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Oikeusministeriölle 

Oikeusministeriö asetti 4.11.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää rikoshyödyn jäljittämiseen, 

turvaamiseen ja poisottamiseen liittyviä ongelmia sekä ilmiöitä ja tarkoituksenmukaisia menettelytapoja ja 

toimia. Työryhmän tehtävänä oli tuottaa selvitystyönsä perusteella aiheesta materiaali, jonka avulla eri 

viranomaistahot pystyvät ohjaamaan toimintaansa. Selvitys kuuluu harmaan talouden ja talousrikollisuuden 

torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2020 (hanke 4.6.). 

Työryhmän puheenjohtajana toimi Valtakunnanvoudinviraston johtava hallintovouti Veikko Minkkinen ja 

sihteerinä hallintovouti Terhi Salmela. Työryhmän jäseninä olivat valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta 

Valtakunnansyyttäjänvirastosta, poliisitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta, tulliylitarkastaja Juha 

Kyrönviita Tullista, johtava perinnän asiantuntija Tuija Vigren Verohallinnosta, rajavartioylitarkastaja Silja 

Hallenberg Rajavartiolaitoksesta ja kihlakunnanvouti Aki Virtanen Pirkanmaan ulosottovirastosta. Tuija 

Vigrenin tilalle Verohallinnon edustajaksi työryhmään nimitettiin 7.2.2017 lukien asianvalvoja Elina Nurmela. 

Lisäksi rikoskomisario/rikoshyötykoordinaattori Kai Lakio keskusrikospoliisista nimitettiin työryhmän 

pysyväksi asiantuntijaksi 9.6.2017 lukien. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana 9 kertaa.  

Työryhmän alkuperäinen toimikausi oli 1.12.2016-31.12.2018. Toimikauden aikana työryhmä teki 

toimeksiannon mukaisen selvityksen, jonka tulokset on koottu tähän loppuraporttiin. Työryhmän toimikautta 

jatkettiin oikeusministeriön 10.1.2019 antamalla päätöksellä 31.12.2019 saakka, jotta työryhmä pystyi 

tuottamaan jatkokaudella aiheesta koulutusmateriaalin. Koulutusmateriaali on saatu valmiiksi ja sitä tullaan 

hyödyntämään rikoshyödyn poisottamista tekeville viranomaisille suunnatuilla koulutuspäivillä, jotka 

Valtakunnanvoudinvirasto järjestää huhtikuussa 2019. 

Työryhmä selvitti työnsä aluksi pakkokeinolain 6 luvun mukaisen vakuustakavarikon, pakkokeinolain 7 luvun 

mukaisen takavarikon sekä verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain mukaisen 

verotakavarikon käyttöalaa ja niiden suhdetta ulosmittaukseen. Vallitsevan oikeustilan kuvauksen jälkeen 

työryhmässä tarkasteltiin rikoshyödyn poisottamiseen liittyviä ongelmakohtia ja arvioitiin mahdollisuuksia 

tehostaa rikoshyödyn poisottamiseen liittyvää prosessia.  

Työryhmä katsoi, että rikoshyödyn poisottamista voidaan tehostaa nostamalla virkamiesten osaamistasoa 

koulutuksella. Tätä tarkoitusta varten työryhmässä laadittiin aiheesta koulutusmateriaalia.  Koulutuksen sekä 

mahdollisesti tietojärjestelmään määriteltyjen kriteerien avulla tapahtuvan seulonnan kautta voitaisiin parantaa 

myös todellisuutta vastaamattomien ulosottoperusteiden tunnistamista kihlakunnanulosottomiesten ja 

kihlakunnanvoutien työssä.  

Työryhmä päätyi selvityksessään esittämään joitakin kehittämisehdotuksia, jotka edellyttäisivät toteutuakseen 

lainsäädäntömuutoksia. Työryhmä piti perusteltuna, että esitutkintaviranomaisille säädettäisiin mahdollisuus 

saada ulosottomieheltä virka-apua menetetyksi tuomitun omaisuuden myyntiin. Ehdotus tehostaisi 

rikoshyödyn poisottamisprosessin loppuvaihetta. Niin ikään lainsäädännöllä tulisi mahdollistaa se, että 

vakuustakavarikko voitaisiin tarvittaessa kohdistaa rikoksesta epäillyn kuoleman jälkeen hänen 

kuolinpesäänsä.  

Työryhmä päätyi esittämään, että oikeustilan selventämiseksi säädettäisiin rauhoitusaika koskien sellaisen 

omaisuuden ulosottomyyntiä tai -tilitystä, joka on pakkokeinolain 7 luvun mukaisen takavarikon kohteena. 

Niin ikään selventävänä säännöksenä ehdotettiin säädettäväksi, että ulosottomies pitää 

vakuustakavarikkoasioissa annetun torjuntavakuuden hallussaan, kunnes tuomioistuin määrää asiasta toisin.  

Työryhmässä käsiteltiin myös esitutkintaviranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista 

ulosottoviranomaiselle. Työryhmän näkemyksen mukaan poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaiset voivat 

nykyisin voimassaolevan lainsäädännön puitteissa antaa oma-aloitteisestikin tietoja ulosottoviranomaiselle 



 

 
 

edellyttäen, että tietojenantamisella on jokin liityntä kyseiselle viranomaiselle säädettyihin tehtäviin. 

Oikeusvarmuuden lisäämiseksi työryhmä kuitenkin katsoi, että voisi olla perusteltua tarkentaa 

lainsäädäntötasolla oma-aloitteisen tietojen antamisen perusteita. 

Saatuaan työnsä päätökseen, työryhmä luovuttaa oheisena loppuraportin oikeusministeriölle. 

 

Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2019 

 

 

  Veikko Minkkinen 

 

 

Ritva Sahavirta Arto Hankilanoja Juha Kyrönviita 

 

 

Elina Nurmela  Silja Hallenberg Aki Virtanen 

 

 

Terhi Salmela  Kai Lakio 
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1. Viranomaisyhteistyöhanke 
 

1.1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

 
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2020 
sisältyy ulosotto-, syyttäjä-, esitutkinta- ja veroviranomaisten yhteistyöhanke rikoksella saadun 
hyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi.  

 
Hankkeen tavoitteet ovat: 

 
1. Luoda asianomaisille viranomaisille yhtenäinen ja selvä käsitys yhtäältä takavarikon ja toisaalta 

vakuustakavarikon käyttöalasta. 

 
2. Edistää sitä, että viranomaisyhteistyötä hyödyntämällä 

- vakuustakavarikko kohdistetaan oikeisiin vastaajatahoihin 
- vakuustakavarikkovaiheessa vastaajien omaisuus saadaan kattavasti selvitettyä ja turvattua 
- verotakavarikkoasioissa omaisuus saadaan mahdollisimman kattavasti selvitettyä ja 

turvattua 
 

3. Selvittää keinotekoisiin ulosottoperusteisiin liittyvää ilmiötä seuraavalta osin: 
- ilmiön laajuus 
- keinot tapausten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi 

 

1.2. Työryhmä 

 
Oikeusministeriö on asettanut 4.11.2016 antamallaan päätöksellä OM 23/021/2016 työryhmän 
hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Työryhmässä ovat edustettuina ulosotto-, syyttäjä-, 
esitutkinta- ja veroviranomaiset. 
 
Työryhmän tehtävänä on oikeusministeriön päätöksen mukaisesti selvittää edellä sanottuja 
ongelmia ja ilmiöitä sekä niihin liittyviä tarkoituksenmukaisia menettelytapoja ja toimia. Työryhmän 
tehtävänä on tuottaa selvitystyönsä perusteella aiheesta materiaali, jonka avulla eri viranomaistahot 
pystyvät ohjaamaan toimintaansa edellä kuvattujen asioiden osalta. Materiaalia käytetään kaikille 
sanotuille viranomaistahoille järjestettävän koulutuksen pohjana. 
 
Työryhmän kokoonpano: 
 

• Veikko Minkkinen, Valtakunnanvoudinvirasto, puheenjohtaja 

• Terhi Salmela, Valtakunnanvoudinvirasto, sihteeri  
        sijainen 11.1.-10.5.2017: Suvi-Maija Snellman 
        sijainen 11.5.2017-21.1.2018: Susanna Kortesniemi 

• Aki Virtanen, Pirkanmaan ulosottovirasto 

• Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

• Arto Hankilanoja, Poliisihallitus 
        sijainen 3.4.-3.9.2017: Minna Immonen 

• Juha Kyrönviita, Tulli 

• Elina Nurmela, Verohallinto 
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        Verohallinnon edustajana työryhmässä 7.2.2017 saakka Tuija Vigren 

• Silja Hallenberg, Rajavartiolaitos 

• Kai Lakio, Keskusrikospoliisi, 9.6.2017 lukien työryhmän pysyvä asiantuntija 
 
 

1.3. Työryhmän työskentelystä ja loppuraportista 

 
Työryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 9 kertaa. Kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. Lisäksi on 
laadittu tämä loppuraportti, johon on koottu työryhmässä esiin nostettuja rikoshyödyn 
jäljittämiseen, turvaamiseen ja poisottamiseen liittyviä ongelmia ja ehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi.  
 
Työryhmä on päättänyt jäsennellä loppuraportin siten, että ensin kuvataan työryhmässä esiin 
nostettu ongelma ja sen jälkeen arvioidaan vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Työryhmän 
jäsenet eivät ole kaikilta osin olleet täysin yksimielisiä ongelmien olemassaolosta ja esitetyistä 
ratkaisuvaihtoehdoista. Kaikki keskeisimmät esiin tuodut ongelmat ratkaisuehdotuksineen on 
kuitenkin päätetty kirjata tähän loppuraporttiin, jotta ne ovat myös työryhmän ulkopuolisten 
arvioitavissa. 
 
Vaikka loppuraportti rakentuu esiin tuotujen ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen mukaisesti, on 
raportista löydettävissä hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisten aihealueiden käsittely 
seuraavasti: 
 
1. Vakuustakavarikon, takavarikon ja verotakavarikon käyttöalaa käsitellään jaksossa 2.1. 

”Turvaamistoimen kohteena olevan omaisuuden ulosmittaus”.  
 

2. Vakuustakavarikon kohdentamista oikeisiin vastaajatahoihin ja omaisuuden kattavaa 
selvittämistä käsitellään jaksossa 2.3. ”Vakuustakavarikon kohdentaminen”. Jaksossa sivutaan 
lyhyesti myös verotakavarikon kohdentamista. 

 
3. Keinotekoisia ulosottoperusteita käsitellään jaksossa 2.8 ”Todellisuutta vastaamattomat 

ulosottoperusteet”. 
 
 

1.4. Erikoisperintäpäivät 

 
Valtakunnanvoudinvirasto järjesti 2.-3.11.2017 ulosoton erikoisperintäpäivät, joiden teemana oli 
rikoshyödyn poisottaminen. Koulutuspäiville kutsuttiin erikoisperintähenkilöstön ja 
erikoisperintäalueiden johtavien kihlakunnanvoutien lisäksi viranomaisyhteistyötahoja 
Verohallinnosta, syyttäjälaitoksesta, esitutkintaviranomaisista ja konkurssiasiamiehen toimistosta.  
Koulutuspäiville osallistui yhteensä 112 henkilöä, jotka tekevät käytännössä rikoshyödyn 
jäljittämiseen, turvaamiseen ja poisottamiseen liittyvää työtä. 
 
Keskeinen osa koulutuspäiviä olivat ryhmätyönä tehdyt tapausharjoitukset liittyen kuvitteellisiin, 
mutta todellisuutta vastaaviin rikoshyödyn poisottamistilanteisiin. Lisäksi koulutuspäivillä kuultiin 
luentoja kyberturvallisuudesta, EU:n perintädirektiivistä ja verottajan ulkomaanperinnästä, 
talousrikostorjunnasta konkurssimenettelyssä, lohkoketjuteknologiasta sekä järjestäytyneestä 
rikollisuudesta. 
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2. Työryhmän käsittelemiä ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja 
 

2.1.  Turvaamistoimen kohteena olevan omaisuuden ulosmittaus 

2.1.1. Ongelman kuvaus 

 
Ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ssä säädetään ulosmittauksen ja turvaamistoimen suhteesta 
seuraavasti: 

 
Täytäntöönpantu takavarikko tai muu turvaamistoimi ei estä ulosmittausta. Jos 
turvaamistoimi on määrätty sivullisen omistusoikeuden turvaamiseksi, omaisuus saadaan 
kuitenkin myydä vasta, kun turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano on peruutettu tai 
rauennut. 
 

Lainkohdan esitöissä todetaan turvaamistoimen antavan suojaa velallista vastaan, mutta se ei tuota 
etua suhteessa kilpailevaan velkojaan. Perusteluiden mukaan turvaamistoimen lajilla ei ole asiassa 
merkitystä1. Voidaan kuitenkin pohtia, onko ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ää säädettäessä tarkoitettu 
ottaa kantaa etusijakysymykseen myös vakuustakavarikon ja takavarikon osalta: tarkoitetaanko 
lainkohdassa ”takavarikolla ja muulla turvaamistoimella” siis oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa 
säädettyjen turvaamistoimien lisäksi myös pakkokeinolain 6 luvun mukaista vakuustakavarikkoa ja 7 
luvun mukaista takavarikkoa. Esitöiden toteamus siitä, että ”turvaamistoimen lajilla ei ole asiassa 
merkitystä” voisi mahdollisesti viitata myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1-3 §:ssä säädettyihin eri 
siviiliturvaamistoimilajeihin (saamistakavarikko, paremman oikeuden turvaaminen ja muun 
oikeuden turvaaminen). Lainkohdan toisen virkkeen osalta esitöissä todetaan, että ko. virkkeessä 
turvaamistoimella tarkoitetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettua takavarikkoa 
todennäköisen paremman oikeuden turvaamiseksi silloin, kun kysymyksessä on omistusoikeus. 
 
Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi asetetussa työryhmässä osa työryhmän jäsenistä pitää 
ongelmallisena sitä, että vakuustakavarikossa oleva omaisuus voidaan ulosmitata vastaajan 
ulosottovelkojen suorittamiseksi. Heidän näkemyksensä mukaan ulosmittauksen myötä esitutkinta- 
ja syyttäjäviranomaisen aikaisemmassa vaiheessa tekemä työ rikoshyödyn jäljittämiseksi ja sen 
turvaaminen vakuustakavarikolla käy ulosmittauksen myötä turhaksi. Omaisuuden käyttäminen 
vastaajan ulosottovelkojen suorittamiseksi myös mahdollistaa sen, että vastaajan rikoksella saama 
hyöty kertyy hänen hyväkseen velkojen pienentyessä. Yleisten rikosoikeusperiaatteiden valossa 
voidaan pitää ongelmallisena, jos tekijä voisi rikoksen kautta saadulla hyödyllä lyhentää omaa 
ulosottovelkaansa. Työryhmässä kiinnitettiin huomiota lisäksi siihen, että pakkokeinolain mukaisen 
vakuustakavarikon tulee aina kytkeytyä rikosprosessiin. Vakuustakavarikon hakeminen tilanteissa, 
joissa esitutkintaviranomaisella on jo etukäteen tieto ulosottovelasta, voi olla 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta ongelmallista. 
 
Työryhmässä nostettiin lisäksi esille kysymys siitä, voidaanko pakkokeinolain 7 luvun nojalla 
takavarikoitu omaisuus ulosmitata. Mahdollisen ongelman kartoittamiseksi seuraavissa jaksoissa 
käsitellään voimassaolevan lainsäädännön valossa vakuustakavarikon (PKL 6 luku), esinetakavarikon 
(PKL 7 luku) ja verotakavarikon (laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta) suhdetta 
ulosmittaukseen. 

 

                                                           
1 HE 13/2005, s. 75 
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2.1.2. Vakuustakavarikon ja ulosmittauksen suhde 

 
Pakkokeinolain 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, 
rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi 
tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Oikeushenkilön omaisuutta voidaan määrätä 
vakuustakavarikkoon myös yhteisösakon maksamisen turvaamiseksi. Vakuustakavarikkoon 
asetettavan omaisuuden on kuuluttava henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan 
rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään 
valtiolle rahamäärä. Lisäksi edellytetään, että on olemassa vaara, että mainittu henkilö pyrkii 
välttämään sanottujen maksuvelvoitteiden noudattamisen kätkemällä omaisuutta tai muuhun tähän 
rinnastettavalla tavalla. 
 
Vakuustakavarikkoon määrätään omaisuutta enintään määrä, jonka voidaan olettaa vastaavan 
tuomittavaa sakkoa, vahingonkorvausta, hyvitystä, menettämisseuraamusta tai yhteisösakkoa. Vasta 
vakuustakavarikon täytäntöönpanovaiheessa ulosottomies ratkaisee, mihin konkreettisiin 
omaisuuseriin vakuustakavarikko kohdistetaan. Vakuustakavarikon kohteena voi lähtökohtaisesti 
olla kaikki vastaajan ulosmittauskelpoinen omaisuus. Omaisuudella, johon vakuustakavarikko 
kohdistetaan, ei tarvitse olla mitään yhteyttä siihen rikokseen, jonka vuoksi sakkoa, 
vahingonkorvausta, hyvitystä, rahamääräistä menettämisseuraamusta tai yhteisösakkoa vaaditaan 
tuomittavaksi. Tässä suhteessa vakuustakavarikko poikkeaa merkittävästi pakkokeinolain 7 luvun 
mukaisesta esinetakavarikosta. 
 
Seuraavassa kaaviossa on kuvattu vakuustakavarikon käyttöalaa: 
 

 
 
Pakkokeinolain 6 luvun 10 §:n mukaan vakuustakavarikon täytäntöönpanosta huolehtivat 
ulosottoviranomaiset noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaren 8 luvun säännöksiä 
turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta. Viittaussäännöksen vuoksi voidaan katsoa, että myös 



 

5 
 

ulosottokaaren 4 luvun 43 § eli ulosmittausvelkojan etusija suhteessa turvaamistoimen hakijaan 
soveltuu vakuustakavarikkoon.  
 
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että ulosmittausvelkojan etusija koskee myös rikosprosessuaalista 
vakuustakavarikkoa. Edes siinä tapauksessa, että vakuustakavarikko on määrätty asianomistajan 
korvaussaatavan turvaamiseksi, ei se saa etusijaa suhteessa velkojaan, jolla on jo saatavastaan 
ulosottoperuste. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tätä voidaan pitää epäoikeudenmukaisena, 
mutta toisaalta rikosperusteinen saatava ei lain mukaan ole etuoikeutettu suhteessa muihin 
velkojiin. On myös huomattava, että ulosmittaukseen oikeuttavan ulosottoperusteen haltija saattaa 
niin ikään olla aikaisemman rikoksen uhri tai heikossa taloudellisessa asemassa oleva muu yksityinen 
velkoja.2 

 
Silloin, kun vakuustakavarikko turvaa valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamista, 
vakuustakavarikon toissijaisuutta suhteessa ulosmittaukseen puoltaa myös se, että velkojien 
maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:ssä menetetyksi tuomittu rahamäärä säädetään 
viimesijaiseksi saatavaksi. Lainkohdan esitöiden mukaan ei ole perusteltua, että rangaistus- tai 
konfiskaatioluonteiset rahavaateet kilpailisivat täytäntöönpanossa muiden saatavien kanssa3. Koska 
rahamääräinen menettämisseuraamus on velkojien maksunsaantijärjestyksessä viimesijainen 
saatava, ei ole perusteltua, että sitä turvaava vakuustakavarikko saisi etusijan suhteessa 
ulosmittausvelkojiin. 
 
Vakuustakavarikon käyttö turvaamistoimena johtaa käytännössä toisinaan siihen, että 
vakuustakavarikko jää tuloksettomaksi, sillä vakuustakavarikko ei estä ulosmittausta. Omaisuus 
voidaan vakuustakavarikosta huolimatta ulosmitata, myydä ja varat tilittää ulosmittausvelkojille. Jos 
omaisuudesta jää myynnin jälkeen ylijäämää, voi vakuustakavarikko jäädä tältä osin voimaan. 
Vakuustakavarikolla ei ole kuitenkaan ylijäämänkään osalta etusijaa, vaan se voidaan edelleen 
ulosmitata uuden saatavan suorittamiseksi. Vakuustakavarikon heikko asema suhteessa 
ulosmittaukseen selittyy sillä, että vakuustakavarikon saamisen kynnys on suhteellisen matala 
verrattuna tuomioon.4 
 
Nykyisen lainsäädännön kanta vakuustakavarikon toissijaisuudesta suhteessa ulosmittausvelkojaan 
on edellä kuvatusti selkeä: vakuustakavarikko ei saa etusijaa ulosmittaukseen nähden. Jos 
vakuustakavarikko haluttaisiin asettaa samalle tai paremmalle etusijalle, se edellyttäisi sekä 
ulosottokaaren 4 luvun 43 §:n että velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain viimesijaisia 
saatavia koskevan 6 §:n muuttamista.  

 
 

2.1.3. Takavarikon ja ulosmittauksen suhde 

 
Pakkokeinolain 7 luvun mukaisen takavarikon (esinetakavarikko) ja ulosmittauksen suhdetta ei voida 
pitää samalla tavalla selvänä kuin vakuustakavarikon ja ulosmittauksen suhdetta. Esinetakavarikosta 
päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai syytettä käsitellessään tuomioistuin. 
Esinetakavarikko pannaan täytäntöön pakkokeinolain 7 luvussa säädetyllä tavalla eikä sen 
täytäntöönpanossa sovelleta ulosottokaarta. Ainoa viittaussäännös ulosottokaareen on 
pakkokeinolain 7 luvun 10 §:ssä toimenpiteestä päättäneelle viranomaiselle säädetty velvoite tehdä 
ulosottokaaren 4 luvun 33 §:n mukainen rekisteri-ilmoitus takavarikoidusta omaisuudesta.  
 

                                                           
2 Linna-Leppänen: Ulosotto-oikeus II, Ulosmittaus ja myynti (2015), s. 410-411 
3 HE 181/1992, yleisperustelut 
4 Linna-Leppänen: Ulosotto-oikeus II, Ulosmittaus ja myynti (2015), s. 410 
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Ulosottokaaren 4 luvun 43 §:n mukaan ”täytäntöönpantu takavarikko ei estä omaisuuden 
ulosmittaamista”. Lainkohdan sanamuodosta voidaan perustellusti päätellä, että omaisuus voidaan 
ulosmitata silloinkin, kun se on takavarikoitu pakkokeinolain 7 luvun nojalla. Voidaan kuitenkin kysyä, 
onko ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ää säädettäessä todella tarkoitettu ottaa kantaa myös sellaiseen 
takavarikkolajiin, jonka täytäntöönpano ei tapahdu ulosottokaaren mukaisesti. Asian selventämiseksi 
on syytä ensin tarkastella sitä, millaista omaisuutta voidaan yleensäkin asettaa pakkokeinolain 7 
luvun mukaiseen takavarikkoon. 
 
Takavarikon käyttöala määritetään pakkokeinolain 7 luvun 1 §:ssä, jonka mukaan esine, omaisuus tai 
asiakirja voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että 1) sitä voidaan käyttää todisteena 
rikosasiassa tai 2) se on rikoksella joltakulta viety tai 3) se tuomitaan menetetyksi. Rikoslain 10 luvun 
2 §:n nojalla esine, omaisuus tai asiakirja voidaan tuomita rikoshyötynä valtiolle menetetyksi, jos se 
on rikoksella välittömästi saatu tai rikoksella välittömästi saadun omaisuuden sijaan tullut tai jos se 
on edellä sanottujen tuottoa. Edelleen rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus voidaan 
tuomita valtiolle menetetyksi, jos rikoslain 10 luvun 3 §:ssä säädetyt laajennetun hyödyn 
menettämistä koskevat edellytykset täyttyvät. Niin ikään menetetyksi voidaan tuomita rikoslaissa 
tarkemmin säädettyjen edellytysten täyttyessä rikoksentekoväline (RL 10:4), rikoksella tuotettu, 
valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus (RL 10:5) sekä edellä 
sanottuihin liittyvä säilytysväline (RL 10:5a). Esimerkiksi rahanpesun kohteen osalta on rikoslain 32 
luvun 12 §:ssä erityissäännös, jonka nojalla rahanpesun kohde tuomitaan valtiolle menetettäväksi. 
Huumausainerikoksen tekemiseen käytettyjä välineitä, tarvikkeita ja aineita sekä 
huumausainerikoksen edistämiseen käytettyjä varoja koskee niin ikään oma 
menettämisseuraamussäännös RL 50 luvun 6 §:ssä. 

 
Takavarikolla turvataan siis rikoshyödyn poisottamista siltä osin kuin rikoshyöty on yksilöitävissä 
tietyksi esineeksi, omaisuudeksi tai asiakirjaksi. Takavarikon käyttöalaa voidaan havainnollistaa 
seuraavalla kaaviolla: 
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Oikeuskirjallisuudessa ei ole suoranaisesti otettu kantaa siihen, mikä on ulosmittauksen ja 
pakkokeinolain 7 luvun mukaisen takavarikon suhde. Myöskään korkeimman oikeuden 
ratkaisukäytäntöä ei asiasta ole. 
 
Tuula Linna on todennut saamistakavarikon ja ulosmittauksen suhdetta käsittelevässä 
kirjoituksessaan seuraavasti: 
 

 ”Sen sijaan menettämisseuraamusta koskevassa vakuustakavarikossa ei ole kyse 
saamistakavarikosta, joten ei ole selvää, että UK 4 luvun säännöksiä ulosmittauksen etusijasta 
tulisi soveltaa. Olisi nurinkurinen –ja vastoin perinteistä rikosoikeudellista rikastumiskieltoa 
oleva –lopputulos, jos valtiolle menetetyksi tuomittu rahamäärä käytettäisiin ulosotossa 
rikoksentekijän velkojen maksamiseen.”5 

 
Yllä sanotusta kirjoituksesta voisi päätellä Linnan mahdollisesti suhtautuvan kriittisesti omaisuuden 
ulosmittaamiseen, jos omaisuuden ulosmittaus johtaisi rikosoikeudellisen rikastumiskiellon 
vastaiseen lopputulokseen tilanteissa, joissa omaisuuteen kohdistuu muu takavarikko kuin 
saamistakavarikko. 

 
Arvioitaessa takavarikkoon asetetun omaisuuden ulosmittauskelpoisuutta huomiota tulee kiinnittää 
myös siihen, onko omaisuus yleensäkään sellaista, mikä voi tulla ulosmitatuksi velallisen 
ulosottovelkojen suorittamiseksi. Ulosottokaaren 4 luvun 1 ja 8 §:ssä säädetään täytäntöönpanosta 
ja ulosmittauksen perusedellytyksistä seuraavasti: 

 
Ulosottokaari 4:1 
 

Ulosottoperuste, jossa on asetettu rahamääräinen maksuvelvoite, pannaan täytäntöön siten, 
että hakijan saatavan suorittamiseksi tarvittava määrä velalliselle kuuluvaa omaisuutta 
ulosmitataan tässä luvussa säädetyllä tavalla. 
                                                                             … 
 

Ulosottokaari 4:8 
 

Ulosmittauksen kohteena voi olla velalliselle kuuluva esine tai oikeus, joka voidaan yksilöidä ja 
jolla on varallisuusarvoa, jollei sellaisen omaisuuden ulosmittaamista laissa erikseen kielletä. 

… 
 
Jos takavarikon perusteena on se, että omaisuus on rikoksella viety, ulosmittaus estynee, koska 
kyseessä ei ole ulosottokaaren 4 luvun 8 §:ssä edellytetyllä tavalla velalliselle kuuluva omaisuus. 
Sanottu johtopäätös edellyttää toki, että ulosottomiehenkin arvion mukaan kyse on rikoksella 
viedystä omaisuudesta. Käytännössä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisen arviota asiasta voitaneen 
pitää jo esitutkintavaiheessa sillä tavalla luotettavana, ettei ulosottomiehellä lähtökohtaisesti ole 
syytä arvioida asiaa toisin. 
 
Silloin, kun takavarikon perusteena on vaatimus omaisuuden tuomitsemisesta valtiolle menetetyksi, 
rajanveto sen suhteen, mikä katsotaan velallisen varallisuuspiiriin kuuluvaksi, ei ole yhtä 
yksiselitteinen kuin rikoksella viedyn omaisuuden osalta. Esimerkiksi laajennettua rikoshyödyn 
menettämistä voidaan soveltaa niin sanottuun selittämättömään omaisuuden lisääntymiseen silloin, 
kun käsillä on liipaisinrikos. Kyseinen omaisuus voidaan tällöin takavarikoida ilman näyttöä siitä, että 
omaisuus on peräisin tietystä rikoksesta.  Laajennetun rikoshyödyn menettämistä koskevan rikoslain 

                                                           
5 Linna: Velkojien välinen maksunsaantikilpailu – tarkastelussa takavarikko ja ulosmittaus, Defensor legis N:o 1/2012, 
s. 38 
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10 luvun 3 §:n soveltaminen on toissijaista suhteessa ensisijaiseen rikoshyödyn menettämiseen, josta 
säädetään saman luvun 2 §:ssä. Laajennetun rikoshyödyn konfiskoimiseen riittää - muiden rikoslain 
10 luvun 3 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä - että vastaaja ei kykene saattamaan 
todennäköiseksi, että omaisuus on peräisin muusta kuin rikollisesta toiminnasta. Mahdollista on, että 
vastaaja esittää selvitystä laillisista tulonlähteistään vasta tuomioistuimessa 
menettämisseuraamusvaatimusta käsiteltäessä. Vasta menettämisseuraamusvaatimukseen 
annettava tuomioistuimen ratkaisu lopulta määrää sen, tuomitaanko omaisuus valtiolle menetetyksi 
vai jääkö se vastaajan varallisuuspiiriin.  
 
Vielä yhtenä esimerkkinä valtiolle tuomittavaksi vaaditusta ja takavarikkoon asetetusta 
omaisuudesta voidaan nostaa esiin toistuvasti rattijuopumusrikoksiin syyllistyneen vastaajan 
ajoneuvo. Tällöin ei kylläkään ole kyse rikoshyödystä vaan oikeuskäytännön mukaan rikoslain 10 
luvun 5 §:ssä tarkoitetusta rikoksen kohteesta. Ajoneuvo tyypillisesti kuuluu vastaajan lailliseen 
varallisuuspiiriin ja se on ulosmitattavissa vastaajan ulosottovelkojen suorittamiseksi. Sanotussa 
tilanteessa ei liene syytä katsoa, että ajoneuvoon kohdistettu takavarikko estäisi omaisuuden 
ulosmittaamisen.  Vaaditun menettämisseuraamuksen perusteena on tällöin se, että 
menettämisseuraamus on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Samaan lopputulokseen päästään 
silloinkin, kun ajoneuvo - joka kiistatta kuuluu vastaajalle - ulosmitataan ja myydään hänen 
ulosottovelkojensa suorittamiseksi. Valtiolla ei liene tilanteessa suurempaa oikeutta saada 
taloudellista hyötyä ajoneuvosta kuin vastaajan ulosottovelkojilla. Esimerkki ei sinänsä liity 
rikoshyödyn poisottamisen turvaamiseen, mutta osoittaa, että takavarikon käyttötilanteet voivat olla 
hyvin monenlaisia. Takavarikon ja ulosmittauksen välisen suhteen arviointi edellyttää siten aina 
tapauskohtaista harkintaa. 
 
Lopputuloksena edellä sanotusta voidaan todeta, että omaisuuteen kohdistettu, pakkokeinolain 7 
luvun mukainen takavarikko, ei itsessään ole toimi, joka estäisi kyseisen omaisuuden 
ulosmittaamisen.  Ulosottomies arvioi aina osana ulosmittausharkintaa, kuuluuko omaisuus 
ulosottokaaren 4 luvun 1 §:n ja 8 §:n edellyttämin tavoin velalliselle. Omaisuuteen kohdistuva 
esinetakavarikko on ulosottomiehelle vahva viesti siitä, ettei omaisuus välttämättä ole velalliselle 
kuuluvaa. Kunkin tapauksen erityispiirteet ja asiassa esitetty näyttö ratkaisevat, onko 
ulosottomiehellä riittävät perusteet ulosmitata takavarikkoon asetettu omaisuus tai vaihtoehtoisesti 
jättää omaisuus ulosmittaamatta.  Näyttöseikkoja on syytä arvioida viranomaisyhteistyössä, jossa 
ulosottomiehelle voidaan esittää riittävä selvitys siitä, että omaisuus kuuluu rikoksen uhrille tai että 
omaisuus on sellaista suoraa rikoshyötyä, joka tullaan tuomitsemaan valtiolle menetetyksi.  
 

2.1.4. Verotakavarikon ja ulosmittauksen suhde 

 
Silloin, kun turvattavana on verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitettu 
julkinen saatava, turvaamistoimena voidaan käyttää verotakavarikkoa, josta säädetään laissa verojen 
ja maksujen perimisen turvaamisesta. Käräjäoikeus voi lähtökohtaisesti myöntää verotakavarikon, 
jos saaminen on sekä perusteiltaan että määrältään tehty todennäköiseksi ja on erityistä aihetta 
varoa, että velallinen kätkee tai hävittää omaisuuttaan6.  
 
Verotakavarikon hakeminen voi tulla kyseeseen myös verorikosjutuissa. Poliisin ja Verohallinnon 
asianvalvojan tulee käydä keskustelua tarkoituksenmukaisimman turvaamistoimen valinnasta. 
Verotakavarikon henkilöllinen ulottuvuus eroaa takavarikosta ja vakuustakavarikosta siten, että 
verotakavarikko voi kohdistua vain verotuksen kohteena olevan verovelvollisen omaisuuteen. 

                                                           
6 Määrätyltä ajanjaksolta toistuvasti maksuunpantavien verojen ja maksujen osalta turvaamistoimen määrääminen 
edellyttää lisäksi, että saamisen määrä on poikkeuksellisen suuri ja esitetään selvitystä siitä, että maksuvelvollinen on 
ryhtynyt hukkaamaan omaisuuttaan tai hän valmistelee hukkaamista. 
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Verovelvollinen ja siten verotakavarikon kohteena oleva taho voi olla oikeushenkilö tai luonnollinen 
henkilö, joille määrätään veroja maksettavaksi. Jos esimerkiksi rikoksesta epäillylle ei esitetä 
veroseuraamuksia, ei verotakavarikkoa voida häntä vastaan käyttää, mutta vakuustakavarikko tai 
takavarikko ovat mahdollisia. Toinen verotakavarikoihin liittyvä erityinen seikka on siihen liittyvät 
määräajat: verotakavarikko saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen saamisen tai sen 
osan todennäköisen kanto- tai maksuajan päättymistä ja se on voimassa lähtökohtaisesti enintään 
yhden vuoden takavarikon myöntämisestä. 
 
Verotakavarikko määrätään siten kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään ja pannaan 
täytäntöön noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaren 8 luvun takavarikkoa koskevia säädöksiä. 
Verotakavarikon suhde ulosmittaukseen on selvä: viittaussäännösten nojalla ulosottokaaren 4 luvun 
43 § soveltuu verotakavarikkoon eli verotakavarikon kohteena oleva omaisuus voidaan ulosmitata ja 
myydä ulosmittausvelkojen suorittamiseksi. Verotakavarikon asema suhteessa ulosmittaukseen on 
siten sama kuin vakuustakavarikon. 

 

2.1.5. Ratkaisuehdotuksia 

 
Edellä todetuin tavoin osa työryhmän jäsenistä katsoo, että esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset 
tekevät turhaa työtä jäljittäessään ja turvatessaan omaisuutta tilanteissa, joissa omaisuus 
myöhemmin ulosmitataan vastaajan ulosottovelkojen suorittamiseksi. Seuraavassa pohditaan 
lähemmin työryhmässä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja sekä muita näkökulmia asiaan. 

 

2.1.5.1. Takavarikon käyttö aina, kun lainsäädäntö sen mahdollistaa 

 
Turvaamistoimilajin valinta perustuu siihen, että ensin tunnistetaan tilanteeseen soveltuva 
menettämisseuraamuslaji. Menettämisseuraamuslajin valinta määrittää siten soveltuvan 
turvaamistoimen. Menettämisseuraamus- ja turvaamistoimilajin valinta sekä näiden perusteleminen 
tulee tehdä yhteistyössä syyttäjän ja tutkinnanjohtajan kesken. Verorikosasioissa mukana tulee olla 
myös Verohallinnon asianvalvoja. Tarvittaessa ulosottoviranomaiseen on syytä olla yhteydessä 
etupainotteisesti esimerkiksi jäljityssuunnitelmaa laadittaessa. 
 
Pakkokeinolain 7 luvun mukaista esinetakavarikkoa tulisi käyttää aina silloin, kun näyttö siihen riittää 
ja laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.  Ulosottomiehen on hankkimansa näytön perusteella 
arvioitava aina ennen ulosmittauspäätöksen tekemistä, onko kyseessä ulosottokaaren edellyttämin 
tavoin velalliselle kuuluva omaisuus. Omaisuuteen kohdistuva esinetakavarikko kertoo 
ulosottomiehelle tarpeesta hankkia lisäselvitystä siitä, kuuluuko omaisuus tosiasiallisesti velallisen 
varallisuuspiiriin.  
 
Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän tulisi siis näyttöä hankkiessaan ja sitä arvioidessaan ensisijaisesti 
harkita, soveltuuko tilanteeseen menettämisseuraamuslaji, jota turvataan takavarikolla. Huomiota 
tulee muun ohella kiinnittää siihen, soveltuuko omaisuuteen jokin menettämisseuraamusta koskeva 
erityissäännös, kuten rahanpesun kohteen menettämistä koskeva rikoslain 32 luvun 12 §. Mikäli 
omaisuutta vaaditaan menetetyksi rahanpesun kohteena, turvaamistoimena käytetään 
takavarikkoa. Jos takavarikon edellytykset eivät täyty, toissijaisesti omaisuus turvattaisiin 
vakuustakavarikolla. Mikäli prosessin edetessä takavarikon edellytykset lakkaisivat, 
vakuustakavarikon käyttäminen olisi edelleen mahdollista.  
 
Rikoslain 10 luvun uudistuksen myötä vuonna 2016 rikoshyötyä koskevan takavarikon käyttöalaa 
laajennettiin merkittävästi. Työryhmä katsoo, että takavarikon ensisijaisuutta ja sen käyttöalan 
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tuntemusta tulee vielä lisätä käytännön viranomaisyhteistyöllä sekä koulutuksen keinoin. 
Työryhmässä on laadittu prosessikaavio kuvaamaan turvaamistoimilajin valintaa. Kaaviota on 
tarkoitus käyttää osana tulevaa koulutusta. 
 

2.1.5.2. Takavarikoidun omaisuuden ulosmittauskielto 

 
Työryhmässä keskusteltiin siitä, olisiko ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ään tarpeen säätää kielto 
ulosmitata pakkokeinolain 7 luvun nojalla takavarikoitua omaisuutta. Kuten edellä on todettu 
takavarikon kohteena voi olla hyvin monentyyppistä omaisuutta: yhtäältä rikoksella vietyä, mutta 
toisaalta mahdollisesti myös omaisuutta, johon kohdistuva vastaajan saanto on laillinen (esim. 
rattijuopumusrikoksesta epäillyn vastaajan ajoneuvo). 
  
Ehdoton kielto ulosmitata takavarikkoon asetettua omaisuutta siirtäisi velallisen omistusoikeutta 
koskevan harkinnan käytännössä ulosottomieheltä esitutkintaviranomaiselle. Nykyisin ulosottomies 
arvioi osana normaalia ulosmittausharkintaa, kuuluuko omaisuus velalliselle. Jos esinetakavarikko 
olisi este omaisuuden ulosmittaamiselle, käytännössä esitutkintaviranomainen tekisi sanotun 
harkinnan ulosottomiehen sijaan. 
 
Työryhmän tiedossa ei ole tapauksia, joissa esinetakavarikossa olevaa omaisuutta olisi todettu 
ulosmitatun myöhemmin virheellisiksi osoitetuilla perusteilla. Takavarikon ja ulosmittauksen 
kollisiotilanteen ratkennevat nykyisellään luontevasti ulosottomiehen arvioidessa ulosottokaaren 4 
luvun 1 §:n ja 8 §:n nojalla, onko kysymyksessä velalliselle kuuluva omaisuus. Tarvetta siirtää tätä 
harkintaa esitutkintaviranomaiselle ei työryhmän näkemyksen mukaan ole. Esinetakavarikko 
määrätään usein suhteellisen kiireellisessä tilanteessa eikä ole oletettavaa, että 
esitutkintaviranomaisella olisi sanotussa tilanteessa ulosottomiestä paremmat edellytykset arvioida 
omistajuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi takavarikon laajan käyttöalan vuoksi vaarana olisi, että 
ehdoton kielto ulosmitata takavarikoitua omaisuutta voisi johtaa tilanteisiin, joissa myös velalliselle 
laillisesti kuuluvan omaisuuden ulosmittaus estyisi. 
 

2.1.5.3. Vakuustakavarikolle ja siihen liittyville rikosperusteisille saataville 

etusija  

 
Työryhmässä ehdotettiin, että vakuustakavarikolle säädettäisiin etusija suhteessa muihin 
ulosottoperusteisiin, pois lukien elatusapuvelat. Ehdotuksen mukaan rikosprosessuaalisin 
pakkokeinoin löydetty omaisuus ”korvamerkittäisiin” vakuustakavarikon ja samaan 
tutkintakokonaisuuteen kuuluvien myöhemmin muodostuvien rikosperusteisten saatavien 
kohteeksi. Ennen rikosprosessia ulosoton toimesta löydetty omaisuus voitaisiin ehdotuksen mukaan 
käyttää normaalisti ulosottovelkojien saataville. Esitys edellyttäisi muutosta sekä ulosottokaaren 4 
luvun 43 §:ään että maksunsaantijärjestyksestä annettuun lakiin.  
 
Nykyisellään lainsäätäjän tahto vakuustakavarikon, samoin kuin siviiliasioissa määrättävän 
takavarikon toissijaisuudesta muuhun ulosottosaatavaan nähden on selkeästi ilmaistu. 
Ulosottokaaren säännökset ja yleiset varallisuusoikeudelliset periaatteet eivät tue ajatusta 
vakuustakavarikolle säädettävästä etusijasta suhteessa muihin ulosottosaataviin. Vakuustakavarikko 
turvaa mahdollisesti myöhemmin tuomittavia rikosperusteisia maksuseuraamuksia ja sen 
myöntämisedellytykset ovat kevyemmät kuin varsinaisen maksuvelvoitteen sisältävän tuomion.  
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Ulosottomenettelyssä velkojien maksunsaantioikeus ei määräydy aikaprioriteettiperiaatteen 
mukaisesti. Ulosottovelkoja ei siis saa etusijaa suhteessa muihin ulosottovelkojiin esimerkiksi sillä 
perusteella, että hänen saatavansa on vanhin tai että hän on ensimmäisenä hakenut ulosottoa tai 
saanut saatavastaan ulosottoperusteen. Voimassaolevan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 
annetun lain mukaan velkojilla on oikeus yhtäläiseen maksunsaantiin, ellei niitä koskevasta etusijasta 
tai viimesijaisuudesta erikseen säädetä. Etusija on säädetty lähinnä vakuusoikeuksien haltijoille ja 
lapsen elatusapusaatavalle. Ulosottomenettelyssä velkojalle ei myöskään muodostu etuoikeutta 
saada suoritus saatavalleen jostakin tietystä velallisen omaisuudesta sillä perusteella, että hän on 
osoittanut ulosottomiehelle sanotun omaisuuden ulosmitattavaksi. Ehdotus vakuustakavarikon 
tuottamasta etusijasta on ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joille nykyinen ulosottomenettely 
rakentuu ja jotka on ulosottokaaren säätämisvaiheessa kertaalleen tarkkaan harkittu. 
 
Työryhmä ei kannata ehdotusta, jonka mukaan velkojien maksunsaantijärjestys määräytyisi 
tapauskohtaisesti sen mukaan, minkä viranomaisen toimilla omaisuus on löydetty täytäntöönpanon 
kohteeksi. Kukin viranomainen hoitaa sille laissa säädettyä tehtävää omilla toimivaltuuksillaan ja 
oman toimintavelvollisuutensa puitteissa. Velkojien välisen etusijajärjestyksen kannalta ei voi 
ratkaisevaa olla se, miten paljon kussakin yksittäisessä tapauksessa eri viranomaiset ovat tehneet 
työtä omaisuuden löytämiseksi tai kenen viranomaisen toimesta omaisuus on lopulta ensimmäisenä 
löydetty.  
 
Huomiota on syytä kiinnittää myös siihen, että vakuustakavarikkoon asetettavalta omaisuudelta ei 
edellytetä mitään kytkentää siihen epäiltyyn rikokseen, jonka perusteella vakuustakavarikko on 
määrätty. Ei ole perusteltua asettaa vakuustakavarikkoon liittyviä mahdollisia tulevia saatavia 
parempaan asemaan kuin ulosmittausvelkojia, joilla on jo saatavastaan ulosottoperuste. Jos kyseessä 
olisi omaisuus, jolla on selvä kytkentä epäiltyyn rikokseen, sen turvaaminen tapahtuisi luultavimmin 
pakkokeinolain 7 luvun mukaista takavarikkoa käyttäen. Tällöin ulosottomies tapauskohtaisesti 
arvioisi, olisiko kyseessä ensinkään velalliselle laillisesti kuuluva ja siten ulosmitattavissa oleva 
omaisuus. 
 
Vakuustakavarikolla turvattavat oikeudet voidaan ottaa huomioon omaisuuden 
ulosmittausjärjestystä harkittaessa.  Ulosottokaaren 4 luvun 24 §:ssä säädetystä 
ulosmittausjärjestyksestä saadaan 25 §:n mukaan poiketa muun muassa sillä perusteella, että hakijan 
saatava voidaan siten suorittaa heikentämättä toisen velkojan maksunsaantia. Sanotun lainkohdan 
esitöissä todetaan nimenomaisesti, että ulosmittausjärjestyksestä voidaan poiketa silloin, kun 
velallisen omaisuutta on takavarikossa toisen velkojan saatavasta7. Vakuustakavarikon turvaamien 
oikeuksien huomioon ottaminen toki luonnollisesti edellyttää sitä, että velallisella on riittävästi 
muuta omaisuutta, johon ulosmittaus voidaan takavarikoidun omaisuuden sijaan kohdistaa. 
 
Eri viranomaisten tekemää päällekkäistä työtä voidaan osaksi välttää sillä, että 
viranomaisyhteistyössä huolehditaan toimivasta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
tapahtuvasta tietojen vaihtamisesta. Vakuustakavarikkoa harkittaessa on aina syytä ensin selvittää, 
onko vastaajalla valmiiksi ulosottovelkaa, jonka suorittamiseksi omaisuus voidaan ulosmitata. Näin 
vältetään osaltaan viranomaisresurssin käyttämistä tyhjiksi käyviin vakuustakavarikoihin.  
 

2.1.5.4. ”Rauhoitusaika” takavarikkotilanteissa 

 
Työryhmässä keskusteltiin tarpeesta selkeyttää vallitsevaa oikeustilaa siten, että ulosottokaaren 4 
luvun 43 §:ssä säädettäisiin, että omaisuuteen kohdistuva pakkokeinolain 7 luvun mukainen 
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takavarikko ei estä omaisuuden ulosmittaamista, mutta omaisuus saadaan kuitenkin myydä tai 
tilittää vasta, kun tuomioistuin on antanut takavarikkoasiassa lopullisen päätöksen tai takavarikko on 
tullut muutoin kumotuksi. Sääntelyn tarkoituksena ei olisi muuttaa nykytilaa siltä osin, että 
ulosottomiehen tulisi jatkossakin aina arvioida yhtenä ulosmittauksen edellytyksenä, kuuluuko 
omaisuus velalliselle. Ehdotetulla säännöksellä varmistettaisiin, että niissäkin tapauksissa, joissa 
ulosottomies päätyisi ulosmittaamaan takavarikon kohteena olevaa, rikoshyödyksi epäiltyä 
omaisuutta, omaisuuden lopullinen kohtalo ratkeaisi vasta tuomioistuimen antamalla 
menettämisseuraamusta koskevalla ratkaisulla. 
 
Työryhmässä kannatettiin edellä sanottua oikeustilaa selventävää säännöstä. Silloin, kun tietty 
nimetty omaisuus tuomitaan valtiolle rikoshyötynä menetetyksi, kyse on rikoksella saadusta 
omaisuudesta, jota ei ole syytä lukea vastaajan lailliseen varallisuuspiiriin. Tällaisen omaisuuden 
käyttäminen vastaajan ulosottovelkojen suorittamiseen johtaisi rikastumiskiellon vastaiseen 
lopputulokseen.  Käytännössä, jos tuomioistuin pääasiaratkaisussaan tuomitsisi tietyn omaisuuden 
rikoshyötynä valtiolle menetetyksi, tehty ulosmittaus peruutettaisiin itseoikaisuna.  
 
Rauhoitusaikaa koskeva säännös ulosottokaaressa selkeyttäisi oikeustilaa. Ehdotetun sääntelyn 
voidaan myös katsoa saavan tukea voimassaolevasta ulosottokaaren 4 luvun 43 §:stä, jonka mukaan 
sivullisen omistusoikeuden turvaamiseksi määrätty turvaamistoimi ei estä ulosmittausta, mutta 
omaisuus saadaan kuitenkin myydä vasta, kun turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano on 
peruutettu tai rauennut.  
 
Rauhoitusajan heikkoutena voidaan pitää sitä, että se viivästyttäisi ulosmittausvelkojien 
maksunsaantia tilanteissa, joissa tuomioistuin ei tuomitsisikaan omaisuutta menetetyksi valtiolle. 
Ulosmittausvelkojien maksunsaanti jäisi siis odottamaan mahdollisesti vuosia kestävän 
rikosprosessin lopputulosta. Koska sanotuissa takavarikkotilanteissa omaisuuden lailliseen 
omistajuuteen liittyy kuitenkin epäselvyys, jota ei pystytä ulosottomenettelyssä ratkaisemaan, olisi 
menettämisseuraamusta koskevan asian ratkaisemisen odottaminen työryhmän näkemyksen 
mukaan perusteltua. 
 
Rauhoitusaikaa koskevaa säädöstä mahdollisesti valmisteltaessa tulisi huomiota kiinnittää siihen, 
lykkäisikö omaisuuteen kohdistuva esinetakavarikko omaisuuden myyntiä vai pelkästään varojen 
tilittämistä niissä tilanteissa, kun takavarikko on määrätty rikoslain 10 luvun 2 tai 3 §:ssä säädettyjen 
menettämisseuraamusten turvaamiseksi. Rikoshyötynä valtiolle menetetyksi vaadittavan 
omaisuuden myynti voisi hyvinkin olla perusteltua, koska takavarikkoon liittyvän pääasian ratketessa 
lopputulos olisi joko se, että omaisuus käytetään ulosottovelkojen suorittamiseksi, tai se, että 
omaisuus tuomitaan valtiolle menetetyksi. Vaihtoehtona ei siten olisi se, että omaisuus palautuisi 
takavarikkoasian vastaajalle. Jos omaisuus voitaisiin rauhoitusaikana myydä, 
täytäntöönpanoprosessi nopeutuisi ja omaisuuden säilyttämis- ja ylläpitokulut rauhoitusajalta 
olisivat pienemmät.  Erityisesti jos myyntikin kiellettäisiin, ratkaistavaksi tulisi se, kuka vastaa 
kuluista, mikäli menettämisseuraamusta ei tuomitakaan – ulosmittausvelkojat vai esinetakavarikosta 
päättänyt viranomainen. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että vastaavaa rauhoitusaikaa ei tulisi säätää koskemaan 
vakuustakavarikon kohteena olevaa omaisuutta. Vakuustakavarikossa kyse on arvomääräisen 
menettämisseuraamuksen, sakon, yhteisösakon tai rikosperusteisen vahingonkorvauksen tai 
hyvityksen maksamisen turvaamisesta.  Vakuustakavarikolla siis turvataan tiettyjen tulevaisuudessa 
mahdollisesti vahvistettavien rahamääräisten maksuvelvoitteiden suorittaminen. Arvomääräisen 
menettämisseuraamusvaatimuksen ratkaistessaan tuomioistuin ei ota kantaa minkään tietyn 
omaisuuserän saannon laillisuuteen, eikä vastaavia perusteita rauhoitusajalle siten ole. 
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2.2. Turvaamistoimilajin valinta 

2.2.1. Ongelman kuvaus 

 
Esitutkintaviranomainen joutuu tekemään ratkaisun turvaamistoimen käyttämisestä usein 
kiiretilanteessa. Vakuustakavarikkoa käytettäessä käsillä on aina vaara siitä, että vastaaja pyrkii 
hukkaamaan omaisuutta. Tällaisessa tilanteessa voi olla ilmeistä, että vakuustakavarikon käytön 
edellytykset täyttyvät ja niille on kiireellinen tarve, vaikkakaan tarkempaa selvitystä vastaajan 
omaisuuden alkuperästä ei ole vielä käytettävissä. Esitutkinnan myöhemmässä vaiheessa voi ilmetä, 
että omaisuus onkin suoraan peräisin rikollisesta toiminnasta ja sitä voidaan siten vaatia 
menetettäväksi valtiolle rikoksella välittömästi saatuna omaisuutena. Tällöin oikeampi 
turvaamistoimilaji olisi ollut takavarikko. Asian korjaamiseksi joudutaan pyytämään tuomioistuimelta 
vakuustakavarikon kumoamista samalla, kun omaisuus määrätään takavarikkoon.  
Turvaamistoimilajin vaihtaminen aiheuttaa jossain määrin lisätyötä niin esitutkintaviranomaiselle 
kuin tuomioistuinlaitoksellekin. 
 
Turvaamistoimilajin valintaan liittyvää tilannetta voidaan kuvata ottamalla esimerkiksi tapaus, jossa 
henkilöä epäillään rikoshyötyä tuottaneesta rikoksesta ja hänen nimissään olevalla pankkitilillä on 
varoja. Tutkinnanjohtajalla voi olla tilanteessa perusteltu syy epäillä, että rikoksesta epäilty pyrkii 
välttämään mahdollisen tulevan vahingonkorvauksen tai menettämisseuraamuksen maksamisen 
hävittämällä tai kätkemällä sanotut varat.  Jos on perusteita olettaa, että tileillä voi olla 
takavarikoitavia varoja, tällöin voi olla mahdollista tehdä takavarikkomääräys ja pyytää pankkia 
sulkemaan yksilöidyt tilit.  Myöhemmin saatavien tilitapahtumatietojen perusteella on mahdollista 
tehdä tarkempaa pakkokeinolajin valintaa yhdessä syyttäjän kanssa. Merkillepantavaa on, että 
samassa juttukokonaisuudessa eri tileihin tai jopa samaan tiliin voi kohdistua eri pakkokeinoja 
tapauksesta ja tilitapahtumista riippuen.   
 
Mikäli edellä sanotussa esimerkissä kyseessä olisi verorikosepäily, turvaaminen voitaisiin toteuttaa 
vaihtoehtoisesti siten, että Verohallinto hakee verotakavarikkoa veroseuraamusten maksamisen 
turvaamiseksi. Tämä on mahdollista, mikäli rikoksesta epäillylle esitetään henkilökohtaisia 
veroseuraamuksia tai varojen omistaja on verovelvollinen (esim. yhtiö), jonka toiminnassa verorikos 
on tehty ja jolle verot tullaan määräämään maksettavaksi. Mikäli henkilökohtaisia veroseuraamuksia 
ei esitetä, kyseeseen voi tulla takavarikko tai vakuustakavarikko. 

 

2.2.2. Ratkaisuehdotus 

 
Työryhmässä keskusteltiin siitä, voitaisiinko rikoshyödyn turvaamismenettelyä tehostaa sillä, että 
käytössä olisi vakuustakavarikon ja takavarikon sijaan vain yksi turvaamismenettely, jota käytettäisiin 
kaikissa tilanteissa. Tällöin esitutkintaviranomaisen ei tarvitsisi kiiretilanteessa mahdollisesti vielä 
puutteellisin tiedoin ratkaista, mitä turvaamistoimilajia hän käyttää. Sanottu kaikkiin tilanteisiin 
soveltuva takavarikko voisi siis kohdistua joko tiettyyn esineeseen tai se voisi olla arvomääräinen. Jos 
esimerkiksi tilivarat olisi asetettu takavarikkoon arvomääräisen menettämisseuraamuksen tai 
vahingonkorvauksen maksamisen turvaamiseksi, mutta myöhemmin osoittautuisi, että ne ovat 
suoraan rikoksella saatuja, ei turvaamistoimilajia tarvitsisi nykyiseen tapaan vaihtaa. 
Takavarikoimisen peruste vain muuttuisi. 
 
Työryhmässä ehdotettiin, että turvaamistoimien täytäntöönpano tapahtuisi aina 
ulosottoviranomaisen toimesta. Huomiota kuitenkin kiinnitettiin siihen, että nykyisin takavarikkoa 
käytetään muuhunkin kuin rikoshyödyn poisottamisen turvaamiseen. Takavarikon kohteena voi olla 
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esine, omaisuus tai asiakirja, joka voi olla todisteena rikosasiassa tai joka on rikoksella viety tai joka 
tuomitaan menetetyksi. Todisteisiin ja rikoksella vietyyn omaisuuteen kohdistetun takavarikon 
täytäntöönpano on perusteltua olla esitutkintaviranomaisen tehtävänä. Samoin on perusteltua, että 
esitutkintaviranomainen hoitaa takavarikon täytäntöönpanon siltä osin kuin kyse on valtiolle 
menetettäväksi vaadituista rikoksen tekovälineistä, rikoksella tuotetusta, valmistetusta tai 
aikaansaadusta omaisuudesta tai rikoksen kohteesta tai johonkin näihin liittyvästä säilytysvälineestä. 
 
Työryhmässä pohdittiin mahdollisuutta, että ulosottomies hoitaisi täytäntöönpanon silloin, kun kyse 
on rikoshyödyn poisottamisen turvaamisesta. Rikoshyödyn poisottamista turvattaisiin siis 
ehdotuksen mukaan aina käyttäen samaa menettelyä ja täytäntöönpanon hoitaisi sama 
viranomainen riippumatta siitä, olisiko kyseessä tiettyyn esineeseen kohdistuva vai arvomääräinen 
turvaamistoimi.  

 
Ehdotuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että se saattaisi takavarikkovaiheessa mahdollisesti 
hämärtää omaisuuden luonnetta velallisen varallisuuspiiriin kuuluvana tai siihen kuulumattomana. 
Nykyisin omaisuuteen kohdistettu esinetakavarikko on vahva viesti ulosottomiehelle siitä, että 
omaisuuden ulosmittaaminen vaatii selvitystä omaisuuden tosiasiallisesta omistajuudesta. Edellä on 
ehdotettu ulosottokaareen säädöstä, jonka mukaan pakkokeinolain 7 luvun mukaisessa 
takavarikossa oleva omaisuus voitaisiin ulosmitata, mutta sen myynti tai tilitys olisi mahdollista vasta, 
jos takavarikko kumotaan. Vastaavaa tarvetta rauhoitusajalle ei vakuustakavarikossa olevan 
omaisuuden osalta ole.   
 
Lopputuloksena yhtä turvaamistoimilajia koskevan ehdotuksen osalta todettiin, että nykyisen 
takavarikon ja vakuustakavarikon perusteet poikkeavat toisistaan niin merkittävästi, että niiden 
yhdistämistä yhdeksi turvaamismenettelyksi ei pidetä työryhmässä tarkoituksenmukaisena. Vaarana 
on, että nykyinen selkeänä pidettävä turvaamismenettely menetettäisiin eikä tapausten 
erilaisuuteen liittyviä erilaisia sääntelytarpeita pystyttäisi yhden menettelyn puitteissa riittävästi 
huomioimaan. Koulutuksessa tulisi korostaa sitä, että pakkokeinolain 6 luvun mukainen 
vakuustakavarikko voidaan vaihtaa 7 luvun mukaiseksi esinetakavarikoksi silloin, kun asiassa saatu 
lisänäyttö osoittaa, että takavarikon määräämiselle olisikin ollut perusteet. 
 
Siltä osin kuin työryhmässä käsiteltiin mahdollisuutta keskittää rikoshyödyn poisottamiseen liittyvien 
turvaamistoimien täytäntöönpano ulosottoviranomaiselle, kiinnitettiin huomiota siihen, että ennen 
1.10.2002 voimaan tullutta sakon täytäntöönpanosta annettua lakia omaisuuteen kohdistuvien 
menettämisseuraamusten täytäntöönpano kuului ulosottomiehelle. Käytännössä menetetyksi 
tuomittu omaisuus oli yleensä poliisiviranomaisen hallussa takavarikoituna ja ulosottomies välitti 
oikeusrekisterikeskuksesta saamansa täytäntöönpanopyynnön poliisille, joka toimitti 
ulosottomiehelle selvityksen toimenpiteistään. Ulosottomies toimitti edelleen 
Oikeusrekisterikeskukselle tiedot menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta. 
Menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoa koskevan asian kierrättäminen ulosoton kautta nähtiin 
aikanaan tarpeettomaksi ja siksi vuoden 2002 lainmuutoksella menettämisseuraamusten 
täytäntöönpano säädettiin poliisin tehtäväksi.8  Keskeinen ratkaisuun vaikuttanut seikka oli mitä 
ilmeisimmin se, että omaisuus suurimmassa osassa tapauksista oli jo valmiiksi poliisin hallussa.  
 
Työryhmässä keskusteltiin siitä, voitaisiinko täytäntöönpanoprosessia kokonaisuutena tehostaa sillä, 
että täytäntöönpano keskitettäisiin ulosottomiehelle siltä osin kuin kyse on rikoshyödyn 
poisottamiseen liittyvistä turvaamistoimista ja niihin liittyvistä lopullisista 
menettämisseuraamuksista. Keskittämisellä mahdollisesti pystyttäisiin tehostamaan ennen kaikkea 
täytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden hallinnointia ja myyntiä. Hallinnointi voisi tällöin olla 
lähellä sitä, mitä monissa maissa tarkoitetaan AMO:lla (Asset Management Office). Ulosoton 

                                                           
8 HE 218/2001, s. 49 
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edustajat suhtautuivat kriittisesti työryhmässä esitettyyn ajatukseen siitä, että ulosottoviranomainen 
toimisi pakkokeinolain 7 luvun mukaiseen takavarikkoon asetetun omaisuuden hallinnoijana ennen 
omaisuuden myyntivaihetta. Ehdotettu menettely vaatisi tarkempaa selvitystä ja muun muassa sitä, 
että haltuun otettua omaisuutta koskevat kustannus- ja muut vastuukysymykset määriteltäisiin 
lainsäädäntötasolla. Työryhmässä päätettiin jättää esitetty ajatus mahdollisten tulevien selvitysten 
varaan. Jäljempänä jaksossa 4.2. käsitellään samansuuntaista, mutta huomattavasti pienempää 
muutosta edellyttävää ehdotusta, jonka mukaan esitutkintaviranomainen voisi pyytää menetetyksi 
tuomitun omaisuuden myynteihin virka-apua ulosottomieheltä.  
 

2.3. Vakuustakavarikon kohdentaminen 

2.3.1. Ongelman kuvaus 

 
Vakuustakavarikon ja verotakavarikon täytäntöönpanon kannalta ratkaiseva kysymys on, kuka on 
vakuus- tai verotakavarikkoasian vastaaja eli kehen turvaamistoimi on kohdistettu. Ulosottomies 
panee sanotut turvaamistoimet täytäntöön takavarikoimalla tarvittavan määrän vastaajalle kuuluvaa 
omaisuutta ulosottoperusteessa todetun euromäärän turvaamiseksi. Omaisuuden tulee olla 
ulosottokaaren edellyttämin tavoin vastaajalle kuuluvaa (ulosottokaari 4:1 ja 8:7). 
 
Tehokkaan rikoshyödyn poisottamisen kannalta on keskeistä, että vakuustakavarikkoa haetaan 
kaikkia niitä tahoja vastaan, joihin vahingonkorvaus- tai menettämisseuraamusvaatimus voidaan 
kohdistaa ja joilla on täytäntöönpanokelpoista omaisuutta. Verotakavarikon osalta mahdollinen 
vastaajapiiri on suppeampi, koska verotakavarikko voidaan kohdistaa vain sellaiseen 
verovelvolliseen, jolle on tulossa veroseuraamuksia.  Tästä syystä verorikosjutussa voi olla tarve 
käyttää sekä verotakavarikkoa että vakuustakavarikkoa. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin 
vakuustakavarikon kohdentamisessa huomioon otettavia seikkoja. 
 
Rikoslain 10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan menettämisseuraamukseen tuomitaan rikoksesta 
hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Menettämisseuraamukseen 
voidaan tuomita lainkohdan 4 momentin nojalla myös se, jolle menettämisseuraamuksen tai 
korvausvelvollisuuden välttämiseksi on siirtynyt rikoshyötyä taikka muuta omaisuutta, jos tämä on 
tiennyt omaisuuden siirtymisen tarkoituksena olleen menettämisseuraamuksen tai 
korvausvelvollisuuden välttäminen tai jos tällä on ollut perusteltu syy sitä epäillä taikka jos tämä on 
saanut omaisuuden lahjana tai muuten vastikkeetta. Tällöin menetetyksi voidaan tuomita siirtynyt 
omaisuus siltä osin kuin se on tai vastaa rikoksella saatua hyötyä taikka tällaisen omaisuuden arvo. 
Siirtyneellä omaisuudella ei siten tarvitse olla liityntää epäiltyyn rikokseen vaan se voi olla myös 
laillisella saannolla hankittua omaisuutta, joka on siirretty menettämis- ja korvausvaatimuksen 
välttämiseksi.  

 
Vakuustakavarikkoasian vastaajana voi olla sekä luonnollinen henkilö että oikeushenkilö. 
Välttämistarkoituksen osalta riittävää on, että tarkoitus on ollut jommallakummalla, siirtäjällä tai 
omaisuuden saajalla. Omaisuuden saajan osalta menettämisseuraamusvastuu edellyttää, että tämä 
on tiennyt tai tällä on ollut perusteltu syy epäillä omaisuuden olevan hyötyä tai vastaavan hyötyä. 
Silloin, kun omaisuus on saatu lahjana tai muuten vastikkeetta, ei omaisuuden saajalta vaadita 
sanottua tietoisuutta.  
 
Vakuustakavarikkoasian mahdollinen vastaajapiiri on varsin laaja. Tehokas rikoshyödyn jäljitys, 
turvaaminen ja poisottaminen edellyttävät, että omaisuuden etsimistoimia kohdennetaan riittävän 
laajaan henkilöpiiriin sen selvittämiseksi, minne saatu rikoshyöty on päätynyt. Mahdollisia 
kohdehenkilöitä ovat rikosasian pääepäillyn lisäksi rikokseen osalliset, mutta myös ne lähipiiriin 
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kuuluvat muut tahot, joiden nimiin omaisuutta on voitu siirtää tai hankkia. Tyypillisesti omaisuutta 
on voitu hankkia esimerkiksi puolison tai lasten nimiin tai sitä on kerrytetty yhtiöön, joka on 
rikosasian epäillyn tai hänen lähipiirinsä määräysvallassa. 
 
Täytäntöönpanovaiheessa ulosottomiehellä on vain rajatut mahdollisuudet kohdistaa 
täytäntöönpanotoimia muuhun kuin vakuustakavarikkoasian vastaajan nimissä olevaan 
omaisuuteen. Ulosottokaaren 4 luvun 14 §:ssä säädetään keinotekoisen järjestelyn sivuuttamisesta. 
Oikeuskäytännössä lainkohdan soveltamiselle on asetettu verrattain korkea kynnys. Esimerkiksi 
sivullisen nimissä olevan omaisuuden rahoittaminen ei vielä yksinään osoita keinotekoisen 
järjestelyn olemassaoloa. Lisäksi oikeuskäytännön mukaan takaisinsaannin hakeminen on 
ensisijainen keino verrattuna keinotekoisen järjestelyn sivuuttamiseen. Oikeuskirjallisuudessa ei ole 
pidetty selvänä, voidaanko turvaamistoimiasioissa kuitenkaan hakea takaisinsaantia. Mikäli 
takaisinsaanti on mahdollinen, edellyttää se ulosoton hakijana toimivan tutkinnanjohtajan tai 
tiedossa olevan asianomistajan esittämää takaisinsaantiväitettä ja aktiivista roolia kantajana 
oikeudenkäynnissä. Tähän liittyy luonnollisesti oikeudenkäyntikuluriski.  
 
Keinotekoisen järjestelyn sivuuttamiseen perustuvat ulosottomiehen päätökset vaativat 
ulosottomieheltä laajaa selvitystyötä ja niistä seuraa lähes aina ulosottovalitusprosessi. Sama koskee 
tilanteita, joissa sivullisen nimissä olevaan omaisuuteen kohdistetaan täytäntöönpanotoimia 
velallisen hallinnan perusteella. Ulosottovalitusasian käsittelyn lopputulos on aina jossain määrin 
epävarma, ja käsittely vaatii paljon henkilötyöpanosta niin ulosottovirastossa kuin 
tuomioistuinlaitoksessakin. Viranomaisresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, 
että esitutkintavaiheessa vakuustakavarikkovaatimus kohdistetaan kaikkiin niihin tahoihin, joilta 
omaisuutta voidaan vaatia menetetyksi – myös niihin, joille rikoshyötyä on siirtynyt rikoslain 10 luvun 
2 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tällöin täytäntöönpanotoimet voidaan kohdistaa kunkin 
vastaajan nimissä olevaan omaisuuteen ilman, että on tarvetta keinotekoisen järjestelyn 
sivuuttamispäätöksille tai muille vastaaville toimille. 

 
Seuraavassa kaaviossa on kuvattu velallisen ja sivullisen varallisuuspiirejä sekä sitä, mitä toimia 
sanottuihin varallisuuspiireihin voidaan kohdistaa rikoshyödyn poissaamiseksi. 
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Rikoslain 10 luvun 2 §:n 4 momentti on suhteellisen uusi, sillä se lisättiin rikoslain 10 luvun 
uudistuksessa vuonna 2016. Käytännössä sanotun lainkohdan soveltaminen lienee vielä ollut 
vähäistä. Esitutkintavaiheessa tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota rikoshyödyn 
jäljittämiseen myös epäillyn tekijän lähipiiristä, ja mahdollisuuksien mukaan kohdentaa 
menettämisseuraamus- ja turvaamistoimivaatimukset kaikkiin rikoksesta tosiasiassa hyötyneisiin.  
 
Rikoshyödyn jäljitystoiminnan järjestämistapa vaihtelee esitutkintaviranomaisittain ja myös saman 
esitutkintaviranomaisen sisällä eri yksiköiden välillä. Käytännössä ilmenee vaihtelua sen suhteen, 
miten paljon eri yksiköistä tulee vakuustakavarikkopäätöksiä ulosottoon täytäntöönpantavaksi. 
Esitutkinnassa tulisi huomiota kiinnittää yhtäältä oikeiden vastaajatahojen määrittämiseen, mutta 
toisaalta myös riittävään näytön hankkimiseen kohdeomaisuudesta, sen omistus- ja 
määräysvaltasuhteista sekä vastaajien tosiasiallisesta taloudellisesta asemasta. Jos sanottujen 
asioiden kattava selvittäminen tapahtuu vasta täytäntöönpanovaiheessa, asianosaisille on jäänyt 
aikaa sotkea näyttöä ja pahimmillaan hukata omaisuutta. Ulosottomiehen päätökset perustuvat aina 
ulosottomiehen omiin selvityksiin, mutta esitutkinnassa tai rikostiedustelussa ilmi tulleilla seikoilla 
voi olla huomattavaa merkitystä vertailuaineistona, kun osapuolten tekemiä väitteitä ja niiden 
luotettavuutta arvioidaan ulosottovalitusasiassa.  

 

2.3.2. Ratkaisuehdotus 

 
Työryhmä katsoo, että rikoshyödyn jäljittämisestä, turvaamisesta ja poisottamisesta tulee järjestää 
yhteistä koulutusta esitutkinta-, syyttäjä-, ulosotto- ja veroviranomaisille. Hyvän pohjan 
koulutukselle luo poliisissa vuonna 2017 päivitetty RIHY-käsikirja. Tulevaa koulutusta varten 
työryhmässä on käsikirjan pohjalta laadittu prosessikuvaus rikoshyödyn jäljittämisestä ja 
turvaamisesta. Koulutuksen tulisi työryhmän näkemyksen mukaan olla käytännönläheistä ja sisältää 
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esimerkkitapausten ratkaisemista ryhmissä, joissa edustettuina ovat kaikki asiaan liittyvät 
viranomaiset. Valtakunnanvoudinvirasto järjestää sanotun koulutuksen keväällä 2019. 
 
Työryhmä katsoo lisäksi, että rikoshyödyn jäljitystoiminnan tehostamisen kannalta olisi hyvä, että 
esitutkintaviranomaisissa olisi rikoshyödyn jäljitystehtäviin erikoistuneita henkilöitä, jotka voisivat 
toimia kouluttajina ja edistää rikoshyödyn poisottamista esitutkintalain 1 luvun 2 §:n mukaisesti. Niin 
ikään keskeistä on huolehtia viranomaisyhteistyön aktiivisuudesta koko maassa. 

 

2.4. Omaisuuteen kohdistuvan menettämisseuraamuksen 

täytäntöönpano myymällä 

2.4.1. Ongelman kuvaus 

 
Menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa 
laissa. Lain 4 luvun 38 §:n nojalla omaisuutta koskevan menettämisseuraamuksen täytäntöönpano 
tapahtuu siten, että asianomaisen viranomaisen määräyksen mukaisesti omaisuus joko otetaan 
valtion käyttöön, myydään tai hävitetään. Omaisuuteen kohdistuvan menettämisseuraamuksen 
panee täytäntöön poliisilaitos. Tullirikosasiassa ja Rajavartiolaitoksen tutkimassa rikosasiassa 
määrätyn menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään. 
 
Poliisia koskevassa lainsäädännössä ei ole ulosottokaarta vastaavalla tavalla kattavasti säädetty 
myyntimenettelystä. Valtioneuvoston asetuksessa sakon täytäntöönpanosta säädetään 
yksityiskohtaisemmin lähinnä omaisuuden arvioimismenettelystä. Omaisuus tulee sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 4 luvun 43 §:n nojalla arvioida ennen täytäntöönpanotoimeen 
ryhtymistä muun muassa silloin, kun kysymys on kolmannen oikeudesta eikä arvosta ole sovittu 
asianomaisen viranomaisen ja kolmannen henkilön kesken. Sanotun säännöksen nojalla 
omaisuuteen kohdistuva vakuusoikeus tai erityinen oikeus tullee arviointimenettelyssä 
huomioiduksi, mutta laissa tai asetuksessa ei ole tarkempia säädöksiä myyntimenettelystä eikä 
esimerkiksi siitä, miten mahdolliset kolmansien oikeudet myyntimenettelyssä huomioidaan. 
 
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 luvun 42 §:n mukaan menetetyksi tuomittua omaisuutta 
koskevista täytäntöönpanotoimista määrää Poliisihallitus, joka voi oikeuttaa poliisilaitoksen 
määräämään toimenpiteistä. Poliisihallitus on 17.12.2013 antamallaan määräyksellä 
2020/2013/5375 oikeuttanut poliisilaitokset määräämään menetetyksi tuomittua omaisuutta 
koskevista täytäntöönpanotoimista niiden käsittelemissä rikosasioissa. Taloudellisesti tai 
periaatteellisesti merkityksellisissä asioissa poliisilaitosten tulee olla yhteydessä Poliisihallitukseen 
ennen täytäntöönpanotoimista määräämistä. Poliisilaitokset voivat siis antaa omia määräyksiä 
koskien täytäntöönpanomenettelyä. Käytännössä määräykset ovat suhteellisen suppeita eivätkä 
sisällä yksityiskohtaista ohjeistusta myyntimenettelystä.  
 
Tullin tutkimissa rikosasioissa menetetyksi tuomittua omaisuutta koskevan päätöksen panee 
täytäntöön Tulli (Laki rikostorjunnasta Tullissa 11 §). Myyntimenettelystä on säädöksiä tullilain 12 
luvun 80-86 §:ssa. Lain tasoiset säännökset ovat Tullin osalta selvästi poliisia koskevia säännöksiä 
yksityiskohtaisemmat, mutta kuitenkin selvästi ulosottokaarta suppeammat. Ainoa kyseeseen tuleva 
myyntitapa on julkinen tullihuutokauppa eikä säädöksissä oteta kantaa esimerkiksi mahdollisten 
vakuusvelkojien asemaan.  
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Rajavartiolaitos panee täytäntöön menettämisseuraamuksen Rajavartiolaitoksen tutkimissa 
rikosasioissa soveltaen sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 §:ää (laki rikostorjunnasta 
Rajavartiolaitoksessa 12 §). Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n nojalla Rajavartiolaitoksen 
esikunta määrää menetetyksi tuomitun omaisuuden täytäntöönpanotoimista.  Rajavartiolaitoksen 
päällikkö on antanut 17.11.2014 voimaan tulleen määräyksen RVLDnro/2014/2340 menetetyksi 
tuomitun omaisuuden täytäntöönpanotoimista Rajavartiolaitoksessa. Myyntien osalta ohjeessa on 
todettu, että omaisuutta voidaan myydä esimerkiksi julkisella huutokaupalla ja että 
huutokauppajärjestelyissä voidaan tarvittaessa tukeutua myös muiden viranomaisten järjestämiin 
julkisiin huutokauppatilaisuuksiin niistä asianomaisen viranomaisen kanssa erikseen sovittavalla 
tavalla.  

 
Esitutkintaviranomaisille haasteita tuo suhteellisen harvalukuisten myyntien toteuttaminen sekä 
omaisuuden säilyttäminen ja hallinnointi turvallisella tavalla. Esitutkintaviranomaisille ei ole kertynyt 
vastaavanlaista ammattitaitoa myyntien toimittamiseen kuin ulosottomiehille, koska omaisuuden 
myyntejä on suhteellisen vähän. Lisäksi omaisuuden myyntimenettelyä koskevia laintasoisia 
säädöksiä ei juurikaan ole tai ne ovat selvästi ulosottokaarta suppeammat. 

 
Poliisilain 9 luvun 2 §:n mukaan viranomaisen on annettava poliisille kuuluvan tehtävän 
suorittamiseksi sellaista tarpeellista virka-apua, jonka antamiseen asianomainen viranomainen on 
toimivaltainen. Tullilain 15 luvun 101 §:ssä ja rajavartiolain 11 luvun 78 §:ssä on vastaavan sisältöiset 
Tullille ja Rajavartiolaitokselle annettavaa virka-apua koskevat säännökset. Omaisuuteen 
kohdistuvan menettämisseuraamuksen täytäntöönpano on säädetty esitutkintaviranomaisten 
tehtäväksi. Ulosottokaaressa ei ole säännöstä ulosottomiehen toimivallasta antaa 
esitutkintaviranomaisille tai muillekaan viranomaisille virka-apua esimerkiksi myynnin 
toimittamiseksi. Käytännössä myynnin toimittaminen usein edellyttää virkamiehen päätöksellä 
tehtäviä pakkotoimia, kuten ovien avauttamista, lukkojen vaihtamista ja toimia kohteen kunnon 
ylläpitämiseksi. Ulosottomies ei voi virka-apupyynnön perusteella ryhtyä tällaisiin toimiin tai 
yleensäkään menetetyksi tuomitun omaisuuden myyntiin ilman asiaa koskevaa toimivaltasäännöstä.  
 

2.4.2. Ratkaisuehdotus 

 
Työryhmä ehdottaa ulosottokaareen säädettäväksi säännöstä, joka mahdollistaisi virka-avun 
antamisen esitutkintaviranomaisille menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnin osalta. Virka-avun 
pyytämismahdollisuudesta olisi selvyyden vuoksi hyvä säätää myös sakon täytäntöönpanosta 
annetussa laissa, tullilaissa ja rajavartiolaissa. 
 
Ehdotettu sääntely voisi vastata konkurssilain 17 luvun 3 §:n 2 momenttia, jossa säädetään, että 
konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta voidaan myydä myös ulosottokaaren mukaisessa 
järjestyksessä konkurssipesän hakemuksen perusteella, jos ulosottomies siihen suostuu. 
Ulosottomiehen suostumusta ei kuitenkaan vaadita, jos myytävänä on kiinteistö taikka 
kiinnityskelpoinen alus tai ilma-alus. Konkurssilain 14 §:ssä säädetään erikseen rajoitteita 
panttiomaisuuden myymiseen ulosottokaaren mukaisessa järjestyksessä, jos panttivelkoja ei ole 
antanut suostumusta sanottuun myyntiin. Vastaavalle panttiomaisuutta koskevalle sääntelylle ei 
työryhmän näkemyksen mukaan mahdollisesti olisi tarvetta silloin, kun kyseessä olisi valtiolle 
menetetyksi tuomitun omaisuuden myynti esitutkintaviranomaisen ulosottomiehelle tekemän virka-
apupyynnön perusteella.  
 
Virka-avun antaminen esitutkintaviranomaiselle myynnin toimittamiseksi tulisi kyseeseen lähinnä 
sellaisen arvokkaan omaisuuden myynneissä, joissa huomioitavana on omaisuuteen kohdistuvia 
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kolmansien oikeuksia (vakuusoikeudet, erityiset oikeudet), tai joissa ulosottokaaressa säädetty 
myyntimenettely olisi muista syistä tarkoituksenmukaisin tapa myynnin toimittamiseen. 

 

2.5. Torjuntavakuus takavarikkotilanteissa 

 
Pakkokeinolain 6 luvun 4 §:n mukaan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on kumottava 
väliaikainen vakuustakavarikko ja tuomioistuimen on kumottava vakuustakavarikko, jos sakon, 
vahingonkorvauksen, hyvityksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen 
vakuudeksi asetetaan riittävä vakuus (torjuntavakuus). Vakuuden asettamisen vuoksi pakkokeinon 
voimassa pitämiselle ei ole enää edellytyksiä. Vakuus on annettava suoraan ulosottomiehelle, joka 
ensinnäkin arvioi, voidaanko tarjottua omaisuutta hyväksyä torjuntavakuudeksi ja kuulee 
pidättämiseen oikeutettua virkamiestä vakuuden asettamisesta ulosottokaaren 8 luvun 3 §:n ja 3 
luvun 43 §:n mukaisesti. Kun ulosottomies on vastaanottanut torjuntavakuuden, pidättämiseen 
oikeutetun virkamiehen on kumottava väliaikainen vakuustakavarikko tai mikäli kyse on 
vakuustakavarikosta, tehtävä tuomioistuimelle esitys vakuustakavarikon kumoamisesta. 
Torjuntavakuus on ulosottomiehen säilytettävänä.  
 
Torjuntavakuuden asettaminen aiheuttaa vakuustakavarikkopäätöksen kumoamisen eli 
vakuustakavarikkoa koskeva ulosottoperuste poistuu. Sanottu sääntely on aiheuttanut käytännössä 
epäselvyyttä sen suhteen, voiko ulosottomies pitää vakuuden hallussaan, vaikka asiassa ei ole enää 
voimassaolevaa ulosottoperustetta. Työryhmä ehdottaa sääntelyn selkeyden parantamiseksi, että 
pakkokeinolain 6 luvun 4 §:ään lisättäisiin virke, jonka mukaan asetettu torjuntavakuus säilyy 
ulosottomiehen hallussa, kunnes tuomioistuin määrää asiasta toisin. 

 

2.6. Kuolinpesä vakuustakavarikon vastaajana 

 
Turun hovioikeuden 3.10.2016 antaman päätöksen Nro 977 (Dnro R 16/1241) mukaan 
vakuustakavarikkoa ei voida määrätä kuolinpesää vastaan. Ratkaisu perustuu siihen, että 
vakuustakavarikon voimassaolo on pakkokeinolain 6 luvun 4 §:n 2 momentissa kytketty syytteen 
nostamiseen. Sanotun lainkohdan mukaan tuomioistuimen on kumottava vakuustakavarikko, jollei 
syytettä nosteta neljän kuukauden kuluessa vakuustakavarikkoa koskevan päätöksen antamisesta. 
Epäillyn kuoltua on esitutkintalain 10 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla selvää, ettei syytettä epäiltyä 
vastaan tulla nostamaan. Tällä perusteella hovioikeus katsoo, että vakuustakavarikkoa ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi kuolinpesää vastaan ja että sen käyttäminen olisi myös pakkokeinolain 1 
luvun 2 §:ssä säädetyn suhteellisuusperiaatteen vastaista. Sanotusta hovioikeuden ratkaisusta ei ole 
valitettu Korkeimpaan oikeuteen ja ratkaisu on siten lainvoimainen. 
 
Rikoslain 8 luvun 16 §:n 2 momentin nojalla menettämisseuraamus tuomitaan kuolinpesän varoista, 
jos rikoksentekijä tai muu seuraamuksesta vastuussa olevan henkilö on kuollut, paitsi jos menetetyksi 
tuomitseminen olisi kohtuutonta. Niin ikään kuolinpesään voi kohdistua asianomistajan 
vahingonkorvausvaade. Työryhmä katsoo, että rikosperusteinen vahingonkorvausvaade ja 
menettämisseuraamus tulisi voida turvata vakuustakavarikolla myös niissä tilanteissa, joissa 
rikoksesta epäilty tai muuten vastuussa oleva henkilö on kuollut. Myös näissä tilanteissa voi 
käytännössä olla aihetta epäillä, että kuolinpesän osakkaat pyrkivät hukkaamaan tai kätkemään 
omaisuutta mahdollisen korvausvastuun välttämiseksi. Kuolinpesän osakas vastaa perintökaaren 18 
luvun 7 §:n nojalla henkilökohtaisesti vahingosta, jonka hän pesää hoitaessaan tai hallitessaan on 
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä 
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riippuvainen. Vaikka osakkaalla on perintökaaren nojalla korvausvastuu, ei sitä kuitenkaan 
välttämättä pystytä toteuttamaan, mikäli osakas ehtii hukkaamaan tai kätkemään omaisuuden. 
 
Koska vakuustakavarikkoa ei vallitsevan oikeuskäytännön mukaan voida kuolinpesää vastaan 
käyttää, jää asianomistajalle mahdollisuus turvata saatavansa hakemalla turvaamistoimea 
siviiliprosessissa oikeudenkäymiskaaren 7 luvun säännösten nojalla.  Asianomistajan kannalta 
siviiliprosessin käynnistäminen sanotussa tilanteessa voi kuitenkin olla liian työlästä ja siihen sisältyy 
kulu- ja korvausriski. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren mukaisen turvaamistoimen täytäntöönpano 
lähtökohtaisesti edellyttää asianomistajan asettamaa hakijavakuutta. Työryhmä pitää perusteltuna, 
että korvausvelvollisuuden turvaaminen ei olisi riippuvainen siitä vastuussa olevan henkilön 
kuolemasta. Työryhmä ehdottaa näin ollen pakkokeinolain täsmentämistä siten, että 
vakuustakavarikon käyttäminen kuolinpesää vastaan mahdollistettaisiin. 
 
 

2.7. Esitutkintaviranomaisten oma-aloitteinen tietojen antaminen 

ulosottoviranomaiselle 

 
Poliisilain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään tietojen antamisesta muulle viranomaiselle 
seuraavasti: 
 

Poliisin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen tai muun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön 
vaitiolovelvollisuus ei estä tiedon antamista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle 
yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muuten salassa pidettävästä 
seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta tehtävään. 

 
Vastaavalla tavalla rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään: 

 
Tullin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen tai muun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön 
vaitiolovelvollisuus ei estä tiedon antamista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle 
yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muuten salassa pidettävästä 
seikasta. 

 
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 17 a §:ssä on vastaavan sisältöinen, Rajavartiolaitoksen 
henkilöstöä koskeva säännös kuin poliisilaissa. 
 
Ulosottomiehen oikeudesta saada tietoja muulta viranomaiselta säädetään ulosottokaaren 3 luvun 
67 §:ssä seuraavasti:  
 

Viranomaisen ja sen, joka hoitaa julkista tehtävää, on pyydettäessä ilmoitettava 
ulosottomiehelle kaikki tiedossaan olevat: 
1) velallisen omaisuutta ja varallisuutta, tuloja, velkoja ja muuta taloudellista asemaa sekä 
maksuyhteyksiä koskevat tiedot; 
2) velallisen työ- ja palvelussuhteita, eläkkeitä ja taloudellista toimintaa koskevat tiedot; 
3) velallisen osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot. 
Jos tietojenantovelvollinen on velalliseen 66 §:ssä tarkoitetussa suhteessa, hän on velvollinen 
antamaan tietoja myös mainitun pykälän mukaisesti. 

 
Selvää on, että ulosottomiehellä on ulosottokaaren nojalla oikeus saada muilta viranomaisilta tietoja 
muun muassa velallisen omaisuudesta. Asiaa koskeva lainsäädäntö ei suoraan ota kantaa siihen, 
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voidaanko tietoja luovuttaa ulosottomiehelle myös oma-aloitteisesti. Poliisilain 7 luvun 2 §:ää 
koskevissa esitöissä9 todetaan, että käytännössä tietojen antaminen tapahtuu yleensä pyynnöstä, 
mutta tämä ei ole kuitenkaan tietojen antamisen välttämätön edellytys. Esimerkiksi rikostorjunnassa 
saattaa tulla eteen tilanteita, joissa rikoksen estämiseksi tietoja täytyy oma-aloitteisesti välittää 
toiselle viranomaiselle. Edelleen esitöiden mukaan sama koskee muutenkin tietojen antamista toisen 
viranomaisen hoidettaviksi kuuluvien tehtävien suorittamista varten. 
 
Poliisin oikeutta oma-aloitteiseen tietojen antamiseen ulosottoviranomaiselle on punnittu laajasti 
Vantaan käräjäoikeuden 30.4.2018 antamassa tuomiossa 18/5816 (Dnro L 17/19530). Asiassa oli kyse 
Suomen valtioon kohdistetusta vahingonkorvausvaatimuksesta, jonka perusteena oli poliisin oma-
aloitteinen ilmoittaminen takavarikoiduista varoista ulosottomiehelle. Käräjäoikeus hylkäsi esitetyn 
vahingonkorvausvaatimuksen katsoen, että oma-aloitteiselle tietojen antamiselle oli eduskunnan 
säätämään lakiin (poliisilain 7 luvun 2 §:n 1 momentti) palautettavissa oleva toimivaltaperuste. 
Käräjäoikeus katsoi kuitenkin asian oikeudellisesti siten epäselväksi, ettei kantajaa velvoitettu 
korvaamaan valtion oikeudenkäyntikuluja. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt asiassa 
jatkokäsittelylupaa 16.10.2018 antamallaan päätöksellä Nro 1325. 
 
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain esitöissä on poliisilain esitöitä vastaava kirjaus oma-
aloitteisesta tietojen antamisesta10. Rikostorjunnasta Tullissa annetun lain esitöissä ei ole vastaavalla 
tavalla lausuttu oma-aloitteisesta tietojen antamisesta, mutta säännöksen todetaan vastaavaan 
poliisilain 7 luvun 2 §:n 1 momenttia11. Lainkohtien identtisen sanamuodon vuoksi voidaan ajatella, 
että poliisilain esitöissä oma-aloitteisesta tietojen antamisesta lausuttu soveltuu kuitenkin myös 
Tullin vastaavan säännöksen tulkintaan. Samoin se, mitä seuraavaksi todetaan poliisia koskevasta 
laillisuusvalvontaviranomaisten ratkaisukäytännöstä ja sen tulkinnasta, koskee työryhmän 
näkemyksen mukaan soveltuvin osin myös Tullia ja Rajavartiolaitosta. 

 
Esitutkintaviranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista ulosottoviranomaisille on arvioitu 
laillisuusvalvontaviranomaisten ratkaisukäytännössä.  Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 
poliisien oma-aloitteista tietojen antamista koskevan viimeisimmän ratkaisunsa 20.6.2018 
päätöksellä EOAK/3813/2017. Päätöksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
 

”Edellä mainituissa aiemmissa laillisuusvalvontaratkaisuissa esille otetut näkökohdat ovat 
nähdäkseni edelleen relevantteja ja niitä voidaan soveltaa myös käsillä olevaan tapaukseen. 
Niiden sekä ulosottolainsäädännön ja oikeusministeriön esittämän kanssa sopisi huonosti 
yhteen poliisilain 7 luvun 2 §:n tulkitseminen niin, että se oikeuttaisi poliisin omasta 
aloitteestaan säännönmukaisesti ilmoittamaan ulosottoviranomaisille poliisin tietoon 
tulleista henkilön rahoista. Tämä korostuu, jos henkilölle perittävänä olevien velkojen 
perusteella ei välttämättä ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan kanssa. 
 
Sinänsä on selvää, ettei tilanne ole myöskään se, että poliisi ei voisi koskaan ottaa yhteyttä 
ulosottoviranomaisiin. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa ilmoitukselle ei ole esitetty mitään 
poliisin lakisääteisiin tehtäviin pohjaavaa perustetta.” 

 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on käytännössä herättänyt kysymyksen siitä, missä 
määrin poliisi voi luovuttaa tietoja oma-aloitteisesti ulosottomiehelle. Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua on työryhmän näkemyksen mukaan syytä tulkita siten, että 
poliisiviranomainen voi antaa tietoja ulosottoviranomaiselle oma-aloitteisestikin, jos tietojen 

                                                           
9 HE 224/2010, s. 147 
10 HE 41/2017, s. 68 
11 HE 174/2014, s. 79 
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antamiselle on jokin poliisin lakisääteisiin tehtäviin pohjautuva peruste. Poliisin tehtävistä säädetään 
poliisilain 1 luvun 1 §:ssä seuraavasti: 
 

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja 
syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden 
viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä. 
 
Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät 
sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön 
kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi. 

 
Esitutkintalain 1 luvun 2 §:n nojalla esitutkinnassa selvitetään muun ohella rikoksella aiheutettu 
vahinko ja siitä saatu hyöty sekä mahdollisuudet rikoksen johdosta tuomittavan 
menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi. 
Tämän tehtävän suorittamiseksi on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä ulosottomieheen, koska 
vireillä olevat ulosottovelat käytännössä vaikuttavat edellä jaksossa 2.1. kuvatulla tavalla 
mahdollisuuksiin turvata ja panna täytäntöön mahdollinen menettämisseuraamus tai 
vahingonkorvaus. Poliisin ollessa yhteydessä ulosottomieheen ulosottomies osaa tarpeen vaatiessa 
tiedustella vastaavasti, onko poliisin tiedossa velalliselle kuuluvaa omaisuutta. 
 
Niissä tilanteissa, joissa vireillä ei ole esitutkintaa tai sitä edeltävää selvitystä, käsillä voi olla muu 
poliisin tehtäviin pohjautuva peruste oma-aloitteiselle tietojen antamiselle. Kyse voi olla esimerkiksi 
tilanteesta, jossa henkilön hallusta tavataan epätavanomaisena pidettävä määrä käteistä rahaa, 
jonka alkuperän tai käyttötarkoituksen laillisuutta on syytä epäillä, mutta selvää näyttöä varojen 
rikollisesta alkuperästä ei ole. Rahamäärän ollessa suhteellisen pieni, ei asian selvittäminen 
enemmälti poliisin toimin ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Näissä tilanteissa voidaan 
tapauskohtaisella harkinnalla päätyä siihen lopputulokseen, että tietojen oma-aloitteinen antaminen 
ulosottoviranomaiselle tukee poliisiviranomaiselle poliisilaissa säädetyn tehtävän suorittamista. 
Kyseessä voisi olla esimerkiksi tapaus, jossa on syytä epäillä henkilön pyrkineen salaamaan varojaan 
ulosottomenettelyssä tai aikovan käyttää niitä rikosten tekemiseen. 
 
Tietojen antamisen osalta on myös huomattava, ettei tietoja anneta ulosottomiehelle ensi sijassa 
siitä syystä, että näin osaltaan varmistettaisiin ulosoton korkea perimistulos. Tietojen antaminen 
edesauttaa sitä, että velkojat saavat saatavilleen sen suorituksen, joka heille lain mukaan kuuluu, 
mutta jota velallinen ei saatavan ulosottokelpoisuudesta huolimatta vapaaehtoisesti suorita. 
Pakkotäytäntöönpanon tukeminen edistää näin oikeudenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden 
toteutumista yhteiskunnassa.  Tapaukset, joissa henkilön hallusta löytyy esimerkiksi 
epätavanomaisena pidettävä määrä käteistä rahaa tai joissa henkilö käyttää viranomaisrekistereistä 
ilmenevään varallisuusasemaansa nähden epäsuhtaisen arvokasta, sivullisen nimiin rekisteröityä 
ajoneuvoa, ovat tyypillisesti niitä, joissa omaisuus ei koskaan päätyisi täytäntöönpanon kohteeksi 
ilman viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Tyypillisesti näissä tilanteissa ulosottovelkojana on 
Verohallinto ja omaisuuteen kohdistetut täytäntöönpanotoimet voivat siten omalta osaltaan tukea 
myös tavoitetta harmaan talouden torjunnasta. 
 
Työryhmä katsoo, ettei eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu anna aihetta muuttaa vallitsevaa 
käytäntöä ulosotto- ja esitutkintaviranomaisten välisen tietojen vaihdon suhteen.  
Esitutkintaviranomaisten tulee ennen oma-aloitteista tietojen antamista tapauskohtaisesti harkita, 
onko tietojen antamiselle jokin sille laissa säädettyyn tehtävään pohjautuva peruste. Toimiva 
viranomaisyhteistyö ja sujuva tietojen vaihtaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä rikoshyödyn 
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jäljittämistä ja poisottamista suunniteltaessa ja rikoshyötyä poisotettaessa. Mahdollisuutta oma-
aloitteiseen tietojen antamiseen tulee jatkossakin hyödyntää lainsäädännön asettamissa puitteissa. 

 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisunsa lopuksi, että on sinänsä tärkeää, että ulosoton 
tehokkuutta ylläpidetään ja että tämän varmistamiseksi tehdään myös viranomaisyhteistyötä. 
Apulaisoikeusasiamies kuitenkin katsoo, että jos menettelystä halutaan tehokas ja oikeusvarma, siitä 
olisi syytä säätää lailla. Tällöin voitaisiin turvata se, että menettely ei johtaisi lainvastaiseen tietojen 
antamiseen ja varmistettaisiin, että menettelyä käytettäisiin yhdenmukaisesti. Työryhmä katsoo, 
että selvyyden vuoksi ja yhtenäisen käytännön varmistamiseksi voisi olla perusteltua säätää oma-
aloitteisesta tietojen antamisesta lailla sekä poliisia, Tullia että Rajavartiolaitosta koskien.  
 

2.8. Todellisuutta vastaamattomat ulosottoperusteet 

2.8.1. Ongelman kuvaus 

 
Todellisuutta vastaamattomalla ulosottoperusteella tarkoitetaan sellaista ulosottoon perittäväksi 
lähetettyä saatavaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ohjata ulosottomenettelyn kautta varoja 
takaisin velalliselle tai hänen lähipiirilleen. 
 
Ulosotto-oikeuden perusteisiin kuuluu ulosottoperusteen tutkimiskielto. Prosessioikeudellinen 
perusperiaate on, että suoritusvelvollisuus on ensin tutkittava oikeudenkäynnissä ja vasta 
tuomioistuimen tuomio voidaan panna ulosotossa täytäntöön. Kysymys on tuomioistuimen ja 
ulosoton välisestä tehtävien jaosta. Yksityisoikeudellisten velvoitteiden aineellinen tutkiminen 
kuuluu tuomioistuimelle ja tuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpano ulosottomiehelle. 
Työnjaosta seuraa ulosottomiehille kielto tutkia täytäntöönpanoperusteen aineellista oikeellisuutta. 
Ulosottokaaren 2 luvun 1 §:ssä täytäntöönpanon edellytykseksi on säädetty, että hakijalla tulee olla 
2 §:ssä säädetty ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu ulosottokaaren 1 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettu velvoite tai määrätty turvaamistoimi, eikä oikeus ole lakannut maksun, vanhentumisen 
tai muun syyn vuoksi. Ulosottomiehen on tarkistettava, ettei saatava ole vanhentunut, sekä 
pyydettävä asianosaisilta selvitystä, jos oikeuden lakkaamisesta on epäselvyyttä. Sanottu säännös 
rajaa ulosottomiehen tutkimisvelvollisuuden tiettyihin tuomion antamisen jälkeisiin tapahtumiin. 
 
Täytäntöönpanoperusteen aineellisen oikeellisuuden tutkimiskielto koskee myös saatavia, jotka ovat 
riidattomia, eli saatavia, joita velallinen ei kiistä. Ulosottoperuste voidaan hankkia oikeudelta 
täyttämällä varsin pelkistetty riidattomien velkomusasioiden haastehakemus (OK 5:3). Käräjäoikeus 
antaa haasteen tiedoksi vastaajalle, ja jos tämä ei sitä vastusta, riidaton kanne hyväksytään 
kirjallisessa menettelyssä yksipuolisella tuomiolla (OK 5:13 ja 14). Yksipuolinen tuomio annetaan 
siten, kuin haastehakemuksessa kantaja on vaatimuksensa esittänyt. Aineellista tutkintaa ja 
arviointia ei tällöin tuomioistuimessa varsinaisesti tapahdu. Kanne hylätään tuomiolla vain, jos 
vaatimus on selvästi perusteeton (OK 5:13).  
 
Yksipuolinen tuomio (myös lainvoimaa vailla olevana) pannaan täytäntöön kuin lainvoimainen 
tuomio (UK 2:9). Tämä mahdollistaa sen, että ulosottoon voidaan saada täytäntöönpanokelpoinen 
velkomusasia varsin nopeasti, ja täytäntöönpanokelpoisena se ohittaa käytännössä kaikki 
turvaamistoimivaiheessa olevat saatavat.  
 
Todellisuutta vastaamattomiin ulosottoperusteisiin liittyvän ilmiön laajuuden kartoittamiseksi 
Valtakunnanvoudinvirasto on tehnyt helmikuussa 2017 kihlakunnanvoudeille kyselyn, jossa on 
tiedusteltu, ovatko kihlakunnanvoudit havainneet todellisuutta vastaamattomia ulosottoperusteita, 
minkälaisia havaitut tapaukset ovat olleet ja minkälaisin keinoin väärinkäytöksiin on pyritty 
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puuttumaan. Kyselyyn vastasi alle kolmasosa kihlakunnanvoudeista, minkä lisäksi vastaukset olivat 
siinä määrin epätarkkoja, ettei tarkkaa käsitystä ilmiön laajuudesta pystytä kyselyvastausten 
perusteella muodostamaan. Lisäksi on huomattava, että ulosottoperusteiden tutkimiskiellosta 
johtuen ulosottomenettelyssä pystytään lähtökohtaisesti havaitsemaan vain selvimmät tapaukset, 
joissa todellisuutta vastaamaton ulosottoperuste on hankittu tunnistettavissa olevan lähipiirin 
nimiin. On mahdollista, että täytäntöönpanoa välttelevät tahot käyttävät myös vaikeammin 
tunnistettavia bulvaaneja, joita ei välttämättä ulosottomenettelyssä havaita. Kyselyyn saadut 
vastaukset osoittavat joka tapauksessa, että todellisuutta vastaamattomiin ulosottoperusteisiin 
liittyvä ilmiö on todellinen. Vastanneista n. 63 % ilmoitti havainneensa tai ainakin epäilleensä 
todellisuutta vastaamattomia ulosottoperusteita.  
 
Vastausten perusteella tyypillisin tilanne vaikuttaa olevan se, että velallista vastaan haetaan 
yksipuolinen tuomio. Joissakin tapauksissa velalliselle on sovittu ylisuuri tai todellisia 
asumisolosuhteita vastaamaton elatusavun maksuvelvoite. Tapauksissa toistuu se, että niissä on 
hyödynnetty velallisen lähipiiriä. Ilmeisesti menettelyyn on ryhdytty usein omaisuuden 
ulosmittaamisen jälkeen, jotta myyntikertymästä ainakin osa saataisiin jako-osuutena velallisen 
lähipiirille. Vastausten joukossa on myös kuvattu tapauksia, joissa todellisuutta vastaamattomilla 
ulosottoperusteilla on pyritty tyhjentämään täytäntöönpantu vakuustakavarikko.  
 
Ilmiön seuraamiseksi erikoisperinnästä kerättäviin tilastoihin on lisätty vuoden 2018 alusta lukien 
kohta, jossa tilastoidaan keinotekoisiin ulosottoperusteisiin puuttumistoimien lukumäärä 
erikoisperintäyksiköissä. Sanottu tilastoluku kuitenkin osoittaa ainoastaan ne tapaukset, jotka ovat 
päätyneet erikoisperintään käsiteltäväksi ja joissa puuttumistoimiin on ryhdytty. Oletettavaa on, että 
ulosoton noin 3 miljoonan vuosittain vireille tulevan asian joukossa on myös sellaisia todellisuutta 
vastaamattomia ulosottoperusteita, joita ei havaita. Kihlakunnanvoudeille suunnattuun kyselyyn 
annettujen vastausten perusteella voitaneen kuitenkin todeta, että havaintojen perusteella ilmiötä 
esiintyy, mutta se ei liene erityisen yleinen suhteutettuna ulosottoasioiden suureen 
kokonaismäärään.  
 

2.8.2. Ratkaisuehdotukset 

2.8.2.1. Ilmiön tunnistaminen 

 
Todellisuutta vastaamattomiin ulosottoperusteisiin puuttuminen edellyttää kykyä tunnistaa sanotut 
tapaukset. Tapausten tunnistaminen suuresta vireille tulevien asioiden joukosta on haasteellista, 
koska ulosottomenettelyyn ei kuulu ulosottoperusteen oikeellisuuden tutkiminen. 
 
Työryhmässä pohdittiin kuitenkin mahdollisuutta seuloa ulosottoasioiden joukosta niitä tapauksia, 
joissa voi olla syytä epäillä todellisuutta vastaamatonta ulosottoperustetta. Tapausten 
tunnistaminen voi johtaa niiden puuttumiskeinojen käyttöön, joita käsitellään seuraavassa jaksossa 
2.8.2.2.  
 
Seuraavat seikat voivat olla indisiona siitä, että saatavaa on syytä tarkastella vireilletulovaiheessa 
lähemmin: 
 

- Ulosottoperintään tulee suurisaldoinen saatava, jonka ulosottoperuste on annettu lyhyen 
ajan sisällä ennen tai sen jälkeen, kun velallista vastaan on annettu vakuustakavarikko- tai 
oikeudenkäymiskaaren mukainen turvaamistoimipäätös, joka on niin ikään ulosotossa 
täytäntöönpantavana.  Vireille tulevan ulosottoasian hakijana on luonnollinen henkilö tai 
jokin muu kuin vakiintuneesti pankki- tai perintätoimintaa harjoittava oikeushenkilö. 



 

26 
 

 
- Ulosottoperintään tulee suurisaldoinen saatava tilanteessa, jossa myyntiä edellyttävää 

omaisuutta on ulosmitattuna ja vireille tulevan saatavan ulosottoperuste on annettu 
omaisuuden ulosmittaamisen jälkeen tai lyhyen ajan sisällä ennen sitä. Vireille tulevan 
ulosottoasian hakija on luonnollinen henkilö tai jokin muu kuin vakiintuneesti pankki- tai 
perintätoimintaa harjoittava oikeushenkilö. 

 

- Hakijan asiamiehenä/edustajana on sama henkilö, joka on myös velallisen 
asiamies/edustaja.  
 

 
Työryhmässä todettiin, että tapausten tunnistamista voitaisiin parantaa järjestämällä aiheesta 
kihlakunnanulosottomiehille ja kihlakunnanvoudeille suunnattua koulutusta. Myös havaittujen 
tapausten kattava tilastointi ja määrien seuranta voisivat mahdollisesti ohjata kiinnittämään 
tapausten tunnistamiseen nykyistä enemmän huomiota. 
 

2.8.2.2. Ilmiöön puuttumisen keinot 

 
Kihlakunnanulosottomies, oikeustieteen ylioppilas Jussi Räikkönen on Helsingin Yliopiston 
oikeustieteellisen tiedekunnan professori Raimo Lahden keväällä 2017 ohjaaman Pro Gradu -
projektin yhteydessä tutkinut muun muassa todellisuutta vastaamattomia 
täytäntöönpanoperusteita ilmiönä sekä nykylainsäädännön mahdollistamia puuttumiskeinoja 
ilmiöön. Räikkösen mukaan perusteettoman ulosottoperusteen käyttäminen on velallisen rikoksena 
rangaistavaa joko velallisen epärehellisyytenä tai velallisen petoksena ja puuttumiskeinot ilmiöön 
nykyisen lainsäädännön puitteissa ovat seuraavia (Jussi Räikkönen: Muistio ulosoton toimivallan 
näkökulmasta perusteettomista velkomustuomioista ulosotossa): 

 

1. Tutkintapyyntö ja tietojen antaminen ulosottokaaren 3 luvun 72 §:n nojalla. Esitutkinnan 
aloittamisen jälkeen ulosottomiehen ollessa tilittämässä perusteettomaksi epäillylle 
saatavalle varoja, voi tilitettäviin, rikoksen kohteena oleviin varoihin olla mahdollista 
kohdistaa pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n mukainen takavarikko. Huomioon tulee kuitenkin 
ottaa, että tiedon antamista esitutkintaviranomaisille rajoittaa tiedon alkuperä 
ulosottokaaren 3 luvun 73 §:n mukaisesti. Nykyisen lainsäädännön puitteissa kynnys 
tutkintapyynnön tekemiseen ei saisi olla kovin korkea eli tutkintapyyntö tulisi tehdä riittävän 
aikaisessa vaiheessa ja jättää selvittelytoimet esitutkintaviranomaiselle. 
 

2. Tietojen antaminen hakijalle. Ulosottokaaren 3 luvun 91 §:ssä säädetään erikseen tietojen 
antamisesta hakijalle. Säännöksen mukaan ulosottomiehen tulee viipymättä ilmoittaa 
hakijalle, jonka saatavan suuruus huomioon ottaen sillä ilmeisesti on merkitystä, 
havaitsemistaan seikoista, jotka saattavat antaa aiheen takaisinsaantikanteen nostamiseen, 
hakemukseen konkurssiin asettamiseksi tai muuhun niitä vastaavaan erityiseen toimeen 
hänen saatavansa perimiseksi. Totuutta vastaamattomien ulosottoperusteiden osalta on 
huomattava, että takaisinsaantikanne (erityisesti yleinen takaisinsaantiperuste, TakSL 5 §) voi 
olla käytettävissä myös tällaisen saatavan torjumiseksi. Valeoikeustoimeen vetoaminen ja 
kanne oikeustoimen toteamiseksi pätemättömäksi ovat puolestaan katsottavissa 
takaisinsaantia vastaaviksi erityisiksi toimiksi. 
 
Ulosottokaaren 3:90 mukaan tuomioistuin, joka käsittelee takaisinsaantikannetta, voi kieltää 
kanteessa tarkoitettuun omaisuuteen kohdistuvan täytäntöönpanon tai määrätä sen 
keskeytettäväksi. Määräyksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvun 20–26 §:ssä 
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säädetään. Mahdollista myös on, että velkoja pyytää täytäntöönpanoriitakanneosoitusta. 
Mikäli edellytysten katsotaan täyttyvän ja osoitus annetaan, estää osoituksen antaminen 
varojen tilittämisen ilman vakuutta UK 10:16 nojalla.  
 
Suurimmat ongelmat puuttumisessa keinotekoisten ulosottoperusteiden käyttöön 
liittynevät niiden tunnistamiseen, vähäisiin keinoihin tutkia täytäntöönpanoperusteiden 
oikeellisuutta sekä aitojen ja näennäisten oikeustoimien yhdistelemiseen. 
 

Kihlakunnanvoudeille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin, minkälaisin keinoin väärinkäytöksiin on pyritty 
puuttumaan. Vastauksissa yleisimpinä puuttumiskeinoina nousivat esiin tutkintapyynnön tekeminen 
sekä täytäntöönpanoriitakanneosoituksen antaminen hakijalle. Vastauksista oli luettavissa, että 
hakijalle tyypillisesti annettiin ulosottokaaren 3 luvun 91 §:n nojalla tietoa, jonka jälkeen jäi hakijan 
ratkaisujen varaan, ryhtyikö tämä asiassa toimiin.  
 
Hakijan mahdollisuutena on lähinnä takaisinsaanti- tai täytäntöönpanoriitakanteen nostaminen tai 
tutkintapyynnön tekeminen. Mikäli hakija esittää asiasta väitteen ulosottomiehelle, voi 
kihlakunnanvouti antaa hakijalle osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen 
ulosottokaaren 10 luvun 6 ja 7 §:ien mukaisesti. Täytäntöönpanoriitakanne voidaan nostaa myös 
ilman osoitusta, mutta tällöin varat saadaan tilittää, ellei tuomioistuin anna keskeytysmääräystä.  
 
Täytäntöönpanoriita- ja takaisinsaantikanneasioissa annettujen ratkaisujen oikeusvoima ulottuu vain 
kanteen nostaneisiin ulosoton hakijoihin. Jos velallinen A:n ulosottovelkoja X siis nostaa 
täytäntöönpanoriitakanteen velkoja Y:tä vastaan sillä perusteella, että velkoja Y:n todellisuutta 
vastaamaton ulosottoperuste loukkaa X:n oikeutta maksunsaantiin, ei tuomioistuimen asiassa 
antamalla ratkaisulla ole vaikutusta A:n muihin - esimerkiksi tuleviin - ulosottovelkojiin.  
 
Niissä tilanteissa, joissa todellisuutta vastaamattomalla ulosottoperusteella, pyritään tyhjentämään 
täytäntöönpantu vakuustakavarikko, ei takaisinsaantikanteen nostaminen oikeuskirjallisuuden 
mukaan ole välttämättä edes mahdollista12. Käytännössä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisella lienee 
varsin suuri kynnys myös täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen. Todennäköisin puuttumiskeino 
vakuustakavarikkotilanteissa lieneekin siten asian tutkiminen velallisen rikoksena ja tilanteeseen 
soveltuvan turvaamistoimen käyttö. Verohallinnon ollessa ulosoton hakijana voi sillä olla 
tapauskohtaisesti intressi myös takaisinsaanti- tai täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen.  

 

3. Yhteenveto  
 
Tehokas rikoshyödyn jäljittäminen, turvaaminen ja poisottaminen edellyttävät toimivaa 

viranomaisyhteistyötä, jossa kullakin viranomaisella on oma roolinsa ja jossa tietoa vaihdetaan 

lainsäädännön asettamissa rajoissa.  

 

Rikoshyödyn poisottamista voidaan tehostaa virkamiesten osaamistasoa nostamalla. Tavoitteen 

toteuttamiseksi työryhmässä on laadittu rikoshyödyn jäljittämisestä ja turvaamisesta prosessikaavio 

sekä siihen liittyvää koulutusmateriaalia sekä suunniteltu aiheesta järjestettävää koulutusta. Yhteiset 

koulutukset antavat mahdollisuuden osaamisen vahvistamiseen, mutta myös viranomaisten väliseen 

verkostoitumiseen ja yhteisten toimintatapojen luomiseen.  

                                                           
12 Leppänen: Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta, Lakimies 7-8/2008, s. 1106-1125, erit. s. 1119 
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Koulutuksen avulla voidaan parantaa myös todellisuutta vastaamattomien ulosottoperusteiden 

tunnistamista kihlakunnanulosottomiesten ja kihlakunnanvoutien työssä. Havaituista tapauksista on 

syytä kerätä nykyistä kattavammin tilastotietoa. Lisäksi työryhmä pitää perusteltuna selvittää 

mahdollisuudet seuloa tietojärjestelmään määritettyjen kriteerien avulla lähempään tarkasteluun 

tapauksia, joissa voi olla syytä epäillä todellisuutta vastaamatonta ulosottoperustetta. Ilmiöön 

puuttuminen edellyttää toimivaa viranomaisyhteistyötä erityisesti silloin, kun sanottua 

ulosottoperustetta yritetään käyttää vakuustakavarikkotilanteessa. 

 

Osa työryhmän esittämistä kehittämisehdotuksista edellyttää toteutuakseen 

lainsäädäntömuutoksia. Työryhmä pitää perusteltuna, että esitutkintaviranomaisille säädettäisiin 

mahdollisuus saada ulosottomieheltä virka-apua menetetyksi tuomitun omaisuuden myyntiin. 

Ehdotus tehostaisi rikoshyödyn poisottamisprosessin loppuvaihetta. Niin ikään lainsäädännöllä tulisi 

mahdollistaa se, että vakuustakavarikko voitaisiin tarvittaessa kohdistaa rikoksesta epäillyn 

kuoleman jälkeen hänen kuolinpesäänsä.  

 

Oikeustilan selventämiseksi työryhmä on päätynyt suosittelemaan ulosottomyyntiä tai -tilitystä 

koskevan rauhoitusajan säätämistä sellaisen omaisuuden osalta, joka on pakkokeinolain 7 luvun 

mukaisen takavarikon kohteena. Niin ikään selventävänä säännöksenä ehdotetaan säädettäväksi, 

että ulosottomies pitää vakuustakavarikkoasioissa annetun torjuntavakuuden hallussaan, kunnes 

tuomioistuin määrää asiasta toisin.  

 

Tehokas viranomaisyhteistyö edellyttää tehokasta viranomaisten välistä tietojen vaihtoa ja sitä 

tukevia toimivia tietojenvaihtosäännöksiä. Työryhmä katsoo, että poliisi-, rajavartio- ja 

tulliviranomaiset voivat nykyisin voimassaolevan lainsäädännön mukaan antaa oma-aloitteisestikin 

tietoja ulosottoviranomaiselle edellyttäen, että tietojenantamisella on jokin liityntä ko. 

viranomaiselle säädettyihin tehtäviin. Oikeusvarmuuden lisäämiseksi voisi olla perusteltua tarkentaa 

oma-aloitteisen tietojen antamisen perusteita lainsäädäntötasolla. Tietojenvaihtosäännöksiä 

mahdollisesti arvioitaessa huomiota tulisi kiinnittää siihen, että viranomaisten välisen 

tietojenvaihdon tavoitteena on viime kädessä oikeusjärjestelmän, oikeusvarmuuden ja 

oikeudenmukaisuuden ylläpitäminen yhteiskunnassa. 
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