen käytännössä riippuu vastaajan maksukyvystä ja ulosoton tehokkuudesta. 
Kuten mainituissa lain esitöissä on viitattu, auton arvon menettäminen ei myöskään ole 
omiaan estämään rikoksen uusimista samalla tavalla kuin itse auton menettäminen. Tämä 
on arvokonfiskaation ongelma kuitenkin myös muiden rikosten kohdalla ja silti sitä 
käytetään. Ei itse auton menettäminenkään aina estä rattijuopumusrikoksen uusimista. 
Konfiskaation (esineen tai arvon) todennäköinen tehottomuus on kyseenalainen argumentti 
konfiskaation tuomitsemista vastaan. Auton arvon konfiskaatiota voivatkin puoltaa ennen 
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kaikkea yleisestävät näkökohdat. Arvokonfiskaatio on tarpeen myös siksi, että menettä-
misseuraamusta ei voisi tarkoituksellisesti välttää erilaisilla omistusjärjestelyillä, mutta 
tällaiset järjestelyt lienevät rattijuoppojen kohdalla ylen harvinaisia. 

RL 10:10.2:n mukaan esinekonfiskaatiota voidaan kohtuullistaa siten, että tuomitaan 
esineen sijasta menetetyksi sen arvo kokonaan tai osittain. Arvokonfiskaatioon liittyy 
tässäkin edellä todetut ongelmat. Uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi pitänee 
yleensä konfiskoida nimenomaan tekijän auto, jos se on mahdollista, eikä sen arvoa. 
RL 10:8:n mukainen auton arvon konfiskaation kohtuullistaminen osaan auton arvosta sen 
sijaan ei tuo lisää ongelmia verrattuna siihen, mitä arvokonfiskaatio jo muuten sisältää. 

5.3.4. Konfiskointi säännöstelyä taikka maahantuontia tai maastavientiä koskevien 
säännösten tai määräysten tarkoituksen toteuttamiseksi  (kohta 3)

Konfiskaatioharkinnassa keskeisellä säännöksen tai määräyksen tarkoituksen 
toteuttamisella viitataan tässä rikoksen jo tapahduttua tehtävään arvioon siitä, onko 
menettämisseuraamus turvaamistoimenpiteenä asianomaisen rikossäännöksen tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi tarpeellinen. Konfiskaation tarpeellisuus harkitaan tuomitsemis-
ajankohdan mukaan. Näin ollen ajan kuluminen voi tehdä konfiskaation esimerkiksi 
säännöstelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeettomaksi. 

RL 10:5.2:n 3 kohdassa tarkoitetun konfiskaation perustavista rikoksista ovat 
normaalioloissa käytännössä keskeisiä salakuljetusrikokset. Useista käytännössä 
merkittävistä salakuljetuksen (RL 46:4) teonkuvauksen täyttävistä rikoksista on 
erityissäännökset, kuten huumausainerikoksesta, dopingrikoksesta ja lääkerikoksesta. 
Säännöstelyrikokset (RL 46:1-3), jotka periaatteessa ovat tämän konfiskaatiopykälän 
ydinaluetta, koskevat esimerkiksi valuuttalain, hintasulusta annetun ja valmiuslain 
säännösten rikkomista. RL 10 luvun säätämisen yhteydessä kumotut RL 46 luvussa 
olleet konfiskaatiosäännökset esitöineen ovat RL 10:5.2:n säännöksiä tulkittaessa käypä 
apuväline. 

Maahantuontia tai maastavientiä koskevien rajoitusten ja kieltojen tavoitteena on 
esimerkiksi väestön toimeentulon turvaaminen, hintasäännöstely, terveydellisten 
vaarojen välttäminen, eläin- tai kasvitautien leviämisen ehkäiseminen, turvallisuus tai 
kuluttajansuoja. Rajoitukset voidaan jakaa ehdottomiin, viranomaisten harkinnassa 
oleviin ja tavaran laatuvaatimuksiin perustuviin tosiasiallisiin rajoituksiin. 

Kieltojen ja rajoitusten käytännön merkitys ja painoarvo vaihtelee paljonkin. 
Konfiskaatio terveysvaarojen estämiseksi on käytännönläheisistä tapauksista selvimpiä 
ja samalla esimerkki siitä, miten RL 10:5.2:n eri kohdista voi soveltua konfiskoinnin 
perustaksi useampikin kohta (tässä tapauksessa paitsi 3 myös 1 kohta). Konfiskaatio 
terveysvaarojen estämiseksi on tarpeen, olipa rikoksen kohteena iso tai pieni erä 
ainetta, iso tavaramäärä tai yksittäinen esine. Muun muassa lääkeväärennösten 
maahantuontia voi lähestyä tältä kannalta. 

Vähäinen tarve konfiskaatiolle taas on silloin, jos se perustuisi vain siihen, että 
henkilöltä on tietämättömyydestään johtuen jäänyt hakematta jokin lupa, jonka hän 
olisi varmastikin saanut, tai on jäänyt tekemättä jokin tarkastus, jossa tavara olisi kyllä 
hyväksytty tuotavaksi maahan, taikka on vain jäänyt tekemättä jokin maahantuontiin tai 
maastavientiin liittyvä ilmoitus. Jos käsillä on säännöstelymääräysten rikkominen, 
mutta tuotetta voitaisiin jatkossa myydä säännösteltyjä hintoja noudattaen, ei välttä-
mättä ole tarvetta konfiskaatiolle.  Samoin, jos tuotetta on tuotu maahan säännöstely-
määräyksiä rikkoen, mutta se olisi saatu tuoda myös säännöstelyä noudattaen. Konfis-
kaatiota voi silti puoltaa se, että sen tuomitsematta jättäminen tarkoittaisi kiellon 
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rikkomisen sallimista. Lain esitöiden mukaan harkittaessa menettämisseuraamusten 
tarpeellisuutta säännöstelyn tavoitteiden kannalta saattaa tuomioistuimen olla 
tarkoituksenmukaista käyttää hyväkseen valvovien viranomaisten asiantuntemusta 
kuulemalla näitä. 

Jos veropetos maahantuontirikoksena (esimerkiksi tupakan laiton tuonti) liittyy vain 
verojen maksamatta jättämiseen säännösten tarkoitusten toteuttaminen ei edellytä 
konfiskaatiota, vaan verosaatavien perimisen varmistamista (tullivalvonnalla). 

5.3.5.   Konfiskointi luonnon ja ympäristön suojelemiseksi annettujen säännösten tai 
määräysten tarkoituksen toteuttamiseksi  (kohta 4)

Lain esitöiden mukaan säännöskohtaa sovellettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, 
kuinka suuri merkitys suojelun tavoitteella on, sekä siihen, missä määrin ja miten rikos 
loukkaa tätä tavoitetta. Menettämisseuraamus olisi yleensä tarpeen, kun 
lainsäädännöllä pyritään suojelemaan luontoa tai ympäristöä estämällä haitallisia 
muutoksia, turvaamalla eläimille ja kasveille tietyt elinolosuhteet ja pysyttämällä tietyn 
suuruinen eläin- ja kasvikanta, ja säännöksiä on rikottu laajassa mitassa. 

Tämä konfiskaatiosäännös ulottuu laajemmallekin kuin perinteisen luonnonsuojelun eli 
kasvi- ja eläinlajien suojelun alalle. Tähän viittaa se, mitä konfiskaatiota koskevia 
erityissäännöksiä RL 10 luvun säätämisen yhteydessä kumottiin lailla eräiden menet-
tämisseuraamussäännösten kumoamisesta tarkoituksin, että tältä osin riittävät 
tulevaisuudessa RL 10 luvun säännökset. Tällaisia kumottuja säännöksiä oli mm. maa-
aineslaissa, rakennussuojelulaissa, jätelaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa, jotka 
nekin tosin vain viittasivat silloiseen RL 2 luvun 16 §:ään. Viimeksi mainitussa 
säännöksessä ei ollut mainintaa rikoksen tuotteen tai kohteen menettämisestä, joten RL 
10:5.2:n 4 kohta avaa aivan uusia näkymiä esimerkiksi ympäristörikosten kohteen tai 
tuotteen konfiskoimisen suhteen. Oikeuskirjallisuudessa Viljanen (mt. s. 394 - 395) on 
käyttänyt esimerkkinä vastoin maa-aineslakia luvattomasti tapahtuvaa kallion louhintaa 
sepelin tekemiseksi, jossa voi olla kyse ympäristön turmelemisesta (RL 48:1) tai maa-
ainesrikkomuksesta. Jo tehty sepeli voisi olla perusteltua konfiskoida rikoksen 
tuotteena pois rikoksentekijältä, ettei tämä saa siitä hyötyä. 

Rikoksen ollessa RL 48:1-5:ssä tarkoitettu ympäristön turmeleminen tai luonnon-
suojelurikos taikka luonnonsuojelulain 58.2 §:ssä tarkoitettu luonnonsuojelurikkomus 
on huomattava, että luonnonsuojelulain 59 §:ssä on erityissäännös (pakollisesta) 
konfiskaatiosta, joka syrjäyttää RL 10:5:n säännöksen sekä rauhoitetun eläimen ja 
kasvin arvon menetyksen osalta RL 10 luvun 6 ja 8 §:ien säännökset menettämisen 
rajoituksista ja arvokonfiskaatiosta. Muutoin RL 10 luvun säännökset tulevat 
täydentävästi sovellettaviksi. 

5.4.  Astian, päällyksen tai muun säilytysvälineen menettäminen (RL 10:5.3)

Säilytysväline voi tulla konfiskoitavaksi rikoksentekovälineenä tai siksi, että se on RL 
10:4.2:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla rikoksen tekemistä varten hankittu tai 
valmistettu. Säilytysvälineen harkinnanvaraisesta konfiskoimisesta RL 10:5.3:ssa sen 
sijaan on säädetty käytännöllisistä syistä, mitään itsenäistä merkitystä tällä menettä-
misellä ei ole. RL 10:5.3:ssa tarkoitettujen säilytysvälineiden epäitsenäisestä asemasta 
johtuu, että ne tulisi tuomita menetetyksi mahdollisimman harvoin. Erityisesti silloin, 
jos säilytysvälineen arvo suhteessa varsinaiseen konfiskaation kohteeseen on suuri, 
säilytysvälineen konfiskaatiota tulisi välttää. 

Säilytysvälineellä tarkoitetaan RL 10:5.3:ssa tyypillisiä kuljetus- ja jakelupakkauksia 
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(pullot, laatikot, säkit). Sen sijaan säilytysvälineenä ei tässä yhteydessä pidetä 
esimerkiksi matkalaukkua, reppua tai muuta vastaavaa, jota ei nimenomaisesti ole 
valmistettu kyseistä tavaraa varten, vaan jossa tavaraa pidetään tilapäisluonteisesti. 
Myöskään kuormalavaa, jonne tavara on lastattu siirtelyn helpottamiseksi, tai tavaran-
kuljetuskonttia, vaikka esineet olisivat siellä irtonaisina, ei ole pidettävä lainkohdan 
tarkoittamana säilytysvälineenä. Säilytysväline saattaa joissakin olosuhteissa olla 
katsottava suorastaan tavaran osaksi, jolloin tavaran konfiskointikin jo kattaa sen. 

RL 10:6:n säännös omistussuhteista johtuvista menettämisen rajoituksista koskenee 
myös RL 10:5.3:ssa tarkoitettuja säilytysvälineitä. Salakuljettaja on voinut pakata 
tavaran sivullisen omistamiin astioihin tämän tietämättä. Säilytysvälineen kuuluessa 
sellaiselle, jolta sitä ei voida RL 10:6:n mukaan tuomita menetetyksi, voi tulla 
käytännöllisiä ongelmia konfiskoinnin suhteen. 

6. OMISTUSSUHTEISTA JOHTUVAT RAJOITUKSET RL 10:4-5:n MUKAISIIN 
KONFISKAATIOIHIN (RL 10:6)

RL 10:6 koskee omistussuhteista johtuvia rajoituksia rikoksentekovälineen, rikoksen 
kohteen ja rikoksen tuotteen konfiskaation (RL 10:4-5) yhteydessä. Pykälän 1 momen-
tin ensimmäinen virke koskee omistussuhteita rikoksen tekohetkellä, momentin toinen 
virke taas omistussuhteita rikoksen tekemisen jälkeen. Tässä yhteydessä rikoksen 
tekohetkenä on perusteltua pitää hetkeä, jolloin konfiskaation mahdollistavan rikoksen 
tunnusmerkistö täyttyy. Syyteoikeus saattaa alkaa vanhentua vasta myöhemmin. 

 
6.1. RL 10:6.1:n 1 virke: kenen omaisuutta voidaan konfiskoida 
 
RL 10:4-5:n mukainen konfiskaatio voi RL 10:6.1:n 1. virkkeen perusteella kohdistua 
esineeseen tai omaisuuteen, jonka omistaa rikoksentekijä, rikokseen osallinen tai se, 
jonka puolesta tai suostumuksin rikos on tehty. Tekijäasema ja osallisuus tulkitaan nor-
maaliin tapaan. Lain esitöiden mukaan omistajan suostumuksin toimii se, joka on saanut 
omaisuuden käyttöönsä rikoksen tekemistä varten tai jonka on sallittu käyttää omaisuut-
ta rikoksen tekemiseen. Yhteyden tulee siis olla konkreettisempi kuin suostumus rikok-
sen tekemiseen ylipäätään. Suostumuksen ei tarvitse olla nimenomaisesti annettu. Sen 
olemassaolo saatetaan päätellä erilaisista seikoista. Oikeuskäytännössä näin on tehty 
esimerkiksi siitä, että omistajan on täytynyt tietää autoonsa rikoksen mahdollistamiseksi 
tehdyistä rakennemuutoksista (KouHO 14.8.2003 nro 890, R 03/644). 
 
Viittaus toisen puolesta toimimiseen on tarpeen erityisesti oikeushenkilöitä silmällä pi-
täen. Toisen puolesta toimiva on oikeutettu edustamaan toista tai käyttämään jotenkin tä-
män päätösvaltaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi vajaavaltaisen edunvalvoja, kon-
kurssipesän hoitaja ja pesänjakaja. Lain esitöiden mukaan toisen puolesta toimii myös 
henkilö, jolle on annettu tehtäväksi rikollinen teko tai jonka on annettu ainakin ymmär-
tää, että teko hyväksytään. Tällöin oikeushenkilön puolesta toimivan muodollisella ase-
malla organisaatiossa ei ole merkitystä. Sinänsä sen, jonka puolesta rikos on tehty, ei 
edellytetä toimineen mitenkään moitittavasti. Tällaisen päämiehen omaisuuden tuomit-
seminen menetetyksi edustajan rikoksen johdosta voi kuitenkin olla kohtuutonta. 
 
Toisin kuin rikoshyödyn kohdalla RL 10:4-5:n mukaista menettämisseuraamusta ei RL 
10:6:n perusteella voida kohdistaa siihen, jonka ”hyväksi” rikos on tehty. Tehtäessä ri-
kos toisen hyväksi  tosin toimittaneen usein samalla myös toisen puolesta. Jos joku kui-
tenkin esimerkiksi tekee rikoksen toisen hyväksi tämän omistamalla välineellä, vaikka 
omistaja ei ole antanut tähän suostumustaan, omistaja ei menetä välinettä eikä hän siten 
joudu huonompaan asemaan ilman omaa syytään. 
 



                                                                                                                                                            48 (65)

Yhteisomistussuhde, jossa on osakkaana joku muu kuin RL 10:6.1:ssä mainittu, estää 
RL 10:4-5:n mukaisen esinekonfiskaation. Tällöin voidaan tuomita arvokonfiskaatio RL 
10:8:n nojalla. RL 10:6.1:n soveltamisessa voi muodostua erilaisten konfiskaation vält-
tämisyritysten vuoksi keskeiseksi sen arviointi, onko sivullinen esineen tai sen osan to-
dellinen omistaja. Todellisen sivullisen osaomistuksen tavoin konfiskaation voi estää se, 
että konfiskoitavaa omaisuutta ei voida erottaa sellaisesta, jota ei saa konfiskoida. 
 
Tuntemattoman henkilön omistaman esineen tai omaisuuden konfiskointi voidaan prob-
lematisoida monessa suhteessa. Ensinnäkin tuntemattoman henkilön pitäisi olla katsot-
tavissa RL 10:6.1:ssa tarkoitetulla tavalla rikoksentekijäksi, osalliseksi tms. Sikäli kuin 
näin voidaan tehdä voi olla mahdoton tietää, onko tuntematon henkilö todella jonkin 
esineen tai omaisuuden omistaja. Esimerkiksi tuntemattomaksi jääneeltä avunantajalta 
tekopaikalle jäänyt tekoväline voi olla vaikea päätellä juuri hänen omistamakseen. Kol-
manneksi on asiassa se prosessuaalinen este, että tuntematonta konfiskaatiovastaajaa ei 
voida kutsua oikeuteen vastaamaan vaatimukseen. Tämä seikka näyttäisi estävän myös 
RL 10:6.2:n säännöksen, joka siis on aineellisoikeudellinen, soveltamisen ennen kuin 
omistaja tiedetään. 

Tuntemattoman henkilön omistaman esineen tai omaisuuden ollessa takavarikossa sen 
suhteen voidaan joka tapauksessa määrätä tuomiossa meneteltäväksi pakkokeinolain 4 
luvun 17 §:ssä säädetyllä tavalla. Vastaajan ilmoittaessa, että takavarikoidun 
rikoksentekovälineen omistaa hänen sijastaan joku epämääräiseksi jäävä henkilö, 
syyttäjä voi vaatia välineen määräämistä löytötavaraksi. Sanottua pakkokeinolain 
säännöstä voidaan tulkita siten, ettei siinä tarkoitettua ”oikeutta esineeseen” ole sillä, 
joka sitä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen. Esinettä, jolle ei ilmene omistajaa, 
voidaan pitää myös hylättynä esineenä, joka, kuten tyhjä pullo, ei kuulu enää 
kenellekään (ennen kuin joku ottaa sen haltuun). Silloin ei ole olemassa omistajaa, jota 
pitäisi ennen konfiskaation tuomitsemista kuulla. 

Tuomiolauselmajärjestelmä tuntee tuntematonta henkilöä koskevan tuomiolauselman 
menettämisseuraamuksen tuomitsemista varten, koska alkoholilain (1968) 105 §:ssä on 
säädetty tuntemattoman omistajan takavarikoidun omaisuuden tuomitsemisesta tuon 
lain nojalla menetetyksi; tämä voi tapahtua lainkohdasta ilmenevästi oikeuden ilmoitus-
taululle kiinnitetyn haasteen jälkeen haastetun poissaolosta huolimatta. Kysymyksessä 
on siis poikkeus siihen, ettei rikosasiassa, jollainen pelkkää menettämisvaatimustakin 
koskeva prosessi lähinnä on, OK 11:9.2:n mukaan voida antaa haastetta tiedoksi 
kuuluttamalla. Huumausainelaissa (43 - 44 §) on nimenomaan sellaista huumausainetta 
silmällä pitäen, jolle ei tiedetä omistajaa eikä haltijaa, sääntely aineen takavarikoi-
misesta ja hävittämisestä. 
 
6.2. RL 10:6.1:n 2 virke: omistusoikeuden siirtämisen vaikutus menettämisseuraamuk-
seen 
 
RL 10:6.1:n 1 virkkeessä mainitun tahon siirrettyä RL 10:4-5:n nojalla konfiskoitavissa 
olevan esineen tai omaisuuden omistusoikeuden rikoksen tekemisen jälkeen itseltään 
pois konfiskaatio on edelleen mahdollinen RL 10:6.1:n 2 virkkeen tarkoittamissa tilan-
teissa. Tämä konfiskaatio on harkinnanvarainen, vaikka sama konfiskaatio olisi luovut-
tajaan nähden pakollinen. Tarkoitus on estää konfiskaation välttäminen omistusoikeu-
den siirrolla. Konfiskointi luovutuksensaajalta ei kuitenkaan säännöksen sanamuodon 
mukaan edellytä omistuksen siirrolta konfiskaation kiertämis- tai muutakaan nimen-
omaista tarkoitusta. 
 
Siirtämisellä tarkoitetaan omistusoikeuden siirtämistä, mutta tässä yhteydessä ei välttä-
mättä ole sovellettava esineoikeudellisia sääntöjä sellaisinaan. Säännöstä voidaan tulkita 
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siten, että esine tai omaisuus on konfiskoitavissa siirtäjältä aina siihen asti, kunnes luo-
vutuksensaaja on saanut sen haltuunsa. Jos esineestä tai omaisuudesta siirretään vain 
osa RL 10:6.1:n 2 virkkeessä tarkoitetulle henkilölle konfiskaatio on kohdistettava kaik-
kiin yhteisomistajiin. Siirtäjänä täytyy olla (ainakin alun perin) joku RL 10:6.1:n 1 virk-
keessä mainituista henkilöistä, jolle esine tai omaisuus on kuulunut rikoksentekohetkel-
lä. 
 
Luovutuksensaajaan voi kohdistua menettämisseuraamus jo sen vuoksi, että rikoksente-
kovälineen, rikoksen kohteen tai tuotteen vastaanottaminen tai hallussapito on rangais-
tavaa (esim. kätkemisrikos tai jokin hallussapitokriminalisointi). Muussa tapauksessa 
menettämisseuraamus on tuomittavissa, jos luovutuksensaaja on tiennyt tai hänellä on 
ollut perusteltu syy epäillä esineen tai omaisuuden liittyvän rikokseen. Tällä tarkoitetaan 
tietoa tai perusteltua epäilystä ensinnäkin siitä, että on tehty rangaistavaksi säädetty te-
ko. Toisekseen luovutuksensaajalla täytyy olla tieto tai perusteltu epäilys (muista) sellai-
sista tosiseikoista, joiden vallitessa RL 10:4-5:n mukainen konfiskaatio on mahdollinen. 
Sen arviointi, mitä luovutuksensaajalla on ollut perusteltu syy epäillä, tapahtuu usein sa-
maan tapaan kuin tuottamuksellisen kätkemisrikoksen kohdalla. Merkitystä voi olla esi-
merkiksi esineen laadulla, kuten erityisellä sopivuudella rikoksentekovälineeksi, alhai-
sella myyntihinnalla, myyntitilanteen epätavanomaisuudella taikka sillä, mitä luovutuk-
sensaaja tietää saantomiehensä olosuhteista. 
 
Esine tai omaisuus voidaan RL 10:6.1:n 2 virkkeen mukaan konfiskoida myös siltä, jo-
ka on saanut sen lahjana tai muuten vastikkeetta. Lain esitöiden mukaan tällaisissa ta-
pauksissa ei menettämisseuraamuksesta aiheudu kohtuutonta tappiota esineen saaneelle, 
vaikka tämä olisi ollut vilpittömässä mielessä. Ajan kuluminen ja se, miten esineen suh-
teen on sittemmin menetelty, voivat muiden seikkojen ohella kuitenkin antaa aiheen jät-
tää menettämisseuraamus tuomitsematta. Lainkohdassa tarkoitettuja muita vastikkeetto-
mia saantoja ovat ainakin perintö ja testamenttisaanto. Luovutusta ei voida RL 10:6.1:n 
säännöstä sovellettaessa pitää osaksi vastikkeettomana, vaan se on katsottava joko vas-
tikkeelliseksi tai vastikkeettomaksi. 
 
6.3. RL 10:6.2: konfiskointi omistusoikeudesta riippumatta 

RL 10:6.2:n nojalla on konfiskoitava sellainen RL 10:4-5:ssä tarkoitettu esine tai omai-
suus, jonka hallussapitoon ei ole kenelläkään oikeutta. Säännös soveltuu tilanteeseen, 
jossa joku muu kuin esineen tai omaisuuden omistaja on tehnyt rikoksen, jonka perus-
teella esine tai omaisuus voitaisiin konfiskoida häneltä, jos hän se omistaisi. Säännök-
sen nojalla tuo esine tai omaisuus on konfiskoitavissa aina sen omistajaltakin, jos tämä 
sitä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen. Konkreettinen rikos muun kuin omista-
jan tekemänä täyttää menettämisseuraamuksen yleisen edellytyksen, vaikka siihen ei 
sisältyisi hallussapitoa taikka esineen hallussapito ei olisi rikoksentekijälle rangaistavaa. 

 
Esineen tai omaisuuden menettää säännöksen perusteella sen omistaja, joka siis on se 
konfiskaatiovastaaja, joka on haastettava vastaamaan menettämisvaatimukseen. 
 
Omistusoikeudesta riippumattoman menettämisseuraamuksen mahdollistavia erityis-
säännöksiä on eläintenpitokieltoon liittyvissä RL 17:23.2:ssa ja eläinsuojelulain 57.2 
§:ssä sekä RL 17:23.3:ssa (uhkapelissä käytetty raha) ja sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä annetun lain 22.2 §:ssä. 

7. MENETTÄMISSEURAAMUKSEN RAUKEAMINEN (RL 10:7) 

RL 10:7:ssä tarkoitetussa tapauksessa tuomioistuin tuomitsee menettämisseuraamuksen, 
mutta määrää samalla, että se raukeaa, jos tuomion tarkoittamaan esineeseen tai 
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omaisuuteen tehdään määräajassa tuomiossa mainittavat muutokset tai sen suhteen 
muuten menetellään tuomiossa mainitulla tavalla. Menettämisseuraamuksen 
raukeamisesta määräajan kuluttua päättää ulosottomies, joka valvoo tuomiossa 
määrättyjen velvoitteiden noudattamista. 

Säännös koskee RL 10:4-5:ssä tarkoitettuja esineitä ja omaisuutta eli rikoksentekoväli-
neitä, rikoksen tuotteita ja rikoksen kohteita. Tuomiossa edellytettävien muutosten tai 
muiden toimien on tehtävä konfiskaatio tarpeettomaksi. Lain esitöiden mukaan konfis-
kaatio ei ole tarpeen, jos omaisuus on muutettavissa lain mukaiseksi esimerkiksi merkit-
semällä se väärennetyksi, poistamalla väärä alkuperäismerkintä tai tekemällä se käyttö-
kelvottomaksi. Määräys voi tarkoittaa muutakin kuin esineen muuttamista, esimerkiksi 
sen varustamista lainmukaisella pakkauksella, sen käyttämistä johonkin sallittuun 
tarkoitukseen, maastavientiä, myymistä tai  jonkin tarvittavan luvan hankkimista. 
 
Uusien rikosten ehkäiseminen on siis keskeinen, mutta ei ainoa peruste, jolla konfiskaa-
tion tarpeettomaksi käymistä harkitaan. Esimerkiksi tahallisen henkirikoksen tekoväli-
neenä käytetyn ampuma-aseen tuomitseminen valtiolle koettaneen tarpeelliseksi, vaikka 
sen tekeminen pysyvästi ampumakelvottomaksi on mahdollista. 
 
Lain esitöiden mukaan säännöstä menettämisseuraamuksen raukeamisesta tulisi soveltaa 
mahdollisimman paljon, koska konfiskaatio on turvaamistoimenpide eikä rangaistus ja 
koska omaisuuden muuttaminen turvaamistoimenpiteenä syrjäyttää omaisuuden menet-
tämisen. Oikeuskäytännössä säännöksen soveltaminen on kuitenkin harvinaista. Työryh-
mä kiinnittää huomiota siihen, että tuomioistuin voi ottaa säännöksen soveltamisen 
myös oma-aloitteisesti oikeudenkäynnissä esille. Asiallisesti säännös merkitsee yleensä 
menettämisseuraamuksen kohtuullistamista ja on siten konfiskaatiovastaajalle edullinen. 
Tämän vuoksi luontevin vaihtoehto on, että konfiskaatiovastaaja itse on aloitteellinen ja 
syyttäjä esittää mahdolliset vastanäkökohdat. Konfiskaatiovastaajan ilmeinen tietämättö-
myys säännöksestä puoltaa sen esille ottamista viran puolesta. Tuomioistuin puolestaan 
voi olla tietämätön sellaisista vastaajan tuntemista tosiseikoista, jotka puoltaisivat tämän 
hänelle ehkä tuntemattoman säännöksen soveltamista. Vastaajien yhdenvertaisuuden 
kannalta säännöksen soveltaminen, varsinkin satunnaisesti, on kyllä ongelmallista. 
 
Ne muutokset ja/tai muut toimenpiteet, joiden jälkeen konfiskaatio raukeaa, on tuo-
miossa yksilöitävä riittävän tarkasti, jotta sekä konfiskaatiovastaaja että velvoitteiden 
noudattamista valvova ulosottomies tietävät, mitä on edellytetty. Jos yksilöinti ei ole 
mahdollista tai muutostöiden valvominen on kohtuuttoman hankalaa menettämisseuraa-
muksen raukeamista ei voida soveltaa. 

Tuomiolauselmajärjestelmän ohjeissa on esimerkki siitä, miten raukeamisratkaisu on 
muotoiltavissa. Järjestelmään tehtävän huomautuksen johdosta Oikeusrekisterikeskuk-
selle tulostuu tiedote, jonka perusteella se lähettää asian ulosottomiehelle valvottavaksi. 

Ulosottomies päättää tuomion täytäntöönpanoon liittyvistä toimista. Hän siis päättäisi 
esimerkiksi takavarikossa olevan esineen luovuttamisesta muutostöiden tekemistä 
varten tuomitulle. 

Tuomiossa asetetaan määräaika velvoitteiden täyttämiseen, tapauksesta riippuen 
muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Määräaika on syytä panna alkamaan 
tuomion lainvoimaiseksi tulosta. Ulosottomies voi jatkaa määräaikaa erityisestä – 
lähinnä muusta kuin tuomitun viaksi luettavasta – syystä. 

 
Jos ulosottomies määräajan kuluttua katsoo päätöksessään, ettei tuomion mukaisia vel-
voitteita ole täytetty, tuomittu voi tehdä tästä ulosottovalituksen. Jos menettämisseuraa-
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mus ulosottomiehen päätöksellä tai tuomioistuimen hyväksyessä sanotunlaisen ulosotto-
valituksen raukeaa, tästä on päätöksentekijän tehtävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskuksel-
le. Jos konfiskaatio ei raukea, se pannaan täytäntöön kuten ensisijaisesti on tuomittu. 
 
Muutostöistä ja muutoin tuomion täytäntöönpanosta aiheutuvista kustannuksista vastaa 
konfiskaatiovastaaja, jonka eduksi menettämisseuraamuksen raukeaminen koituu. Me-
nettämisseuraamuksen raukeamista ei tähän nähden voida tuomita ilman vastaajan ni-
menomaista suostumusta. 

8. ARVON MENETTÄMINEN (RL 10:8)

8.1. RL 10:8:ssa säädetyn arvokonfiskaation tarkoitus 

RL 10:8:ssa säädetyn arvokonfiskaation tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja yleistä 
lainkuuliaisuutta ja ehkäistä erilaisia esinekonfiskaation välttämispyrkimyksiä. Menettä- 
misseuraamuksen tuomitseminen ei saa riippua siitä sattumanvaraisesta seikasta, onko 
rikoksentekijä tehnyt rikoksen omistamallaan välineellä vai välineellä, jonka hän on 
lainannut, vuokrannut, varastanut tai ottanut luvattomasti käyttöönsä. Osa rikoksista 
tehdään tarkoituksella toisen omistamilla välineillä (esim. hämäykseksi tai tekovälineet 
on pakko hankkia rikoksella), kun taas toisten rikosten kohdalla suunnitelmallisuus tässä 
suhteessa on vähäisempää (rattijuopumus vaimon autolla). Eriarvoisuus ei tosin arvo- 
konfiskaatiolla poistu ottaen huomioon, miten erilaiset rahamääräisen konfiskaation 
lopullisen täyttymisen näkymät usein ovat verrattuna esinekonfiskaation vääjäämättö- 
myyteen. Arvokonfiskaatiota puoltaa myös se, että esineen tai omaisuuden luovutta-
minen toiselle ei saa olla rajoituksitta keino välttää menettämisseuraamus. 

8.2. Arvokonfiskaation toissijaisuus ja harkinnanvaraisuus 

Pykälässä tarkoitettu arvokonfiskaatio on RL 10:4-5:ssä säädettyyn esinekonfiskaatioon 
(ja vain sellaiseen) nähden toissijainen seuraamus. Esinekonfiskaation tulee siis olla 
täysin estynyt ("ei voida tuomita") ennen kuin tätä arvokonfiskaatiota lähdetään 
harkitsemaan. Tässä ero arvokonfiskaatioon RL 10:10.2:n mukaisena menettä-
misseuraamuksen kohtuullistamiskeinona. 

RL 10:8:ssa tarkoitettu arvokonfiskaatio on toisaalta jo itsessään harkinnanvarainen 
silloinkin, kun vastaava esinekonfiskaatio olisi ollut pakollinen. Kohtuullisuus- ja 
oikeudenmukaisuusharkinta, jonka ääripäinä ovat yhtäältä arvokonfiskaation tuomitse-
matta jättäminen ja toisaalta arvokonfiskaatio ilman muuta täysimääräisenä (esim. myyjä 
kätkenyt huumausaineen), tapahtunee siis käytännössä jo RL 10:8:aa sovellettaessa, 
jolloin on osaltaan jo huomioitavakin RL 10:10:ssä tarkoitetut seikat. 

8.3. Esinekonfiskaation esteet 

RL 10:8 kattaa ensinnäkin tilanteet, joissa esinekonfiskaatio on estynyt RL 10:6.1:ssä 
säädettyjen omistussuhteista johtuvien (so. oikeudellisten) rajoitusten vuoksi. Näitä 
rajoituksia on käsitelty edellä raportin osioissa 6.1. ja 6.2. Esinekonfiskaatiolle voi olla 
myös tosiasiasiallinen este: esine tai omaisuus on kätketty tai sitä ei muuten tavoiteta. 
RL 10:8.2:ssa tarkoitettu tosiasiallinen este (esine tai omaisuus on hävitetty tai käytetty) 
estää kuitenkin paitsi esine- myös arvokonfiskaation. 

8.3.1. Oikeudelliset esteet 

RL 10:8.1:n viittauksella RL 10:6.1:een tarkoitetaan kaikkia tapauksia, joissa 
esinekonfiskaatio ei viimeksi mainitun säännöksen mukaan ole mahdollinen. 
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Jos rikoksentekoväline, rikoksen kohde tai rikoksen tuote on kuulunut rikoksenteko-
hetkellä (kokonaan tai osaksi) muulle kuin RL 10:6.1:n 1 virkkeessä mainitulle, sitä ei 
voida konfiskoida, mutta sen arvo voidaan konfiskoida tuossa virkkeessä mainitulta. 
Esimerkkitapaus voi olla se, että sivullisella on oikeus saada häneltä vuokrattu tai 
anastettu rikoksen tekemiseen käytetty väline takaisin, jolloin rikoksentekijä voidaan 
tuomita menettämään sen arvo valtiolle. Rikoksen kohteena on voinut olla sivullisen 
omistama esine esimerkiksi siten, että rattijuoppo on kuljettanut toistuvasti sivullisen 
omistamaa autoa.  Auton arvon menettämistä tällaisessa tapauksessa on käsitelty 
erikseen osiossa 5.3.3.1.a. 

Jos esine tai omaisuus on rikoksen tekemisen jälkeen siirretty muulle kuin RL 10:6.1:n 
2 virkkeessä mainitulle henkilölle, tästä aiheutuva esinekonfiskaation estyminen 
mahdollistaa arvokonfiskaation. 

8.3.2. Tosiasiasialliset esteet arvokonfiskaation perusteena 

Esine on RL 10:8.1:ssä tarkoitetulla tavalla "kätketty", kun se aktiivisin toimin saatettu 
viranomaisilta piiloon. Tilanne voi olla myös se, ettei esineen tai omaisuuden tiedettyä 
olinpaikkaa vain suostuta ilmoittamaan. Se, että omaisuutta "ei muutoin tavoiteta", 
tarkoittaa lain esitöiden mukaan esimerkiksi sitä, että omaisuuden sijaintipaikka kyllä 
tiedetään, mutta se on tavoittamattomissa, esimerkiksi ulkomailla. Kansainvälisen 
yhteistyön myötä viranomaisilla tosin on käytettävissään keinoja ulkomailla olevan 
omaisuuden menettämisen turvaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, joten tapauksittain 
ratkaistavaksi jää, onko esinekonfiskaatio tällöin "riittävästi" estynyt. Harkinnassa on 
syytä ottaa huomioon, että konfiskaatiovastaaja voinee yleensä halutessaan saattaa 
omaisuuden viranomaisten ulottuville. Arvon menettämiseltä välttyminen tällaisessa 
tapauksessa voinee harvoin olla hyväksyttävää. 

Arvokonfiskaatio ei edellytä, että omaisuus olisi kätketty tai saatettu tavoittamattomiin 
esinekonfiskaation välttämistarkoituksessa. Tällaisen näyttäminen olisi vaikeaa ja 
useimmiten tällainen omaisuus on piilossa jo rikoksen paljastumisen estämiseksi. Olen-
naista kätkemistapauksissa on se, että omaisuutta on kuitenkin mahdollista uudelleen 
hyödyntää. Toisin on, jos omaisuus on täysin hävitetty tai käytetty. 

8.3.3. Omaisuuden myöhemmän löytymisen vaikutus

Jos arvoa ei ole tuomittu menetetyksi RL 10:8.2:n nojalla sen vuoksi, että omaisuutta on 
pidetty hävitettynä tai loppuun käytettynä, omaisuuden löytyminen tuomion jälkeen voi 
olla tuomion purkuperuste (OK 31:9c.1/2). Myöhemmin voi löytyä myös sellainen 
omaisuus, jota RL 10:8:n nojalla annetussa arvokonfiskaatiotuomiossa on pidetty tavoit-
tamattomissa olevana ja jonka osalta esinekonfiskaatio olisi pakollinen tai muuten 
erityisen tarpeellinen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Tuomionpurkuhakemusta voi 
syyttäjä tällöin perustella uudella seikalla, josta päätellen asiassa on alun perin sovel-
lettu väärää säännöstä (RL 10:8:aa RL 10:4-5:n sijasta). 

Oikeuskäytännössä on ainakin aiemmin katsottu voitavan tuomita myös ensisijaisesti 
esinekonfiskaatio ja siltä varalta, ettei omaisuus ole tallella, arvokonfiskaatio (KKO 1986 II 
17 ja 57). Tätä on pidetty oikeuskirjallisuudessa periaatteessa edelleen mahdollisena. 
Tuomiolauselma olisi tällöin tyyppiä: tuomitaan menetetyksi yksilöity esine tai, mikäli sitä 
ei täytäntöönpanossa tavoiteta, esineen sijasta sen arvona x euroa. 

Työryhmä toteaa, että tällaisen tuomion soveltuvuutta on syytä harkita yksittäis-
tapauksittain perusteellisesti ennen kuin sellaisen antaa. Yleiseksi käytännöksi, jolla 
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päästään eroon RL 10:8:n soveltamisongelmista, siitä ei ole. Käyttöalaksi soveltuu 
lähinnä edellä todettu tilanne, jossa tavoittamattomissa olevana pidetään omaisuutta, 
jonka konfiskointi sellaisenaan olisi pakollista tai muuten erityisen tarpeellista uusien 
rikosten ehkäisemiseksi. Jos asiassa on lisäksi jo tutkittu väite, että omaisuus olisi 
hävitetty tai käytetty loppuun, tuollainen tuomio voi puoltaa paikkaansa. Omaisuus voi 
tosin löytyä senkin jälkeen, kun arvokonfiskaation täytäntöönpano on saatettu loppuun.

8.3.4. Tosiasialliset esteet arvokonfiskaation esteenä

Arvokonfiskaation estää RL 10:8.2:n mukaan sen saattaminen todennäköiseksi, että 
esine tai omaisuus on hävitetty tai käytetty. Hävittämistä on ennen kaikkea omaisuuden 
fyysinen tuhoaminen. Omaisuus voidaan myös käyttää tavallisen käyttötarkoituksensa 
mukaisesti loppuun. Tällainen menettely ajaa saman asian kuin tarkoituksensa 
mukainen menettämisseuraamus. 

Samaten jos sellaisenaan konfiskoitavissa oleva omaisuus tuhoutuu ei menettämis-
seuraamus ole tuomittavissa. Mutta jos omaisuutta ei olisi voitu konfiskoida siksi, että 
se kuului sivulliselle (RL 10:6.1), ei sen tuhoutumisen sinänsä pitäisi vaikuttaa arvo-
konfiskaation käyttöön. 

Syyttäjän ei ole vaikea näyttää, että tiettyä konfiskoitavissa olevaa omaisuutta ei ole 
tosiasiallisesti tavoitettu. Arvokonfiskaation edellytysten kannalta ratkaisevassa ase-
massa on konfiskaatiovastaajalle käännetty todistustaakka sen suhteen, että omaisuus on 
hävitetty tai käytetty. Sillä, että konfiskaatiovastaaja saattaa todennäköiseksi sanotun 
seikan, tarkoitetaan lain esitöiden mukaan sitä, että täytyy olla todennäköisempää, että 
omaisuus on hävitetty tai käytetty kuin että näin ei ole. 

Jos omaisuus on osin tavoitettavissa ja osin kätketty on syytä esinekonfiskaation ensi-
sijaisuus huomioon ottaen tuomita menetetyksi tallella oleva osa sellaisenaan ja kätke-
tyn osan arvo. Jos osa omaisuudesta on hävitetty tai käytetty tältä osin ei tuomita arvo-
konfiskaatiota. Rikoksen tekemisen jälkeen vahingoittunut esine tuomitaan menetetyksi 
sellaisenaan eikä sen lisäksi tuomita arvonalennusta vastaavaa arvokonfiskaatiota. 

8.4. Henkilöt, joihin arvokonfiskaatio kohdistetaan 

RL 10:8:ssa tarkoitettu arvokonfiskaatio tuomitaan RL 10:4-5:n tarkoitetun esinekonfis-
kaation asemesta. Henkilöpiiri, joihin nämä konfiskaatiot voidaan kohdistaa, on sama. 
Tämä ilmenee RL 10:6.1:stä ja RL 10:8.1:stä. 

Arvokonfiskaatio on kohdistettava siihen henkilöön, johon esinekonfiskaatio olisi 
kohdistettu, ellei se olisi estynyt. Tämä henkilö on selvässä tapauksessa omaisuuden 
omistaja, joka on aiheuttanut esinekonfiskaation esteen (esineen tai omaisuuden 
kätkeminen, muun tavoittamattomuuden aiheuttaminen tai siirtäminen sellaiselle, jolta 
sitä ei voida konfiskoida). Sekään, että omaisuuden on kätkenyt tai saattanut muutoin 
tavoittamattomiin joku muu kuin sen omistaja, jopa vastoin omistajan tahtoa, ei estä 
arvokonfiskaation kohdistamista omistajaan, jolta omaisuus olisi ollut konfiskoitavissa, 
jos se olisi ollut tavoitettavissa.
 
RL 10:8.1:n 2. virke merkitsee arvokonfiskaatiosta vastuuseen asetettavan henkilöpiirin 
laajentamista vastaavalla tavalla kuin RL 10:6.1:n 2 virkkeessä. Säännöksessä tarkoitet-
tu luovutuksensaaja voi olla arvokonfiskaation kohde tapauksissa, joissa hänelle siirretty 
omaisuus kätketään tai saatetaan muutoin tavoittamattomiin. Arvokonfiskaatio kohdiste-
taan luovutuksensaajaan myös, jos hän on luovuttanut omaisuuden edelleen sellaiselle 
henkilölle, jolta sitä ei enää voidakaan konfiskoida. Edelleenluovutusten ketju voi olla 
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pitkäkin. Siinä missä esinekonfiskaatiokin siihen nähden toissijainen arvokonfiskaatio 
on ulotettavissa siirtoketjussa periaatteessa miten pitkälle tahansa. Jos luovutusketjussa 
on mukana luovutuksensaaja, jolta omaisuutta ei voitaisi konfiskoida, mutta tämä luo-
vuttaa sen edelleen sellaiselle henkilölle, jolta omaisuus on konfiskoitavissa, esinekon-
fiskaatiota viimeksi mainitulta on pidetty mahdollisena (Viljanen mt. s. 430). 

8.5. Yhteisvastuullinen arvokonfiskaatio (RL 10:8.3) 
 
Luovutusketjun viimeisen luovutuksen estäessä esinekonfiskaation voivat kaikki ketjus-
sa tätä ennen olevat olla yhteisvastuussa arvon menettämisestä. Tämä voi perustua sii-
hen, että ketjussa olevat ovat syyllistyneet vastaanottamansa ja luovuttamansa omaisuu-
den suhteen rikokseen, mutta myös siihen, että he ovat vain olleet tietoisia omaisuuden 
liittymisestä rikokseen tai että heillä on ollut perusteltu syy epäillä sitä. 

RL 10:8.3:ssa tarkoitetun yhteisvastuullisen arvokonfiskaation tapauksia ovat myös ne, 
että useammat henkilöt ovat tehneet arvokonfiskaation perustavan teon yhdessä (esimer-
kiksi rikoksentekijät kätkevät yhdessä konfiskoitavissa olevan omaisuuden) tai että eri 
henkilöt tekevät samaan omaisuuteen kohdistuvan rikoksen, joista kukin rikos erikseen 
perustaa konfiskaatiovastuun. 

Yhteisvastuullisuuden tarkoitus on estää saman omaisuuden arvon menettäminen 
useampaan kertaan. 

RL 10:8.3:n 2 virkkeen mukaisessa tapauksessa konfiskaatiovastaaja on vain osaksi 
yhteisvastuussa, esimerkiksi siksi, että hänen kohdaltaan arvokonfiskaatiota on 
kohtuullistettu tai hän on ollut tekemisissä vain osan omaisuudesta kanssa. 

Yhteisvastuullisuus tulisi todeta samalla kertaa tuomittavien osalta tuomiossa. Jos 
yhteisvastuullista arvokonfiskaatiota tuomitaan eri oikeudenkäynneissä, myöhemmin 
annettavassa tuomiossa tulisi mikäli mahdollista viitata aiempaan. Käytännössä voi olla 
mahdoton tietää, onko saman omaisuuden (esim. huumausaine-erän) osalta jo tuomittu 
arvokonfiskaatio tai jopa esinekonfiskaatio.  

8.6. Arvon määrittäminen

Laissa ei ole säännöstä siitä, miten konfiskoitava arvo määritetään. Esitöiden mukaan 
kysymys on jätetty edelleen oikeuskäytännön varaan. Lähtökohdaksi on  arvon määrit-
tämisessä perusteltua ottaa vertailu siihen, milloin ja millaisin taloudellisin vaikutuksin 
esinekonfiskaatio (jos se ei olisi estynyt) olisi kohdistunut konfiskaatiovastaajaan. 

Pääsäännöksi voidaan suosittaa omaisuuden käypää arvoa tuomitsemishetkellä. Käypää 
arvoa osoittaa omaisuuden todennäköinen myyntihinta vapailla markkinoilla. Tapauk-
sesta KKO 2006:9 ei ole syytä johtaa sellaista yleistä oikeusohjetta, että käypää arvoa 
osoittaisi todennäköinen myyntihinta pakkohuutokaupassa. Sen sijaan tapauksen 
perusteella voidaan puoltaa kantaa, että jos omaisuus, jonka menettämisen asemesta 
tuomitaan arvokonfiskaatio, on takavarikoitu, arvon määrittämisajankohtana voidaan 
pitää takavarikointihetkeä.  

Jos omaisuuden kunto on huonontunut rikoksen tekemisen jälkeen, arvo määritetään 
huonontuneen kunnon mukaan. Jos omaisuuden arvo on siihen tehtyjen parannusten 
johdosta tai muutoin noussut rikoksen tekemisen jälkeen, tätä ei hyvitetä arvokonfis-
kaatiossa sen enempää kuin niin tehtäisiin esinekonfiskaation kohdalla. Merkittävä 
arvonnousu voi molempien kohdalla olla peruste kohtuullistaa menettämisseuraamusta. 
Kuitenkin jos esineen arvoa nostavia parannuksia tekee vasta luovutuksensaaja, jolta 
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esinettä ei voida konfiskoida, tätä arvonnousua ei oteta huomioon luovuttajaan 
kohdistettavassa arvokonfiskaatiossa. 

Tapauksessa KKO 2006:9 vastaaja oli myynyt huumausaineita vaimonsa omistamassa 
autossa, jonka arvo tuomittiin menetetyksi. Oikeuskäytännöstä voidaan mainita lisäksi 
KKO 1990:65, jossa tekijöiden vuokraamien huumausaineen salakuljetukseen käyttä-
mien autojen arvo tuomittiin menetetyksi määrittämällä se piiritullikamarin arviointi-
todistusten perusteella. Tapauksessa KKO 2000:34 luvattomasti välitetyn väkiviinan 
arvoksi katsottiin Alko Oy:n vähittäismyyntihinnaston halvimman viinalaadun vähit-
täishinta. KKO ei alentanut vastaajan valituksesta menettämisseuraamusta, kun alem-
mat asteet olivat tuominneet sen vastaajan ilmoittamien sanottua Alko Oy:n vähittäis-
myyntihintaa pienempien hankintahintojen mukaan. Vastaavalla tavalla on niin, että 
menetettävää arvoa objektiivisin perustein määritettäessä arvoksi saatetaan katsoa 
enemmänkin kuin se kauppahinta, jonka konfiskaatiovastaaja on saanut 
konfiskoitavissa olleen omaisuuden myynnistä. 

9. MENETTÄMISSEURAAMUKSEN VAATIMINEN (RL 10:9) 

9.1. Syyttäjän vaatimus konfiskaation tuomitsemisen edellytyksenä 

Menettämisseuraamuksen määrääminen edellyttää RL 10:9.1 mukaan syyttäjän 
vaatimusta. Tämä on merkittävä prosessuaalinen muutos entiseen oikeustilaan. 

Lain esitöiden mukaan menettämisseuraamuksen tuomitsemisen edellytysten ja muiden 
asiaan vaikuttavien seikkojen selvittäminen sekä asian perusteellinen ja keskitetty 
tuomioistuinkäsittely vaativat sitä, että syyttäjä ottaa kantaa menettämisseuraamukseen jo 
syyteharkintavaiheessa, jolloin hänellä on myös mahdollisuus pyytää esitutkintaviran-
omaisilta tarpeen mukaan lisäselvitystä. 

9.1.1. Vaatimistaakka

Vaatimistaakan valossa on kysyttävä, voiko tuomioistuin tuomita ankarampaa tai toisen-
laista konfiskaatiota kuin on vaadittu. Seikkaperäisen analyysin aiheesta on oikeuskir-
jallisuudessa esittänyt Rautio (mt. s. 136-146). Hän katsoo, että vaatimistaakka on 
konfiskaatioasiassa voimassa, olipa kysymys sitten rahamääräisestä tai esineellisestä 
konfiskaatiosta. 

RL 10 luvun esitöissä (HE 80/2000 s. 33-34) on katsottu, että konfiskoitavaksi vaaditun 
arvon määrän osalta tuomioistuin ei ole sidottu syyttäjän ilmoittamaan määrään. 
Esinekonfiskaation asemesta tuomittavan arvokonfiskaation (RL 10:8) määrä voi 
"täsmentyä" vielä käsittelyn aikana. Hyödyn määrä (RL 10:2) on samoin saatettu 
vaatimusta alunperin tehtäessä esittää myöhemmin käsittelyn aikana ilmenevään nähden 
liian vähäisenä. Ennen vaaditun määrän ylittämistä tuomioistuimen olisi kuultava 
vastaajaa. Esitöissä (s. 51) on kuitenkin katsottu vielä, että poissaolokäsittelystä pois jäänyt 
vastaaja ottaa riskin siitä, että menettämisseuraamus tuomitaan haastehakemuksesta 
poiketen, ja että vaatimus voidaan siis tällöinkin ylittää. ROL 8:11:n mukaista 10 000 
euroa ei tietenkään saada ylittää. Konfiskaatio on rikosoikeudellinen seuraamus, joka on 
viime kädessä jätettävä tuomioistuimen harkintaan. 

Arvokonfiskaation arvionvaraisuus on tietysti seikka, joka voi johtaa eri näkemyksiin 
arvon määrästä. Rikoshyöty voidaan laskea hyvinkin erilaisiin tuloksiin päätyen. Hyödyn 
täysi pois ottaminen ei saisi jäädä tekemättä. RL 10:2 on pakottava. 

Toisaalta pääsääntö oikeudessamme on vaatimistaakka. Siitä luopuminen esitetyin tavoin 
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on kyseenalaista perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Puuttumalla prosessinjohdolla 
virkavastuullaan toimivan syyttäjän vaatimuksen pienuuteen tuomioistuin ryhtyy vastaajan 
vastapuoleksi. Tällaista prosessinjohtoa lain esitöissä pidetään luonnollisesti sallittuna, kun 
vaatimustaakkaa ei esitetä sovellettavaksi. Jos prosessinjohto ei saa syyttäjää muuttamaan 
vaatimustaan on aina vain arveluttavampaa tuomita vaadittua enemmän. 

Lain esitöissä ei suoranaisesti viitata esinekonfiskaatioon. Vaatimustaakkaa noudattaen 
jokaisen esineen konfiskoiminen edellyttää, että sitä on erikseen vaadittu. Tämä koskee 
myös aineita ja (takavarikoitua) käteistä rahaa. Tuomioistuin ei voi konfiskoida enemmän 
esineitä tai toista esinettä kuin on vaadittu. Kysymys voi olla myös siitä, onko 
vaatimuksesta poiketen perusteltua tuomita esine- vai arvokonfiskaatio. Tällöin 
puuttuminen prosessinjohdolla syyttäjän vaatimuksiin voi olla myös vastaajan etu. 

ROL 8:11 - 12:ssa tarkoitetuissa jutuissa paikalle tulleen vastaajan osalta tilanne ei poikkea 
edellä sanotusta. Sen sijaan poissaolokäsittelyssä on istunnosta pois jääneen vastaajan 
oikeusturvan kannalta kyseenalaista tuomita konfiskaatiota haastehakemuksesta ilmenevää 
ankarampana, koska vastaaja on (periaatteessa) nimenomaan haastehakemuksen 
perusteella harkinnut, osallistuuko hän oikeudenkäyntiin ja antaako ROL 8:12:ssa 
tarkoitetun suostumuksen. 

9.1.2. Syyttäjän väittämistaakka 

On perusteltua katsoa, että syyttäjällä on väittämistaakka rikosasioissa vallitsevan yleisen 
säännön mukaan myös menettämisvaatimuksen perusteista. Näkemystä puoltavat paljolti 
samat perusteet kuin vaatimistaakkaa. Menettämisvaatimuksen perusteet voivat ilmetä 
pitkälti syytteen teonkuvauksesta, mutta esimerkiksi rikoshyödyn laskentaperusteiden 
osalta näin ei yleensä ole. 

Yleinen sääntö myös on, ettei tuomioistuimen tulisi rikastaa oikeudenkäyntiaineistoa 
vastaajan vahingoksi. Tätä kuitenkin käytännössä merkitsee se, jos prosessinjohdolla 
otetaan keskustelun kohteeksi menettämisvaatimuksen ylittämisen mahdollisuus, onhan 
tämäkin kanta tuomioistuimen jotenkin valaistava asianosaisille. Konfiskaation 
tarkoitusperät puoltavat kyllä varsin vapaata prosessinjohtoa. Harkinta on tehtävä 
tapauskohtaisesti. 

Menettämisvaatimuksen tueksi on esitettävä täsmällinen lainkohta. Se on juridinen 
kanneperuste, joka ei sido tuomioistuinta. Materiaalinen prosessinjohto on kuitenkin 
paikallaan, jos ollaan soveltamassa eri lainkohtaa kuin syyttäjä esittää. Asia on otettava 
käsittelyssä  keskustelun kohteeksi. Eri lainkohta voi johtaa aivan eri näkökulmaan 
konfiskaatiokysymyksessä. Menettämisvaatimus voidaan kuitenkin hyväksyä toisen 
lainkohdan nojalla kuin mihin vaatimuksessa on vedottu, mistä seuraa, että 
poissaolokäsittelyssä näin voidaan tehdä vastaajaa kuulematta. 

9.1.3. Vastaajalla ei väittämistaakkaa

Vastaajan eduksi koituvat seikat on otettava huomioon ilman vetoamistakin. Vastaajan ei 
tarvitse erikseen vedota esimerkiksi menettämisvaatimuksen kohtuullistamiseen RL 
10:10:n nojalla, vaan lainkohdan soveltaminen on viran puolesta harkittavissa. Tarvittaessa 
on muun muassa RL 10:10:n tai 10:7:n (menettämisseuraamuksen raukeaminen) 
soveltumismahdollisuus otettava käsittelyssä tuomioistuimen aloitteesta keskustelun 
kohteeksi.  Jos syyttäjän vaatimistaakkaa noudatetaan, ei voida vastaajan ilmoituksenkaan 
perusteella tuomita vaadittua ankarampaa tai toisenlaista konfiskaatiota kuin on vaadittu. 
Vastaaja ei voi tuomioistuinta sitovasti myöntää menettämisvaatimusta perusteeltaan tai 
määrältään oikeaksi. 
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9.1.4. Vaatimuksen muotoilu 

Menettämisvaatimus ja lainkohdat, joihin se perustuu, on ROL 5:3.1:n 5 kohdan 
mukaan ilmoitettava haastehakemuksessa. Vaatimus olisi jo tässä vaiheessa tehtävä 
mahdollisimman täsmällisenä. Lainkohtien täsmällinen ilmoittaminen  tarkoittaa tässä 
yhteydessä sitä, että usein on tarpeen ilmoittaa tietyn pykälän momentin kohta. 
Vaatimus voidaan sitoa lainkohtaan lyhyellä viitteellä, kuten "Rikoksentekovälineenä 
käytetty puukko..." (RL 10 luku 4 § 1 mom. 1 kohta) tai "Rikoksen kohteena olleet 
dopingaineet (30 kpl Sustanon -ampullia) on tuomittava valtiolle menetetyksi, koska 
niiden hallussapito levitystarkoituksessa on rikoslain 44 luvun 6 §:n 2 momentin 
mukaan rangaistavaa." (RL 10 luku 5 § 1 mom.)

ROL 5:3.1:n 7 kohdan nojalla haastehakemuksessa on myös yksilöitävä ja teemoitel-
tava menettämisvaatimuksiin liittyvä todistelu. 

Menettämisvaatimukset on yksilöitävä erikseen kunkin syytekohdan osalta. Jos 
syytekohta sisältää useita osatekoja, hyödyn määrä voi olla esitettävissä syytekohdan 
osalta myös pelkästään kaikkia osatekoja koskevana yhteismääränä. 

Esinekonfiskaation kohdalla konfiskoitavan esineen yksilöinti niin haastehakemuksessa 
kuin tuomiossakin on tehtävä niin, että käy ilmi tarpeeksi selvästi, mitä tarkoitetaan 
vaatia ja tuomita. Kukin esine tai omaisuus on yksilöitävä. Aineesta on yksilöitävä laatu 
ja määrä. Viittaukset takavarikkopöytäkirjaan ovat sallittuja, jos ne ovat niin selkeitä, 
ettei sekaannuksen vaaraa voi tulla. Jos takavarikossa ei ole  muita kohteita kuin 
syytteessä tarkoitettuja menetettäväksi vaadittuja lääke- ja dopingaineita riittää siten, 
että menettäviksi vaaditaan ja tuomitaan "takavarikossa (nro...) olevat lääke- ja 
dopingaineet". Sanottu koskee myös esineellistä hyötykonfiskaatiota. 

Konfiskoitavaksi vaadittavan hyödyn määrä on ilmoitettava täsmällisesti, jos se on 
mahdollista. Toissijainen vaihtoehto on ilmoittaa hyödyn enimmäismäärä. Rikoshyödyn 
osalta on perusteltua edellyttää myös hyödyn laskenta/arviointiperusteiden lyhyttä 
esitystä. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi ilmoittamalla vaaditun määrän olevan 
tietty kauppahinta, veron määrä tms. taikka myydyn huumausaineen määrän ja 
ilmoitetun yksikköhinnan tulo, mitä sovellettua yksikköhintaa voi yleensä perustella 
vasta pääkäsittelyssä. Vaatimuksesta tulisi ilmetä myös erikseen hyödyn tuotto, jos 
sitäkin vaaditaan menetettäväksi. Hyötykonfiskaation yhteisvastuullisuutta koskeva 
vaatimus pitäisi samoin ilmetä jo haastehakemuksesta.

Perusteltua voi olla myös esittää vaihtoehtoiset menettämisvaatimukset RL 10:2 ja 10:3 
nojalla. Takavarikoitujen varojen varmistaminen pelkän arvomääräisen hyötykonfis-
kaation suoritukseksi voi edellyttää varalta vakuustakavarikon vaatimista. Useiden 
henkilöiden kärsittyä vahinkoa rikoksen johdosta RL 10:2:een perustuva hyötykonfis-
kaatiovaatimus on yksilöitävä kunkin näistä osalta erikseen RL 10:2.3:n vuoksi. 

Vaadittaessa RL 10:8:n nojalla arvon menettämistä esinekonfiskaation sijasta on 
ilmoitettava, mikä esine olisi ollut kyseessä ja sen arvioitu arvo. Syyttäjän nimen-
omaista vaatimusta edellyttää myös sellainen ratkaisu, jossa tuomitaan ensisijaisesti 
esine- ja toissijaisesti arvokonfiskaatio. 

Vaatimuksen täsmällisyyteen ja sen perusteiden ymmärrettävyyteen vastaajan kannalta 
on tarvittaessa puututtava prosessinjohdon keinoin. Tämä voi tarkoittaa jo haastehake-
muksen täydennyttämistä. Huomattakoon myös, että konfiskaatio on tietyissä tapauk-
sissa pakollinen; esimerkiksi RL 10:4.1:n mukaan rikoksentekoväline "on tuomittava" 
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valtiolle menetetyksi. Syyttäjän mahdollisuuksia jättää menettämisvaatimus esittämättä 
rajaa jäljempänä sanotuin tavoin ROL 1 luvun 8b. Jos syyttäjä ei vaadi pakollista 
konfiskaatiota, syy tähän täytyy selvittää, ellei se ole aivan ilmeinen ja käypä. 

9.1.5. Missä vaiheessa konfiskaatiota voidaan vaatia 

Menettämisvaatimus olisi siis esitettävä haastehakemuksessa. Konfiskaatiovaatimus 
voidaan kuitenkin esittää myös vasta pääkäsittelyn kuluessa. Konfiskaatiovaatimusta 
voidaan luonnollisesti myös muuttaa pääkäsittelyssä. Vaatimuksen ja muuttamisen 
täsmällisyyteen on kiinnitettävä tarvittaessa prosessinjohdolla huomiota. 

Konfiskaatiovaatimus on esitettävissä myös vasta hovioikeudessa, kunhan se perustuu 
samaan rikolliseen tekoon. Tämä näkemys on hyväksytty sekä hovioikeuskäytännössä 
että oikeuskirjallisuudessa. 

Konfiskaatiovaatimuksen esittämiseen vasta käräjäoikeuden pääkäsittelyssä tai 
hovioikeusvaiheessa on omiaan vaikuttamaan varsinkin se, miten rikosjutun vahingon-
korvauspuoli elää käsittelyn kuluessa ja minkä ratkaisun korvausvaatimus saa käräjä-
oikeudessa. Nykyisessä tilanteessa syyttäjän ei tarvitse aina esittää jo haastehakemuk-
sessa menettämisvaatimusta RL 10:2:n nojalla siltä varalta, ettei rikoksen johdosta 
tuomita vahingonkorvausta. Tällainen menettely olisi  kuitenkin aina vastaajan kannalta 
suositeltavaa ja erityisen tarpeellista jutuissa, jotka saatetaan ratkaista ROL 8:11:n tai 
8:12 nojalla vastaajan poissa ollessa. Poissaolokäsittelyssä menettämisvaatimusta ei voi 
esittää vasta istunnossa, johon vastaaja ei ole saapunut. 

9.1.6. Menettämisseuraamuksen enimmäismäärä ROL 8:11:ssa

ROL 8:11:ssa mainittu menettämisseuraamuksen enimmäismäärä 10 000 euroa lienee 
juttukohtainen samalla tavalla kuin pykälässä olevan rangaistusmaksimi (3 kk van-
keutta). Määrä on vastaajakohtainen. Kuten lain esitöissä on viitattu (HE 80/2000 s. 
51),  konfiskaatiovastaaja voi poissaolojutussakin olla muu kuin se, jolle jutussa 
vaaditaan rangaistusta. RL 10:11.1:n nojalla muuhun konfiskaatiovastaajaan kuin 
syytettyyn sovelletaan mm. ROL:ssa rikosasian vastaajasta  annettuja säännöksiä (HE 
80/2000 s. 35). Poissaolojuttuna voinee ajaa myös pelkkää menettämisvaatimusta. 

Enimmäismäärä 10 000 euroa voi koostua erilaisista menettämisseuraamuksista: 
esimerkiksi konfiskoitavien rikoksentekovälineiden ja hyödyn yhteenlaskettu arvo ei 
saa ylittää sanottua enimmäismäärää. Tähän liittyy se kysymys, voiko rikoksenteko-
välineen, rikoksen kohteen tai niiden arvon konfiskaatio vähentää rikoshyötyä. Työryh-
män mielestä näin ei voine olla (vrt. Rautio mt. s. 160, ks. myös Viljanen mt. s. 120). 

Esinekonfiskaation kohdalla on siten arvioitava esineen arvo sen varmistamiseksi, ettei 
enimmäismäärä ylity. Tämä olisi hyvä tehdä jo haastehakemuksessa sellaisessa - 
ilmeisen harvinaisessa - tapauksessa, että enimmäismäärää lähestytään. Yhteisvastuul-
linen konfiskaatiokaan ei saa ylittää 10 000 euroa, koska on mahdollista, että joku 
vastaajista joutuisi tällöin yksin suorittamaan koko rajan yli menevän summan. 

9.1.7.  Konfiskaation vaatiminen kirjallisessa menettelyssä 

Menettämisseuraamuksen tuomitsemiselle kirjallisessa menettelyssä ei ole määrällisiä 
tai laadullisia rajoituksia. HE:n 271/2004 (s. 42) mukaan sellainen enimmäisrajoitus 
kuin ROL 8:11:ssa (10 000 euroa) ei ole tarpeen vastaajan suostumukseen perustuvassa 
menettelyssä. Soveltamisalan laajuuteen vaikuttaisi se, että vastaajaa ei voida kirjalli-
sessa menettelyssä tuomita kuutta kuukautta ankarampaan vankeusrangaistukseen 
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varaamatta hänelle tilaisuutta suullisen lausuman antamiseen (ROL 5a:5). Tämä taas 
vastaa ROL 8:12:n säännöstä vastaajan tuomitsemisesta hänen kirjallisen suostumuk-
sensa perusteella poissaolosta huolimatta enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. 

Menettämisvaatimus voi näytöllisen epäselvyytensä tai monimutkaisuutensa vuoksi olla 
soveltumaton kirjallisessa menettelyssä ratkaistava samalla tavalla kuin asianomistajan 
vahingonkorvausvaatimus. Se voi myös olla rangaistuksen tavoin siten ongelmallinen 
oikeudellinen harkintakysymys, että on syytä toimittaa pääkäsittely. Huomioon on 
otettava ROL 5a:1.1:n 5 kohdan edellytys pääkäsittelyn toimittamisen tarpeettomuudes- 
ta kokonaisuutena arvioiden, millä viitataan mm. vastaajan oikeusturvasta huolehti- 
miseen (LaVM 1/2006 s. 6). Vaikka kirjallinen menettely perustuukin vastaajan 
suostumukseen on huomattava, ettei vastaaja voi tuomioistuinta sitovasti hyväksyä 
menettämisseuraamusta.

Kirjalliseen menettelyyn sopii siten lähinnä rutiininomaisten,  näytöllisesti ja oikeudel-
lisesti selvien menettämisseuraamusten tuomitseminen - vastaavalla tavalla kuin 
rangaistusten kohdalla keskeisintä soveltamisalaa on normaalirangaistusten tuomit-
seminen haastehakemuksesta vastaajalle ilmenneistä syyttäjän seuraamuskannanotoista 
poikkeamatta. Näissä tilanteissa ei vastaajan suhtautumisella asiaan ole juurikaan 
merkitystä sen ratkaisemiseen. 

Selvältäkin vaikuttavan menettämisseuraamuksen ankaruus voi yksin olla tekijä, jonka 
vuoksi on syytä toimittaa pääkäsittely. Käytännössä kirjallisessa menettelyssä jäädään 
kovin kauas jo mainitusta 10 000 euronkin rajasta. Menettämisseuraamuksen ankaruutta 
ei tule mitata vain raha-arvossa. Vähäarvoisenkaan auton menettämisvaatimus ei 
esineen laadun ja vaatimuksen poikkeuksellisuuden vuoksi soveltune kirjallisessa 
menettelyssä ratkaistavaksi. 

Haastehakemuksesta ilmenneiden menettämisvaatimusten ylittäminen (vastaajaa 
kuulematta) kirjallisessa menettelyssä on kyseenalaista, vaikka kysymys olisi vain 
määrällisestä arviosta. Oletettavasti huomioitavan oikeudenkäyntiaineiston rajaaminen 
(ROL 5a:7) ja pääkäsittelyn puuttuminen vähentääkin tilanteita, joita silmällä pitäen 
HE:ssä 80/2000 on katsottu, ettei menettämisvaatimuksen enimmäismäärä voi sitoa 
tuomioistuinta. 

Estettä soveltaa kirjallisesta menettelyä myös silloin, kun konfiskaatiovastaaja on joku 
muu kuin samalla kertaa syytettynä oleva henkilö, ei näyttäisi olevan, jos menettämis-
vaatimus muutoin on menettelyssä ratkaistavissa edellä sanotut seikat huomioon ottaen 
ja konfiskaatiovastaaja suostuu menettelyyn. Myös pelkkä konfiskaatiovaatimus ilman 
rangaistusvaatimusta saattaisi soveltua kirjallisessa menettelyssä ratkaistavaksi. Menet-
telyä koskevien säännösten sanamuoto jo viittaa kuitenkin siihen, että ei voi olla kirjal-
lista menettelyä ilman syytettä. Pelkkä konfiskaatioprosesssi ei siis ole mahdollinen 
kirjallisessa menettelyssä. Tämä on myös oikeuskirjallisuuden kanta.  

9.2. Asianomistajan asema 

RL 10:9.1:n mukaan asianomistaja voi esittää menettämisvaatimuksen ajaessaan yksin 
syytettä ROL 7 luvun mukaisesti. Vaatimuksen esittämisen suhteen on ROL 7:2.1:n 4 
kohdan perusteella voimassa samat seikat kuin edellä on esitetty ROL 5:3.1:n 5 kohdan 
yhteydessä. Perusteltua olisi, että asianomistaja voisi ajaa yksin myös pelkkää menettä-
misvaatimusta. 

Asianomistajan syyteoikeudesta on säädetty ROL 1:14:ssä.  Pykälän 3 momentin 
mukaan asianomistaja voi yhtyä syyttäjän syytteeseen. Menettämisvaatimuksen osalta 
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ei ole vastaavaa säännöstä. Näin ollen jos syyttäjä ajaa syytettä asianomistaja ei voi 
yhtyä tämän menettämisvaatimukseen  taikka vaatia toisenlaista menettämis-
seuraamusta kuin mihin syyttäjä on päättynyt. Tällaisessa jutussa asianomistaja ei voi 
myöskään esittää menettämisvaatimusta, jos syyttäjä on jättänyt sen tekemättä. 
Sanotunlaiset asianomistajan vaatimukset on siis jätettävä tutkimatta. 

Ennakkopäätöksen KKO 2006:95 perusteella asianomistaja voi kuitenkin hakea 
muutosta menettämisseuraamuksen osalta tilanteessa, jossa syyttäjä ajettuaan syytettä ja 
vaadittuaan menettämisseuraamusta tyytyy alemman oikeuden tuomioon. Tapauksessa 
alempi oikeus (HO) oli jättänyt syyttäjän vaatiman menettämisseuraamuksen RL 
10:10.1:n 2 kohdan nojalla tuomitsematta. Tapauksen oikeusohje soveltunee kaikkiin 
tilanteisiin, joissa yksin asianomistaja tahtoo hakea muutosta siltä osin kuin alempi 
oikeus on tuominnut konfiskaatiota vähemmän kuin syyttäjä on vaatinut. Yhtä selvää ei 
liene, voiko asianomistaja syyttäjän tyydyttyä alemman oikeuden tuomioon hakea 
muutosta konfiskaation osalta (myös) esittämällä sellaisen lisävaatimuksen, jonka 
esittäminen (ainakin) syyttäjälle olisi muutoksenhakuasteessa sallittu. 

9.3. Menettämisvaatimuksen esittämättä jättäminen (ROL 1:8b)

Syyttäjä saa vain tietyissä tapauksissa jättää menettämisvaatimuksen esittämättä. 
Pääsääntö on siten se, että vaatimus on esitettävä, kun edellytykset täyttyvät. 

Vaatimuksen esittämättä jättäminen on mahdollista vain ROL 1:8b:ssä säädetyillä 
perusteilla. Pykälän mukaan syyttäjä saa, mikäli yleinen etu ei muuta vaadi, jättää 
menettämisvaatimuksen esittämättä, jos 1) hyöty taikka esineen tai omaisuuden arvo on 
vähäinen, 2) vaatimuksen perusteiden selvittämisestä tai sen käsittelemisestä 
tuomioistuimessa aiheutuisi asian laatuun nähden ilmeisen kohtuuttomia kustannuksia, 
tai 3) rikoksesta jätetään syyte nostamatta saman luvun 7 tai 8 §:n taikka muun 
vastaavan lainkohdan nojalla.

Syyttäjä voi tehdä päätöksen jättää menettämisvaatimus esittämättä syyttämättä-
jättämispäätöksen yhteydessä tai muulla tavalla. Tieto tällaisesta päätöksestä on syytä 
välittää tuomioistuimelle, jos sillä on relevanssia vireille tulevassa jutussa. Päätöksestä 
voi esimerkiksi olla maininta haastehakemuksessa tai sen infolehdellä. 

Työryhmässä on keskusteltu siitä, miten hyvin oikeuskäytännössä tunnistetaan ne 
tilanteet, joissa rikoksentekijää kohtaan olisi esitettävissä menettämisvaatimus etenkin 
rikoshyödystä. Esimerkiksi varkaus- ja petosrikosten kohdalla saatetaan vaatia joskus 
rikoshyötynä arvonlisäveron määriä, jotka ovat hyvinkin vähäisiä, kun taas tapauksissa, 
jossa asianomistaja ei esitä vahingonkorvausvaatimusta, ei vaadita merkittävän 
suuruisia vähittäismyyntihintoja rikoshyötynä valtiolle. Onko tapaus KKO 2002:60 
arvonlisäverosta rikoshyötynä (joka tuossa tapauksessa ei ollut vähäinen) johtanut 
tunnistamaan väärät tilanteet? Jos merkittäviä rikoshyötyjä jää kokonaan vaatimatta 
valtiolle on tuomioistuinten johdonmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden vuoksi 
kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisuuteen jättää vähäiset rikoshyödyt valtiolle 
tuomitsematta RL 10:10.1:n 1 kohdan nojalla. 

9.4. Eläintenpitokieltoon ja kiellon rikkomiseen liittyvä 
menettämisseuraamus (RL 17:23.2 ja eläinsuojelulaki 57.2 §) 

RL 17:23 §:ssä tarkoitettuun eläintenpitokieltoon määrättävä on lain esitöiden (HE 
80/2002vp s. 38) ja OKA:n kannanoton (21.2.2008 453/1/06) mukaan pykälän 2 
momentin, johon eläinsuojelulain 57.1 §:ssä viitataan, nojalla viran puolesta tuomittava 
menettämään eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet. Tilanteeseen ei sovellu lain 
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esitöiden mukaan myöskään kohtuullistamissäännös RL 10:10. 

Myös eläintenpitokiellon rikkomisen, joka on eläinsuojelulain 54 §:n 2 momentin 
mukaan eläinsuojelurikkomus, perusteella tuomitaan eläimeen kohdistuva menettämis-
seuraamus lain 57.2 §:n perusteella viran puolesta. Tätäkään menettämisseuraamusta ei 
voida RL 10 luvun 10 §:n nojalla kohtuullistaa (HE 80/2000 s. 47). 

Sanotuissa yhteyksissä tuomitaan siis viran puolesta eläimeen kohdistuva menettämis-
seuraamus. Konfiskaation kohteen ollessa jotain muuta sovelletaan eläinsuojelulain 57.3 
§:n mukaan kaikkia RL 10 luvun säännöksiä. 

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään eläinsuojelurikosten seuraamus-
ten tehostamista. Työryhmän työn, johon sisältyy mm. menettämisseuraamusten 
selvittäminen, tulee valmistua 31.1.2009. 

10. MENETTÄMISSEURAAMUKSEN KOHTUULLISTAMINEN (RL 10:10)

10.1. RL 10 luvun 10 §:n kohtuullistamissäännöksen soveltamisala

Konfiskaatio on RL 10 luvun 2 - 8 §:stä ilmenevällä tavalla osassa tapauksista 
pakollinen, osassa taas harkinnanvarainen. Pakollisesta konfiskaatiosta voidaan poiketa 
vain kohtuullistamalla sitä RL 10 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lain esitöiden 
mukaan menettämisseuraamusta ei tulisi kohtuullistaa, jos kysymyksessä on RL 
10:6.2:ssa tarkoitettu tapaus. RL 10:5.1:ssä tarkoitetussa tilanteessa kohtuullistaminen 
voi lain esitöiden mukaan tapahtua vain hyvin poikkeuksellisesti. Sama koskenee RL 
10:4.1/2:ssa tarkoitettu tilannetta. Sellaista menettämisseuraamuksen kohtuullistamista, 
joka merkitsisi esineen tai omaisuuden hallussapidon sallimista sen rangaistavuudesta 
piittaamatta, ei voida juuri puoltaa. 

Harkinnanvaraisen konfiskaation kohdalla RL 10:10:ssä mainitut seikat on otettava aina 
huomioon menettämisseuraamuksen tuomitsemisesta harkittaessa. 

10.2. Menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättäminen 

10.2.1. Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 1 kohta

RL 10:10.1:n 1 kohdan mukaan menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, jos 
hyöty taikka esineen tai omaisuuden arvo on vähäinen. 

Esineellä ja omaisuudella tarkoitetaan kaikkia menettämisseuraamuksen lajeja. Hyödyn 
taikka esineen tai omaisuuden arvon vähäisyys on harkittava tapauskohtaisesti. Lain 
esitöiden mukaan siihen, milloin omaisuuden arvo on vähäinen, voitaisiin hakea johtoa 
esimerkiksi näpistystä, lievää kavallusta ja lievää petosta koskevasta oikeuskäytännöstä. 
Kyse on näiden rikosten yhteydessä sovelletusta rahamääräisestä rajasta. Näin ollen 
voidaan katsoa, että säännöksen soveltamista on harkittava arvoltaan alle 500 euron 
menettämisvaatimuksen kohdalla.  

Rikoksen ja/tai omaisuuden laatu voi puoltaa vähäarvoisenkin omaisuuden konfis-
kointia (esim. henkirikoksessa käytetty puukko; laittomasti maahantuodut lääkkeet, 
joiden turvallisuudesta ei ole takeita). Vähäisenkin hyödyn konfiskointi on perusteltua 
yleis- ja toisinaan myös erityisestävistä syistä. Syyttäjällä on velvollisuus esittää 
vähäinenkin menettämisvaatimus, jos yleinen etu sitä vaatii (ROL 1:8b). Yleinen etu 
tulee ottaa myös tuomioistuimen konfiskaatioharkinnassa huomioon. Taloudellisesti 
vähämerkityksinen menettämisseuraamus ei oikeastaan yleensä edes ole "kohtuuton". 
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RL 10:10.1:n 1 kohdan säännös on ennen kaikkea prosessitaloudellinen. Prosessitalou-
delliset seikat ovat keskeisempiä ja voivat vaikuttaa tehokkaimmin syyttäjätasolla ROL 
1 luvun 8b:n valossa. Jos syyttäjä on huolimatta tuossa pykälässä säädetystä mahdolli-
suudestaan jättää menettämisvaatimus hyödyn vähäisyyden vuoksi tekemättä sellaisen 
esittänyt, tuomioistuin voi konfiskaation tuomitsematta jättämällä säästää useimmiten 
lähinnä täytäntöönpanokustannusten verran. Eräiden vähäisten saatavien perimättä 
jättämisestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen mukainen raja on kolme euroa. 
Muutamien eurojen konfiskoiminen valtiolle ei liene enää missään olosuhteissa 
perusteltua. 

Kaikkiaan RL 10:10.1:n 1 kohdan soveltamisesta ei voida antaa yksiselitteistä suositus-
ta. Asia on harkittava tapauskohtaisesti mm. edellä mainitut seikat huomioon ottaen. 

10.2.2. Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohta

RL 10:10.1:n 2 kohdan mukaan menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, jos 
tekijä jätetään rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 5 §:n 3 tai 4 momentin 
(nykyisin ks. RL 6:12) tai muun vastaavan lainkohdan nojalla. Muita vastaavia 
lainkohtia ovat esimerkiksi tieliikennelain 104 § ja rikoslain 50 luvun 7 §. 

Useimmiten säännöksen soveltamistilanne on se, jossa menettämisvaatimus kohdistuu 
rikoksen tekijään. Menettämisvaatimus voi kuitenkin kohdistua myös toiseen 
henkilöön, esimerkiksi yllyttäjään. Kohtuullistamisperustetta on harkittava tällöin 
konfiskaatiovastaajan itsensä olosuhteisiin nähden. 

RL 6 luvun 12 §:ssä säädetyt tuomitsemattajättämisperusteet eivät vaikuta jokainen 
samalla tavalla menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämistä harkittaessa. Saman 
tuomitsemattajättämisperusteen vaikutus on lisäksi erilainen konfiskaatiolajista 
riippuen. 

Pykälän 1 kohdan vähäisyysperusteen kohdalla tulee huomioon otettavaksi myös se, 
antaako rikoksentekovälineen laatu, rikoksen kohde taikka rikoksella valmistettu esine 
tai omaisuus aiheen pitää rikosta muuna kuin vähäisenä. Vähäisyys myös näissä 
suhteissa usein puoltaa menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämistä. Sen sijaan 
rikoshyödyn kohdalla rikoksen vähäisyys RL 6:12:n 1 kohdassa tarkoitetussa mielessä 
ei välttämättä ollenkaan merkitse sitä, että menettämisvaatimuksenkin tuomitsematta 
jättämiseen olisi perusteet. Esimerkkinä voidaan ajatella lainkohdassa tarkoitetulla 
tavalla vähäistä tuottamuksellista rikosta, josta kuitenkin aiheutuu merkittävää hyötyä.  

RL 6:12:n 2 kohdan nuoruusperuste yleensä puoltaa myös menettämisvaatimuksen 
tuomitsematta jättämistä, ei yleensä kuitenkaan vähäistä suuremman rikoshyödyn 
kohdalla. 

RL 6:12:n 3 kohdan poikkeuksellisuusperuste soveltuu yleensä samalla tavalla itse 
tekijään kohdistuvaan menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämiseen kuin 
rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen. Tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet olivat 
perusteena menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämiseen ennakkopäätöksessä 
KKO 2002:31. 

RL 6:12:n 4 kohdan kautta tuomioistuimella on mahdollisuus harkita konfiskaation 
kohtuullisuutta muun muassa huomioimalla vastaajan ja asianomistajan sovinto ja sen 
korvausehtojen taloudelliset täyttämismahdollisuudet, sanktiokumulaatio, tekijän 
henkilökohtaiset olot ja rikoksen tekemisestä kulunut aika. 
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RL 6:12:n 5 kohdan konkurrenssiperusteen soveltaminen ei voine vaikuttaa siten, että 
menettämisvaatimuskin tulisi jättää tuomitsematta. 

10.2.3. Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohta

Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan menettämisseuraamus saadaan 
jättää tuomitsematta, jos menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta 
ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai omaisuuden laatu, vastaajan taloudellinen 
asema sekä muut olosuhteet.  

Säännöksen tarkoitus on osaltaan varmistaa se, että menettämisseuraamus on 
oikeudenmukaisessa suhteessa tekijän syyksi luettuun menettelyyn ja hänen 
olosuhteisiinsa. Menettämisseuraamuksen muodostuminen rangaistukseksi tulisi estää. 
Toisaalta on huomioitava yhdenvertaisuuden ja yleisen lainkuuliaisen vaatimukset. 
Menettämisseuraamuksen kohtuullisuuden arviointi on osa  rikoksesta kaikkiaan 
aiheutuvien seuraamusten kohtuullisuuden arviointia. 

Rikoksen laatu vaikuttaa siten, että kohtuullistaminen tulee yleensä kyseeseen 
laajemmin tuottamuksellisten kuin tahallisten rikosten yhteydessä. Merkitystä on myös 
loukatulla tai vaarannetulla oikeushyvällä. Mitä tärkeämpää oikeushyvää rikoksella on 
loukattu tai vaarannettu, sitä painavammat perusteet tarvitaan, jotta menettämisseuraa-
mus voitaisiin kohtuussyistä jättää tuomitsematta. 

Säännöksen nojalla voidaan ottaa huomioon rangaistuksen tuomitsemattajättämis-
perusteet siten, että ne voivat johtaa menettämisseuraamuksen tuomitsematta 
jättämiseen silloinkin, kun ne eivät johda rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen. 
Keskeistä soveltamisalaa ovat myös tilanteet, joissa vaikuttavat rangaistuksen 
lieventämisperusteet tai  RL 10:1.2:ssa tarkoitetut seikat.

Menettämisseuraamuksen kohtuullisuutta harkittaessa tulee otettavaksi huomioon myös 
esineen tai omaisuuden ominaisuudet, arvo ja merkitys vastaajalle ja hänen perheelleen. 
Esimerkiksi tekovälineenä käytetyn auton konfiskoiminen voisi olla kohtuutonta 
maaseudulla huonojen liikenneyhteyksien takana asuvalla. Vastaajan taloudellisella 
asemalla menettämisseuraamuksen kohtuullistamisperusteena on merkitystä etenkin 
silloin, jos rikos on tehty oikeushenkilön puolesta ja rikoksentekijän syyllisyys on 
vähäinen. Tällöin oikeushenkilö voidaan tuomita vastaamaan koko konfiskoitavan 
omaisuuden arvosta ja rikoksentekijä vain sen osasta. Jos konfiskaatiovastaaja ei ole 
lainkaan rikokseen osallinen taikka siitä hyötynyt, kohtuullistaminen voi erityisesti 
tulla kyseeseen. 

Menettämisseuraamuksen kohtuullisuus ratkaistaan kokonaisarvion perusteella ja 
ensisijaisesti tuomitsemishetken olosuhteet huomioon ottaen. 

Oikeuskäytännöstä on tässä yhteydessä jo viitatun tapauksen KKO 2002:31 lisäksi 
syytä mainita ennakkopäätökset 2005:75 ja 76, joissa on esillä rattijuopumukseen 
syyllistyneen henkilön auton konfiskointia koskevat kohtuusnäkökohdat. Tapauksessa 
1997:170 on punnittu poromiesten metsästysrikoksen tekovälineinä käyttämien 
moottorikelkkojen konfiskoinnin  kohtuullisuutta. Myös varkausrikoksessa 
tekovälineenä käytetyn auton konfiskointia koskevassa tapauksessa KKO 1995:193 on 
kyse RL 10:10.1:n 3 kohdan alaan kuuluvista seikoista. Ratkaisussa 2007:1 KKO on 
katsonut, että huumausainerikosten laatu huomioon ottaen niiden tuottamaa 
taloudellista hyötyä koskevan menettämisseuraamuksen kohtuullistamiseen on 
suhtauduttava varsin pidättyvästi. Tapauksessa KKO 2005:17 katsottiin paritusrikoksen 
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uusineen vastaajan tavoitelleen tahallisella rikoksellaan huomattavan suurta taloudel-
lista hyötyä, joten menettämisseuraamuksen kohtuullistamiseen ei ollut perustetta. 
Tapauksessa KKO 2009:1 arvopaperimarkkinarikoksiin syyllistyneiden pörssiyhtiön 
johtohenkilöiden osalta hyötykonfiskaatiota ei kohtuullistettu ottaen huomioon heidän 
rikostensa laatu, taloudellinen asemansa ja muut olosuhteet. Sen sijaan yhtiötä ei 
tuomittu menettämisseuraamukseen, sillä se, ottaen huomioon yhtiön heikko 
taloudellinen nykytila, olisi johtanut kohtuuttomuuteen sekä yhtiön että sen 
osakkeenomistajien kannalta. 

10.3. Rikoslain 10 luvun 10 §:n 2 momentti: menettämisseuraamuksen muunlainen 
kohtuullistaminen 

10.3.1. Säännöksen soveltamisala 

RL 10:10.2:n säännöstä sovellettaessa menettämisseuraamusta kohtuullistetaan 
vähemmän kuin pykälän 1 momentissa tarkoitetulla tavalla eli jättämällä se kokonaan 
tuomitsematta. Tämän perusteella 2 momentin vaihtoehtoja voi tosiasiassa käyttää 
väljemmin edellytyksin kuin soveltaa 1 momenttia, jossa mainituista kohtuullistamis-
perusteista pitää kuitenkin lain sanamuodon mukaan olla jonkun olemassa myös 2 
momentin soveltumiseksi. Tämä säännöksen sisältämä asteittaisuus näkyy kuitenkin 
käytännössä lähinnä menetettävän hyödyn määrän alentamisena täydestä, kun taas 
muita 2 momentin sisältämiä vaihtoehtoja käytetään selvästi harvemmin. Tuomiois-
tuinten olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota 2 momentin antamiin mahdol-
lisuuksiin. 

10.3.2. Arvokonfiskaatio esinekonfiskaation sijasta 

Menettämisseuraamus voidaan RL 10:10.2:n mukaan määrätä koskemaan esineen tai 
omaisuuden sijasta sen arvoa. Lain esitöissä on esimerkkinä esitetty rikoksessa käytetty 
valokopiokone, joka on  luovutettu rikoksesta tietoiselle ja joka käyttää sitä laillisiin 
tarkoituksiin. Tällöin laitteen konfiskoiminen ei välttämättä ole mielekästä, koska ostaja 
voi laillisesti hankkia menettämänsä koneen tilalle toisen ja menettämisseuraamuksen 
tarkoitus tulee riittävästi toteutetuksi arvokonfiskaatiolla. 

Esinekonfiskaatiota ei ole perusteltua kohtuullistaa arvokonfiskaatioksi, jos tämä 
johtaisi varsin todennäköisesti siihen, ettei konfiskaatiota saada pantua täytäntöön. Näin 
voi olla esimerkiksi ulkomaille tuomion jälkeen katoavan vastaajan kohdalla. Edellä 
(raportin osiossa 5.3.3.1.a) on todettu, että rattijuopon auton konfiskointi on ongelmal- 
lista kohtuullistaa auton arvon tai sen osan konfiskaatioksi, joka ei yleensä ole omiaan 
estämään rattijuopumusrikoksen uusimista. 

RL 10:10.2:n sanamuoto ei sisällä esinekonfiskaation tuomitsemista luvun 8 §:ssä 
tarkoitetun arvokonfiskaation sijasta. Tulkinnanvaraista on, onko ensin mainittu säännös 
tarkoitettu eri vaihtoehtojen osalta tyhjentäväksi vai esimerkinomaiseksi. Oikeuskirjal-
lisuudessa Rautio (mt. s. 143) on katsonut mahdolliseksi, että kohtuussyistä arvon 
sijasta voitaisiin konfiskoida jokin vastaajan tarjoama esine, mihin Viljanen (mt. s. 522) 
on suhtautunut suurin varauksin. 

10.3.3. Osittainen menettämisseuraamus 

Menettämisseuraamusta voidaan kohtuullistaa myös määräämällä se koskemaan
- vain osaa esineestä tai omaisuudesta tai sen arvosta, 
- osaa sekä esineestä tai omaisuudesta että sen arvosta, 
- osaa hyödystä. 
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Esineen tai omaisuuden kohdalla osittainen menettämisseuraamus edellyttää, että 
jakaminen osiin on käytännössä mahdollista. Lainsäädännöllistä estettä ei ole sille, että 
valtio tulisi konfiskaation kautta yhteisomistussuhteeseen. Tämä ei kuitenkaan liene 
käytännössä järkevää. Huomiota on kiinnitettävä siihen, mikä merkitys sillä, että osa 
esineestä konfiskoidaan, on vastaajalle jäävän osan arvolle. Osittainen konfiskaatio ei 
merkitse aina ollenkaan seuraamuksen kohtuullistamista muihin vaihtoehtoihin 
verrattuna. Täysin jaottoman esineen tai omaisuuden kohdalla on kohtuullistaminen 
toteutettavissa tuomitsemalla menetetyksi osa esineen tai omaisuuden arvosta. 

10.4. Kohtuusharkinta konfiskaatiovastaajan kuoltua

10.4.1 Kuolema ennen menettämisseuraamuksen tuomitsemista (RL 8:16.2) 

RL 8:16.2:n mukaan rikoksentekijän tai muun menettämiseuraamuksesta vastuussa 
olevan henkilön kuoltua seuraamus on tuomittava kuolinpesän varoista, jollei 
menetetyksi tuomitseminen ole kohtuutonta. 

Säännöksen esitöiden (HE 45/2001) mukaan ei voida pitää hyväksyttävänä, että 
rikoksentekijän tai muun hyötyä saaneen henkilön kuoltua rikoksesta hyötyisivät hänen 
oikeudenomistajansa. Hyöty olisi kohtuutonta tuomita kuolinpesän varoista, jos rikok-
sentekijä on käyttänyt hyödyn omiin tarkoituksiinsa niin, etteivät hänen oikeudenomis-
tajansa ole siitä hyötyneet eivätkä tule myöhemminkään hyötymään. Toisaalta näin on 
ehkä säästetty kuolinpesään jääneitä laillisia varoja, mikä taas puhuu konfiskaation 
kohtuuttomuutta vastaan.

Esinettä, jonka hallussapito on rangaistavaa, ei tule jättää kuolinpesänkään haltuun. 
Muutoin esineen tai omaisuuden konfiskoiminen kuolinpesältä ei yleensä ole uusien 
rikosten ehkäisemiseksi samassa määrin tarpeen kuin konfiskointi itse rikoksentekijältä. 
Mahdollisuus hyödyntää kätkettyä omaisuutta voi puoltaa RL 10:8.1:n mukaisen 
arvokonfiskaation kohdistamista kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaiden kohteleminen 
toisin kuin muiden menettämisseuraamuksesta vastuussa olevien on myös 
yhdenvertaisuuskysymys. 

Kuolinpesän vastuun kohtuullisuutta on arvioitu tapauksessa KKO 2000:8, mutta tämän 
jälkeen laki on useassa suhteessa muuttunut. RL 8:16:ssa tarkoitetun kohtuuttomuuden 
arviointiin on nykyisin saatavissa johtoa menettämisseuraamuksen kohtuullistamista 
koskevasta RL 10:10:stä ja kaikki viimeksi mainitun säännöksen tuntemat kohtuullis-
tamiskeinot ovat käytettävissä myös kuolinpesän kohdalla. Jos menettämisseuraamuk-
sesta vastuussa ollut olisi eläessään jätetty tuomitsematta menettämisseuraamukseen sen 
kohtuuttomuuden vuoksi, hänen kuolinpesänsä kohdalla seuraamus on lähtökohtaisesti 
kohtuuton. 

10.4.2. Kuolema menettämisseuraamuksen tuomitsemisen jälkeen (RL 8:16.3)

Tarkoituksena on, että kuolinpesän osakkaiden asema ei muodostu erilaiseksi riippuen 
siitä, onko menettämisseuraamuksesta vastuussa oleva henkilö kuollut ennen 
konfiskaatiotuomion antamista vai sen jälkeen. Tämän vuoksi viimeksi mainittua 
tilannetta silmällä pitäen on RL 8:16.3:ssa säädetty kuolinpesälle, johon konfis-
kaatiotuomion täytäntöönpano tuomitun kuoltua kohdistetaan, mahdollisuus saattaa 
menettämisen kohtuullisuus tuomioistuimen ratkaistavaksi. Johdonmukaista on, että 
menettämisen kohtuullisuutta yksittäistapauksessa harkitaan samaan tapaan kuin 
pykälän 2 momentin kohdalla. 


