
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2012

L a k i

187/2012

rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 32 luvun 11 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 61/2003,

seuraavasti:

32 luku

Kätkemis- ja rahanpesurikoksista

11 §

Rajoitussäännökset

Tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta ei
tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen
rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai
joka on tuottanut hyödyn (esirikos). Henkilö
voidaan kuitenkin tuomita 7 §:n mukaisesta
rikoksesta, mikäli rahanpesurikos muodostaa
tekojen jatkuvuus ja suunnitelmallisuus huo-
mioon ottaen olennaisimman ja moitittavim-
man osan rikoskokonaisuudesta.

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta ri-
koksentekijän kanssa yhteistaloudessa asu-
vaan, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa ri-
koksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin
tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.

12 §

Menettämisseuraamus

Omaisuus, joka on ollut 6, 7 tai 9 §:ssä
tarkoitetun rikoksen kohteena, on tuomittava
valtiolle menetetyksi. Menettämisseuraamuk-
seen sovelletaan, mitä 10 luvun 11 §:n 3 mo-
mentissa säädetään.

Muun omaisuuden menettämisen osalta
noudatetaan, mitä 10 luvussa säädetään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, rahanpesun kohteena ollut omaisuus
voidaan valtiolle menetetyksi tuomitsemisen
asemesta tuomita esirikoksella loukatulle va-
hingonkorvauksena tai edunpalautuksena, jos
omaisuus on laadultaan tähän sopivaa eikä
vahingonkorvausta tai edunpalautusta hänelle
ole suoritettu, noudattaen soveltuvin osin,
mitä 10 luvun 2 §:n 3 momentissa säädetään.
Omaisuus on kuitenkin tuomittava menete-
tyksi, jollei se ole laadultaan sopivaa tai sitä
ei voida tuomita loukatulle vahingonkorvauk-
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sena tai edunpalautuksena 10 luvun 2 §:n
3 momentissa tarkoitetun esteen vuoksi. Täl-
löin esirikoksella loukatun oikeudesta saada
valtion varoista vahingonkorvausta tai edun-
palautusta vastaava määrä noudatetaan sovel-

tuvin osin, mitä 10 luvun 11 §:n 2 momen-
tissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2012.
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