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Tiedote ns. Anton-asiassa (R 14/1793) annetusta syyteneuvotteluja koskevasta ratkaisusta 

Helsingin hovioikeus on tänään ns. Anton-asiassa antamassaan tuomiossa hyväksynyt 14 vastaajan osalta 
syyteneuvottelujen mukaisen tuomioesityksen ja tuominnut vastaajat yhdestä tai useammasta törkeästä 
veropetoksesta rangaistukseen ja velvoittanut heidät suorittamaan verottajalle vahingonkorvausta. 

Hovioikeus oli aikaisemmalla tuomiollaan 16.12.2011 hylännyt kokonaan tai osittain veropetoksia koske-
neet syytteet. Korkein oikeus on päätöksellään 27.6.2014 (KKO 2014:46) syyttäjän ja Verohallinnon vali-
tusten johdosta kumonnut hovioikeuden tuomion ja palauttanut asian kaikkiaan 50 vastaajan osalta hovi-
oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus määräsi syyttäjän, Verohallinnon ja valituksen tehnei-
den vastaajien valitukset uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman oikeuden ratkaisussa on otettu kantaa 
yleisellä tasolla myös siihen, miten vastaajien menettelyä on asian jatkokäsittelyssä rikosoikeudellisesti 
arvioitava. Korkeimman oikeuden palautusratkaisun jälkeen asian käsittely on eri syistä jo aikaisemmassa 
vaiheessa päättynyt hovioikeudessa 20 vastaajan osalta. Lopuista 30 vastaajasta 14 vastaajan osalta hovi-
oikeudelle on tehty syyteneuvottelujen lopputuloksena tuomioesitykset, joita on käsitelty hovioikeuden 
järjestämässä tunnustamisoikeudenkäynnissä. 

Syyteneuvottelussa hovioikeuden käsiteltäväksi saatetut tuomioesitykset ovat sisällöltään vastanneet syyt-
täjän ja Verohallinnon jo käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa esittämiä vaatimuksia. Vastaajat ovat hyväk-
syneet tuomioesitykset ja tunnustaneet niiden mukaiset rikokset. Hovioikeus on antamassaan tuomiossa 
hyväksynyt tuomioesitykset ja antanut esitysten mukaiset tuomiot. Vastaajat on hovioikeuden tuomiolla 
tuomittu yhdestä tai useammasta törkeästä veropetoksesta rangaistuksiin. 

Tuomitut rangaistukset on tunnustamisen johdosta määrätty alennetulta asteikolta ja tunnustamiselle on 
annettu rangaistusta alentava merkitys. Lisäksi rangaistusta on alennettu oikeudenkäynnin viivästymisen 
johdosta, koska oikeudenkäynnin on katsottu viivästyneen kohtuullisena pidettävästä käsittelyajasta. Osa 
vastaajista oli myös jo suorittanut heille tässä asiassa tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset ja tämä 
on otettu myös huomioon arvioitaessa, onko lisärangaistuksen määräämiselle tarvetta. Näistä syistä riittä-
väksi seuraamukseksi on pääsääntöisesti katsottu käräjä- tai hovioikeuden aikaisemmin tuomitsema ran-
gaistus, vaikka vastaajat ovat tunnustaneet vakavamman rikoksen kuin mistä rangaistus oli aikaisemmin 
tuomittu. Osassa tapauksia käräjäoikeuden tuomitsemaa aikaisempaa rangaistusta on korotettu, jos tun-
nustamisen johdosta syyksi luettu rikos on ollut olennaisesti vakavampi kuin aikaisemmin hänen syyk-
seen käräjäoikeudessa luettu rikos.

Vastaajat ovat myöntäneet verottajan vahingonkorvausvaatimukset oikeiksi ja heidät on velvoitettu kor-
vaamaan valtiolle vältettyjä veroja vastaavat määrät vahingonkorvauksena. Koronmaksuvelvollisuus tuo-
mituille korvauksille on esitetyn mukaisesti määrätty alkamaan vasta hovioikeuden tuomion antamispäi-
västä 14.10.2015 lukien.

Asian käsittely on hovioikeudessa vireillä vielä 15 muun vastaajan osalta, ja heitä koskeva pääkäsittely on 
hovioikeudessa aloitettu 12.10.2015.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Vanamo, Mikko Saleva ja Timo Ojala. Valmistelija-
na on toiminut viskaali Miikka Kärki. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeudenneuvos Timo Ojala 
(puh. 029 56 40501, timo.j.ojala@oikeus.fi) tai viskaali Miikka Kärki (p. 029 56 40519, 
miikka.karki@oikeus.fi). Asiakirjatilaukset hovioikeuden kirjaamoon, puh. 02956 40789, 
helsinki.ho@oikeus.fi.


