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Helena Vihriälä

Diesenin metodin soveltamisesta
tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa
talousrikoksissa

1. Johdannoksi

Ruotsalainen Christian Diesen on väitöskirjassaan ”Utevarohandläggning och
bevisprövning i brottmål” muotoillut niin sanotun hypoteesimetodin, joka perustuu
Ruotsin korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä noudattamaan tuomitsemiskyn-
nykseen ja sen mukaiseen todistelun arviointitapaan. Diesenin käyttämä ilmaisu näyttö-
kynnykselle ”bortom rimligt tvivel” on levinnyt myös suomalaiseen oikeuskäytäntöön.1

Olen aikaisemmassa kirjoituksessani käsitellyt hypoteesimetodia eräiden oikeustapaus-
ten valossa ja arvioinut sen soveltuvuutta suomalaiseen rikosprosessiin.2  Diesenin
hypoteesimetodin esittämisen yhteydessä käsitellyt tapaukset liittyvät ns. perinteisiin
rikoksiin eli väkivalta- ja anastusrikoksiin. Talousrikollisuuden on suomalaisessa oi-
keuskirjallisuudessa katsottu poikkeavan niin suuresti perinteisestä rikollisuudesta, että
on keskusteltu tarpeellisuudesta muodostaa talousrikoksia varten omia yleisiä oppe-
ja.3  Tämän vuoksi tarkoitukseni on arvioida, miten Diesenin hypoteesimetodi sovel-
tuu talousrikosten näytön harkintaan ja käsitellä eräitä talousrikosten näytön harkin-
taan liittyviä erityiskysymyksiä.

2. Näyttö- / tuomitsemiskynnyksestä

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n mukaan haastehakemuk-
sessa on ilmoitettava syytteenalainen teko, sen tekoaika- ja paikka ja muut tiedot, jot-
ka tarvitaan teon kuvailemiseksi. Lain esitöissä selitetään teon kuvailemiseksi tarpeel-
lisilla seikoilla tarkoitettavan sellaisten seikkojen ilmoittamista, jotka ovat tarpeen syyt-
teessä tarkoitetun rikoksen tunnusmerkistön toteutumiseksi. Haastehakemuksessa ei
riitä tunnusmerkistötekijöiden toistaminen, vaan siinä on nimenomaisesti kuvailtava
teko historiallisena tapahtumain kulkuna siten, että voidaan arvioida, täyttääkö teko

1 Ks. esimerkiksi KKO 2002:47, KKO 2003:115 ja KKO 2004:60.
2 Vihriälä 2005.
3 Ks. esimerkiksi Lahti 2004 s. 12–14 ja Nuotio LM 1995 s. 981.
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rikoksen tunnusmerkistön.4  Syyte määrää rikosprosessin kohteen ja lopullisena
todistelun kohteena ovat konkreettiset oikeustosiseikat, joihin liittyy tietty oikeus-
seuraamus.5  Syyttäjä määrittelee haastehakemuksessa ne tosiseikat, joiden käsillä ol-
lessa hän katsoo tunnusmerkistön toteutuvan konkreettisessa tapauksessa. Syyttäjän
tule siis esittää syytteen teonkuvauksessa reaalimaailman tapahtumia ja esittää näiden
seikkojen tueksi todisteita.6  Syyttäjän väittämistaakka kohdistuu oikeusseuraamuksen
määräämisen kannalta välittömästi relevantteihin tosiseikkoihin, ei niiden juridiseen
luonnehdintaan tai kvalifioivaan arvottamiseen.7

 Tuomioistuimen tehtävänä on soveltaa lakia selvitettyihin tosiseikkoihin. Tosi-
seikkojen selvittämistä eli kysymystä siitä, mitä on tapahtunut ja mitkä seikat on pan-
tava ratkaisun perustaksi, kutsutaan yleisnimikkeellä tosiseikkakysymys tai näyttöky-
symys. Kysymystä siitä, miten mainitut tosiseikat on oikeudellisesti arvioitava ja mit-
kä oikeusseuraamukset niihin aineellisen oikeuden mukaan liittyvät, on tapana kutsua
nimellä oikeuskysymys.8   Tuomioistuimen tulee siis harkita, onko syyttäjä näyttänyt
tosiseikat toteen vailla varteenotettavaa epäilyä (näyttökysymys) ja punnita sitä, vas-
taavatko syyttäjän vetoamat tosiseikat rikostunnusmerkistöä (oikeuskysymys).9  Teon-
kuvaukseen sisältyy usein myös arvoarvostelmia, jotka eivät ole oikeustosiseikkoja.10

Arvoarvostelmia itsessään ei voi näyttää toteen. Todistusteemoina ovat sen sijaan ne
väitetyt tapahtumafaktat, joista voidaan tehdä arvopäätelmiä. ”Vailla järkevää epäilyä”
tuomitsemiskynnys soveltuu siten käsitykseni mukaan lähinnä ja vain sen ilmaisemi-
seen, onko syyttäjä näyttänyt toteen syytteen teonkuvauksessa esittämänsä historialli-
sen tapahtumien kulun ”vailla järkevää epäilyä” tasolle. Sen sijaan sen ratkaiseminen,
täyttääkö toteennäytetty tapahtumien kuvaus väitetyn rikoksen tai jonkun muun ri-
koksen tunnusmerkistön, on tuomioistuimelle kuuluva oikeuskysymystä koskeva rat-
kaisu, jota ei voi arvioida näytön riittävyyttä koskevin kriteerein.11

Olen käynyt läpi Korkeimman oikeuden talousrikoksiksi12  luokiteltavista asioista
antamia ratkaisuja vuodesta 1990 alkaen vuoteen 2005 saakka. Yleisenä huomiona

4 HE 82/1995 vp s. 63 ja Nuotio LM 2001 s. 685.
5 Tolvanen 2003 s. 347.
6 Tolvanen 2005 s. 322.
7 Ks. Jonkka 1991 s. 12. Näin myös Lappalainen LM 1986 s. 764 –765.
8 Virolainen 2003 s. 90.
9 Tolvanen 2005 s. 322. Lappalainen toteaa saman asian siten, että totuuspyrkimys rajoittuu rikosoikeuden-

käynnissä sen selvittelyyn, pitääkö syytteen teonkuvaus yhtä totuuden kanssa. Näyttökysymyksen li-
säksi tuomioistuin joutuu ratkaisemaan myös oikeuskysymyksen syytteessä esitetyn teonkuvauksen ja
sen tueksi esitetyn näytön perusteella. Ks. Lappalainen 2004 s. 148.

10 Lappalainen esittää esimerkkinä RL 21:2:n murhasäännöksen sanonnan ”erityisen raa’alla tai julmalla
tavalla”, ”vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen” ja ”rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”.
Ks. Lappalainen 2004 s. 154.  Talousrikoksissa tällaisina arvoarvostelmina voitaneen pitää esimerkiksi
velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistöön kuuluvia ”ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa” tai ”li-
sää perusteettomasti velvoitteitaan”. Ks. myös Lappalainen 2003 s. 551.

11 Ks. myös Lappalainen 2003 s. 550–551.
12 Lahti katsoo, että talousrikollisuudella tarkoitetaan yleisesti omaksutun määritelmän mukaan tyypillises-

ti liike- ja yritystoimintaan liittyviä oikeudettomaan hyötymiseen tähtääviä rikoksia. Usein määrittelyä
täydennetään lukemalla käsitteen alaan myös yritystoimintaan verrattava vastaavanlainen toiminta, jotta
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niiden osalta voi todeta niiden poikkeavan perinteisistä rikoksista selvästi siinä suh-
teessa, että niissä tapahtumat yleensä ovat suhteellisen selkeitä ja jopa varmoja eli
ylittävät ”vailla järkevää epäilyä tason”.13   Ongelmallisempaa on se, minkä rikoksen
tosielämän eli usein yrityksessä sattuneet tapahtumat toteuttavat, vai toteuttavatko ne
minkään rikoksen tunnusmerkistöä. Talousrikoksissa ongelmallisia ovat siis nimen-
omaan oikeuskysymykset. Seuraavissa esimerkkitapauksissa ei ainakaan tapausselostus-
ten perusteella näytä olleen epäselvyyttä niinkään itse tapahtumista, vaan siitä, miten
niitä on rikosoikeudellisesti tulkittava.

Korkein oikeus antoi vuonna 2001 kaksi ennakkopäätöstä, joissa oli kysymys vas-
tuun kohdentumisesta kirjanpitorikoksissa. Tapauksessa KKO 2001:85 katsottiin, et-
tei yhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminut A voinut välttää rikosvastuuta kirjan-
pidon laiminlyönnistä sillä perusteella, että hän oli sopinut toisen hallituksen jäsenen
kanssa siitä, että tämä huolehtii kirjanpidosta. Tapauksessa KKO 2001:86 oli kysymys
siitä oikeudellisesta arvioinnista, voidaanko kirjanpitorikoksen tunnusmerkistöä tul-
kittaessa kirjanpitovelvollisen edustajaksi katsoa myös kirjanpitovelvollista tosiasial-
lisesti edustanut henkilö.14  Vastuun kohdentuminen verorikkomuksessa oli esillä ta-
pauksessa KKO 2001:87.15  Tapauksessa KKO 2002:11 oli kysymys siitä, voivatko
vastaajat, jotka olivat menneet omavelkaiseen takaukseen yhtiön veloista ja olleet asetta-
jana ja siirtäjänä yhtiön hyväksymissä vekseleissä ja jotka omaisuuttaan lahjoittamalla
olivat aiheuttaneet maksukyvyttömäksi tulemisensa, syyllistyä tekijänä velallisen epä-
rehellisyyteen. Tapauksessa KKO 2000:74 oli kysymys velanmaksusta velallisen epä-
rehellisyyden tunnusmerkistön valossa ja siitä, miltä osin teko täyttää velallisen epä-
rehellisyyden tunnusmerkistön, tapauksessa KKO 2004:64 siitä, täyttikö menettely
omaisuutta koskevan viranomaiskiellon (RL 16:10.1) tunnusmerkistön, tapauksessa
KKO 2005:10 siitä, täyttikö menettely rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetyn
kavallusrikoksen tunnusmerkistön ja tapauksessa KKO 2004:74 siitä, täyttikö vastaa-
jan menettely petoksen yrityksen tunnusmerkistön. Tapauksessa KKO 2004:46 oli
kysymys siitä, mitä maksukyvyttömyys merkitsee verorikkomuksen tunnusmerkis-
tössä ja tapauksessa  KKO 2005:68 siitä, oliko vastaajan omistamastaan osakeyhtiöstä

muun muassa rahanpesu- ja verorikokset sisältyisivät kattavasti määritelmän alaisuuteen.  Lahti 2004
s. 5.
Ks. talousrikosten määrittelystä myös Nuotio LM 1995 s. 951.

13 Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että kaikki yritystoimintaan liittyvät tapahtumat olisi pystytty
selvittämään. Kun esimerkiksi kirjanpitoa joko ei ole tehty tai se on hävitetty, on selvää, ettei pystytä
selvittämään sitä, mitä kaikkea mahdollisesti jonkin rikostunnusmerkistön täyttävää taustalla on ole-
massa. Mahdollisten syytteiden nostaminen joudutaan vain tällöin harkitsemaan sen perusteella, mitä
on saatu selvitetyksi.

14 Tapanin ja Vuorenmaan esittämän mukaan tapauksessa KKO 2005:85 rikosvastuun kohdentamishar-
kintaa on ohjannut vahvasti osakeyhtiöoikeudellinen normisto eli osakeyhtiölaissa säädetyt toiminta-
velvollisuudet. Ks. Tapani – Vuorenmaa 2001 s. 159. Ks. myös tapauksen KKO 2005:86 kommenttia
Koponen 2001 s. 166–169.

15 Myös tässä tapauksessa katsottiin, ettei muodollisella organisatorisella asemalla ole ratkaisevaa mer-
kitystä vastuun kohdentumisessa, vaan rikosvastuu kohdennetaan todellisten valta- ja vastuusuhteiden
mukaan. Ks. tapauksen kommenttia Tapani 2001 s. 172–174.
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itselleen ottamille varojen nostoille rikoslain 39 luvun 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu
hyväksyttävä syy.16

Ainoa havaitsemani kerta, jolloin talousrikoksissa näyttäisi viitatun Diesenin
hypoteesimetodin mukaiseen näyttökynnykseen, on KKO 1995:64. Tapauksessa vas-
taaja tuomitttiin velallisen petoksesta, koska hän oli valalla vahvistanut pesäluettelon,
josta puuttui osakaslainasaamisia. Osakaslainasaamiset ilmenivät kuitenkin ajantasalla
olleesta kirjanpidosta. Turun hovioikeus toteaa, että ”kun otettiin huomioon ilmoitta-
matta jätettyjen varojen suuri määrä ilmoitettuihin varoihin verrattuna, oli epäilyn ul-
kopuolella, että A ei olisi ollut tietoinen valalla vahvistamansa pesäluettelon virheelli-
syydestä”. Näyttää siltä, että hovioikeus on katsonut tahallisuuden tulleen näytetyksi
ainakin tasolle ”vailla järkevää epäilyä”. Jo aikaisemmin lausuttuun viitaten käsityk-
seni on, että syyttäjän lienee näytettävä tahallisuuden perustavat tosiseikat tasolle ”vailla
järkevää epäilyä”. Oikeuskysymystä teon tahallisuudesta ei kuitenkaan voi ratkaista
”vailla järkevää epäilyä” kriteerillä.17  Se, ettei talousrikoksia koskevissa oikeustapauk-
sissa ole käytetty ”vailla järkevää epäilyä” lausumaa onkin varsin luonnollista, jos
lähdetään siitä käsityksestä, että vain konkreettiset tapahtumat tulee näyttää tasolle
”vailla järkevää epäilyä”. Sen lisäksi, että talousrikoksissa tapahtumat usein ovat esimer-
kiksi kirjanpidosta ilmenevän perusteella varsin riidattomia, on niissä paljon arvo-
arvostelmia sisältäviä tunnusmerkistöjä, joiden osalta on kysymys selvitettyjen tosiseik-
kojen arvottamisesta. Ei liene mahdollista, että Korkein oikeus esimerkiksi edellä
mainitussa tapauksessa KKO 2005:68 olisi katsonut olevan ”vailla järkevää epäilyä”,
ettei lainojen nostamiseen ollut hyväksyttävää syytä.

16 Ks. vielä seuraavat tapaukset: Tapauksessa KKO 2000:39 oli kysymys siitä, onko vastaaja syyllistynyt
velallisen petokseen jättäessään ilmoittamatta ulosottomiehelle ennen ulosmittausta tekemästään metsän-
hakkuusopimuksesta, tapauksessa KKO 2002:122 siitä, saako velallisen epärehellisyysrikoksella saa-
dut varat jättää ilmoittamatta henkilökohtaisessa konkurssissa, tapauksessa KKO 2004:112 oli kysy-
mys omaisuuden salaamisesta yksityishenkilön velkajärjestelyssä, tapauksessa 2004:134 varojen
salaamisesta verotuksessa ja tapauksessa KKO 2003:13 omaisuuden salaamisesta ulosottomenettelyssä.

17 Koponen toteaa, ettei näyttöharkinnassa tule sekoittaa todistusteeman ”tahallisuus” näyttöarviointia ja
itse tahallisuuskäsitteen sisältöön liittyvää arviointia. Väitetyn tietoisuuden olemassaolo tulee näyttää
toteen. Jos jokin oikeustosiseikka osoittaa tahallisuuden olemassaolon, se tulee näyttää toteen. Kopo-
nen 2002 s. 307. Nähdäkseni tapauksessa näyttönä tahallisuudesta olivat ne seikat, että osakaslainasaa-
miset puuttuivat vastaajan vannomasta pesäluettelosta ja että ne ilmenivät yhtiön kirjanpidosta.  Nämä
seikat, jotka tässä tapauksessa olivat riidattomia, tulee näyttää ”vailla järkevää epäilyä” tasolle. Tämän
jälkeen tulee verrata näytettyjen tosiasioiden ja tunnusmerkistön välinen vastaavuus eli tässä tapauk-
sessa se, voidaanko vastaajan näiden tosiasioiden perusteella katsoa toimineen tahallisesti ottamatta
tässä sen enempää kantaa, minkä tahallisuusteorian mukaan tämän tulisi tapahtua. Ks. myös Tapani
2005 s. 298.
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3. Vaihtoehtoiset hypoteesit

3.1. Mitä tarkoitetaan vaihtoehtoisilla hypoteeseilla
Diesenin metodin mukaan

Diesenin metodin keskeinen käsite on vaihtoehtoinen hypoteesi. Hypoteesilla tarkoi-
tetaan väittämää, jota ei vielä ole todistettu oikeaksi tai vääräksi. Syyttäjän esittämää
syytteen teonkuvausta, joka tosin perustuu jo tiettyyn todisteluun, on tuomioistuimen
kannalta arvioituna pidettävä myös hypoteesina, jonka totuudenmukaisuus on tutkit-
tava. Vaihtoehtoisella hypoteesilla tarkoitetaan puolestaan sellaisia selityksiä, joita syyt-
täjän teonkuvaus ei kata. Vaihtoehtoisella hypoteesilla ei siis tarkoiteta syyttäjän mah-
dollisesti esittämiä vaihtoehtoisia teonkuvauksia. Vaihtoehtoisia hypoteeseja ovat vain
syytetylle edulliset hypoteesit. Vaihtoehtoisen hypoteesin ei toisaalta tarvitse merkitä
syyttömyyttä, vaan kysymys voi olla sellaisesta rikoksesta, jota syyttäjän teonkuvaus
ei kata.18  Niin kutsutuissa perinteisissä rikoksissa tyypillisiä vaihtoehtoisia hypoteeseja
ovat toinen tekijä ja asianomistajan suostumus.

3.2. Vaihtoehtoiset hypoteesit talousrikoksissa

Perinteiset rikokset ovat yleensä varsin lyhytkestoisia tapahtumia, joissa yksittäinen
rikoksentekijä tahallaan aiheuttaa konkreettisen vahinkoseurauksen, jossa teon ja seu-
rauksen välinen syy-yhteys on ilmeinen ja teko sinällään kielletty. Talousrikos tyypil-
lisesti taas on ajallisesti laaja-alainen useiden oikeustoimien ketju. Tästä tapahtumien-
kulusta on esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa
kyettävä erottamaan laiton päätöksenteko normaalista liiketoiminnasta eli rikosoikeu-
dellisesti relevantti tosiseikasto.19

Tosiseikaston valintaan vaikuttaa käsillä oleva tunnusmerkistö ja toisaalta tapah-
tumainkulku vaikuttaa siihen, mikä tunnusmerkistö tulee sovellettavaksi. Talousrikok-
sissa varsin yleinen tilanne on se, että aktuaalinen tapahtumainkulku näytön valossa
voidaan nähdä kahdella eri tavalla. Esimerkiksi velallisen rikoksissa on usein vaikea
ratkaista sitä, olisiko konkreettista tapausta tarkasteltava velallisen epärehellisyyden
vai velallisen petoksen tunnusmerkistön pohjalta.20  Edellä mainituista seikoista johtu-

18 Diesen 1994 s. 130–131, Pölönen 2003 s. 172. Diesenin metodin mukaisesta vaihtoehtoisesta hypoteesista
ei siis liene kysymys silloin, kun vastaaja tuomitaan syyttäjän esittämän vaihtoehtoisen teonkuvauksen
perusteella pääsyytteen kanssa yhtä vakavasta tai lievemmästä rikoksesta. Tämä on luonnollista, koska
metodilla pyritään tutkimaan ja varmistamaan syytetyn etua silmälläpitäen se, onko syyttäjä esittänyt
riittävän näytön tapahtumainkuvaukselleen. Näin ymmärtääkseni myös Pölönen 2003 s. 159 ja 171.

19 Tapani 2004 s. 92–93.
20 Tolvanen 2005 s. 308–309. Tapauksessa KKO 1995:163, jossa syyte velallisen petoksesta hylättiin,

olisi ilmeisesti ollut mahdollista tuomita velallisen epärehellisyydestä, jos siitä olisi esitetty vaihtoeh-
toinen syyte. Ks. Viljanen 1996 s. 120. Vaihtoehtoisesta syytteestä ei kuitenkaan ole kysymys silloin,
jos syyttäjä vain vetoaa uuteen lainkohtaan, vaan vaihtoehtoisessa syytteessä on kysymys vaihtoehtoi-
sesta teonkuvauksesta. Ks. Lappalainen 2004 s. 152.
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en talousrikoksissa on varsin usein esillä vaihtoehtoisia syytteen teonkuvauksia, jotka
eivät siis määritelmän mukaan ole hypoteesimetodin mukaisia vaihtoehtoisia hypo-
teeseja. Talousrikoksissa on varsin harvoin jos koskaan kysymys alibista/toisesta teki-
jästä, suostumuksesta, itsepuolustuksesta tai vastaavista vaihtoehtoista.21  Vaihtoeh-
toiset syytteet ja syytesidonnaisuus liittyvät kiinteästi yhteen, joten seuraavassa syyte-
sidonnaisuudesta tarkemmin.

3.3. Syytesidonnaisuudesta

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 3 §:n mukaan tuomioistuin saa
tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu tai josta tuomioistuin voi omas-
ta aloitteestaan lain mukaan määrätä rangaistuksen. Kysymys on syyttäjän väittämis-
taakasta eli tuomioistuin ei saa syyksilukea sellaista oikeustosiseikkaa, johon syyttäjä
ei ole vedonnut. Oikeustosiseikkaan on nimenomaan viitattava syytteen tueksi. Mikäli
väittämistaakkaa tulkitaan tiukasti, ei edes vastaajan toimesta tapahtuva lievemmän
teon oikeaksi myöntäminen riitä, ellei syyttäjä vetoa tällaiseen teonkuvaukseen. Syyte-
sidonnaisuuden tulkinta onkin oikeuskäytännössä jatkuvasti tiukentunut.22

Tiukka syytesidonnaisuus edellyttää Koposen mukaan laajaa oikeutta syytteen tar-
kistamiseen. Syyttäjällä tulee olla oikeus syytteen tarkistamiseen aina, kun syyte teonku-
vauksen tarkistamisen jälkeenkin koskee samaa historiallista tapahtumaa, josta oikeus-
voiman negatiivisen vaikutuksen vuoksi ei voi jälkeenpäin nostaa uuttaa syytettä.23

Tarkastelen seuraavassa syytesidonnaisuutta ja vaihtoehtoisia syytteitä parin esimer-
kin valossa, ja niihin liittyvää tuomioistuimen materiaalista prosessinjohtoa.

Tapauksessa KKO 1998:16 vastaajaa syytettiin siitä, että hän oli anastanut säilytet-
täväksi annetun taulun myymällä sen eteenpäin. Vastaajalle vaadittiin rangaistusta
kavalluksesta. Vastaaja ilmoitti olleensa oikeutettu toimeksiannon perustella myymään
taulun, mutta ei voinut tilittää varoja, koska ei tiennyt taulun oikeaa omistajaa. Käräjä-
oikeus tuomitsi syytteen mukaisesti kavalluksesta. Vastaaja valitti ja vaati syytteen
hylkäämistä.

Hovioikeus katsoi jo alioikeudessa kuullun todistajan kertomasta ilmenevän, että
vastaajalla oli toimeksianto myydä taulu. Koska vastaajan ei ollut selvitetty edes yrit-
täneen tehdä tilitystä tai selvittää toimeksiannon antajalta taulun muuttunutta omista-

21 Tapauksessa KKO 2001:85 oli kysymys toisesta tekijästä siinä mielessä, että vastaajana ollut osakeyh-
tiön hallituksen puheenjohtaja kiisti syytteen kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että hän oli sopinut
toimitusjohtajana toimivan hallituksen jäsenen kanssa siitä, että tämä huolehtii kirjanpidosta.  Asiakir-
joista ilmenee, että toimitusjohtaja oli jo käräjäoikeudessa myöntänyt syyllistyneensä kirjanpitorikokseen.
Ks. Tapani – Vuorenpää 2001 s. 159. Niin kutsutuissa perinteisissä rikoksissa toinen tekijä/alibi vaih-
toehto merkitsee yleensä sitä, että tätä toista tekijää ei ole tiedossa. Talousrikoksissa näin ei juuri
koskaan liene asianlaita. Yrityksen toimijat kyllä tunnetaan, vain rikosvastuun kohdentuminen heidän
kesken täytyy ratkaista.

22 Koponen LM 1997 s. 275 ja 277 ja Koponen LM 2003 s. 188.
23 Koponen LM 1997 s. 261.
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jaa, vastaajan katsottiin syyllistyneen tilitysvelvollisuuden laiminlyömisellä kavalluk-
seen.

Korkein oikeus totesi, että vastaaja on tosin kiistäessään syytteen sillä perusteella,
että hän oli oikeutettu myymään taulun, tuonut esille myynnistä saamiensa varojen
tilittämiseen liittyneitä seikkoja. Syyttäjä ei kuitenkaan ole rangaistusvaatimuksensa
tueksi vedonnut siihen, ettei vastaaja taulun myytyään ja kauppahinnan saatuaan ole
tilittänyt myynnistä saatuja varoja taulun omistajalle. Korkein kumosi hovioikeuden
tuomion, koska hovioikeus oli lukenut vastaajan syyksi sellaisen teon, josta hänelle ei
ollut vaadittu rangaistusta.

Kun asiaa tarkastellaan hypoteesimetodin kannalta, voi todeta, että pääkäsittelyssä
on ollut esillä syyttäjän esittämä syytteen teonkuvaus ”anastanut säilytettäväksi anne-
tun taulun” ja vastaajan esittämä vaihtoehtoinen hypoteesi ”toimeksianto myydä tau-
lu”. Mikäli käräjäoikeus olisi tullut siihen käsitykseen, että vastaajan esittämää vaihto-
ehtoista hypoteesia ei voitaisi poissulkea, olisi seurauksena ollut syytteen hylkäämi-
nen. Nykyisin vallalla olevan käsityksen mukaan tuomion perusteluissa on esitettävä
syytteen puolesta ja sitä vastaan puhuvat näkökohdat ja luonnollisesti myös otettava
kantaa vastaajan esittämään vaihtoehtoiseen tapahtumien kulkuun.24  Tuomion perus-
teluissa tulisi siis mainita, että sitä mahdollisuutta, että vastaaja väittämänsä mukaises-
ti oli saanut toimeksiannon myydä taulu, ei voida poissulkea. Tiukan syytesidonnai-
suuden eräänlainen kääntöpuoli on se, että syyttäjä voi myös hovioikeudessa esittää
vaihtoehtoisen syytteen. Tässä tapauksessa syyttäjällä olisi siten ollut mahdollisuus
esittää hovioikeudessa vaihtoehtoinen syyte siitä, ettei vastaaja taulun myytyään ollut
täyttänyt tilitysvelvollisuuttaan.25  Ilmeisesti hänet olisi tuomittu, kuten jo ilman syyt-
teen tarkistamistakin tapahtui, kyseessä olevassa tapauksessa. Tapauksessa myös to-
distajan kertomasta oli käynyt ilmi, että vastaajalla oli myyntitoimeksianto. Mikäli
vastaaja vain olisi kiistänyt syytteen, olisi tuomioistuimen hypoteesimetodin mukai-
sesti tullut ottaa harkinnassaan esille se syytetylle edullinen vaihtoehto, että hänellä oli
myyntitoimeksianto. Kuuluisiko tuomioistuimen prosessijohdossa ottaa asia esille is-
tunnossa, minkä seurauksena syyttäjä voisi tarkentaa syytettään koskemaan myös tätä
vaihtoehtoa?

Oikeuskirjallisuudessa varsin yleisenä käsityksenä näyttää olevan se, että tuomiois-
tuimen mahdollisuuteen korjata puutteita syyttäjän vetoamistaakassa, on syytä suh-

24 Ks. Virolainen – Martikainen 2003 s. 121–127.
25 Tapauksessa on selvästi kysymys yhdestä ainoasta teosta eli kyseistä tekoa koskevaa uutta syytettä ei

negatiivisen oikeusvoimavaikutuksen vuoksi voitaisi tutkia. Näin ollen lienee katsottava, että syyttäjällä
on oikeus ROL 5 luvun 17 §:n 2 momentin nojalla vedota uusiin seikkoihin syytteen tueksi. Näin myös
Vaitoja 1999 s. 117. Ks. Koponen LM 1997 s. 260 ss. Koponen viittaa Olivecronaan, joka katsoo
oikeusvoiman kannalta samaa tekoa koskevaksi teonkuvauksen muutoksiksi muun muassa vaihtoeh-
toisten tapahtumienkulun rekonstruktiot.  Myös Koponen toteaa, että vaihtoehtoiset syytteet ovat tyy-
pillisiä esimerkkejä sallitusta syytteen tarkistamisesta, joka voi tapahtua yhtä hyvin joko alkuperäises-
tä teonkuvauksesta samalla luopuen taikka molemmat teonkuvaukset vaihtoehtoisina esittäen. Kopo-
sen mukaan tämä voi tapahtua myös vasta muutoksenhakuvaiheessa. Viljanen toteaa, että vaihtoehtoi-
sen syytteen esittäminen on yksi keskeinen syytteen tarkistamisen muoto ja se voidaan tehdä vielä
hovioikeusvaiheessakin. Viljanen 2004 s. 274.
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tautua torjuvasti. Vaitoja toteaa edellä selostetun tapauksen kommentaarissa, että tuo-
marin kyselyoikeus näyttäisi antavan mahdollisuuden rajoittaa tilanteita, joissa syyte-
sidonnaisuus johtaisi aineellisesti virheelliseen lopputulokseen. Hän kuitenkin toteaa,
että prosessinjohtoon vastaajan vahingoksi on ainakin lähtökohtaisesti syytä suhtau-
tua torjuvasti.26  Pölösen mukaan tuomioistuimen syytetylle edullisemmaksi harkitseman
vaihtoehtoisen hypoteesin ongelmallisuus tulee esille syyttäjän vetoamistaakan ja tuo-
mioistuimen informatiivisen prosessinjohdon välillä. Pölönen puhuu tällöin hypoteesista
”toinen rikos” ja tilanne on käsitykseni mukaan sama kuin nyt esillä olevassa tapauk-
sessa, jossa rikos on sama, mutta tekotapa eli hypoteesin ”edullisuus” on siinä, että
vaikka vastaaja on syyllistynyt rikokseen, syyttäjän teonkuvaus ei sitä kata. Pölönen
tulee siihen loppputulokseen, että tuomioistuin ei pääsääntöisesti ole oikeutettu otta-
maan prosessinjohdossaan oma-aloitteisesti esille kysymyksiä vaihtoehtoisesta syyt-
teestä tai syytteen tarkistamisesta.27   Myös Koponen näytää olevan sitä mieltä, että
tuomioistuimen tulee olla kyselyoikeuden käyttämisessä varovainen. Toisaalta Kopo-
nen toteaa, että itse asiassa vasta alioikeuden päätöksen perustelut voivat joskus saat-
taa syyttäjän tietoon sen, että jutussa voidaan tuomioistuimen käsityksen mukaan pää-
tyä toisenlaiseen oikeudelliseen arviointiin. Tällöin syyte on tarkistettavissa muutok-
senhaun yhteydessä.28  Myöskään Lappalainen ei näytä kannattavan sellaista prosessin-
johtoa, jossa tuomioistuin provosoisi syyttäjän muuttamaan syytettään.29  Tolvasen
mukaan tuomioistuin ei voi nostaa syytteen edellyttämää (oikeus)tosiseikkaa esille,
vaikka se selvästi ilmenisi oikeudessa esitetystä selvityksestä. Tolvanen toteaa kuiten-
kin lopputuloksen prosessuaalisesti onnettomaksi, koska syyttäjä voi valittaa käräjä-
oikeuden syytteen hylkäävästä ratkaisusta ja vedota tosiseikkaan hovioikeudessa.30

Virolainen on jo 1970 luvulla31  todennut, että tuomarin tulisi yleensä pidättäytyä yrit-
tämästä saada selville seikkoja, jotka mahdollisesti johtaisivat syytteen laajentami-
seen,32  se puoli on jätettävä syyttäjälle. Virolainen on kuitenkin tapausta KKO 1984 II
15433  kommentoidessaan todennut, että tuomari voi materiaalisella prosessinjohdolla
kiinnittää huomiota syytetyn omasta kertomuksesta ilmenevään vaihtoehtoiseen ta-
pahtumien kulkuun. Virolaisen mukaan tuomari voi mainita, ettei tuomiota voida pe-
rustaa muihin kuin syytteessä kuvatusta tapahtumainkulusta ilmeneviin oikeustosi-
seikkoihin. Olen samaa mieltä kuin Virolainen, joka toteaa, että ”viimeistään tässä
vaiheessa itsevarminkin syyttäjä yleensä havahtuu esittämään toissijaisen rangaistus-

26 Vaitoja 1999 s. 117.
27 Pölönen 2003 s. 173–175 ja s. 413 alav. 66.
28 Koponen LM 1997 s. 284 ja 289.
29 Lappalainen 2004 s. 153 ja LM 1990 s. 784.
30 Tolvanen 2005 s. 320. Tolvanen esittää mahdolliseksi ratkaisuksi sen, että syyttäjää kiellettäisiin valitus-

asteessa vetoamasta uuteen tosiseikkaan, jos hän olisi voinut vedota siihen jo käräjäoikeudessa.
31 Virolainen LM 1974 s. 40. Virolainen toteaa myös LM 1983 s. 151, ettei tuomarin rikosjutuissa pitäisi

harjoittaa aineellista prosessinjohtoa syytetyn vahingoksi.
32 Virolainen tarkoittanee nykyisin käytössä olevan terminologian mukaista syytteen tarkistamista.
33 Tapauksessa vastaaja tuomittiin varkauden asemesta tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta ilman syyt-

teen tarkistamista. Ks. Virolainen LM 1985 s. 247–251.
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vaatimuksen, jota vastaan syytetty sitten voi puolustautua”. Käsitykseni mukaan tässä
onkin kyse jo varsin voimakkaasta prosessinjohdosta. Virolainen näyttäisi taas vuo-
den 1997 rikosprosessiuudistusten jälkeen suhtautuvan torjuvammin aineelliseen
prosessinjohtoon, vaikka viittaakin jo yllä oikeustapauksen kommentin yhteydessä
mainitsemaansa tapaan saada syyttäjä esittämään vaihtoehtoinen syyte.34  Näyttää sil-
tä, että vain Viljanen on huolissaan rikosvastuun toteuttamisesta ja asianomistajan int-
ressien turvaamisesta. Hän viittaa Virolaisen mainitsemaan mahdollisuuteen sopivalla
tavalla kiinnittää huomiota vaihtoehtoisen rangaistusvaaatimuksen esittämisen mah-
dollisuuteen ja toteaa, ettei tuomarin kyselyoikeutta missään tapauksessa tulisi kaven-
taa verrattuna nykyiseen.35

Edellä selostettujen kirjoitusten perusteella lopputulos näyttäisi olevan, ettei tuomi-
oistuin olisi selostetussa tapauksessa voinut ottaa esille vaihtoehtoista tapahtumien-
kulkua. Tuomioistuimen tulisi tuomiossaan kuitenkin ilmaista syy, mikä aiheutti jär-
kevän epäilyksen ja tätä kautta syyttäjä voisi korjata syytettään yleensä vielä hovioi-
keudessa. Voi kuitenkin kysyä, onko tällaisessa syytetyn kannalta ”tilapäisessä” hel-
potuksessa” mitään mieltä.  Diesenin metodin kannalta ajatellen lopputulos olisi se,
että vastaajan esittämät tai tuomioistuimen viran puolesta esille ottamat vaihtoehtoiset
tapahtumienkuvaukset, vaikka ne lähtökohtaisesti olisivatkin vastaajalle edullisia, voivat
perusteluja koskevien vaatimusten takia tosiasiassa kääntyä vastaajan vahingoksi.36

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1995:163 kihlakunnanoikeus katsoi sel-
vitetyksi, että vastaajat olivat 1) jakaneet yhtiön varoja osakeyhtiölain säännösten vas-
taisesti sekä antaneet rahalainaa yhtiön osakkeenomistajille ja hallituksen jäsenille ja
siten ottaneet yhtiöstä osakeyhtiölain vastaisesti rahaa ja lainaa yhteensä noin 380 000
markkaa ja 2) yhtiön konkurssissa vannoessaan pesäluettelon oikeaksi jättäneet il-
moittamatta osakeyhtiön varoina osakeyhtiölain vastaisesti ottamansa varat ja lainat.
Sen vuoksi kihlakunnanoikeus tuomitsi heidät kohdan 2 osalta törkeästä velallisen
petoksesta.

Hovioikeus totesi, että vastaajat olivat laittomana voitonjakona ottaneet itselleen
mainitut noin 380 000 markkaa. Varat eivät olleet konkurssin alkaessa kuuluneet yh-
tiölle eivätkä vastaajat siten olleet syyllistyneet velallisen petokseen jättäessään il-
moittamatta ne varoiksi konkurssimenettelyssä.

34 Virolainen – Pölönen 2003 s. 395–397.
35 Viljanen DL s. 121.
36 Vrt. Kumpula 2004 s. 139–140, joka OK 17:8 säännökseen viitaten toteaa, ettei tuomioistuin voi ryhtyä

aktiivisesti hankkimaan todistelua syytteen tueksi. Ongelma on hänen mukaansa lähinnä siinä, ettei
todisteen hankkimisesta päätettäessä aina tiedetä, kenen eduksi todistelu tulee aikanaan koitumaan.
”Vaihtoehtoisen tapahtumahypoteesin konstruoinnissa ei ole tätä ongelmaa, koska syytesidonnaisuus
estää muiden kuin syytetylle edullisten tapahtumahypoteesien luomisen”. Toisaalta Kumpula kuiten-
kin toteaa (s. 140–141), että syytetylle edullinen tapahtumahypoteesi on kirjoitettava tuomioon selvästi
näkyviin, jos se otetaan arvioinnin pohjaksi, vaikka tämä saattaa johtaa siihen, että syyttäjä ylemmässä
oikeusasteessa esittää uutta todistelua, jolla pyritään poissulkemaan tuomioistuimen luoma tapahtuma-
vaihtoehto. ”Perustelujen avoimuuden täytyy kuitenkin painaa vaakakupissa enemmän kuin syyttäjän
provosoimisen välttäminen”. Tämän täytyy kai koskea myös tilannetta, jossa vaihtoehtoinen tapahtumien-
kulku sisältää menettelyn, joka täyttää jonkun muun rikoksen tunnusmerkistön ja voi johtaa siihen, että
syyttäjä ylemmässä asteessa esittää vaihtoehtoisen syytteen.
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Korkein oikeus totesi, että rahat olivat todellisuudessa siirtyneet pois yhtiön va-
rallisuuspiiristä ennen konkurssiin asettamista eikä niiden ilmoittamatta jättäminen
sellaisenaan sen vuoksi täyttänyt velallisen petoksen tunnusmerkistöä. Syytettyjen lai-
minlyönti ilmoittaa saatavat voi kuitenkin täyttää velallisen petoksen tunnusmerkis-
tön, jos yhtiölle rahoja otettaessa samalla oli syntynyt niitä vastaava ja siis pesäluetteloon
merkittävä saatava syytetyiltä tai muilta tahoilta. Koska syytetyt olivat tämän kiistä-
neet, ei Korkeimman oikeuden mukaan varmuudella voitu päätyä siihen lopputulok-
seen, että yhtiöllä olisi ollut tällainen saatava. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeu-
den tuomion lopputulosta.

Sekä Koposen että Viljasen mukaan Korkeimman oikeuden perusteluista on luetta-
vissa, että velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistö olisi tapauksessa voinut täyt-
tyä.37  Viljasen mukaan syyttäjä olisi voinut niin halutessaan tarkistaa syytettään kos-
kemaan velallisen epärehellisyyttä ja vedota sen tunnusmerkistön täyttymisen edellyt-
tämiin uusiin seikkoihin tai esittää vaihtoehtoisen syytteen. Viljanen liittää tähän ky-
symyksen materiaalisesta prosessinjohdosta ja tullee siihen varovaiseen lopputulok-
seen, ettei ROL 6 luvun 5 § saisi johtaa myöskään siihen, että syyllinen vapautuu
vastaamasta tekemästään teosta vain puutteellisesti muotoillun syytteen vuoksi.38

4. Tahallisuuden näytöstä Diesenin metodissa

Diesen toteaa, että näyttökynnyksen ”vailla järkevää epäilyä ” tulee koskea ainakin
kaikkia objektiivisia tunnusmerkistötekijöitä, kuten tekotapaa ja tekijää. Sen sijaan
subjektiivisiin tunnusmerkistötekijöihin kuuluvan tahallisuuden osalta niin sanottu
peittämisperiaate voidaan kyseenalaistaa. Diesen viittaa Ruotsissa käytössä olleeseen
hypoteettiseen tahtoteoriaan39  ja toteaa, että hypoteettisen kokeen toinen osuus perus-
tuu suuressa määrin spekulaatioihin.40  Diesenin mukaan joko näyttövaatimusta ta-
hallisuuden osalta täytyy alentaa tai sitten määritellä koko tahallisuuden käsite uudel-
leen.41  Diesen ratkaisee asian siten, että näyttökynnykseksi tahallisuuden osalta riittää

37 Ks. Koponen DL 2001 s. 234 ja Viljanen DL 1996 s. 120.
38 Viljanen 1996 s. 121.
39 Hypoteettinen tahtoteoria edellyttää. että tekijä on pitänyt relevanttia seikkaa (vähintään) mahdollise-

na ja hän olisi tehnyt teon, vaikka olisi pitänyt seikkaa varmana. Ks. Matikkala 2005 s. 466 sekä HE 44/
2002 vp s. 74. Tapaukset NJA 2002 s. 449 ja NJA 2004 s. 17 ovat merkkinä käytännön muutoksesta.
Ks.alaviite 63.

40 Diesen viittaa Löfmark-Wennbergiin, joiden mukaan ”Domstolen kan därmed inte slå fast, utan på sin
höjd med en viss grad av säkerhet anta att gärningsmannen skulle ha handlat som han gjorde, även om
han varit säker på att effekten skulle inträda.” Diesen 1994 s. 94.

41 Diesen 1994 s. 91 ss. Diesen esittää näyttökynnyksen alentamisen vaihtoehtona Strahliin viitaten
kvalifioimatonta tahallisuutta. Tahallisuus täyttyy, kun tekijä on tietoinen toiminnastaan ja tietää, mitä
siitä seuraa. Strahlin mukaan mitään tekoa edeltävää päätöstä ei tarvita, eikä näin ollen tarvitse miettiä
sitä, mitä tekijä oli teollaan tarkoittanut tai halunnut ”´Den som slår annan är att döma för misshandel
utan att det behöver påvisas mera än att han är medveten om detta.”



291

todennäköisyysnäyttö.42  Hän toteaa, että ”kravet  bör i stället, som hittills i svensk rätt,
prövas med hänseende till de individuella omständigheter, som talar för att
gärningsmannen avsett sitt handlande. Likaså ska det hypotetiska provet tillämpas
som tidigare. Enda skillnaden mot tidigare är att det för styrkande av uppsåt räcker att
konstatera sannolika skäl  för att gärningsmannen inte skulle ha avstått från handlingen
även om han vetat att den brottsliga effekten skulle inträda.”43  Edellä selostettu viittaa
käsitykseni mukaan siihen, että Diesen on halunnut lieventää itse tahallisuuden (hy-
poteettiseen tahtoteoriaan perustuvaa) määritelmää.44   Diesenin tekstistä ei käsitykse-
ni mukaan tältä osin aivan selvästi ilmenekään se, tekeekö hän eroa teonkuvaukseen
sisältyvien faktojen eli oikeustosiseikkojen näyttämisen ja sen välillä, täyttävätkö
näytetyt oikeustosiseikat normiston abstraktin tunnusmerkistön.

5. Tahallisuuden näytöstä talousrikoksissa

Rikosasiassa syyttäjän tulee näyttää toteen ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa pe-
rustuu (OK 17 luku 1 § 2 momentti). Tämän on myös meillä ainakin lähtökohtaisesti
katsottu merkitsevän sitä, että syyttäjällä on yhtäläinen todistustaakka rikoksen objek-
tiivisista ja subjektiivisista seikoista. Langettavaan tuomioon rikosasiassa vaaditaan
täysi näyttö, joka nykyisin varsin yleisesti ilmaistaan siten, että syyllisyydestä ei saa
jäädä järkevää epäilyä.  Tämän pitäisi soveltua myös tahallisuuden näyttämiseen tai
tarkemmin sanottuna tahallisuuden toteuttavan historiallisen tosiseikaston todistami-
seen. Yleisesti kuitenkin myönnetään, että tahallisuuden näyttäminen on varsin han-
kalaa.45

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen rikoslain 3 luvun 6 §:n mukaan tekijä on ai-
heuttanut tunnusmerkistönmukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut ai-
heuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin toden-
näköisenä. Näistä ongelmallisin on tahallisuuden alarajaa tarkoittava todennäköisyys-
tahallisuus. Lain sanamuodon ja hallituksen esityksen perustelujen mukaan tahallisuus

42 Diesen 1994 s. 95. Diesen ei tällä todennäköisyysnäytöllä kuitenkaan tarkoita todennäköisyystahallisuutta
sellaisena kuin se käsitetään Tanskassa ja Norjassa. Tanskan ja Norjan todennäköisyystahallisuus lie-
nee lähellä suomalaista todennäköisyystahallisuutta. Ks. HE 44/2002 vp s. 74–75 ja Matikkala 2005 s.
335 ja 353.

43 Diesen 1994 s. 94–95.
44 Diesen 1994 s. 87–95. Hypoteettinen tahtoteoria liitetään ns. Frankin ensimmäiseen kaavaan, jonka

mukaan tekijä olisi tehnyt teon, vaikka olisi pitänyt seikkaa (seurausta) varmana. Diesenin muunnoksen
mukaan seurausta ei tarvitsisi pitää varmana, vaan riittäisi, että sitä pidettäisiin todennäköisenä. Ks.
Matikkala 2005 s. 305, jossa viitataan seuraavaan Ruotsin korkeimman oikeuden perusteluun:” Vid
den typ av gärningar som är aktuella i målet kan ansvar ådömas för uppsåtligt misshandelsbrott med
tillämpning av läran om eventuellt uppsåt (NJA 1995 s. 119). För detta skall kunna ske fordras för det
första att gärningsmannen förstod att sexualpartnern utsattes för en smittorisk. Vidare krävs som ett
andra led i prövningen att det står klart att sexualhandlingen skulle ha ägt rum även om gärningsmannen
varit säker på att den skulle leda till smittoöverföring.”

45 Ks. Jokela 2004 s. 261–264 ja Matikkala 2005 s. 87–88.
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täyttyy, kun tekijä pitää seurauksen syntymistä todennäköisempänä kuin sen synty-
mättä jäämistä. Voidaan puhua myös 50 %:n ylittävästä todennäköisyydestä.46  Laki-
valiokunnan mietinnössä todetaan, että pykälässä seuraustahallisuuden alarajaksi otettu
määritelmä vastaa Korkeimman oikeuden vakiintunutta käytäntöä asiasta.47  Syynä sille,
että laissa määriteltiin vain seuraustahallisuus, oli epäily siitä, että tahallisuuskynnys
erityisesti talousrikosten osalta nousisi.48

Olosuhdetahallisuus jää lakivaliokunnan mietinnön mukaan oikeuskäytännön arvi-
oitavaksi, jolloin huomioon on otettava tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös.49

Koponen toteaa, että niin sanotun positiivisen tahtoteorian mukaista tahtotahallisuutta
on oikeuskäytännössä laajasti sovellettu juuri talousrikostunnusmerkistöissä. Syyksi-
lukeminen tahtotahallisuudessa ei edellytä, että tekijä olisi tekohetkellä pitänyt tun-
nusmerkistön täyttymistä todennäköisempänä kuin sen täyttymättä jäämistä eli sitä,
että tekijä olisi katsonut tunnusmerkistön täyttymisen todennäköisyyden ylittävän 50
prosenttia. Koposen mukaan tämä aikaisemmassa oikeuskäytännössä luotu tulkinta-
käytäntö on pääosin sovellettavissa velallisen rikoksissa, joissa pääpaino tahallisuus-
arvioinnissa on olosuhdetahallisuudessa.50  Sekä Matikkalan että Fränden mukaan
olosuhdetahallisuutta jatkossa tulkittaessa RL 4:1:n käsite ”olla selvillä” on ratkaise-
va. Matikkalan mukaan on lähellä katsoa, että myös olosuhdetahallisuus edellyttää
yksinkertaista todennäköisyystahallisuutta. Fränden mukaan edellytyksenä on tasa-
painotahallisuus, jolla hän tarkoittaa sitä, että tekijä piti tekohetkellä tietyn tunnusmer-
kistössä tarkoitetun seikan olemassaoloa yhtä todennäköisenä kuin, että se ei ole ole-
massa. Tämä aste tulee käytettäväksi myös siinä tapauksessa, että tekijältä puuttuu
tieto siitä, miten todennäköinen tietty vaihtoehto on. Tällöin henkilöltä, joka ei tarkista
tiettyä tietoa, puuttuu tieto asioiden oikeasta tilasta ja hänen on lähdettävä siitä, että
tieto voi olla yhtä hyvin väärä kuin oikea.51

Tahallisuutta koskevat näyttö perustuu yleensä aihetodisteisiin, koska näyttöä teki-
jän mieltämisistä (todennäköisyystahallisuudesta) tai tahdonsuuntauksista (positiivi-
nen tahtoteoria) on yhtä vaikea saada. Tämän vuoksi esimerkiksi väkivaltarikoksissa
tahallisuutta arvioidaan muun muassa siitä, missä olosuhteissa toista on lyöty puukol-
la ja mihin vartalon osaan lyönnit on suunnattu.52  Oikeuskirjallisuudessa kuitenkin

46 HE 44/2002 vp s. 87.
47 LaVM 28/2002 vp s. 10. Matikkalan mukaan ei ole mitään takeita siitä, että varsin todennäköisen

sisältönä aiemmassa todennäköisyystahallisuusprejudikatuurissa olisi ollut yksinkertainen todennäköi-
syys.  Näin ollen RL 3:6:n myötä suomalaiselle todennäköisyystahallisuudelle on annettu sellainen
auktoritatiivinen sisältö (=yksinkertainen todennäköisyystahallisuus), jollaista sillä ei aiemmin ole ol-
lut. Ks. Matikkala 2005 s. 239 ja 243.

48 LaVM 28/2002 vp s. 10.
49 LaVM 28/2002 vp s. 10 ja Frände 2005 s. 132.
50 Koponen 2004b s. 98–99. Näin myös Koponen – Sahavirta 2004 s. 75.
51  Matikkala 2005 s. 245 ja 523, Frände 2005 s. 133–135. Matikkalan ja Fränden vaatima

olosuhdetahallisuus lienee siten korkeammalla kuin Koposen, joka hyväksyy tahtotahallisuuden (suh-
tautumisen sekä hyväksyvästi että ilmeisen välinpitämättömästi), kun taas Matikkala ja Frände sitovat
sen RL 4:1 säännökseen. Ks. Koponen 2004b s. 98–99.

52 Nuutila 1997 s. 224.
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kiinnitetään vielä joskus huomiota siihen, että myös tahallisuus tai oikeammin tahalli-
suuden toteuttava historiallinen tosiseikasto tulee näyttää toteen.53  Edes perinteisissä
rikoksissa ei aina ole kuitenkaan erityistä selvitystä asianosaisten aikaisemmista mah-
dollisista riitaisuuksista tai vastaavista tahallisuuteen viittaavista seikoista. Useimmat
väkivaltateot tehdään humalassa tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ilman
etukäteissuunnnitelmaa. Toisaalta sitä, miten todennäköiseksi kukin vastaaja tekonsa
seurauksen kulloisessakin tilanteessa on tosiasiassa arvioinut, emme voi koskaan tie-
tää.54  Näin ollen myös niin sanotuissa perinteisissä rikoksissa tahallisuus tosiasiassa
päätelläänkin ulkoisista olosuhteista, jonka lopputulos pakotetaan muottiin ”on varsin
todennäköisesti ymmärtänyt/käsittänyt”, ja on jopa vaikea ymmärtää, mihin muuhun
tahallisuudesta tehty ratkaisu voisi perustua.55

Talousrikollisuutta koskevassa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa taas ollaan ylei-
sesti sitä mieltä, että tahallisuuden olemassaolo on pääteltävä ja päätellään ulkoisista
tapahtumista.56   Niissä vielä perinteisiä rikoksia harvemmin on selvitettävissä tekijän
omia nimenomaisia, tunnusmerkistön täyttäviin seikkoihin liittyviä lausumia esimer-
kiksi tarkoituksellisesta maksukyvyttömyyden aiheuttamisesta velkojien oikeuksia
loukkaavalla tavalla tai väärän tiedon antamisesta veroviranomaisille.57  Edellä selos-
tetussa tapauksessa KKO 1995:163 luovutustahdon näennäisyyden/todellisuuden on

53 Matikkala 2005 s. 88 –89 ja Jokela 2004 s. 262. Matikkala toteaa, että jos tahallisuusmallit ovat saman-
tekeviä fiktioita, joilla ratkaisu tosiasiassa koristellaan, tuomarin tosiasiassa päättäessä jutussa esiin
tulleen perusteella, onko teko tahallinen vai ei, tämä olisi hyvä tiedostaa.   Nuotio toteaa, että on
tärkeää pitää kiinni todellisen mieltämisen vaatimuksesta niin, ettei tahallisuuden konstruktiota raken-
neta suoraan pakottavan päättelyn varaan Ks. Nuotio LM 1995 s. 975. Toisaalta jo Serlachius, johon
Nuotio viittaa, on 1950-luvulla todennut, että tuomarin oikeastaan koko lailla vapaaksi harkinnaksi jää
päättää siitä, oliko teko tahallinen. Ks. Nuotio LM 1995 s. 680.

54 Utriainen viittaa Serlachiukseen, joka on todennut, että ”mitä toinen hyväksyy tai on hyväksymättä on
yhtä mahdoton luotettavasti saada selville kuin päättää, mitä toinen olisi tehnyt, jos hän olisi tietänyt
jotakin, mitä hän todellisuudessa ei ole tietänyt”. Utriaisen mukaan tuomioistuimella ei ole muut mah-
dollisuutta, tahallisuutta tai tuottamusta arvioidessaan, kuin asettaa ulkoisesti havaittavat tosiseikat ja
tapahtumatiedot päätöksenteon lähtökohdaksi ja niiden perusteella päätellä, millainen tekijän suhtau-
tuminen todennäköisesti on ollut. Utriainen 1980 s. 199–201. Samansuuntaisesti myös Lappalainen
2004 s. 166.

55 Tämä ilmenee myös Korkeimman oikeuden rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uu-
distamiseen antamasta lausunnosta (s. 29), jossa todetaan, että ”Se, mitä tekijän mielessä tekohetkellä
on tosiasiassa liikkunut, on käytännössä kuitenkin mahdotonta näyttää toteen muulla tavoin kuin teki-
jän toiminnasta tehtävin johtopäätöksin. Oikeusneuvos Tulokas, joka olisi halunnut jättää tahallisuutta
koskevan säännöksen pois, toteaa vielä selvemmin käsitykseni mukaan jo nyt voimassa olevan tilan-
teen (s. 30)” Se, että tuomioistuin joutuu konkreettisessa tahallisuusarvioinnissa perustamaan ratkai-
sunsa ulkoisiin seikkoihin, merkitsee samalla arvioinnin tietynlaista objektivisoitumista verrattuna
ehdotetun säännöksen subjektiiviseen aineistoon. Kun luotettava tieto tekijän mieltämisistä ja tahdon-
suunnasta puuttuu, päätös on rakennettava sen varaan, mitä hänen on ulkoisen aineiston perusteella
katsottava ymmärtäneen ja tarkoittaneen sekä myöskin, mitä hänen on pitänyt ymmärtää ja tarkoittaa.”

56 Ks. esimerkiksi Koponen 2002 s. 307 ja 2004 s. 112, Tapani 2004 s. 54 ja 59, Sahavirta 2004 s. 189 ja
Mäkelä 2001 s. 203. Mäkelä toteaa varsin suoraan, että osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa on mah-
dollista ja jopa välttämätöntäkin tarkastella syyksiluettavuutta yhä enenevästi objektiivisten presump-
tioiden avulla. Mäkelä 2001 s. 204.

57 Koponen 2002 s. 253.
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pitkälle ratkaissut asianosaisten ilmoitus, joka vasta Korkeimmassa oikeudessa tehty-
nä on johtanut heille edulliseen lopputulokseen. Koponen on ratkaisua selostaessaan
todennut, että talousrikosten näyttöharkinta asettuisi luotettavammalle ja uskottavam-
malle pohjalle, kun tulkinta tällaisissa tapauksissa suuntautuisi objektiivisesti todetta-
vissa oleviin oikeustoimen ulkoisiin tunnusmerkkeihin ja siivilioikeudellisiin sään-
nöksiin eikä niinkään asianosaisten lausumiin oman luovutustahtonsa todellisuudesta.58

Diesenin esittämä näyttökynnyksen alentaminen tahallisuuden osalta voi ensi-
tuntumalta vaikuttaa houkuttelevalta. Syy siihen, miksi Diesen päätyy tähän ratkai-
suun, voi kuitenkin johtua Ruotsissa pääosin ainakin 1990-luvulle saakka noudatetusta
hypoteettisesta tahtoteoriasta. Matikkalan kirjassaan esittämistä oikeustapauksista pää-
tellen hypoteettinen tahtoteoria johtaa varsin korkeaan tahallisuuden näyttökynnyk-
seen.59  Erityisesti tämä koskee päihtymystilassa tai kiihdyksissä tehtyjä väkivallan-
tekoja. Nämä tapahtuvat varsin yleisesti joko perhepiirissä ja/tai tuttavien kesken. Päih-
tymystilassa tai kiihdyksissä tehdyissä kuolemaan johtaneissa tapauksissa varsin ta-
vallinen puolustus on se, että tekijällä ei ollut tarkoitusta tappaa. Jos tilannetta ajatel-
laan hypoteettisen tahtoteorian mukaisesti, tulisi syyte taposta useissa tapauksissa hy-
lätä. Tällaisissa tapauksissa on usein varsin selvää, että jos tekijä ennen tekoaan olisi
ehtinyt harkita ja tajuta, että teosta varmuudella seuraa kuolema, hän ei tekoa olisi
tehnyt.60  Koska tahallisuuden näyttökynnys Ruotsin oikeuskäytännössä on hypoteet-
tisen tahtoteorian soveltamisen vuoksi ollut varsin korkea,61  on ehkä luonnollista, että
Diesen on sen näyttökynnystä harkitessaan katsonut parhaaksi ratkaisuksi näyttö-
kynnyksen alentamisen. Kuten jo aikaisemmin on todettu, näyttäisi Diesen tosiasiassa
halunneen muuttaa sitä teoriaa, jonka pohjalta tahallisuus määritellään. Meillä sovel-
letun todennäköisyysmallin mukainen tahallisuuden määrittely perustuu lainsäännök-
seen. Koska se johtanee myös alhaisempaan näyttökynnykseen kuin hypoteettinen
tahtoteoria, ei tarvetta vastaavanlaiseen muutokseen ainakaan teorian tasolla ole.62

58 Koponen DL 2001 s. 250.
59 Matikkala 2005 s. 280–309 ja 467.
60 Talousrikosten osalta tilanne lienee itse asiassa juuri päinvastainen. Niissä tehdään yleensä toimenpi-

teitä, joiden tarkoituksena on hankkia itselle taloudellista etua (johon usein sisältyy se, että tekijän
saama etu on pois joltakin toiselta esim. velkojalta) Tämän vuoksi vastaus kysymykseen siitä, olisiko
vastaaja tehnyt teon, jos olisi pitänyt varmana esim. maksukyvyttömyyden aiheutumista, lienee usein
itsestään selvä. Näin ollen hypoteettisen tahtoteorian mukaisen tahallisuuskäsitteen soveltaminen ei
välttämättä nostaisi yhtään talousrikosten näyttö/tuomitsemiskynnystä ainakaan seuraustahallisuuden
osalta.

61 Matikkala viittaa tapauksiin NJA 2002 s. 449 ja NJA 2004 s. 176, joiden perusteella hän arvioi, että
ruotsalaisessa oikeuskäytännössä hypoteettisen tahtoteorian asemesta on alettu soveltamaan ns.
likgiltighetsuppsåtia, joka eroaa hypoteettisesta tahtoteoriasta siinä, että huomiota kiinnitetään tekijän
suhtautumiseen nimenomaan tekotilanteessa eikä hypoteettisessa tilanteessa. Ks. Matikkala 2005 s.
316–327. Vaikuttaako tämä tuomitsemiskynnyksen alenemiseen ruotsalaisessa oikeuskäytännössä, jää
nähtäväksi.

62 Ks. Koponen 2002 s. 307, jossa hän toteaa, ettei subjektiivisille tunnusmerkistötekijöille ole järkevää
rakentaa omaa näyttökynnystä.  Näin myös Tolvanen 2003 s. 355. Jonkka ilmeisesti suhtautuu myön-
teisemmin siihen mahdollisuuteen, että näyttövaatimus voi joustaa. Ks. Jonkka 2001 s. 104.
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Myös tahallisuus- ja tuottamusarvioinnin yhteydessä on vaikea erottaa toisistaan
näyttö- ja oikeuskysymys. Syyttäjän väittämistaakka ulottuu oikeustosiseikkojen ta-
son faktoihin, mutta ei oikeuskysymykseen (oikeustosiseikkojen juridiseen luonneh-
dintaan). Syyttäjän väittämistaaakka tulee yleensä täytetyksi, kun hän väittää tekoa
tahalliseksi. Syyttäjän väittämistaakan piiriin ei sen sijaan kuulu esimerkiksi se, minkä-
tyyppisestä tahallisuudesta on kyse. Syyttäjän väittämistaakka tahallisuuden tai tuot-
tamuksen osalta tarkoittaa, että hän vetoaa sellaisiin tapahtumafaktoihin, joiden hän
katsoo toteuttavan normitason tunnusmerkistön.63  Diesenin esitys näyttökynnyksen
alentamisesta näyttää enemminkin liittyvän siihen, miten tahallisuus teorian tasolla
määritellään, mikä edellä esitetyin tavoin ei kuulu syyttäjän väittämistaakan piiriin.
Kun syyttäjä esittää selvitystä tietyistä faktoista, joiden hän katsoo osoittavan tekijän
tahallisuutta, on ne faktat näytettävä ”vailla järkevää epäilystä” tasolle. Tämän syyttä-
jän esittämän näytön perusteella tehdään oikeudellinen arvio siitä, täyttyykö kulloin-
kin vaadittava laissa määritelty tai oikeuskäytännössä muodostunut tahallisuus.

Myös talousrikoksissa käytetään tahallisuuden perusteina yleensä lausumia ”oli pi-
tänyt/täytynyt tietää”64 , ”täytynyt käsittää/ymmärtää”65  ja ”ollut tietoinen”66 . Tapauk-
sessa 2005:68 vastaaja oli nostanut omistamastaan osakeyhtiöstä itselleen rahavaroja,
jotka oli kirjanpitoon kirjattu yhtiön vastaajalle annetuksi osakaslainaksi. Vastaaja ve-
tosi siihen, että kyse oli palkan maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. Varsinaisesti
tapauksessa oli kysymys siitä, oliko varojen luovuttamiselle hyväksyttävä syy. Kor-
kein oikeus perustelee tahallisuuden seuraavasti:” A on ollut tietoinen yhtiönsä huo-
nosta taloudellisesta tilasta. Jo siitä, että A on valinnut kerrotun lain vastaisen menet-
telytavan maksaessaan yhtiöstä suorituksia itselleen, on pääteltävissä, että hänen on
täytynyt tietää menettelynsä voivan vahingoittaa yhtiön velkojien taloudellisia etuja ja
se, että menettely on oleellisesti pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. Hänen me-
nettelynsä on siten ollut tahallista. Tätä arviointia ei toiseksi muuta se seikka, että A:lla
on oman käsityksensä mukaan ollut hyväksyttävä syy menettelyynsä sen vuoksi, että
hän oli oikeutettu saamaan palkkaa ja kulukorvauksia yhtiöltä”.67  Tapauksessa KKO
2005:10, jossa yhtiö oli jättänyt tilittämättä palkan maksukiellon perusteella työn-
tekijältään pidättämänsä palkanosat ulosottomiehelle, tuomittiin yhtiön hallituksen ainoa
varsinainen jäsen kavalluksesta. Tahallisuuden osalta Korkein oikeus totesi, että ”A
on ollut tietoinen maksukiellosta ja varojen tilitysvelvollisuudesta sekä että hänen me-
nettelynsä seurauksena tilitysvelvollisuus jää täyttämättä”. Tapauksessa KKO 2004:89
A, joka oli ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuoden ajan, oli runsaan vuoden
ajan nostanut käteisenä keskimäärin 27 500 markkaa kuukaudessa määräysvallassaan

63 Lappalainen 2004 s. 165.
64 KKO 1998:82, KKO 2005:68.
65 KKO 2004:89, KKO 2004:112.
66 KKO 2002:46 ja KKO 2005:10.
67 Perustelut vahvistavat Nuutilan kannanoton siitä, että velallinen kantaa riskin omista laintulkinnoistaan

ja tahallisuudelle riittää yleensä se, että velallinen tietää tekonsa tosiasialliset olosuhteet. Nuutila 2002
s. 1241.
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olleesta osakeyhtiöstä ja käyttänyt varat omaan ja perheensä kulutukseen. A tuomittiin
törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Tahallisuudesta todettiin seuraavaa: ”A on ol-
lut maksukyvytön ainakin vuodesta 1992 alkaen, mistä hän on kertonut olleensa tie-
toinen. Näissä olosuhteissa A:n on täytynyt käsittää, että hänen menettelynsä heiken-
tää hänen kykyään suoriutua veloistaan. A on siten tahallaan vahingoittanut velkojiensa
taloudellista etua.” Tapauksessa KKO 2002:46 taloudellisissa vaikeuksissa ollut A oli
avopuolisonsa B:n kanteesta myöntämisensä perusteella velvoitettu suorittamaan hei-
dän alaikäisille lapsilleen elatusapua määrä, joka selvästi ylitti sen, mitä lasten tarpeet
ja A:n maksukyky huomioon ottaen voitiin pitää riittävänä elatuksena. A:n menette-
lyn vuoksi muut velkojat jäivät A:n palkkaan kohdistuneessa ulosmittauksessa ilman
suoritusta. A:n katsottiin rikoslain 39 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla lisänneen pe-
rusteettomasti velvoitteitaan ja oleellisesti pahentaneen maksukyvyttömyyttään vel-
kojien vahingoksi. Tahallisuudesta todetaan, että ”A on asunut samassa taloudessa
lastensa kanssa ja huolehtinut heidän elatuksestaan. Oikeudellisia edellytyksiä elatus-
avun vahvistamiselle ei siis ole ollut ja A onkin ryhtynyt edellä kerrottuun menettelyyn
välttääkseen palkkansa ulosmittauksen muista veloistaan. A on tällöin ollut tietoinen
taloudellisista vaikeuksistaan ja siitä, että hänen menettelynsä voi vahingoittaa hänen
velkojiensa etuja”. Perustelut näyttäisivät pääsääntöisesti pohjautuvan ulkoisiin olo-
suhteisiin ja tapahtumiin, joista tekijän todetaan olleen tietoinen. Näiltä osin lienee
kysymys jopa varmuustasoisesta ”olla selvillä” tahallisuudesta ja sen aiheuttamasta
vastuusta.68

6. Lopuksi

Talousrikokset näyttävät poikkeavan myös näytön harkinnan osalta ns. perinteisistä
rikoksista. Diesenin metodin perusajatuksella vaihtoehtoisista hypoteeseista nimen-
omaan sen varmistajana, että tapahtumat ovat edenneet siten kuin syytteessä kerro-
taan, ei näytä olevan kovin paljon merkitystä talousrikoksissa. Ongelmana talous-
rikoksissa on löytää selvitetyistä faktoista ne, jotka toteuttavat väitetyn rikostunnus-
merkistön. Koska tämä monissa tapauksissa voi olla epäselvä, ovat vaihtoehtoiset syyt-
teet ratkaisuna sille, ettei syytettä tarvitse hylätä pelkästään puutteellisen vetoamisen
takia.

Syytesidonnaisuuden suhde syytteen tarkistamiseen ja tuomion perustelujen tasolle
esitetyt vaatimukset käytännössä johtavat siihen, että syyttäjän on usein viimeistään
hovioikeusvaiheessa mahdollista tarkistaa syytettään tai esittää sille vaihtoehtoinen
tapahtumienkuvaus. Tästä syystä Diesenin alkuperäinen ajatus siitä, että metodin tar-
koituksena on testata syyttäjän esittämän tapahtumienkuvauksen pitävyys, ei talousri-

68 Matikkalan väitöskirjassa vuodelta 2005 on varsin laajasti käsitelty tahallisuuden eri määritelmiä eri
aikoina ja eri maissa. Kirjan perusteella voi vaivatta todeta, ettei tahallisuudelle ole löydetty sellaista
määritelmää, että näyttöongelmista päästäisiin. Tämän vuoksi esimerkiksi aikaisemmin selostettu
Strahlin teorian mukainen tahallisuuden määritelmä on varsin houkutteleva.
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kosten tai muidenkaan rikosten osalta välttämättä jää siihen, vaan johtaa tosiasiassa
siihen, että alun perin syytetyn eduksi tehty harkinta saa syyttäjän tekemään korjauk-
sia teonkuvaukseen. Voi mielestäni aiheellisesti kysyä, onko syytetyn eduksi tarkoite-
tussa tiukassa materiaalisessa prosessinjohdossa mitään ”järkeä”, jos se vain myöhentää
tilanteen selviämistä. Raja sallitun puuttumisen eli syyttäjän tarkoitusten selvittämisen
ja sen välillä, milloin kyse on syyttäjän auttamisesta vetoamistaakkansa täyttämisessä,
on häilyvä. Käytännön voi näin ollen kuvitella vaihtelevan varsin paljon sekä eri tuo-
mioistuimissa että samassa tuomioistuimessa olevien tuomareiden välillä. Toisaalta
voi kyseenalaistaa syytesidonnaisuuden tiukkuuden.69  Meillä noudatettu tiukka syyte-
sidonnaisuus perustunee ruotsalaiseen käytäntöön.70  Sen sijaan käytäntö tässä suh-
teessa on vapaampi esimerkiksi Saksan, Norjan ja Tanskan rikosprosessioikeudessa
eikä myöskään ihmisoikeustuomioistuin edellytä näin tiukan syytesidonnaisuuden
noudattamista.71

Olen edellisessä artikkelissani pohtinut Diesenin metodin suhdetta aineellisen to-
tuuden etsimiseen ja esittänyt sen kysymyksen, onko asiaa syytä tutkia sellaisten vaih-
toehtojen pohjalta, joita vastaaja ei itse ole tuonut esille, vai tutkitaanko vain sitä, onko
syyttäjä esittänyt riittävän näytön syytteen tueksi. Ajatukseni tässä liittyy lähinnä pe-
rinteisiin rikoksiin ja siihen, että käsitykseni mukaan on varsin harvinaista, ettei vas-
taaja toisi esille hänen edukseen toimivaa vaihtoehtoista tapahtumien kulkua.  Jos näin
ei tapahdu, kuinka pitkälle hypoteesien harkinnassa täytyy mennä. Eri asia on mieles-
täni se, että asian ratkaisijan täytyisi tehdä tietoisesti väärä päätös vain sen takia, että
syyttäjä ei huomaa vedota asiassa ratkaiseviin oikeustosiseikkoihin. Tämä koskee eri-
tyisesti tietysti niin kutsuttuja perinteisiä rikoksia, joissa vetoamatta jääminen on yleensä
selvemmin havaittavissa. Kuten edellä on todettu, tällaisen vaaran talousrikosten osal-
ta tulee osaksi poistamaan se, että vaihtoehtoiset syytteet ovat niissä jo lisääntyneet ja
tulevat ilmeisesti edelleen lisääntymään. Diesenin metodin näyttökynnyksen ilmaisu
ja toteutus sopiikin lähinnä vain ns. perinteisiin rikoksiin, joissa kielellisestikin on
ymmärrettävää se, ettei vastaajan syyllistymisestä väkivalta- tai anastusrikokseen saa
jäädä järkevää epäilyä.72

69 Näin tekee Fränden mukaan Koponen. Frände katsoo, ettei tuomioistuin ole velvollinen auttamaan
syyttäjää materiaalista prosessinjohtovaltaansa käyttäen. Ks. Frände LM 2004 s. 948.

70 Diesenin esimerkin mukaan jos vastaajaa syytetään pahoinpitelystä potkimalla, mutta selvitys osoit-
taa, että väkivaltaa on harjoitettu nyrkkiä käyttäen, tulee syyte hylätä. Diesen ei ota kantaa mahdolli-
suuteen prosessinjohdolla saada syyttäjä tarkistamaan syytettään. Diesen 1994 s. 88. Vaikuttaisi kui-
tenkin suorastaan lapselliselta, jos tuomioistuin ei saisi tähän kiinnittää huomiota, ja syyttäjä peruste-
lujen kautta saisi ”näpäytyksen” siitä, ettei ole huomannut tarkentaa syytettään. Mitään tarkoituksen-
mukaisuutta ei myöskään ole siinä, että prosessia tällaisen takia jouduttaisiin jatkamaan hovioikeudessa.

71 Näin Virolainen – Pölönen 2003 s. 398.
72 Olen aikaisemmassa kirjoituksessani katsonut muun muassa, että Diesenin metodin soveltaminen näyt-

täisi johtavan varsin korkeaan näyttökynnykseen, ja sen vuoksi epäillyt sen soveltuvuutta myöskään ns.
perinteisiin rikoksiin. Ilmaisu ”vailla järkevää epäilyä” näyttökynnykseksi on sinänsä sopiva.
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