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Perttu Könönen

Tuomitsemiskynnyksestä rikosasiassa

1. Yleistä tuomitsemiskynnyksestä rikosasiassa

1.1. Tuomitsemiskynnyksen käsite ja tuomitsemiskynnystä
koskevat lainsäännökset

Rikosasioissa näyttökysymykset ovat usein oikeudellista arviointia hallitsevammassa
osassa. Jutun näyttökysymys voidaan jakaa todisteiden näyttöarvon punnintaan ja näy-
tön riittävyyttä koskevaan päätöksentekoon, joista jälkimmäistä eli näytön riittävyys-
ratkaisua käsitellään tässä kirjoituksessa. Näyttökynnyksellä tarkoitetaan sitä näytöllistä
todennäköisyyttä, joka on saavutettava, jotta todistusteema voitaisiin katsoa toteen-
näytetyksi.1  Näyttökynnys ylittyy rikosasiassa, kun syyllisyydestä saavutetaan mai-
nittu todennäköisyys. Näyttökynnyksen ohella käytetään yleisesti myös hieman konk-
reettisempaa termiä tuomitsemiskynnys.

Tuomitsemiskynnystä ei varsinaisesti määritä laissa kuin kaksi oikeudenkäymis-
kaaren säännöstä, OK 17 luvun 1 ja 2 §:t. Syy säännösten vähäisyyteen on asian luon-
teessa eli, kuten Lappalainen toteaa, näytön arviointi on ajatusprosessia, jota on vai-
keaa ja tarpeetontakin ryhtyä yksityiskohdittain sääntelemään.2  OK 17:1 §:n 2 momentin
mukaan rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat, joihin hänen vaatimuk-
sensa nojautuu. Säännöksessä vahvistetaan virallisen syyttäjän tai syytettä ajavan asian-
omistajan todistustaakka. OK 17:2 §:n 1 momentissa ilmoitetaan, että ”Oikeuden tu-
lee, harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja, päättää mitä asiassa on
pidettävä totena.”

Oikeudenkäymiskaaren 17:2.1 ilmaisee vapaan todistusteorian eli vapaan todistelun
ja vapaan todistusharkinnan. Keskeistä vapaassa todistusteoriassa on vapaa todistus-
harkinta. Se tarkoittaa, ettei tuomioistuin näytön vakuuttavuutta arvioidessaan ole
minkäänlaisten harkintavaltaa sääntelevien määräysten sitoma, vaan on velvollinen
vapaasti harkitsemaan esitettyjen todisteiden todistusvoiman.3  Harkinnan vapaus ei
merkitse mielivallan tai edes intuition sallimista, vaan OK 17:2.1 velvoittaa huolelli-
seen ja yksityiskohdittain erittelevään näyttöarvopunnintaan.4  Erittelevä näytön ar-

1 Pölönen s. 140
2 Lappalainen 2003 s. 457.
3 Tirkkonen 1949 s. 23 ja Lappalainen 2001 s. 138.
4 Lappalainen 2003 s. 465.
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viointi ja sen mahdollistama arvioinnin yksityiskohtaisempi perustelu ehkäisee voi-
makkaasti pelkästään intuition perusteella tehtäviä ratkaisuja. Näytön arvioinnille suotu
”vapaus” ja toisaalta siltä vaadittava analyyttisyys sopivat luontevasti yhteen tuomion
perusteluvelvollisuuden kanssa. Tuomion perusteluissa on selostettava, millä perus-
teella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä (Laki rikosoikeuden-
käynnistä 11 luku 4 §).

1.2. Tuomitsemiskynnyksen korkeus ja rikosprosessin tausta-arvot

Yleisesti tunnetun vanhan sanonnan mukaan on parempi vapauttaa kymmenen syyl-
listä henkilöä kuin tuomita yksi syytön. Vaikka sanonnan sisältämästä suhdeluvusta
1:10 on aikojen kuluessa käyty ainakin angloamerikkalaisen oikeuskulttuurin piirissä
kriittistä keskustelua5 , sanonta kuvastaa näkemystä, jonka mukaan rikosprosessissa
on perusteltua vaatia korkeaa tuomitsemiskynnystä, koska päätösvaihtoehtojen seura-
ukset ovat haitallisuusarvoltaan selvästi erilaiset.6  Rikosoikeudenkäyntiuudistusta
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 82/1995 vp. s. 83) todetaan vain yksinkertai-
sesti, että syyttömän tuomitseminen on yhteiskunnankin kannalta vahingollisempi rat-
kaisu kuin syyllisen vapauttaminen. Joka tapauksessa tuomitsemiskynnyksen tulee olla
rikosjutussa niin korkealla, että vaara syyttömien tuomitsemisesta on vähäinen. Toi-
saalta, mikäli näyttökynnys nostetaan liian korkealle, lopputuloksena on yhteiskun-
nan kannalta kestämättömän suuri määrä vääriä vapauttavia tuomiota, mikä vaikuttaa
kansalaisten lainkuuliaisuuteen ja yhteiskuntarauhaan.

Rikosprosessin yhteiskunnallinen tehtävä asettaa suuria vaatimuksia rikosprosessin
tehokkuudelle ja toimivuudelle, mutta rikosprosessia leimaa perusjännite rikosten eh-
käisyn edellyttämän tehokkuusvaatimuksen ja rikoksesta epäillyn oikeusturvan välil-
lä. Kun oikeusturvavaatimus korostaa väärien langettavien tuomioiden minimoinnin
tärkeyttä, on tehokkuusvaatimuksen taustalla ajatus, että syyllisen vapauttaminen voi
olla yhtä haitallista kuin syyttömän tuomitseminen.7

Tuomitsemiskynnyksen korkeuteen vaikuttaa väistämättä se, miten rikosprosessin
tarkoitus mielletään ja mitä vaatimuksia prosessille asetetaan. Vastausta tuomitsemis-
kynnyksen korkeuteen voidaan siis hakea rangaistusjärjestelmän ja rikosprosessin
perimmäisestä tehtävästä yhteiskunnassa. Keskeinen tehtävä on luonnollisesti rikos-
vastuun toteutuminen, mutta muuten rikosprosessin funktion määrittelyssä on oikeus-
kirjallisuudessa vähintään painotuseroja, jollei suoranaisia näkemyseroja.8  Virolainen

5 Ks. Williams s. 186–188. Keskustelussa on vaihtoehtoina esitetty muun muassa suhdelukuja (syyttö-
mät/syylliset) 1:1, 1:20 ja 1:100.

6 Näin Jonkka 1992 s. 104. Myös Tirkkonen toteaa: ”Väärä syypääksi julistava tuomio on paljon
vahingollisempi kuin virheellisiin edellytyksiin rakentuva syytteen hylkäävä tuomio”. Tirkkonen 1969
s. 23

7 Ks. Virolainen – Pölönen s. 149–150.
8 Ks. Pölönen s. 18.
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painottaa koko rikosoikeudellisen järjestelmän ja siten myös rikoslainkäytön tehtävää
vaikuttaa ennalta ehkäisevästi ihmisten käyttäytymiseen niin, että he pidättäytyisivät
tekemästä rikoksia (sanktiomekanismiteoria). Rikosprosessin tulisi, ei vain lainkäytön
systeemitasolla vaan myös yksittäisissä oikeusjutuissa, olla sellainen, että se vahvistaa
rikosoikeuden normien läpäisykykyä. Tuomioistuinten kriminaalipoliittista roolia ei
ole syytä vähätellä ja yhdyn Virolaisen käsitykseen siitä, että jopa yksittäisillä tuomioilla
voi olla yleisestävyyttä joko vahvistava tai alentava vaikutus.9

Jonkka puolestaan korostaa, että rikosprosessin tavoitteet ja arvot eivät ole ainoas-
taan taustatekijöitä, vaan että tuomioistuimen tulee ratkaistavanaan olevassa tapauk-
sessa arvottaa päätösvaihtoehtoja tai oikeammin niiden seurauksia rikosprosessuaalisen
järjestelmän tarkoitusperien valossa.10  Tällöin tulee ja voidaan ottaa huomioon esi-
merkiksi se, missä määrin sanktiotodennäköisyydellä arvioidaan olevan rikoksia eh-
käisevää merkitystä tietyn tyyppisissä rikoksissa. Sanktiotodennäköisyyden rikoksia
ehkäisevä merkitys saattaa nimittäin olla tuntuvasti suurempi sellaisissa rikoksissa,
joita ei tehdä spontaanisti, vaan enemmän tai vähemmän harkitusti.11

1.3. Tuomitsemiskynnyksen pysyvyys/joustavuus

Perinteisesti oikeustieteessä on katsottu, että näyttökynnys on muuttumaton rikos-
asioissa, eli näytöltä edellytetään samaa tasoa kaikenlaisissa jutuissa.12  Uudemmassa
oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin tarjottu myös näkökulmaa, jossa näyttövaatimus
nähdään joustavampana ilmiönä. Esimerkiksi Jonkka on esittänyt jäykän tuomitsemis-
kynnyksen vaihtoehdoksi mallin, jossa erotetaan abstrakti ja konkreettinen
tuomitsemiskynnys ja jonka ideana on epämääräisemmän näyttövyöhykkeen tarken-
tuminen konkreettiseksi näyttövaatimuspisteeksi ratkaistavana olevassa tapauksessa.13

Myös Klami on puolustanut joustavampaa ajattelua näyttövaatimuksen korkeuden
suhteen.14

Oikeuskirjallisuudessa on myös keskusteltu tuomitsemiskynnyksen alentamisesta
lähinnä silloin, kun on kyse poikkeuksellisen vaarallisesta tai haitalliseksi koetusta
rikollisuudesta, esimerkiksi huumausainerikoksista tai talousrikoksista.15  Yleisilme
suhtautumisessa tuomitsemiskynnyksen alentamiseen on ainakin 1990-luvun alkuun
mennessä ollut jyrkän kielteinen.16  Periaatteellinen linja lienee 2000-luvulla edelleen
sama, mutta tuoreemmassa kirjallisuudessa Virolainen tuo keskustelun pohjaksi muun
muassa seuraavia havaintoja:

9 Virolainen – Pölönen s. 146–148. Myös Ekelöf on korostanut sanktiomekanismiajattelua ja siihen pe-
rustuvaa lainkäytön käyttäytymistä ohjaavaa merkitystä.

10 Ks. tarkemmin Jonkka 1992 s. 106.
11 Ks. Jonkka 1992 s. 115–116.
12 Näin muun muassa Lappalainen 2001 s. 345–346 ja Pölönen s. 142.
13 Jonkka 1991 ss. 109.
14 Ks. esimerkiksi Klami 1990 s. 197–199.
15 Ks. Virolainen – Pölönen s. 185 ja Jonkka 1991 s. 99.
16 Näin Jonkka 1991 s. 103.
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”Rikollisuudessa viime aikoina tapahtuneet muutokset ovat olleet merkittäviä. Tämän
päivän organisoitu huume- ja talousrikollisuus tähtää maksimaalisen hyödyn tavoitte-
luun keinoja kaihtamatta. Rikoshyöty pyritään häivyttämään sijoitus- ym. omistukseen.
Pitkälle kehitetty verkostoituminen on myös rikollisryhmien toiminnassa tavallista. In-
formaatioteknologian kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia myös rikollisille. Useissa
merkittävissä rikoskokonaisuuksissa on mukana ulkomaalaisia ja rikosten teossa muu-
toinkin ilmenee yhä useammin kansainvälisiä ja valtioiden välisiä kytkentöjä rikosten
vaikutusten ylittäessä valtioiden väliset rajat. Kilpailu markkinoista on rikollisuudessa
yhtä kovaa kuin rehellisessä liike-elämässä.”17

Yllä esitetystä huolimatta Virolainen ei ota kantaa tuomitsemiskynnyksen alentami-
sen puolesta mainituissa vakavammissa rikostyypeissä. Ilmeisesti näyttövaatimuksen
laskeminen tietyissä rikollisuuden lajeissa koetaan selvästi oikeusvaltion ja rikos-
prosessin tärkeimpiä periaatteita loukkaavaksi. Näyttövaatimuksen laskeminen ei kui-
tenkaan ole välttämättä tarpeenkaan, koska joka tapauksessa tosiasialliset näyttö-
mahdollisuudet voidaan ja tulee vapaan näytönarvioinnin periaatteen mukaisesti ottaa
huomioon yksittäisessä tapauksessa. Esimerkiksi Jonkka toteaa: ”Harkittaessa, miten
tulee suhtautua todistusaineiston epätäydellisyyden aiheuttamaan syyllisyyttä koske-
vaan epätietoisuuteen, on rationaalisempaa ottaa huomioon, millaiset mahdollisuudet
ylipäänsä on ollut saada parempaa selvitystä asiaan.”18

2.  Tuomitsemiskynnyksen määritelmät ja soveltaminen

2.1. Vanhempi doktriini

Lähtökohtana kaikessa todistelussa on Tirkkosen mukaan se, että totena voidaan pitää
vain sitä, josta on esitetty täysi näyttö. Tirkkosen klassisen määritelmän mukaan täy-
dellä näytöllä tarkoitetaan eräänlaista korkeamman asteen todennäköisyyttä eli sel-
laista todennäköisyyden määrää, joka riittää tekemään järkevän ja tunnollisen henki-
lön vakuuttuneeksi tosiseikan olemassaolosta.19

Siitä huolimatta, että täysi näyttö on käsitteenä varsin mitäänsanomaton20 , se on
ollut melko yleinen tapa ilmaista näyttökynnystä suomalaisessa rikosprosessissa. Kä-
sitteenä täysi näyttö on peräisin Suomessa 1949 asti voimassa olleen legaalisen todistus-
harkinnan ajalta, jolloin käytettiin myös sellaisia termejä kuin ”puoli näyttöä”, ”enem-
män kuin puoli näyttöä” ja ”vähemmän kuin puoli näyttöä”. Vaikka vapaan todistus-
teorian käyttöönotto ei Tirkkosen mukaan ole merkinnyt kuoliniskua täydelle näytölle
päinvastoin kuin muille mainituille käsitteille21 , kyseinen sanapari ei anna juurikaan

17 Ks. tarkemmin Virolainen – Pölönen s. 185.
18 Jonkka 1992 s. 106.
19 Ks. Tirkkonen 1949 s. 25.
20 Näin myös Pölönen s. 140.
21 Ks. Tirkkonen 1949 s. 25–26.
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apua vapaassa todistusharkinnassa. Lisäksi pidän käsitteen huonona puolena sitä, että
se on mielestäni kielellisesti liian lähellä täyttä varmuutta. Ja kuten edellä mainittiin,
Tirkkonen ei ole itsekään tyytynyt täyden näytön käsitteeseen tuomitsemiskynnyksen
ilmauksena, vaan esittänyt määritelmän siitä, mitä täydellä näytöllä tarkoitetaan. Mai-
nittu Tirkkosen määritelmä on nähdäkseni edelleen kilpailukykyinen muiden ilmaisujen
kanssa. Määritelmä sisältää varsin monipuolisesti vaatimuksen objektiivisuudesta (kor-
keamman asteen todennäköisyys), vaatimuksen arvioinnin tai sen tekijän ”järkevyy-
destä” ja ”tunnollisuudesta” sekä lisäksi myös subjektiivisen elementin vakuuttuneisuu-
desta.

Heinonen on luetteloinut täyden näytön ja mainitun Tirkkosen määritelmän lisäksi
seuraavat kielelliset tuomitsemiskynnyksen mahdolliset ilmaisut:

Syytetyn saa tuomita vain,
(1) jos syyllisyydestä on saatu varmuus
(2) jos syyllisyydestä ei jää järkevää epäilystä
(3) jos syyllisyys on näytetty toteen
(4) jos tuomari on vakuuttunut syytetyn syyllisyydestä.

Heinosen mukaan kolmas vaihtoehto on ilmaissut parhaiten vuonna 1980 voimassa-
olevan normin, mutta hänen mielestään tuomitsemiskynnys voitaisiin ilmaista yhtä
hyvin edellä mainituilla täyden näytön käsitteellä ja Tirkkosen määritelmällä sekä yllä
olevassa vaihtoehdossa 2 esitetyllä tavalla eli että ”syyllisyydestä ei jää järkevää epäi-
lystä”.22  Itse olen sitä mieltä, että muotoilu ”syyllisyys on näytetty toteen” kuvaa enem-
mänkin harkinnan lopputulosta ja on siten käyttökelpoisuudestaan huolimatta melko
köyhä ilmaisu.

Varmuutta syyllisyydestä ei voida asettaa näyttövaatimukseksi, koska se ei aina-
kaan periaatteessa salli erehtymistä. Muissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa myön-
netään, että erehtymisen mahdollisuus on olemassa. Heinosen artikkelissa viitatussa
angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa asia on ilmaistu seuraavasti:

”- - - some risk of convicting the innocent must be run.” (Glanville Williams, The Proof
of guilt, 1958)
”Since the chance of error, however small, is random, we may convict an innocent man,
not only in the long run but in our very first trial” (John Kaplan, Decision Theory and
Factfinding Process. Stanford Law Review 1968)

Heinonen ei pidä ”syyllisyydestä vakuuttuneisuutta” onnistuneena vaihtoehtona, kos-
ka siinä korostuu liiaksi tuomarin subjektiivisen harkinnan merkitys.23  Tuomio täytyy
olla perusteltavissa ja selitettävissä siten, että tuomarin itsensä lisäksi muutkin oikeu-

22 Heinonen s. 328–330.
23 Heinonen s. 330.
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denkäyntiin osalliset voivat vakuuttua kannanoton takana olevan harkinnan käytön
objektiivisuudesta.24

Myös Frände katsoo vakuuttuneisuuden syyllisyydestä riittämättömäksi määritel-
mäksi. Hänen mukaansa on yhdentekevää, mikä on tuomarin henkilökohtainen käsi-
tys syyllisyydestä, jos varteenotettavaa epäilyä syyllisyydestä ei voida sulkea pois.
Toisaalta Frände toteaa, että jos epäilyn poissulkeminen sitä vastoin onnistuu, tuoma-
rin on tällöin oltava myös henkilökohtaisesti vakuuttunut syytetyn syyllisyydestä.25

Pidän ajatuskulun jälkimmäistä osaa hieman erikoisena. On vaikea kuvitella tilannet-
ta, jossa tuomari ei järkevän epäilyksen poissulkemisesta huolimatta vakuutu syylli-
syydestä. Jos näin käy, mielestäni saattaisi olla paikallaan harkita ammatinvaihtoa.
Frände onkin aikaisemmin käyttänyt funktionaalista vakuuttuneisuuden käsitettä; kun
järkevä epäilys on suljettu pois, tuomari on myös vakuuttunut syytetyn syyllisyydestä.
Subjektiivista elementtiä ja vakuuttuneisuuden merkitystä ei yleensäkään voida kos-
kaan poistaa kokonaan, vaan järkevän epäilyksen olemassa oloa koskeva harkinta
voidaan luonnehtia intuitiiviseksi kokonaisarvioinniksi.26  Jonkka katsoo, että näytön
arvioinnissa on viime kädessä kyse päätöksentekijän subjektiivisesta todennäköisyy-
destä, rationaalisesta uskomuksesta.27

2.2. Tuomitsemiskynnys ”ei jää järkevää/varteenotettavaa epäilystä”

2.2.1. Alkuperä

Järkevän tai varteenotettavan epäilyksen oppi on peräisin angloamerikkalaisesta oikeus-
järjestelmästä, josta käsite ”beyond reasonable doubt” on siirtynyt myös oikeusjärjes-
telmän ulkopuolisiin maihin, esimerkiksi Ruotsin korkein oikeus on jo 1970 -luvulta
lähtien käyttänyt vastaavaa ilmaisua ”utom rimlig tvivel”.

Beyond reasonable doubt -tuomitsemiskynnys on muotoutunut pitkän ajan kulues-
sa common law -oikeudessa esiintyen ensimmäisiä kertoja oikeudenkäyntiasiakirjoissa,
jotka ovat peräisin 1700-luvun lopulla Yhdysvalloissa ja Irlannissa käydyistä
oikeudenkäynneistä. Myös amerikkalaisessa ja englantilaisessa tieteiskirjallisuudessa
kyseistä muotoilua käytettiin laajasti jo 1700–1800-lukujen vaihteessa.28  Käsitteen
yleistyminen on jatkunut 1800-luvulla ja vakiintuminen vallitsevaksi ilmaisuksi on
tapahtunut viimeistään 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla.29  Tänä päivänä ilmai-
sulla ”beyond reasonable doubt” on vahva, miltei pyhä asema angloamerikkalaisessa

24 Heinonen s. 333–334.
25 Frände 2003 s. 567.
26 Ks. Frände 1998 s. 1253.
27 Jonkka 1991 s. 45. Näin myös Lappalainen 2003 s. 546.
28 Shapiro s. 22–24 ja 32.
29 Andrews and Hirst s. 73 ja Shapiro s. 273 alaviite 138.
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oikeusjärjestelmässä, mutta viime vuosikymmenien aikana on myös esiintynyt kriit-
tistä keskustelua vaihtoehdoista tuomitsemiskynnyksen muotoilemiselle.30

Angloamerikkalaisen oikeuskulttuurin piirissä on yritetty määritellä käsitettä
”beyond reasonable doubt” tarkemmin, mutta yritykset eivät ole johtaneet hyviin loppu-
tuloksiin. Jopa amerikkalaisen todistusoikeuden klassikko John Wigmore on viitannut
käsitteeseen sanoilla: ”This elusive and undefinable state of mind”. Myös toinen auk-
toriteetti E. Morgan on todennut, että ”It is coming to be recognized that all attempts to
define reasonable doubt tend to obfuscate rather than clarify the concept”.31  Käsitteen
hankaluus ei ole kuitenkaan estänyt tuomioistuimia pyrkimästä tarkentamaan sen si-
sältöä valamiehistölle (jurylle) annettavissa ohjeissa. Esimerkiksi englantilaisessa
oikeustapauksessa Walters v. R  on määritelty, että ”A reasonable doubt is that quality
and kind of doubt which, when you are dealing with matters of importance in your
own affairs, you allow to influence you one way or the other.”32  Tässä kohdataan jo
edellä mainittuja ongelmia. Itse kukin voi suhtautua omiin tärkeisiin asioihinsa (esi-
merkiksi avioliitto, asuntokauppa, yrityksen perustaminen jne.) hyvinkin holtittomas-
ti ja ottaa jopa suuria riskejä, mutta, kun kysymyksessä toisen ihmisen asia, jossa on
kyse esimerkiksi vakavasta rikoksesta ja siitä mahdollisesti tuomittavasta useiden vuo-
sien vankeusrangaistuksesta, harkinnan luonne on ratkaisevasti erilainen tai ainakin
tilanteiden vertailu toisiinsa on vaikeaa.

2.2.2. Maihinnousu Suomen oikeusjärjestelmään

Beyond reasonable doubt -tuomitsemiskynnyksen suomennos on tehnyt tuloaan suo-
malaiseen oikeuskäytäntöön jo pitkään ja saanut erityisesti suomalaisessa oikeuskirjalli-
suudessa laajaa tukea ja kannatusta. Kuten edellä mainittiin, kyseinen ilmaisu esiintyi
jo Heinosen artikkelissa vuonna 1980, mutta varsinainen voittokulku oikeustieteen
puolella on alkanut myöhemmin. Suosittelemalla ilmaisun ”ei jää järkevää epäilyä”
käyttöä on 1980-luvulla saatettu pyrkiä tuomitsemiskynnyksen täsmentämisen lisäksi
myös nostamaan tuomitsemiskynnystä suhteessa aikaisempiin oikeustieteen määritte-
lyihin.33  Myöhemmässä oikeuskirjallisuudessa ei sen sijaan ilmaisulla ole nähdäkseni
ainakaan suoranaisesti pyritty vaikuttamaan tuomitsemiskynnyksen korkeuteen.

Uudemmassa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa muotoilun ”ei jää järkevää epäi-
lystä” voidaan sanoa olevan vallitseva tuomitsemiskynnyksen määrittely.34  Kyseistä
ilmausta saatetaan pitää vain yhtenä mahdollisuutena muiden joukossa, mutta myös

30 Ks. Andrews and Hirst s. 75 ja Shapiro s. 273 alaviite 138.
31 Ks. Vincent Bugliosi: Outrage. Five reasons why O.J.Simpson got away with murder. New York 1996

s. 320.
32 Andrews and Hirst s. 74.
33 Näin Jonkka 1991 s. 79, jossa viitataan Träskmanin kirjoitukseen Straffrätsliga studier tillägnade Alvar

Nelson teoksessa Skuld och ansvar, Uppsala 1985, s. 56–75.
34 Ks. muun muassa Frände 1998 s. 1249, Jokela s. 344, Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen  s. 199–200 av.

31., Lappalainen 2000 s. 25, Pölönen s. 140, Virolainen s. 142.
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painokkaampia kannanottoja tämän muotoilun puolesta löytyy. Esimerkiksi Frände
on todennut selväsanaisesti: ”käsitykseni mukaan on syytä valita ’ilman järkevää epäi-
lystä’ näyttövaatimukseksi rikosasiassa”35 . Toisessa kirjoituksessa hän on perustellut
kantaansa sillä, että näin määritelty tuomitsemiskynnys tarjoaa syytetylle parhaan oi-
keusturvatakeen, koska se yhdessä tuomion perusteluvaatimuksen kanssa antaa selkeän
kuvan siitä, mikä on johtanut langettavaan tuomioon.36  Luonnollisesti perustelua voi-
si jatkaa siten, että päinvastaisessa tilanteessa eli syytteen tullessa hylätyksi kyseinen
perustelutapa antaa myös syyttäjälle informaatiota siitä, mikä on se ”järkevä epäilys”,
joka on syynä hylkäävään tuomioon. Vakuuttava epäilyksen perusteleminen saattaa
siten tarkoituksenmukaisella tavalla rajoittaa myös syyttäjän muutoksenhakua.

”Järkevän epäilyksen” ohella on yleisesti käytetty myös lähes samanlainen muotoi-
lu, jossa epäilyltä vaaditaan järkevyyden sijasta ”varteenotettavuutta”.37  Ilmaisuilla
”järkevä epäilys” ja ”varteenotettava epäilys” ei ole suurta eroa ja valinta näiden kah-
den välillä saattaa olla puhdas makuasia. Aihetta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa
on yleistä, että termejä pidetään yhtä perusteltuina ja asian lisävalaisuksi saatetaan
ehdottaa muitakin epäilyn astetta määrittäviä adjektiivejä, kuten ”mielekäs”.38  Jotkut
oikeustieteen edustajat ja tuomioistuimet näyttävät kuitenkin pidättäytyvän tiukasti
jommassakummassa termissä, joten ilmeisesti sanojen merkitys, informatiivisuus tai
sävy voidaan kokea myös tietyllä tavalla erilaiseksi. ”Järkevyys” saattaa suomen kie-
lessä assosioitua liikaa ”älyllisyyteen”, mikä voidaan nähdä häiritsevänä. Adjektiivi
”varteenotettava” on tässä suhteessa neutraalimpi ja samalla ehkä jollakin tavalla enem-
män joko-tai -luonteinen – joko otetaan ”varteen” tai sitten ei – kun taas järkevyys on
enemmän suhteellista, esimerkiksi asteikolla pähkähullu-järjetön-(jotenkin) järkeen-
käypä-järkevä. Semanttinen tarkastelu voidaan tässä yhteydessä lopettaa lyhyeen ja
keskittyä tarkastelemaan yleisemmällä tasolla, minkälaista epäilystä käsiteltävä mää-
ritelmä tarkoittaa.

Ilmaisulla ”ei jää järkevää/varteenotettavaa epäilystä” ei tarkoiteta kaikenlaisten
teoreettisten vaan todellisten ja huomioon otettavien epäilyjen sulkemista pois.39  Jonkan
mukaan ”varteenotettavan epäilyksen puuttumisen” voi sanoa tarkoittavan jonkinlais-
ta ”käytännöllisen elämän varmuutta”. Lisäksi hän toteaa: ”Vaikka epäilyä ei täydelli-
sesti olekaan mahdollista sulkea pois, kaiken todistusaineiston valossa syyllisyyttä
koskeva epäilys on niin vähäinen, että on rationaalisempaa antaa syypääksi toteava
kuin syytteen hylkäävä ratkaisu.”40  Voidaan myös sanoa, että epäilyksen aiheuttaa
vaihtoehtoisten selitysmallien mahdollisuus maalaisjärkeä ja yleisiä kokemussääntöjä
rationaalisesti noudattaen. ”Ei ilman järkevää epäilyä” -määrittelytapa normittaa todis-
tusharkinnan sekä objektiiviseksi että rationaaliseksi toiminnaksi. ”Järkevän” tai ”var-

35 Frände 1998 s. 1249.
36 Frände 2003 s. 563.
37 Ks. Jonkka 1992 s. 104, Jääskeläinen s. 214, Tolvanen s. 414.
38 Näin Pölönen s. 140.
39 Näin Jonkka 1991 s. 80.
40 Ks. Jonkka 1992 s. 105.
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teenotettavan” epäilyksen täytyy perustua tapauksessa konkretisoituneisiin objektiivi-
siin tosiseikkoihin eikä subjektiivisiin olettamuksiin tai tuntemuksiin.41

2.3. Tuomitsemiskynnyksen ilmaisut suomalaisessa
oikeuskäytännössä

Korkeimman oikeuden käytännössä on joitakin merkittäviä tuomitsemiskynnyksen
korkeutta määritteleviä ratkaisuja. Tuomitsemiskynnyksen alaraja on ilmaistu selkeästi
jutussa KKO 15.10.1985 D:R 85/101. Kyseisessä ratkaisussa korkein oikeus toteaa:
”Täyttä varmuutta syytetyn syyllisyydestä ei siten esitetyn selvityksen perusteella saa-
da, mutta sitä tuomitseminen ei edes henkirikosta koskevassa jutussa edellytä.” Näyt-
tökynnyksen kannalta huomionarvoista on tässä jutussa myös korkeimman oikeuden
käyttämä ilmaisu ”kokonaisuutena varsin vahva ja uskottava näyttö syyllisyydestä”
sekä vaihtoehtoisien tapahtumainkulkujen poissulkemista koskeva loppuperustelu:
”Kun muut vaihtoehdot ovat niinkin epätodennäköisiä, voidaan esitetyn selvityksen
perusteella päätyä siihen, että syyllisyys surmaamiseen ja hovioikeuden päätöksessä
syyksi luettuihin rikoksiin on näytetty toteen.”

Ratkaisu KKO 1975 II 86 on enemmänkin yleisesti todisteiden yhteisvaikutusta
näytön arvioinnissa koskeva ennakkotapaus, mutta samalla se osoittaa myös yhden
reitin tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen ja tarjoaa valmiin perustelumallin aihe-
todisteiden yhteisvaikutuksesta. Tuomion otsikko kuuluu: ”Syytteen tueksi esitetyistä
seikoista ei mikään yksinään riittävällä todennäköisyydellä osoittanut syytettyjen teh-
neen syytteenalaisia rikoksia. Kokonaisuutena todistusaineisto kuitenkin oli niin yh-
densuuntaista ja vahvasti syytettä tukevaa, että syytettyjen katsottiin syyllistyneen sa-
nottuihin rikoksiin.”

Tuomiokynnyksen ilmaisu ”ei jää järkevää/varteenotettavaa epäilystä” on esiinty-
nyt jo useiden vuosien ajan alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuissa. Sen sijaan
korkein oikeus on käyttänyt tätä ilmaisutapaa ensimmäisen kerran vasta ratkaisussa
KKO 2002:47, jossa todetaan: ”Kun verrataan syytettä tukevaa ja sitä vastaan puhu-
vaa näyttöä, erityisesti D:n esitutkintakertomuksesta ja I:n kertomuksesta ilmenevät
syytettä tukevat seikat ovat niin vakuuttavia, että ei jää sijaa varteenotettavalle epäilylle
X:n syyllisyydestä.”

Ennen tapausta KKO 2002:47 korkein oikeus on antanut tuomion jutussa KKO
1998:83, jossa tullaan lähelle ”järkevän epäilyksen” käyttöä näytön riittävyysharkin-
nassa, Fränden mukaan ratkaisusta puuttuu oikeastaan vain ilmaisu ”järkevä epäilys”.42

Perusteluissa todetaan: ”Asiassa ei ole tullut esille sellaista, mikä osoittaisi, ettei A:n
kertomus voisi pitää paikkaansa. A:n syyllisyyden tueksi esitetyillä seikoilla ei ole
suljettu pois sitä, että B:n vammat olisivat syntyneet A:n kertomalla tavalla tapatur-

41 Ks. Pölönen s. 141.
42 Frände 1998 s. 1249.
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maisesti. Korkein oikeus on siis käyttänyt perusteluissa niin sanottua poissulkemisme-
netelmää, ja kun syytteelle vaihtoehtoista tapahtumainkulkua ei ole voitu sulkea pois,
tuomio on ollut vapauttava.

Mielenkiintoista jutussa KKO 1998:83 on nimenomaan käytetty terminologia ja
”järkevän epäilyksen” puuttuminen perusteluista. Vaikka tuomitsemiskynnyksen
kielellisellä muotoilulla on tuskin ratkaisevaa merkitystä näytön arvioinnin lopputu-
lokselle, Finlexissä julkaistujen tapaustietojen perusteella herää kysymys, miten A:n
kertoma tapahtumainkulku olisi istunut järkevän epäilyksen muotoon. Tapahtumain-
kulku on luonnollisesti teoriassa mahdollinen, mutta halaaminen veitsi kädessä ja täs-
sä yhteydessä 5–7 senttiä syvän haavan aiheuttaminen itselleen kaulan tyveen on it-
sessään sen verran omituinen, arkikokemuksen vastainen ja siksi huippuepätodennä-
köinen tapahtuma, että se lienee ainoa tällainen vahinkotapaus suomalaisen alkoholi-
kulttuurin historiassa, ehkä jopa koko ihmiskunnan historiassa. Kun otetaan lisäksi
huomioon, että A:n kertomus ei kyennyt antamaan selitystä toiselle, B:n kyljessä ol-
leelle pinnallisemmalle haavalle, vaikuttaa siltä, että tuomitsemiskynnys on noussut
tässä asiassa poikkeuksellisen korkealle.

Katsaus oikeuskäytäntöön on hyvä päättää tuoreeseen tapaukseen KKO 2004:72,
jossa näyttö on arvioitu varsin perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti. Kyseessä ei ole
varsinaisesti todistelua koskeva ennakkotapaus, mutta jutussa kiinnittää huomiota se,
että näyttöperustelut sisältävät elementit kaikista edellä mainituista KKO:n tuomiois-
ta. Viimeisen johtopäätöskappaleen alussa todetaan, että mikään esitetyistä seikoista
ei yksinään osoita A:n syyllistyneen huumausainerikokseen. Lopussa tehdään kuiten-
kin yhteenveto, jonka mukaan syyllisyydestä on kokonaisuutena varsin vahva ja us-
kottava näyttö ja tämän jälkeen vielä suljetaan pois syytteelle vaihtoehtoiset tapahtu-
mainkulut: syytetyn esittämät selitykset eivät horjuta syyllisyyteen viittaavaa näyttöä
eivätkä siten herätä varteenotettavia epäilyksiä syyllisyydestä.

2.4. Epäilyksien tai vaihtoehtoisten selitysten poissulkeminen

Järkevän tai varteenotettavan epäilyksen käyttäminen tuomitsemiskynnyksenä edel-
lyttää siis langettavalta tuomiolta mainitunlaisten epäilyksien poissulkemista. Kuten
edellä tuli esiin, korkein oikeus on puolestaan käyttänyt syytteen teonkuvaukselle vaih-
toehtoisten tapahtumainkulkujen poissulkemista myös ilman muotoilua ”ei jää var-
teenotettavaa epäilyä syyllisyydestä”. Heinonen on jo vuonna 1980 esittänyt ”uutena
avauksena” tuomion perustelemiseen, että vaihtoehtoinen tapahtumainkulku, jonka
esimerkiksi syytetty on esittänyt, perustelemalla suljettaisiin pois.43  Rikosprosessuaa-
lisessa näytön arvioinnissa poissulkeminen on siis keskeinen metodi riippumatta siitä,
miten tuomitsemiskynnys kielellisesti määritellään. Poissulkeminen ratkaisee tuo-

43 Heinonen s. 335.
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mitsemiskynnyksen ylittämisen tai alittamisen, joten aihetta on luonnollista käsitellä
lyhyesti kirjoituksen lopuksi.

Rikosjutun näytön arvioinnissa on käytännössä kysymys siitä, mitkä syytteen
teonkuvaukselle vaihtoehtoiset tapahtumainkulut ovat niin mielekkäitä, että ne pitää
poissulkea, ja siitä, mitä poissulkemiselta edellytetään. Tavallisin poissulkemisen pe-
ruste on se, että esitetty oikeudenkäyntiaineisto ei tue kyseistä vaihtoehtoa. Myös sel-
laiset vaihtoehdot, joita oikeudenkäyntiaineisto jotenkin tukee, voivat olla niin kaukaa
haettuja, että niitä ei voida pitää järkevinä ja varteenotettavina. Tällöin voidaan käyt-
tää ilmaisuja kuten ”ilmeisen epätodennäköinen”.44

Oikeuskirjallisuudessa kannatusta saaneessa hypoteesimetodissa syytteelle vaihto-
ehtoisten tapahtumainkulkujen eli hypoteesien poissulkeminen on keskeisessä ase-
massa. Tämän kokonaisvaltaisen ja samalla erittelevän metodin etuna pidetään muun
muassa sitä, että sen soveltaminen on täysin yhteensopivaa ”ei järkevää epäilyä” -
tuomitsemiskynnyksen kanssa.45 . Tässä yhteydessä metodin käsittely on tarpeen vain
lyhyesti.46  Lähtökohtana on rikosjutussa se, että syyttäjän ja puolustuksen käsityksiä
tapahtumien kulusta pidetään hypoteeseinä. Näiden kahden kilpailevan hypoteesin li-
säksi tuomioistuin saattaa joutua pohtimaan muita mahdollisia tapahtumainkulkuja.

Olennainen piirre hypoteesimetodissa on, että tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen
ei riitä, että syyttäjän päätodistelu on vahvaa: tämän lisäksi edellytetään joka tapauk-
sessa, että vaihtoehtoiset hypoteesit tulee voida poissulkea asianmukaisissa määrin.47

Vaihtoehtoisen hypoteesin hyväksymiseltä vaaditaan muun muassa sitä, että vaihto-
ehdon tulee olla järkevä ja varteenotettava, eli perusteettomat spekulaatiot eivät riitä ja
näin ollen hypoteesin tulee olla realistinen ja sen tulee saada konkreettista tukea oikeu-
denkäyntiaineistosta. Pölönen nimenomaan korostaa tätä vaatimusta ja toteaa, että
”pelkästään se, että tuomioistuin ’keksii’ kiinnittää huomiota johonkin spekulatiiviseen
syytteelle vaihtoehtoiseen tapahtumainkulkuversioon, ei siis vielä riitä luomaan järke-
vää epäilyä syytettä vastaan.”48  Mikäli vaatimuksesta, jonka mukaan vaihtoehtoisen
selityksen on perustuttava nimenomaan oikeudenkäyntiaineistoon, luovuttaisiin, jär-
kevä epäilys voitaisiin perustaa lähes mihin tahansa mielikuvituksen luomukseen.49

Yleensä vaihtoehtoinen hypoteesi ei voi olla varteenotettava, jollei tuomioistuin sa-
malla hyväksy jotain järkevää syytä sille, miksi syytetty ei itse ole vaihtoehtoa tuonut
esiin (tai miksi syytetty on mahdollisesti jopa puhunut sille ristiriitaisesti).50

44 Näin esimerkiksi Frände 2003 s. 566.
45 Näin Pölönen s. 157–158.
46 Hypoteesimetodista perusteellisemmin Ks. Pölönen s. 158–179 ja siinä viitattu kirjallisuus.
47 Pölönen s. 169.
48 Ks. tarkemmin Pölönen s. 171–172. (Kursivointi tämän kirjoituksen tekijän)
49 Frände 2003 s. 566.
50 Näin Pölönen s. 172.
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