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Ritva Sahavirta

Käännetty todistustaakka
rikosprosessioikeudessa

1. Yleistä todistustaakasta ja käännetystä todistustaakasta

Rikosasiassa todistustaakka on kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla. Tämä pe-
riaate ilmenee selkeästi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentista, jossa
todetaan, että rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat, joihin hänen vaati-
muksensa nojautuu. Asianomistajalla on kantajana näyttötaakka silloin, kun hän yksin
käyttää oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n mukaista syyte-
oikeuttaan tai hänen rangaistusvaatimuksensa poikkeaa syyttäjän esittämästä.

Oikeuskirjallisuudessa ollaan varsin yksimielisesti sillä kannalla, että syyttäjän
todistustaakka on rikosprosessioikeudessa poikkeukseton. Tirkkosen mukaan kantajan
ensisijainen näyttövelvollisuus johtuu jo asian luonteesta: väärä syylliseksi julistava
tuomio on yleiseltä kannalta paljon vahingollisempi kuin virheellinen vapauttava tuo-
mio.1  Halila on todennut todistustaakan jaon rikosprosessissa perustuvan tämän pro-
sessilajin erityisluonteeseen ja siitä johtuviin oikeusturvatarpeisiin. Halilan mukaan
kansalaisten turvallisuudentunnekin järkkyisi, jos syyttäjällä ei olisi laajaa riskiä
todistelussa.2  Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa kannanotot ovat samansisältöisiä.
Jonkka on katsonut rikosprosessissa kantajalla olevan selkeän yksinomaisesti todistusta-
akka.3  Samalla kannalla ovat myös Frände4 , Jokela5 , Jääskeläinen6 , Lappalainen7  ja
Virolainen.8  Uusimmassa oikeuskirjallisuudessa Pölönen toteaa, että todistustaakka-
normi rikosprosessioikeudessa ilmaisee oikeusvaltiossa vallitsevaa syyttömien suo-
jaamisen arvoa, joka syrjäyttää konkreettisella tavalla rikosten selvittämisintressin.9

Oikeuskirjallisuudessa on vallinnut yksimielisyys myös siitä, että syyttäjän todistus-
taakka kattaa kaikki teon rangaistavuuden edellytykset; teon oikeudenvastaisuuden,

1 Tirkkonen 1972 s. 149–154.
2 Halila 1955 s. 87–88.
3 Jonkka 1992 s. 97–98.
4 Frände 1999 s. 338.
5 Jokela 2000 s. 343.
6 Jääskeläinen 1997 s. 111, 155.
7 Lappalainen 2001 s. 321.
8 Virolainen – Pölönen 2003 s. 168, 423–424.
9 Pölönen 2003 s. 133.
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syytetyn syyntakeisuuden, tahallisuuden/tuottamuksen, rangaistuksen määräämis-
perusteet sekä anteeksianto- ja oikeuttamisperusteet.10  Syyttäjän on esitettävä kaikista
näistä seikoista (oikeustosiseikoista) tuomitsemiseen riittävä näyttö. Todistustaakka ei
kuitenkaan ulotu oikeuskysymyksiin, koska tuomioistuin tuntee lain ja arvioi todistelun
kohteena olevien oikeustosiseikkojen oikeudellisen merkityksen viran puolesta.11

Ainoa todistustaakkaan liittyvä erimielisyys, joka suomalaisessa oikeuskirjallisuu-
dessa on esitetty, on koskenut syyteoikeuden vanhentumista ja näyttövelvollisuutta
siitä. Tirkkosen mukaan syytetyn tulee näyttää syyteoikeuden vanhentuminen, syyttä-
jälle kuuluu ainoastaan vanhentumisen keskeytymisen osoittaminen.12  Vakiintuneesti
oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että syyttäjälle kuuluu myös velvollisuus
näyttää syyteoikeuden säilyminen.13  Oikeuskäytännössä on tiettävästi edellytetty poik-
keuksetta syyttäjän osoittavan kaikki syyteoikeuden vanhentumiseen liittyvät seikat.

Oikeudenkäymiskaaren ja oikeuskirjallisuuden perusteella todistustaakan yksinomai-
nen kuuluminen rikosasiassa syyttäjälle on selkeää. Oikeudellisessa keskustelussa on
kuitenkin ajoittain nostettu esiin myös mahdollisuus ottaa tiettyjen rikostyyppien, ku-
ten talousrikosten, yhteydessä käyttöön käännetty todistustaakka. Kun vakava talous-
rikollisuus erilaisten lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten muutosten seurauksena
kasvaa, julkisuutta saavat ja keskustelua synnyttävät usein sellaiset rikosoikeuden-
käynnit, joissa myös näyttöongelmat kulminoituvat. Ongelmat voivat aiheutua vaikeu-
desta saada selvitystä tapahtumien ulkoisesta kulusta kuten varojen siirroista ulko-
maille tai epäiltyjen tahdon suuntautumisesta kuten hyötymistarkoituksesta. Kyse voi
olla myös jatkuvasti ilmenevistä näyttöongelmista kuten bulvaanisuhteista, joihin esi-
merkiksi harmaan talouden torjunnan yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskustelu on perustunut ajatukselle, että todistustaakan kääntäminen rikosasiassa
osittain vastaajalle ratkaisee käytännössä usein esiintyviä vaikeita näyttöongelmia.

Käännettyä todistustaakkaa koskeva keskustelu näyttäisi toistuvan tietyin ajoin.
Viime vuosina on käyty saman sisältöistä keskustelua kuin 1970- ja 1980- lukujen
vaihteessa, jolloin pohdittiin mahdollisuutta todistustaakan kääntämiseen kirjanpito-
rikosten ja bulvaanisuhteiden yhteydessä. Tuolloin tehdyt ehdotukset saivat osakseen
ankaraa kritiikkiä, koska niiden katsottiin loukkaavan yleistä oikeustajua ja vaaranta-
van epäiltyjen oikeusturvaa.14  Käydyn keskustelun osalta on todettava, että kirjanpi-
don hävittämisen kriminalisointiin liittyvät näyttöongelmat ovat sittemmin helpottuneet,
kun 1.1.1991 voimaan tulleessa rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

10 Tirkkonen 1972 s. 150–153, Jonkka 1992 s. 98, Virolainen 1995 s. 309, Frände 1999 s. 338, Jokela
2000 s. 26, 343, Lehtonen 2003 s. 263, Pölönen 2003 s. 133, 164. Ks. kuitenkin Klami 2000 s. 91 –94,
joka kiinnittää huomiota erityisesti ongelmiin, joita syyttäjällä tavanomaisesti on tahallisuuden näyttä-
misessä. Klamin mukaan myöskään pelkkä väite hätävarjelusta tai pakkotilasta ei riitä, vaan vetoami-
nen niihin edellyttää vastaajalta ainakin jonkinlaista perusnäyttöä. Samoin myös Ekelöf Ruotsissa 1995
s. 120–121.

11 Lappalainen 2001 s. 317.
12 Tirkkonen 1972 s. 152.
13 Ks. Halila 1959 s. 358, Jonkka 1992 s. 98.
14 Jonkka 1991 s. 101–102.
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säädettiin rikoslain 30 luvun 10 §:ssä myös tuottamuksellinen kirjanpitorikos rangais-
tavaksi. Törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta kirjanpidon hävittämisestä tai
hukkaamisesta voi nyttemmin tuomita enimmillään kahden vuoden vankeusrangais-
tukseen.  Näyttöongelmat ratkaistiin aineellista lainsäädäntöä muuttamalla. Bulvaani-
suhteita koskevat näyttöongelmat ovat edelleen ajankohtaisia.

Viime vuosien kiinnostavin käännettyä todistustaakkaa rikosoikeudessa koskeva
keskustelu on käyty uudistettaessa rikoslain 10 lukuun sittemmin sijoitettuja rikos-
hyödyn menettämistä koskevia säännöksiä. Rikoshyödyn menettämisseuraamus on
talousrikollisuuden torjunnassa tehokas keino. Talousrikoksia suunnittelevat joutuvat
useammin kuin perinteiseen rikollisuuteen syyllistyvät arvioimaan etukäteen menet-
telynsä haittoja ja hyötyjä. Taloudelliset arvot ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.
Tämän vuoksi uhka teosta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista menetyksistä lie-
nee tehokkain tätä rikollisuutta ennaltaehkäisevä tekijä. Menettämisseuraamusten te-
hokkuutta talousrikollisuuden torjunnassa rasittavat kuitenkin samat näyttöongelmat
kuin talousrikoksissa yleisemminkin kuten subjektiivisiin tunnusmerkistötekijöihin
liittyvät kysymykset, tekojen kohteena tai tuottona syntyneiden varojen alkuperän ja
omistajan näyttäminen ja rikosoikeudellisessa vastuuasemassa olevan selvittäminen.

Yleisimpiä huomattavaa taloudellista hyötyä tuottavia rikoksia ovat huumausaine-,
rahanpesu- ja talousrikokset. Näihin liittyvien näyttöongelmien ratkaisemiseksi rikos-
lain 10 luvun säännösten uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin,
että luvun 3 §:ssä säädettyyn laajennettuun hyödyn menettämiseen liittyisi myös kään-
nettyä todistustaakkaa koskeva säännös. Esityksen mukaan rikoksentekijä olisi voitu
tuomita menettämään myös muuta omaisuutta kuin mitä on näytetty rikoksella saaduksi,
ellei hän pysty saattamaan todennäköiseksi, että omaisuus on saatu laillisesti.15  Koska
säännösehdotuksen epäiltiin olevan ristiriidassa syyttömyysolettaman kanssa, edus-
kunta muutti säännöksen sisältöä siten, että todistustaakka säilyy syyttäjällä, mutta
näyttökynnystä omaisuuden alkuperästä madallettiin.

Ratkaisu ilmaisee Suomessa noudatettua varsin tiukkaa tulkintaa syyttömyysolet-
tamasta, johon todistustaakkanormin rikosoikeudessa voidaan nykyisin katsoa perus-
tuvan. Tulkintaa voidaan pitää tiukkana erityisesti siksi, että laajennetun hyödyn menet-
tämisessä ei ole kysymys epäillyn syyllisyyden, vaan omaisuuden alkuperän arvioimi-
sesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin (EIT) on ratkaisukäytännössään katso-
nut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan 2 kohdan syyttömyysolet-
tama ei soveltunut konfiskaatiota koskevaan asiaan, koska siinä ei ollut kyse uudesta
syytteestä, vaan aikaisempaan langettavaan tuomioon perustuvasta menettämisseuraa-
muksesta. Syyttömyysolettamaa ei ole ratkaisukäytännössä sovellettu myöskään ran-
gaistuksen määräämisperusteisiin.16  Euroopan Neuvostoon kuuluvien Saksan, Hol-
lannin, Ison-Britannian ja Tanskan lainsäädäntöön vastaavanlainen säännös on otettu
1990-luvulla.17

15 HE 80/2000 vp s. 23, 26.
16 Ks. Phillips v. Yhdistynyt Kuningaskunta 5.7.2001 ja Butler v. Yhdistynyt Kuningaskunta 27.6.2002.
17 Virolainen – Pölönen 2003 s. 192 alaviite 78. Ks. Viljanen 2002 s. 3–20.
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Suomalainen oikeuskirjallisuus ja lainsäätäjä ovat edellä kuvatuin tavoin suhtautu-
neet erittäin tiukasti todistustaakkaan rikosoikeudessa nimenomaan oikeusturvasyistä.
Rikosprosessioikeuden tulee rikosvastuuta ja aineellista rikosoikeutta toteuttaessaan
nimenomaan huolehtia oikeusturvan korostamisesta ja oikeusturvatakeiden luomises-
ta. Jonkka kiteyttää rikosprosessin oikeusturvavaatimusten keskeiseksi sisällöksi
syyttömän suojaamisen ja inhimillisen kohtelun periaatteet.18

Oikeuskäytännössä korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2001:95 ilmenee, että
syyttäjällä oli huumausainerikosasiassa todistustaakka myös maahantuotujen lääkkei-
den käyttötarkoituksesta, vaikka lääkelaitos oli antanut määräyksen, jonka mukaan
lääkkeiden maahantuojan on kyettävä osoittamaan lääkkeiden käyttö omaa lääkinnällistä
tarvetta varten. Todistustaakka ei asiassa kääntynyt lakia alemman asteisen määräyk-
sen perusteella.

Edellä esitetystä huolimatta alemmat tuomioistuimet saattavat erityisesti talous-
rikoksia koskevien päätösten perusteluissa todeta, että todistustaakka on kääntynyt tai
ettei vastaaja ole näyttänyt väitettään toteen. Esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeus tuo-
mitsi 7.11.1996 (nro 1289) L:n velallisen epärehellisyydestä, kun hän ei ollut näyttä-
nyt, että hänen yhtiöstä tekemillään nostoilla oli hyväksyttävä peruste. Helsingin ho-
vioikeus puolestaan tuomitsi 13.5.1997 (nro 1572). V:n törkeästä velallisen petokses-
ta, kun näyttövelvollisuutta V:n varallisuusasemasta konkurssiin asettamishetkellä ei
voitu sälyttää yksin syyttäjälle ja V:n kertomusta pesäluettelossa salatuiksi väitettyjen
varojen kulumisesta elantomenoihin ei pidetty uskottavana. Samoin Helsingin hovioi-
keus katsoi 12.4.2001 (nro 1016) A:n ja P:n syyllistyneen törkeään veropetokseen,
kun syyttäjä oli näyttänyt maahantuotujen tavaroiden todellisen tullausarvon, josta
tullille oli annettu vääriä tietoja, eivätkä vastaajat olleet esittäneet väitteidensä tueksi
näyttöä siitä, että ulkomaille tehtyjen rahasuoritusten peruste on ollut muu kuin Suo-
meen tuotujen tavaroiden ostohintasuoritukset. Vaasan hovioikeus taas tuomitsi
25.6.2002 (nro 782) H:n velallisen epärehellisyydestä, kun hän ei ollut kyennyt uskot-
tavasti selvittämään, miksi hän oli välittömästi ennen yhtiön konkurssia ryhtynyt käyt-
tämään käteismaksuja, joiden perusteen hän oli kertonut vain ylimalkaisesti. Syyttäjä
oli näyttänyt yhtiön pankkitililtä tapahtuneiden nostojen määrän. H oli laiminlyönyt
kirjanpidon pitämisen ja hävittänyt tositteet. Näin ollen hovioikeus totesi, että kun
objektiivista selvitystä varojen käytöstä ei ollut, näytön arvioinnissa ratkaisevaa oli se,
mikä merkitys H:n omalle kertomukselle voitiin antaa.

Ovatko alemmat oikeusasteet talousrikosasioissa asettumassa näyttöongelmien ta-
kia lainsäätäjän, korkeimman oikeuden ja oikeuskirjallisuuden kanssa osittain eri lin-
joille vai onko kyse tuomioistuimen päätöksen perustelujen epätarkasta muotoilusta ?
Onko rikosasiassa mahdollista edellyttää vastaajalta näytön esittämistä hänelle myön-
teisistä seikoista?

18 Jonkka 1992 s. 19–23. Ks. myös Pölönen 2003 s. 133 ja Virolainen – Pölönen 2003 s. 141–142.



229

2. Käännetty todistustaakka ja syyttömyysolettama

2.1. Syyttömyysolettama rikosprosessioikeudessa

Todistusoikeudessa näytön arviointi jaetaan nykyään Suomessa todistusharkintaan ja
näytön riittävyyden arvioimiseen. Todistusharkinnassa arvioidaan, miten esitetyn todis-
tusaineiston näyttöarvo on määriteltävä yksittäisen todisteen kohdalla tai kokonais-
näytön osalta, joka muodostuu yhdensuuntaisista ja vastakkaisista todisteista. Lisäksi
määritellään, miten näyttöarvoratkaisu perustellaan.

Todistusharkinnassa arvioidaan empiirisiä tai loogisia kysymyksiä. Näytön riittä-
vyyden arvioiminen kohdistuu normatiivisiin kysymyksiin: näyttökynnyksen korkeu-
teen ja todistustaakan jakoon. Todistustaakan jaossa on kyse siitä, kumpi oikeuden-
käynnin osapuolista kantaa haitalliset seuraamukset siitä, että asiassa merkitykselli-
nen oikeustosiseikka jää selvittämättä.19  Todistustaakkanormit osoittavat riskinkantajan
lisäksi myös sen, kuinka korkea todennäköisyys riittävältä näytöltä vaaditaan.20

Syyttäjän todistustaakan katsotaan nykyisin perustuvan OK 17:1.2:n ja oikeusturvata-
keita koskevan perustuslain 21 §:n 2 momentin isäksi ihmisoikeussopimusten syyttö-
myysolettama-artikloihin: Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2
kappaleeseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuk-
sia koskevan yleissopimuksen 14 artiklan 2 kappaleeseen.21  Nämä syyttömyysolettama-
artiklat ovat rikosprosessia koskevia keskeisiä tuomitsemiskynnysnormeja. 22

Hallituksen esityksessä, joka koskee ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-
miseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten
hyväksymistä todetaan, että “syyttömyysolettama merkitsee sitä, että syyttäjän on pys-
tyttävä näyttämään rikossyyte toteen ja toisaalta sitä, että ketään ei saa kohdella syyl-
lisenä ennen syyllisyyden vahvistavaa tuomiota “.23

Syyttömyysolettama edellyttää, että rikosasia käsitellään puolueettomassa tuomiois-
tuimessa, joka pyrkii aineelliseen totuuteen, syyttäjällä on todistustaakka, epäselvissä
näyttökysymyksissä noudatetaan in dubio pro reo -periaatetta ja syytetyllä on oikeus
esittää vastanäyttöä tai pysyä passiivisena.24  Lisäksi tuomioistuimen tulee perustella
hylkäävät tuomionsa siten neutraalisti, ettei vapautetun syyttömyyttä aseteta kyseen-
alaiseksi ja viranomaisten on jo ennen esitutkinnan alkua muotoiltava asiaan liittyvät
lausumansa siten, ettei syyttömyysolettamaa rikota.25

19 Jonkka 1991 s. 53–54 ja 1992 s. 77–78, Virolainen 1995 s. 44–45,  Lappalainen 2001 s. 128–129, 294–
298,  Lehtonen 2003 s. 257–258.

20 Lappalainen 2001 s. 307.
21 Lappalainen 2001 s. 321.
22 Lappalainen 1992 s. 147. Ks. myös Halila 1975 s. 288 – 301 in dubio pro reo -periaatteen ja siihen

keskeisesti kuuluvan syyttömyysolettaman historiallinen kehitys ja sisältö.
23 HE 22/1990 vp s.7.
24 Jääskeläinen 1997 s. 210–211 ja Lehtonen 2003 s. 265–266.
25 Ervo 2003 s. 3 alaviite 9.
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Jonkka on katsonut syytetyn suosimisperiaatteen, in dubio pro reo -periaatteen ja
tuomitsemiskynnyksen korkeuden olevan niin läheisessä keskinäisessä suhteessa, että
niitä voidaan pitää syyttömyysolettaman eritasoisina konkreettisina ilmauksina.26

Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien syyttömyysolettamanormien perusteella
käännetty todistustaakka rikosoikeudessa ei näyttäisi teoreettisesti mahdolliselta. Oi-
keuskirjallisuudessa on aikaisemminkin oltu edellä kerrotuin tavoin sillä kannalla, että
rikosasiassa todistustaakka on yksin syyttäjällä. Tämän vuoksi on esitetty, ettei rikos-
prosessissa ole varsinaista todistustaakan jakoa.27

2.2. Syyttömyysolettaman soveltamisala

Syyttömyysolettama koskee sekä lainsäätäjää että lainkäyttäjää ja sitä sovelletaan koko
rikosprosessin ajan.28  Esitutkintalain 7 §:n 2 momentissa on nimenomaisesti säädetty,
että epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Säännöksellä on katsottu ole-
van merkitystä jo ennen esitutkinnan käynnistymistä. Viranomaiset eivät näin ollen
voi missään vaiheessa ennen tuomioistuimen syyksilukevaa päätöstä todeta henkilön
syyllistyneen tiettyyn rikokseen. 29

Käytännössä ongelmia on joskus tuottanut poliisin tiedottaminen esitutkinnan ai-
kana tai sitä ennen sekä siihen liittyvät sananvalinnat. Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuin on 6.9.2001 ratkaisussaan Kalliola ja muut v. Suomi lausunut, ettei EIS 6 artiklan
2 kohtaa ollut asiassa rikottu, koska poliisi ei ollut nimennyt tiettyä henkilöä, jonka
osalta syyttömyysolettama olisi kumottu. Tuomioistuin toteaa kuitenkin, että EIS 6
artiklan 2 kohta ei estä viranomaisia tiedottamasta rikostutkimuksista, mutta tiedotta-
misessa on noudatettava kaikkea tarpeellista varovaisuutta, jotta syyttömyysolettamaa
ei rikottaisi. Tuomioistuin ulotti syyttömyysolettaman soveltamisalan näin jo esitutkinta-
vaiheeseen.30

Syyttömyysolettama ja in dubio pro reo -periaate ovat prosessioikeudellisia peri-
aatteita, joten niitä sovelletaan vain näytön arvioimiseen, ei oikeuskysymyksiin.31

26 Jonkka 1991 s. 237.
27 Tirkkonen 1972 s. 151, Lappalainen 2001 s. 321.
28 Ks. Träskman 1988 s. 477–478 henkilöllisestä ulottuvuudesta. Rikosprosessin määritelmän osalta EIT:n

tulkinnan mukaan henkilö voi olla rikoksesta syytetyn asemassa EIS:ssä tarkoitetuin tavoin myös sil-
loin, kun häneen kohdistuu kurinpito- tai hallinnollinen menettely. Jopa veronkorotuksen määrääminen
on katsottu eräissä tapauksissa EIS:n soveltamisalaan kuuluvaksi. Ratkaisevaa on, onko henkilö
menettelyssä sellaisessa asemassa, että se tosiasiallisesti muistuttaa rikoksesta syytetyn asemaa. Esim.
Funke v. Ranska 25.2.1993, Saunders v. Yhdistynyt Kuningaskunta 17.12.1996, J.B. v. Sveitsi 3.5.2001.

29 Virolainen – Pölönen 2003 s. 273.
30 Syyttäjille on jo oikeuskanslerin ohjeissa aikanaan tähdennetty sitä, että syyttäjän ratkaisuissa, jotka

eivät perustu nykyisiin ROL 1: 7 – 8 , ei saa todeta epäillyn syyllistyneen tiettyyn rikokseen.  Ohje on
edelleen voimassa valtakunnansyyttäjän 20.1.2000 syyttäjille antaman yleisen ohjeen (VKS2000:2)
mukaisesti.

31 Träskman 1988 s. 475.
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Syyttömyysolettaman soveltamisalaa ja näyttökynnyksen eroa rikos- ja siviilipro-
sessissa koskee EIT:n 11.2.2003 antama ratkaisu Ringvold v. Norja. Siinä EIT katsoi,
että syytteen hylkäävän tuomion jälkeen oli mahdollista nostaa riita-asian käsittely-
järjestyksessä samaa asiaa koskeva vahingonkorvauskanne syyttömyysolettamaa rik-
komatta, koska näyttökynnys näissä prosessilajeissa erosi toisistaan.32  Edellytyksenä
oli, että korvauskanne ei ollut perustanut rikossyytettä valittajaa vastaan.

Syyttömyysolettamaa ei asiassa ollut rikottu, koska kanne oli koskenut yksityis-
oikeudellista korvausta, siinä oli ollut vain yksityisiä asianosaisia, sitä oli käsitelty
siviiliprosessin järjestyksessä, siinä oli esitetty laajasti uutta näyttöä pelkästään korvaus-
kysymyksestä eikä asiassa annettu ratkaisu sisältänyt vastaajan rikokseen syyllisty-
mistä osoittavia lausumia. Korvauksen tarkoitus hyvittää uhrin vahinkoa ja kärsimyk-
siä sekä sen suuruus eivät myöskään antaneet tuomitulle korvaukselle rangaistusseu-
raamuksen luonnetta. Koska kansallisen lainsäädännön mukaan korvausvaatimus oli
ollut toteutettavissa syytteen hylkäävästä tuomiosta huolimatta, korvausasia ei ollut
myöskään rikosasian välitön jatko tai seurannainen.

Ratkaisussa todettiin lisäksi näyttökynnyksen vahingonkorvausasiassa poikkeavan
merkittävällä tavalla rikosasiassa vaaditusta, joten syyllisyyden puuttumiseen perus-
tuva hylkäävä rikostuomio, ei estänyt tuottamusta edellyttävän vahingonkorvauksen
tuomitsemista.33  Eräissä tilanteissa asianomistajalla on Suomessakin mahdollisuus
turvata taloudelliset oikeutensa vahingonkorvauskanteella, vaikka rikossyyte olisi
hylätty tai sitä ei ole nostettu lainkaan.34

Koska syyttömyysolettaman soveltamisala kattaa EIT:n ratkaisukäytännön perus-
teella kaikki tilanteet, joissa henkilön voidaan katsoa olevan rikoksesta epäillyn ase-
massa, todistustaakkaa ei näyttäisi olevan mahdollista kääntää epäillylle/vastaajalle
rikosprosessin missään vaiheessa.

32 Ks. Suomessa Lappalainen 1986 s. 452–459, 471–496 syyteasiaan liittyvän vahingonkorvausasian
käsitteleminen erillisenä riita-asiana ja rikosasiassa annetun hylkäävän tuomion vaikutuksesta vahingon-
korvauskanteen arvioimiseen ja Lappalainen 2001 s. 346 näyttökynnyksestä rikosasiaan perustuvassa
vahingonkorvauskanteessa.  Lappalainen asettaa vahingonkorvauskysymyksessä yhtä korkean näyttö-
kynnyksen sekä siviili - että rikosprosessissa.

33 Vrt. EIT Y v. Norja 11.2.2003, jossa EIT katsoi EIS 6 art. 2 loukatun, kun riita-asian tuomiossa aikai-
semmin hylätyn syytteen mukainen teko luettiin vastaajalle syyksi.

34 Ks. KKO 2004:33 jossa veropetosta koskeva syyte oli hylätty syyteoikeiden vanhentumisen takia, mutta
teosta aiheutunut vahinko tuomittiin vastaajan korvattavaksi. KKO kiinnitti huomiota päätöksen
perustelemiseen ja tarpeeseen selvästi ilmaista, että teko on täyttänyt tunnusmerkistön! Lisäksi KKO
on julkaisemattomassa päätöksessään 16.6.2000 nro 1266, jossa syyttäjä oli jättänyt syytteen nosta-
matta riittävän näytön puuttuessa epäillyn tahallisuudesta, lukenut teon rikokseen perustuvassa vahingon-
korvausasiassa vastaajalle syyksi (“menettely voidaan lukea tahallisena hänen viakseen”) ja tuominnut
vahingonkorvauksen kantajalle.
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2.3. Syyttömyysolettaman kumoaminen

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan oikeuden tulee, harkit-
tuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja, päättää, mitä asiassa on pidettävä
totena. Tuomioistuin voi kumota syyttömyysolettaman vain, kun rikosasiassa syyttäjä
(tai asianomistaja) on esittänyt väittämistaakkansa alaisista oikeustosiseikoista niin
vakuuttavan näytön, että niitä voidaan pitää ilman järkevää epäilyä tosina. Tästä pää-
säännöstä, jonka mukaan syyttömyysolettaman voi kumota vain tuomioistuin, poiketaan
ainoastaan rangaistusmääräysmenettelyssä, jossa syyttäjä vahvistaa epäillyn syyllisyy-
den asiakirjoista ilmenevän perusteella sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain 1 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, joissa syyttäjä tekee ns. seuraamus-
luontoisen päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, millaista
näyttöä syyttäjällä tulee olla, jotta hän voi kumota syyttömyysolettaman kirjallisessa
menettelyssä. Jonkka katsoo, että abstraktin näyttövaatimuksen täyttämiseen riittää
seuraamusluonteisesti syyttämättä jätettäessä sama todennäköiset syyt – vaatimus kuin
syytettä nostettaessakin. Näytölle ei tule asettaa korkeampia edellytyksiä kuin mitä
lainsäädännöstä ilmenee. Lisäksi syyttämättä jätetyllä on käytettävissään riittävät
oikeusturvatakeet, kun hän voi viedä syyllisyyskysymyksen tuomioistuimen ratkais-
tavaksi.35  Myös Fränden mukaan todennäköiset syyt riittävät, koska korkeamman
kynnyksen asettaminen rajoittaisi epäillylle edullisen menettelyn soveltamisalaa.36

Tolvanen on asettunut samalle kannalle, koska myös hän katsoo epäillyn oikeusturvan
edellyttävän sitä. Lisäksi Tolvanen toteaa, ettei syyttäjä voi koskaan päätyä käytettä-
vissään olevan kirjallisen aineiston perusteella ratkaisuun, jossa syyttömyys suljettai-
siin pois samanlaisella varmuudella kuin tuomioistuimen päätöksessä.37

Jääskeläinen ei ole pitänyt syyttämättä jätetyllä olevia oikeusturvatakeita sellaisina,
että ne riittäisivät perusteeksi syyttömyysolettaman kumoamiselle syyttäjän ratkaisu-
toiminnassa alhaisemmalla näyttövaatimuksella kuin tuomioistuimessa. Jääskeläinen
perustaa kantansa näkemykseen siitä, että näyttö - ja oikeuskysymysten tulee täyttää
syyttäjän langettavassa päätöksenteossa samat selvyysvaatimukset kuin tuomioistui-
men syyttömyysolettaman kumoavassa tuomiossakin.38  Samalla kannalla ovat olleet
Träskman39  ja Lappalainen. Lappalainen katsoo, että ellei syyttäjän ratkaisulta vaadit-
taisi langettavaan tuomioon yltävää näyttöä, jäisi periaatteellinen mahdollisuus syyt-
teen hylkäämiseen, jos asiassa nostettaisiin syyte. Tätä teoreettistakaan mahdollisuut-

35 Jonkka 1991 s. 292–296.
36 Frände 1999 s. 159.
37 Tolvanen 2003 s. 357.
38 Jääskeläinen 1997 s. 258–260. Käytännön syyttäjätoiminnassa noudatettaneen pääosin Jonkan käsitys-

tä asiasta, koska Jääskeläisen ym. kannan mukainen menettely luultavasti lamauttaisi seuraamus-
luontoisen syyttämättä jättämisen lähes kokonaan. ROL 1:7–8 tavoiteltu resurssien säästö jäisi myös
kokonaan saavuttamatta.

39 Träskman 1991 s. 123 alaviite 84.
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ta ei Lappalaisen mukaan voida hyväksyä, joten on johdonmukaista vaatia syyttäjän
seuraamusluontoiselta ratkaisulta tuomitsemiskynnyksen ylittymistä.40

Syyttömyysolettaman kumoamiselta edellytetty korkea näyttökynnys turvaa sitä,
että vain syylliset tuomitaan rangaistukseen. Tuomioistuin (ja syyttäjä) joutuvat arvioi-
maan, mikä käsiteltävässä asiassa on riittävä näyttö. Jos jonkin oikeustosiseikan osalta
katsotaan, ettei näyttö ole riittävää tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen, todistustaakka-
normin perusteella rikosprosessissa seurauksen kantaa syyttäjä. Vastaajan ei tarvitse
esittää vastatodistelua syytteestä vapautuakseen. Vastaajan todistustaakka rikosasiassa
ei näin ollen näytä mahdolliselta.

2.4. Käännetty todistustaakka ja legaaliset presumptiot

Rikosasiassa vastaajalla voi olla todistustaakka vain, jos siitä on erikseen nimenomai-
sesti laissa säädetty.41  Tällainen säännös on OK 17 luvun 2 §:n 2 momentti, jossa
säädetään legaalisesta presumptiosta. Legaalisella presumptiolla tarkoitetaan lain mää-
räystä siitä, että tietty seikka on jonkin toisen seikan perusteella lähtökohtaisesti tosi.
Presumptio voidaan kuitenkin kumota sitä koskevalla vastanäytöllä. Legaalinen
presumptio on näin ollen todistustaakkanormi, joka asettaa näyttövelvollisuuden sille,
joka väittää, ettei presumptio ole tosi.42

Suomen rikosoikeudessa ei nykyisin juurikaan ole legaalisia presumptioita. Aikai-
semmin näyttövelvollisuus oli poikkeuksellisesti asetettu syytetylle 1.10.2000 asti
voimassa olleessa rikoslain 27 luvun 5 §:ssä, jossa kunnianloukkauksesta syytetyn
rikosoikeudellinen vastuu riippui siitä, pystyikö hän osoittamaan soimauksensa to-
teen. Vastaava säännös oli myös painovapauslain 32 §:ssä, jonka mukaan syytetyllä
painotuotteen päätoimittajalla oli todistustaakka tuottamuksensa puuttumisesta. Uu-
dessa 1.1.2004 voimaan tulleessa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
annetun lain (460/2003) 13 §:ssä päätoimittajan vastuu on sidottu tahalliseen tai huo-
limattomuudesta tehtyyn toimitustyön johtamis- ja valvontavelvollisuuden laiminlyö-
miseen. Aikaisempaa painovapauslain säännöstä vastaava rangaistussäännös on
alkoholilain 83 §:ssä (459/1968), jossa aluksen päällikölle asetetaan käytännössä
todistustaakka valvontavelvollisuutensa täyttämisestä, jotta hän voi vapautua rangaistus-
vastuusta salakuljetukseen. Alkoholirikossäännöksiä ollaan kuitenkin uudistamassa ja
siinä yhteydessä ko. säännös ehdotetaan kumottavaksi. 43

Legaalista presumptiota tosiasiallisesti vastaava säännös oli myös aikaisemmassa
teräaselain 7 §:ssä, jossa epäilty joutui rangaistusvastuusta vapautuakseen käytännös-
sä osoittamaan, että hänen hallussaan yleisellä paikalla ollut teräase oli hänelle välttä-

40 Lappalainen 1992 s. 148–149.
41 Vrt. KKO 2001:95 todistustaakka ei kääntynyt vastaajalle lääkelaitoksen antaman määräyksen perus-

teella, joka oli annettu lääkelain 19 §:n nojalla.
42 Lappalainen 1986 s. 451–452 ja  2001 s. 143–144 ja  2003 s. 468.
43 HE 13/2004 vp s.17.
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mätön työn vuoksi tai muulla hyväksyttävällä perusteella. Säännös on nyttemmin ku-
mottu järjestyslain (612/2003) tultua 1.1.2004 voimaan. Rikoslaissa on kuitenkin edel-
leen tunnusmerkistöjä, jotka perustuvat presumoidusti vaaralliselle käyttäytymiselle
kuten rattijuopumusta (RL 23:3) ja tuhotyötä (RL 34:1) koskevat säännökset. Suo-
messa ainakin Nuotio 44  on ollut sillä kannalla, että nämä vaarantamispresumptiot
tulisi olla mahdollista kumota vastanäytöllä.

Legaalisia presumptioita on oikeuskirjallisuudessa pidetty syyttömyysolettaman
vastaisina silloin, kun niissä säädetään oletetusta syyllisyydestä.45  EIS ei kuitenkaan
kiellä presumptioita ehdottomasti, koska kaikissa oikeusjärjestyksissä on tällaisia
presumptioita. Tämän vuoksi EIT:n ratkaisukäytännössä on edellytetty, että kansallis-
ten presumptioiden tulkintaa rajoitetaan siten, että vastaajan oikeuksia puolustautua
sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita kunnioitetaan. EIT on esimer-
kiksi katsonut, että käännetty todistustaakka herjausrikoksesta syytetyn kohdalla ei
riko oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.46

Tapauksessa EIT 7.10.1988 Salabiaku v. Ranska vastaaja oli tuomittu rangaistukseen
tullilaissa olevan säännöksen perusteella, jonka mukaan henkilö, jonka hallusta tava-
taan kiellettyjä esineitä, on niistä rikosoikeudellisesti vastuussa. Salabiaku oli saanut
lentokentällä haltuunsa lähetyksen, josta tullitarkastuksessa löytyi huumeita. Salabiaku
oli ottanut paketin haltuunsa, vaikka sitä ei ollut osoitettu hänelle eikä hänellä ollut
lähetykseen liittyviä asiakirjoja. Lentoyhtiön virkailija oli erikseen varoittanut
Salabiakua ottamasta tuntematonta lähetystä haltuunsa, koska tulli tarkastaa sen.
Salabiaku oli kuitenkin ottanut paketin ja ilmoittanut tullissa omistavansa sen.

EIT katsoi, ettei tapauksessa ollut rikottu EIS:a, koska tuomioistuimella on Rans-
kassa mahdollisuus hylätä syyte tullilain rikkomisesta, jos vastaaja pystyy näyttämään
kyseessä olleen force majeure – tilanteen. Salabiaku ei asiassa pystynyt osoittamaan,
että hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta toimia toisin. Vaikka se ei tullilain mukaan
olisi ollut välttämätöntä, kansallinen tuomioistuin oli käyttänyt asiassa harkintavaltaansa
arvioidessaan esitettyä selvitystä ja tuomitsi Salabiakun, koska syyttäjä oli osoittanut
vastaajan toimineen tahallaan.

Näin ollen laissa säädetyillä legaalisilla presumptioilla näyttäisi olevan mahdollista
asettaa vastaajalle todistustaakka. EIT on asettanut edellytykseksi vain sen, että vasta-
ajalla tulee olla mahdollisuus puolustautua presumptiota vastaan ja tuomioistuimen
harkintavaltaa ei saa presumptiolla kaventaa siten, että syyttömyysolettama menettää
merkityksensä.47

Suomessa legaalisista presumptioista ollaan luopumassa kokonaan. Koska EIT aset-
taa ratkaisukäytännöllään vain EIS:n soveltamisen vähimmäisedellytykset, sopimus-

44 Nuotio 1998 s. 466. Vrt.. Strandbakken 2003 s. 621–622 ja 628–629 Norjassa vastanäytön
esittämismahdollisuutta on rajoitettu  esim. seksuaalirikosten suojaikärajan osalta (strl. 109 §) ja alko-
holin jälkinauttimista koskien rattijuopumusasioissa (vtrl. 22 § 2).

45 Ervo 2003 s. 3 alaviite 9.
46 Pölönen 2003 s. 57 alaviite 158.
47 Ks. EIT Pham Hoang v. Ranska 25.9.1992, Phillips v. Yhdistynyt Kuningaskunta 5.7.2001.
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osapuolten on mahdollista tulkita EIS:ä tiukemmin kuin tuomioistuin. Jos tulevaisuu-
dessa katsottaisiin, että jokin käytännössä kestämättömäksi muodostunut näyttöongelma
olisi mahdollista ratkaista säätämällä legaalisen presumption sisältävä rangaistussään-
nös, syyttömyysolettaman tämän hetkinen tulkinta EIT:ssa ei sitä estä, jos oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä samalla huolehditaan. Legaaliset presumptiot
ovat varsin yleisiä esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

2.5. Käännetty todistustaakka, syyttömyysolettama
ja itsekriminointikielto

Syyttäjän todistustaakasta rikosasiassa johtuu, että epäillyllä ei ole velvollisuutta osoittaa
itseään syyttömäksi tai osallistua aktiivisesti syyllisyytensä selvittämiseen (itsekrimi-
nointikielto, itsekriminalisointisuoja, myötävaikuttamattomuusperiaate). Syytetyllä ei
ole totuudessa pysymisvelvollisuutta eikä velvollisuutta lausua asiassa mitään.48

Itsekrimininointikielto estää epäillyn tai syytetyn velvoittamisen aktiivisesti myötä-
vaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen. Epäilty on kuitenkin velvollinen passiivi-
sesti sallimaan tai sietämään viranomaisten häneen kohdistamat tutkintatoimet kuten
pakkokeinojen käytön.49

Suomen rikosprosessioikeudessa noudatetaan näytönarvioinnissa (näyttöarvon
määräämisessä) oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyä va-
paan todistusharkinnan periaatetta. Tuomari arvioi esitettyjen todisteiden näyttöarvon
vapaasti ilman harkintaa rajaavia normatiivisia määräyksiä. Tuomarin tulee kuitenkin
päätyä ratkaisuunsa käyttäen apunaan yleisesti hyväksyttäviä kokemussääntöjä ja yk-
sittäiseen asiaan liittyviä tosiseikkoja. Lopputuloksen tulee aina olla objektiivisesti
perusteltu.50

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 5 § ilmaisee vapaan todistelun periaatteen, jonka
mukaan rikosasiassa tuomioistuin voi käyttää todistusharkinnassa kaikkia laillisesti
tietoonsa saamiaan seikkoja hyväkseen.  Säännöksen mukaan todisteena voidaan käyttää
myös asian asianosaisen vaikenemista jostakin seikasta, jota häneltä tiedustellaan.
Sanamuotonsa mukaan sitä sovelletaan kaikkiin oikeudenkäynnin asianosaisiin, myös
vastaajaan. Oikeuskirjallisuudessa säännöstä on tulkinnut näin Hormia.51

Träskman on katsonut, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 5 § on ristiriidassa
ihmisoikeussopimuksista ilmenevän syyttömyysolettaman kanssa eikä syytetyn vai-
kenemista voida tämän vuoksi ottaa todistusharkinnassa lainkaan huomioon.52   Sa-
malle kannalle ovat asettuneet myös Virolainen53  ja Jonkka.54

48 Aalto 1965 s. 19, Hormia 1979 s. 50, Virolainen – Pölönen 2003 s. 273.
49 Ervo 2003 s. 25.
50 Jonkka 1991 s. 82–83, Lappalainen 2001 s. 298–299 , Virolainen – Pölönen 2003 s. 425.
51 Hormia 1979 s. 50–54.
52 Träskman 1987 s.290–292 ja 1988 s. 475–476.
53 Virolainen 1995 s. 311–312.
54 Jonkka 1991 s. 224 ja 1992 s. 47.
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Lappalaisen mukaan OK 17:5:n soveltaminen syytettyyn ei ole yhteydessä syyttö-
myysolettamaan. Syyttömyysolettamasta johdetaan syyttäjän todistustaakka. Todis-
tustaakkanormin perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, millaista näyttöä rikos-
asiassa voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko syyttömyysolettama kumot-
tavissa syyttäjän esittämän näytön perusteella.55  Pölönen on todennut, että OK 17:5
perusteella epäillyllä ja syytetyllä voidaan sanoa olevan Suomen oikeusjärjestelmässä
jonkinasteinen toimimisvelvollisuus: häneen voidaan kohdistaa pakkokeinoja ja hä-
nelle voidaan tehdä kysymyksiä prosessin kaikissa vaiheissa. Tämä on omiaan kaven-
tamaan vastaajan itsekrimininointisuojaa.56

Koska Suomessakin voimassa olevat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä sääntel-
evät rikosprosessuaaliset normit perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin,
niiden tulkinnassa on otettava huomioon sopimuksia tulkitsevien elinten ratkaisu-
käytäntö. EIT on katsonut, että syytetyn vaikenemisoikeudella on keskeinen asema
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisessa. Syytetyn vaikeneminen voidaan
kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa syyttäjän esittämän näytön vakuuttavuutta, jos
teko-olosuhteet antavat aiheen vaatia syytetyltä selitystä. Olosuhteiden ja syytetyn oi-
keuksien välisessä kokonaisarvioinnissa tulee ottaa erityisesti huomioon viranomais-
ten rikosprosessin aikana käyttämän välittömän tai välillisen pakon aste.57

Syytetyn vaikeneminen ei kuitenkaan EIT:n käytännön mukaan voi muodostaa koko
näyttöä asiassa tai edes pääosaa siitä. Periaate ilmenee selkeästi ratkaisusta Telfner v.
Itävalta 20.3.2001, jossa kansalliset tuomioistuimet olivat liikennerikosasiassa käyttä-
neet vastaajan vaikenemista asiassa näyttönä häntä vastaan, vaikka syyttäjä ei ollut
esittänyt vastaajan syyllisyydestä vakuuttavaa näyttöä. Todistustaakka oli asiassa kään-
netty syyttäjältä syytetylle ja EIS 6 artiklan 2 kohtaa katsottiin rikotun.

Syyttömyysolettamasta johdetun syyttäjän todistustaakan kääntäminen ei näin ol-
len EIT:n mukaan ole mahdollista. Eri asia on, että syyttömyysolettamaa ja siihen
liittyvää itsekriminointisuojaa ei ratkaisukäytännön mukaan loukata, jos vastaajan
vaikeneminen hyväksytään todisteeksi olosuhteissa, joissa syyttäjä jo on pääosin täyt-
tänyt todistustaakkansa. OK 17:5 soveltaminen vastaajan käyttäytymisen arvioimi-
seen todisteena todistusharkinnassa tulisi näillä edellytyksillä olla mahdollista myös
Suomessa.

Ovatko hovioikeudet näin ollen perustelleet aikaisemmin mainitut ratkaisunsa vir-
heellisesti, kun ne ovat katsoneet todistustaakan asiassa kääntyneen, vaikka se rikos-
asiassa ei näyttäisi olevan mahdollista?

Voisiko vastaajalla olla velvollisuus näyttää toteen syytettä vastaan olevat seikat,
joihin hän vetoaa? Onko vastaajalla Suomen rikosprosessioikeudessa informaatio-,
selitys- tai konkretisoimistaakka?

55 Lappalainen 1992 s. 147.
56 Pölönen 2003 s. 203 alaviite 83.
57 Esim. Murray v. Yhdistynyt Kuningaskunta 8.2.1996, Averill v. Yhdistynyt Kuningaskunta 6.6.2000,

William ja Karen Condron v. Yhdistynyt Kuningaskunta 2.5.2000, Beckles v. Yhdistynyt Kuningas-
kunta 8.10.2002.
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3. Vastaajan velvollisuuksista todistusoikeudessa

3.1. Yleistä todistelusta

Rikosasiassa syyttäjän tulee syytteen teonkuvauksessa esittää kaikki ne oikeustosi-
seikat, jotka ovat edellytyksenä laissa säädetyn rikoksen tunnusmerkistön täyttymiselle.
Syyttäjällä on näin ollen väittämistaakka kaikista teon rikosoikeudelliselle arvioinnille
välttämättömistä oikeustosiseikoista. Vastaajalla ei vastaavaa velvollisuutta syyttömyys-
olettaman takia ole.58

Syyttäjän tulee esittää oikeudenkäynnissä näyttöä kaikista oikeustosiseikoista, jot-
ka sisältyvät syytteen teonkuvaukseen. Objektiviteettiperiaate edellyttää, että syyttäjä
ei saa myöskään salata syytettä vastaan puhuvia todisteita. Todistelun kohteena voivat
oikeustosiseikkojen lisäksi olla myös todistustosiseikat, kokemussäännöt, aputosiseikat
tai oikeussäännöt. Oikeustosiseikat ovat kuitenkin todistelun lopullinen kohde.59

Todistusharkinnassa tuomari arvioi, mikä on konkreettisessa asiassa esitetyn
todisteen näyttöarvo eli miten todennäköisesti todistustosiseikka (todiste) käytetyn
kokemussäännön ja tarkasteltavan todisteen ilmaiseman yksittäisen olosuhdetekijän
(aputosiseikka) perusteella todistaa todistusteemasta (oikeustosiseikasta).60  Nykyisin
katsotaan, että todennäköisyys- ja riittävyysarviointi ovat liittyneet yhteen tuomarin
näyttöratkaisussa, koska käytännössä tuomari soveltaa aina todistustaakan jakoa ja
näytön riittävyyttä koskevia normeja, kun hän ratkaisee näyttökysymyksen. 61

Tuomarin voi arvioinnissaan ottaa syytteen puolesta puhuvasta todistusaineistosta
huomioon vain ne todisteet, jotka syyttäjä (asianomistaja) on esittänyt välittömästi
pääkäsittelyssä. Tuomarin tietoon tulleet syytteelle vaihtoehtoiset tapahtumainkuvaukset
tuomari on kuitenkin velvollinen ottamaan harkinnassaan huomioon, vaikka syytetty
ei olisi niihin vedonnutkaan.62  Tuomioistuin saa myös omasta aloitteestaan OK 17:8
mukaan hankkia syytettä vastaan puhuvaa näyttöä.

Syyttäjä on selviytynyt todistustaakastaan silloin, kun tuomari arvioi tuomitsemis-
kynnyksen ylittyneen eli esitetyt todisteet täyttävät riittävälle näytölle asetetut vaati-
mukset. Näyttökynnys rikosasioissa on varsin korkealla ja se on suhteellisen jäykkä.63

Klami on kehitellyt ajatusta joustavista kriteereistä näyttökynnyksen ja todistustaa-
kan arvioinnissa, rikosasioissa kuitenkin varsin varovaisessa muodossa.  Todistustaakka-
normi on Klamin mukaan hyödytön ilman siihen liittyvää näyttökynnyksen määrittelyä. 64

58 Virolainen – Pölönen 2003 s. 400.
59 Lappalainen 2003 s. 458 – 460.
60 Lappalainen 2001 s. 299–300.
61 Lappalainen 2001 s. 297–298.
62 Frände 1999 s. 354–355, Virolainen – Pölönen 2003 s. 424.
63 Näyttökynnyksestä ks. mm. Jonkka 1991 s. 72–104, Frände 1999 s. 336–344, Lappalainen 2001 s. 341–

347, Virolainen – Pölönen 2003 s. 426–427.
64 Klami ym. 1987 s. 95 ja 2000 s. 72 – 73. Klami katsoo joustavan näyttökynnyksen voivan koskea

erityisesti subjektiivisia tunnusmerkistötekijöitä. Ruotsissa tällaisia näkemyksiä ovat esittäneet Ekelöf
ja Diesen. Ekelöf 1995 s. 117–119 on katsonut näyttökynnyksen  joustamisen olevan mahdollista myös
relaatioissa vakava rikos – lievä rikos ja tunnustettu teko – kiistetty teko.
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3.2. Informaatiotaakka

Usein tilanne on käytännössä sellainen, etteivät syytettä vastaan puhuvat seikat tule
tuomioistuimen tietoon, ellei syytetty itse niitä ilmoita. Tämän vuoksi syytetyllä voi-
daan sanoa tosiasiassa olevan informaatiotaakka itselleen edullisista seikoista, jotka
eivät ole syyttäjän tai tuomioistuimen tiedossa. Informointitaakka voi kohdistua sekä
todistustosiseikkoihin että oikeustosiseikkoihin.65  Kyse ei kuitenkaan ole todistus-
taakasta tai vastaajalle asetetusta velvollisuudesta, vaan vastaajan toimimisoikeudesta
itselleen edullisten seikkojen esiintuomisessa. Ellei vastaaja vetoa itselleen edullisiin
seikkoihin, hän kantaa menettelynsä seuraukset itse.66

3.3. Selitystaakka

Informaatiotaakasta on erotettava vastaajan selitystaakka ja konkretisointitaakka. Syy-
tetyn selitystaakka liittyy todistusharkintaan. Jos vastaaja laiminlyö selvittää tai selit-
tää syyttäjän häntä vastaan esittämän seikan, menettely voidaan ottaa näyttöä arvioita-
essa huomioon oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 5 §:ssä säädetyin tavoin. Pölösen
mukaan selitystaakka ilmenee nimenomaan OK 17:5 säännöstä.67   Virolainen on kui-
tenkin suhtautunut tähän mahdollisuuteen torjuvasti, ainakin silloin kun kyseessä on
ratkaiseva näyttö syytetyn syyllisyydestä.68  EIT on aikaisemmin kerrotuin tavoin kat-
sonut, että silloin kun syyllisyydestä on muutakin selvitystä kuin syytetyn kieltäyty-
minen vastaamasta hänelle esitettyihin kysymyksiin, voidaan kieltäytyminen ottaa
syytettä tukevana näyttönä huomioon.69  Vastaajalla ei näin ollen ole velvollisuutta
esittää selitystä tai selvitystä syyttömyydestään, mutta hänen käyttäytymistään voi-
daan asiassa käyttää syyllisyyttä osoittavana todisteena, jolle annetaan näyttöarvo.

Selitystaakkaa on käsitelty myös ns. epäaitona todistustaakkana.70  Pölösen mukaan
syytetyn epäaito todistustaakka eroaa hieman selitystaakasta. Syytetylle syntyy tosi-
asiallinen epäaito todistustaakka, kun syyttäjän päänäyttö on ylittänyt tuomitsemis-
kynnyksen. Syytetty pyrkii tällöin käytännössä horjuttamaan omalla vastanäytöllään
syyttäjän päänäyttöä joko kumoamalla omalla näytöllään sen kokonaan tai heikentä-
mällä päänäytön näyttöarvo siten, että se laskee tuomitsemiskynnyksen alle ja todistusta-
akka palautuu syyttäjälle.71  Vastanäytöltä ei kuitenkaan vaadita samanlaista todistus-
voimaa kuin päänäytöltä, vaan riittävää on, että se heikentää päänäyttöä sen verran,
ettei päänäyttö enää käy riittävästä näytöstä.72

65 Pölönen 2003 s. 137, Lehtonen 2003 s. 264. Ks. Diesen 1993 s. 490–491, jonka mukaan
vetoamisvelvollisuus kohdistuu oikeustosiseikkoihin ja informaatiotaakka todistustosiseikkoihin.

66 Virolainen 1995 s. 331 puhuu syytetyn toimimisvälttämättömyydestä.
67 Pölönen 2003 s. 137–138.
68 Virolainen 1995 s. 312, Virolainen – Pölönen 2003 s. 170–171.
69 EIT Murray v. Yhdistynyt Kuningaskunta 28.10.1994 ja Averill v. Yhdistynyt Kuningaskunta 6.6.2000.
70 Klami 2000 s.93 –94. Ks. myös Ekelöf 1995 s. 115–116.
71 Pölönen 2003 s. 137–138. Ks. Lappalainen 2001 s. 314–315, Diesen 1993 s. 498, 501.
72 Lappalainen 2003 s. 315.
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Klamin mukaan epäaidoksi todistustaakaksi kutsuttu tilanne, jossa vastaajalla on
velvollisuus selvittää menettelynsä uhalla, että selvityksen laiminlyöminen voidaan
tulkita hänelle haitallisesti, osoittaa todistusharkinnan ja todistustaakan yhteenliitty-
mistä.73

Kyse ei tässäkään ole vastaajan velvollisuudesta tai yleisestä selitystaakasta. Vas-
taajan saattaa olla kuitenkin välttämätöntä esittää itselleen myönteistä näyttöä vapau-
tuakseen uhkaavalta syyksilukevalta ratkaisulta. Poikkeuksen saattavat muodostaa
sellaiset rikokset, joissa tekoon sisältyy velvollisuuden laiminlyönti kuten kirjanpito-
ja verorikokset. Edellytyksenä näissä tapauksissa kuitenkin on, että tuomioistuin ei
voi muutoin kuin vastaajan avulla saada selvyyden asiassa.74  Käytännössä usein esiin-
tyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on oikeushenkilön varojen selvittämätön käyttö.
Vastaajan väitteen siitä, että varat on käytetty yhtiön hyväksi eikä yksityismenoihin ei
pitäisi menestyä, ellei kirjanpitovelvollinen itse pysty esittämään jotakin uskottavaa
selvitystä asiasta.

3.4. Konkretisoimistaakka

Konkretisointitaakasta on kysymys silloin, kun vastaaja vetoaa syytettä vastaan pu-
huvana näyttönä sellaiseen seikkaan, joka on siten epämääräinen, ettei sitä voida tut-
kia.75  Aikaisemmin kysymystä on oikeuskirjallisuudessa käsitelty lähinnä oikeuttamis-
perusteiden kannalta. Vastaajan edun mukaista on katsottu olevan, että hän esittää
oikeuttamisperusteen olemassaolosta väitteensä lisäksi edes jotakin näyttöä.76  Nykyään
syyttäjän edellytetään näyttävän todistustaakkansa perusteella myös oikeuttamispe-
rusteen puuttumisen.77

Talousrikosasioissa konkretisoimistaakka tullee useimmiten esille tilanteessa, jos-
sa vastaaja esittää vastanäyttönään lähinnä väitteitä ja epämääräisiä todisteita. Kyse ei
tällöin kuitenkaan ole todistustaakan kääntymisestä, vaan todistusharkintaan kuuluva-
na seikkana sen arvioimisesta, mikä arvo vastaajan puolesta esitetyllä todisteella tai
lausumalla on todisteena. Tilanne vastannee edellä kuvattua ns. epäaitoa todistamis-
taakkatilannetta. Tästä lienee ollut kysymys myös aikaisemmin esitetyissä eri hovioi-
keuksien ratkaisujen perusteluissa.

Vastaajalla ei rikosprosessissa näin ollen ole syyllisyytensä selvittämiseen tai
syyttömyytensä todistamiseen liittyviä velvollisuuksia. Käytännössä vastaajan usein
kuitenkin on esitettävä vastanäyttöä omasta juttuteoriastaan, jos hän haluaa horjuttaa
syyttäjän päänäyttöä ja välttää tuomitsemiskynnyksen ylittymisen sekä siitä seuraa-
van syyksilukevan tuomion.

73 Klami ym. 1987 s. 95.
74 Diesen 1993 s. 495, Virolainen 1995 s. 312. Vrt. Heuman 1987 s. 275–279.
75 Pölönen 2003 s. 137. Ks. Diesen 1993 s. 492 vastaajan aktiivisuusvelvollisuus laiminlyönnin käsittä-

vissä rikoksissa.
76 Tirkkonen 1972 s. 151–154, Lappalainen 1986 s. 492.
77 Lehtonen 2003 s. 265.
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4. Johtopäätös

Rikosprosessissa vastaajalle ei voida asettaa velvollisuutta näyttää syyttömyyttään to-
teen. Syyttäjällä on aina todistustaakka. Jos syyttäjä ei selviä taakastaan, syyte hylä-
tään. Syyttäjän esitettyä syytteensä tueksi tuomitsemiskynnyksen ylittävän näytön, sitä
voi vastaajan pysytellessä passiivisena horjuttaa vain tuomioistuin ottamalla huomioon
joko oikeudenkäyntiaineistosta ilmenevän syytettä vastaan puhuvan näytön tai hank-
kimalla sitä itse OK 17:8 perusteella lisää. Jos todiste on vain syytetyn tiedossa, aino-
astaan hän kykenee selvityksen esittämään. Syytetyllä on oikeus tällaisessa tilanteessa
toimia itse valitsemallaan tavoin. Todistustaakka ei koskaan käänny vastaajalle.

Eri asia on, että vastaajan edun mukaista saattaa olla esittää syyttäjän näytön luotet-
tavuutta horjuttavaa vastanäyttöä, jonka tuomioistuin voi todistusharkinnassa ottaa
huomioon määrätessään esitetyille todisteille OK 17:2 mukaisesti näyttöarvoa sekä
arvioidessaan OK 17:1 mukaan esitetyn näytön riittävyyttä ja tuomitsemiskynnyksen
ylittymistä.78

Tietyissä rikostyypeissä kuten talousrikoksissa esiintyvien poikkeuksellisten näyttö-
vaikeuksien vuoksi rikosvastuun toteuttamismahdollisuuksia tulisi edistää esitutkinnan
voimavaroja ja toimivaltuuksia lisäämällä, ei näyttökynnystä alentamalla tai todistus-
taakkaa kääntämällä.79  Näin on viime vuosina Suomessa toimittukin. Uusien toimi-
valtuuksien tehokkuus jää nähtäväksi.
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