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Urheilukilpailujen lopputuloksiin on pyritty vaikuttamaan urheiluun kuulumattomin keinoin ainakin 
antiikin ajoista alkaen. Jalkapallon kohdalla kyse on ottelumanipulaatiosta, johon yleisimpänä 
syynä on taloudellisen hyödyn tavoittelu vedonlyönnillä. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaikkakin sen 
yleisyys on noussut uudelle tasolle vuosituhannen vaihtumisen myötä.  

Suurimpina syinä ottelumanipulaation yleistymiselle ovat internetin suosion- ja kansainvälisesti 
vedonlyönnissä liikkuvan rahamäärän räjähdysmäinen kasvu, joiden seurauksena 1990-luvulta 
alkaen kansainväliset rikossyndikaatit kiinnostuivat yhä enemmän ottelumanipulaation tarjoamista 
alhaisen riskin ja korkean tuoton mahdollisuuksista. 2020-luvulla ottelumanipulaatio on levinnyt 
maailman joka kolkkaan muodostaen suurimman uhan urheilun integriteetille. Ottelumanipulaatio 
koskettaa lukuisia lajeja maailmanlaajuisesti, mutta jalkapalloa aivan erityisesti johtuen siihen 
liittyvän vedonlyöntimarkkinan ylivoimaisesta likviditeetistä. 

Suomalaisiin tuomioistuimiin otettumanipulaatio rantautui ensimmäistä kertaa vuosituhannen 
vaihteessa pesäpallon sopupelitapauksen myötä. Tämän jälkeen kaikki tapaukset ovat koskeneet 
jalkapalloa: Atlantiksen ja WJK:n tapaukset vuonna 2006, JJK:n tapaus vuonna 2009 sekä RoPS:n, 
AC Oulun, MIFK:n, TamU:n ja PoPa:n tapaukset vuonna 2011. Tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolelle 
on jäänyt niin ikään monta tapausta.  

Kuluvana vuonna 2021 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta viimeisimmän tuomioistuinkäsittelyyn 
päätyneen ottelun manipulaatiosta. Ottelumanipulaatiota ei itsessään ole Suomessa nähty 
tarpeelliseksi kriminalisoida, vaikka keskustelua asiaan liittyen on käyty tasaisin väliajoin. 
Ottelumanipulaatioon sovelletaan lahjus- ja petosrikossääntelyä siltä osin kuin tapaukseen linkittyy 
lahjonta tai vilpillinen vedonlyönti.  

Tutkielmassa syvennytään ottelumanipulaatioon suomalaisen jalkapallon viitekehyksessä. 
Tarkasteltavana on laajasti ottelumanipulaatioon liittyvä modus operandi ja Suomessa joko 
esitutkintaan tai tuomioistuimeen edenneet tapaukset. Lahjus- ja petosrikosten tunnusmerkistöjä 
analysoidaan ja kartoitetaan ottelumanipulaation rangaistavuuden suhteen olennaisimmat aukko- 
ja ongelmakohdat, joiden paikkaamiseksi esitetään lopuksi suosituksia.
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1. Johdanto 

1.1 Yleistä  

Urheilukilpailujen lopputuloksiin on pyritty vaikuttamaan urheiluun kuulumattomin 

keinoin jo antiikin ajoista lähtien. Ottelumanipulaatio on yksi urheilua korruptoivista 

ulkoiseen vaikuttamiseen liittyvistä ilmiöistä. Taustalla motivaattorina vaikuttaa 

useimmiten vedonlyönnin keinoin saavutettava taloudellinen hyöty.  

Globalisaatio ja internetin suosion kasvu paisuttivat maailmanlaajuisesti vedonlyönnin 

volyymejä, jonka seurauksena 1990-luvulta lähtien kansainväliset rikossyndikaatit 

kiinnostuivat yhä enemmän ottelumanipulaation tarjoamista mahdollisuuksista. Kyseessä 

on rikollisten näkökulmasta toiminta, jossa yhdistyy alhainen riski ja korkea tuotto. 

Yksikään maailman kolkka ei sittemmin ole säästynyt ottelumanipulaatiolta. 

Ottelumanipulaatio on 2020-luvulla urheilun integriteetin kannalta vakavimpia ongelmia. 

Suomessa ensimmäinen tapaus päätyi tuomioistuimeen vuosituhannen vaihteessa, tosin 

tätä ennenkin urheilupiireissä oli kiertänyt sitkeitä huhuja sovituista tuloksista ja ostetuista 

maaleista.  

Ottelumanipulaatiota tapahtuu useissa lajeissa, mutta se ei samalla tavalla kosketa kaikkia 

lajeja. Vedonlyöntimarkkinan likviditeetti määrittää pitkälti tavoiteltavissa olevan 

taloudellisen edun määrän ja siten myös lajit, jotka joutuvat ottelumanipulaation kohteeksi. 

Suomalaisen urheilun osalta vedonlyönnissä liikkuu ylivoimaisesti eniten rahaa 

jalkapallossa.  

Suomeksi on kirjoitettu vain muutamia urheiluoikeudellisia tutkielmia 

ottelumanipulaatioon liittyen.1 Muutakaan kotimaista oikeuskirjallisuutta ei aiheesta ole 

runsauden pulaan saakka, toisin kuten asia on esimerkiksi dopingin osalta. Määrällisen 

suppeuden lisäksi ottelumanipulaatiosta kirjoitettua kotimaista oikeuskirjallisuutta vaivaa 

yleisesti rajoitettu ymmärrys ottelumanipulaation modus operandista.2 Tämä heijastuu 

suoraan kirjoitusten tasoon, sillä mikäli kirjoittaja ei omaa erittäin syvällistä ymmärrystä 

 
1 Merkittävimpinä mainittakoon Matikainen 2006, Sarvikivi 2006, Ikonen 2013 ja Ripatti 2020. 
2 Säännön vahvistavan poikkeuksen muodostaa Ikonen 2013. 
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kirjoittamastaan ilmiöstä, jää analyysi valitettavan helposti yleisluontoiseksi tai siitä jää 

puuttumaan oleellisia asioita.  

1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet  

Urheilu siihen kuuluvine ihanteineen reilusta pelistä ja rehdistä kilpailusta on 

yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja suojelemisen arvoinen asia. Ottelumanipulaatio 

puolestaan on suurimpia nykyisiä uhkia urheilun integriteetille ja siihen liittyy usein 

järjestäytynyttä rikollisuutta. Ottelumanipulaation vastaisella taistelulla on huomattavaa 

merkitystä paitsi urheilun sisällä, myös urheilun ulkopuolella yhteiskunnallisella tasolla.  

Jotta ottelumanipulaation vastaisessa taistelussa olisi mahdollista saavuttaa tuloksia, 

tarvitaan tehokkaita työkaluja. Yhden keskeisimmän työkalun muodostaa 

rikoslainsäädäntö, mutta sen tehokkuus ja ajantasaisuus ottelumanipulaation suhteen on 

kyseenalaistettu vuosikaudet. Ottelumanipulaatiota itsessään ei ole kriminalisoitu ja sen 

rangaistavuus edellyttää lahjus- tai petosrikoksen tunnusmerkistön täyttymistä.  

Miltä osin kyseiset tunnusmerkistöt soveltuvat ottelumanipulaatiotapauksiin ja miltä osin 

eivät? Mitkä ovat tunnusmerkistöjen aukko- tai ongelmakohdat? Miten tilannetta voisi 

parantaa? Näihin kysymyksiin tutkielmassa pyritään löytämään vastauksia. Tavoitteeseen 

pääsemiseksi tutkielmassa ei tyydytä pelkästään lainsäädännön analysoimiseen, vaan 

suunnataan syvemmän ymmärryksen luomiseen ottelumanipulaatiosta ilmiönä.  

Tutkimuskysymys kuuluu: Mitkä ovat lahjus- ja petosrikossääntelyn ongelmakohdat 

suhteessa suomalaisen jalkapallon ottelumanipulaatioon ja miten tilannetta voisi 

parantaa? 

1.3 Rajaukset ja aineisto 

Tutkielma käsittelee vain ottelumanipulaatiota, jossa pyritään vedonlyönnin keinoin 

taloudellisen edun saavuttamiseen. Rajaus on tehty käytännön syistä: Vedonlyönti ja 

ottelumanipulaatio linkittyvät yhteen lähes kaikissa Suomessa esillä olleissa 

ottelumanipulaatiotapauksissa. Lainsäädännössä ei ole kriminalisoitu ottelumanipulaatiota, 

joten vedonlyöntiin liittymättömään ottelumanipulointiin on erittäin rajallisesti 

puuttumiskeinoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on käytännönläheisesti analysoida 

ottelumanipuloinnin rangaistavuuden ongelmakohtia rikoslaissa. 
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Tutkielmassa keskitytään Suomen jalkapallosarjoja koskeviin 

ottelumanipulaatiotapauksiin, muita lajeja tai ulkomailla tapahtuneita sivutaan vain 

muutamassa esimerkkitapauksessa. Merkittävä osuus ottelumanipulaatiotapauksista koskee 

maailmanlaajuisesti nimenomaisesti jalkapalloa, vaikka muihinkin lajeihin liittyviä 

tapauksia on. Suomessa esille tulleet tapaukset ovat yhtä lukuun ottamatta koskeneet 

jalkapalloa. Kyseinen vuoden 1998 tapaus liittyi pesäpalloon, eikä se edusta miltään osin 

nykyaikaista ottelumanipulaatiotapausta. Tapausta ei kuitenkaan petosrikossääntelyn 

soveltamiseen liittyvän merkittävyytensä vuoksi voida ohittaa ja sitä käsitellään tutkielman 

aihepiiriin lisäarvoa tuovilta osiltaan. 

Urheilun sisäiset keinot rajautuvat urheilun sisäiseen rankaisemiseen, jolla 

ottelumanipulaation uhkaan ei ole mahdollista tehokkaasti vastata. Rikoslainsäädäntö on 

avainasemassa ja urheilun sisäinen rangaistusjärjestelmä on rajattu käsittelyn ulkopuolelle.  

Soveltuvista rikostunnusmerkistöistä keskitytään petosrikokseen ja lahjusrikokseen, sillä 

ne yleisimmin soveltuvat ottelumanipulaatiotapauksiin. Muut osittain soveltuvat säädökset, 

kuten rahanpesu- ja pakottamisrikos, on rajattu tutkielman aihepiirin ulkopuolelle. 

Rahanpesuun liittyviä ottelumanipulaatioon kytkeytyviä tapauksia on tuomioistuimeen 

edennyt muutama, mutta ne liittyvät enemmänkin ottelumanipuloinnin valmisteluun kuin 

toteuttamiseen. Ottelumanipulaatioon liittyviä pakottamisrikoksia ei ole Suomessa 

tuomioistuimissa käsitelty. 

Oikeuskirjallisuuden lisäksi tutkielmassa nojataan Suomessa esiin tulleista 

ottelumanipulaatiotapauksista kertyneeseen viralliseen aineistoon. Siihen kuuluvat hovi- ja 

käräjäoikeuksien tuomioita, niihin liittyviä lausuntoja, kannanottoja ja muistioita, 

esitutkintapöytäkirjoja, syyttäjän päätöksiä esitutkintojen rajaamisiin liittyen, lajiliittojen 

päätöksiä ja tutkintapyyntöjä.  

1.4 Metodit 

Lainoppi tutkii voimassaolevaa oikeutta ja pyrkii selvittämään voimassaolevien 

oikeusnormien sisällön.3 Lainopin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu oikeuden tulkinta ja 

systematisointi sekä perusteltujen kannanottojen esittäminen tarkasteltaviin oikeudellisiin 

 
3 Hirvonen 2011, s. 21-22. 
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ongelmiin.4 Lainopin piirissä tutkitaan sekä oikeusnormeja, että tuomioistuinkäytäntöä ja 

tuotetaan tulkinnan menetelmillä oikeusnormeille merkityssisältöjä.5  

Lainoppi on mahdollista jakaa ongelmakeskeiseen ja normikeskeiseen. 

Ongelmakeskeisessä lainopissa muodostetaan kokonaiskuva jostakin konkreettisesta 

ongelmasta ja sen sääntelystä, kun normikeskeisessä muodostetaan perusteltu käsitys 

tiettyjen säännösten tulkinnasta.6  

Urheiluoikeudessa kyseeseen tulee urheilun ja oikeuden kohtaaminen ja keskeisenä 

kysymyksenä on se, minkä verran tulee tai voidaan ottaa huomioon urheiluun liittyviä 

erityispiirteitä.7 Urheiluoikeutta on tarkoituksenmukaista lähestyä paitsi normikeskeisesti 

niin myös ongelmakeskeisesti tutkimalla sääntelyn merkitystä urheiluun liittyvissä 

soveltamistilanteissa.8 Ongelmakeskeinen tarkastelutapa on nähty urheiluoikeudelle 

ominaisena piirteenä.9 

Tutkielman lähtökohta on urheiluoikeudellinen - analyysissä kulkevat mukana urheilun 

erityispiirteet ja niiden huomioimisen mahdollisuus. Tutkielmassa sovelletaan 

ongelmakeskeistä lainoppia. Se on tarkoituksenmukaista huomioiden tutkielman tarkoitus 

analysoida ottelumanipulaation rangaistavuutta lahjusrikos- ja petosrikossääntelyn 

kontekstissa, sekä löytää sääntelystä mahdollisia aukkokohtia tai muita rangaistavuuteen 

liittyviä epäkohtia ja esittää näihin liittyviä suosituksia.   

Tutkielmassa on myös viitteitä kriittisestä lainopista, sillä ottelumanipulaatiotapauksissa 

sovellettujen rikoslain pykälien ei ole nähty tosiasiallisesti riittävässä määrin soveltuvan 

ilmiön kitkemiseen ja tähän ongelmakenttään tutkielmassa keskitytään.  

Kriittisen lainsopin mukaisesti voimassaolevan oikeuden ollessa hajanaista, aukollista tai 

ristiriitaista mahdollistuvat lukemattomat toisistaan eriävät oikeusnormia koskevat 

kannanotot ja samaa tapausta koskevat ratkaisut.10 Tällaisessa epäideaalissa 

oikeustilanteessa kriittisen lainopin harjoittajan on valittava tietoisesti arvolähtökohta ja 

 
4 Aarnio 1982, s. 61-62; Aarnio 1989, s. 48; Hirvonen 2011, s.22.  
5 Hirvonen 2011, s. 25, 32 ja 36-37. 
6 Kangas 1982, s. 383-387.  
7 Halila – Norros 2017, s. 10 ja 27. 
8 Halila 2006, s. 2-3. 
9 Timonen 2004, s. 295. 
10 Hirvonen 2011, s. 51. 
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”toimittava määrätietoisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman 

oikeuden tuottajana”. 11  

Tutkimuksen arvolähtökohdat juontavat juurensa urheiluoikeuden kantaviin periaatteisiin, 

etenkin reilun pelin periaatteeseen ja urheilukilpailujen sujuvuuden periaatteeseen.12 

Ottelumanipulaation haitallisuutta jalkapallolle ei voida lähestyä pelkästään sääntöperäisen 

moitittavuuden näkökulmasta, oli kyseessä sitten rikoslaki tai urheilun sisäinen sääntely. 

Jalkapallo ja sen integriteetti koskettaa paljon laajempaa henkilöpiiriä kuin lajiväkeä 

itseään.  

1.5 Rakenne 

Tutkielma koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa johdantona käsitellään 

lyhyen alustuksen jälkeen tutkimuskysymykset ja tavoitteet sekä tehdyt rajaukset, käytetty 

aineisto, sovellettavat metodit ja rakenne.  

Toisessa luvussa perehdytään jalkapallon ottelumanipulaatioon ilmiönä ja luodaan 

lähtökohdat modus operandin ymmärtämiseen. Luku alkaa ottelumanipulaation 

määrittelyllä ja yleisellä taustoittamisella, jonka jälkeen edetään vedonlyöntimarkkinaa 

käsittelevään alalukuun. Tätä seuraa ottelumanipulaation kannalta suomalaisen jalkapallon 

suotuisien erityispiirteiden analysointi. Luvun lopuksi esitetään arvio Suomessa 

ottelumanipulaatiolla saavutettavissa olevan taloudellisen edun määrästä. 

Seuraavat kaksi lukua koskevat ottelumanipulaation rangaistavuuden suhteen keskeisimpiä 

rikoslain tunnusmerkistöjä: lahjus- ja petosrikossääntelyä. Luvuissa keskitytään keskeisten 

tunnusmerkistötekijöiden läpikäyntiin ja niihin liittyviin esimerkkeihin tunnetuista 

ottelumanipulaatiotapauksista. Tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymysten mukaisesti 

huomio on eritoten ottelumanipulaation rangaistavuudessa säännösten ongelmallisimmissa 

kohdissa. 

Kolmannessa luvussa käydään läpi lahjusrikossääntelyä. Luku alkaa sääntelyn taustaan 

liittyvällä alaluvulla ja etenee lahjusrikoksen ja törkeän lahjusrikoksen 

tunnusmerkistötekijöihin. Luvun lopussa käsitellään syyteoikeutta, rikoksen yksiköintiä ja 

rangaistuskäytäntöä.  

 
11 Ibid. 
12 Urheiluoikeuden kantavista periaatteista kts. Aine 2011a. 
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Neljäs luku tarkastelee petosrikossääntelyä. Luvun rakenne on lähes kolmatta lukua 

vastaava. Tarkastelu alkaa sääntelyn taustasta, josta edetään erehdyttämispetoksen, 

tietojenkäsittelypetoksen ja törkeän petoksen tunnusmerkistöihin. Tätä seuraavat alaluvut 

syyteoikeudesta, rikoksen tekopaikasta ja rangaistuskäytännöstä. Kolmannesta luvusta 

poiketen neljännen luvun lopettaa petosrikossääntelyyn liittyvä vuoden 2006 lakialoitteen 

läpikäynti.  

Viidennessä ja viimeisessä luvussa esitellään johtopäätökset. Lukuun on koottuna 

aiemmissa luvuissa esille tulleet keskeisimmät ongelmat ottelumanipulaation 

rangaistavuuteen liittyen. Lopuksi esitetään suosituksia keskeisten ongelmakohtien 

ratkaisemiksi.  
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2. Jalkapallon ottelumanipulaatio  

2.1 Mitä ottelumanipulaatio tarkoittaa? 

Ottelumanipulaatiossa on kyse urheiluun kuulumattomin keinoin ottelun kulkuun 

vaikuttamisesta, jolla pyritään hyödyn tavoitteluun tyypillisesti vedonlyönnillä. 

Ottelumanipulaatio-termin sisällön ymmärtäminen edellyttää keskeisimmän termistön 

erottamista toisistaan ja ymmärrystä siitä, miksi ottelumanipulaatio on haitallista 

jalkapallolle. Ottelumanipulaation tavoitteiden, haitallisuuden ja osallisten tahojen 

hahmottaminen on niin ikään keskeistä, sekä käsitys ottelumanipulaation levinneisyydestä.  

2.1.1 Ottelumanipulaatio, sopupeli ja täsmä-manipulaatio 

Ottelumanipulaatio on yläkäsite, jonka alakäsitteittä ovat sopupeli ja täsmä-manipulaatio 

(spot fixing). Sopupelin ja täsmä-manipulaation käsitteitä voi havainnollistaa sen kautta, 

kuinka paljon ottelun kulkuun vaikutetaan ja kuinka kattavasta ottelumanipulaatiosta on 

siten kyse. Sopupeli edustaa ottelumanipulaation kaiken kattavaa ja täydellistä ääripäätä. 

Täsmä-manipulaation esiintymiskirjo on laajempi. Sen vähäpätöisin esiintymismuoto 

edustaa ottelumanipulaation lievintä ääripäätä. Muut täsmä-manipulaation 

esiintymismuodot vaikuttavat ottelun kulkuun hieman enemmän, mutta ovat edelleen 

ottelumanipulaation kattavuuden suhteen kaukana sopupelistä. Yksinkertaistaen ja 

kärjistäen ottelumanipulaatio tarkoittaa siis sitä, että ottelua on manipuloitu missä 

laajuudessa tahansa, sopupelissä kaikkea on manipuloitu ja täsmä -manipuloinnissa vain 

jokin tietty tapahtuma on manipulaation kohteena.  

Ottelumanipulaatiolle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää.13 Urheilukilpailujen 

manipuloiminen puolestaan on määritelty Euroopan neuvoston vuoden 2014 

yleissopimuksessa urheilukilpailujen manipuloinnista.14 Sen mukaisesti urheilukilpailujen 

manipuloiminen tarkoittaa ”tarkoituksellista järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, 

jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla 

osittain tai kokonaan urheilukilpailun luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, 

 
13 Spapens - Olfers 2015, s. 335.  
14 Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, muttei vielä ratifioinut sitä. 
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että sillä saavutetaan etua itselle tai muille.”15 Se kattaa määritelmällisesti koko urheilun 

kirjon ja kaikki manipulaatiomuodot. Määritelmää on arvosteltu liiallisesta laajuudesta.16  

Urheilukilpailun manipuloimisen määritelmä soveltuu muutaman pienen muutoksen myötä 

hyvin kuvaamaan jalkapallon ottelumanipulointia. Ensinnäkin ottelumanipulaatiossa on 

kyse nimenomaisesti otteluiden manipuloinnista ja toiseksi manipulointi voi kohdistua 

muuhunkin kuin vain lopputulokseen. Urheilukilpailujen manipuloinnin määritelmää 

mukailtuna ottelumanipulaation voidaan määrittää tarkoittavan tarkoituksellista järjestelyä, 

toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen, siihen 

vaikuttaviin tapahtumiin tai ottelun kulkuun poistamalla osittain tai kokonaan ottelun 

luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan etua itselle tai 

muille. Ottelumanipulaatio sisältää kaikessa yksinkertaisuudessaan asiatonta vaikuttamista 

otteluun ja tästä hyötymistä.  

Sopupeli-termillä viitataan siihen, että itse ottelun tulos on sovittu ja peli pelataan 

sopuisasti. Sopupelin saavuttaminen korkealla todennäköisyydellä edellyttää valtaosan tai 

kaikkien tulokseen vaikuttavien tahojen mukanaoloa. Tämä on erittäin harvinaista, eikä 

vedonlyönnin kohteina olleiden pelien osalta näin ole tiedettävästi tapahtunut 

suomalaisessa jalkapallossa 2000-luvulla. Termi on jäänyt elämään mediaan vuoden 1998 

pesäpallon sopupelitapauksen17 myötä ja sitä käytetään harhaanjohtavasti synonyyminä 

ottelumanipulaatiolle. Tuolloin Pesäpalloliitto määritteli sopupelin seuraavasti: 

”Ottelu on sopupeli, mikäli molemmat joukkueet ovat sopineet ottelun 

lopputuloksesta. Sopupelin tunnusmerkistö täyttyy myös silloin, kun riittävä 

määrä joukkueen jäsenistä on ollut tietoinen sopimuksesta ja toiminut 

ottelussa siten, että sopimus täyttyy. Seura katsotaan osalliseksi sopupeliin, 

mikäli seuran luottamusjohto on joko osallistunut ottelun sopimiseen tai 

tietoisena sopimismahdollisuudesta jättänyt puuttumatta asiaan. 

 
15 Euroopan neuvoston yleissopimus urheilukilpailu manipuloinnista 18.9.2014 1 luku 3 artikla 4 momentti. 

Alkuperäinen määritelmä kuuluu englanniksi:“Manipulation of sports competitions’ means an intentional 

arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports 

competition in order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports 

competition with a view to obtaining an undue advantage for oneself or for others. Suomenkielinen käännös 

on peräisin julkaisusta Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 6. 
16 Spapens – Olfers 2015, s. 336-337. 
17 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5 ja Helsingin hovioikeus 6.2.2003 R 01/2825 (lainvoimainen). 
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Yksipuolisella taktikoinnilla18 taktikoijalle mieleiseksi saatu lopputulos ei 

täytä sopupelin tunnusmerkistöä.”19 

Täsmä-manipulointi on yksi ottelumanipuloinnin esiintymismuoto. Se tarkoittaa, että jokin 

tietty ottelun tapahtuma on manipuloitu. Eräs kuuluisimpia esimerkkejä täsmä-

manipuloinnista on englantilaisen jalkapallopelaajan Paul Cascoignen tapaus. Hän on 

myöntänyt pelaajana kentällä ollessaan pelanneensa pallon välittömästi aloituksen jälkeen 

sivurajasta ulos, koska oli lyönyt vetoa sen puolesta, että vastustajajoukkue saa ottelussa 

ensimmäisen sivurajaheiton.20 Vedonlyönnin keinoin taloudellista etua voidaan täsmä-

manipuloinnilla tavoitella kahdella tapaa: 1) erityiskohteilla ja 2) ottelumanipulaatiossa 

normaalisti hyödynnettävillä isoimman likviditeetin vetomuodoilla.21  

Erityiskohteita ovat esimerkiksi ottelun ensimmäisen sivurajaheiton ajankohta, maalinteko 

tietyn minuuttimäärän sisällä, rangaistuspotkut tai ulosajot sekä ottelun aloituspotkun 

suorittava joukkue. Erityiskohteiden tarjonta ja panosrajat ovat kuitenkin suomalaisessa 

jalkapallossa niin pieniä, ettei siihen liittyvä täsmä-manipulaation esiintymismuoto 

käytännössä kosketa kuin suuria kansainvälisiä jalkapallosarjoja.  

Isoimman likviditeetin vedonlyöntikohteita ovat etenkin aasialaiset tasoitusvedot (”ahc”) 

sekä maalimäärävedot (”o/u”). Rangaistuspotkut ja punaiset kortit ovat yleisimpiä täsmä-

manipulaation kohteena olevia ottelutapahtumia. Ne muuttavat ottelun kulkua 

merkittävästi ja siten niitä on mahdollista hyväksikäyttää taloudellisen edun 

saavuttamiseen myös isoimman likviditeetin vedonlyöntikohteiden kautta.  

Jos vierasjoukkue saa rangaistuspotkun ottelun alussa maalittomassa tilanteessa ja 

kotijoukkueen keskuspuolustaja ajetaan punaisella kortilla kentältä, on vierasvoiton 

todennäköisyys huomattavasti suurempi, kuin se olisi ilman näitä tapahtumia. Mikäli 

vierasjoukkue on ollut pelin alkaessa 50 prosenttiyksikön voittajasuosikki otteluun, olisi se 

ylivoimalle päästyään ottelun kymmenennellä minuutilla noin 75 prosenttiyksikön 

voittajasuosikki ja mikäli rangaistuspotkusta seuraa lisäksi maali niin yli 90 

prosenttiyksikön voittajasuosikki.22 Ottelunaikaisen vedonlyönnin kertoimiin kyseiset 

 
18 Yksipuolisen taktikoinnin termillä tarkoitetaan käytännössä tilannetta, jossa ottelussa pelaavista 

joukkueista toinen päättää yksipuolisesti hävitä ottelun.  
19 Pesäpalloliitto ry:n päätös 18.11.1998, s. 3. 
20 Spapens – Olfers 2015, s. 338. 
21 Vetomuodoista tarkemmin luvussa 2.2.2 Vetomuodot. 
22 Arviot ovat yksinkertaistuksia, eivätkä luonnollisesti päde kaikkiin otteluihin, joissa vierasjoukkue on pelin 

alkaessa esitetyn suuruinen suosikki. Tarkemman arvion esittäminen vaatisi laajemmin tietoa merkitsevistä 

tekijöistä, kuten sarjakohtaista maalioletusarvosta ja kyseisen ulosajetun pelaajan suhteellisesta tärkeydestä 



 

10 

 

tapahtumat vaikuttavat samassa suhteessa. Täten ottelumanipuloijan on halutessaan 

mahdollista vetonsa ”sulkemalla”23 karsia jäljelle jäävä tappioriskinsä kokonaan pois, tai 

sitten tyytyä dramaattisesti parantuneeseen todennäköisyyteen voittaa vetonsa ja katsoa 

kuinka ottelussa lopulta käy.  

2.1.2 Ottelumanipulaation haitallisuus jalkapallolle 

Ottelumanipulaatio sotii perustavanlaatuisesti urheilun keskeisimpiä arvoja vastaan ja on 

siten haitallista suoraan urheilulle. Se on myös epäsuorasti haitallista urheilun 

toimintaympäristöä heikentävän vaikutuksensa takia. 

Urheilun keskeisimpiin arvoihin kuuluu reilu peli, jonka mukaisesti urheiluun liittyvää 

kilpailuasemaa ei tulisi pyrkiä keinotekoisesti muuttamaan.24 Ottelumanipulaatiolla 

vaikutetaan merkittävällä tavalla keinotekoisesti joukkueiden kilpailuasemaan. Sillä 

vaikutetaan suoraan yksittäisten otteluiden lopputuloksiin ja siten vääristetään myös koko 

sarjan kilpailutilannetta. Ääritilanteessa ottelumanipulaatiolla ratkaistaan sarjan voittaja ja 

sarjasta putoavat joukkueet. Kilpailuasemaa vääristävä vaikutus voi ulottua myös 

ottelumanipulaation ulkopuolisiin otteluihin. Esimerkiksi mikäli ottelumanipulaation takia 

pelaaja suostuu ottamaan pelissä suoran punaisen kortin, johtaa se kyseisen pelaajan osalta 

pelikieltoon joukkueen seuraavissa otteluissa25 ja heikentää siten joukkueen kilpailullista 

asetelmaa myös niissä.  

Kilpaileminen on urheilun keskeisiä piirteitä ja kilpaurheilun ytimeen kuuluukin ajatus 

otteluiden voittamiseen pyrkimisestä, jonka myötä pelaajalla on velvollisuus yrittää 

parhaansa.26 Ottelumanipulaatiossa mukana oleva pelaaja pyrkii toteuttamaan tiettyä, 

manipulaation kannalta suotuisaa, ottelunkulkua. Tyypillisesti ottelumanipulaation 

 
joukkueelleen. Tämä vaatisi esimerkin huomattavaa laajentamista, joka ei ole tässä yhteydessä 

tarkoituksenmukaista.  
23 Vedon ”sulkeminen” tarkoittaa sitä, että lyödään vetoa alkuperäisen vedon vastatapahtumasta. Panos 

suhteutetaan alkuperäisen vedon panokseen ja kertoimeen siten, että molemmissa tilanteissa palautuva 

yhteissumma on sama. Mikäli alkuperäinen veto on vierasjoukkueen voiton puolesta, lyödään vetoa siitä, 

ettei kotijoukkue häviä ottelua. Vastaavasti alkuperäisen vedon ollessa yli 2.5 maalia, lyödään vetoa alle 2.5 

maalista. Vedon sulkeminen aiheuttaa siten myös kuluja ja pienentää nettovoittosummaa, sillä nyt toinen 

vedoista, alkuperäinen -tai sen sulkeva uusi veto, häviää varmasti. Se mahdollistaa kuitenkin varman voiton 

saavuttamisen esimerkin mukaisessa tilanteessa ja voi olla riskittömyyden johdosta mielekkäämpi vaihtoehto.  
24 Aine 2011a, s. 20. Reilusta pelistä, sen asemasta oikeusperiaatteena ja soveltamisesta kts. Matikainen 

2006, s. 17-67. 
25 Suorasta punaisesta kortista seuraa jalkapallossa automaattisesti kahden ottelun pelikielto. Mikäli 

punaiseen korttiin johtanut teko on tavanomaistakin moitittavampi, voi seurata tapauskohtaisesti päätettävää 

lisäpelikieltoa. 
26 Aine 2011a, s. 35 ja 39. 
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kohteena on epäsuotuisten tapahtumien aiheuttaminen mukana olevien pelaajien 

joukkueille, vaikkei tämä aina tarkoitakaan ottelun häviämistä.  

Urheilun integriteetin turvaaminen voidaan nähdä urheilukilpailujen ominaispiirteenä. 

Ilman lopputulosten ennakoimattomuutta urheilukilpailujen sujuvuuteen liittyvä ajatus 

kilpailullisesta tasapainosta vaarantuu.27 Ottelumanipulaatio poistaa osin tai kokonaan 

lopputulosten ennakoimattomuuden. Rehti kamppailu paremmuudesta muuttuu 

teatteriesitykseksi, jonka käsikirjoituksen keskiössä on täysin urheilun ulkopuolisten 

intressien toteuttaminen.  

Epäsuorasti ottelumanipulaatio on haitallista urheilulle, sillä se karkottaa katsojia ja 

sponsoreita.28 Näiden kaikotessa kilpaurheiluun liittyvä toimintaympäristö muuttuu 

urheilun kannalta epäsuotuisammaksi. Sarja tai koko laji ikään kuin kutistuu, ottaen 

evoluutiossaan monta askelta taaksepäin. Äärimmäisessä tilanteessa koko laji kuihtuu 

olemattomiin. Maailmalta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka ottelumanipulaatio on 

käytännössä tuhonnut kokonaisia jalkapallosarjoja.29 

2.1.3 Mitä ottelumanipulaatiolla tavoitellaan? 

Ottelumanipulaatiossa on tyypillisesti kyse taloudellisen- tai urheilullisen edun 

tavoittelusta.30 Rahanpesu voidaan niin ikään lukea ottelumanipulaation itsenäiseksi 

tavoitteeksi.31 Ottelumanipulaatiolla voidaan tavoitella myös joukkueen omistajan muiden 

intressien edistämistä. Kyseeseen voi esimerkiksi tulla tärkeän sopimuksen varmistaminen 

itselleen tai poliittisen päämäärän edistäminen.32 Mainituista useampaakin saatetaan 

tavoitella samaan aikaan, tosin aina ottelumanipulaatiossakaan ei ole kyse taloudellisen 

edun tavoittelusta.33 Suomessa esillä olleisiin tapauksiin on kaikkiin liittynyt taloudellisen 

edun tavoittelu vedonlyönnin kautta.  

Manipuloimalla ottelun tapahtumia voidaan vedonlyönnin keinoin saavuttaa merkittävää 

suoraa taloudellista etua. Vedonlyöntikohteita on lukuisia, eikä ottelun lopputuloksen tai 

 
27 Aine 2011a, s. 47. 
28 Haberfeld – Sheehan 2013, s. 138. 
29 Ottelumanipulaation levinneisyydestä lisää luvussa 2.1.5 Ottelumanipulaation levinneisyys. 
30 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 5; Palloliiton kilpailupäällikkö sekä integrity officer Peter 

Lundströmin lausunto, esitutkintapöytäkirjat 5650/R/69892/18 ja 5650/R/69925/18, s. 73-74.  
31 Palloliiton kilpailupäällikkö sekä integrity officer Peter Lundströmin lausunto, esitutkintapöytäkirjat 

5650/R/69892/18 ja 5650/R/69925/18, s. 73-74. 
32 Haberfeld – Sheehan 2013, s. 113. 
33 Visschers – Letizia – Deshpande 2019, s. 3; Spapens – Olfers 2015, s. 337. 
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voittajan tarvitse olla järjestetty, jotta vedonlyönnillä voitaisiin ottelumanipulaatiolla 

saavuttaa taloudellista etua. Suurimmat ottelumanipulaation avulla saavutettavat 

vedonlyöntivoitot ovat saavutettavissa ahc- ja o/u-vetomuodoissa. 34 Vedonlyönnissä on 

tarjolla paljon erilaisia erikoisvetoja ja jo ensimmäisen ottelutapahtuman tyyppi 

(sivurajaheitto, vapaapotku, maalipotku, maali ja niin edelleen) tarjoaa mahdollisuuksia 

pienen mittakaavan manipuloinneille. Suomen jalkapallosarjojen osalta näin ei kuitenkaan 

ole vedonlyöntikohteiden määrän ja panoskoon ollessa huomattavasti suurimpia sarjoja 

pienempää. 

Ottelumanipuloinnilla taloudellisen edun tavoittelu on mahdollista myös ilman 

vedonlyöntiä. Tästä oli kyse esimerkiksi vuonna 2004, kun makedonialaisen joukkueen 

Pobedan johtohenkilö järjesti joukkueensa tappion Mestarien Liigan karsintakierroksella 

lahjusta vastaan. Tappiosta Pobeda hyötyi 300 000 euroa, kun voitolla ei todennäköisesti 

olisi päästy kuin korkeintaan 30 000 euron tulokseen.35 

Rahanpesun kautta ottelumanipuloinnilla voidaan saavuttaa epäsuoraa taloudellista etua. 

Yksinkertaistaen vedonlyöntiin liittyvässä rahanpesussa on kyse siitä, että vedonlyöntiin 

käytetystä rahasta ei jää todisteita, mutta voitoista saa maksutositteen, jolla voi tarvittaessa 

todistaa rahan alkuperän. Rahanpesuun ja sen ehkäisyyn liittyviä käytänteitä on 

maailmanlaajuisesti erilaisia. Ottelumanipulaation toteuttaminen on houkutteleva 

vaihtoehto rahanpesijälle, sillä mikäli ottelun lopputulos pystytään varmistamaan, 

toiminnasta syntyy myös lisävoittoa.  

Ottelumanipulaatioon liittyvä urheilullinen tavoite viittaa siihen, että joukkueelle voi olla 

hyödyllistä hävitä tietyt ottelut tarkoituksella vaikuttaakseen sarjan kokonaistilanteeseen.36 

Tyypillisesti kyseeseen tulee itselleen suotuisan pudotuspelivastustajan järjestäminen, 

pahaksi koetun kilpakumppanin junailu pudotuspelien ulkopuolelle tai alhaiseen 

sarjasijoitukseen liitetyn edun37 tavoittelu. Esimerkiksi putoamisvaarassa olevan 

paikallisjoukkueen sarjassa pitäminen voi olla tavoittelemisen arvoinen päämäärä, sillä 

 
34 Aiheesta lisää luvussa 2.2.2 Vetomuodot. 
35 Haberfeld - Sheehan 2013, s. 181. 
36 Spapens – Olfers 2015, s. 337. 
37 Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa urheilun ammattilaissarjoissa seuraavan kauden nuorten pelaajien 

varaustilaisuuden vuoronumerot määrittyvät sijoitukseen nähden käänteisessä järjestyksessä. Suomessa 

tällaista järjestelmää ei ole käytössä.  
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paikallisottelut tyypillisesti kiinnostavat katsojia enemmän ja lipputulot niistä ovat 

korkeammat.38  

2.1.4 Ottelumanipulaation osalliset tahot  

Declan Hillin keräämän aineiston mukaisesti ottelumanipuloinnin alullepanosta vastasi 88 

prosenttisesti joukkueiden toimihenkilöt. Lopussa 12 prosentissa tapauksista aloitteen 

tekijöinä olivat joko pelaajat tai poliitikot. Korruptoijina 86 prosentissa tapauksia toimi 

joukkueen ulkopuoliset tahot ja 14 prosentissa tapauksissa pelaaja tai pelaajat. 39 

Aineistossa Aasia on yliedustettuna, eikä siitä siten voi vetää suoria johtopäätöksiä Suomea 

koskien, mutta se kuvastaa ottelumanipulaation alulle laittavia tahoja yleisellä tasolla.  

Ottelumanipulaation taustalla vaikuttaa tyypillisesti ja yhä useammin järjestäytynyt 

rikollisuus, jolle ottelumanipulaatio on yksi keino muiden joukossa taloudellisen edun 

saavuttamiseen.40 Järjestäytyneen rikollisuuden on arvioitu enenevässä määrin heränneen 

ottelumanipulaation mahdollisuuksiin 1990-luvulta alkaen.41 Heidän ottelumanipulaatio-

operaationsa ovat usein järjestetty moniportaisesti. Ylimmällä tasolla on ”rahamies” 42, 

joka rahoittaa toiminnan ja viime kädessä päättää asioista. Alapuolella on järjestelijöitä, 

jotka hoitavat ottelumanipulointiin liittyvien käytännön asioiden järjestelyn. Rahakuriirit, 

rekrytoidut joukkueiden luottohenkilöt ja pelaajat tai muut toimijat tulevat myös osaksi 

toimintaa.43   

Ottelumanipulaatioon osallisena on aina yksi tai useampi taho, jolla on kyky vaikuttaa 

merkittävällä tavalla ottelun kulkuun. Jalkapallossa kyseeseen tulevat pelaajat, tuomarit, 

valmentajat tai joukkueen toimihenkilöt. Suomessa esillä olleissa tapauksissa 

 
38 Esimerkiksi Helsingin jalkapalloklubi (HJK) ja Helsingfors Idrottsföreningen Kamraterna (HIFK) pelasivat 

molemmat Veikkausliigaa kausilla 2017 ja 2019. Joukkueiden kotiotteluiden katsojakeskiarvot ilman 

keskinäisiä otteluita olivat vuonna 2017 HJK 4145 ja HIFK 2673 sekä vuonna 2019 HJK 4139 ja HIFK 

1565. Joukkueet kohtasivat sarjaotteluissa tuona aikana viidesti ja vain yksi otteluista ei ollut loppuunmyyty. 

Muita joukkueita vastaan yksikään HJK:n ja HIFK:n pelaamista yhteensä 57 kotiottelusta ei puolestaan ollut 

loppuunmyyty. HJK:n ja HIFK:n keskinäisten otteluiden katsojakeskiarvo oli 10 014. Paikallisjoukkueiden 

vastakkainasettelu voi suuremmassakin määrässä lisätä kyseisten joukkueiden ja lopulta jopa koko sarjan 

kiinnostavuutta yleisön silmissä. Ottelukohtaiset katsojamäärät löytyvät Palloliiton ottelupöytäkirjoista, joista 

esitetyt keskiarvot on laskettu. Veikkausliigan kauden 2017 ottelupöytäkirjat, 

https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/valtakunnallinen/2017-jalkapallo-

valtakunnallinen?X&spljp17&VL (11.5.2021); Veikkausliigan kauden 2019 ottelupöytäkirjat, 

https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/valtakunnallinen/2019-jalkapallo-

valtakunnallinen?X&spljp19&VL (11.5.2021). 
39 Hill 2013, s. 37–38.  
40 Abbott – Sheehan 2013, s. 263. 
41 ABC Rear Vision radio -ohjelma, Declan Hill. 
42 Ikonen 2013, s. 33-34.  
43 Ibid.; Esitutkintapöytäkirja 2400/R/106/11, s. 592; Esitutkintapöytäkirja 2400/R/68/11 s. 29-31 
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ottelumanipulaatiossa useimmin mukana ovat olleet pelaajat, mutta valmentajaan, 

tuomareihin ja toimihenkilöihin linkittyviä tapauksiakin on ollut. WJK 200644-tapauksessa 

joukkueen valmentaja oli mukana toteuttamassa ottelumanipulaatiota. Allianssi 200545-

tapauksessa joukkue myytiin ja se miehitettiin ottelumanipulaation takana olleiden tahojen 

omalla valmennustiimillä ja pelaajilla, jotka sittemmin toteuttivat ottelumanipulaation. 

Sama oli tapahtua TamU 201146- ja PoPa 201147-tapauksissa. Inter-Vikingur 201348-

tapauksessa ottelun tuomari oli lahjottu toimimaan ottelujärjestelijöiden ohjeistuksen 

mukaan.49  

Hyvin harvoin nykyaikaisessa ottelumanipulaatiossa mukana ovat kaikki, jotka pystyvät 

vaikuttamaan ottelun kulkuun. Tyypillisesti mukana on vain yksi tai muutama pelaaja 

muiden ollessa tietämättömiä ottelumanipulaatiosuunnitelmasta. Useimmiten 

ottelumanipulaatiossa sovitaan ottelun häviämisestä, maalimäärästä tai pelinkulun kannalta 

keskeisten tapahtumien aiheuttamisesta, kuten rangaistuspotkusta tai punaisesta kortista. 

Äärimmilleen vietynä ottelumanipulaatiossa sovitaan ottelun lopputulos ja muut 

merkittävät tapahtumat etukäteen.  

Syitä lähteä tai joutua mukaan ottelumanipulaatioon on useita. Raha on päällimmäinen syy, 

muttei suinkaan ainoa. Väkivallan uhka ja erilaisten riippuvuussuhteiden hyväksikäyttö 

ovat muita yleisiä syitä.50  

2.1.5 Ottelumanipulaation levinneisyys 

Ottelumanipulaatio on mahdollisesti ilmiönä yhtä vanha kuin urheilu itsessään.51 Ehkä 

varhain dokumentoitu tapaus on muinaisesta Kreikasta vuodelta 488 eaa., jolloin 

nyrkkeilijän isä lahjoi poikansa vastustajan häviämään ottelun.52 Modernin ajan yksi 

kohauttaneimmista tapauksista oli vuoden 1915 Englannin jalkapalloliigan ottelu 

 
44 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 ja Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen). 
45 Tapaus ei Suomessa edennyt tuomioistuimeen asti. Siihen liittyy esitutkintapöytäkirja 2400/S/10660/05. 
46 Pirkanmaan käräjäoikeus 23.3.2012 R 12/159 ja Turun hovioikeus 25.4.2013 R 12/933 (lainvoimainen). 
47 Satakunnan käräjäoikeus 29.6.2012 R 142/400 (lainvoimainen). 
48 Asia ei edennyt Suomessa tuomioistuimeen. Siihen liittyy esitutkintapöytäkirja 2400/R/423/13 liitteineen.  
49 Asiaan liittyen on tehty päätös tuomarien kotimaassa Armeniassa, jossa he olivat myöntäneet kyseisen 

ottelun manipuloimisen. Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 14/8166, s. 3; UEFA 22.8.2013. 
50 Spapens – Olfers 2015, s. 338-339. 
51 ABC Rear Vision radio -ohjelma, Jack Anderson.  
52 Ibid., Catherine Ordway.  
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Manchester Unitedin ja Liverpool FC:n välillä. Pelaajat sopivat keskenään ottelun 

tuloksesta ja käyttivät tietoa vedonlyöntivoittojen saavuttamiseen.53  

Ottelumanipulaatio on saanut aivan uudet mittasuhteet 1990-luvulta alkaen 

organisoituneen rikollisuuden ammattimaistaessa toiminnan.54 Päällimmäisinä syinä 

kehityskulkuun ovat olleet globalisaatio, internetin kasvu, vedonlyöntimarkkinan kasvu 

sekä urheilun intressiryhmien naiivius ja valmistautumattomuus kohtaamaan 

ottelumanipulaatiota.55 Ottelumanipulaation suuren yleisön tietoon tuonut Declan Hill 

kuvailee nykytilannetta seuraavasti:  

”What we are now seeing in our time is something that we have never seen 

before. It is as if someone has taken this new gasoline or diesel and poured it 

on an existing fire of corruption. And that new thing what we are watching is 

globalization of the sports gambling market.”56 

Ottelumanipulaatio on levinnyt maailman jokaiseen kolkkaan.57 Kaikista arvostetuimpien 

kilpailujen, kuten maailmanmestaruuskilpailujen-, olympialaisten- ja Mestarien Liigan 

otteluita on manipuloitu ja on kyseenalaista, onko täysin puhdasta sarjaa enää 

olemassakaan.58 Europol paljasti vuoden 2013 tutkinnassaan muutaman vuoden sisään 

pelkästään Euroopassa manipuloidun 380 ottelua.59 Ammattijalkapalloilijoiden 

kattojärjestön FIFPro:n vuoden 2012 tutkimuksen mukaan 11,9 prosenttia 

itäeurooppalaisista ammattijalkapalloilijoista oli lähestytty 

ottelumanipulaatiotarkoituksessa ja 23,6 prosenttia kertoi olevansa tietoinen sarjassaan 

tapahtuvasta ottelumanipulaatiosta.60 Vuosina 2018 – 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan 

Belgiassa toimivista tuomareista 23,5 prosenttia oli todistanut tai epäillyt 

ottelumanipulaation tapahtumista.61 Ruotsin yleisradioyhtiön teettämässä 

kyselytutkimuksessa 11,8 prosenttia kolmen korkeimman sarjatason jalkapalloilijoista tiesi 

ottelumanipulaatiotapauksista, jotka eivät olleet tutkinnassa. 13,2 prosenttia oli pelannut 

ottelussa, jonka epäili olleen manipuloitu. Vain 12,4 prosenttia mukaan ottelumanipulaatio 

 
53 Ibid., Jack Anderson.  
54 ABC Rear Vision radio -ohjelma, Declan Hill.  
55 Abbott – Sheehan 2013, s. 263-264. 
56 ABC Rear Vision radio -ohjelma, Declan Hill. 
57 Abbott – Sheehan 2013, s. 264. 
58 Europol 6.2.2013; Kordas 2016, s. 113–117; Tarasti 2014, s. 301.  
59 Europol 6.2.2013. 
60 FIFPro 2012, s. 6 ja 37. 
61 Visschers – Letizia – Deshpande 2019, s. 13. 
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ei ollut ongelma Ruotsissa.62  Maailmalta on esimerkkejä siitä, kuinka ottelumanipulaatio 

on käytännössä tuhonnut kokonaisia jalkapallosarjoja, esimerkiksi Malesiassa ja 

Singaporessa 1990-luvulla arvioitiin 70  - 90 prosenttia maiden yhteisliigan otteluista 

olleen manipuloituja.63 

Ottelumanipulaatio on vakava ongelma myös Suomessa.64 Ilmiönä se ei ole Suomessakaan 

uusi, sillä varhaisimmat tuomioistuimeen edenneet vedonlyöntiin liittyvät 

ottelumanipulaatiotapaukset ulottuvat vuosituhannen vaihteeseen ja urheilullisiin 

motiiveihin liittyvät vähintäänkin 1960-luvulle.65 Vasta 2000-luvulla toiminnasta on tullut 

ammattimaista, sillä tällöin vedonlyönnin yleistymisen myötä potentiaalinen rikoshyöty 

kasvoi eksponentiaalisesti.66 Tällä hetkellä ottelumanipulaation uhka lienee entistäkin 

laajempi.67 

2.2 Vedonlyöntimarkkina68  

2.2.1 Merkityksellinen maantieteellinen markkina 

Vedonlyönti on globaalia, eikä suinkaan rajoitu kotimaisen monopolitoimija Veikkauksen 

pelivalikoimaan.69 Vedonlyöntivolyymit ovat valtavia. Maailmanlaajuisesti 

 
62 SVT 16.5.2020. 
63 Hill 2013. s. 18-19 ja 262.  
64 Ikonen 2013, s. II. 
65 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5; Helsingin hovioikeus 6.2.2003 R 01/2825 (lainvoimainen); 

Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 4. 
66 Ikonen 2013, s. 57. 
67 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 4; ABC Rear Vision radio -ohjelma, Declan Hill.  
68 Vedonlyöntimarkkinalla tarkoitetaan tässä yhteydessä globaalisti kaikkia vedonvälittäjiä kokonaisuutena. 

Ne muodostavat kokonaisuuden, joka on kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Seuraavassa esimerkki 

vedonlyöntimarkkinan kiinteästä vuorovaikutuksesta: Ottelun o/u 2,5 maalia-vetomuoto on tarjolla kahdella 

vedonvälittäjällä (V1 ja V2) samoilla kertoimilla. Kerroin molemmille vaihtoehdoille on alkutilanteessa 1,90. 

V1 kerää merkittävää vaihtoa yli -vaihtoehdolle ja muuttaa tämän myötä kertoimia pudottamalla yli- ja 

nostamalla alle-vaihtoehdon kerrointa. V1 kertoimet ovat nyt yli 1,727 ja alle 2,111. On syntynyt tilanne, 

jossa V1 ja V2 kertoimet eroavat merkittävästi toisistaan. Yli -vaihtoehdosta saa huomattavasti paremman 

kertoimen V2:lta ja alle -vaihtoehdosta V1:ltä. Merkittävä osa vedonlyöjistä valitsee käyttämänsä 

vedonvälittäjän kertoimien perusteella ja täten V1 ja V2 vaihdot yli- ja alle-vaihtoehdoille tasaantuvat. 

Oletetaan kuitenkin, että sama vedonlyöntikäyttäytyminen jatkuu. V1 kerää edelleen merkittävää vaihtoa yli -

vaihtoehdolle pudonneesta kertoimesta huolimatta. V1 muuttaa kertoimia uudestaan ja ne muuttuvat nyt 

muotoon yli 1,583 ja alle 2,375. V2 pelimuotokohtainen vaihto on tässä vaiheessa tasapainossa, eikä heillä 

ole tarvetta kerroinmuutoksiin, kertoimet ovat edelleen molemmille vaihtoehdoille 1,90. Ero 

kerroinasettelussa on muuttunut niin suureksi, että se on luonut arbitraasi- eli niin sanotun ”pakko voitto” -

tilanteen, jossa panostamalla kertoimiin suhteutetulla tavalla yli-vaihtoehtoa V2:lle ja alle -vaihtoehtoa 

V1:lle, jää pelaaja voitolle tuloksesta huolimatta. Esimerkiksi panostetaan yhteensä 1 000 euroa. Panos 

jaetaan siten, että V1:n alle-vaihtoehtoa kertoimella 2,375 panostetaan 444,44 euroa. V2:n yli -vaihtoehtoa 

kertoimella 1,90 panostetaan 555,56 euroa. Toteutui sitten yli- tai alle-vaihtoehto, häviää toinen vedoista ja 

toinen voittaa lunastaen 1055,56 euroa. Nettovoittoa syntyy lopputuloksesta riippumatta 55,56 euroa. Tämä 

ilmiö tasaa kertoimia myös osaltaan eri vedonvälittäjien välillä. 
69 Ikonen 2013, s. 8-10. 
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vedonlyönnissä arvioidaan vuositasolla liikkuvan yhdestä kolmeen biljoonaa70 euroa.71 

Vedonvälittäjiä on maailmalla yli kymmenen tuhatta, eivätkä ne ilmoita julkisesti 

ottelukohtaisia vaihtojaan.72 On kuitenkin esitetty arvioita, että yksittäisen jalkapallo-

ottelun vedonlyöntivaihto voi kohota miljardiin euroon.73 Suomen jalkapallosarjat ovat 

vedonlyöntivolyymilla mitattuna erittäin pieniä. Siitäkin huolimatta puhutaan 

parhaimmillaan miljoonissa laskettavasta ottelukohtaisesta vaihdosta.   

2.2.2 Vetomuodot 

Vedonlyöntiin liittyy lukuisia erilaisia vetomuotoja. Ottelumanipuloinnin kohdalta 

tärkeimpiä ovat ne, joissa enimmäispanoskoko ja likviditeetti ovat kaikista suurimmat. 

Niiden myötä mahdollistuu maksimaalisen taloudellisen edun tavoittelun manipuloidulla 

ottelulla. On myös tunnistettava, että heijastumaa tulee käytetystä vetotyypistä muihin 

vetotyyppeihin. Tämä seuraa kahdesta syystä: 1) osa eri vetomuodoista on määritelty 

kiinteässä suhteessa toisiinsa ja 2) vetoja valuu markkinoilla ottelujärjestelijöiden 

käyttämistä vetomuodoista myös toissijaisiin vetomuotoihin.  

Isoimman likviditeetin vedonlyöntimarkkina omaa ahc- ja o/u-vetomuodoissa. Ahc-

vetomuodossa luodaan vedonlyöntiin kaksi mahdollisimman tasavahvaa vaihtoehtoa. Tämä 

tehdään määrittämällä joukkueiden välille niiden tasoeroa kuvaava tasoitus. Vastaavasti 

o/u-vetomuodossa vedonvälittäjä asettaa rajan siten, että maalimäärävetoon liittyvät ”yli”- 

ja ”alle” -vaihtoehdot olisivat suurin piirtein yhtä todennäköiset. Useimmiten jalkapallossa 

rajana käytetään 2.5 maalia, mutta raja voi olla muutakin, esimerkiksi runsasmaalisen 

sarjan ottelussa 4.25 maalia. Molemmissa vetomuodoissa linjat määritellään 

neljännesmaalin tarkkuudella.74  

Esimerkki: Ottelussa vierasjoukkue on ennalta arvioitu noin 50 prosenttiyksikön 

voittajasuosikiksi ja pelistä on ennakoitu vähämaalista oletusmaalimäärän jäädessä 2,25 

maaliin. Vierasjoukkueesta tulee vedonlyöntimarkkinoilla otteluun -0.5 ahc suosikki ja o/u 

avauslinja on 2,25 maalia. Kotijoukkueen kannalta tärkeimmät pelaajat ovat suostuneet 

 
70 Biljoona tarkoittaa miljoonaa miljoonaa eli 1 000 000 000 000. Sitä ei pidä sotkea englanninkieliseen 

”billion”-lukuun, joka tarkoittaa vain miljardia eli 1 000 000 000. 
71 Daily Mail 15.4.2015; The Vice 25.11.2017; The Star 12.12.2016; SBC 16.4.2015. 
72 Tarasti 2014, s. 300-301. 
73 Daily Mail 15.4.2015. 
74 Ahc selitettynä yksityiskohtaisemmin kts. https://help.smarkets.com/hc/en-gb/articles/115001324169-

What-is-Asian-Handicap-betting- (11.5.2021) ja o/u selitettynä yksityiskohtaisemmin kts. 

https://help.sportsinteraction.com/hc/en-us/articles/217764147-How-do-Asian-Handicap-and-Over-Under-

betting-work-in-Soccer- (11.5.2021). 
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manipulaatioon. Heitä on ohjeistettu häviämään ottelu vähintään kolmella maalilla. 

Kotijoukkueen tulisi lisäksi päästää vähintään kaksi maalia ottelun toisella puoliajalla.  

Vedonlyöntimarkkinalla ottelujärjestelijät hyväksikäyttäisivät tietoa ottelun suunnitellusta 

kulusta pelaamalla -0.5 ahc vetoja vierasjoukkueen puolesta, sekä o/u-vetomuodossa yli 

2,25 maalia vaihtoehtoa. Linjojen useammankaan pykälän muutoksella ei olisi väliä, sillä 

pelaamista voitaisiin hyvin jatkaa isommillakin linjoilla eli aina vierasjoukkue -1.5 ahc ja 

yli 2.75 maalia asti. Ottelunaikaisessa vedonlyönnissä vierasjoukkueen puolesta ahc ja o/u 

yli- vetoja voisi käytännössä pelata aina siihen asti, kunnes toisella jaksolla kotijoukkue on 

aloittanut maalien päästämisen.  

Pelatut ahc- ja o/u-vedot heijastuisivat automaattisesti joukkuekohtaisiin o/u-

vetomuotoihin, joissa vedonlyönti koskee koko ottelun maalimäärän sijaan vain toisen 

joukkueen maalimäärää. Vierasjoukkueen kohdalta linja nousisi, eli vedonlyöntimarkkina 

olettaisi heidän tekevän entistä enemmän maaleja ja kotijoukkueen osalta linja laskisi. 

1X2-vetomuodossa vierasvoiton kerroin laskisi ja vastaavasti tasapelin ja kotivoiton 

kerroin nousisi. Sama tapahtuisi eurooppalaisissa tasoitusvedoissa. ”Tekevätkö molemmat 

joukkueet ottelussa maalin”-vetomuodossa ”kyllä”-vaihtoehdon kerroin tippuisi ja 

vastaavasti ”ei”-vaihtoehdon kerroin nousisi. ”Tekee kyseinen pelaaja ottelussa maalin”-

vetomuodossa vierasjoukkueiden pelaajien kertoimet laskisivat. Kulmapotkujen 

tasoitusvedoissa vierasjoukkueen kertoimet laskisivat. Kaikki tämä tapahtuisi jo 

vedonlyöntikohteisiin liittyvien keskinäisten sidonnaisuuksien myötä ilman sitä, että 

ottelumanipulaatioon takana olevat tahot olisivat näistä vetomuodoista vetoa lyöneet. 

2.2.3 Panosrajat 

Panosrajat tarkoittavat enimmäis- ja vähimmäissummia, jotka vedonvälittäjä hyväksyy 

vedon panoksena. Ottelumanipulaation kontekstissa vain enimmäissumma on 

merkityksellinen. Panosrajat vaihtelevat vedonvälittäjäkohtaisesti, tosin yksikään ei 

hyväksy rajattoman suuria vetoja. Suojellakseen itseään ylisuurilta taloudellisilta riskeiltä 

vedonvälittäjät ovat määrittäneet kohteilleen ja asiakkailleen panosrajoja. Panosrajojen 

käsitteen ymmärtäminen on tärkeää, sillä muutoin ei ole mahdollista vastata kysymykseen 

siitä, kuinka paljon taloudellista etua ottelumanipulaatiossa voidaan vedonlyönnin keinoin 

saavuttaa. 
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Sarjakohtaisilla panosrajoilla määritellään enimmäispanos, jonka vedonvälittäjä yleisesti 

hyväksyy kyseiseen sarjaan. Mitä isompi sarja, sitä suuremmat enimmäispanokset 

tyypillisesti ovat. Esimerkiksi jalkapallon Englannin pääsarjan Valioliigan otteluihin 

hyväksytyt enimmäispanokset ovat suurempia, kuin Ruotsin pääsarjaan Allsvenskaniin, 

jossa ne ovat taas suuremmat kuin Suomen pääsarjaan Veikkausliigaan. 

Panosrajojen suuruuteen vaikuttaa vetomuoto. Korkeimmillaan panosrajat ovat ahc- ja o/u-

vetomuodoissa ja pienimmillään erityisvedoissa. Valtaosa panosrajoja käyttävistä 

vedonvälittäjistä määrittää rajan yksittäisen vedon enimmäismäärälle. Kun veto on 

varmistettu, kerroin mahdollisesti muuttuu ja vedon voi halutessaan toistaa lukuisia 

kertoja. Tämän lisäksi osa vedonvälittäjistä määrittää maksimisumman, jonka asiakas voi 

kumulatiivisesti enintään panostaa koko otteluun kohdistuviin vetoihinsa. 

Panosrajojen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi se, paljonko aikaa ottelun alkamiseen on. 

Ottelun auetessa vedonlyöntiin useita päiviä ennen ottelun alkua ovat panosrajat 

pienimmillään. Siirryttäessä pelipäivään enimmäispanosrajat nousevat asteittain, kunnes 

lähellä ottelun alkamisajankohtaa ne ovat suurimmillaan suhteessa ennen pelin alkua 

tapahtuvaan vedonlyöntiin. Ottelun alettua panosrajat tyypillisesti nousevat entisestään. 

Kilpailevan tarjonnan määrä vaikuttaa panosrajojen kokoon. Mikäli samaan aikaan 

maailmalla on alkamassa satoja muitakin vedonlyönnin kohteena olevia tapahtumia, ovat 

panosrajat huomattavasti pienemmät, kuin jos kilpailevia tapahtumia olisikin vain 

kymmenen. Tätä kautta ottelun alkamisen päivämäärä ja kellonaika vaikuttavat 

vedonlyöntikohteen likviditeettiin.  

Ottelukohtaiseen panosrajaan alentavasti vaikuttaa myös se, mikäli vedonvälittäjä on 

havainnut ottelussa pelaavaan joukkueeseen liittyen aiemmissa peleissä epänormaaliutta tai 

mikäli joukkue jostain muusta syystä on herättänyt riskienhallinnallisia toimenpiteitä 

edellyttävää huomiota. Mikäli otteluun kohdistuva vedonlyönti on erittäin 

epätasapainoisesti suuntautunutta, eli valtaosa volyymistä on vain toisella puolella linjaa, 

tiputtaa vedonvälittäjä tyypillisesti panosrajoja ja ääritilanteessa sulkee ottelun kokonaan, 

eikä salli lisävetojen ottamista. 

Panosrajat eivät ole samaan otteluunkaan kaikille aina yhtä suuret. Vedonvälittäminen on 

liiketoimintaa ja vedonvälittäjät ovat pääasiallisesti vapaita valitsemaan asiakkaansa. 

Valtaosa vedonvälittäjistä asettaa menestyneille vedonlyöjille henkilökohtaisia 

maksimipanoksia, jotka ovat pienemmät kuin häviävillä asiakkailla tai sulkevat kokonaan 
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voittavien vedonlyöjien vedonlyöntitilit. Kaikki eivät näin toimi, kuten aasialaiset 

vedonvälittäjät tai vedonlyöntipörssit. Niiden likviditeetit ovat vedonlyöntimarkkinan 

korkeimmat ja ne ovat tämän takia ottelumanipulaation tärkein kanava. 

2.2.4 Kertoimet 

Avauskertoimet ovat ne kertoimet, joilla peleihin liittyvät vedonlyöntikohteet avataan 

ensimmäistä kertaa pelattavaksi. Erilaisia vetomuotoja on huomattava määrä, mutta niiden 

avauskertoimista valtaosa johdetaan matemaattisesti kahdesta arviosta: kotivoitto – tasapeli 

– vierasvoitto-prosenttiarviosta ja maalimäärän oletusarvosta. Näiden muodostamiseen 

vaikuttaa moni asia, kuten aikaisempien pelien tulokset, kotiedun suhteellinen suuruus, 

joukkueiden vahvuuserot, rasituserot, vedonlyöntikäyttäytyminen ja mahdolliset 

erityisolosuhteet. Isompien sarjojen osalta vedonvälittäjillä on tyypillisesti omat 

analyytikot arvioimassa joukkueita ja pelejä. Avauskertoimet muodostuvat tämän 

analyysin kautta. Jokaisella vedonvälittäjällä ei ole analyytikkoa jokaista tarjoamaansa 

sarjaa varten, jolloin arviot avauskertoimia varten tyypillisesti ostetaan ulkopuoliselta 

toimijalta. Kolmas tapa muodostaa avauskertoimet on johtaa ne sarjataulukosta 

matemaattisesti. Tällöin kertoimet tyypillisesti ”kellutetaan” oikeiksi avaamalla kohteet 

pelattavaksi pienillä maksimipanoksilla ja muuttamalla kertoimia vetoihin sisään tulevan 

rahan perusteella ja hiljattain samalla korottamalla enimmäispanoskokoa.  

Kun avauskertoimet on määritetty, muuttaa kertoimia ennen kaikkea vetoihin sisään tuleva 

raha. Mikäli kotijoukkueen voitto kerää paljon peliä, vedonvälittäjä tyypillisesti laskee 

kotivoiton kerrointa nostaen samalla sen vastatapahtuman kerrointa. Tällä vedonvälittäjä 

pyrkii saamaan vetoja myös vastapuolelle ja pienentämään pelikohtaista riskiään. 

Ideaalissa tilanteessa vedonvälittäjä pääsee tilanteeseen, jossa vetoja tulee kertoimiin 

suhteutettuna kaikille tulosvaihtoehdoille yhtä paljon, jonka myötä vedonvälittäjälle jäisi 

tuloksesta riippumatta kertoimiin integroidun välityspalkkion verran voittoa. Kaikki 

vedonvälittäjät toimivat näin. Osa muuttaa kertoimia jopa jokaisen sisään tulleen vedon 

jälkeen ja osa tekee näin vain tiettyjen riskirajojen täyttyessä. Tiettyjen vetomuotojen 

kertoimet ovat kiinteästi yhteydessä ja siten jos esimerkiksi ”yli 2,5 maalia” kerää paljon 

peliä, tippuu paitsi yli-vaihtoehdon kerroin ja alle-vaihtoehdon kerroin nousee, niin 

merkittävän kerroinmuutoksen kohdalla myös ottelun voittajasuosikin kerroin tyypillisesti 

hieman laskee ja altavastaajan nousee. 
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Suurten kerroinmuutosten takana ovat yleensä suuret rahavirrat. Niihin on aina syynsä. 

Mikäli otteluun kohdistuu epäluonnollisen suuri kerroinmuutos, joka ei ole selitettävissä 

normaaleilla otteluun liittyvillä tekijöillä kuten kokoonpanotiedoilla tai joukkueiden 

ottelukohtaiseen motivaatioon liittyvillä erityistekijöillä, indikoi se usein 

ottelumanipulaatiota. Musa 201575-tapauksessa ottelumanipulaatioepäilyt heräsivät 

massiivisten kerroinmuutosten myötä. Ennen peliä vierasjoukkueen voiton todennäköisyys 

vedonlyöntimarkkinoilla oli 14 prosenttia, pelin alkaessa 25 prosenttia ja 12 minuutin 

kohdalla pelin ollessa vielä maaliton jo yli 50 prosenttia.76 Luonnollista syytä tämän 

tasoisille kerroinmuutoksille ei ollut.  

Kerroinmuutoksissa merkityksellistä on myös se, kuinka raha hajautetaan 

vedonlyöntimarkkinoille eri vetomuotojen ja vedonvälittäjien kesken. Vetojen 

hajauttaminen eri paikkoihin ja eri vedonlyöjille herättää vähemmän huomiota, kuin mikäli 

sama tehdään yhden henkilön nimissä yhdelle vedonvälittäjälle. Vastaavasti pimeiden 

vedonvälittäjien77 käyttäminen auttaa herättämään mahdollisimman vähän huomiota, 

vaikka tähän liittyykin oma problematiikkansa.  

Ajoitus on osaltaan erittäin tärkeää, kun halutaan herättää mahdollisimman vähän 

huomiota kerroinmuutosten muodossa. Mikäli vetoja lyö hyvissä ajoin ennen pelin alkua, 

ovat enimmäispanokset pienimmillään ja vetojen vaikutus kertoimiin suurimmillaan. 

Vastaavasti, jos vedot ajoittaa vasta ottelunaikaiseen vedonlyöntiin, on markkinan 

likviditeetti merkittävästi suurempi ja vaikutus kertoimiin huomattavasti pienempi. 

Maksimaalisen taloudellisen edun tavoittelu yksittäisestä ottelusta johtaa suuriin 

kerroinmuutoksiin, vähentäen pitkällä tähtäimellä joukkueen otteluilla saavutettavissa 

olevan taloudellisen edun määrää ja lisää kiinnijäämisriskiä. Ottelujärjestelijöiden toiminta 

onkin mukautettu herättämään mahdollisimman vähän huomiota. Ottelumanipulaation voi 

nähdä sofistikoituneen ajan kuluessa ja nykyään kerroinmuutokset ovat pääasiallisesti 

pienempiä kuin aiemmin. Tämä indikoi toisaalta sitä, että raha on todennäköisesti levitetty 

markkinoille viisaammin, aiheuttaen vähemmän huomiota, sekä sitä, että ottelujärjestelijät 

tyytyvät pienempiin kertatuottoihin. Näin toimimalla ottelumanipulaatiota on mahdollista 

 
75 Tapaus ei edennyt tuomioistuimeen. Siihen liittyy esitutkintapöytäkirja 5650/R/64909/15 ja päätös 

esitutkinnan rajoittamisesta E 15/6642. 
76 Nowgoal sivuston kerroindata, http://data.nowgoal.com/3in1odds/31_1120880.html (11.5.2021). 
77 Erityisesti Aasiassa toimii lukuisia pimeitä vedonvälittäjiä, jotka tyypillisesti toimivat laittomasti eivätkä 

noudata minkään maan rahapelilainsäädäntöä. Pimeiden vedonvälittäjien kautta kulkee merkittävä osuus 

vedonlyöntimarkkinan kokonaisliikevaihdosta.  
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jatkaa pidemmän aikaa samojen toimijoiden kanssa, jolloin pidemmän aikavälin tuotot 

todennäköisesti ylittävät lyhyen aikavälin saavuttamatta jääneet voitot. Tunnettu 

ottelujärjestelijä Perumal kuvasi asiaa näin: 

”The international friendly is a hit-and-run match; it's not going to happen 

again. The game kicks off, you place your bets, collect your money, finished. 

But if you have a league club like RoPS, you let it play, because this is your 

chicken that's going to give you an egg every week: a golden egg. You don't 

go and cut the chicken in two. An intelligent match-fixer will not hit so hard 

as to let the bet reader or the betting agency take notice. With a league team I 

can make money every week so I don't want to destroy their reputation. I will 

keep it at win-778 and will not go below that. If I did, then the hawks would 

take notice.”79 

Kerroinmuutokset toimivat hyvänä indikaattorina ottelumanipulaatiotapauksille, vaikkakin 

ne vain harvoin ovat riittävä työväline yksinään. Kerroinmuutosten takana voivat olla myös 

otteluun liittyvät luonnolliset syyt ja niiden tulkinta edellyttääkin vedonlyöntimarkkinaan 

liittyvää asiantuntemusta. Käytännön tasolla kerroinmuutoksia on käytetty poliisille 

tehtyjen tutkintapyyntöjen perustelemiseen. Ne lähes poikkeuksetta huomioidaan poliisin 

esitutkinnassa indikaattoreina. Tuomioistuimien todisteharkinnassa epänormaaleille 

kerroinmuutoksilla on annettu vain hyvin vähän painoarvoa.  

2.3 Suomalaisen jalkapallon suotuisat erityispiirteet ottelumanipulaatiolle 

Ottelumanipulaatiota järjestäville tahoille ei ole lähtökohtaisesti merkitystä mistä lajista, 

kilpailusta tai sarjasta on kyse taikka missä maassa ottelu pelataan. Saavutettavissa oleva 

tuotto ja sen määrä suhteessa kiinnijäämis- ja seuraamusriskiin on painavin merkitsevä 

tekijä. Suomen jalkapallosarjojen kohdalla näiden suhde on manipuloitsijoille 

houkutteleva, erityisesti seuraavien tekijöjen takia: 1) ottelukalenterin, 2) pelaajien 

 
78 Win-7 tarkoittaa kerrointa 1.70. Tätä pienemmäksi Perumal ei kertomansa mukaan halunnut tiputtaa 

kerrointa, jotta ottelumanipulaatio ei tulisi huomatuksi.  
79 Perumal – Righi – Piano 2014, s. 273. 
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palkkatason, 3) joukkueiden heikon talouden, 4) jalkapallon suhteellisen alhaisen 

näkyvyyden ja 5) lainsäädännön80.81 

2.3.1 Ottelukalenteri 

Suomi on yksi harvoja maita, joissa jalkapallosarjat pyörivät kesäisin. Kaikki Euroopan 

suuret jalkapallosarjat, sekä sadat muut sarjat, ovat tauolla kesäkuun ja elokuun välissä. 

Vedonlyöntimarkkinoilla on tällöin maailmanlaajuisesti vain vähän vetokohteita ja tarjolla 

olevien otteluiden vedonlyöntivolyymit nousevat merkittävästi, mikä tarkoittaa samalla 

tarjolla olevien sarjojen kohdalla panosrajojen nousua. Tarjolla olevat ottelut astuvat 

hetkellisesti vedonlyönnissä ikään kuin suurempien sarjojen otteluiden saappaisiin. Ottelu, 

jonka yksittäisen vedon kertalyönnin ahc-vetomuodon panosraja olisi aikaisemmin ollut 

1500 euroa, voi nyt olla 8000 euroa tai jopa enemmän. Panosrajojen ja volyymien 

noustessa nousee myös ottelumanipulaatiossa saavutettavissa olevan taloudellisen edun 

määrä. Tästä syystä ottelukalenteri on erittäin merkittävä tekijä suomalaisten 

jalkapallosarjojen houkuttelevuudelle.  

2.3.2 Pelaajien palkkataso 

Pelaajan heikko palkkataso on yhteydessä ottelumanipulaatioon mukaan lähtemiseen.82 

Palkkojen myöhässä olemisen ja ottelumanipulaatioon osallistumisen väliltä on myös 

löydetty yhteys.83 Tämä on loogista - mikäli pelaaja tienaa esimerkiksi 25 000 euroa 

kuukaudessa, on hänellä paljon enemmän hävittävää ottelumanipulaatioon mukaan 

lähtemisessä, kuin jollakin, joka tienaa 2 500 euroa kuukaudessa.  

Ottelumanipulaatioon osallistuminen oikeuttaa seuran aina purkamaan pelaajan 

työsopimuksen.84 Pelaajalle tai muulle jalkapallotoimijalle asetetaan ottelumanipulaatioon 

osallistumisesta tyypillisesti peli- tai toimintakieltoa. Perusoikeusoikeusnäkökulma asettaa 

 
80 Lainsäädäntöä käsitellään erikseen luvuissa 3. Lahjusrikossääntely (RL 30:7-8a) ja 

 

4. Petosrikossääntely (RL 36:1-3). 
81 Koivula 2013.  
82 Haberfeld - Sheehan 2013, s. 180-181; ABC Rear Vision radio -ohjelma, Declan Hill.  
83 FIFPro 2012, s. 5-6. 
84 Kunnari 2007, s. 89-91; Halila – Norros, s. 188-189. 
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rajoituksia elinikäisten peli- ja toimintakieltojen käytölle, jonka myötä Suomessa 

kyseeseen ovat tulleet lähinnä määräaikaiset kiellot.85 

Kyse ei toki ole pelkästään rahasta. Kiinnijäämisestä aiheutuva sosiaalinen haitta on kiinteä 

tekijä yhtälössä. Mikäli pelaajalla ei ole siteitä maahan, jossa hän pelaa ammatikseen 

jalkapalloa, aiheutuu hänelle potentiaalisen kiinnijäämisen myötä paljon vähemmän haittaa 

verrattuna pelaajaan, joka on koko elämänsä asunut paikkakunnalla. 

Vedonlyönnin kohteena on Suomessa pelattavista miesten jalkapallosarjoista laajasti 

Veikkausliiga, Ykkönen ja Kakkonen. Tämän lisäksi Kolmonen ja alle 20-vuotiaiden 

sarjat86 ovat tarjolla laajemmin osan kaudesta. Naisten sarjoista Kansallinen Liiga ja 

Ykkönen ovat vedonlyönnin kohteena. Näistä vain Veikkausliiga on taloudelliselta 

ulottuvuudeltaan ammattilaissarja87, jossa pelaajat eivät lähtökohtaisesti tee muita töitä 

pelaamisen lisäksi. Pelaajien tulotaso Suomessa on vaatimaton kautta linjan.  

Suomalaisessa jalkapallossa ansiotaso on laskenut, jonka takia ammattilaispelaajia on yhä 

vähemmän.88 Jalkapallon pelaajayhdistyksen (JPY) teettämän kyselytutkimuksen mukaan 

Veikkausliiga-pelaajien keskimääräinen vuotuinen rahapalkka vuonna 2010 oli 22 580 

euroa ja tämän lisäksi pelaaja sai keskimäärin 1 860 euron luontaisedut. Ykkösessä 

vuotuinen keskipalkka oli 4 080 euroa luontoisetujen ollessa 600 euroa, kun Kakkosessa 

keskipalkka oli 1130 euroa ja luontoisedut 1 080 euroa.89 Vastaavasti vuonna 2010 

kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen vuosiansio oli 36 480 euroa.90  

Tuoreempia tutkimuksia pelaajien palkoista ei ole, mutta pelaajien tuloista saa epäsuorasti 

suuntaa-antavan käsityksen joukkueiden pelaajabudjettien kautta. Vuosina 2013 – 2019 

Veikkausliigan keskimääräinen pelaajabudjetti91 oli 588 000 euroa ja mediaani92 520 000 

euroa. Keskimäärin joukkueeseen ilmoitettiin kuuluvan 23 pelaajaa. Tarkasteluajanjaksolla 

 
85 Aine 2011b, s. 166-174. 
86 A-junioreiden SM-karsintasarja, A-junioreiden SM-sarja ja A-junioreiden Ykkönen.  
87 Ammattilaisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että pelaaja tienaa pelaamisella elantonsa. Palloliiton 

ammattilaisuuden määritelmä poikkeaa tästä huomattavasti. Palloliitto määrittelee vuoden 2020 

Kilpailumääräyksien 1 luvun 3 §:ssä ammattipelaajaksi jokaisen yli 15-vuotiaan, joka ansaitsee pelaamisesta 

vuodessa yli 2000 euroa veronalaista tuloa ja pelaa jalkapalloa miesten kolmella – tai naisten kahdella 

ylimmällä sarjatasolla.  
88 Halila – Norros 2017, s. 187. 
89 JPY 2010, s. 4-6. 
90 Tilastokeskus 2012, s. 1. 
91 Pelaajabudjetti sisältää: Pelaajien bruttopalkat, lomakorvaukset ja bonukset, luontaisedut (asuntoetu, 

ruokaetu, autoetu, puhelinetu, yms.), palkkasivukulut ja mahdolliset muut veronalaiset palkkoihin tai 

sivukuluihin liittyvät kustannukset. 
92 Mediaani tarkoittaa lukujonon keskimmäistä. Puolella seuroista on siis suurempi budjetti ja puolella 

pienempi.  
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suurin pelaajabudjetti oli HJK:lla kaudella 2019 (1 550 000 euroa) ja pienin Ilveksellä 

kaudella 2015 (220 000 euroa). Yli miljoonan euron pelaajabudjetti löytyi 

tarkastelujaksona vain HJK:lta. Suurin pelaajakohtainen budjetti oli niin ikään HJK:lla 

kaudella 2019 (62 000 euroa keskimäärin pelaajaa kohtaan) ja pienin Ilveksellä kaudella 

2015 (9 565 euroa). Joukkueiden keskiarvoista laskettu kausikohtainen mediaanibudjetti 

per pelaaja oli 23 000 euroa ja koko sarjan keskiarvo 25 530 euroa per pelaaja.93 On 

huomattava, että nämä summat eivät kuvaa vain pelaajille maksettavia palkkoja, vaan 

sisältävät muitakin pelaajasta aiheutuvia kuluja. Tämän tutkielman puitteissa tarkempia 

erittelyjä pelaajabudjetin jakautumisesta pelaajalle maksettavan palkan ja muiden kuluerien 

suhteen ei ollut saatavilla. Esitetty joukkueiden budjetoima pelaajakohtainen rahamäärä on 

kuitenkin sen suhteen kuvaava, että sekin jää huomattavasti suomalaisten palkansaajien 

keskiansioista.94 Tilastokeskuksen mukaan vuosien 2013 – 2019 kokoaikaisten 

palkansaajien vuosittaisten kokonaisansioiden95 mediaani on vaihdellut 34 000 euron ja 

38 000 euron välillä.96  

Pelaajien palkoista on kertynyt tietoa myös tuomioistuimeen edenneiden 

ottelumanipulaatiotapausten kautta. RoPS 2009-201197-tapauksessa tuomion saaneiden 

yhdeksän pelaajan rahapalkat olivat pelikaudesta ja pelaajasta riippuen 500 – 1200 euroa 

nettona kuukaudessa.98 Palkkaa ei maksettu kaikille pelaajille läpi vuoden, sillä 

pelaajasopimukset tehtiin tyypillisesti kattamaan vain määrätyn mittainen 

valmistautumisjakso ennen pelikauden alkua. Tuomion saaneista pelaajista RoPS:ssa 

kaudella 2009 pelanneiden verotettavat bruttovuosiansiot olivat vuonna 2009 6 000 euron 

ja 21 000 euron välillä, keskiarvopalkan jäädessä alle 11 000 euroon.99 Samana vuonna 

keskimääräinen vuosiansio Suomessa oli noin 36 000 euroa.100  

 
93 Luvut on laskettu Veikkausliigan materiaalipankin kausikohtaisesti ilmoitettavista seuratiedoista, 

http://www.veikkausliiga.com/veikkausliiga/materiaalipankki (11.5.2021). Materiaalipankin tiedot on kerätty 

seuroilta ennen kunkin kauden alkua, eikä niitä ole tarkistettu jälkikäteen. Siten niihin voi sisältyä 

epätarkkuuksia, sillä joukkueiden pelaajamäärä ja pelaajabudjetti voi tyypillisesti muuttua kauden mittaan. 

Näin ollen lukuihin tulee suhtautua vain suuntaa-antavina. 
94 On huomautettava, että luvut eivät ole yhdenmittaiset ja siten niiden välistä vertailua ei voi tehdä kuin 

suuntaa antavasti. 
95 Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät 

kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita. 
96 Tilastokeskus 2014, s. 1; Tilastokeskus 2016, s. 1; Tilastokeskus 2017a, s. 1; Tilastokeskus 2017b, s. 1; 

Tilastokeskus 2018, s. 1; Tilastokeskus 2019. Tilastokeskus 2021, s. 1.  
97 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498 ja Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen). 
98 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 28. 
99 YLE 31.3.2011. 
100 Tilastokeskus 2011, s. 2. 
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Pelaajien palkkataso vaikuttaa korreloivan lahjuksen koon kanssa – alhaisempaa palkkaa 

saavat tyytyvät alhaisempiin lahjusrahoihin. Tämä puolestaan vaikuttaa merkittävästi 

ottelujärjestelijöiden kulujen määrään. RoPS 2009-2011-tapauksessa yksittäiselle 

pelaajalle maksettu ottelukohtainen lahjusraha vaihteli pelaajasta ja ottelusta riippuen 500- 

ja 10 000 euron välillä, keskiarvolahjuksen ollessa noin 4 700 euroa.101 Perumalin arvion 

mukaisesti RoPS:n pelaajat olisivat täydellistä yhteistyötä tehdessään tienanneet 

ottelumanipuloinneilla 150 000 euroa vuodessa.102   

Asiantuntija-arvion mukaan Suomessa miesten ylimmällä sarjatasolla Veikkausliigassa 

manipulaatiolla aiheutettu rangaistuspotku vaati tyypillisesti vain noin 2 000 euron 

lahjusrahan.103 Suurten kansainvälisten jalkapallosarjojen osalta pelaajien saamat 

ottelukohtaiset lahjusrahat ovat liikkuneet merkittävästi suuremmissa summissa.104 

2.3.3 Joukkueiden heikko talous 

Suomessa jalkapallon pääsarja Veikkausliiga on ammattilaissarja, mutta alemmat sarjatasot 

pääasiallisesti puoliammattilais- tai amatöörisarjoja. Rahoitus on tiukassa ja 

talousongelmat eivät ole harvinaisia. Joukkueiden konkurssit eivät enää ole 

poikkeuksellisia ja ajoittain uutisoidaan pelaajien palkanmaksun myöhästymisistä.105    

Taloudellisesti ahtaalla olevat joukkueet ovat tyypillisesti ottelujärjestelijöiden 

tähtäimessä.106 Ottelujärjestelijöiden yhtenä yleisenä toimintatapana on ollut korruptoida 

joukkueita tarjoamalla näille taloudellista tukea, pelaajia, valmentajia tai jopa ostamalla 

seuroja. Näin toimimalla seuroihin ujutetaan manipuloitsijan tahtoa toteuttavia toimijoita, 

joita käytetään ottelumanipulaatioiden toteuttamiseen.  

Toimintamalli on Suomessakin tullut tutuksi. Allianssi päätyi ottelujärjestelijöiden 

omistukseen vuonna 2005, TamU:n ja PoPa:n myynnistä otettelujärjestelijöille sovittiin 

 
101 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 89-90. 
102 Perumal – Righi – Piano 2014, s. 271. 
103 Arvion esitti SUEK:in nykyinen tutkintapäällikkö, entinen KRP:n rikoskomisario Jouko Ikonen. 

Esitutkintapöytäkirja 5650/R/69892/18 ja 5650/R/69925/18, s. 59.  
104 Esimerkiksi Espanjan korkeimmalla sarjatasolla La Ligassa tuomioon johtaneessa tapauksessa selvisi 

kahdelle pelaajalle maksetun yhteensä 650 000 euroa kahden ottelun manipuloinnista. SBC 29.4.2020. 
105 Esimerkiksi 2010-luvulla Veikkausliigassa pelanneista joukkueista konkurssiin ovat ajautuneet PS Kemi 

(YLE 19.3.2019), PK-35 Vantaa (IS 8.11.2016), FC Honka (HS 21.3.2015), MyPa (IS 7.11.2016), TamU 

(YLE 28.6.2011) ja JJK (KSML 14.2.2019). Palkkojen myöhässä olemisesta ja pelaajien turvautumisesta 

palkkaturvaan on uutisoitu lukuisten seurojen osalta 2000-luvulla, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista kaikkia 

listata. Mainittakoon Allianssi (MTV 27.4.2007), FC Honka (IS 12.3.2014), AC Oulu (IS 21.4.2009), 

Atlantis FC (YLE 26.1.2009), FC Viikingit (YLE 26.1.2009), OPS (YLE 26.1.2009), Kiisto (YLE 

26.1.2009), PK-35 Vantaa (IS 21.10.2016), FC PoPa (YLE 3.1.2012) ja FC Jazz (YLE 31.1.2005). 
106 Peurala 2013, 274; Spapens – Olfers 2015, 333. 
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vuonna 2011 ja sama oli tapahtua Atlantikselle vuonna 2016.107 Hämärät pelaajatarjoukset 

ovat joukkueille arkea. Vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana liian hyviin 

tarjouksiin108 on alettu suhtautumaan aiempaa varautuneemmin, vaikuttaa joku aina 

lankeavan ansaan.   

2.3.4 Näkyvyys 

Jalkapallo kuuluu Suomen suurimpiin urheilulajeihin näkyvyydellä ja katsojamäärillä 

mitattuna, mutta kansainvälisesti vertailtuna luvut ovat vaatimattomia. Veikkausliigan 

ottelukohtainen katsojakeskiarvo vuodesta 2003 vuoteen 2018 oli 2 761 ja vuodesta 2013 

vuoteen 2018 2 390. Ajanjaksolla 2013-2018 korkeimmat ottelukohtaiset katsojakeskiarvot 

olivat Saksan (43 302), Englannin (36 675) ja Espanjan (27 381) korkeimmilla 

sarjatasoilla. Englannin neljänneksi korkeimmalla (4 630) ja Saksan kolmanneksi 

korkeimmalla sarjatasollakin (6 427) oli moninkertainen katsojakeskiarvo Suomen 

ylimpään sarjatasoon verrattuna. Samoin Ruotsin (8 586), Tanskan (6 391) ja Norjan (6 

632) korkeimmilla sarjatasoilla.109  

Myös TV-näkyvyys on suomalaisen jalkapallon osalta vaatimatonta. Kaudella 2019 

Veikkausliigassa pelattiin 167 ottelua,110 ja näistä tehtiin 13 vapaasti katsottavissa ollutta 

TV-lähetystä. Osassa lähetyksissä näytettiin vain yhtä tiettyä ottelua ja osassa vuoroin 

useampaa samaan aikaan käynnissä ollutta ottelua. Kaikki ottelut olivat tämän lisäksi 

katsottavissa maksullisina internetin välityksellä.111 TV-lähetysten keskikatsojamäärä 

esityspäivänä vaihteli 10 000 ja 76 000 välillä keskiarvon ollessa 31 300.112 Vertailuksi 

mainittakoon, että Suomen viikon katsotuin TV-ohjelma kerää tyypillisesti yli miljoonan 

keskikatsojamäärän esityspäivänä ja viikon sadanneksi katsotuinkin noin puoli 

 
107 Esitutkintapöytäkirja 2400/S/10660/05; Pirkanmaan käräjäoikeus 23.3.2012 R 12/159; Turun hovioikeus 

25.4.2013 R 12/933 (lainvoimainen); Satakunnan käräjäoikeus 29.6.2012 R 142/400 (lainvoimainen); 

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös 39/2017.  
108 Tyypillinen ’liian hyvä tarjous’ sisältää joukkueen sarjatasoon nähden yhden tai useamman liian hyvän 

pelaajan tarjoamista joukkueelle erittäin pienillä kuluilla tai kokonaan kuluitta. Tarjous verhotaan usein sen 

taakse, että kyseessä on nuori, loukkaantumisesta palaava tai uralleen uutta nostetta hakeva pelaaja ja Suomi 

on hyvä ponnahduslauta Euroopan suurempiin sarjoihin. Kylmä tosiasia kuitenkin on, ettei esimerkiksi 

Suomen kolmanneksi korkein sarjataso ole ponnahduslauta suursarjoihin.  
109 CIES 2019, s. 2-3.  
110 Veikkausliiga 28.11.2018. 
111 Veikkausliiga 10.12.2019. 
112 Luvut on saatu Finnpanel Oy:n toimitusjohtaja Lena Brunilta e-mailitse 17.4.2020. 
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miljoonaa.113 Vuoden 2019 katsotuin TV-ohjelma, jääkiekon MM-loppuottelu: Kanada – 

Suomi, keräsi 2 710 000 keskikatsojamäärän.114  

Alhaisen näkyvyyden myötä ottelumanipulaatioepäilyt eivät alun perinkään tule samalla 

tavalla esille, kuin ne tulisivat korkeamman näkyvyyden myötä. Jos ottelulla on 

kourallinen katsojia, eikä sitä televisioida, vain harvalla herää kysymyksiä vierasjoukkueen 

topparin vahingossa epäonnistuneen syötön takia, jonka ansiosta kotijoukkueen hyökkääjä 

karkaa yksin läpi maalintekoon. Mikäli ottelussa olisi 25 000 katsojaa paikan päällä ja 

siihen miljoonayleisö vielä TV-katsojia päälle, herättäisi vastaava toiminta aivan toisella 

tavalla huomiota.  

2.4 Ottelumanipulaatiolla saavutettavissa oleva taloudellinen etu 

Edellä luvuissa 2.2 Vedonlyöntimarkkina ja 2.3 Suomalaisen jalkapallon suotuisat 

erityispiirteet on kuvattu tekijöitä, jotka vaikuttavat ottelumanipulaatiolla saavutettavissa 

olevan edun määrään. Arviot hyödystä vaihtelevat ajankohdasta, sarjatasosta ja 

ottelumanipulaation suoritustavasta riippuen joistain kymmenistä tuhansista euroista 

muutamaan miljoonaan euroon manipuloitua ottelua kohden.  

Suomessa oikeudenkäynteihin edenneissä ottelumanipulaatiotapauksissa ottelukohtainen 

rikoshyöty on ollut sadoistatuhansista miljooniin euroihin.115 WJK 2006-tapauksessa 

ottelujärjestelijöiden rikoshyöty yhdestä manipuloidusta ottelusta oli 145 550 euroa.116 

RoPS 2009-2011-tapauksessa ottelujärjestelijä Perumalin mukaan ottelumanipulointiin 

keskittynyt ryhmittymä, jonka jäsen hän oli, teki tuottoa yhtä onnistunutta manipuloitua 

ottelua kohden 0,5 – 1,5 miljoonaa euroa.117 Hän kertoi tämän olleen mahdollista sen 

kautta, että vuonna 2011 Veikkausliigan otteluun pystyi panostamaan 18 000 Yhdysvaltain 

dollaria kerralla ja tätä pystyi toistamaan kolmen sekunnin välein.118 Tämä tarkoittaa 

laskennallisesti yli miljoonaa dollaria kolmessa minuutissa.   

 
113 Finnpanel. Esimerkiksi viikolla 18/2021 katsotuin TV-ohjelma oli Yle Uutiset (keskikatsojamäärä 

esityspäivänä 1 020 000) ja sadanneksi katotuin Murhia ja kantrimusiikkia (509 000).  
114 Finnpanel TV-vuosi 2020. 
115 Ikonen 2013, 57; Koivula 2013; Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 88. 
116 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen), s. 38. 
117 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 88. 
118 Perumal – Righi – Piano 2014, s. 297 ja 305. 
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3. Lahjusrikossääntely (RL 30:7-8a) 

3.1 Sääntelyn tausta 

Lahjusrikossääntelyllä ei itsessään kriminalisoida ottelumanipulaatiota, mutta se voi 

soveltua, mikäli otteluita manipuloidaan lahjomalla jalkapallotoimijoita.  

Lahjusrikossääntelyä löytyy rikoslain 16 luvusta viranomaisrikoksiin- ja 30 luvusta 

elinkeinorikoksiin liittyen ja niissä on sisällöllisesti paljon samaa. Jalkapalloa ja sen 

kilpailutoimintaa ei Suomessa järjestetä viranomaisvoimin, eivätkä RL 16 luvun 

virkarikossäännökset siten sovellu ottelumanipulaatiotapauksiin. RL 30 luvun mukainen 

sääntely elinkeinorikoksista soveltuu osin ja tarkastelu keskittyy siihen. 

Lahjusrikossäännösten taustalla vaikuttaa ajatus haittavaikutusten ehkäisemisestä 

elinkeinotoiminnassa. Lahjonta nähdään ensisijaisesti rikoksena lahjottavan työnantajaa 

kohtaan, sillä lahjoja puuttuu elinkeinoharjoittajan ja hänen palveluksessaan olevan 

henkilön keskinäiseen luottamussuhteeseen sitä horjuttaen.119 Sääntelyn suojeluobjektina 

on elinkeinonharjoittajan taloudellinen etu eikä terve kilpailu itsessään.120 

Ottelumanipulaatioon liittyen tämä lähtökohta ei ole aivan ongelmaton, sillä lahjotun 

pelaajan, valmentajan tai joukkueessa muussa roolissa olevan työnantajana toimivaa 

joukkuetta tai tuomarilla lajiliittoa suurempina haitan kärsijöinä tyypillisesti ovat 

vedonlyöntiyhtiöt, yksittäiset vedonlyöjät ja sarja, jossa manipulaation kohteeksi joutunut 

ottelu pelataan.  

RoPS 2009-2011-tapauksessa manipulaation kohteena olleesta tutkitusta 32 ottelusta 21 

johti langettavaan tuomioon.121 Näistä kahdeksan ottelun kohdalla oli sovittu lahjottujen 

pelaajien työnantajana toimivalle RoPS:lle suotuisan tuloksen järjestämisestä, kuten 

voittamisesta vähintään tietyllä maalimäärällä.122 Esimerkiksi 6.10.2008 pelatun 

 
119 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Säännöksen tausta. 
120 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 779-780. 
121 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 86-87; Esitutkintapöytäkirja 2400/R/99/11, s. 25-29. 

Huomautuksena, että tutkinta kaikkiaan koski 33 ottelua. Yksi niistä koski kuitenkin RoPS:n sijaan AC 

Oulun ottelua ja se eriytettiin tuomioistuimessa omaksi tapauksekseen Oulun käräjäoikeus 6.5.2011 R 11/900 

(lainvoimainen).  
122 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 84. 
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KooTeePee – RoPS -ottelun suhteen oli sovittu RoPS:n voitosta vähintään kahdella 

maalilla. Ottelu päättyi suunnitelman mukaan 0-2 vierasvoittoon.123  

Kuten edellä mainitusta RoPS:n tapauksesta käy ilmi, ottelumanipulaatio ei välttämättä 

sisällä lahjotun toimijan työnantajana toimivan joukkueen kannalta epäsuotuisia tuloksia. 

Tällöin urheilullista- eikä siitä seuraavaa taloudellista haittaa synny, vaan haitta rajautuu 

joukkueen näkökulmasta ottelumanipulaatiossa mukana olevaan toimijaan kohdistuvaan 

luottamuksen heikentymiseen, sekä mahdolliseen imagohaittaan tapauksen tullessa ilmi.  

3.2 Lahjusrikos (RL 30:7 ja RL 30:8) 

RL 30 luvun 7 §:n mukaisesta lahjomisesta elinkeinotoiminnassa on kyse, kun 

elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle lahjottavalle luvataan, tarjotaan tai annetaan 

tai tämän puolesta tehtävää suorittavalle osoitetaan oikeudeton etu tarkoituksin saattaa 

lahjottava toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta 

taikka palkita lahjottava sellaisesta suosimisesta. Rangaistusasteikko lahjomisesta 

elinkeinotoiminnassa on sakosta kahteen vuoteen vankeutta. 

RL 30 luvun 8 §:n mukainen lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa eroaa lahjomisesta 

elinkeinotoiminnassa siinä, että se kriminalisoi lahjomisen sijaan lahjuksen ottamisen. 

Lahjominen ja lahjuksen ottaminen ovat aina saman tapahtuman vastakkaiset puolet ja 

niihin liittyvät kriminalisointisäännökset on laadittu toistensa peilikuviksi. 

3.2.1 Lahjottavan suhde elinkeinonharjoittajaan 

Lahjomisen kohteen tulee olla kiinteässä suhteessa elinkeinonharjoittajaan. Ratkaisevaa 

tältä osin on se, että lahjuksen vastaanottajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tulee vallita 

jonkinasteinen luottamussuhde, jota lahjan vastaanottaminen uhkaa. Konkreettista 

luottamuksen heikentymistä ei edellytetä, vaan arviointi suoritetaan objektiivisesti teko-

olosuhteet huomioiden. Lahjominen voi kohdistua myös ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 

palveluksessa olevaan henkilöön. Säännösten merkityksessä elinkeinonharjoittajaa itseään 

ei ole mahdollista lahjoa.124 

 
123 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 37-39. 
124 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Lahjomisen kohteet; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – 

Wahlberg 2018, s. 779 ja 900. 
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Ottelujärjestelijöiden yleisenä toimintatapana onkin ollut taloudellisissa ongelmissa 

olevien joukkueiden rahoittaminen joko sponsorointi- tai markkinointisopimusten kautta 

tai ostamalla määräenemmistö joukkueesta, jolloin lahjusrikossääntely ei sovellu. Välillä 

rahoituksesta sovittaessa rahoittajan puolelta on edellytetty asioita, jotka viittaavat vahvasti 

tulevaan ottelumanipulaation järjestämiseen, joka myös joukkueen puolelta on täytynyt 

tulla ymmärretyksi.  

PoPa 2011-tapauksessa Ykkösessä pelaavan Popan hallituksen puheenjohtajana, 

pääomistaja ja muissa yhtiön johtotehtävissä toiminut Sumiala solmi vuonna 2011 omasta 

aloitteestaan ottelujärjestelijä Perumalin kanssa suullisen sponsorointi/markkinointi -

sopimuksen, jonka perusteella Perumalin yhtiön oli määrä lähettää pahassa rahapulassa 

olevalle Popalle aluksi noin 100 000 euroa ja sittemmin noin 200 000 euroa vuosittain. 

Vastineena Perumalin yritys olisi voinut lähettää esimerkiksi 4-5 omaa pelaajaansa Popan 

pelaavaan kokoonpanoon.125 Perumalin mukaan Sumialan kanssa oli helppo puhua 

bisneksestä ja tämä oli ”valmis”. ”Olisin voinut sanoa Antille: ”Katsos, me laitamme 

joukkueeseen neljä hyökkääjää, kaksi puolustajaa ja pelaamme maalimäärällä: teemme 

kolme, päästämme yhden.”” totesi Perumal kertoessaan näkemyksensä Sumialan 

yhteistyökyvystä.126  

Allianssi 2005- ja TamU 2011-tapauksissa pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa joukkueet 

päätyivät sopimaan joukkueidensa myynnistä ottelujärjestelijöille. Vuonna 2005 AC 

Allianssi myi taloudellisissa vaikeuksissa 90 prosentin osuuden edustusjoukkuetta 

hallinnoivasta osakeyhtiöstä kesken kauden.  Kauppahinnaksi muodostui 500 000 euroa, 

josta tosin viimeinen 250 000 euron erä jäi lopulta maksamatta. Omistajaksi merkittiin 

bulvaani todellisen vallan ja rahoituksen ollessa kiinalaisen liikemiehen Zheyun Yen 

käsissä. Asiat etenivät poikkeuksellisen nopeasti. Ensikontakti tapahtui puhelimitse 

24.5.2005, seuraavana päivänä neuvoteltiin seuran kaupasta ja sopimus allekirjoitettiin 

4.6.2005. Allianssin päävalmentaja korvattiin uudella ja joukkueeseen tuotiin kuusi 

ulkomaalaista pelaajaa. 7.7.2005 pelattiin myöhemmin manipuloiduksi paljastunut Haka - 

Allianssi ottelu.127 TamU:n tapauksessa seura ehti vastaanottamaan Perumalilta 

etumaksuna 319 961 euroa, mutta lopullinen sopimus joukkueen myymisestä jäi 

 
125 Satakunnan käräjäoikeus 29.6.2012 R 142/400 (lainvoimainen), s. 10-11. 
126 Perumal – Righi – Piano 2014, s. 305. 
127 Käännös Belgian liittovaltion rikospoliisin pöytäkirjasta nro 132591/2006 2.8.2006, s. 1-6. 
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syntymättä Perumalin tullessa kesken kaiken pidätetyksi ja sittemmin tuomituksi kahden 

vuoden ehdottomaan vankeuteen laajaan ottelumanipulaatiovyyhtiin liittyen.128  

Kaikissa kolmessa tapauksessa seurat ajautuivat maksukyvyttömiksi ja katosivat129 

Suomen jalkapallokartalta.130  

3.2.2 Elinkeinonharjoittamisen käsite 

Ottelumanipulaatioon syyllistyneiden jalkapallotoimijoiden ja ottelujärjestelijän 

rangaistavuuden osalta lahjussäännöksien keskeisenä ongelmakohtana on 

tunnusmerkistöjen edellytys elinkeinotoiminnasta ja elinkeinonharjoittamisesta.131 Termit 

liittyvät kiinteästi toisiinsa – mikäli kyse on elinkeinonharjoittamisesta, on samalla kyse 

myös elinkeinotoiminnasta ja sama kääntäen.132  

Joukkueiden kohdalla elinkeinontoiminnan määritelmän täyttääkseen kyseessä tulee olla 

”ammattimaista toimintaa taloudellisen edun saavuttamiseksi”.133 Yhdistysmuotoisuus ei 

estä joukkuetta kuulumasta määritelmän piiriin, vaan se ulottuu niin aatteellisiin 

yhdistyksiin kuin osakeyhtiöihinkin. Ratkaisevaa on toiminnan tosiasiallinen laatu.134 

Atlantis 2006135-tapauksessa tuomioistuin totesi, että rekisteröity yhdistys voidaan nähdä 

RL 30 luvun 8 §:ssä tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana.136  

Seuran ja pelaajan välistä pelaajasopimusta koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole, vaikkakin 

kyseessä on vakiintunut ja muista sopimuksista eroava sopimustyyppi.137 

Pelaajasopimuksen sisällön perusteella arvioidaan sitä, onko kyseessä työsopimussuhde.138 

Tunnusmerkistön mukainen elinkeinonharjoittajan palveluksessa toimiminen kärjistyy 

 
128 Pirkanmaan käräjäoikeus 23.3.2012 R 12/159, s. 7. 
129 Huomautettakoon, että TamU on sittemmin tehnyt paluun kotimaisiin jalkapallosarjoihin kannattajien 

perustettua seura uudestaan TamU-k nimellä. 
130 YLE 2011; HS 16.1.2014; YLE 3.2.2012. 
131 Ikonen 2013, s. 52-53. 
132 Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljasen oikeudellinen asiantuntijalausunto 20.11.2007 siitä, 

miten on ymmärrettävä RL 30:7:ssä käytetyt termit ”elinkeinotoiminta ja elinkeinoharjoittaja”. 

Esitutkintapöytäkirja 2400/R/99/11, s. 1127-1128. 
133 Tarasti 2014, s. 316. 
134 Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljasen oikeudellinen asiantuntijalausunto 20.11.2007 siitä, 

miten on ymmärrettävä RL 30:7:ssä käytetyt termit ”elinkeinotoiminta ja elinkeinoharjoittaja”. 

Esitutkintapöytäkirja 2400/R/99/11, s. 1134. 
135 Helsingin käräjäoikeus 18.12.2007 R 07/7286 ja Helsingin hovioikeus 3.4.2009 R 08/522 

(lainvoimainen). 
136 Helsingin käräjäoikeus 18.12.2007 R 07/7286, s. 3-4. 
137 Schön 2010, s. V ja 150. 
138 Spolander 2009, s. 12-13. 
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pelaajien osalta siihen, saako pelaaja jalkapallon pelaamisesta palkkaa.139 Täsmällistä 

määritystä siitä, millainen ansiotaso perustaa pelaajan työsuhteen, ei voida esittää.140 Jo 

alhainenkin ansiotaso voi riittää työsuhteen tunnusmerkistön täyttymiseen.141  

Atlantis 2006-tapauksessa elinkeinonharjoittajan palveluksessa olemista ei muuttanut se 

seikka, että palkkioiden määrä oli vähäistä ja ne maksettiin veroteknisistä syistä 

kulukorvauksien muodossa.142 Pääsarjatasolla elinkeinonharjoittamisen määritelmän on 

nähty täyttyvän, mutta kolmannella sarjatasolla Kakkosessa enää vain harvoin.143 

Valtionsyyttäjänä toiminut Juha-Mikko Hämäläinen on kommentoinut lainsäädäntöön 

liittyvää problematiikkaa kuvaavasti RoPS 2009-2011-tapaukseen liittyen: 

”Tässä Rovaniemen tapauksessa lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 

oli siinä mielessä hieman keinotekoinen, kun jouduttiin miettimään, onko 

jalkapallo elinkeinotoimintaa. Tässä päädyttiin siihen, että Veikkausliiga on 

ammattilaissarja, joten ongelma ei konkretisoitunut siltä osin. Ongelma 

tuleekin sitten, kun kysymys on amatöörisarjoista, eli alemmista sarjoista. 

Lahjusrikokset toimivat niin kauan kuin kysymys on elinkeinotoiminnasta eli 

pelaajat saavat palkkaa. Amatöörisarjojen manipuloinneissa meiltä loppuu 

pelimerkit.”144 

19.7.2015 pelattu Kakkosen ottelu MuSa - KaaPo ottelu nousi otsikoihin epäiltynä 

ottelumanipulaationa.145 Otteluun kohdistui manipuloitujen ottelujen mittakaavassakin 

massiiviset kerroinmuutokset.146 Palloliitto teki asiasta tutkintapyynnön poliisille 

24.7.2015.147 Ennen kuin poliisi kuuli tapaukseen liittyen pelaajia, valmentajia, tuomareita, 

muita henkilöitä tai suoritti mitään muitakaan omia tutkimuksia, teki syyttäjä 20.8.2015 

 
139 Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljasen oikeudellinen asiantuntijalausunto 20.11.2007 siitä, 

miten on ymmärrettävä RL 30:7:ssä käytetyt termit ”elinkeinotoiminta ja elinkeinoharjoittaja”. 

Esitutkintapöytäkirja 2400/R/99/11, s. 1135. 
140 Halila – Norros 2017, s. 187. 
141 Halila 2006, s. 368. 
142 Helsingin käräjäoikeus 18.12.2007 R 07/7286, s. 5. 
143 Tarasti 2014, s. 316. 
144 Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläisen 17.1.2013 haastattelu julkaisussa Ikonen 2013, s. 52-53. 
145 Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV 20.7.2015. 
146 Ennen peliä vierasjoukkueen voiton todennäköisyys vedonlyöntimarkkinoilla oli n. 14%, pelin alkaessa n. 

25% ja 12 minuutin kohdalla pelin ollessa vielä maaliton jo yli 50%. Nowgoal sivuston kerroindata, 

http://data.nowgoal.com/3in1odds/31_1120880.html (10.5.2021). 
147 Suomen Palloliiton tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisilaitokselle asiassa 5650/R/64909/15. 
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asiassa esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen 

kustannusperusteisesta esitutkinnan lopettamisesta.148  

Syyttäjä voi päättää esitutkinnan kustannusperusteisesti, jos asian käsittelyn kustannukset 

ovat selvässä epäsuhteessa asian laatuun ja odotettavissa olevaan julkisoikeudelliseen 

seuraukseen nähden.149 Päätöstä perusteltiin eritoten KRP:n aiemmin 

ottelumanipulaatiotapauksissa suorittamiin esitutkintoihin vedoten tutkinnan 

todennäköisellä pitkällä kestolla, sen vaatimilla toimenpiteillä ja näiden kustannuksilla.150  

Syyttäjän mukaan Suomen kolmanneksi korkeimman sarjatason ollessa kyseessä pelaajien 

palkkataso on oletettavasti varsin matala, jonka takia mahdolliset lahjussummat voivat 

arvionvaraisesti olla suuruudeltaan muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen 

euroon. Näin ollen kyseessä olisi lahjusrikoksen perustunnusmerkistö, josta 

oikeuskäytännön perusteella odotettava seuraamus on muutamia kuukausia ehdollista 

vankeutta. Syyttäjän näkemyksen mukaan oli todennäköistä, että esitutkintaa jatkettaessa 

asiassa ei tultaisi saamaan lisänäyttöä epäillyn rikoksen tekijästä tai tekijöistä ilman 

huomattavaa työmäärää, joka olisi selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun 

ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen.151  

Palloliitto oli tutkintapyynnön liitteenä oma-aloitteisesti kertonut hallussaan olevasta ja 

poliisille pyynnöstä luovutettavasta tutkintaan liittyvästä materiaalista sisältäen 

ottelutallenteen, raportin epäilyttävän pelaajan taustoista, teknisen selvityksen 

kerroinmuutoksista sekä useita asiaan liittyviä eri asiantuntija-arvioita.152 

Syyttäjän tekemä esitutkinnan rajauspäätös on hyvin perusteltu ja looginen. Toisaalta 

päätös valottaa jalkapallon alasarjojen ottelumanipulaatioon liittyvää problematiikkaa – 

vaikka toiminta voi tietyissä tapauksissa täyttääkin lahjusrikoksen tunnusmerkistön, ei 

asiaa todennäköisesti edes tutkita.  

 
148 Esitutkintapöytäkirja 5650/R/64909/15; Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 15/6642. 
149 Jokela 2018 s. 284-285. 
150 Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 15/6642. 
151 Ibid. 
152 Suomen Palloliiton tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisilaitokselle asiassa 5650/R/64909/15. 
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3.2.3 Lahjomisteko 

Lahjomisteossa on kyse yksipuolisesta tahdonilmaisusta.153 Se ei edellytä reaktiota 

lahjottavalta, kunhan teko tulee tämän tietoon.154 RL 30 luvun 7 §:n mukaisesti 

lahjomiseksi riittää lahjan lupaaminen, tarjoaminen tai antaminen. Lupaaminen tarkoittaa 

sitoutumista myöhemmin tapahtuvaan lahjuksen antamiseen. Tarjoamisessa on kyse 

tahdonilmaisusta, jonka mukaisesti lahjuksen antaja on sillä hetkellä valmis lahjan 

luovuttamiseen.155 Antaminen taas viittaa lahjan luovuttamisen realisoitumiseen.  

RoPS 2009-2011-tapauksessa lahjomisteoksi luettiin rahan lupaaminen, tarjoaminen sekä 

rahan luovuttaminen etu- ja jälkikäteen riippumatta siitä oliko summa kokonaan tai osittain 

maksettu takaisin tai pidättäydyttiinkö lahjuksen maksamisesta lopulta. Tapaukseen liittyi 

toistakymmentä henkilöä ja lukuisia lahjuksen tarjoamisia, lupaamisia ja maksamisia. 

Osassa lahjomistapauksia jäi osapuolten eriävien kertomusten ja muun näytön osalta 

epäselväksi, minkä verran ja mihin tarkoitukseen rahoja oli maksettu. Lahjotut pelaajat 

vetosivat osin rahansaannin liittyneen muuhun kuin ottelumanipulaatioon ja osin 

rahansaanti kiistettiin kokonaisuudessaan. Tapauksessa ensin Lapin käräjäoikeus ja 

myöhemmin Rovaniemen hovioikeus säännönmukaisesti pitivät mainittuja pelaajien 

kertomuksia epäuskottavina, mikäli muu todistelu johdonmukaisesti osoitti muuta. Kaikille 

vastaajina olleista pelaajista langetettiin ehdolliset vankeusrangaistukset lahjuksen 

ottamisesta elinkeinotoiminnassa.156   

3.2.4 Lahjuksen ottaminen 

RL 30 luvun 8 §:n mukaisessa lahjuksen ottamisessa tekotapana voi olla pyyntö tai aloite 

lahjuksen saamiseksi tai lahjuksen vastaanottaminen. Tunnusmerkistön täyttävä 

vastaanottaminen edellyttää hallinnan siirtämisen lisäksi vastaanottajan hyväksyvää 

tahdonilmaisua. Lahjuksen ottamisen osalta edellytetään yhteisymmärrystä antajan ja 

ottajan välillä lahjan luovuttamisesta.157  Lahjuksen ottamisesta ei näin ollen olisi kyse 

tapauksessa, jossa lahjuksen antaja luovuttaa lahjan saajan hallintaan, esimerkiksi tämän 

 
153 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 888. 
154 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Lahjominen. 
155 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Viranomaisiin kohdistuvat 

lahjusrikokset – Lahjuksen antaminen (RL 13:18) – Tekotavat; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – 

Viljanen – Wahlberg 2018, s. 888. 
156 Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen) ja Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498. 
157 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 888. 
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työhuoneeseen tai kotipihalle, ilman saajan hyväksyntää. Tällöin ratkaisevaksi muodostuu 

se, miten lahjan saaja toimii saadessaan tiedon lahjasta. Mikäli hän ei ota lahjaa vastaan 

vaan pyrkii sen palauttamaan, ei kyse olisi hänen osaltaan lahjusrikoksesta toisin kuin 

lahjan antajan osalta. Toisaalta mikäli saaja osoittaa toimillaan hyväksyvänsä lahjan, on 

kyse myös hänen osaltaan lahjusrikoksesta. Lahjuksen ottamisesta voi olla 

poikkeuksellisesti kyse myös lahjotun toimiessa työnantajansa eduksi.158 

RoPS 2009-2011-tapauksessa ottelumanipulaatio osassa otteluissa oli järjestetty 

päättymään lahjuksen ottaneiden pelaajien joukkueen kannalta suotuisalla tavalla. Osa 

vastaajista esitti puolustuksenaan väitteen siitä, että lahjuksen ottamisen tunnusmerkistö 

edellyttäisi vahingon aiheutumista asianomistajana toimineelle RoPS:lle. Lapin 

käräjäoikeus tyrmäsi kannan vedoten lainvalmistelutöihin, joiden mukaan lahjomisena 

pidettäisiin myös työnantajan palveluksessa olevalle tarjottavaa oikeudetonta etua, joka ei 

millään tavalla suoranaisesti vahingoita työnantajaa.159 Lapin käräjäoikeuden mukaan 

tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä lahjuksen antajaa suosivia suorituksia ottelussa, 

vaan riittävää on, että lahjus hyväksytään myöhemmin tapahtuvaa suosimista vastaan.160 

Edelleen Lapin käräjäoikeuden mukaan lahjusrikosten tunnusmerkistöt eivät edellytä 

lahjuksen tarjoajan ja työnantajan intressien olevan keskenään erisuuntaisia. Myös 

työnantajan palveluksessa olevalle tarjottu oikeudeton etu, joka ei millään tavalla 

suoranaisesti vahingoita työnantajaa merkitsee luvatonta puuttumista elinkeinonharjoittajan 

toimintapiiriin sekä vaarantaa tämän ja palveluksessansa olevien välistä 

luottamussuhdetta.161 Rovaniemen hovioikeus yhtyi Lapin käräjäoikeuden kantaan.162 

3.2.5 Lahja lahjuksena 

Lahjukseksi tulkittava lahja on etu, joka ainakin hetkellisesti parantaa lahjuksen 

vastaanottajan asemaa. Lahja voi muodoltansa olla muutakin kuin rahaa, esimerkiksi etuus, 

alennus, normaalista vieraanvaraisuudesta poikkeavaa kestitystä, arvonimi tai kunnianimi. 

Lahjalla ei välttämättä tarvitse olla taloudellista arvoa. Tyypillisimpiin lahjuksiin kuuluvat 

ravintolakestitykset, pääsyliput, matkat, juhlatilaisuudet, lahjaesineet ja sopimuksiin 

perustuvat rahalliset provisiot. KKO 2017:67 tapauksen mukaisesti seksuaalinen 

 
158 Ibid., s. 781-782. 
159 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 84. 
160 Ibid. 
161 Ibid., s. 85. 
162 Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen), s. 31-32. 
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kanssakäyminenkin voi olla lahjusrikossääntelyssä tarkoitettu etu, vaikkakin tuomiosta 

ilmenevin perustein tästä ei aina kyseenalaisissa olosuhteissakaan ole kyse.163 

Maailmalla ottelumanipulaatiotapauksissa lahjuksina on käytetty rahan lisäksi muun 

muassa prostituoituja, hienoja illallisia, luksushotelleissa kestitystä ja erilaisia 

lahjaesineitä.164 Suomessa esillä olleissa jalkapallon ottelumanipulaatiotapauksissa 

lahjuksena on poikkeuksetta ollut rahaa. Rahan lisäksi RoPS 2009-2011- tapauksessa 

ottelujärjestelijä Perumal käytti lahjuksena riskittömän vedon tarjoamista. 8.8.2010 pelatun 

RoPS – FC Espoo ottelun osalta lahjotut pelaajat itse halusivat nimittäin sijoittaa 

vedonlyöntiin 40 000 euroa, jonka ottelumanipulaattori Perumal oli luvannut kattaa omista 

rahoistaan, mikäli veto häviää. Veto hävisi ja Perumal kattoi tappiosumman omista 

rahoistaan.165  

3.2.6 Lahjan oikeudettomuus 

Lahjan tulee lahjusrikoksien tunnusmerkistön mukaisesti olla oikeudeton. 

Oikeudettomuusarviointi tapahtuu tapauskohtaisen harkinnan kautta. Oikeudettomasta 

lahjasta ei lähtökohtaisesti ole kyse esimerkiksi kohtuullisen syntymäpäivä- tai joululahjan 

osalta. Lahjan arvon kohtuullisuuden suhteen olennaista on sen arvo saajalle.166 

Lainsäädännössä tai sen esitöissä ei ole määritelty raja-arvoa lahjan arvolle, jonka 

ylittyessä kyse olisi oikeudettomasta lahjasta. Vastaavasti lahjan oikeudetonta muotoa ei 

ole määritelty.167 Se ei olisi mielekästäkään, sillä vaarana olisi, että raja-arvon juuri 

alittavasta summan maksamisesta muodostuisi hyväksytty yhteiskunnallinen normi lisäten 

korruption määrää. Yleisesti arvokkaampaa lahjaa voidaan todennäköisemmin pitää 

lahjuksena kuin vähäarvoisempaa.168 Oikeudettomuusarvioinnissa otetaan huomioon aina 

se, pyrkiikö lahjuksen antaja vaikuttamaan lahjalla lahjottavan ja elinkeinonharjoittajan 

väliseen luottamussuhteeseen sitä horjuttavasti. Mikäli luottamussuhteeseen on pyritty 

vaikuttamaan, voi sinällään arvoltaan vähäinen ja muutoin hyväksyttäväkin lahja 

 
163 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Viranomaisiin kohdistuvat 

lahjusrikokset – Lahjuksen antaminen (RL 13:18) – Lahjan tai edun arvo; Frände – Matikkala – Tapani – 

Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 769 ja 880. 
164 Guardian 4.3.1999. 
165 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 66-68. 
166 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Lahjus. 
167 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Viranomaisiin kohdistuvat 

lahjusrikokset – Lahjuksen antaminen (RL 13:18) – Lahjan tai edun arvo; Frände – Matikkala – Tapani – 

Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 880. 
168 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 773 ja 880. 
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muodostaa säännöksen merkityksessä oikeudettoman edun.169 Oikeuskäytännön mukaan jo 

alle 10 euron arvoista 0,75 litran vodkapulloa on voitu pitää lahjuksena.170 Mikäli 

elinkeinonharjoittaja, jonka palveluksessa lahjan saaja työskentelee, hyväksyy etukäteen 

lahjan vastaanottamisen, ei kyse ole rangaistavasta lahjuksen ottamisesta. Hyväksyntä voi 

olla myös konkludenttista.171 

Suomessa oikeuteen asti edenneissä lahjustapauksissa pienin yhdelle pelaajalle yksittäiseen 

ottelumanipulaatio-otteluun osallistumisesta maksettu lahjus on ollut 500 euroa ja suurin 

25 000 euroa.172  

3.2.7 Suosimisedellytys 

Lahjussäännöksiin sisältyvän suosimisedellytyksen mukaisesti lahjuksenantajan tulee 

lahjuksella erityisesti pyrkiä lahjottavan tehtävässä tai toimessa suosituksi tulemiseen. 

Muutenkin tehtäväksi tulevan ratkaisun varmistamiseen pyrkiminen riittää. Vastaavasti 

lahjuksen vastaanottajan rangaistavuuden osalta edellytetään lahjojan suosimistarkoitusta 

tehtävää tai toimea suorittaessa. Toisaalta ei edellytä sitä, että lahjottava toimisi 

velvollisuuksiensa vastaisesti, tai edes sitä, että pystyttäisiin selvittämään mihin ratkaisuun 

lahjoja pyrki vaikuttamaan.173 

Tahallisuuden tulee aina kattaa suosimisedellytys. Lahjuksen tarjoaminen toisen 

syrjimiseksi ei täytä lahjusrikoksen tunnusmerkistöä, ellei samaan aikaan pyritä suosimaan 

jotakuta toista. Tätä lahjusrikoksen soveltamisalan rajoittamista on kritisoitu perustuen 

siihen, että se hankaloittaa näyttökynnyksen täyttymistä. Epäilyt säännönmukaisesti 

kiistävät lahjonnan suosimisedellytyksen olemassaolon ja asiaa joudutaan arvioimaan 

tapauksen olosuhteista päätelmiä tekemällä.174  

RoPS 2009-2011-tapauksessa ottelujärjestelijänä toiminut Perumal luovutti 10 000 

Yhdysvaltain dollaria175 RoPS:n pelaaja Musondalle. Summan Perumal oli luovuttanut 

 
169 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Lahjus. 
170 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 881. 
171 Ibid., s. 769 ja 779. 
172 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 10, 83 ja 89-90; Oulun käräjäoikeus 6.5.2011 R 11/900 

(lainvoimainen), s. 7.  
173 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Suosiminen; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – 

Wahlberg 2018, s. 770-771. 
174 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 772. 
175 Summan arvoksi katsottiin tuolloin 6 725 euroa. Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 90. 
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Musondalle luodakseen tähän luottamussuhteen, jonka myötä tulevista 

ottelumanipulaatioista voitaisiin sopia.176 Musonda kiisti Lapin käräjäoikeudessa 

ottaneensa rahaa suosiakseen tehtävässään rahan antajaa tai ketään muutakaan.177 Lapin 

käräjäoikeuden mukaan Musondan täytyi tietää Perumalin olevan ottelumanipulaation 

järjestäjä ja piti muutenkin epäuskottavana, että Musonda olisi pitänyt tuntemattoman 

ihmisen antamaa ja vuosipalkkansa ylittänyttä summaa vastikkeettomana lahjana.178 

Rovaniemen hovioikeudessa Musonda vetosi siihen, että kysymys oli ollut 

agenttikontaktista, jonka myötä hän oli yrittänyt päästä paremman jalkapalloseuran 

pelaajaksi.179 Rovaniemen hovioikeus ei pitänyt väitettä uskottavana ja hyväksyi Lapin 

käräjäoikeuden johtopäätökset näytöstä.180 

Rangaistavan lahjuksen antamisen osalta edellytyksenä ei myöskään ole lahjojan 

onnistuminen vaikuttamispyrkimyksessään, sillä tähän pyrkiminen itsessään riittää. Mikäli 

lahjuksella pyritään vaikuttamaan muuhun lahjotun toimeen, kuin elinkeinonharjoittajan 

palveluksessa tai puolesta toimimiseen, ei lahjusrikosten tunnusmerkistö täyty.181  

WJK 2006-tapauksessa miesten kakkosdivisioonajoukkue WJK:n vastuuvalmentajana 

toiminut Nissinen tarjosi Veikkausliigajoukkue FF Jaron valmentajalle noin 17 000 

euroa182 ottelun häviämisestä ja Ykkösessä pelanneiden Rakuunoiden maalivahdille 3 000 

euroa ottelun häviämisestä. Molemmat tarjoukset hylättiin.183 Samassa tapauksessa 

suurvedonlyöjänä tunnettu Lepistö tarjosi määrittelemättömäksi jääneen summan 

Ykkösessä pelanneen FC Hongan maalivahdille kahden ottelun tuloksiin vaikuttamisista. 

Lahjusta ei otettu vastaan.184 Sekä Nissinen että Lepistö saivat langettavat tuomiot 

lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.185 

 
176 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 50-51. 
177 Ibid., s. 18 
178 Ibid., s. 51. 
179 Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen), s. 4. 
180 Ibid., s. 25. 
181 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Suosiminen; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – 

Wahlberg 2018, s. 770-771. 
182 100 000 markkaa. Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666, s. 1. 
183 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666, s. 1-2, 6-10 ja 14. 
184 Ibid., s. 3, 11-12 ja 14. 
185 Ibid., tuomiolauselmat. 
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3.2.8 Lahjan vastaanottajan henkilöpiiri 

Lahjan vastaanottaja voi säännöksen tarkoituksessa olla muukin kuin itse lahjottava. Tämä 

ei muuta lahjomisen kohdetta, jona on aina se, jonka toimintaan lahjuksella pyritään 

vaikuttamaan. Tyypillisesti lahjan kohdentumisessa muulle kuin lahjottavalle kyseeseen 

tulee lahjottavan lähipiiri, jolle lahjan ohjaamisella lahjottava pyrkii peittelemään lahjuksen 

saantiaan. Kyseeseen voi tulla myös oikeushenkilö, esimerkiksi poliittinen puolue tai 

aatteellinen yhdistys. Mikäli lahjan vastaanottaja ja lahjottava eivät ole sama taho, ei lahjan 

saaneelta edellytetä tietoisuutta lahjustarkoituksesta.186 

3.2.9 Ajallinen ulottuvuus 

Rangaistavaksi säädetty lahjonta voi olla RL 30 luvun 7 §:n mukaisesti myös jälkikäteisesti 

tapahtuvaa. Jälkikäteisestä lahjomisesta voi olla kyse esimerkiksi kiitos-lahjassa, jonka 

lahjoja antaa lahjottavalle suosimisen jo tapahduttua. Säännöksessä asia ilmaistaan 

puhumalla palkitsemista.  

Oikeuskirjallisuuden mukaan jälkikäteisen lahjomisen rangaistavuus rajautuisi ajallisesti 

aikaan, jona lahjottava on elinkeinonharjoittajan palveluksessa tai suorittaa tämän puolesta 

tehtävää. 187 Säännöksen sanamuoto tukee tätä tulkintaa. On hieman epäselvää, olisiko 

lahjusrikoksen merkityksessä kiellettyä vastaanottaa lahjusta palvelussuhteen lakattua. 

Vastaavasti sama pätee ennen palvelussuhteen alkamista annettuihin etukäteislahjuksiin.188 

Viljasen mukaan ”lain sanamuoto puoltaa kieltävää vastausta, jota vahvistaa passiivista 

lahjomista koskevan RL 30:8:n muotoilu”189. Tukea kieltävälle vastaukselle tarjoaa myös 

se, etteivät virkamiehiä koskeva lahjusrikossäännökset koske tapauksia, joissa etu ajoittuu 

ennen tai jälkeen virkamiehen virassatoimimisaikaan.190 

Jalkapallossa pelaajien sopimukset ovat aina määräaikaisia. Suomessa pelaajasopimukset 

tyypillisesti ovat yhden kauden mittaisia ja enimmäispituuteen viiteen kauteen yltävät 

sopimukset ovat harvinaisia. Lyhyitä muutaman kuukauden mittaisia pelaajasopimuksiakin 

solmitaan, esimerkiksi vahvistamaan joukkuetta eurosarjojen ajaksi keskikesällä tai 

 
186 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 17. RL 30: Elinkeinorikokset - Lahjusrikokset – Lahjominen 

elinkeinotoiminnassa (RL 30:7) – Suosiminen; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – 

Wahlberg 2018, s. 770 ja 890. 
187 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 775-776. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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syksyllä kotimaan sarjojen putoamis-, nousu- tai mestaruuskamppailussa. Lyhimmillään 

pelaajasopimukset voivat olla vain viikon tai parin mittaisia. Tällaisia sopimuksia on 

lähivuosina käytetty kotimaisessa jalkapallossa etenkin alkuvuodesta kevääseen, kun 

pelaajia halutaan testata virallisissa otteluissa, joissa sopimuksettomien pelaajien 

peluuttaminen ei ole mahdollista.  

RoPS 2008-2011-tapauksessa jalkapalloilija Musondan syyksi luettiin tämän 

ottelujärjestelijä Perumalilta vastaanottama 10 000 Yhdysvaltain dollarin suuruinen lahjus. 

Kyseistä summaa ei ollut yksilöity mitään tiettyä peliä tai toimintaa varten, eikä näin 

esitettykään, vaan se oli maksettu etukäteen tulevaisuuden varalta. Ajallisesti lahjuksen 

maksaminen sijoittui Musondan jo ollessa työsopimussuhteessa RoPS:n kanssa. Hänen 

osallistuttuaan myöhemmin useaan Perumalin järjestämään ottelumanipulaatioon, ei 

syyttäjällä tapauksessa ollut vaikeuksia yhdistää kyseistä etukäteislahjusta muuhun 

tapahtumankulkuun.191 

Pelaajasopimuksiin liittyen on paljon sellaisia tilanteita, joissa pelaaja voi käytännössä 

varmuudella tietää tietyn joukkueen allekirjoittavan hänen kanssaan pelaajasopimuksen, 

jos pelaaja suostuu joukkueen ehdottamiin ehtoihin esimerkiksi palkan osalta. Näin ollen 

on ongelmallista, mikäli ennen sopimuksen solmimista annettuun ennakkolahjukseen ei 

voida soveltaa lahjusrikossääntelyä. Edellä esitetyssä tapauksessa, mikäli Musonda olisi 

vastaanottanut Perumalilta ennakkolahjuksen ennen sopimuksen allekirjoittamista RoPS:n 

kanssa, olisi hän siltä osin saattanut välttää rangaistuksen lahjusrikoksesta.  

3.2.10 Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen 

RL 5 luvun 2 §:n mukaan rangaistusvastuusta voi vapautua, mikäli kyseeseen tulee 

yrityksestä luopuminen tai tehokas katuminen.  

Mikäli rikoksen tekijä ei ole vielä tehnyt kaikkia rikoksen edellyttämiä 

täytäntöönpanotoimia ja kyse on päättymättömästä yrityksestä, on hänen mahdollista 

luopua rikoksen täyttämisestä. Jos tekijä on jo tehnyt kaiken vaaditun rikoksen 

toteuttamiseksi, mutta rikoksen seuraus ei ole vielä ilmentynyt, voi tekijä seurauksen 

estämisellä vapautua seurausvastuusta. Tällöin kyseeseen tulee tehokas katuminen. Sekä 

yrityksestä luopumisen että tehokkaan katumisen tulee olla vapaaehtoista vapauttaakseen 

 
191 Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen), s. 25; Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 

11/498, s. 50-51. 
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tekijän vastuusta. Tästä ei ole kysymys esimerkiksi, mikäli yrityksestä luovuttaisiin poliisin 

toimien takia, joiden seurauksena rikoksen toteuttaminen olisi joka tapauksessa 

mahdotonta.192 

RL 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jos rikoksessa on useita osallisia, voi yrityksestä 

luopuminen ja tehokas katuminen vapauttaa tekijän vastuusta vain, jos hän saa muutkin 

osalliset luopumaan rikoksen täyttämisestä. Vastaava pätee tekijän kyetessä estämään 

tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen tai muulla tavalla poistamaan oman 

toimintansa merkityksen rikoksen toteuttamisessa. 

RoPS 2009-2011-tapauksessa osa vastaajina olleista pelaajista väitti kyseeseen tulevan 

tehokkaan katumisen, mikäli pelaaja ehdotettuun järjestelyyn suostuttuaan muuttaa 

mielensä ja pelaa ottelussa parhaan kykynsä mukaisesti. Lahjusrikoksen osalta 

tunnusmerkistö täyttyy lahjuksen ottajan osalta hänen hyväksyessä lahjuksen myöhemmin 

tapahtuvaa suosimista vastaan, eikä erillistä seuraamusta edellytetä. Lapin käräjäoikeus 

huomautti vastaajille, ettei jo täytettyä rikosta voi tehokkaasti katua. Pelaajien osalta 

tunnusmerkistö oli täyttynyt lahjuksen hyväksynnän hetkellä ja lahjojien osalta lahjusta 

tarjotessa.193 

AC Oulu 2011194-tapauksessa vastaajina olleet veljekset Donowell ja Donomic Yobe 

vetosivat niin ikään tehokkaaseen katumiseen. Kertomuksiensa mukaan he olivat ottelua 

edeltäneissä alkulämmittelyissä päättäneet olla toimimatta ottelujärjestelijöiden kanssa 

sopimallaan tavalla.195 Oulun käräjäoikeus tyrmäsi argumentin. Vaikka Yobet eivät olleet 

kertomuksiensa mukaan toteuttaneetkaan sovittua täsmällisesti, olivat he kuitenkin 

tahallisesti peliesityksillään pitäneet huolta ottelujärjestelijöiden varsinaisen päämäärän 

toteutumisesta. Toisaalta tunnusmerkistön mukainen lahjuksen ottamisteko oli jo ennen 

ottelun alkua täyttynyt kahteenkin otteeseen – ensin Yobejen hyväksyessä lahjuksen ja 

toisen kerran heidän vastaanottaessaan lahjuksen.196 

 
192 Hakamies et al. 2021, I Yleisiä kysymyksiä – 7. Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet – 

Yritys ja valmistelu – Rikoksen yritys – Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen 
193 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 86. 
194 Oulun käräjäoikeus 6.5.2011 R 11/900 (lainvoimainen). 
195 Ibid., s. 5. 
196 Ibid., s. 6-7. 
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3.3 Törkeä lahjusrikos (RL 30:7a ja RL 30:8a)  

RL 30 luvun 7 a §:n mukainen törkeä lahjominen tulee kyseeseen, kun RL 30 luvun 7 §:n 

mukainen tunnusmerkistö lahjomisesta täyttyy ja lisäksi lahjuksen antaja pyrkii 

huomattavan hyödyn saavuttamiseen tai toiselle tuntuvan vahingon tai haitan 

aiheuttamiseen, taikka lahjan tai edun arvon ollessa huomattava.  

Vastaavasti RL 30 luvun 8 a §:n mukaisesta törkeästä lahjuksen ottamisesta on kyse RL 30 

luvun 8 §:n tunnusmerkistön täyttyessä ja lahjuksen ottajan toimiessa tai tämän 

tarkoituksena ollessa toimia tehtävässään lahjuksen antajaa toista huomattavasti hyödyttäen 

tai toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen taikka lahjan tai edun arvon ollessa 

huomattava.  

Lisäksi törkeissä tekomuodoissa edellytetään lahjusrikoksen olevan kokonaisuutena 

arvostellen törkeä. Rangaistusasteikko säännösten osalta on identtinen: neljästä 

kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. 

3.3.1 Merkittävä lahjus 

Huomattavuusarvioinnissa ratkaisevaa on lahjan arvo lahjottavalle ja lahjojan tietoisuus 

tästä.197 Punnittavaksi tulee myös lahjuksen antajalle lahjasta koituvat kustannukset.198 

Vastaavasti haitan aiheuttamisen osalta tuntuvuusarvioinnissa asiaa tarkastellaan 

haitankärsijän perspektiivistä. Hyödyn, vahingon tai haitan ei tarvitse olla taloudellista, 

vaikka se usein sitä onkin.199  

Euromääräisiä rajoja ei lainsäädännössä tai esitöissä ole kvalifioimisperusteeseen liitetty 

vaan harkinta tehdään tapauskohtaisesti. Suuntaa antavana indikaattorina voidaan 

kuitenkin pitää talousrikoksiin liittyvässä oikeuskäytännössä pidettyä huomattavan hyödyn 

määrää, joka on vähintään 20 000 euroa.200 Mainittua summaa pienempi lahjus voi täyttää 

kvalifioimisperusteen ja toisaalta arvokkaammankin lahjuksen ollessa kyseessä voidaan 

jäädä lahjusrikoksen perusasteen tasolle.  

Tapauksessa KKO 2016:39 kansanedustajan vastaanottama 34 843 euron arvoinen lahjus 

ylitti kvalifiointiperusteen mukaisen huomattavan lahjan rajan. Kokonaisarvostelussa 

 
197 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 893. 
198 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Viranomaisiin kohdistuvat 

lahjusrikokset – Törkeä lahjuksen antaminen (RL 16:14) – RL 16:14. 
199 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 893. 
200 Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2015, s.21 ja 31. 
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korkein oikeus kiinnitti huomiota lahjuksen ottajan menettelyn toistuvuuteen, 

pitkäkestoisuuteen ja siihen, että hän oli vaarantanut yhteiskunnallisesti tärkeän ja 

taloudellisesti merkittävän julkisen avustustoiminnan luotettavuutta. Korkein oikeus 

tuomitsi lahjuksen ottajan yhden vuoden kahden kuukauden ehdolliseen 

vankeusrangaistukseen.201 Tapauksessa kyse oli RL 40 luvun 2 §:n mukaisesta törkeästä 

lahjuksen ottamisesta virkarikoksena. Punninta kvalifiointiperusteen mukaisen lahjan 

huomattavan arvon suhteen on vastaavanlaista RL 30 luvun lahjontatunnusmerkistöjen 

osalta. Myös kokonaisarviointi on hyvin saman kaltaista. 

Tapauksessa KKO 1997:33 kyseeseen tullut noin 4000 euron202 arvoinen lahjus ei riittänyt 

täyttämään RL 40 luvun 2 §:n törkeän lahjuksen edellyttämää huomattavan lahjan rajaa. 

JJK 2009203-tapauksessa Veikkausliigajoukkue JJK:n maalivahdille Szerovaylle tarjottiin 

15 000 euron lahjus sitä vastaan, että tämä manipuloisi joukkueensa ottelua. Szerovay ei 

hyväksynyt tarjousta ja ilmoitti siitä JJK:n toimitusjohtajalle.204 Asia eteni poliisitutkintaan 

ja edelleen Jyväskylän käräjäoikeuteen, jossa lahjuksen tarjoaja Horvath tuomittiin viiden 

kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.205 

Horvath valitti tuomiostaan Vaasan hovioikeuteen, joka hylkäsi valituksen.206 Tapaus on 

ajalta ennen RL 30 luvun 7 a §:n mukaista säädöstä törkeästä lahjuksen antamisesta, eikä 

siitä siten suoraan voi vetää johtopäätöksiä, mitä pidetään merkittävä lahjuksena. Toisaalta 

Horvathille seurannut alhainen viiden kuukauden ehdollinen tuomio osaltaan indikoi 

alhaista moitittavuutta. 

Ottelujärjestelijä Perumalin katsottiin luvanneen, tarjonneen sekä antaneen lahjuksina 

pelaajille tapauksissa RoPS 2008-2011, AC Oulu 2010 ja MIFK 2010207 yhteensä 568 000 

euroa yhdeksään manipuloituun otteluun liittyen.208 Hänen kertomansa mukaan yksittäisen 

onnistuneen manipuloidun ottelun vedonlyöntituotto oli kulujen jälkeen ollut koko 

ottelumanipulaatiota järjestelevälle ryhmittymälle normaalisti 0,5 – 1,5 miljoonaa euroa. 

Hänen oma palkkionsa onnistuneesta ottelumanipulaatiosta oli 50 000 euroa, jonka lisäksi 

 
201 KKO:2016:39, kohdat 52-56 ja tuomiolauselma. 
202 25 000 markkaa. 
203 Jyväskylän käräjäoikeus 30.11.2009 R 09/2639 ja Vaasan hovioikeus 31.1.2011 R 10/72 (lainvoimainen). 
204 Jyväskylän käräjäoikeus 30.11.2009 R 09/2639, s. 3.  
205 Ibid., tuomiolauselma. 
206 Vaasan hovioikeus 31.1.2011 R 10/72 (lainvoimainen) tuomiolauselma. 
207 Tapaus ei edennyt omana juttunaan tuomioistuimeen. Sitä sivuttiin Perumalin osalta Lapin käräjäoikeus 

19.7.2011 R 11/498. 
208 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 7-10. 
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hän sai osuuden koko ryhmittymän tuotoista.209 Perumal sai yhteensä kahden vuoden 

ehdottoman vankeusrangaistuksen syyksiluetuista kolmesta lahjomisesta 

elinkeinotoiminnasta, väärennyksestä, valtionrajarikoksesta ja haitanteosta 

virkamiehelle.210 Perumalin tapaukset ovat niin ikään ajalta ennen RL 30 luvun 7 a §:n 

säätämistä. Perumal sai tuomioksi maksimirangaistuksen, jonka laki tuolloin 

perusmuotoisesta lahjuksen antamisesta ja muista hänen syyksiluetuista rikoksista 

mahdollisti. Rangaistuksen arvioinnissa huomioitiin koventamisperusteina RL 6 luvun 5 

§:n 1 kohdan tarkoitetulla tavalla rikoksien tekeminen suunnitelmallisesti ja 2 kohdassa 

tarkoitettu rikoksien tekeminen vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen ryhmän 

jäsenenä sekä lieventämisperusteena RL 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaisena pyrkimys 

edistää rikoksensa selvittämistä.211 Mikäli Perumalin rikokset olisivat tapahtuneet 

muutamaa vuotta myöhemmin, olisi hänen syykseen luettu RL 30 luvun 7 a §:n mukainen 

törkeä lahjuksen antaminen ja todennäköisesti tuomittu vankeusrangaistuskin olisi ollut 

pidempi.  

3.3.2 Ajallinen ulottuvuus 

Lahjusrikosten perustekomuodoista poikkeavasti etu- tai jälkikäteinen lahjonta ei täytä 

törkeiden tekomuotojen tunnusmerkistöjä.212 

3.4 Syyteoikeus 

Asianomistajalla tarkoitetaan rikoksella loukattua henkilöä.213 Asianomistajalla on 

rikosprosessissa merkittäviä oikeuksia, joihin kuuluvat oikeus syytteen nostamiseen ja sen 

ajamiseen oikeudenkäynnissä sekä oikeus esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin 

osallistumiseen.214 RL 30 luvun mukaiset lahjusrikokset ovat RL 30 luvun 12 §:n 

mukaisesti virallisen syytteen alaisia ja näin ollen asianomistajan haluttomuus 

oikeuksiensa käyttämiseen ei estä tapauksen käsittelemistä tuomioistuimessa, sillä syyttäjä 

voi nostaa syytteen oma-aloitteisesti asianomistajan syyteoikeuden käyttämättä 

jättämisestä huolimatta.215  

 
209 Ibid., s. 88. 
210 Ibid., tuomiolauselma 10. 
211 Ibid., s. 88. 
212 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 783. 
213 Jokela 2018, s. 73. 
214 Virolainen – Pölönen 2004, s. 154. 
215 Laurio 2020, s. 141. 
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Asianomistaja-asemassa olevat seurat eivät välttämättä kärsi varsinaista vahinkoa 

ottelumanipulaatiosta, toisin kuin sen julkitulon jälkeisestä negatiivisestä mediahuomiosta. 

Seuran ollessa asianomistaja-asemassa, on rikoksesta epäiltynä aina seuran työntekijä, oli 

kyseessä sitten pelaaja, toimihenkilö, valmentaja tai muu toimija. Kyseessä voi olla seuran 

syyteoikeuden käyttämisestä päättäville hyvinkin läheinen taho. Ei olekaan ihme, että 

seurat voivat olla haluttomia toimimaan asianomistaja-asemassa. 

WJK 2006-tapaus on ajalta ennen RL 30 luvun 12 §:n voimaantuloa 17.5.2011. Tuolloin 

voimassa olleen vanhan lain mukaisesti RL 30 luvun mukaiset lahjusrikokset olivat 

asianomistajarikoksia, poikkeuksena rikoksen syytteeseen panemisen mahdollisuus erittäin 

tärkeän yleisen edun sitä vaatiessa. Tapauksessa asianomistajat eivät asettaneet rikoksia 

syytteeseen pantavaksi.216 

Aikaisemman lain esitöiden mukaan edellytys erittäin tärkeästä yleisestä edusta saattoi 

täyttyä esimerkiksi rikollisen toiminnan ollessa jatkuvaa, laajaa tai sen koskiessa 

huomattavan suuria varallisuusarvoja. Vantaan käräjäoikeuden mukaan tapauksessa 

kyseessä olleisiin lahjontatapauksiin liittyi lahjojan tarkoitus hankkia huomattavia voittoja. 

Tämä menettely puolestaan oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta vedonlyönnin- ja 

urheilutapahtumien rehellisyyteen, joka vaikuttaa yleisemminkin sekä vedonlyönnin- että 

urheilutapahtumien järjestäjiin negatiivisella tavalla. Näin ollen erittäin tärkeän yleinen etu 

vaati syytteen nostamista.217 Helsingin hovioikeus hyväksyi Vantaan käräjäoikeuden 

ratkaisun perusteluineen syyteoikeuden osalta.218 

3.5 Rikoksen yksiköinti 

Rikoksen yksiköinnissä on kyse siitä, katsotaanko usea rikollinen teko toisiinsa liittyväksi 

yhdeksi rikokseksi vai useiksi erillisiksi rikoksiksi. Yksittäisen tunnusmerkistön 

tulkinnasta riippuu, kuinka paljon samanlaista toimintaa voidaan sisällyttää 

tunnusmerkistön yksinkertaisen toteuttamisen piiriin. Toiset tunnusmerkistöt, kuten jonkin 

toiminnan luvaton harjoittaminen, sitovat yhdeksi rikokseksi hyvinkin pitkäaikaisen 

toiminnan.219 

 
216 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666, s. 6. 
217 Ibid. 
218 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen), s. 22. 
219 Hakamies et al. 2021, I Yleisiä kysymyksiä – 7. Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet – 

Rikosten yhtyminen – Erottelu yhden ja usean rikoksen välillä. 
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Ottelumanipulaation liittyvien lahjusrikosten osalta yksiköinti on tehty 

asianomistajakohtaisesti. Pelaajien osalta saman seuran palveluksessa tapahtuneet 

lahjuksien ottamiset on käsitelty yhtenä ja vastaavasti ottelujärjestelijän osalta kaikki 

yhteen seuraan liittyvät lahjuksen antamiset yhtenä rikoksena. RoPS 2009-2011-

tapauksessa pelaajat olivat syyllistyneet lukuisiin lahjuksen ottamisiin saman seuran 

palveluksessa ollessaan. Toisaalta Perumal oli lahjonut kolmen eri joukkueen pelaajia. 

Pelaajat tuomittiin kukin yhdestä lahjuksen ottamisrikoksesta ja Perumal kolmesta 

lahjomisrikoksesta.220 

Yksiköinnillä on ottelumanipulaatioon liittyvissä lahjusrikoksissa merkitystä sen suhteen, 

täyttyvätkö törkeän tekomuodon kvalifiointiperusteet.221 Mikäli 

ottelumanipulaatiokokonaisuuden katsottaisiin koostuvan saman tekijän osalta lukuisista 

lahjusrikoksista yhden rikoksen sijaan, jää törkeän tekomuodon kvalifiointiperusteet 

todennäköisemmin täyttymättä ja tämän kautta rangaistus mahdollisesti lievemmäksi. 

RoPS 2009-2011-tapaus on ajalta ennen törkeän lahjusrikoksen lisäämistä rikoslakiin. 

Tapauksessa lahjuksia vastaanottaneen pelaajan Mwaban syyksi luettiin lahjusten 

ottaminen yhteensä 10 peliin liittyen. Yksittäiset ottelukohtaiset lahjussumat vaihtelivat 

hänen kohdallaan 1000 euron ja 10 000 euron välillä kokonaislahjussumman noustessa 

40 013 euron suuruiseksi.222 Mikäli lahjukset olisi vastaanotettu RL 30 luvun 8 a §:n 

mukaisen törkeän lahjuksen ottamisen säätämisen jälkeen, riittäisi kokonaislahjussumma 

säännöksen kvalifiointiperusteena olevan huomattavan edun223 täyttämiseen. Toisaalta 

yksittäisinä lahjusrikoksina tarkasteltaessa edes suurin yksittäinen 10 000 euron lahjus ei 

välttämättä riittäisi.  

3.6 Rangaistuskäytäntö 

Perusmuotoisen lahjusrikoksen rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuotta vankeutta ja 

törkeän lahjusrikoksen kohdalla neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. Oikeuteen 

asti edenneissä lahjusrikoksissa rangaistukset ovat vaihdelleet neljän kuukauden 

ehdollisesta vankeusrangaistuksesta aina kahden vuoden ehdottomaan 

vankeusrangaistukseen. 

 
220 Rovaniemen hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen) tuomiolauselmat; Lapin käräjäoikeus 

19.7.2011 R 11/498, s. 86-87 ja tuomiolauselmat. 
221 Kvalifiointiperusteisiin liittyen kts. luku 3.3 Törkeä lahjusrikos (RL 30:7a ja RL 30:8a). 
222 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 89. 
223 Kts. luku 3.3.1 Merkittävä lahjus. 
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Atlantis 2006224-tapauksessa joukkueen maalivahti Mishchuk tuomittiin lahjuksen 

ottamisesta elinkeinotoiminnassa neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.225 Tapaus 

koski yhden ottelun manipuloimista.226 

WJK 2006-tapauksessa WJK:n valmentaja Nissisen syyksi luettiin kaksi lahjomista 

elinkeinotoiminnassa ja törkeä petos, joista tuomittiin yhdistelmärangaistuksena yksi vuosi 

yksi kuukausi ehdollista vankeutta. Vastaavasti suurvedonlyöjä Lepistön syyksi luettiin 

lahjominen elinkeinotoiminnassa ja törkeä petos, joista tuomittiin yksi vuosi ehdollista 

vankeutta.227 Nissisen osalta lahjomisyritykset käsittivät kaksi ottelua ja törkeä petos liittyi 

kolmanteen. Lepistön osalta osalta lahjomisyritys kohdistui ensimmäiseen ja törkeä petos 

toiseen otteluun.  

JJK 2009-tapauksessa Horvathin syyksi luettiin Jyväskylän jalkapalloklubin maalivahdin 

lahjontayrityksestä lahjominen elinkeinotoiminnassa, josta määrättiin 

rangaistusseuraamuksena viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus.228 

RoPS 2009-2011-, AC Oulu 2011- ja MIFK 2011- tapauksissa ottelujärjestelijänä 

toimineelle Perumalille syyksiluettiin kolme lahjomista elinkeinotoiminnassa liittyen 

kahdeksaan otteluun ja 12 pelaajan lahjomiseen, väärennös, valtionrajarikos ja haitanteko 

virkamiehelle. Yhdistettynä rangaistusseuraamuksena langetettiin kaksi vuotta ehdotonta 

vankeutta.229 

RoPS 2009-2011-tapauksessa yhdeksälle pelaajalle syyksi luettiin kullekin lahjuksen 

ottaminen elinkeinotoiminnassa ja osalle tämän lisäksi avunanto lahjomiseen 

elinkeinotoiminnassa. Kokonaisuudessa syyksi luettiin 22 eri lahjuksenottamistilannetta. 

Pelaajakohtaisten lahjuksenottamistilanteiden syyksilukemisten lukumäärä vaihteli yhden 

ja 19 välillä.230 Lainvoimaisiksi jääneet rangaistusseuraamukset vaihtelivat kuuden 

kuukauden ja yhden vuoden kahdeksan kuukauden ehdollisten vankeusrangaistusten 

 
224 Helsingin käräjäoikeus 18.12.2007 R 07/7286 ja Helsingin hovioikeus 3.4.2009 R 08/522 

(lainvoimainen). 
225 Helsingin hovioikeus 3.4.2009 R 08/522 (lainvoimainen) tuomilauselma ja Helsingin käräjäoikeus 

18.12.2007 R 07/7286 tuomiolauselma.  
226 Helsingin käräjäoikeus 18.12.2007 R 07/7286, s. 1.  
227 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen) tuomiolauselmat ja Vantaan käräjäoikeus 

6.3.2008 R 07/1666 tuomiolauselmat. 
228 Vaasan hovioikeus 31.1.2011 R 10/72 (lainvoimainen) tuomiolauselma ja Jyväskylän käräjäoikeus 

30.11.2009 R 09/2639 tuomiolauselma. 
229 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 7-11, 86-87 ja tuomiolauselma 10; Rovaniemen hovioikeus 

22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen) tuomiolauselma 10. 
230 Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498, s. 86-87. 
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välillä. Merkille pantavaa on myös se, että jokaisen viiden hovioikeuteen tuomiostaan 

valittaneen pelaajan kohdalla tuomiota alennettiin huomattavasti.231 

AC Oulu 2011-tapauksessa pelaajaveljekset Donomic ja Donowell Yobe tuomittiin 

lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa seitsemän kuukauden ehdollisiin 

vankeusrangaistuksiin.232 Veljesten syyksi luettiin lahjuksien ottaminen yhteen 

manipuloituun otteluun liittyen.233 

  

 
231 Seuraavassa tuomion saaneen pelaajan nimi, käräjäoikeuden asettaman tuomion pituus ja suluissa 

hovioikeuden tuomio. Chibwe 1v 6kk (1v), Kunda 1v 6kk (10kk), Musonda 1v 8kk (1v), Chibanga 1v 4kk 

(8kk) ja Mweetwa 1v 4kk (8kk). Lapin käräjäoikeus 19.7.2011 R 11/498 tuomiolauselmat; Rovaniemen 

hovioikeus 22.3.2012 R 11/734 (lainvoimainen) tuomiolauselmat. 
232 Oulun käräjäoikeus 6.5.2011 R 11/900 (lainvoimainen) tuomiolauselmat.  
233 Ibid., s. 6-7. 
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4. Petosrikossääntely (RL 36:1-3) 

4.1 Sääntelyn tausta 

Petosrikoksiin liittyvä sääntely on verrattain vanhaa. Sitä uudistettiin rikoslain 

kokonaisuudistuksen I-vaiheessa vuonna 1990 ja sen nykymuoto astui lähes 

kokonaisuudessaan voimaan 1.1.1991.234 Vain RL 36 luvun 1 §:n 2 momenttia muutettiin 

tämän jälkeen vastaamaan Euroopan unionin 28.5.2001 hyväksymää puitepäätöstä.235  

Petossääntelyn tarkoituksena on ensisijaisesti suojata varallisuutta.236 Petosrikoksia 

koskeva oikeuskäytäntö heijastelee vaihdannan muutoksia ja talouden ilmiöitä. Uutena 

soveltamiskenttänä nousi 2000-luvun vaihteessa joukkoon niin sanotut 

vedonlyöntipetokset, joissa ottelumanipulaation keinoin tavoitellaan 

vedonlyöntivoittoja.237 Nykyisin vedonlyöntipetoksen on kuvattu olevan ”häkellyttävän 

yleistä”.238 

Ottelumanipulaation liittyen paljon on muuttunut siirryttäessä 1990-luvulta 2020-luvulle. 

Tekniikan kehittyminen ja internetin käytön yleisyyden merkittävä kasvu lisäsivät 

maailmanlaajuisesti liikkuvia vedonlyöntivolyymejä räjähdysmäisesti samalla kasvattaen 

vedonlyöntimuotojen määrää. Urheilu itsessään on kaupallistunut ja muuttanut monelta 

osin muotoaan. Ottelumanipulaatiota on toki ollut olemassa jo 90-luvulla, mutta ei 

nykymuodossaan tai laajuudessaan.  

4.2 Erehdyttämispetos (RL 36:1.1) 

RL 36 luvun 1 §:n 1 momentti koskee erehdyttämispetosta. Säännöksen mukaan, joka 

hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista 

vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään 

tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai 

sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon 

tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. RL 36 luvun 1 §:n 3 momentti kriminalisoi 

myös yrityksen.  

 
234 Kts. Laki 24.8.1990/769. 
235 HE 2/2003 vp, s. 1 ja 3. 
236 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 629. 
237 Hakamies et al. 2021, Petosrikokset – Yleistä – Suojan kohde.  
238 Halila – Norros 2017, s. 127. 
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Erehdyttämispetoksen perustunnusmerkkejä on viisi: 1) toisen erehdyttäminen tai 

erehdyksen hyväksikäyttäminen, 2) erehdyttämisestä aiheutuva erehdys, 3) erehdyksen 

vallassa suoritettu määräämistoimi, 4) taloudellisen vahingon vaara ja 5) erehdyttäjän 

oikeudeton hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.239 

Petosrikoksina tuomioistuimissa on käsitelty kaksi ottelumanipulaatiotapausta, jotka on 

konstruoitu molemmat samalla tavoin erehdyttämispetoksina. Ottelumanipulaation kentällä 

toteuttava taho erehdyttää yksin- tai yhteistyössä yhden tai useamman tahon kanssa 

Veikkauksen asiamiestä tai tämän kautta yhtiön paikalla olevaa pitkävetotiimiä ja johtoa, 

joka erehtyy luulemaan ottelun olevan rehdisti pelattu ja näin ollen yhtiö 

määräämistoimenaan vastaanottaa vetoja manipuloidusta ottelusta. Konkreettista 

taloudellisen vahingon realisoitumista ei ole petoksina käsitellyissä 

ottelumanipulaatiotapauksissa edellytetty, vaan jo vahingon vaara on riittänyt täyttämään 

tunnusmerkistön. Vedonlyöntivoiton tavoittelun osalta hyötymistarkoituksen on tulkittu 

itsestään selvästi täyttyvän.  

4.2.1 Erehdyttäminen, erehdys ja erehdyksen vallassa suoritettu määräämistoimi 

Erehdyttämisen käsitettä ei ole erikseen lainsäädännössä määritelty, sillä sen on katsottu 

olleen tarpeetonta termin vakiintuneen yleiskielellisen merkityksen takia.240 Yleisimmin 

erehdys tarkoittaa todellisuutta vastaamatonta- tai oleellisilta osin puutteellista käsitystä 

jostakin.241  

Petossäännöksessä erehdyksen hyväksikäyttäminen rinnastuu erehdyttämiseen ja 

erehdyksen aikaansaaminen sen vireillä pitämiseen.242 Erehdyttäminen voi olla 

valheellisen asianlaidan esittämistä tai muuta sellaista suhtautumista, joka on 

asianomaisessa tilanteessa omiaan johtamaan toista harhaan.243 Petoksen rangaistavuus 

edellyttää erehdyksen vallassa suoritettua määräämistointa. Erehdytetty ryhtyy erehdyksen 

seurauksena toimeen, johon hän ei olisi ilman erehdystä ryhtynyt tai vastaavasti jättää 

tekemättä jotakin, jonka hän muutoin olisi tehnyt.244 Erehdyttämisen kohteena voi olla vain 

 
239 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Perustunnusmerkit.  
240 HE 66/1988 vp, s. 131. 
241 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 636. 
242 HE 66/1988 vp, s. 132. 
243 Ibid., s. 131. 
244 Ibid., s. 132. 
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ihminen.245 Erehdyttämisen kohteena on tuomioon johtaneissa 

vedonlyöntipetostapauksissa ollut vain vedonlyöntiyhtiö, jonka osalta erehdyttämisen tulee 

kohdentua luonnolliseen henkilöön.  

Helsingin hovioikeuden mukaan pesäpallon sopupelitapauksessa 1998 vilpillinen 

vedonlyöjä erehdytti hänelle vedonlyöntikupongin myynyttä veikkausasiamiestä tai hänen 

kauttansa Veikkauksen paikalla ollutta pitkävetotiimiä ja yhtiön johtoa.246 Erehdyttäminen 

koskee vedonlyönnin kohteena olevan ottelun lopputulokseen liittyvän 

sattumanvaraisuuden elementin puuttumista tai merkittävää alenemista 

ottelumanipuloinnin takia. Erehdyksen vallassa suoritettuna määräämistoimena on 

veikkausasiamiehen vedonlyöntikupongin syöttäminen tietojärjestelmään.247 WJK 2006-

tapaus toisti samaa kaavaa.248 

SoVo 2018249-tapauksessa on kyse jalkapallon sisarlaji futsalista. Suomessa Futsal-Liigaa 

pelannut maajoukkuetason pelaaja Istrefi löi Veikkaukselle vetoa oman joukkueen tappion 

puolesta 1400 euroa pelistä, jossa hän itse pelasi.250 Tapaus paljastui, kun Istrefi saapui 

lunastamaan vedonlyöntivoittoja. Veikkauksen myyjä tunnisti Istrefin SoVo:n pelaajaksi ja 

kirjasi asiasta epäilyn ottelumanipulaatiosta, johon perustuen Veikkaus laati poliisille 

tutkintapyynnön.251 Istrefin mukaan vedonlyönti tapahtui hänen ystävänsä lukuun, jolle 

myös voitot menivät. Hän kiisti ottelumanipulaation ja kun näyttöä vastakkaisesta ei ollut, 

lopetettiin esitutkinta syyttäjän määräyksestä esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 2 momentin 

mukaisesti kustannusperusteisesti.252 Syyttäjä perusteli esitutkinnan päättämistä sillä, että 

oli ”varsin todennäköistä, että riittävää näyttöä toisen erehdyttämisestä ja oikeudettoman 

taloudellisen hyödyn saamisesta ei saada.”253   

Ripatin mukaan myös ottelumanipulaatiokohteesta vetoa lyönyt vilpitön vedonlyöjä voi 

kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä tulla erehdytetyksi petossääntelyn merkityksessä ja 

olla asianomistajan asemassa.254 Ripatti argumentoi, että kiinteäkertoimisessa 

 
245 Ibid., s. 131. 
246 Helsingin hovioikeus 6.2.2003 R 01/2825 (lainvoimainen), s. 64. 
247 Ibid., s. 64-65. 
248 Ibid., s. 34-37. 
249 Tapaus ei edennyt tuomioistuimeen. Siihen liittyy päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 18/4381/601, 

esitutkintapöytäkirja 5530/R/23955/18 ja Veikkauksen 19.4.2018 tekemä tutkintapyyntö liitteineen.  
250 Esitutkintapöytäkirja 5530/R/23955/18, s. 2.  
251 Veikkauksen 19.4.2018 tekemä tutkintapyyntö. 
252 Esitutkintapöytäkirja 5530/R/23955/18, s. 3; Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 18/4381/601. 
253 Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 18/4381/601. 
254 Ripatti 2020, s. 216-219. 
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vedonlyönnissä255 vilpittömän vedonlyöjän oikeudellista asemaa on arvioituva hänelle 

aiheutuvan taloudellisen vahingon kautta, eikä vilpillisen vedonlyöjän hyödyn. Vilpillisen 

vedonlyöjän tahallisuusvaatimus suhteessa vilpittömään vedonlyöjään täyttyy 

varmuustahallisuuden kautta. Vilpillinen vedonlyöjä voi varmuudella tietää manipuloidusta 

ottelusta vetoa lyövän vilpittömiä vedonlyöjiä, vaikkei hän sitä tavoittelisi. Vilpitön 

vedonlyöjä erehtyy ottelun rehtiydestä ja hänelle syntyy taloudellista vahinkoa ottelusta 

vedonlyönnin seurauksena. Vilpittömän vedonlyöjän riskiposition etäisyys vilpilliseen 

vedonlyöjään nähden ei riitä muuttamaan tätä asetelmaa.256 Sarvikivi on aiemmin päätynyt 

vastakkaiseen lopputulemaan. Hän perustaa näkemyksensä siihen, että vilpillinen 

vedonlyöjä on sopimussuhteessa vain vedonlyöntiyhtiöön, joka puolestaan ei voi 

petossäännöksen merkityksessä määrätä vilpittömien vedonlyöjien taloudellisista 

eduista.257 

4.2.2 Erehdyksen hyväksikäyttäminen 

Erehdyttäminen voi tapahtua aktiivisella tai passiivisella toiminnalla.258 Aktiivinen 

erehdyttäminen tarkoittaa ennen kaikkea väärän informaation antamista toiselle. Lisäksi 

aktiiviseksi erehdyttämiseksi katsotaan tilanteet, jossa tekijä omalla toiminnallaan muuttaa 

kaupankäynnin kohdetta salaa synnyttäen vastapuolelle virheellisen käsityksen sen 

laadusta.259 Esimerkkeinä tällaisesta toimivat oluen laimentaminen, auton matkamittarin 

lukeman pienentäminen sekä erilaisiin tuoteväärennöksiin liittyvät tilanteet.260 Erehdyksen 

hyväksikäyttäminen viittaa passiiviseen erehdyttämiseen ja sen rangaistavuus edellyttää 

 
255 Oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua muuttuvakertoimisen vedonlyönnin suhteen vilpittömän 

vedonlyöjän mahdollisesta asianosaisasemasta. Kts. Esim. Sarvikivi 2006, s. 72-74, Mäkitalo 2014 s. 193 ja 

203 ja Ripatti 2020, s. 203, 216 ja 219. Ottelumanipulaation toteuttavat vilpilliset vedonlyöjät eivät 

kuitenkaan käytännön tasolla koskaan osallistu muuttuvakertoimiseen vedonlyöntiin ja tällöin kysymys 

muuttuu täysin epäoleelliseksi. Pelimuoto vaatisi luonteensa myötä tähtitieteellisen suurta likviditeettiä, jotta 

siitä tulisi vilpillisen vedonlyöjän kannalta kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteäkertoimiselle vedonlyönnille. 

Muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tarjoaminenkin on nykyään varsin marginaalista vedonlyöntiyhtiöiden 

joukossa. Vedonlyönnissä vilpillisten vedonlyöjien keskuudessa suositut suuren likviditeetin ulkomaalaiset 

vedonlyöntiyhtiöt eivät kirjoittajan tietojen mukaan edes tarjoa muuttuvakertoimista vedonlyöntiä sellaisessa 

muodossa, jossa sitä voisi relevantilla tavalla ottelumanipulaatiossa hyödyntää. Näin ollen 

muuttuvakertoimisen vedonlyönnin analysointi ottelumanipulaation kontekstissa on varsin irrelevanttia – 

teoriassa toki mahdollista, kuten F1-kilpailun voittaminen traktorilla, mutta käytännössä sitä ei vain tapahdu. 

Suomessa ei ole ollut esillä ensimmäistäkään ottelumanipulaatiotapausta, jossa olisi edes epäilty vilpillisen 

vedonlyöjän lyöneen manipuloidusta kohteesta vetoa muuttuvakertoimiseen kohteeseen.  
256 Ripatti 2020, s. 216-219. 
257 Sarvikivi 2006, s. 73 
258 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Erehdyttäminen. 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
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tekijältä oikeudellista velvollisuutta virheellisen mielikuvan poistamiseen.261 Tällainen 

velvollisuus voi seurata suoraan laista tai perustua asianomaisen omaan toimintaan.262 

Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on esitetty petosrikokseen liittyvää erehdyksen 

hyväksikäyttämisen tunnusmerkkiä tarpeettomana, sillä sen todellinen soveltamisala jää 

mitättömäksi sen myötä, että vaikeneminen itsessäänkin merkitsee tiedon välittämistä.263 

WJK 2006264-tapauksessa Helsingin hovioikeus lausui, ettei vedonlyöntipetoksesta 

syytetyillä Nissisellä ja Lepistöllä sinänsä ollut velvollisuuttaa ilmoittaa Veikkaukselle 

veikkaamansa pelin lopputuloksen varmistamisesta. Toisaalta salaamalla lopputuloksen 

varmistamisen pyrkimyksensä Nissinen ja Lepistö erehdyttivät Veikkauksen edustajana 

toimineen työntekijän ottamaan vastaan kyseiset vedot.265 

Pesäpallon sopupelitapaukseen liittyen Nuutila asiantuntijalausunnossaan esittää, että 

vedonlyöntipetoksessa kyse olisi aktiivisesta erehdyttämisestä, eikä passiivisesta 

erehdyksen hyväksi käyttämisestä.266 Lausunnon kirjoittamishetkellä vuonna 1999 asia ei 

ollut Suomessa tai muualla Pohjoismaissa ollut tuomioistuimissa esillä. Tukea 

näkemykselleen Nuutila löysi Saksan korkeimman oikeuden ratkaisuista ja paikallisesta 

oikeuskirjallisuudesta, joissa vedonlyöntipetokseen liittyviä rajanvetoja oli käsitelty. 

Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa vedonlyönnin kohteena olevan ottelun tuloksen 

sattumanvaraisuudesta vedonvälittäjän erehdyttäminen oli Nuutilan mukaan rinnastettu 

rulettipöydän tai peliautomaatin manipuloimiseen sekä arpojen myyjän erikoislamppua 

käyttämällä voittoarpojen itselleen jättämiseen ja loppujen myymiseen asiakkaille.267 

Lisäksi Nuutila totesi, että suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa oli kyseenalaistettu 

aktiivisen tekemisen erottaminen laiminlyönnistä perustuen siihen onko erehdyttäminen 

tehty aktiivisesti valehtelemalla vai ainoastaan salaamalla seikka, jonka tietää erehdyttävän 

sopimuskumppania.268 Toisaalta Nuutilan mukaan pesäpallon sopupelitapaukseen olisi 

ollut konstruoitavissa myös passiivisen erehdyksen hyväksikäyttämisen edellyttämä 

vastuuasema.269 

 
261 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Erehdyksen hyväksikäyttäminen 
262 Ibid. 
263 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 638. 
264 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 ja Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen). 
265 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen), s. 37. 
266 Nuutila 1999, s. 3-6. 
267 Ibid. 
268 Ibid., s. 7. 
269 Ibid., s. 7-8. 
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Vantaan käräjäoikeus päätyi Nuutilan kanssa samaan lopputulokseen teon aktiivisesta 

luonteesta, eikä Helsingin hovioikeus sittemmin muuttanut tulkintaa.270 Tämän lisäksi vain 

WJK 2006-tapauksessa on käsitelty vedonlyöntipetosta, jossa rajanvetoa aktiivisen ja 

passiivisen erehdyttämisen välillä ei päädytty tekemään.271 Korkeimpaan oikeuteen asti 

edenneitä tapauksia ei ole.  

4.2.3 Asianomistajan selonottovelvollisuus ja oma myötävaikutus 

Asianomistajan erehtymisen on johduttava erehdyttäjän hänelle antamasta väärästä- tai 

harhaanjohtavasta informaatiosta, jotta petosrikoksen tunnusmerkistö täyttyisi. Aina tästä 

ei välttämättä ole kyse. Petoksen rangaistavuuden alaa rajaavat asianomistajan 

selonottovelvollisuus ja myötävaikutus.  

Asianomistajaan kohdistuu selonottovelvollisuus, jonka asteeseen vaikuttaa hänen 

asemaansa ja henkilöönsä liittyvät ominaisuudet. Maallikkoon kohdistuva 

selonottovelvollisuuden aste on matalampi, kuin asiantuntijan kohdalla. Tämä tarkoittaa 

sitä, että asiantuntijaa ei tulisi voida petosrikoksen tunnusmerkistön merkityksessä 

erehdyttää yhtä helposti kuin maallikkoa. Selonottovelvollisuuden tason punninta on 

tapauskohtaista, eikä vakioitua tasoa voi asettaa tilanteiden erilaisuuden takia.272  

Asianomistajan oma myötävaikutus pienentää petosrikoksen moitittavuutta. 

Myötävaikutuksen arviointi tehdään niin ikään tapauskohtaisesti. Arvioinnissa voidaan 

hyödyntää suojelutarpeen periaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja konkreettisen epäilyn 

kriteeriä.273 

Pesäpallon sopupelitapauksessa vastaajat vetosivat vedonlyöntiyhtiö Veikkauksen 

huolimattomuuteen. Vastaajien mukaan Veikkaus sortui huolimattomasti valitsemaan 

pelikohteiksi sellaisia kohteita, joiden osalta ottelumanipulaation riski oli koholla. 

Vastaajat arvostelivat kohteiden kerroinasettelua huolimattomaksi sekä Veikkausta 

riittämättömistä riskienhallintakeinoista ja voitonmaksun viivästyttämisen tekemättä 

jättämisestä. Mainittujen seikkojen takia vastaajat katsoivat, ettei Veikkausta ole voitu 

 
270 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 80; Helsingin hovioikeus 6.2.2003 R 01/2825, s. 64-65. 
271 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666, s. 19-20; Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 

(lainvoimainen), s.34-37. 
272 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 643. 
273 Ibid., s. 640. 
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erehdyttää, eikä Veikkaus ole erehtynyt ja vaikka olisi, Veikkauksen huolimattomuus olisi 

huomioitava rikosvastuun poistavana tai sitä alentavana tekijänä. 274  

Vantaan käräjäoikeus seikkaperäisesti näyttöä harkittuaan päätyi asettamaan 

huolimattomuuskynnyksen erittäin korkealle. Tapahtuma-aikaan vedonvälitystoimintaan 

liittyvän riskienhallinnan kovaa ydintä olivat kohteiden huolellinen valikoiminen siten, että 

korotetun ottelumanipulaatioriskin ottelut jätettiin valitsematta, vedonlyöntikäyttäytymistä 

analysoitiin reaaliaikaisesti ja siihen reagoitiin kerroinmuutoksilla tai kohteiden 

ennenaikaisella sulkemisella. Vantaan käräjäoikeus ei tapauksessa löytänyt huomautettavaa 

Veikkauksen huolellisuusvelvollisuuden täyttämisen osalta, Veikkauksen näihin liittyvistä 

räikeistä virheistä ja epäkohdista huolimatta.275 

4.2.4 Taloudellisen vahingon vaara  

Petoksen yhtenä tunnusmerkistötekijänä on erehdytetyn määräämistoimesta seuraava 

taloudellinen vahinko. Erehdyksen, määräämistoimen ja aiheutuneen vahingon tulee olla 

keskenään välittömässä syy-yhteydessä.276 Taloudellinen vahinko on ymmärrettävä rahan 

tai tavaran tappiota laajemmin. Jo taloudellisen tappion välitön vaara, ennen tappion 

realisoitumista, voi täyttää tunnusmerkistön tältä osin.277 Taloudellisen tappion välittömän 

vaaran on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan varallisuuden vähentymisvaaraa tai 

taloudellisen edun saamatta jäämisen vaaraa.278 

Nuutilan pesäpallon sopupelitapauksessa antaman asiantuntijalausunnon mukaan 

”petossäännöksen vahinkoedellytys tarkoittaa taloudellisen vahingon huomioon otettavaa 

tai todellista vaaraa sopimukseen sitoutumisen hetkellä”279, eikä täysin varmaa vahinkoa 

tai sen realisoitumista edellytetä.280 Tapauksessa Vantaan käräjäoikeus päätyi samaan 

lopputulemaan Nuutilan lausuntoa myötäillen. Käräjäoikeuden mukaan rangaistavuudelle 

riittää korottunut taloudellisen vahingon vaara, joka tapauksessa täyttyi manipuloidusta 

ottelusta vedonlyönnin hetkellä.281 Käräjäoikeuden mukaan petoksen tunnusmerkistö 

täyttyy silloin, kun erehdytetyn määräämistoimen seurauksena aiheutuu taloudellisen 

 
274 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 96-97. 
275 Ibid., s. 96-145. 
276 HE 66/1988 vp, s. 132. 
277 Ibid., s. 132-133. 
278 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 644. 
279 Nuutila 1999, s. 13. 
280 Ibid. 
281 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 81-82. 
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vahingon vaara. Tämä tapahtui vedonlyönnin hetkellä jo ennen manipuloidun ottelun 

pelaamista.282  

Ollakseen vedonlyöntipetoksena rangaistava, ei ottelumanipulaatiotapauksissa edellytetä 

oikean lopputuloksen saavuttamista tai vedonlyöntivoiton realisoitumista. Rikoksen 

kohteena oleva vedonlyöntiyhtiö ei myöskään välttämättä kärsi onnistuneen 

ottelumanipulaation takiakaan taloudellista vahinkoa vaan siitä voi seurata 

vedonlyöntiyhtiölle jopa suoraa taloudellista etua.  

Tutkielmassa käsitellyistä ottelumanipulaatiotapauksista Veikkauksen vedonlyöntivaihdon 

suhteellinen jakautuminen kävi ilmi vain Allianssi 2005-tapauksesta.283 Veikkaus oli omia 

kanaviaan pitkin saanut ennakkotietoa lopulta ottelumanipulaatioon sortuneeseen 

joukkueeseen liittyvistä riskeistä. Tämän ansiosta Veikkaus asetti myöhemmin 

manipuloiduksi paljastuneen Haka – Allianssi -ottelun kertoimet siten, että Hakan 

voittokerroin oli alun perin maailman matalimpia ja vastaavasti Allianssin voiton kerroin 

oli kansainvälisesti vertaillen korkea. Tämän myötä asiakkaat pelasivat kertoimiin nähden 

suhteellisesti paljon enemmän Allianssin kuin Hakan voittoa. Veikkaus päätyi ottelun 

osalta tilanteeseen, jossa manipuloidulla Hakan voitolla asiakkaille maksettiin voittoina 

vain noin 50 prosenttia kertyneestä vaihdosta, kun vastaavasti Allianssin voitolla 

ulosmaksut olisivat olleet hieman yli 100 prosenttia pelivaihdosta.284 Vuonna 2005 

Veikkauksen Pitkävedon laskennallinen palautusprosentti Veikkausliigan otteluissa oli 88-

89 prosenttiyksikköä.285 Esimerkiksi 100 000 euron ottelukohtaisella vaihdolla Veikkaus 

olisi tuolloin jäänyt pitkässä juoksussa yhtä Veikkausliigan ottelua kohden voitolle 

Pitkävedon järjestämisestä 11 000 – 12 000 euroa. Haka - Allianssi-ottelun osalta samalla 

100 000 euron vaihdolla Veikkaus olisi jäänyt voitolle 50 000 euroa, eli yli neljä kertaa 

enemmän. Suhteessa ottelusta järjestämäänsä vedonlyöntiin Veikkaus hyötyi 

manipuloidusta lopputuloksesta. Tappiota se olisi kärsinyt vain ottelumanipulaation 

epäonnistuessa. 

 
282 Ibid., s. 303 
283 Osassa tapauksia Veikkauksen ottelukohtainen suhteellinen pelivaihto ilmeisesti sisältyi poliisin 

esitutkintamateriaaleihin, mutta se salattiin kirjoittajalle luovutettuihin julkisiin versioihin. 
284 Liigalisenssikomitealle 22.7.2005 tehty selvitys FC Hakan ja AC Allianssin ottelusta 7.7.2005 ja siihen 

liittyvistä tapahtumista, s. 19-20 ja 23-24 
285 Palloliitto 4.2.2004. 
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4.2.5 Erehdyttäjän oikeudeton hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus  

Hallituksen esityksessä termiä oikeudeton käsitellään vain lyhyesti. Petossäännöksen 

mukaisesta oikeudettomasta hyötymistarkoituksesta on kyse silloin, kun tekijällä ei ”ole 

alun perinkään aikomusta täyttää toisen kanssa tehtyyn sopimukseen liittyviä 

velvoitteitaan, vaan hän pyrkii ainoastaan hyötymään vastapuolen suorituksista tämän 

kustannuksella”286. Toisaalta oikeudettomasta toiminnasta ei ole kyse, jos ”henkilö 

erehdyttämällä saa toisen maksamaan sellaisen velan, jonka perimiseen hänellä on 

laillinen oikeutus”287. Termiä on petossäännökseen liittyen oikeuskirjallisuudessa 

tarkasteltu suppeasti lähinnä muiden tunnusmerkistötekijöiden yhteydessä, eikä itsenäisenä 

tunnusmerkistötekijänä.288 

Hallituksen esityksen mukaan pykälän soveltamiseen riittää hyötymis- tai 

hyödyttämistarkoitus, eikä hyödyn saamista itsessään edellytetä. Esimerkkinä 

oikeudettomasta hyötymistarkoituksesta hallituksen esityksessä esitetään tilanne, jossa 

tekijä ilman omien velvoitteiden täyttämistarkoitusta pyrkii ainoastaan hyötymään 

vastapuolen suorituksesta. 289 Hakamiehen mukaan rangaistusvastuuta rajaavana tekijänä 

hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksen merkitys ei ole merkittävä vaan ilmaisulla 

näytetään osoittavan erityisesti petosrikoksen täyttymisajankohtaa.290 Pesäpallon 

sopupelitapauksessa Vantaan käräjäoikeus kuittasi vedonlyöntiin liittyvän petosrikoksen 

tunnusmerkistön mukaisen hyötymistarkoituksen itsestäänselvyytenä: ”Kun kysymys on 

[…] vedonlyönnistä, epäselvyyttä ei ole siitä, että toimintaan liittyy hyötymistarkoitus.”291 

Vantaan käräjäoikeus päätyi pesäpallon sopupelitapauksessa Pöyhösen, Hemmon, Vennon 

ja Nuutilan antamien lausuntojen tukemina siihen, että tietoa manipuloiduista otteluista 

käyttäneet vedonlyöjät olivat rikkoneet vedonlyöntiin liittyvää siviilioikeudellista 

pelisääntöä ja tästä seurasi samalla, että rikkomisella saavutettu hyöty oli oikeudetonta 

myös petosrikoksen tunnusmerkistön valossa.292 Pöyhösen mukaan vedonlyöjän ja 

vedonlyöntiyhtiön välisten suhteiden oikeudellisessa arvioinnissa toisiinsa lomittuvat 

 
286 HE 66/1988 vp, s. 131. 
287 Ibid. 
288 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Oikeudettomuus. 
289 HE 66/1988 vp, s. 131. 
290 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Tahallisuus 
291 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 83. 
292 Ibid., s. 83-84. 
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epäsymmetrisesti rikosoikeudellinen, vahingonkorvausoikeudellinen ja 

sopimusoikeudellinen näkökulma. Mikäli varallisuusoikeudellisesti tiettyä menettelyä 

pidetään asianmukaisena, tulisi edellyttää erityisiä syitä, jotta menettelyn katsottaisiin 

täyttävän jonkin rikoksen tunnusmerkistön.293 Lausunnon mukaan petosrikoksiin liittyvä 

oikeudettomuusvaatimus pohjautuu aineellisen siviilioikeudellisen lainsäädännön 

vastaisuuteen.294 Nuutilan mukaan petossäännökseen sisältyvä oikeudettomuusvaatimus 

palautuu usein muun lainsäädännön vastaisuuteen.295 Hänen mukaansa 

rikostunnusmerkistöissä, joihin sisältyy oikeudettomuusvaatimus, usein jopa viitataan 

suoraan muuhun lainsäädäntöön.296 Hemmon mukaan ottelumanipulaatiota koskevan 

tiedon käyttäminen ”on ollut vastoin vedonlyöntisopimuksen edellytyksiä tavalla, joka 

tekee voiton perimisen mahdottomaksi”297. Hänen mukaansa vedonlyöntisopimuksen 

sitomattomuus voidaan ”siviilioikeudellisesti palauttaa oikeustoimilain 

pätemättömyysperusteisiin, viime kädessä kunnianvastaisuuteen ja arvokkuuteen”298. 

Lisäksi ”oikeustoimen sitomattomuutta on mahdollista perustella myös petollista viettelyä 

koskevalla OikTL 30 §:llä ja erilaisilla (Veikkaus Oy:n) väärillä edellytyksillä”299. Vennon 

mukaan oikeudettomuus -kriteerin täyttyminen edellyttää jonkin selkeän oikeudellisen 

säännön rikkomista: ”tai, toisin sanoen, velvollisuuksien vastainen (oikeudeton) toiminta 

tapahtuu siten, että vastoin jossakin säännöksessä nimenomaisesti ilmaistua määräystä 

jätetään informoimatta vastapuolta (tässä tapauksessa Veikkaus oy:tä) siitä, että pelit 

olivat lopputuloksen osalta ennakolta sovitut”.300 Nuutila päätyy saksalaiskirjallisuudessa 

esitettyyn kantaan, jonka mukaan vedonlyöntivoiton epävarmuus kuuluu jokaisen 

veikkaamista tarkoittavan sopimuksen sisältöön, eikä tätä epävarmuutta saa häivyttää, 

riippumatta siitä onko tällaisesta olemassa nimenomaista sääntöä.301 Tapauksen käsittelyn 

aikaan vuonna 1999 kyseisenlainen sääntö sisältyi OikTL 2 §:n sekä arpajaislain 

(491/1965) 3 §:n ja nykyään sääntö sisältyy arpajaislain (1047/2001) 2 §:n. Vantaan 

käräjäoikeuden tuomion mukaisesti pesäpallon sopupelitapauksessa tietoa 

ottelumanipulaatiosta hyödyntäneet vedonlyöjät rikkoivat vedonlyönnissä edellytettyä 

 
293 Pöyhönen 2000, s. 1-2. 
294 Pöyhönen 2000. 
295 Nuutila 2000, s. 3. 
296 Ibid., s. 2. 
297 Hemmo 2000, s. 7. 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
300 Vento 2000, s. 3. 
301 Nuutila 1999, s. 4-7. 
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siviilioikeudellista pelisääntöä tuloksen sattumanvaraisuudesta, jonka johdosta 

rikkomisella saavutettu hyöty on oikeudetonta petosrikoksen tunnusmerkistön valossa.302 

4.2.6 Tahallisuus 

Petosrikoksen edellytyksenä on tahallisuus. Peittämisperiaatteen mukaisesti tahallisuuden 

tulee ulottua kaikkiin rikoksen tunnusmerkistötekijöihin.303 Erehdyttämispetoksen osalta 

tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tahallisuutta suhteessa kolmeen eri asiaan. 

Ensinnäkin tekijän on täytynyt tavoitella oikeudetonta taloudellista hyötyä tai toisen 

taloudellisten etujen vahingoittamista. Toiseksi tekijän on täytynyt olla tietoinen siitä, ettei 

hänen uhrillensa antama tieto ollut paikkaansa pitävää tai se oli harhaanjohtavaa tai 

puutteellista johtaen uhrin erehtymiseen. Kolmanneksi tekijän on tullut mieltää uhrille 

teosta aiheutuva vahinko vähintään varsin todennäköiseksi.304 

Hakamiehen mukaan taloudellisen vahingon vaaraa kuvaaviin ilmauksiin ”hankkiakseen … 

hyötyä” ja ”toista vahingoittaakseen” liittyy tavallisesti korotettu tahallisuusvaatimus. 

Toisaalta Hakamiehen mukaan petosrikoksen kohdalla hyötymis- ja 

vahingoittamistarkoitukseen viittaavien ilmausten merkitys rangaistusvastuun rajaamisessa 

on käytännön tasolla vähäinen, ilmaisujen ilmentäessä ennen kaikkea petosrikoksen 

täyttymisajankohtaa.305 Muihin tunnusmerkistötekijöihin riittävänä tahallisuuden asteena 

on tahallisuuden alin aste, todennäköisyystahallisuus, jonka mukaisesti seuraus mielletään 

toiminnan todennäköiseksi seuraukseksi.306  

Petosrikoksen rangaistavuuden suhteen riittää, että tekijä mieltää antamansa tiedot varsin 

todennäköisesti virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi. Vastaavasti tekijä 

mieltää toisen erehdyksen ja tästä seuraavan, erehdytetylle haittaa aiheuttavan, 

määräämistoimen varsin todennäköisenä. Taloudellisen vahingon vaaraa tekijän tulee niin 

ollen pitää vähintään varsin todennäköisenä. 

Ottelumanipulaation suhteen petostahallisuuden edellytyksenä on Nuutilan mukaan se, että 

vedonlyöjä mieltää ottelujen lopputulokset varsin todennäköisesti sovituiksi. Vantaan 

 
302 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 84. 
303 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Tahallisuus; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 650. 
304 Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 651. 
305 Hakamies et al. 2021, II Rikoslajit – 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys - Petosrikokset – Petos (RL 

36:1) – Tahallisuus. 
306 Ibid. 
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käräjäoikeuden tuomion mukaan ratkaisevaa tahallisuusarvioinnissa on se, kuinka 

todennäköisenä vilpillinen vedonlyöjä on mieltänyt tekonsa seurauksen. Tahallisuuteen 

kuuluu se, että vilpillisellä vedonlyöjällä on täytynyt olla ainakin varsin todennäköinen 

tieto ottelun lopputuloksesta. Tämän lisäksi hänen on tullut mieltää, että ottelu varsin 

todennäköisesti pelataan sovitulla tavalla ja että vedonlyönnistä seuraa vedonlyöjälle 

taloudellista etua.307 

WJK 2006-tapauksessa Helsingin hovioikeus ei edellyttänyt vastaajana olleelta valmentaja 

Nissiseltä petosrikoksen tunnusmerkistön täyttymiseksi tietoa ottelun lopputuloksesta, vaan 

vaikuttamisyritys pelaajavalinnan kautta ottelun lopputulokseen riitti.308 

Asiantuntijatodistajan mukaan Nissisen tekemällä muutoksella oli 0 – 5 prosenttiyksikön 

vaikutus ottelun lopputulokseen.309 Enintään viiden prosenttiyksikön kokoisen 

kokoonpanomuutoksen tulkitseminen vedonlyöntikohteeseen liittyvän 

sattumanvaraisuuden merkittäväksi vähentämiseksi on altis kritiikille. Vedonlyönnissä 

viiden prosenttiyksikön muutos on kuitenkin suuri, vaikkakaan sattumanvaraisuuden 

poistamisesta ei missään tapauksessa voidakaan puhua. 

Tahallisuuden edellytysten on oltava olemassa teon hetkellä. Petosrikoksen 

tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on kriittistä, että ajatus ottelun manipuloimisesta 

syntyy jo ennen vedonlyöntiä. Mikäli vedonlyönti kuitenkin tapahtuu ensin, ei 

petostunnusmerkistö voisi enää tämän jälkeen tehtävällä päätöksellä ottelun 

manipuloimisesta täyttyä.310  

4.3 Tietojenkäsittelypetos (RL 36:1.2) 

RL 36 luvun 1 §:n 2 momentti koskee tietojenkäsittelypetosta. Säännöksen mukaisesti 

petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa 

syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan 

muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten 

aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa. 

Tuomioistuimet eivät ole ottaneet kantaa tietojenkäsittelypetoksen soveltuvuudesta 

ottelumanipulointitapauksiin liittyviin vedonlyöntipetoksiin. Asia oli esillä pesäpallon 

 
307 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 303. 
308 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen), s. 34. 
309 Ibid., s.35. 
310 Viljanen 1999, s. 3 ja 17. 
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sopupelitapauksen käsittelyn yhteydessä 2000-luvun vaihteessa, kun oikeustieteen 

professori Ari-Matti Nuutila syyttäjän häneltä pyytämässä asiantuntijalausunnossa lausui 

pykälän soveltuvuuden puolesta ja tämän myötä syyttäjä ajoi tietojenkäsittelypetoksia 

erehdyspetoksille vaihtoehtoisina syytteinä.311 Nuutilan lausunto koski pesäpallon 

sopupelitapauksen tapahtumahetkellä voimassa ollutta lainkohtaa, joka eroaa nykyisestä 

1.7.2003 voimaan tulleesta laista. Muutoksen myötä säännöksestä poistui edellytys väärän 

tiedon syöttämisestä ja säännöksen tosiasiallisen soveltamisalan voi nähdä tämän myötä 

laajentuneen.312 Nuutilan vanhan lain tulkinnasta annettua lausuntoa on arvosteltu. Tosin 

arvostelun kärki kohdistui väärän tiedon käsitteen tulkintaan, jota ei enää säännöksessä 

ole.313 

Erehdyspetossäännöksen merkityksessä erehdyttämisen kohteena ei voi olla kuin 

luonnollinen henkilö.314 Nuutilan mukaan säännös tietojenkäsittelypetoksesta on nähtävissä 

tapaukseen liittyen ikään kuin erehdyttämispetossäännöksen laajennuksena tapauksiin, 

joissa erehdyttämisen kohteena on ihmisen sijaan tietokone. Erehdyttämisedellytyksen 

sijasta tietojenkäsittelypetoksessa edellytetään tietojenkäsittelyn lopputuloksen 

vääristämistä tavalla, joka tapahtuu syöttämällä koneelle vastaavan sisältöiset tiedot, jotka 

täyttäisivät ihmiselle annettuna erehdyttämispetokseen liittyvän erehdyttämisen 

tunnusmerkistötekijän.315 Näkemystä tukee Nuutilan mukaan hallituksen esitys, jonka 

mukaisesti tietojenkäsittelypetoksen ”säännös on tarpeen kaikkia sellaisia tilanteita 

varten, joissa taloudellinen vahinko aiheutetaan toiselle siinä kuvatuilla tavoilla ilman että 

kenenkään ihmisen erehdys on ollut syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon”316. Väärän 

tiedon käsite puolestaan määritellään hallituksen esityksessä arkikielestä hieman 

poikkeavasti tarkoittamaan ”sellaista totuudenvastaista tai ilmeisen harhaanjohtavaa 

tietoa, joka ihmiselle esitettynä olisi omiaan häntä erehdyttämään”317. Tällaista väärää 

tietoa olisi vedonlyöjältä vedonlyöntihetkellä jättää mainitsematta sattumanvaraisuuden 

puuttuminen tai merkittävä vähentyminen vedonlyöntikohteesta eli tieto 

 
311 Nuutila 1999, s. 11-12; Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5, s. 2-34. 
312 HE 2/2003 vp, s. 1 mukaan: ”Rikoslain säännöstä niin sanotusta tietojenkäsittelypetoksesta ehdotetaan 

muutettavaksi niin, että sen tekotapoina mainittaisiin väärän tiedon syöttämisen sijasta datan syöttäminen 

sekä uusina tekotapoina datan muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen petostarkoituksessa. Säännöksestä 

ehdotetaan poistettavaksi maininta tietojenkäsittelylaitteesta ja sen sijaan käytettäisiin sanaa 

tietojärjestelmä”. 
313 Kts. Matikainen 2006, s. 69-71. Rauste 2000, s. 41-43. Sarvikivi 2006, s. 47-49. 
314 HE 66/1988 vp, s. 131. 
315 Nuutila 1999, s. 11. 
316 HE 66/1988 vp, s. 133. 
317 Ibid.. 
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ottelumanipulaatiosta.318 Mainitun lisäksi Nuutila löytää tukea näkemykselle säännöksen 

mallina toimineesta Ruotsin rikoslaista ja ratkaisusta KKO 1985 II 60.319 

Ripatti kiinnittää tuoreessa vuoden 2020 artikkelissaan huomiota siihen, kuinka 1.7.2003 

voimaan tulleesta laista poistettu vaatimus syötetyn tiedon virheellisyydestä muutti 

asiantilaa. Muutoksen jälkeen tietojenkäsittelypetokseen saattoi syyllistyä myös 

tietojärjestelmään sinällään oikeita tietoja syöttämällä, mikäli ne on syötetty 

petostarkoituksessa tarkoituksena tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristäminen ja 

taloudellisen vahingon aiheuttaminen.320 Muutos laajensi tietojenkäsittelypetoksen 

soveltumisalaa. Nyky-yhteiskunnassa päätöksenteon taustalla on yhä useammin tietokone 

tai tietojärjestelmä. Ripatti huomauttaa, että sitä mukaan, kun automaattisten 

tietojärjestelmien käyttö päätöksenteossa yleistyy, seuraa ihmisen etäisyyden kasvaminen 

päätöksenteosta. Etäisyyden kasvettua riittävästi ei päätöksentekoketjusta ole enää 

löydettävissä erehdyspetoksen mukaista ihmistä erehdyksen kohteeksi. Tämä johtanee ajan 

myötä tietojenkäsittelypetoksina käsiteltävien tapausten lukumäärän kasvuun 

erehdyttämispetosten kustannuksella.321 Ripatti esittää keskeiseksi tekijäksi 

erehdyttämispetoksen ja tietojenkäsittelypetoksen välillä valitsemiseen sitä, onko 

kertoimien määrittämisen taustalla vahingon vaaraan joutuneen vedonlyöntiyhtiön 

kertoimienlaskijan henkilökohtainen työpanos, vai onko kertoimet määritetty mekaanisesti 

muun vedonlyöntimarkkinan tarjoamien kertoimien kautta.322 

Tuomioistuin ei pesäpallon sopupelitapaukseen liittyen joutunut ottamaan kantaa 

tietojenkäsittelypetoksen soveltuvuuteen, eikä säännöstä ole sittemmin kertaakaan edes 

yritetty soveltaa vedonlyöntipetoksiin. Nuutilan asiantuntijalausunnon taustalla osaltaan 

vaikutti se, että aiempaa oikeuskäytäntöä ei vedonlyöntipetoksiin liittyen Suomessa ollut ja 

erehdyttämispetokseen liittyvä erehdyksen tunnusmerkistötekijän henkilöityminen tuntui 

aiheuttavan potentiaalisia ongelmia, jonka takia vaihtoehtoisien etenemiskeinojen 

pohtiminen oli tarpeellista. Erehdyttämisen henkilöitymiseen liittyvä haaste on sittemmin 

tuomioistuimissa ohitettu sillä, että vedonlyöntipetoksissa erehdyttämisen kohteena on 

vakiintuneesti tulkittu olleen veikkausasiamies tai hänen kauttansa Veikkauksen 

pitkävetotiimi tai vaihtoehtoisesti yhtiön ylin johto. Ratkaisu tuntuu keinotekoiselta, sillä 

 
318 Nuutila 1999, s. 3-6. 
319 Ibid., 11-12. 
320 Ripatti 2020, s. 174. 
321 Ibid., s. 172-176. 
322 Ibid., s. 204-205. 
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vedonlyöntikupongin myyntipaikassa tai verkkopalvelussa maksavalla henkilöllä ei 

todellisuudessa ole minkäänlaista suoraa linkkiä vedonlyöntiyrityksen 

kerroinlaskentatiimiin tai yhtiön johtoon. Vedon vastaanottavalle veikkausasiamiehelle 

kyse on toisen yrityksen tuotteen myymisestä, joka tapahtuu myyjän osalta mekaanisesti 

ilman sen kummempaa kohteeseen tai vetoon liittyvää harkintaa. 

Mikäli tulevaisuudessa vedonlyöntipetoksia käsiteltäisiin tietojenkäsittelypetoksina 

erehdyttämispetoksien sijaan, olisi muutos vähäinen. Erona on lähinnä se, että toisessa 

tekijä täyttää rikoksen luonnollisen henkilön erehdyttämisen kautta ja toisessa vääristetään 

tietojenkäsittelyn lopputulemaa. Molemmissa kyse on petoksesta, rangaistusasteikko on 

sama ja liikutaan rikoslaissa samassa pykälässä. 

4.4 Törkeä petos (RL 36:2) 

Törkeään petokseen liittyvistä RL 36 luvun 2 §:n 1 momentin kvalifiointiperusteista 

vedonlyöntipetosten kontekstissa merkityksellisiä ovat huomattavan hyödyn tavoittelu sekä 

huomattavan ja erityisen tuntuvan vahingon aiheuttaminen. Toisen täyttyminen riittää, 

jonka lisäksi petoksen on oltava kokonaisuutena arvostellen törkeä.  

Huomattavuusarviointia on käsitelty törkeän lahjusrikoksen osalta aiemmin luvussa 3.3.1 

Merkittävä lahjus. Arviointi on samanlaista törkeän petoksen osalta. 

Pesäpallon sopupelitapauksessa tuomiot törkeästä petoksesta luettiin kymmenelle 

vastaajalle.323 Näiden rikoshyödyn suuruus vaihteli noin 9000 euron ja noin 47 000 euron 

välillä.324  

WJK 2006325-tapauksessa Nissisen ja Lepistön petoshyödyksi Helsingin hovioikeudessa 

katsottiin yhteensä 145 550 euroa, josta molemmille luettiin langettavat tuomiot törkeästä 

petoksesta.326  

 
323 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 tuomiolauselmat. 
324 Ibid., s. 305-318. Summat ovat markkamääräisiä. Törkeästä petoksesta langettavan tuomion saaneiden 

osalta suurimmaksi rikoshyödyksi laskettiin 285 383 mk ja pienimmäksi 54 853 mk.  
325 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 ja Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen). 
326 Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 (lainvoimainen), s. 38, tuomiolauselmat 1 ja 2; Vantaan 

käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 tuomiolauselmat 1 ja 2.  
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4.5 Syyteoikeus 

RL 36 luvun 8 §:n mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä petoksesta ilman, että 

asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi. Törkeä- ja perusmuotoimen petos 

puolestaan ovat yleisen syytteen alaisia. Ensimmäistäkään lievän petoksen syytettä 

ottelumanipulaatiosta ei Suomessa ole nostettu. Suurimpana syynä tähän ei kuitenkaan ole 

se, ettei rikos ole yleisen syytteen alainen. Ottelumanipulaatiossa tavoiteltu hyöty ja 

rikoksen muut olosuhteet ovat tyypillisesti sellaisia, ettei niihin yleensä sovellu RL 36 

luvun 3 §:n lievän petoksen kvalifiointiperusteet. Sellaisissa tapauksissa joihin 

kvalifiointiperusteet soveltuisivat, olisi todennäköistä, että esitutkinta päätettäisiin 

tutkinnan johtajan tai syyttäjän päätöksellä kustannusperusteisesti.327  

Ottelumanipulaatiotapauksissa tutkinnanaikainen valinta petosrikoksen ja lahjusrikoksen 

välillä on usein hankalaa. Molemmat rikosnimikkeet voivat lähtökohtaisesti soveltua 

ottelumanipulaatioon. Näin oli myös Musa 2015-tapauksessa, jossa 

ottelumanipulaatioepäilystä rikosilmoitukseen kirjattiin asianimikkeeksi lahjominen 

elinkoinontoiminnassa. Vaikka tapausta olisi tutkittu petoksena, olisi se tuskin 

kvalifioitunut lieväksi tekomuodoksi, sillä kerroinliikkeistä arvioiden potentiaalinen 

rikoshyöty nousi satoihin tuhansiin euroihin. Tästäkin huolimatta syyttäjä teki 

esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisen esitutkinnan 

kustannusperusteisen rajaamispäätöksen ja lopetti esitutkinnan ennen kuin poliisi oli asiaan 

liittyen suorittanut mitään omia tutkimuksia. Päätöstä syyttäjä perusteli sillä, että 

esitutkintaa jatkettaessa ei tultaisi saamaan lisänäyttöä rikoksen tekijästä ilman 

huomattavaa työmäärää, joka olisi selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun 

ja siitä mahdolliseen seuraamukseen.328 

4.6 Rikoksen tekopaikka 

Ottelumanipulaatiota itsessään ei ole kriminalisoitu. Kyseessä voi kuitenkin olla rikos, 

mikäli ottelumanipulaatioon liittyy vilpillistä vedonlyöntiä, jolloin petosrikossääntelyn 

tunnusmerkistö voi täyttyä. Tällöin ottelumanipulaatioteon ottelussa suorittaneen toiminta 

 
327 Kustannusperusteista esitutkinnan päättämistä käsitellään lahjusrikoksen osalta lyhyesti luvussa 3.2.2 

Elinkeinonharjoittamisen käsite. Lievän petosrikoksen suhteen samat tutkinnan kustannusperusteiset 

rajaamisperusteet konkretisoituisivat – tutkinta on työlästä, näytön saaminen epävarmaa ja odotettavissa 

olevat tuomiot lieviä.  
328 Päätös esitutkinnan rajoittamisesta E 15/6642. 
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voi tulla arvioitavaksi osallisuutena RL 5 luvun mukaisesti vedonlyöjä-päätekijän 

rikokseen.  

Lähtökohtaisesti rikoksen tekopaikasta riippuu se, mikä tuomioistuin käsittelee rikoksen.329 

Rikoksen tekopaikaksi katsotaan RL 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan se, missä 

rikollinen teko suoritettiin tai missä sen seuraus ilmeni. Tämän pääsäännön mukaisesti 

rikoksen tekopaikkana olisi paikka, jossa manipuloituun otteluun jätetyt vilpilliset vedot on 

otettu vastaan tai jossa vetojen voitot maksetaan. Suomessa arpajaislain (1047/2001) 3 

luvun 11 §:n mukaisesti yksinoikeus rahapelien järjestämiseen kuuluu Veikkaus Oy:lle, 

jonka lisäksi Ahvenanmaalainen PAF saa erityisasemansa myötä tarjota rahapelejä 

Manner-Suomen ulkopuolella. Muita rahapelejä toimeenpanevia toimijoita ei Suomessa 

virallisesti toimi. Rahapelien tarjoamista Suomeen internetin välityksellä ei kuitenkaan ole 

kielletty, kuten ei ole rahapelaamistakaan ulkomaalaisille rahapeliyrityksille. Mikäli 

rahapelaaminen tapahtuu internetin välityksellä Veikkauksen ja Paffin ulkopuolisille 

toimijoille, tapahtuu se tällöin lähtökohtaisesti ulkomailla, eikä Suomen laki RL 1 luvun 1 

§:n mukaisesti soveltuisi. Tuomioistuimeen saakka on edennyt kaksi 

vedonlyöntipetostapausta, joissa molemmissa vilpillinen vedonlyönti oli tapahtunut 

Veikkaukselle. Tapaukset ovat vanhoja, vuosilta 1998 ja 2006, eivätkä ne edusta modernia 

ottelumanipulaatiota, jossa vilpilliset vedot suuntautuvat vain erittäin poikkeuksellisesti 

kotimaisille toimijoille. 

RL 1 luvun 10 §:n 3 momentin mukaisesti yllyttäjän ja avunantajan rikos katsotaan 

tehdyksi osallisuusteon suorittamispaikalla sekä siellä, missä rikoksentekijän rikos 

katsotaan tehdyksi. Säädös antaa osallisuusteon tekopaikalle itsenäisen merkityksen 

vaihtoehtoisena tekopaikkana ja sitoo osallisuuden rangaistavuuden riippuvaksi pääteon 

rangaistavuudesta.330 Ottelumanipulaatiossa manipulaatioteon tekijä on vedonlyöjä-

päätekijän rikoskumppani. Tämän suorittama rikoksen osallisuusteko katsotaan tehdyksi 

manipuloidun ottelun pelaamispaikkakunnalla, joka sitoo kaikki rikoskumppanuuden alle 

menevät tekijät Suomen lainkäyttövallan alle, eikä RL 1 luvun 10 §:n 1 momentin 

mukainen pääsääntö estä tapauksen käsittelemistä Suomessa.  

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä 2015:90 käsiteltiin tuomiovaltaan liittyviä 

suuntaviivoja RL 1 luvun 10 §:n liittyen. Tapauksessa syyttäjä oli vaatinut C:lle 

 
329 Rantaeskola 2019, s. 32. 
330 HE 1/1996 vp, s. 25. 
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rangaistusta Helsingissä tehdystä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä suomalaisen yhtiön 

osakkeisiin liittyvien optioiden hankinnassa. Hankinnasta oli sovittu Suomessa toimineiden 

markkinatakaajien kanssa, mutta optioiden kaupat oli selvitetty ja rekisteröity Ruotsissa 

Tukholman pörssissä. C oli vedonnut myös siihen, että hän oli ollut Italiassa, kun hän oli 

ohjeistanut Sveitsissä olevan meklarinsa hankkimaan optiot. Korkeimman oikeuden 

ratkaisussa todetaan, että syytteessä tarkoitettu rikos oli tehty Suomessa ja että asiassa 

voitiin soveltaa Suomen rikoslakia.  

Tapauksesta KKO 2015:90 on löydettävissä paljon vedonlyöntipetokseen liittyvää 

analogiaa. Kaupankäynnin kohteena olleen suomalaisyhtiön optiot rinnastuvat 

ottelumanipulaatiossa Suomessa pelattavaan manipulaation kohteeksi joutuneeseen 

otteluun. Vilpillisen vedonlyönnin tapahtuminen ulkomaisella vedonlyöntisivustolla 

rinnastuu tapauksessa optioiden kauppojen selvittämiseen ja rekisteröintiin Ruotsissa. 

Tapauksen valossa vilpillisen vedonlyöjän sijainnilla vedonlyönnin hetkelläkään ei ole 

tuomiovallan kannalta merkitystä. 

Vedonlyöntipetoksena käsiteltävä ottelumanipulaatiotapaus voidaan käsitellä 

suomalaisessa tuomioistuimessa, mikäli manipuloitu ottelu on täällä pelattu. Tällaisessa 

tapauksessa petoksen kohteeksi joutuneen vedonlyöntiyhtiön ei tarvitse sijaita Suomessa, 

eikä vilpillisen vedonlyöjän ole tarvinnut vetoja lyödessään olla Suomessa. 

4.7 Rangaistuskäytäntö 

Perusmuotoisen petosrikoksen rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta ja 

törkeän petoksen kohdalla neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. Oikeuteen asti 

edenneissä vedonlyöntipetoksena käsitellyissä ottelumanipulaatiotapauksissa rangaistukset 

ovat sijoittuneet asteikon alapäähän.  

Pesäpallon sopupelitapauksen käsittely koski niin sanotun pilottitapauksen osalta 21 

vastaajaa, joista 11 tuomittiin törkeästä petoksesta. Heidän osaltaan tuomitut rangaistukset 

vaihtelivat neljän kuukauden kymmenen päivän ja viiden kuukauden välillä. 

Perusmuotoisen petoksen osalta rangaistukset vaihtelivat sakosta viiteen kuukauteen 

vankeutta. Kaikki vankeusrangaistukset määrättiin ehdollisena. Yhdenkään langettavan 
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tuomion saaneen vastaajan osalta syyksiluetut rikokset eivät rajoittuneet yhteen petokseen 

tai törkeään petokseen, vaan sisälsivät myös yhden tai useamman avunannon petokseen.331 

WJK 2006-tapauksessa valmentaja Nissisen syyksi luettiin kaksi lahjomisrikosta ja yksi 

törkeä petos, joista seurasi yhden vuoden yhden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. 

Suurvedonlyöjä Lepistön syyksi luettiin yksi lahjomisrikos ja törkeä petos, joista 

langetettiin yhden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus.332 

4.8 Vuoden 2006 lakialoite  

Ottelumanipulaatio ei sellaisenaan ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa edes tapauksessa, 

jossa jokainen ottelun tapahtuma on etukäteen sovittu. Ottelumanipulaatiotapauksiin voi 

olosuhteitten mukaan soveltua lahjusrikossääntely (RL 30:7-8A) ja/tai petosrikossääntely 

(RL 36:1-3).  

Lainsäädännön ajantasaisuudesta ottelumanipulaation suhteen on esitetty puolesta ja 

vastaan argumentaatiota.333  Erilliskriminalisoinnilla voisi olla mahdollista korjata 

rangaistavuuden ongelmakohtia ottelumanipulaatiotapauksissa ja tämä voisi 

ennaltaehkäistä uusien tapausten syntymistä.334 Lainsäädäntömuutosten tarpeellisuus on 

noussut keskusteluun tasaisin väliajoin uusien ottelumanipulaatiotapausten myötä. 

Palloliitto on Allianssi 2005-tapauksen jälkimainingeissa jo vuonna 2005 ilmaissut tarpeen 

kehittää rikoslainsäädäntöä niin, että vedonlyöntipetos sisällytettäisiin lakiin erillisenä 

rikosnimikkeenä.335 Vastaavasti Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on nostanut 

esiin nykyiseen lainsäädäntöön liittyvää problematiikkaa ottelumanipulaation 

rangaistavuuden suhteen.336 Allianssi 2005-ja Atlantis 2006-tapausten myötä virinnyt 

keskustelu johti aina lakialoitteeseen asti. 

4.8.1 Tausta ja sisältö 

Vuonna 2006 Palloliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Gustafsson jätti 

lakialoitteen rahapelirikoksen kriminalisoinnista, jolla oli tarkoitus helpottaa 

 
331 Vantaan käräjäoikeus 4.6.2001 R 00/5 tuomiolauselmat ja Helsingin hovioikeus 6.2.2003 R 01/2825 

(lainvoimainen) tuomiolauselmat. 
332 Vantaan käräjäoikeus 6.3.2008 R 07/1666 tuomiolauselmat ja Helsingin hovioikeus 27.2.2009 R 08/1275 

(lainvoimainen) tuomiolauselmat. 
333 Argumentaatiota puolesta kts. Mäkitalo 2014, s. 201-203 ja vastaan Ikonen 2013, s. 82; 
334 Tarasti 2014, s. 319. 
335 Palloliitto 22.12.2005. 
336 Kyllönen – Laakso – Ikonen 2019, s. 16-18. 
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ottelumanipulointiin puuttumista.337 Huomionarvoista on, että aloitteen allekirjoitti peräti 

121 kansanedustajaa, joka on yli 60 prosenttiyksikköä eduskunnan kahdestasadasta 

kansanedustajasta.338 Laajaan kannatukseen ja aloitteen alulle laittamiseen osaltaan vaikutti 

se, että ottelumanipulaatio oli tuolloin ollut laajasti julkisuudessa esillä johtuen silloin 

ajankohtaisista Allianssi 2005- ja Atlantis 2006-tapauksista.  

Lakialoitteessa esitettiin rikoslain 36 lukuun lisättäväksi 4 a § rahapelirikoksista. Pykälällä 

olisi säädetty rangaistavaksi taloudellisen edun tarjoaminen tai vastaanottaminen tai 

muutoin sopimuksen tekeminen hyötymistarkoituksessa vedonlyönnin kohteena olevan 

kilpailun tuloksen vääristämisestä. Tämän lisäksi ottelumanipulaatiosta tiedon hyväksi 

käyttäminen vedonlyönnissä olisi rahapelirikoksena rangaistavaa. Myös rahapelirikoksen 

yritys esitettiin kriminalisoitavaksi ja perusmuotoisen rahapelirikoksen rinnalle ehdotettiin 

törkeää tekomuotoa. Rahapelirikoksessa rangaistusasteikoksi ehdotettiin sakosta kahteen 

vuotta vankeutta ja törkeän tekomuodon osalta neljästä kuukaudesta neljään vuotta 

vankeutta. Lisäksi esitettiin pakkokeinolakiin muutosta, jonka myötä telekuuntelun 

käyttäminen olisi mahdollista tutkittaessa törkeää rahapelirikosta.339  

4.8.2 Lakialoitteen kaatuminen 

Lakialoitteesta pyydettiin oikeusministeriöltä kirjallinen lausunto, jonka saamisen jälkeen 

aloite raukesi. Oikeusministeriö tunnusti lausunnossaan ottelumanipulaation ongelmana, 

”johon on syytä etsiä ratkaisuja”340,  mutta torppasi lakialoitteen huonosti valmisteltuna, 

heikosti tavoitteensa täyttävänä, lisäarvoa silloiseen tilanteeseen tuomattomana ja 

kriminalisointiehdotuksen tarpeellisuuden kyseenalaistaen.341  Oikeusministeriö nosti 

lausunnossaan esille monta lakialoitteeseen liittynyttä epäkohtaa, jotka osaltaan kuvaavat 

tarkoituksenmukaisen rikosoikeudellisen sääntelyn luomisen haastavuutta ja toisaalta 

toimivat erinomaisina huomioina mahdollisia ottelumanipulaatioon kytkeytyviä tulevia 

lakialoitteita silmällä pitäen. 

4.8.3 Oikeusministeriön kritiikki  

Oikeusministeriön mukaan ehdotettu rahapelirikoksen mukainen sopiminen vedonlyönnin 

kohteena olevan kilpailun tuloksesta on luonteeltaan vedonlyönnissä toteutuvan petoksen 

 
337 LA 49/2006 vp. 
338 Ibid., s. 5–6. 
339 Ibid., s. 1 ja 4. 
340 Oikeusministeriö 2006, s. 11. 
341 Ibid., s. 3 ja 7-11. 
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rankaisematonta valmistelua. Kun huomioidaan, että myös rahapelirikoksen yritys oli 

ehdotuksessa säädetty rangaistavaksi, laajensi ehdotus vilpillisen vedonlyönnin 

rangaistavuutta huomattavasti. Kärjistäen se olisi laajentanut vilpillisen vedonlyönnin 

osalta petoksen valmistelun yrityksen rangaistavaksi. Oikeusministeriö kiinnitti huomiota 

siihen, että rikosten valmistelu on kriminalisoitu vain kaikkein vakavimpien rikosten 

osalta, eikä esitetty rahapelirikos lakialoitteessa esitetyn valossa kuulunut näiden joukkoon. 

Telekuuntelun osalta oikeusministeriö niin ollen torjui ajatuksen törkeän rahapelirikoksen 

kuulumisesta vakavuudeltaan sellaisten rikosten joukkoon, joiden selvittämisessä kyseisen 

pakkokeinon käyttö oli asianmukaista.342 

Säännöksessä rangaistavuus edellytti sopimuksen tekoa manipuloinnista, eikä se näin ollen 

kattanut kaikkia mahdollisia toimintatapoja, joilla manipulaatio voidaan toteuttaa. Sen 

ulkopuolelle olisi jäänyt yksin suoritettu ottelumanipulaatio, joka voisi realisoitua 

esimerkiksi joukkueen omistajan tai valmentajan tekemin heikentävin 

kokoonpanovalinnoin tai kentän sabotoinnin kautta. 

Ehdotuksessa rahapelirikoksen kriminalisointi olisi kytketty siihen, onko kilpailu 

Suomessa valtiollisella rahapelitoimijalla kohteena. Näin ollen Suomessa pelattava, mutta 

vain ulkomailla kohteena oleva ottelu jäisi säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lisäksi oikeusministeriö huomauttaa, että ongelmaa ei ole syytä nähdä pelkästään 

urheiluun liittyvänä, kun manipulointia kohtaavat vedonlyöntikohteet voivat olla muitakin 

kuin urheiluun liittyviä.343 

Ehdotuksessa teon rangaistavuus linkittyi hyötymistarkoitukseen. Se ei olisi muuttanut 

vallitsevaa asiantilaa sen suhteen, että ottelusta sopiminen olisi sinällään säilynyt 

rankaisemattomana. 

 

 

  

 
342 Ibid., s. 8 ja 11.  
343 Ibid., s. 9. 
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5. Johtopäätökset 

5.1 Keskeisimmät ongelmakohdat 

Ottelumanipulaatioon linkittyy järjestäytynyt rikollisuus, jolle merkitsevää on toiminnan 

hyödyn ja haitan suhde, eikä se mistä maasta tai lajista on kyse. Taloudellista etua 

tavoitellaan lähtökohtaisesti vedonlyönnissä tarjolla olevilla korkeimman likviditeetin 

kohteilla eli ahc- ja o/u-vetomuodoilla. Suomessa ottelumanipulaatio ei liity 

erikoisvetoihin eikä muuttuvakertoimiseen vedonlyöntiin niiden heikon tarjonnan ja 

alhaisen likviditeetin takia. Ottelumanipulaatioon liittyvät vilpilliset vedot ajoittuvat 

yleisesti ottelupäivään lähelle ottelun alkamisaikaa ja etenkin ottelunaikaiseen 

vedonlyöntiin.  

Vilpillinen vedonlyönti tapahtuu likviditeetti- ja peliehtoihin liittyvistä syistä tyypillisesti 

Aasiassa, joka internetin aikakaudella on jokaisen kännykässä tai tietokoneella muutaman 

klikkauksen päässä. Veikkauksella tapahtuva vilpillinen vedonlyönti on poikkeuksellista. 

Tällöin kyse on tapauksista, joihin ei liity järjestäytynyttä rikollisuutta ja joita voisi 

kärjistetysti kuvata kotikutoisiksi amatöörien puuhasteluiksi. Vedonvälittäjä ei suinkaan 

aina kärsi taloudellista tappiota tai -tappion vaaraa ottelumanipulaation myötä vaan voi olla 

myös hyötyjänä, kuten tapahtui Veikkauksen osalta Allianssi 2005-tapauksessa.  

Suomen erityisen houkuttelevaksi maaksi ottelujärjestelijöille tekee sen, että täällä 

jalkapallosarjat ovat käynnissä keskikesäisin, jolloin ne ovat valtaosassa muita maita 

tauolla. Tämän myötä keskikesäisten otteluiden vedonlyöntimarkkinan likviditeetti nousee 

merkittävästi kuten ottelumanipulaatiolla saavutettavissa oleva taloudellinen hyöty. 

Suomessa pelaajien alhainen palkkataso, joukkueiden talousongelmat, otteluiden 

kansainvälisesti vertaillen alhainen näkyvyys ja lainsäädäntöön liittyvät epäkohdat ovat 

muita ottelujärjestelijöitä hyödyttäviä seikkoja. 

Ottelumanipulaatiotapausten tutkinta on työlästä ja näytön saaminen vaikeaa. Mikäli 

tutkintapyyntöön ei sisälly tarpeeksi raskauttavaa näyttöä, ei tutkinnan jatkaminen yleensä 

ole prosessiekonomisesti järkevää. Odotettavissa olevat tuomiot ovat vähäisiä eikä tärkeän 

yleisen tai yksityisen edun yleensä nähdä edellyttävän esitutkinnan jatkamista. 

Amatöörisarjojen osalta esitutkinnan kustannusperusteinen päättämiskynnys on matala. 

Ottelumanipulaation rangaistavuuden suhteen kyseessä on tosiasiallisesti vakava ongelma. 

Tältä osin kyse on oikeuspoliittisesta punninnasta, joka kuuluu tutkielman aihepiirin 
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ulkopuolelle. Yksinkertaistaen kyse on siitä, että rajallisia resursseja ei ole mielekästä 

kohdistaa sellaisten rikosten tutkimiseen, joita ei yhteiskunnallisesti pidetä tarpeeksi 

haitallisina.  

Kerroinmuutoksia asiantuntevasti tulkiten voidaan havaita viitteitä ottelumanipulaatiosta. 

Nykyisin ottelujärjestelijät osaavat yhä paremmin asiansa ja aina kerroinmuutosten 

kauttakaan ei ottelumanipulaatio ole havaittavissa. Kertoimiin liittyvän datan arvo 

todisteena on kuitenkin erittäin rajallinen. Tuomioistuinkäsittelyyn ja langettavaan 

tuomioon johtaneita tapauksia yhdistää näytön osalta kaksi asiaa 1) tekijöiden tunnustus tai 

muiden asianosaisten raskauttava todistelu ja 2) rahaliikenteeseen liittyvä näyttö.  

Elinkeinonharjoittajaa itseään ei voi lahjusrikossäännösten merkityksessä lahjoa. Tämä 

avaa ottelujärjestelijöille oven erilaisiin yhteistyöjärjestelyihin joukkueiden kanssa. 

Riskinäkökulmasta tilanne on joukkueissa määräysvaltaa käyttävien luonnollisten 

henkilöiden osalta suotuisa yhteistyöhön tarttumiseksi, sillä henkilökohtainen 

seurausvastuu on rajallista. Se on toistaiseksi realisoitunut vain rahanpesurikostuomioiden 

kautta. Kyseeseen voi tulla paitsi määräysvallan ostaminen seurassa, myös muunlaiset 

yhteistyösopimukset kuten markkinointiyhteistyö tai pelaajien kehittämiseen liittyvä 

yhteistyö. Toiminnan kautta joukkueeseen pyritään saamaan ottelujärjestelijöiden tahtoa 

toteuttavia pelaajia ja valmentajia. 

Lahjusrikoksen tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämä elinkeinonharjoittaminen on 

ongelmallinen. Ottelumanipuloinnin kohteena on myös amatöörisarjoja, joissa pelaajille ei 

makseta palkkaa, eikä välttämättä muitakaan etuuksia ja tämän myötä tunnusmerkistö ei 

täyty. 

Lahjusrikoksen ajallisen ulottuvuuden rajoittuminen elinkeinonharjoittajan palveluksessa 

toimimiseen aiheuttaa ottelumanipulaation rangaistavuuden suhteen vakavan 

aukkokohdan, joka konkretisoituu lyhyillä pelaajasopimuksilla ja sopimuksetta 

joukkueeseen testille saapuvien pelaajien kohdalla. Tällaisessa tapauksessa on täysin 

mahdollista, että ottelumanipuloinnista sovitaan ennalta, jolloin toiminta ei ole rikoslain 

merkityksessä rangaistavaa. Tämä toteutuisi esimerkiksi tilanteessa, jossa ottelujärjestelijä 

ja sopimukseton pelaaja sopivat pelaajan aiheuttavan tulevan seuransa ensimmäisessä 

pelaamassaan ottelussa rangaistuspotkun ja ottavan punaisen kortin. Lahjusraha 

maksettaisiin ottelumanipulaatiosta sovittaessa. Tämän jälkeen pelaajalle tehdään kahden 

viikon sopimus suomalaiseen jalkapalloseuraan, jotta hän voisi pelata kevättalvella 
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Suomen cupin ottelussa ja näyttää osaamistaan. Pelaaja toteuttaa suunnitelman päästessään 

kentälle. Pian ottelun jälkeen pelaajan testisopimus päättyy. Riippuen pelaajan 

testijaksollaan esittämistä muista otteista hänelle saatetaan tarjota pidempiaikaista 

sopimusta, sillä muutama yksittäinen liian kova taklaus testipelissä laitetaan herkästi yli-

innokkuuden, erilaisen pelitavan tai jonkin muun pelaamiseen liittyvän normaalin syyn 

piikkiin. Tai sitten pelaajalle ei tarjota pidempää pelaajasopimusta ja hän on vapaa 

hakemaan pelipaikkaa toisesta seurasta. Ottelumanipulaatio toteutui, eikä pelaajan tarvitse 

rikosoikeudellisia seuraamuksia pelätä. Vastaava tapahtumankulku voidaan ajatella 

sopimuksettomalle pelaajalle, joka saapuu suomalaiseen seuraan testille ja häntä 

peluutetaan ystävyysottelussa, joka niin ikään on vedonlyönnin kohteena. Hänen osaltaan 

rikosoikeudellisen rangaistusvastuun väistämiseksi ottelumanipulaatiosta sopimisen ei 

tarvitse edes ajoittua aikaan ennen seuraan saapumista, sillä hän ei ole seuraan 

sopimussuhteessa missään vaiheessa. 

Törkeän lahjusrikoksen osalta jälkikäteinen lahjominen on elinkeinonharjoittajan 

palveluksessa toimiessakin rajattu tunnusmerkistön ulkopuolelle. Tämä kaventaa 

säännöksen soveltuvuutta ottelumanipulaatioon. Ajatellaan tilannetta, jossa 

ottelujärjestelijä ei lupaa, tarjoa tai anna lahjusta pelaajalle, mutta pelaaja päättää silti 

toteuttaa tämän tahdon mukaisesti ottelumanipulaation. Ottelujärjestelijän maksaessa 

pelaajalle tapahtumien jälkikäteen merkittävän lahjuksen, sovellettavaksi voisi tulla vain 

matalamman rangaistusasteikon perusmuotoinen lahjusrikos. 

Petosrikossääntelyn soveltamisen ongelmat kärjistyvät siihen, että ilman vilpillistä 

vedonlyöntiä ei ole petosta. Vilpillistä vedonlyöntiä taas ei voida näyttää tapahtuneen 

ilman tietoa vilpillisestä vedonlyöjästä tai vedonvälittäjästä, jolle vedot on lyöty. 

Kerroinliikkeet itsessään eivät näytöksi riitä. Vilpillisen vedonlyönnin tapahtuessa 

Aasiassa on sen jäljittäminen käytännön tasolla mahdotonta. Vielä mahdottomampi on 

tosiasiallisesti ajatus siitä, että vilpillisiä vetoja vastaanottanut aasialainen vedonvälittäjä 

tekisi Suomessa rikosilmoituksen, toimisi viranomaisten kanssa yhteistyössä tai käyttäisi 

asianomistajan asemaansa rikosprosessin missään vaiheessa. Varsin todennäköisesti 

vilpilliseen vedonlyöntiin on käytetty pimeitä aasialaisia vedonvälittäjiä, joille 

suomalaiseen esitutkinta- tai oikeusprosessiin sotkeutuminen ei ilmeisistä syistä ole 

houkutteleva vaihtoehto. Sitä se ei tosin ole myöskään virallisille aasialaisille 

vedonvälittäjille, joita odottaisi täällä varmuudella vain kuluja. Mikäli niillä halua 

rikosprosessiin olisi, tarjoaisi paikallinen rikosprosessi todennäköisesti huomattavasti 
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paremman vaihtoehdon. Suomessa esillä olleisiin ottelumanipulaatiotapauksiin liittyvä 

oikeuskäytäntö tukee tätä näkökulmaa. Petosrikoksina esitutkintaan tai 

tuomioistuinkäsittelyyn edenneissä ottelumanipulaatiotapauksissa Veikkaus on ollut aina 

asianomistajana. Aasiassa ei ole tiettävästi tutkittu Suomessa manipuloituihin otteluihin 

liittyviä rikoksia. Suomessa tapahtuneet ottelumanipulaatiot ovat ulkomailla nousseet 

tutkintaan ylipäänsä vain kahdesti, eikä tutkintojen taustalla ollut näissäkään tapauksissa 

aasialaisten vedonlyöntiyhtiöiden prosessuaalinen aktiivisuus.344 Kirjoittajan tiedossa ei ole 

ensimmäistäkään tapausta mistään päin maailmaa, jossa aasialaiset vedonvälittäjät olisivat 

toimineet rikosprosessissa aktiivisesti asianomistajan prosessissa. 

Tuomittujen rangaistusten lievyys ottelumanipulaatiotapauksissa on ongelma paitsi 

puuttuvan pelotevaikutuksen muodossa, myös suhteessa siihen, kuinka herkästi 

esitutkinnat päätetään ennen aikojaan. Tuomiot ovat olleet yleisesti lyhyitä ehdollisia 

vankeusrangaistuksia. Ainoastaan ottelujärjestelijä Perumal on tuomittu ehdottomaan 

vankeusrangaistukseen koko sinä reilun 20 vuoden aikana, jona 

ottelumanipulaatiotapauksia on Suomessa tuomioistuimissa käsitelty. Ensimmäistäkään 

ottelumanipulaatioon syyllistynyttä pelaajaa ei ole ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

tuomittu, vaikka tuomittujen joukkoon kuuluu muun muassa useamman vuoden 

ajanjaksolla kymmenen pelin manipulaatiossa mukana ollut pelaaja, joka vastaanotti 

lahjusrahoja yli 40 000 euroa. Kokonaan oman ongelmakentän muodostaa se, että 

ottelumanipulaatiosta tuomitut pääsevät Suomessa palaamaan jalkapallon pariin.345  

5.2 Erilliskriminalisoinnilla ottelumanipulointi kuriin? 

Edellä luvussa 5.1 Keskeisimmät ongelmakohdat esitetty voidaan tiivistää seuraavaan 

listaan: 1) esitutkinnan päättämiskynnyksen mataluus, 2) elinkeinonharjoittajaa ei voi 

lahjoa, 3) elinkeinonharjoittamisen edellytys osana lahjusrikoksen tunnusmerkistöä, 4) 

lahjusrikoksen ajallisen ulottuvuuden rajallisuus, 5) petosrikoksen sitominen vilpilliseen 

vedonlyöntiin ja 6) lievät rangaistukset.  

 
344 Allianssi 2005-tapauksessa samat henkilöt olivat Belgiassakin syyllistyneet ottelumanipulaatioon, jonka 

tutkinnan yhteydessä he kertoivat myös Allianssin tapauksesta. Inter-Vikingur 2013-tapauksessa 

ottelumanipulaatioon syyllistyivät armenialaiset erotuomarit, ja asia johti tutkintaan ja päätökseen heidän 

kotimaassaan. 
345 Esimerkiksi WJK 2006-tapauksessa tuomion kahdesta lahjomisesta elinkeinotoiminnassa ja törkeästä 

petoksesta saanut Nissinen palasi valmentajaksi naisten pääsarjatasolle pian toimintakieltonsa päätyttyä.  
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Rikoslainsäädännön muutos on mahdollista saavuttaa korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisujen kautta tapahtuvalla lainsäädännön tulkintaan liittyvillä linjauksilla. 

Toisaalta tulkinnalla ei saa ylittää lain sanamuotoa. Osa edellä esitetyistä keskeisimmistä 

ongelmakohdista voisi olla ratkaistavissa tulkinnan kautta, mutta esimerkiksi 

elinkeinoharjoittamisen käsite on niin kiinteä osa lahjusrikosten tunnusmerkistöä, ettei 

siihen liittyviä epäkohtia voida sallitun tulkinnan keinoin oikoa. Toisaalta vaikka voitaisiin, 

jäisi jäljelle yllä olevalta listalta löytymätön, kaikista perustavanlaatuisin 

rikoslainsäädännön puute ottelumanipulaation suhteen – ottelumanipulaatiota itsessään ei 

ole kriminalisoitu. 

Jäljelle jää ongelmien korjaaminen lainsäädäntöteitse. Sitä kautta kaikkiin esitettyihin 

epäkohtiin on mahdollista puuttua. Toisaalta vuoden 2006 lakialoite rahapelirikoksen 

lisäämisestä rikoslakiin osoitti, ettei tarkoituksenmukaisen rikosoikeudellisen sääntelyn 

laatiminen ole helppoa. Oikeusministeriön kritiikki oli aiheellista ja siinä esitettiin useita 

lakiesitykseen liittyviä keskeisiä epäkohtia. Toisaalta Oikeusministeriön lausunnossakin 

tunnustettiin ottelumanipulaatio ongelmana ”johon on syytä etsiä ratkaisuja”. 

Lainsäädäntöteitse on mahdollista puuttua ongelmiin muuttamalla nykyisiä 

ottelumanipulaatioon soveltuvia tunnusmerkistöjä tai säätämällä kokonaan uusi 

rikostunnusmerkistö. Muutosten kautta olisi teoreettisesti mahdollista puuttua listattuihin 

ongelmiin, tosin esimerkiksi elinkeinonharjoittamisen käsitteen poistaminen 

lahjusrikossääntelystä olisi niin perustavanlaatuinen muutos, ettei se liene realismia. 

Toisen ongelman muodostaa se, ettei muutosten kautta pystytä poistamaan sitä tosiasiaa, 

ettei ottelumanipulaatiota itsessään ole kriminalisoitu.  

Uuden rikostunnusmerkistön säätäminen on ainoa tarkoituksenmukainen ja tehokas keino 

ottelumanipulaatioon rangaistavuuteen liittyvien rikoslainsäädännöllisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Kuten vuoden 2006 lakialoite havainnollisti, uuden tunnusmerkistön 

säätäminen ei itsessään epäkohtia poista, jos sitä ei ole laadittu tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Toimiakseen käytännössä tunnusmerkistöä ei tulisi sitoa vilpilliseen vedonlyöntiin 

eikä lahjuksen antamiseen tai ottamiseen, vaan ottelumanipulaatio itsessään tulisi 

kriminalisoida. 

Ottelumanipulaation kriminalisoimisessa omana tunnusmerkistönään tulisi ottaa huomioon 

se, kuinka ottelumanipulaatio käytännön tasolla on mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi 

rangaistavuuden piirissä tulisi olla jo yksittäisen ottelutapahtuman manipulointi 
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riippumatta siitä vaikuttaako se ottelun lopputulokseen ja onko kyseessä ottelua 

manipuloivan henkilön joukkueelle suotuisa vai haitallinen tapahtuma.  

Säännöksen suojeluobjektina tulisi olla urheilun integriteetti. Teon perusmuodon 

tunnusmerkistön täyttymiseen tulisi riittää ottelumanipulaation toteuttaminen jo itsessään. 

Verrattuna nykyiseen tilanteeseen tällä saavutettaisiin se etu, että ottelumanipulaatioteon 

tekijä ei välttyisi rikosoikeudellisilta seurauksilta, mikäli riittävää näyttöä vilpillisestä 

vedonlyönnistä tai lahjuksesta ei saataisi kasaan. Suomessa esillä olleet 

ottelumanipulaatiotapaukset ovat osoittaneet, että vilpilliseen vedonlyöntiin tai lahjuksiin 

liittyvän näytön saaminen edellyttää käytännössä asianosaisten tunnustusta tai tekijöiltä 

selkeän rahajäljen jättämistä. Ottelumanipulaation rikosoikeudellisen rangaistavuuden ei 

tulisi olla niistä riippuvaista. 

Ottelumanipulaation kriminalisoinnin osalta vaikeuksia aiheuttaisi rangaistavaksi 

säädettävän teon määrittäminen. Yleispätevää määritelmää ottelumanipuloinnille on 

yleisestikin haastavaa kirjoittaa, eikä sitä helpota samaan aikaan huomioitavaksi tulevat 

lainsäädäntötekniset seikat. Toisaalta lainsäädäntöön on ennenkin onnistuneesti sisällytetty 

lukuisia kriminalisointeja, joiden laatiminen on ollut vaativaa. Lainsäädännöstä harvemmin 

tulee kerralla täydellistä. Ajan myötä muutoksien tekeminen on muutenkin usein 

välttämätöntä. Tuomioistuimet sallitun tulkinnan rajoissa osaltaan täydentävät mahdollisia 

aukkokohtia tai niitä tilkitään lainsäädäntöteitse tarpeeksi merkittävien epäkohtien tullessa 

yleiseen tietoisuuteen.  

Tarkoituksenmukaisuussyistä soveltuvuus tulisi rajata kilpaurheiluun. Rajanveto sen 

suhteen, mikä määritellään kilpaurheiluksi, tuottaisi epäilemättä vaikeuksia. Huomioon 

tulisi ottaa se, mille tasoille asti ottelumanipulaatiota voidaan pitää yhteiskunnallisena 

ongelmana. Jalkapallossa näitä olisivat vedonlyönnin kohteena olevat sarjat, joihin 

kuuluvat miesten neljä-, naisten kaksi- ja alle 20-vuotiaiden kaksi ylintä sarjatasoa.346 

Osittaista tulkinta-apua voisi hakea lajiliittojen omista määritelmistä. Tosin näihin liittyy 

merkittäviä lajiliittokohtaisia eroja eikä niihin sen takia voida pelkästään nojata. 

Säännös tulisi kirjoittaa lajineutraalisti siten, että se kattaisi perinteisesti urheiluksi 

luettujen lajien lisäksi myös muun muassa shakin ja e-urheilun sekä ottaisi huomioon 

tulevaisuudessa syntyvät uudet lajit. Lajien erityispiirteet olisi huomioitava siinä määrin, 

 
346 Satunnaisesti vedonlyöntiä on tarjolla muistakin sarjatasoista, mutta niissä tarjonta ja vedonlyönnin 

likviditeetti on erittäin vaatimatonta. 
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ettei kriminalisointi koskisi lajiin kuuluvaa normaalia toimintaa. Esimerkiksi shakissa 

huipputasolla pikapelissä tyypillisenä strategiana voi olla normaalin avausteorian 

välttäminen, jolla pyritään vastustajan hämmentämiseen. Objektiivisesti arvioiden käytetyt 

siirrot voivat olla arveluttavia tai ääritilanteessa jopa todennäköisesti tappioon johtavia. 

Säännökseen tulisi sisällyttää lahjus- ja petosrikossääntelyn tapaan törkeä tekomuoto, 

jonka kvalifioimisperusteiden kautta voitaisiin huomioida erityistä moitittavuutta osoittavat 

seikat kuten lahjuksen vastaanottaminen, taloudellisen edun tavoittelu vedonlyönnin 

keinoin tai muilla tavoin, toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäkestoisuus ja toimiminen 

ottelumanipulaatio varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä. Törkeän tekomuodon kautta 

olisi osittain mahdollista ratkaista nykyiseen rangaistuskäytännön lievyyteen liittyviä 

ongelmia siirtämällä osa nykyisin lahjusrikoksen ja petosrikoksen perustekomuotona 

rangaistavista rikoksista törkeän ottelumanipulaatiorikoksen tunnusmerkistön piiriin.  

Rangaistusasteikon laadinnassa huomiota tulisi kiinnittää siihen, ettei rangaistuskäytäntö 

jää yhtä lieväksi kuin tähän mennessä petos- ja lahjusrikoksina tuomituissa 

ottelumanipulaatiotapauksissa. Tuomioistuimilla on toki rangaistuskäytännön luomiseen 

liittyen merkittävä rooli uuden tunnusmerkistön soveltamisen alkaessa. 

Rangaistuskäytännöllä on merkittävä rooli paitsi pelotevaikutuksen kautta, myös suhteessa 

siihen, kuinka herkästi esitutkinta rajataan kustannusperusteisesti.  

Ehdotettu uusi tunnusmerkistö laajentaisi asianomistajien määrää, sillä pelaajien 

työnantajana toimivien seurojen ja vedonlyöntiyhtiöiden lisäksi esimerkiksi lajiliitoilla, 

sarjojen organisaatioilla ja muilla seuroilla voisi olla asianomistaja-asema. Tästä 

huolimatta ottelumanipulaatiorikoksen tulee olla yleisen syytteen alainen, jottei 

asianomistajien haluttomuus oikeuksiensa käyttämiseen estä käsittelyä. Tältä osin lahjus- 

ja petosrikossääntely on nykyisellään toteutettu hyvin.  

Ottelumanipulaatiorikoksen tunnusmerkistön tulisi olla ensisijainen suhteessa lahjus- ja 

petosrikoksiin. Mallina voisi tältä osin toimia lahjusrikossääntely, jossa lahjus 

virkarikoksena on säädetty ensisijaiseksi suhteessa lahjukseen elinkeinorikoksena. Tämän 

myötä lahjus- tai petosrikossääntelyn täyttävät ottelumanipulaatioteot ohjautuisivat 

ensisijaisesti ottelumanipulaatiorikoksina käsiteltäviksi. Mikäli ottelumanipulaatiorikoksen 

tunnusmerkistö ei täyttyisi, voitaisiin tekoja toissijaisesti arvioida lahjus- tai 

petosrikossääntelyn valossa. 


	Lähteet
	Lyhenteet
	1. Johdanto
	1.1 Yleistä
	1.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
	1.3 Rajaukset ja aineisto
	1.4 Metodit
	1.5 Rakenne

	2. Jalkapallon ottelumanipulaatio
	2.1 Mitä ottelumanipulaatio tarkoittaa?
	2.1.1 Ottelumanipulaatio, sopupeli ja täsmä-manipulaatio
	2.1.2 Ottelumanipulaation haitallisuus jalkapallolle
	2.1.3 Mitä ottelumanipulaatiolla tavoitellaan?
	2.1.4 Ottelumanipulaation osalliset tahot
	2.1.5 Ottelumanipulaation levinneisyys

	2.2 Vedonlyöntimarkkina
	2.2.1 Merkityksellinen maantieteellinen markkina
	2.2.2 Vetomuodot
	2.2.3 Panosrajat
	2.2.4 Kertoimet

	2.3 Suomalaisen jalkapallon suotuisat erityispiirteet ottelumanipulaatiolle
	2.3.1 Ottelukalenteri
	2.3.2 Pelaajien palkkataso
	2.3.3 Joukkueiden heikko talous
	2.3.4 Näkyvyys

	2.4 Ottelumanipulaatiolla saavutettavissa oleva taloudellinen etu

	3. Lahjusrikossääntely (RL 30:7-8a)
	3.1 Sääntelyn tausta
	3.2 Lahjusrikos (RL 30:7 ja RL 30:8)
	3.2.1 Lahjottavan suhde elinkeinonharjoittajaan
	3.2.2 Elinkeinonharjoittamisen käsite
	3.2.3 Lahjomisteko
	3.2.4 Lahjuksen ottaminen
	3.2.5 Lahja lahjuksena
	3.2.6 Lahjan oikeudettomuus
	3.2.7 Suosimisedellytys
	3.2.8 Lahjan vastaanottajan henkilöpiiri
	3.2.9 Ajallinen ulottuvuus
	3.2.10 Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

	3.3 Törkeä lahjusrikos (RL 30:7a ja RL 30:8a)
	3.3.1 Merkittävä lahjus
	3.3.2 Ajallinen ulottuvuus

	3.4 Syyteoikeus
	3.5 Rikoksen yksiköinti
	3.6 Rangaistuskäytäntö

	4. Petosrikossääntely (RL 36:1-3)
	4.1 Sääntelyn tausta
	4.2 Erehdyttämispetos (RL 36:1.1)
	4.2.1 Erehdyttäminen, erehdys ja erehdyksen vallassa suoritettu määräämistoimi
	4.2.2 Erehdyksen hyväksikäyttäminen
	4.2.3 Asianomistajan selonottovelvollisuus ja oma myötävaikutus
	4.2.4 Taloudellisen vahingon vaara
	4.2.5 Erehdyttäjän oikeudeton hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus
	4.2.6 Tahallisuus

	4.3 Tietojenkäsittelypetos (RL 36:1.2)
	4.4 Törkeä petos (RL 36:2)
	4.5 Syyteoikeus
	4.6 Rikoksen tekopaikka
	4.7 Rangaistuskäytäntö
	4.8 Vuoden 2006 lakialoite
	4.8.1 Tausta ja sisältö
	4.8.2 Lakialoitteen kaatuminen


	5. Johtopäätökset
	5.1 Keskeisimmät ongelmakohdat
	5.2 Erilliskriminalisoinnilla ottelumanipulointi kuriin?


