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OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainsäädäntöneuvos 1 

Lena Andersson 
14.5.2003 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSLAIN 
MUUTTAMISESTA 
 

Esityksen taustaa 
 

Esityksen taustalla on Euroopan unionin neuvoston 28 päivänä toukokuuta 2001 hyväksymä puitepäätös 
muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta, jäljempänä 
maksuvälinepuitepäätös (EYVL N:o L 149, 2.6.2001).2 

 

Useissa EU:n poliittisen tason päätöksissä on edellytetty toimia maksuvälinerikollisuuden torjunnassa.3 
EU:ssa oli myös jo aikaisemmin tehostettu käteisen rahan väärentämistä koskevia toimia euron käyttöön oton 
yhteydessä. Muovirahan eli maksu- ja pankkikorttien suojan tehostaminen oli luontevaa jatkoa tälle työlle. 
 

Puitepäätöksen tavoitteena on, että maksuvälineisiin ja atk:n kautta tapahtuvaan maksuliikenteeseen liittyvät 
petokset ja väärennykset tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa rikoksiksi ja että niistä rangaistaan tehokkailla, 
oikeasuhtaisilla ja vakuuttavilla seuraamuksilla. Maksuvälineisiin liittyvien rikosten kansainvälisen 
ulottuvuuden vuoksi eri maiden lainsäädäntöjen lähentäminen nähtiin tarpeelliseksi. 
 

Puitepäätöksen vaikutus lainsäädäntöön 
 

Suomessa puitepäätös ei edellytä suuria lainsäädäntömuutoksia. Suomen lainsäädäntö vastaa jo nykyisellään 
pääosin puitepäätöksen velvoitteita. Puitepäätöksen velvoitteiden täyttäminen edellyttää nykyisiin 
säännöksiin kuitenkin eräitä tarkennuksia ja lisäyksiä. 
 

Hallituksen esityksen sisältö 
 

Puitepäätöksessä edellytetään, että siinä mainittujen rikosten yritys säädetään rangaistavaksi. Tämän 
velvoitteen täyttämiseksi ehdotetaan, että väärennyksen ja törkeän väärennyksen yritys säädetään 
rangaistavaksi. 
 

Puitepäätöksessä velvoitetaan säätämään rangaistaviksi maksuvälineen väärentämiseen liittyvät 
valmistelutyyppiset toimet. Väärennysaineiston hallussapitoa koskeva säännös kattaa tällaiset teot. 
Nykyiseen säännökseen tulisi kuitenkin lisätä rangaistaviin tekotapoihin sellaisen välineen tai 
tarvikkeen myyminen ja luovuttaminen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän 
väärennysrikoksen tekemiseen. 
 

Rikoslain säännös tietojenkäsittelypetoksesta täyttäisi jo nykymuodossaan puitepäätöksen velvoitteet atk:n 
avulla tehtävistä maksuvälinerikoksista. Rikoslain säännöstä niin sanotusta tietojenkäsittelypetoksesta 
ehdotetaan kuitenkin tässä yhteydessä muutettavaksi niin, että väärän tiedon syöttämisen sijasta siinä 
säädettäisiin datan syöttämisestä petostarkoituksessa. Tämä sen vuoksi, että minkä tahansa tietojen - oikeiden 
tai väärien - syöttämisen on perusteltua olla rangaistavaa, jos se tehdään petostarkoituksessa. Uusina 
tekotapoina säännökseen lisättäisiin datan muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen petostarkoituksessa. 
Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi maininta tietojenkäsittelylaitteesta ja sen sijaan käytettäisiin sanaa 
tietojärjestelmä. Puitepäätös ei edellyttäisi näitä muutoksia. Tämä oli kuitenkin sopiva tilaisuus uudistaa 
säännöstä teknisen kehityksen mukaiseksi. 
 

Maksuvälinepetoksen valmistelua koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvaan välineeseen tai tarvikkeeseen taikka erityisesti 
tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon kohdistuviin 

                                            
U 40/1999 vp. Eduskunnan lakivaliokunta on antanut puitepäätösehdotuksesta lausunnon, La VL 2/2000 vp. 
U 40/1999 vp. Eduskunnan lakivaliokunta on antanut puitepäätösehdotuksesta lausunnon, La VL 2/2000 vp. 
3 
Amsterdamin Eurooppa-neuvoston 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 1997 hyväksymän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
koskevan toimintasuunnitelman suosituksessa 18 sekä Wienin Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1998 
hyväksymän neuvoston ja komission Amsterdamin sopimuksen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta 
koskevien määräysten täytäntöönpanemisesta antaman toimintasuunnitelman 46 kohta) 
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tekotapoihin lisättäisiin myyminen ja luovuttaminen. Lisäksi ehdotetaan, että säännöksessä mainitut teot 
olisivat rangaistavia, jos ne kohdistuisivat, paitsi maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai 
ohjelmistoon, myös tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin välineisiin tai tarvikkeisiin. Näin rangaistavaksi tulisi 
myös esimerkiksi sellaisten pankkiautomaatteihin asennettavien laitteistojen (näppäimistöjen, paneelien) 
hallussapitoa tai luovuttaminen, jotka soveltuisivat maksuvälinepetoksen tekemiseen. 
 

Puitepäätös edellyttää oikeushenkilön saattamista vastuuseen puitepäätöksessä mainituista teoista. Tämä 
kohta oli puitepäätöksen valmisteluvaiheessa Suomelle ongelmallinen ja myös lakivaliokunta kiinnitti 
lausunnossaan aikanaan huomiota tämän velvoitteen laajuuteen. Suomi sai rajattua oikeushenkilön vastuun 
ulkopuolelle puitepäätöksen valmisteluvaiheessa varkausrikokset, joita harvoin tehdään oikeushenkilön 
toimesta. 
 

Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan väärennystä, törkeää väärennystä, 
väärennysaineiston hallussapitoa, maksuvälinepetosta, törkeää maksuvälinepetosta ja maksuvälinepetoksen 
valmistelua. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin myös tavalliseen ja törkeään 
tietojenkäsittelypetokseen. 
 

Esityksen valmistelu 
 

Esityksestä on valmisteluvaiheessa pyydetty lausunto 14 viranomaiselta ja järjestöltä. Hallituksen esitys on 
valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä lausuntojen pohjalta. 
 

Voimaantulo 
 

Puitepäätös tulee olla kansallisesti pantu täytäntöön 2 päivään kesäkuuta 2003 mennessä. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

YLEISTÄ 
 
Esityksellä täytäntöönpantaisiin Euroopan neuvoston puitepäätös, joka on annettu 28 
päivänä toukokuuta 2001, ja joka koskee muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan 
liittyvien petosten ja väärennysten torjuntaa (2001/413/YOS). Puitepäätös velvoittaa 
säätämään rangaistaviksi maksuvälineisiin liittyvät rikokset samoin kuin ATK:n avulla 
tehtävät maksuvälinepetokset sekä niiden valmistelutyyppiset rikokset. Puitepäätös 
velvoittaa myös ulottamaan oikeushenkilön vastuun näihin rikoksiin. 
 
Lisäksi valmisteltavana on tietoverkkorikollisuuden torjuntaa koskevia muita säännöksiä: 

1) Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus (ETS nro 185) si-
sältää säännöksiä muun muassa tietomurrosta, viestintäsalaisuuden loukkaamisesta, 
datan vahingoittamisesta, tietojärjestelmän häirinnästä ja laitteiden ja ohjelmistojen 
väärinkäytöstä. 

2) Ehdotus EU:n puitepäätökseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä koskee 
tahallista tietojärjestelmään tunkeutumista ja tietojärjestelmän häirintää. 

 
Käsitetyssä oleva hallituksen esitys sisältää eräitä parannuksia väärennysrikoksia, pe-
toksia ja maksuvälinerikoksia koskeviin rikoslain säännöksiin. Tietoteknisestä näkökul-
masta arvioituna keskusrikospoliisi pitää lakiuudistusta hyvänä. 
 
Keskusrikospoliisi pitää tärkeänä, että ehdotuksessa ulotettaisiin oikeushenkilön ran-
gaistusvastuu koskemaan väärennystä, törkeää väärennystä, väärennysaineiston hal-
lussapitoa, maksuvälinepetosta, törkeää maksuvälinepetosta ja maksuvälinepetoksen 
valmistelua sekä niihin petoksiin ja törkeisiin petoksiin, jotka ovat tehty tietojenkäsittely-
petosta koskevan säännöksen mukaisesti. 
 

EHDOTETUT SÄÄNNÖSMUUTOKSET 

33 luku. Väärennysrikoksista 

1 §. Väärennys j a 2 § törkeä väärennys. Väärennyksen ja törkeän väärennyksen yritys 
ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi. Muutoksella ei ole arvioitu olevan merkittävää 
vaikutusta tekojen rangaistavuuden alan laajentumisessa. 
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4 §. Väärennysaineiston hallussapito. Tunnusmerkistö jaettaisiin kahdeksi kohdaksi. 
Uudessa 1 kohdassa säädettäisiin nykyiseen tapaan rangaistus väärän tai väärennetyn 
todistuskappaleen hallussa pitämisestä ilman hyväksyttävää syytä. Hallussapitämisen li-
säksi uusina tekotapoina olisivat tällaisen aineiston vastaanottaminen, hankkiminen ja 
kuljettaminen. 
 
Uudessa 2 kohdassa olisi rangaistussäännös ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvasta 
sellaisen välineen tai tarvikkeen hallussa pitämisestä, jota voidaan perustellusti epäillä 
pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen. Tekotapoihin ehdotetaan li-
sättäväksi puitepäätöksen mukaisesti tällaisen välineen tai tarvikkeen valmistaminen, 
vastaan ottaminen, hankkiminen tai myyminen. 
 
Perusongelmana säännöksessä on lievä rangaistusmaksimi niihin tekoihin nähden, jois-
sa on kyse esimerkiksi huomattavan määrän väärien matkustusasiakirjojen ja muiden 
erittäin merkityksellisten asiakirjojen hallussapidosta. Näitä tapauksia on ollut Suomessa, 
ja niillä on epäilty olevan yhteys kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 
Säännös ei myöskään mahdollista rikoksentekijän luovuttamista. 

36 luku. Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä 
 
I §. Petos. Voimassa olevan 36 §:n 2 momentissa säädetään tietojenkäsittelypetokses-ta. 
Sen mukaan petoksesta tuomitaan se, joka syöttämällä tietojenkäsittelylaitteeseen vääriä 
tietoja vääristää tietojenkäsittelyn lopputuloksen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista 
vahinkoa. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tekotapohin lisättäisiin tietojen 
muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen. Samalla tietojen vääryysedellytys ehdotetaan 
poistettavaksi. 
 
Pykälässä käytetty sanamuoto "tietojenkäsittelylaite" on tietoteknisesti selvästi vanhen-
tunut sillä esimerkiksi verkkopankista asiakkaiden tietoja kaapattaessa käytettäisiin oh-
jelmistomuutosta eikä erillistä laitetta. Lakiehdotuksessa käytetty termi "tietojärjestelmä" 
kattaakin hyvin laitteiden lisäksi ohjelmistot ja verkot. 

37 luku. Maksuvälinerikoksista 
 
I I §. Maksuvälinepetoksen valmistelu. Voimassa oleviin tekotapoihin (valmistaminen, 
maahan tuonti, hankkiminen, vastaanottaminen tai hallussapitäminen) ehdotetaan lisät- 
täväksi myyminen ja luovuttaminen. 
 
Lisäksi ehdotetaan rangaistavuuden laajentamista silloin kun pykälässä mainitut tekota-
vat koskisivat tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvan tallentee ja 
ohjelmiston lisäksi tällaiseen tarkoitukseen soveltuvaa välinettä tai tarviketta. 
 
Muussa yhteydessä valmisteltavana on esitys uudeksi rikoslain 34 luvun 9 a §:ksi (vaaran 
aiheuttaminen tietojenkäsittelylle). Pykälä koskisi toimintaan, jossa muutetaan tieto-
järjestelmää eikä maksuvälinepetoksen tekoaietta pystytä riittävästi osoittamaan. 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 2/2003 LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA 
 
Hallitus on esittänyt eduskunnalle rikoslain 33, 36 ja 37 lukujen 
muuttamista. Lain muutoksella on tarkoitus panna kansallisesti 
täytäntöön Euroopan unionin neuvoston puitepäätös muihin 
maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten 
torjunnasta. Esityksessä ehdotetaan mm. väärennyksen ja törkeän 
väärennyksen yrityksen säätämistä rangaistavaksi. 
 
Suomen Pankkiyhdistys pitää esitettyjä rikoslain muutoksia tarpeellisina 
ja perusteltuina. Euroopan laajuinen lainsäädännön harmonisointi 
muihin maksuvälineisiin kuin rahaa liittyvän rikollisuuden torjumiseksi 
on tarpeen ja mahdollistaa entistä tehokkaamman puuttumisen 
monimuotoiseen ja rajat ylittävään rikollisuuteen. 
 
Pankit ovat panostaneet paljon korttipalvelujensa ja sähköisten 
palvelujensa kehittämiseen, missä yhteydessä toimintojen tekniseen 
turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rikollisuuden tehokas 
torjuminen ja rikollisuuteen puuttuminen edellyttävät kuitenkin myös 
esitetynkaltaisia rikoslainsäädännön muutoksia. 
 
Suomen Pankkiyhdistys haluaakin tässä yhteydessä todeta, että sähköi-
sen asioinnin edelleen yleistyessä tulee rikoslainsäädännön 
kehittämisessä ja lainvalmistelussa kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota sähköisen asioinnin mahdollistamien tekomuotojen 
kirjaamiseen lakiin siten, että kaikki taloudellista rikollisuutta koskevat 
rikoslain tunnusmerkistöt tulevat kattamaan myös teot, jotka tehdään 
sähköisestä esim. tietoverkossa. 

SUOMEI^TPANKKIYHDISTYS ^ Markus Fogelholm E 
Museokatu 8 A / PL 1009 / Box 1009 
FIN-00101 HELSINKI / 
HELSINGFORS 
Puh. Tel. +358 9 405 6120 Faksi / Fax +38 9 4056 1291 

Interna /e-mail 
www.pankkiyhdistys.fi / 
www.fba.fi 
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Y-tunnus / FO-nummer / 
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0202250-2 
VAT No. F102022502 
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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2003 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta 
 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 2/2003 vp). 
 
 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö 

- rikosylitarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi 

- lakimies Elli Myllylä, Suomen Pankkiyhdistys. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että väärennyksen ja törkeän väärennyksen yritys säädetään ran-

gaistavaksi. Sellaisen välineen tai tarvikkeen myyminen ja luovuttaminen, jota voidaan 

perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikoksen tekemiseen, lisättäisiin 

väärennysaineiston hallussapitoa koskevaan säännökseen uusiksi tekotavoiksi. 

Rikoslain säännöstä niin sanotusta tietojenkäsittelypetoksesta ehdotetaan muutettavaksi 

niin, että sen tekotapoina mainittaisiin väärän tiedon syöttämisen sijasta datan 

HE 2/2003 vp Versio 0.1 
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syöttäminen sekä uusina tekotapoina datan muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen 

petostarkoituksessa. Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi maininta tietojenkäsittely-

laitteesta ja sen sijaan käytettäisiin sanaa tietojärjestelmä. 

Maksuvälinepetoksen valmistelua koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, 

että maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvaan välineeseen tai tarvikkeeseen taikka 

erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai 

ohjelmistoon kohdistuviin tekotapoihin lisättäisiin myyminen ja luovuttaminen. Lisäksi 

ehdotetaan, että mainitut teot olisivat rangaistavia, jos ne kohdistuisivat, paitsi erityisesti 

tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon, 

myös tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin välineisiin tai tarvikkeisiin. 

Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan väärennystä, 

törkeää väärennystä, väärennysaineiston hallussapitoa, maksuvälinepetosta, törkeää 

maksuvälinepetosta ja maksuvälinepetoksen valmistelua. Oikeushenkilön rangaistusvastuu 

ulotettaisiin myös petokseen ja törkeään petokseen, jos kyseiset teot tapahtuisivat 

tietojenkäsittelypetossäännöksessä säädetyllä tavalla. 

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 

28 päivänä toukokuuta 2001 hyväksymä puitepäätös muihin maksuvälineisiin kuin 

käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 

2003. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Puitepäätöksen täytäntöönpano 

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön kansallisella tasolla Euroopan unionin neuvoston 

vuonna 2001 hyväksymä puitepäätös muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien 

petosten ja väärennysten torjunnasta. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja 

saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja 

tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana 

seuraavin huomautuksin. 

Lakivaliokunta on antanut puitepäätöksen valmistelun aikana lausunnon komission 

ehdotuksesta (LaVL 2/2000 vp). Valiokunta ilmoitti pitävänsä tärkeänä Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden yhteistyötä talousrikollisuuden torjunnassa ja suhtautuvansa myönteisesti 

ehdotukseen maksuvälinerikoksia koskevaksi puitepäätökseksi. 
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Valiokunta suhtautui varauksellisesti siihen, että yritykset velvoitettaisiin ilmoittamaan 

maksuvälinerikoksista ja oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin maksuvälinerikoksiin. 

Puitepäätökseen ei sisälly ensin mainittua velvoitetta, mutta oikeushenkilön rangaistusvastuu 

on ulotettava eräisiin väärennysrikoksiin, petoksiin ja maksuvä-linerikosiin. 

Valiokunnan varauksellisuus oikeushenkilönrangaistusvastuun laajentamista kohtaan 

johtui siitä, että yhteisösakon soveltamisala rajattiin suppeaksi, kun yhteisösakko otettiin 

käyttöön vuonna 1995. Puitepäätösehdotuksesta lausuntoaan antaessaan valiokunta katsoi, että 

oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalan laajentamista ja rangaistusuhan 

tarpeellisuutta on arvioitava kokonaisuutena, ensisijaisesti kansallisista kriminaalipoliittisista 

tarpeista. 

Tällainen arvio tehtiin vuonna 2001 uudistettaessa rikoslain talousrikossäännöksiä. 

Yhteisösakko muutettiin harkinnanvaraisesta lähtökohtaisesti pakolliseksi seuraamukseksi ja 

sen soveltamisalaa laajennettiin. Tämän johdosta valiokunta pitää oikeushenkilön laajentamista 

nyt myös maksuvälinerikoksiin asianmukaisena. 
 

Väärennysaineiston hallussapito 

Väärennysaineiston hallussapito säädettiin rangaistavaksi vuonna 1991 voimaan tulleella lailla. 

Sitä ennen väärien tai väärennyttyjen todistuskappaleiden sekä väärennysten tekemiseen 

soveltuvien välineiden ja tarvikkeiden hallussapito ei ollut rangaistavaa. 

Esityksessä ehdotetaan rikoksen tunnusmerkistöön lisättäväksi uusia tekotapoja 

puitepäätöksen velvoitteiden täyttämiseksi. Nykyistä rangaistusasteikkoa — sakko tai enintään 

kuusi kuukautta vankeutta — ei ehdoteta muutettavaksi eikä rangaistussäännöstä myöskään 

ehdoteta jaettavaksi useampaan törkeysasteeseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että teon 

jakamista kahteen törkeysasteeseen selvitetään, koska nykyisen, varsin suppean, 

rangaistusasteikon puitteissa on arvioitava törkeitäkin tekoja, kuten lukuisten väärennettyjen 

passien hallussapitoa. 
 
 
Päätöseh dotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj. Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
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Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jutta Urpilainen /sd 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen. 


