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NE BIS IN IDEM -KIELLON RAKENNE JA ONGELMAKOHDAT 
VIIMEAIKAISEN OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA

(Die Struktur und die Problemstellen des ne bis in idem-Verbots 
im Lichte der aktuellen Rechtssprechung)

1 Johdanto1

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) 
7.2.2009 asiassa Zolotukhin v. Venäjä2 ja 16.6.2009 
asiassa Ruotsalainen v. Suomi3 antamat tuomiot ovat 
saaneet niin lainsoveltajat, lainsäätäjän, oikeus-
avustajat kuin tutkijat varpailleen Suomessa. Asiat 
liittyvät yksinkertaistaen siihen, voidaanko samaa 
tosiasiallista tekoa tutkia sekä hallinnollisessa että 
rikosprosessuaalisessa menettelyssä loukkaamatta 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7. lisäpöy-
täkirjan 4 artiklassa ilmaistua ne bis in idem -kieltoa. 

Pohjoismaissa ongelmallisuus on varsinkin liittynyt 
seuraamusjärjestelmiin, joissa verolainsäädännössä 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden rikkominen on 
tietyissä tapauksissa johtanut sekä hallinnollisessa 
menettelyssä määrättävään veronkorotukseen että 
rikosoikeudelliseen rangaistukseen.4

Suomen korkein oikeus antoi kesäkuussa 2010 
kaksi merkittävää ennakkopäätöstä5 joissa katsot-
tiin, että Suomessa sovellettava seuraamusjärjestel-
mä on ainakin tietyiltä osin ristiriidassa 7. lisäpöy-
täkirjan 4 artiklan kanssa.6 KKO linjasi, että VML7 

1 Artikkeli perustuu rakenteeltaan ja sisällöltään suurimmaksi osaksi artikkelille Helenius, Dan – Hellsten, Kenneth, Ne 
bis in idem i gränslandet mellan skatte- och straffprocessen, teoksessa Dan Frände et al. (toim.), Juristklubben Codex 70 år 
- Festskrift, Helsingfors 2010, 110–143. Kyseisen artikkelin toinen kirjoittaja, julkisoikeuden ruotsinkielinen tohtorikoulutet-
tava Kenneth Hellsten, on niin ikään julkaissut artikkelin Hellsten, Kenneth, Ne bis in idem – Hallinnollisen veronkorotuksen 
ja rikosoikeudellisen rangaistuksen välisen suhteen problematiikka (Verotus 5/2010, 527–541), jossa keskitytään lähemmin 
vero-oikeuden kannalta ne bis in idem -kieltoa koskeviin kysymyksiin. Kennethin lisäksi myös professori Dan Frände on 
lukenut ja kommentoinut artikkelia. Kiitän molempia lämpimästi tästä. Artikkelin sisältämät tulkinnat ja mahdolliset virheet 
ovat kuitenkin kirjoittajan omia. 

2 Zolotukhin v. Venäjä (14939/03, tuomio 10. helmikuuta 2009). Ks. asiasta lähemmin esim. Rui, Jon Petter, Forbudet mot 
gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 – på ny, 
Lov og Rett 5/2009b, 283–298.

3 Ruotsalainen v. Suomi (13079/03, tuomio 16. kesäkuuta 2009). Ks. asiasta lähemmin esim. Vuorenpää, Mikko, Verope-
tos, veronkorotus ja kielto käsitellä samaa asiaa kahdesti – EIT Jukka Ruotsalainen vs. Suomi 16.6.2009, Lakimies 1/2010a, 
94–104. 

4 Todettakoon, että Tanska ei Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan verrattuna ole soveltanut yhtä selvää kaksiraiteista seuraamus-
järjestelmää suhteessa verolainsäädännön rikkomiseen, ks. esim. Ot.prp. nr. 82 (2008–2009), 28 ja Rui, Jon Petter, Forbudet 
mot gjentatt straffeforfølgning, Oslo 2009a, 113–119. 

5 KKO 2010:45 ja 2010:46. Ks. asiasta lähemmin Vuorenpää, Mikko, KKO 2010:45 ja KKO 2010:46 – Veronkorotus, 
veropetos ja kielto käsitellä samaa asiaa kahdesti. Osa 2., Lakimies 6/2010b, 1113–1120. 

6 Ks. myös Rovaniemen HO:n tuomio 29.1.2010, R 09/49, Vaasan HO:n tuomio 23.9.2010, R/1602 (ei lainvoimainen) sekä 
Helsingin HAO:n ratkaisut 5.5.2010, 10/0543/1 ja 30.6.2010, 10/0819/1.

7 Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558.
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32 §:n 3 momentin nojalla määrätty veronkorotus 
estää yleistä tuomioistuinta tutkimasta samaa tekoa 
– verolainsäädännössä säädettyä ilmoitusvelvolli-
suuden rikkomista – koskevaa veropetossyytettä, 
jos veronkorotus on tullut lopulliseksi ennen rikos-
syytteen vireille tuloa. KKO:n mukaan kyseinen 
artikla ei sitä vastoin estä tutkimasta veropetos-
syytettä, jos veronkorotus ei ole tullut lopulliseksi 
ennen rikossyytteen vireille tuloa.

Ruotsissa Regeringsrätten on 17.9.20098 ja kor-
kein oikeus 31.3.20109 sitä vastoin katsoneet, että 7. 
lisäpöytäkirjan 4 artikla tai EIT:n uusin oikeuskäy-
täntö eivät anna selvää tukea10 sille, että Ruotsissa 
sovellettava seuraamusjärjestelmä olisi ristiriidassa 
kyseisen säännöksen kanssa. Alemmat oikeusasteet 
eivät kuitenkaan ole poikkeuksetta hyväksyneet tätä 
linjausta,11 ja tästä seurannutta oikeustilaa onkin 
kuvattu lähinnä kaoottiseksi. Hovrätten för Västra 
Sverige antoi 23.6.2010 tuomion, jossa katsottiin, 
että syytetylle jo määrätty veronkorotus esti syyt-
tämästä häntä verorikoksesta saman tosiasialli-

sen teon perusteella. Mainitun päätöksen mukaan, 
korkeimman oikeuden ja Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen käytäntöjen ollessa ristiriidassa, 
kansallisten tuomioistuinten lojaliteettivelvolli-
suus vaatii heitä noudattamaan EIT:n käytäntöä. 
Suomen korkeimman oikeuden kannasta poiketen, 
hovioikeus totesi lisäksi, ettei veronkorotusta kos-
kevan ratkaisun tarvitse saada lainvoimaa (so. tulla 
lopulliseksi) estääkseen verorikossyytteen, vaan 
veronkorotusmenettelyn vireilläolovaikutus (lis 
pendens) estää jo tämän. 

Norjan korkein oikeus katsoi jo 2000-luvun 
alussa, että silloinen Norjassa sovellettu vero-oikeu-
dellinen seuraamusjärjestelmä, joka pitkälti muis-
tutti nykyisiä Suomen ja Ruotsin järjestelmiä, oli 
ristiriidassa 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan kanssa.12 
Norjan korkein oikeus on 27.9.2010 antamallaan 
tuomiollaan lisäksi päätynyt samalle tulkintalinjalle 
Suomen korkeimman oikeuden kanssa todetessaan, 
ettei 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaan ole liitetty rin-
nakkaisia menettelyjä kieltävää vaikutusta.13 

8 Regeringsrättens dom 17.9.2009 i mål 8133–08. Tuomiota ovat analysoineet ainakin Norberg, Claes – Nyqvist, Kerstin, 
”In Sweden we have a system…” – Regeringsrätten och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, Skattenytt 2009, 714–720, Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetillägget och Zolotukhin-
avgörandet, Juridisk tidsskrift nr 3 2009, 653–665 ja Åhman, Karin, Europakonventionen och förbudet mot dubbelbestraffning, 
Svensk Skattetidning nr. 1/2010, 104–116. 

9 Högsta domstolens beslut 31.3.2010 i målen B 2509-09 och B 5498-09. Ratkaisuja on analysoinut ainakin Asp, Petter, 
Ne bis in idem: samma sak – men inte nödvändigtvis två gånger? (julkaistu sähköisessä muodossa 7.4.2010 osoitteessa www.
infotorgjuridik.se) ja Munck, Johan, Skattetillägg och dubbelbestraffning, Svensk Juristtidning, 8/2010, 747–752. 

10 Ks. högsta domstolens beslut B 2509-09, k. 33 ja B 5498-09, k. 33. Ns. selvän tuen -käsite (”klart stöd”) näyttäisi 
olevan Ruotsin KKO:n kehittämä oppi, joka voidaan jossain määrin rinnastaa sopimusvaltioiden ns. harkintamarginaaliin, 
jonka perusteella valtioille annetaan tiettyä harkinnanvaraa sen suhteen, missä määrin he voivat kansallisesti rajoittaa EIS:
n takaamia oikeuksia. Hovrätten för Västra Sverige toteaa 23.6.2010 asiassa B 2432-09 antamassaan tuomiossaan kuitenkin, 
että mahdollisuus harkintamarginaalin soveltamiseen on pidetty erittäin rajallisena suhteessa prosessuaalisiin oikeuksiin, 
ks. tästä lähemmin P. van Dijk – F. van Hoof – A. van Rijn – L. Zwaak, Theory And Practise of the European Convention on 
Human Rights, Antwerpen-Oxford 2006, 84 ss. ja Åhman 2010, 111 ja 115. Ks. myös Gulliksson 2009, 656–658 ja Helenius 
– Hellsten 2010, 119–120.

11 Ks. Hovrätten för Västra Sverige, dom 23.6.2010 i mål B 2432-09, Solna tingsrätt, slutligt beslut 14.4.2010 i mål B 
8288-98 ja Södertörns tingsrätt, dom 24.6.2010 i mål B 15249-09. Ruotsin korkein oikeus on 15.10.2010 hylännyt Ruotsin 
valtakunnansyyttäjän tekemän valituksen kyseisen hovioikeuden ratkaisusta. Ruotsin korkein oikeus ei myöskään ollut yksi-
mielinen yllä mainituissa ratkaisuissaan. Oikeusneuvokset Lundius ja Lindskog totesivat eriävässä mielipiteessään, että 7. 
lisäpöytäkirjan 4 artikla estää yleistä tuomioistuinta tutkimasta verorikosta koskevaa syytettä, mikäli veronkorotusta on jo 
määrätty samasta asiasta siinä ajankohtana, kun syyte tulee vireille. 

12 Ks. Norsk Retstidende (Rt.) 2002, 497 ja Rt. 2002, 557. Vrt. kuitenkin Rt. 2006, 1409, jossa korkein oikeus äänestyksen 
jälkeen (7–4) päätyi katsomaan, että veronkorotus (”ordinær tilleggsskatt”) ei muodostanut estettä myöhemmälle tahallista 
verorikosta (”skattesvik”) koskeneelle rikosprosessille. Yksityiskohtaisemman Norjan oikeuskäytäntöä koskevan esityksen 
osalta ks. Rui 2009a, 19 ss. Norjan seuraamusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2010 alusta alkaen. Uuden järjestelmän läh-
tökohtana on, että sama teko ei saisi johtaa sekä hallinnolliseen veronkorotusmenettelyyn että rikostutkintaan. Ks. Ot. prp. 
nr. 82 (2008–2009). 

13 Norges Høyesteretts dom, 27.09.2010, HR-2010-01613-A, (sak nr. 2010/884).
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Tässä kirjoituksessa keskityn 7. lisäpöytäkir-
jan 4 artiklassa ilmaistuun ne bis in idem -kiel-
toon. Keskustelu kohdistuu näin ollen kansallisiin 
tilanteisiin, enkä tule sen lähemmin analysoimaan 
kiellon merkitystä rajat ylittävissä tapauksissa.14 
Vaikka Suomen laissa ei mainitun lisäpöytäkirjan 
lisäksi ole nimenomaisia säännöksiä negatiivisesta 
oikeusvoimasta (res judicata), ylimääräistä muu-
toksenhakua koskevista OK 31 luvun säännöksistä 
käy ilmi, että suomalaisten tuomioistuinten antamat 
tuomiot saavat oikeusvoiman.15 Lähtökohtana on 
kuitenkin ollut, että ainoastaan tuomioistuinratkai-
sut, eivätkä esim. hallintaprosessuaaliset ratkaisut, 
voivat tässä mielessä saavuttaa oikeusvoiman.16 
Kirjoituksen pääasiallisena tarkoituksena on sys-
temaattisen kokonaiskuvan hahmottaminen ne bis 
in idem -kiellon rakenteesta ja kiellon tulkintaan 
liittyvistä ongelmakohdista. Toissijaisesti pyrin 
valottamaan näitä ongelmakohtia tarkastelemalla 
EIT:n viimeaikaista käytäntöä, Suomen KKO:n 

ratkaisuja 2010:45 ja 2010:46 sekä Ruotsin tuo-
mioistuinten uusimpia ratkaisuja. 

2 Ne bis in idem -kiellon rakenne   
ja ongelmakohdat 

EIS 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaan 
”[k]etään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla 
tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä 
rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu 
tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja 
oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti”.

Jo artiklan sananmuotoa tarkastelemalla näh-
dään, että säännöllä on eräänlainen kaksoisfunktio. 
Sääntö ei rajoitu pelkästään kahdesti rankaisemisen 
kieltoon, vaan kieltää myös tutkimasta kahdesti.17 
On siis harhaanjohtavaa puhua ainoastaan kahdesti 
rankaisemisen kiellosta, koska säännöksen tarkoi-
tuksena on nimenomaisesti turvata myös se, että 
henkilö, jota kerran on syytetty tietyistä teoista, ei 

14 Ks. lähemmin kiellon kansainvälisestä sekä eurooppalaisesta ulottuvuudesta esim. Colangelo, Anthony J., Double 
Jeopardy and Multiple Sovereigns: A Jurisdictional Theory, Washington University Law Review, 86 (2009), 769−857 ja van 
Bockel, Bas, The Ne bis in idem Principle in EU Law, Alphen aan den Rijn 2010. Todettakoon, että näen 7. lisäpöytäkirjan 4 
artiklan ilmaiseman ne bis in idem -kiellon ensi sijassa oikeussääntönä, vaikka se samaan aikaan muodostaakin perustavan-
laatuisen oikeusvaltioperiaatteen, ks. Rui 2009a, 17. Kielto ei puhtaasti kansallisella tasolla anna tilaa harkinnanvaraisille 
kieltäytymismahdollisuuksille, mikä toisaalta on mahdollista kansainvälisellä tasolla, vrt. rikoslaki (39/1989) 1:13.2, jonka 
mukaan valtakunnansyyttäjä saa harkintansa mukaan tietyissä tilanteissa määrätä syytteen nostettavaksi Suomessa, ulkomailla 
annetusta tuomiosta huolimatta. Vrt. myös Schengenin sopimuksen 55 artikla, joka mahdollistaa jäsenvaltioille selittää, että 
sopimuksen 54 artikla (ne bis in idem -periaate) ei sido valtiota tietyissä luetelluissa tapauksissa. 

15 Frände, Dan, Finsk straffprocessrätt, Helsingfors 2009, 439–440. Sveriges Brottsbalk 30 kap. 9 § ja Norges Straffepro-
sesslov 51 § sisältävät sitä vastoin nimenomaisia säännöksiä negatiivisesta oikeusvoimasta. Myöskään ns. lis pendens -vai-
kutuksesta, eli vireilläolovaikutuksesta, ei ole nimenomaista lainsäännöstä Suomen oikeudessa, mutta on kuitenkin pidetty 
selvänä, että tämäkin sääntö pätee meillä, ks. Frände 2009, 440. 

16 Jokela, Antti, Rikosprosessi, Helsinki 2008, 665.
17 Ks. Franz Fischer v. Itävalta (37950/97, tuomio 29. toukokuuta 2001), k. 29 ja Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 110: 

”Article 4 of Protocol No. 7 contains three distinct guarantees and provides that no one shall be (i) liable to be tried, (ii) tried 
or (iii) punished for the same offence”. Vrt. myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-150/05, van Straaten (2006), k. 
68: ”Ne bis in idem -periaatteen mukaan ketään ei saa rangaista, kuten ei myöskään ’syyttää’ eikä ’tutkia uudelleen’ kahdesti 
samasta rikoksesta”. Tästä tarkemmin ks. Rui 2009a, 134–139.



767Ne bis in idem -kiellon rakenne ja ongelmakohdat viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

joudu uudestaan syytteeseen samoista teoista riip-
pumatta siitä, onko hänet tuomittu vai vapautettu. 

Arvioitaessa sitä, onko artiklan ilmaisemaa ne 
bis in idem -sääntöä rikottu, tulee suorittaa pääpiir-
teissään kaksivaiheinen tarkastelu. Toinen vaihe 
liittyy säännöksen bis-momenttiin, toinen idem-
momenttiin.18 Bis-momentin osalta tulee arvioida, 
onko ensimmäisellä ratkaisulla 7. lisäpöytäkirjan 
4 artiklan tarkoittamassa mielessä toisaalta ”estävä 
laatu”, toisaalta ”estävä vaikutus”.19 Lisäksi ensim-
mäisen ratkaisun osalta on otettava kantaa siihen, 
onko se kyseisen artiklan tarkoittamalla tavalla 
tullut ”lopulliseksi”. Idem-momentti taas liittyy 
”saman asian” (tai negatiivisen oikeusvoiman alan) 
aineellisten rajojen määrittelemiseen. Ne bis in idem 
-vaikutus syntyy näin ollen ensimmäisen ratkaisun 
tultua lopulliseksi, mutta kieltoa on rikottu vasta 
siinä vaiheessa, kun henkilöä on alettu ”tutkia” 
uudelleen samasta asiasta. 

2.1 Estävää laatua omaavat ratkaisut

Estävällä laadulla tarkoitetaan, että ratkaisu on 
luonteeltaan laadullisesti sellainen, että se voi saa-
da aikaan 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun 

estävän vaikutuksen. Jotta ratkaisulla olisi tällainen 
laatu, tulee sillä olla rikosoikeudellinen luonne 
EIS:n tarkoittamassa mielessä.20 Loogista on, että 
tällaisen luonteen omaava ratkaisu on myös aina 
annettu rikosoikeudellisen luonteen (EIS:n tar-
koittamassa mielessä) omaavassa menettelyssä eli 
rikosoikeudenkäynnissä (samassa mielessä).21

Ennen vuotta 2007 vaikutti selvältä, että 7. lisä-
pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuja estävän laa-
dun omaavia rikosoikeudenkäyntejä22 oli tulkittava 
autonomisesti ja erillään kansallisesta luokittelusta, 
samojen kriteerien mukaisesti kuin EIS:n 6 artiklan 
käsitettä ”rikossyyte” ja 7 artiklan käsitteitä ”rikos” 
ja ”rangaistus”.23 Asiassa Engel ym. v. Alankomaat 
tuomioistuin määritteli ensimmäistä kertaa kriteerit 
(ns. Engel-kriteerit), joiden avulla kurinpidollinen 
tai hallinnollinen toimenpide erotetaan rikosoikeu-
dellisesta toimenpiteestä.24 Lähtökohtana on normin 
luokittelu kansallisen oikeuden mukaan. Sen lisäksi 
tulee huomioida normin luonne, sekä seuraamuksen 
luonne ja ankaruus.25 Kriteerejä on pääsääntöisesti 
arvioitu vaihtoehtoisina.26

Lähtökohtana on, että kansallisessa oikeudessa 
rikosoikeudelliseksi luokiteltu normi omaa rikos-
oikeudellisen luonteen myös EIS:n tarkoittamassa 

18 Karakosta, Christina, Ne bis in idem: Une jurisprudence peu visible pour un droit intangible, Revue trimestrielle des 
droits de l’homme Nº 73 2008, 25–49, 29.

19 Ks. Rui 2009a, 145–271, jossa käytetään käsitteitä ”sperrende kvalitet” ja ”sperrende effekt”. KKO käyttää ratkaisuissaan 
2010:45, k. 38 ja 2010:46, k. 39 käsitteitä ”estevaikutus” ja ”estävä vaikutus”. 

20 Selkein esimerkki on, että siviiliasioissa ja – tietyissä – hallinto-asioissa annetut ratkaisut eivät omaa tässä tarkoitettua 
rikosoikeudellista luonnetta eivätkä siten estävää laatua. Esim. siviilioikeudellisissa prosesseissa on kyse lähinnä riskienjakoon 
ja ennallistamiseen liittyvistä kysymyksistä, minkä vuoksi niissä on perusteltua soveltaa hieman erilaista näkökulmaa mitä 
tulee oikeussuojatakeisiin ja vastuuedellytyksiin, ks. Asp, Petter, EG:s sanktionsrätt – Ett straffrättsligt perspektiv, Uppsala 
1998, 390. 

21 Ks. Helenius – Hellsten 2010, 116–117.
22 EIS:n 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan suomenkielisessä versiossa käytettään käsitettä ”oikeudenkäynti”. Kuvaavampaa olisi 

käyttää käsitettä ”rikosoikeudenkäynti”, koska kyseessä täytyy nimenomaan olla rikosasia, jossa tutkitaan, syytettään ja mahdol-
lisesti tuomitaan rikoksesta (EIS:n tarkoittamassa mielessä). Vrt. esim. artiklan ruotsinkieliseen sanamuotoon, jossa käytettään 
käsitettä ”brottmålsrättegång” ja englanninkieliseen sanamuotoon, jossa käytetään käsitettä ”criminal proceedings”. 

23 Ks. esim. Rosenquist v. Ruotsi (60619/00, tuomio 14. syyskuuta 2004) ja Jussila v. Suomi (73053/01, tuomio 23. mar-
raskuuta 2006). Tarkemman analyysin osalta ks. Rui 2009a, 147–155 ja Helenius – Hellsten 2010, 116–117.

24 Engel ym. v. Alankomaat (5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 ja 5370/72, tuomio 8. kesäkuuta 1976), k. 80–83. Ks. 
myös Campbell ja Fell v. Yhdistynyt kuningaskunta (7819/77 ja 7878/77, tuomio 28. kesäkuuta 1984), k. 70–73.

25 Engel-kriteerien tarkemman analyysin ja tulkinnan osalta ks. esim. Asp 1998, 320–331 ja Helenius – Hellsten 2010, 
117–126.

26 EIT:n on tosin tietyissä tapauksissa suorittanut eräänlaisen kokonaisarvioinnin. Ks. esim. Kadubec v. Slovakia (27061/95, 
tuomio 2. syyskuuta 1998), k. 51. Ks. myös Knuts, Mårten, Kvitt eller dubbelt? Ne bis in idem och de administrativa sanktio-
nerna i värdepappersmarknadsrätten, Defensor Legis 5/2006, 831–852, 834 ja Asp 1998, 331–334.
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mielessä. Erillistä autonomista tulkintaa ei tällöin 
tarvita.27 Mikäli henkilölle kansallisen luokittelun 
perusteella suodaan tiettyjä rikosprosessuaalisiin 
menettelyihin liittyviä oikeusturvatakeita, olisi tus-
kin EIS:n päämärän mukaista, ettei sopimus soisi 
henkilölle vastaavia takeita.28 

Normin (todellista) luonnetta29 arvioitaessa on 
tarkasteltava sekä normissa kuvailtua tekoa, että 
normin rikkomisesta säädettyä seuraamusta.30 
Perustavanlaatuinen arviointi liittyy tällöin siihen, 
onko laaditun säännöksen ensisijaisina päämäärinä 
rankaiseminen ja ennaltaehkäiseminen (ns. ”deter-
rent effect”, eli pelotevaikutus), joita pidetään 
rikosoikeudellisten seuraamusten tunnusomaisina 
ominaisuuksina.31 Arvioinnin tarkoituksena on 
lähinnä erottaa (todelliselta) luonteeltaan repres-
siiviset sanktiot sellaisista sanktioista, joilla on 
ainoastaan ennaltaehkäisevä tai kompensatorinen ja 
restitutiivinen päämäärä, ja joita ei määrätä tekijän 
syyllisyyteen otetun kannan perusteella.32 EIT on 
sekä veronkorotusten, että esim. korotetun hallin-
nollisen polttoainemaksun osalta todennut, että ne 

määrätään yleisten, kaikkia koskevien säännösten 
nojalla.33 Seuraamukset eivät myöskään ole kor-
vausta vahingosta, vaan niillä on ennaltaehkäisevä 
ja rangaistuksellinen tarkoitus.34 

Seuraamuksen luonteella ja ankaruudella viitataan 
tietyn seuraamuksen kvalitatiiviseen luonteeseen ja 
sen kvantitatiiviseen laajuuteen. Vapaudenriistoa 
käsittävät seuraamukset omaavat EIT:n käytännön 
perusteella melkein poikkeuksetta rikosoikeudellisen 
luonteen.35 Ratkaisevaa ei kuitenkaan ole määrätty 
seuraamus in concreto, vaan seuraamuksen ran-
gaistusmaksimi in abstracto.36 Rikosoikeudellisten 
seuraamusten mahdollista stigmatisoivaa vaikutusta 
lukuun ottamatta, rikosoikeudellisessa ja esim. vero-
hallinnollisessa menettelyssä määrätyt rahalliset 
seuraamukset eroavat toisistaan lähinnä kvanti-
tatiivisesti.37 Päiväsakkojärjestelmän perusteella 
määrätyt sakot perustuvat tekijän kuukausituloihin, 
eikä suomalaisille veronkorotuksille pääsääntöisesti 
ole säädetty tiettyä rahallista enimmäismäärää. Vas-
taavilla rahallisilla seuraamuksilla ei siis ole tiettyä 
yksiselitteistä rangaistusmaksimia. Kuten esim. 

27 Engel ym. v. Alankomaat (1976), k. 80. Ks. myös Pellonpää, Matti, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2005, 
385.

28 Asp 1998, 320–323.
29 Voidaan noteerata, että EIT asiassa Zolotukhin v. Venäjä (2009) aiemmin käyttämästään ilmaisustaan ”nature of the 

offence” poiketen käytti ilmaisua ”the very nature of the offence”, ilmeisesti korostaakseen, että normin todellinen ja perus-
tava luonne on ratkaisevassa asemassa.

30 Knuts 2006, 834 ss. toteaa, että on tarkasteltava teon luonnetta ja sen suhdetta sanktion tarkoitukseen, Siitari-Vanne, 
Eija, Hallintolainkäytön tehostaminen, Helsinki 2005, 536 puhuu ”teon laa[dusta] […] suhteessa rangaistuksen laatuun” ja Rui 
2009a, 156–157 toteaa, että on osaksi tarkasteltava normissa kuvailtua tekoa ja osaksi normin vaikutuspuolta. Ks. lähemmin 
myös Helenius – Hellsten 2010, 121–122. 

31 Ks. esim Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 55 ja Harris, D.J. – O’Boyle, M. – Bates, E.P. – Buckley, C.M., Law of the 
European Convention on Human Rights, Oxford 2009, 206. 

32 Ks. Öztürk v. Saksa (8544/79, tuomio 21. helmikuuta 1984), k. 53, Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 55, ja Ruotsalainen 
v. Suomi (2009), k. 46. Ks. myös van Dijk et al. 2006, 546 ja Karakosta 2008, 32.

33 Esim. tiettyjä ammattiryhmiä koskevat erityiset kurinpitotoimet jäävät tässä mielessä EIS 6 artiklan soveltamisalan 
ulkopuolelle, ks. Harris et al. 2009, 207. 

34 Ks. Jussila v. Suomi (2006), k. 37–39 ja Ruotsalainen v. Suomi (2009), k. 45–47 sekä KKO 2010:45, k. 12. Ruotsalainen 
-tapauksessa antamassaan tuomiossaan EIT nimenomaan painotti, että polttoainemaksun kolminkertaistaminen oli seikka, joka 
antoi seuraamukselle rikosoikeudellisen luonteen. 

35 Ks. esim. Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 56 ja Maresti v. Kroatia (2009), k. 60. Ks. myös Pellonpää 2005, 386 ja van 
Dijk et al 2006, 549.

36 Weber v. Sveitsi (11034/84, tuomio 22. toukokuuta 1990), k. 18, Demicoli v. Malta (13057/87, tuomio 27. elokuuta 1991), 
k. 17, Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 56 ja Maresti v. Kroatia (2009), k. 60. Ks. myös van Dijk et al. 2006, 550, Kiiski, Kimmo 
Ilmari, Kohti rationaalisempaa rankaisemista, Lakimies 1/2009, 34–58, 47 ja Harris et al. 2009, 208.

37 Kiiski 2009, 47.
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Jussila -tapaus ilmentää, EIT ei ole kiinnittänyt 
kovinkaan suurta merkitystä rahallisten seuraamus-
ten vähäisyyteen tai toisaalta niiden ankaruuteen. 
Pelkästään rahallisen määrän perusteella on siis 
suhteellisen vaikeaa arvioida, täyttyykö kolmas 
Engel -kriteeri vai ei.38 

Vuonna 2007 EIT antoi kuitenkin kaksi ratkaisua 
Norjaa vastaan,39 joissa se nimenomaisesti poikkesi 
aiemmasta tulkintakäytännöstään ja kehitteli Engel-
kriteerien lisäksi joukon uusia kriteereitä,40 joiden 
avulla tuli arvioida sitä, onko kyseessä nimen-
omaan 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettu 
rikosoikeudenkäynti. Tässä kohdin näytti siltä, että 
tuomioistuin tulkitsi 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa 
tarkoitettuja rikosoikeudenkäyntejä suppeammin 
kuin aiemmin.41 Vuoden 2009 alusta alkaen on 
kuitenkin vaikuttanut siltä, että EIT on palannut 
takaisin aiempaan ”laajempaan” tulkintakäytän-
töönsä ja soveltaa nykyään nimenomaan Engel-
kriteerit tulkitessaan 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa.42 
Zolotukhin -ratkaisussa omaksutun tulkinnan ja 
sen jälkeen seuranneen oikeuskäytännön perus-
teella näyttää tällä hetkellä siis selvältä, että juuri 
Engel-kriteerit ovat ratkaisevia rikosoikeudellisen 
luonteen arvioinnissa.43 

KKO on ratkaisuissaan 2010:45 ja 2010:46 viita-
ten EIT:n (uusimpaan) oikeuskäytäntöön katsonut, 
että VML 32 §:n 3 momentin nojalla määrätyllä 
veronkorotuksella on rikosoikeudellinen luonne 
EIS:n tarkoittamassa mielessä.44 Asiassa Jussila v. 
Suomi annetun tuomion ja siitä tehtävien johtopää-
tösten perusteella lienee selvää, että samaa koskee 
AVL:n45 182 §:ssä säädettyjen veronkorotusten 
osalta ainakin 1 momentin 2 ja 3 kohdissa sekä 2 
momentissa tarkoitettuja korotuksia.46 Sama kos-
kee myös esimerkiksi pitkälti veronkorotukseen 
rinnastuvaa nykyisessä polttoainemaksulaissa47 
tarkoitettua korotettua polttoainemaksua. 

2.2 Estävän vaikutuksen omaavat ratkaisut

Ratkaisun estävän vaikutuksen edellytyksenä on, 
että se ensiksikin omaa estävän laadun. Estävä laatu 
ei kuitenkaan automaattisesti saa aikaan estävää 
vaikutusta.48 Jotta estävän laadun omaavat ratkaisut 
saisivat aikaan myös estävän vaikutuksen, vaaditaan 
lisäksi, että henkilö ”on jo lopullisesti vapautettu 
tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja 
oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti”. 49 

38 Ks. tästä lähemmin Helenius – Hellsten 2010, 125–126.
39 Mjelde v. Norja (11143/04, ratkaisu 1. helmikuuta 2007) ja Storbråten v. Norja (12277/04, ratkaisu 1. helmikuuta 2007). 

Ks. myös Haarvig v. Norja (11187/05, ratkaisu 11. joulukuuta 2007).
40 Nämä ovat asiassa Mjelde v. Norja (2007) annetun ratkaisun perusteella “[t]he legal classification of the offence under 

national law; the nature of the offence; the national legal characterisation of the measure; its purpose, nature and degree of 
severity; whether the measure was imposed following conviction for a criminal offence and the procedures involved in the 
making and implementation of the measure”. Näihin kriteereihin liittyen tuomioistuin myös totesi, että: [t]his is a wider range 
of criteria than the so-called ‘Engel criteria’ formulated with reference to Article 6 of the Convention.” 

41 Ks. Rui 2009a, 162–171 ja Harris et al. 2009, 752.
42 Carlberg v. Ruotsi (9631/04, ratkaisu 27. tammikuuta 2009), k. 66, Zolotukhin v. Venäjä (14939/03 tuomio 10. helmikuuta 

2009), k. 52–53, Maresti v. Kroatia (2009), k. 56–57, Ruotsalainen v. Suomi (13079/03, tuomio 16. kesäkuuta 2009), k. 42–43 
ja Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (2376/03, tuomio 14. tammikuuta 2010), k. 51. Vrt. Rui 2009b, 284–287.

43 Norjan korkein oikeus on tuomiossaan 27.09.2010, HR-2010-01613-A, (sak nr. 2010/884) niin ikään päätynyt samaan 
tulkintaan.

44 KKO 2010:45, k. 13 ja KKO 2010:46, k. 14.
45 Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.
46 Ks. Jussila v. Suomi (2006), k. 17. 
47 Laki polttoainemaksusta 30.12.2003/1280, 10 §.
48 Estävän laadun ja estävän vaikutuksen keskinäisestä suhteesta tarkemmin ks. Rui 2009a, 23–25.
49 Tämän perusteella on selvää, että ratkaisut, joissa on otettu kantaa jutun aineelliseen puoleen ja jotka on annettu rikos-

prosessisoikeudellisessa menettelyssä (kansallisen luokittelun mukaan), saavat aikaan tässä tarkoitetun estävän vaikutuksen. 
Mitä tulee artiklan suomenkieliseen sanamuotoon, niin käsitettä ”oikeudenkäyntimenettely” ei voitane – kuten ei myöskään 
artiklan ruotsinkielisen sanamuodon mukaista käsitettä ”rättegångsordning” – pitää kovin onnistuneena. Artiklan englannin-
kielisessä versiossa käytetty käsite ”penal procedure” on tässä mielessä huomattavasti onnistuneempi.
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Veroviranomaisen tekemää veronkorotuspäätöstä 
ei mitä ilmeisimmin ole tehty artiklan sanamuo-
don edellyttämällä tavalla ”kyseisen valtion lakien 
ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti”. EIT:n 
oikeuskäytännön perusteella on kuitenkin selvää, 
että tietyt estävän laadun omaavat ratkaisut, joita ei 
ole tehty kansallisen (rikos)oikeudenkäyntimenette-
lyn mukaisesti, voivat saada aikaan estävän vaiku-
tuksen.50 Tällöin on edellytettävä, että ratkaisussa on 
otettu kantaa jutun tosiasioihin. Tekijän syyllisyyttä 
on tullut arvioida jollakin tavoin.51 Sikäli kuin juttu 
on jätetty tutkimatta puuttuvien prosessiedellytysten 
vuoksi tai jätetty sillensä, ei jutun tosiasioihin ole 
otetun kantaa eikä tällöin myöskään syytetyn syyl-
lisyyttä ole tutkittu. Kyseessä ei tällöin lähtökohtai-
sesti ole ratkaisu, joka saa aikaiseksi estävän vaiku-
tuksen.52 Selvää on, että veroviranomainen on tässä 
tarkoitetulla tavalla ottanut kantaa jutun tosiasioihin 
ja arvioinut verovelvollisen syyllisyyttä tilanteissa, 
joissa se määrää veronkorotuksen. Huomattavasti 
hankalampaa on arvioida, onko veroviranomainen 
ottanut kantaa jutun tosiasioihin ja arvioinut vero-
velvollisen syyllisyyttä myös tilanteissa, joissa se 
harkittuaan veronkorotusta on päätynyt katsomaan, 
että verovelvollisen menettely ei täytä korotussään-
nöksen tunnusmerkistöä, eikä veronkorotusta näin 
ollen ole määrätty.53 

Jotta ratkaisulla olisi 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 
tarkoittama estävä vaikutus, tulee sen lisäksi olla 
”lopullinen”. Ratkaisu on perinteisessä mielessä 
lopullinen kun se tulee oikeusvoimaiseksi (res 
judicata). EIT:n mukaan näin on silloin, kun sään-
nönmukaisia muutoksenhakukeinoja ei enää voida 
käyttää, kun kaikki tällaiset keinot on jo käytetty tai 
kun määräajat tällaisten keinojen käyttämiselle on 
annettu kulua umpeen.54 Koska 7. lisäpöytäkirjan 
4 artikla ei sisällä nimenomaisia säännöksiä siitä, 
milloin ratkaisu tulee lopulliseksi, tulee asiaa läh-
tökohtaisesti arvioida kansallisen sääntelyn valos-
sa.55 Huomionarvoista on kuitenkin, että EIT ei ole 
hyväksynyt sellaisia oikeusjärjestyksiä, joihin ei 
ylipäätään sisälly negatiivista oikeusvoimavaiku-
tusta sääteleviä säännöksiä. EIT ei myöskään ole 
hyväksynyt sitä, että kansallinen oikeus operoi liian 
pitkillä määräajoilla sen suhteen, milloin ratkaisun 
katsotaan saavuttavan oikeusvoiman.56 

KKO on ratkaisussa 2010:46 tehnyt johtopää-
töksen, jonka mukaan tuloverotuksessa määrätty 
veronkorotus tulee 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla lopulliseksi silloin, kun viiden 
vuoden määräaika säännönmukaiselle muutoksen-
haulle on kulunut umpeen.57 KKO ei sitä vastoin 
näytä kaikilta osin soveltaneen tätä tulkintaa ratkai-
sussa 2010:45, jossa yhden veronkorotuspäätöksen 

50 Ks. Rui 2009a, 224 viitteineen.
51 Ks. Rui 2009a, 224–231. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että myös EU-tuomioistuin on edellyttänyt, että jutun tosiasi-

oita on jollakin tavoin arvioitu, jotta Schengenin sopimuksen 54 artiklan mukainen ne bis in idem-vaikutus syntyisi. Ks. asia 
C-150/05, van Straaten (2006), k. 60 ja Klip, André, European Criminal Law, Antwerpen 2009, 238 ss. Ks. tästä tarkemmin 
Helenius – Hellsten 2010, 127. 

52 Vrt. Jokela 2008, 656–657 ja Rui 2009a, 232–233.
53 Ks. tästä lähemmin Hellsten 2010, 553.
54 Ks. mm. Nikitin v. Venäjä (50178/99, tuomio 20. heinäkuuta 2004), k. 37, Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 107 ja Tsonyo 

Tsonev v. Bulgaria (2010), k. 53. Tämä määritelmä perustuu Explanatory Report on The European Convention on the Inter-
national Validity of Criminal judgements (28.V.1970) 1 artiklassa omaksutulle määritelmälle. Tästä tarkemmin ks. Trechsel, 
Stefan, Human rights in criminal proceedings, Oxford 2006, 389–390.

55 Rui 2009a, 245–246. Ks. myös Explanatory Report on Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, k. 29.

56 Asiassa Nikitin v. Venäjä (2004) EIT ei hyväksynyt vuoden mittaista määräaikaa sen suhteen, milloin ratkaisusta tuli kan-
sallisen oikeuden mukaan lopullinen. EIT totesi, että ratkaisu oli lopullinen sinä päivänä, kun viimeinen instanssi oli antanut 
tuomionsa asiassa. Tarkemman analyysin osalta ks. Rui 2009a, 245.

57 KKO 2010:46, k. 47. Vaikka KKO ei sitä nimenomaan lausu, tällä tarkoitettaneen VML 64 §:n 1 momentissa säädettyä 
oikaisuvaatimuksen määräaikaa. Kyseisen säännöksen mukaan ”[v]erovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun on 
tehtävä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta”. Todetta-
koon, että VML 55 §:n 2 momentissa on säädetty Verohallinnon tekemästä verotuksen oikaisusta verovelvollisen hyväksi, 
joka on tehtävä vastaavan viiden vuoden määräajan kuluessa.
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katsottiin jonkinlaisen vastaajan hyväksi tehdyn 
kokonaisharkinnan perusteella tulleen tässä tarkoi-
tetulla tavalla lopulliseksi jo ennen kuin edellä mai-
nittu määräaika oli kulunut umpeen. KKO totesi, 
että vastaaja oli ennen syytteen vireilletulohetkeä 
maksanut veronkorotukset kyseisen verovuoden 
osalta, minkä lisäksi myös oikaisuvaatimuksen 
tekemisen määräaika oli päättynyt ennen varsi-
naista rikosoikeudenkäyntiä. Vastaajan katsottiin 
näin ollen omalta osaltaan pyrkineen saattamaan 
asian lopulliseen päätökseen. Kysymys oli siten 
tämänkin veronkorotuksen perusteena olleen vero-
vuoden osalta peräkkäisluontoisista käsittelyistä ja 
kyseinen veronkorotus katsottiin siten tulleen lopul-
liseksi jo ennen yllä mainitun määräajan umpeen 
kulumista.58 

Näyttäisi siltä, että KKO on ratkaisuissaan 
2010:45 ja 2010:46 ottanut kannan, jonka mukaan 
veronkorotuspäätösten lopullisuutta voidaan arvioi-
da eri tavoin eri tilanteissa. Tämä tulkinta näyt-
täisi johtavan siihen, että verovelvollinen ei aina 
etukäteen pysty arvioimaan sitä, milloin hänelle 
määrätty EIS:n mukaan rangaistukseksi luokitelta-
va veronkorotus tulee 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 
tarkoittamalla tavalla lopulliseksi. Verovelvollinen 
ei siten etukäteen pysty arvioimaan, mistä ajankoh-
dasta alkaen hän tulee saamaan 7. lisäpöytäkirjan 
4 artiklan tarkoittamaa ”suojaa” suhteessa uusiin 
samaa asiaa koskeviin rikosoikeudenkäynteihin 
EIS:n tarkoittamassa mielessä. Tämä ei liene ongel-
matonta ottaen huomioon muun muassa, että ne bis 

in idem -säännön yhtenä tarkoituksena on nähty 
olevan juuri tällaisen oikeudellisen ennakoitavuu-
den takaaminen.59 

KKO ei ratkaisuissa 2010:45 ja 2010:46 näytä 
kiinnittäneen huomiota siihen, että verovelvolli-
sella on tuloverotuksessa VML:ssa säädettyjen 
muutostenhakumahdollisuuksien lisäksi mahdol-
lisuus tehdä VTPL:ssa60 tarkoitettu perustevali-
tus. Perustevalitus ei ole täytäntöönpanoon sidottu 
oikeussuojakeino vaan lähtökohtaisesti yleinen 
vero-oikeudellinen

muutoksenhakukeino, jolla voidaan saattaa muu-
toksenhaun kohteeksi sekä veron peruste että sen 
määrä.61 Myöskin veronkorotus täytynee olla mah-
dollista saada kumotuksi perustevalituksen avulla, 
joka on VTPL 21 § 3 momentin mukaan mahdollista 
tehdä viiden vuoden kuluessa veron maksuunpa-
novuoden päättymisestä lukien. Käytännössä voi 
syntyä tilanne, jossa VML:ssa säädetyt sinällään 
pitkät muutoksenhakuajat ovat kuluneet umpeen, 
mutta jossa VTPL:ssa säädettyä määräaikaa perus-
tevalituksen tekemiselle on jäljellä.62

Yksi seikka, johon KKO ei myöskään ottanut 
kantaa edellä mainituissa ratkaisuissa, mutta jolla 
voinee olla huomattavaakin merkitystä arvioita-
essa sitä, milloin veronkorotuspäätös tulisi katsoa 
7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan tarkoittamalla tavalla 
lopulliseksi, liittyy nykyisiin verotuksessa sovellet-
taviin verrattain pitkiin muutoksenhakuaikoihin.63 
Koska EIT ei ole hyväksynyt liian pitkiä määrä-
aikoja sille, milloin kansalliset ratkaisut tulevat 

58 KKO 2010:45, k. 47 ja 48.
59 Ks. lähemmin Rui 2009a, 123–125 ja Helenius – Hellsten 2010, 113–114.
60 Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706.
61 HE 83/2006 vp, 88–89. Ks. myös Verohallinnon 1.11.2010 antama ohje (Dnro 1027/56/2010), 4.
62 Ks. tästä lähemmin Hellsten 2010, 534. Huomionarvoista on, että Vaasan HO on tuomiossaan 23.9.2010, R/1602 (ei 

lainvoimainen) arvioinut veronkorotuksen lopullisuutta nimenomaan kyseisen VTPL:ssa säädetyn määräajan perusteella. Val-
takunnansyyttäjänviraston (VKSV) 1.11.2010 antamassa kirjeessä ”Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut ne bis in idem 
-kiellon merkityksestä veropetosasioissa” (Dnro 15/34/10), 6 todetaan myös, että veronkorotuksen ei ne bis in idem -kiellon 
kannalta tule nähdä tulleen lopulliseksi niin kauan kun mahdollisuus perustevalituksen tekemiseen on vielä olemassa. 

63 Muutoksenhakuaikoihin liittyen ks. myös VML 55 §:n 3 momentti ja 56 §:n 5 momentti joissa säädetään, että ”[v]erotusta 
ei voida oikaista, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu.”
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oikeusvoimaisiksi, voivat esimerkiksi VML:ssa 
säädetyt viiden vuoden määräajat jo itsessään olla 
ongelmallisia EIS:n näkökulmasta.64

2.3 Milloin on kyseessä uusi tutkinta?

EIS:n 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa on sananmuo-
toonsa perusteella rikottu sinä ajankohtana, kun 
henkilöä on alettu ”tutkia” uudelleen. Kysymys 
kuuluukin, milloin on kyseessä uusi tutkinta. Koska 
EIT on todennut, että menettelyiden keskinäisel-
lä järjestyksellä ei ole merkitystä tulkittaessa 7. 
lisäpöytäkirjan 4 artiklaa65 on selvää, että myös 
ajallisesti jälkimmäisen menettelyn mahdollista 
rikosoikeudellista luonnetta on arvioitava samojen 
kriteerien perusteella, joita on selostettu edellä.66 

Selvää on, että 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa on 
rikottu, jos samassa asiassa annetaan rikosoikeu-
dellisen luonteen omaava ratkaisu tai tuomio sen 
jälkeen, kun ensimmäinen samanluonteinen ratkai-
su tai tuomio on saavuttanut estävän vaikutuksen. 
Merkitystä ei ole sillä, onko jälkimmäinen ratkaisu 
tai tuomio ”vapauttava” vai ”langettava”.67 Merki-
tystä ei niin ikään ole sillä, otetaanko mahdollinen 
aiempi rangaistus huomioon määrättäessä uutta 
rangaistusta.68 Kyse on joka tapauksessa siitä, että 
henkilö on tutkittu uudelleen. Ne bis in idem -sään-
nön tarkoituksena kun ei ole sen varmistaminen, 
että kokonaisrangaistus muodostuu oikeudenmukai-

seksi suhteessa niihin tekoihin, joiden perusteella 
rangaistukset on määrätty.69

EIT:n mukaan ne bis in idem -sääntöä on rikottu 
jo sinä ajankohtana, kun henkilö on ”liable to be 
tried again in new proceedings”, eli kun henkilö on 
”altistettu” uudelle tutkinnalle.70 EIS:n artiklojen 
johdonmukainen tulkinta ja soveltaminen puhuvat 
sen puolesta, että henkilön tulee katsoa joutuneen 
uuden tutkinnan kohteeksi samana ajankohtana, kun 
henkilö on EIS:n 6 artiklan tarkoittamassa autono-
misessa mielessä syytetty rikoksesta (”charged”).71 
Rikossyyte on EIT:n käytännössä vakiintuneesti 
määritelty toimivaltaisen viranomaisen yksilöl-
le antamaksi viralliseksi ilmoitukseksi siitä, että 
henkilön epäillään tehneen rikoksen tai muuksi 
vastaavaa syytöstä tarkoittamaksi toimenpiteeksi, 
joka niin ikään aineellisesti vaikuttaa (”substan-
tially affects”) epäillyn asemaan.72 EIT:n käytän-
nössä henkilön on katsottu tulleen tässä mielessä 
syytetyksi muun muassa sinä päivänä, kun henkilö 
pidätetään, kun henkilölle ilmoitetaan, että häntä 
vastaan tullaan nostamaan syyte tai syytteitä, kun 
esitutkinta on aloitettu tai, kun on suoritettu koti-
etsintä.73 

Ratkaisuissa KKO 2010:45 ja 2010:46 näyttäisi 
päädyttäneen tulkintaan, jonka mukaan mahdollista 
veropetosta on alettu tutkia 7. lisäpöytäkirjan 4 
artiklan tarkoittamassa mielessä sinä ajankohtana, 
kun rikossyyte on tullut vireille.74 Edellä selostetun 

64 Ks. VML 55 §, 56 § ja 64 §. Sama koskee myös muissa verolaissa säädettyjä verrattain pitkiä muutoksenhakuaikoja, 
kuten esim. AVL:n 192 §:ssä säädettyä kolmen vuoden määräaikaa.

65 Franz Fischer v. Itävalta (2001), k. 29. Ks. myös Träskman, Per Ole, Förbudet mot dubbel bestraffning och skillnaden 
mellan brottslig gärning och brott, Juridisk tidsskrift nr 4 2004/05, 862–872, 868.

66 Rui 2009a, 276–277.
67 Rui 2009a, 277.
68 Maresti v. Kroatia (2009), k. 65. Näin ollen esim. rikoslain 6 luvun 7 §:ssä säädetyillä rangaistuksen lieventämisperus-

teilla ei tässä mielessä ole merkitystä. 
69 Toisenlaisen tulkinnan osalta ks. Regeringsrättens dom 17.9.2009 i mål 8133-08. Vrt. Norberg – Nyqvist 2009, 719–720, 

Vuorenpää 2010a, 102 alav. 32 ja Åhman 2010, 115.
70 Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 83 ja 110. 
71 Trechsel 2006, 391, Karakosta 2008, 34 ja Rui 2009a, 296.
72 Ks. Deweer v. Belgia (6903/75, tuomio 27. helmikuuta 1980), k. 46, Corigliano v. Italia (8304/78, tuomio 10. joulu-

kuuta 1982), k. 34 ja Malkov v. Viro (31407/07, tuomio 4. helmikuuta 2010), k. 56. Tästä tarkemmin, ks. Trechsel 2006, 391 
ja Rui 2009a, 277–281.

73 Ks. lähemmin Rui 2009a, 278–279, Kiiski 2009, 44 ja Harris et al. 2009, 209. 
74 KKO 2010:45, k. 48 ja KKO 2010:46, k. 47. 
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valossa ei sinällään näyttäsi mahdottomalta, jos 
EIT vastaavassa tilanteessa päätyisi katsomaan, 
että tässä tarkoitettu tutkiminen on alkanut jo 
paljon aikaisemmin. Mahdollista veronkorotusta 
koskevan tässä tarkoitetun tutkimisen voitaneen 
katsoa alkaneen viimeistään silloin, kun vero-
velvollinen on vastaanottanut veroviranomaisten 
lähettämän kuulemiskirjeen mahdolliseen veron-
korotukseen liittyen tai muulla tavoin saanut tie-
don siitä, että hänelle on varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi asiassa.75

Oman problematiikkansa muodostaa kysymys 
siitä, missä määrin 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla estää 
määräämästä vaiheittain useampia EIS:n tarkoitta-
massa mielessä rangaistukseksi luokiteltavia seu-
raamuksia saman lainrikkomuksen perusteella. 
Kysymys aktualisoituu lähinnä silloin, kun kan-
sallinen lainsäädäntö mahdollistaa ensisijaisen seu-
raamuksen lisäksi lisäreaktioita, kuten esimerkiksi 
konfiskaation, ajokortin peruuttamisen tai muita 
turvaamistoimia sen jälkeen, kun syytetty on tuo-
mittu. Asiassa Nilsson v. Ruotsi oli pääpiirteissään 
kyse siitä, estikö 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla perutta-
masta valittajan ajokorttia sen jälkeen, kun tämä oli 
ensin tuomittu oikeusvoimaiseksi tulleella tuomiolla 
törkeästä rattijuopumuksesta (”grovt rattfylleri”).76 
Ruotsin valtion mukaan artiklaa ei oltu rikottu, 
koska syyllisyyskysymystä ei enää uudelleen oltu 
arvioitu ajokortin peruuttamisen yhteydessä. EIT 
katsoi, että vaikka ajokortin peruuttaminen oli EIS:
n tarkoittamassa mielessä rangaistus ei tapauksessa 

kuitenkaan oltu rikottu 7. lisäpöytäkirjan 4 artik-
laa, koska peruuttaminen oli ”part of the sanctions 
under Swedish law for the offences of aggravated 
drunken driving and unlawful driving”. Vaikka EIT 
ei sitä ääneen lausunut, lienee selvää, että se päätyi 
tähän tulkintaan sillä perusteella, että syyllisyys-
kysymystä ei oltu arvioitu ajokortin peruuttamisen 
yhteydessä.77 Ajokortin peruttaminen perustui suo-
raan aiemmalle rikostuomiolle, eikä lisätodistelua 
siten enää tarvittu.78 

Syyllisyyskysymys muodostaa luonnollisesti 
yhden keskeisimmistä teemoista veropetosta kos-
kevissa rikosprosesseissa, jotka pääsääntöisesti 
käydään sen jälkeen, kun veroviranomainen on jo 
samassa asiassa määrännyt veronkorotuksen. Tämä 
puhuu selvästi sen puolesta, että henkilö tulee uudel-
leen tutkituksi rikosprosessissa.79 Asia ei aina liene 
yhtä selvä käännetyssä sinällään ehkä harvinaisessa 
tilanteessa, jossa yleinen tuomioistuin on arvioinut 
rikosvastuun ja syyllisyyskysymyksen ennen kun 
veroviranomainen on ehtinyt tehdä veronkorotus-
päätöksen. Sikäli kuin veroviranomainen tällai-
sissa tilanteissa arvioi uudelleen verovelvollisen 
syyllisyyttä – kuten esimerkiksi sitä, voidaanko 
verovelvollisen antama veroilmoitus tulkita VML 
32 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ”olen-
naisesti vääräksi” vai ei – lienee kuitenkin melko 
selvää, että asia on tutkittu uudelleen 7. lisäpöytä-
kirjan 4 artiklan tarkoittamassa mielessä. Selvää 
on kuitenkin, että sekä yleisen tuomioistuimen että 
veroviranomaisen päätökset perustuvat toisistaan 

75 Ks. Vuorenpää 2010a, 99 ja Helenius – Hellsten 2010, 130. Verovelvollista on aina kuultava ennen veronkorotuksen 
määräämistä, ks. esim. Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten, Dnro 1204/32/2009, 
31.12.2009, k. 6.3. Tämä lienee myös pääsääntöisesti se ajankohta, jolloin verovelvollinen saa ensimmäistä kertaa kuulla häntä 
mahdollisesti uhkaavasta veronkorotuksesta. 

76 Nilsson v. Ruotsi (73661/01, ratkaisu 13. joulukuuta 2005).
77 Rui 2009a, 292. Ks. myös Phillips v. Yhdistynyt kuningaskunta (41097/98, tuomio 5. heinäkuuta 2001) ja Norjan korkeim-

man oikeuden ratkaisu Rt. 2002, 1216. Myös Ruotsin korkeimman oikeuden tuomiossa B 5498-09 on esitetty vastaavanlainen 
argumentaatio, ks. oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide (”skiljaktig mening”), k. 34–41 (s. 20–23). 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että itse tuomiossa tätä näkökohtaa ei lainkaan ole huomioitu. 

78 Vrt. esim. tieliikennelain (3.4.1981/267) 75 §:n 1 momentti: ”Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä 
ajokieltoon, jos hänen todetaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään 
rattijuopumukseen.” Vrt. myös Norjan korkeimman oikeuden ratkaisut Rt. 1990, 380 ja Rt. 2002, 1216 (1231–1232). Ks. myös 
Simon Almendal, Teresa, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, Juridiskt Tidskrift nr 3 2009/2010, 549–570, 552–553. 

79 Vrt. Ruotsin korkeimman oikeuden tuomio B 5498-09, oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide 
(”skiljaktig mening”), k. 39–40 (s. 22) .
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itsenäisiin arviointeihin, eikä kumpaakaan päätöstä 
siten aseteta toisen arvioinnin perustaksi. 

Lopuksi on syytä todeta, että EIT:n oikeuskäy-
tännön perusteella 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla ei 
yksiselitteisesti näytä kieltävän rinnakkaisia samaa 
asiaa koskevia prosesseja. Artikla ei yleisellä tasolla 
näyttäisi saavan aikaiseksi lis pendens -vaikutus-
ta.80 EIT on jokseenkin yksiselitteisesti todennut, 
että 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa ei ole rikottu, jos 
jälkimmäisen prosessin ensimmäisessä asteessa on 
annettu ratkaisu ennen kuin ensimmäisessä pro-
sessissa annettu ratkaisu on saavuttanut estävän 
vaikutuksen.81 EIT:n oikeuskäytännön perusteella 
ei tosin liene täysin selvää, onko artiklaa rikottu 
esimerkiksi tilanteessa, jossa ensimmäinen ratkaisu 
on saavuttanut estävän vaikutuksen sen jälkeen kun 
jälkimmäinen prosessi on aloitettu mutta ennen kuin 
sen ensimmäisessä asteessa on annettu ratkaisu.82 
Vaikuttaa siltä, että KKO on ratkaisuissa 2010:45 
ja 2010:46 lähtenyt enemmän tai vähemmän yksi-
selitteisesti siitä, että 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla ei 
saa aikaiseksi minkäänlaista vireilläoloperusteista 
estevaikutusta.83 

Tämänkaltainen tulkinta näyttäisi johtavan 
oikeustilaan, jossa henkilön olisi pyrittävä saatta-
maan ensimmäisessä prosessissa (yleensä veron-

korotusta koskeva menettely) annetun ratkaisun 
lopulliseksi niin nopeasti kuin mahdollista, eli EIT:n 
käytännön perusteella viimeistään ennen kuin jäl-
kimmäisen prosessin ensimmäisessä asteessa anne-
taan ratkaisu.84 Käytännössä tämä siis aiheuttaa sen, 
että 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan sovellettavuus voi 
riippua täysin ajallisista satunnaisuuksista, mikä 
ei liene ongelmatonta kansalaisten oikeudellisen 
yhdenvertaisuuden kannalta.85 Tämä tulkinta voi 
niin ikään johtaa siihen, että viranomaiset pyrkivät 
saamaan jälkimmäisen prosessin (yleensä rikospro-
sessi) vireille ennen kuin ensimmäisessä prosessissa 
annettu ratkaisu tulee lopulliseksi,86 mikä ei sekään 
liene ongelmatonta yhdenvertaisuutta ajattelen. 

Lis pendens -vaikutuksen ja res judicata -sään-
nön välillä vallitsee sinänsä ilmeinen systemaattinen 
yhteys. Res judicata -säännön tarkoituksen voisi 
nähdä olennaisilta osiltaan estyvän ja vääristyvän, 
mikäli vireillä oleva prosessi ei estäisi uusia samaa 
asiaa koskevia menettelyjä siitä huolimatta, että 
oikeusvoimainen ratkaisu ensimmäisessä prosessis-
sa saisi aikaan estävän vaikutuksen. 87 Lienee myös 
vaikeaa argumentoida sen puolesta, ettei henkilö 
olisi tutkittu tai rangaistu uudelleen ainakin siinä 
vaiheessa, kun rinnakkaisessa prosessissa annettu 
mutta ajallisesti katsottuna myöhemmin lopulliseksi 

80 Ks. Garaudy v. Ranska (65831/01, ratkaisu 24.6.2003) ja Rui 2009a, 294 ss.
81 Ks. R. T. v. Sveitsi (31982/96, ratkaisu 30. toukokuuta 2000). Tästä tarkemmin ks. Rui 2009a, 296 ss. 
82 Ks. Sailer v. Itävalta (38237/97, tuomio 6. kesäkuuta 2002), jossa kiistatta oli kyse kahdesta rinnakkaisesta prosessista 

ja jossa EIT katsoi, että 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklaa oli rikottu. Ks. myös Rui 2009a, 294–296. Vrt. kuitenkin Ruotsin korkeim-
man oikeuden tuomio B 2509-09, oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide (”skiljaktig mening”), k. 45 (s. 
24), jossa todetaan, että selvää tukea ei löydy sille, että 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklasta seuraisi, että rikosoikeudenkäyntiä olisi 
keskeytettävä, mikäli veronkorotusta koskeva ratkaisu tulee lainvoimaiseksi oikeudenkäynnin aikana. Ks. myös. Verohallinnon 
1.11.2010 antama ohje (Dnro 1027/56/2010), 7. 

83 KKO 2010:45, k. 40 ja KKO 2010:46, k. 41. Mielenkiintoista edellä sanotun valossa on esim. se, että ratkaisussa KKO 
2010:45 oli verovuoden 1998 osalta käsillä tilanne, jossa ensimmäisessä prosessissa määrätty veronkorotus oli ehtinyt saavuttaa 
estävän vaikutuksen (31.12.2004) ennen kuin jälkimmäisen – osittain rinnakkaisen – prosessin (syyte tuli vireille 19.2.2004) 
ensimmäisessä asteessa (käräjäoikeus) oli annettu tuomio (29.8.2008).

84 KKO:n käytännön valossa ennen kuin jälkimmäinen prosessi tulee vireille
85 Vrt. Ruotsin korkeimman oikeuden tuomio B 2509-09, oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide 

(”skiljaktig mening”), k. 50 (s. 25) sekä KKO 2010:45, k. 41 ja KKO 2010:46, k. 42.
86 Ks. Verohallinnon 1.11.2010 antama ohje (Dnro 1027/56/2010), 9. Vrt. kuitenkin VKSV, 1.11.2010 (Dnro 15/34/10), 

11, jossa todetaan, että viranomaistoiminnassa tulisi pyrkiä siihen, että verotukseen liittyvästä ilmoittautumisvelvollisuuden 
laiminlyöntitapaukset käsiteltäisiin vain joko veronkorotusmenettelyssä tai varsinaisessa rikosprosessissa.

87 Ks Ruotsin korkeimman oikeuden tuomio B 2509-09, oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide 
(”skiljaktig mening”), k. 49–50 (s. 25–26) ja Hovrätten för Västra Sverige, dom 23.6.2010 i mål B 2432-09. Vrt. Vuorenpää 
2010a, 98 ss. ja Simon Almendal 2009, 567 ss.
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tuleva ratkaisu – joka nykysääntelyn valossa lienee 
yleensä veronkorotuspäätös – tulee lopulliseksi.88 

Yhdeksi ongelmaksi näyttäisi tällöin muodos-
tuvan, mistä ajankohdasta alkaen veronkorotus-
menettelyn tulisi nähdä saavan aikaan sellaisen 
vireilläolovaikutuksen, joka estää veropetossyytteen 
nostamisen samasta asiasta.89 Koska veronkorotus-
ta koskeva menettely tulee yleensä vireille ennen 
varsinaista rikosprosessia, lis pendens -vaikutuksen 
liittäminen mahdollista veronkorotusta edeltävään 
käsittelyyn, voisi johtaa siihen, että rikosoikeudel-
lista vastuuta ei kauttaaltaan voitaisi toteuttaa. Yksi 
mahdollisuus olisi tämän valossa katsoa, että vireil-
läolovaikutus tulisi ajankohtaistua vasta silloin, kun 
veroviranomainen tekee päätöksen veronkorotuk-
sesta.90 Sattumanvaraisuudelta ja ongelmallisilta 
tilanteilta ei kuitenkaan voitane välttyä myöskään 
tällaisen tulkinnan myötä.91

2.4 ”Saman asian” arviointi

Kaikista ne bis in idem -sääntöön liittyvistä tul-
kintakysymyksistä EIT:lle ongelmallisin näyttäisi 
olleen kysymys siitä, milloin on kyseessä ”sama 
asia” (idem).92 Ennen asiassa Zolotukhin v. Venä-
jä antamaansa tuomiota EIT oli pääpiirteissään 

esittänyt kolme eri tulkintatapaa siitä, milloin 7. 
lisäpöytäkirjan 4 artiklan kannalta on kyse samasta 
asiasta.93 Asiassa Gradinger v. Itävalta tuomiois-
tuin tulkitsi idem-momenttia tosiasiallisen teon 
perusteella (”same conduct”).94 Seuraavassa asiassa 
Oliveira v. Sveitsi tuomioistuin päätyi tulkintaan, 
jonka mukaan kyseessä ei ollut sama idem tilan-
teessa, jossa sama tosiasiallinen teko toteutti yhtä 
aikaa kahden tai useamman rikoksen tunnusmer-
kistön (”ideaalikonkurrenssi”).95 Asiassa Ponsetti ja 
Chesnel v. Ranska tuomioistuin kehitteli hiukan tätä 
tulkintaansa ja vertaili eri rikosten tunnusmerkistöjä 
(”constitutive elements”).96 Koska tunnusmerkis-
töt erosivat mitä tulee tahallisuusvaatimukseen, ei 
kyseessä ollut sama idem. Tälle tulkinnalle tuo-
mioistuin sitten perusti asiassa Franz Fischer v. 
Itävalta antamansa ratkaisun todeten, että keskei-
senä arviointikriteerinä on se, miltä osin rikokset 
”differ[s] in their essential elements”.97 Asiassa 
Rosenquist v. Ruotsi98 tuomioistuin katsoi tätä tul-
kintaansa seuraten, että hallinnollinen veronkorotus 
(”skattetillägg”) ei estänyt tuomitsemasta vastaajaa 
törkeästä veropetoksesta (”grovt skattebedrägeri”), 
koska veronkorotus määrättiin objektiivisilla perus-
teilla, kun taas veropetostuomion osalta vaadittiin 
tahallisuutta tai törkeää tuottamusta. Kyseessä ei 

88 Näin myös Hellsten 2010, 540. Vrt. kuitenkin Verohallinnon 1.11.2010 antama ohje (Dnro 1027/56/2010), 10.
89 Sen perusteella, mitä yllä todetaan rikosasiaa koskevasta ”uudesta tutkimisesta”, ei sinänsä ole myöskään täysin yksise-

litteistä, mistä ajankohdasta alkaen rikosprosessin tulisi nähdä saavaan aikaan mahdollisen vireilläolovaikutuksen. 
90 Vrt. Ruotsin korkeimman oikeuden tuomio B 2509-09, oikeusneuvosten Lundiuksen ja Lindskogin eriävä mielipide 

(”skiljaktig mening”), k. 52–53 (s. 26). Tällainen tulkinta ei tosin ole täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä yllä on sanottu 
siitä, milloin veronkorotusta koskeva tutkinta on katsottava alkaneen. 

91 Vrt. KKO 2010:45, k. 42.
92 Ks. esim. Träskman 2004, 864.
93 Ks. Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 70–77.
94 Gradinger v. Itävalta (15963/90, tuomio 23. lokakuuta 1995), k. 55. 
95 Oliveira v. Sveitsi (25711/94, tuomio 30. heinäkuuta 1998), k. 26. Ks. myös Göktan v. Ranska (33402/96, tuomio 2. 

heinäkuuta 2002), k. 50. Vaikka asiat Gradinger (1995) ja Oliveira (1998) vaikuttavat tässä mielessä ristiriitaisilta, voidaan 
niissä kuitenkin havaita tietty yhtenäisyys ks. Asp, Petter, Skattetilläggsregleringens förenlighet med Europakonventionen, 
Juridisk tidsskrift nr 3 2000/01, 606–620, 618–620.

96 Ponsetti ja Chesnel v. Ranska (36855/97 ja 41731/98, ratkaisu 14. syyskuuta 1999), k. 5. Todettakoon, että kyseisissä 
asioissa oli kyse juuri hallinnollisista ”veronkorotuksista” ja verorikoksista.

97 Franz Fischer v. Itävalta (2001), k. 25. Ks. myös W.F. v. Itävalta (38275/97, tuomio 30. toukokuuta 2002), k. 25, Sailer 
v. Itävalta (2002), k. 25 ja Manasson v. Ruotsi (41265/98, ratkaisu 8. huhtikuuta 2003). Vrt. Koponen, Pekka, Uudempaa tul-
kintalainkäyttöä syytesidonnaisuudesta ja rikostuomion oikeusvoimasta II, Lakimies 3/2003, 375–397, 386–387.

98 Rosenquist v. Ruotsi (2004)
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ollut sama idem, koska säännösten tunnusmerkistöt 
erosivat toisistaan.99

Asiassa Zolotukhin v. Venäjä EIT totesi laajan 
oikeusvertailun perusteella, että tulkintakäytäntöä 
on tältä osin harmonisoitava, koska vaihteleva tul-
kintakäytäntö ”engenders legal uncertanity incom-
patible with a fundamental right, namely the right 
not to be prosecuted twice for the same offence”.100 
Ennen kyseisestä asiaa EIT oli siis pääpiirteissään 
soveltanut tulkintaa, jonka mukaan samasta idem oli 
kyse ainoastaan silloin, kun oli käsillä sekä tosiasial-
linen että oikeudellinen yhtäläisyys. Täysin selvää 
lienee, että tätä tulkintaa ei enää voida soveltaa.101 
Ratkaisun erityisen merkityksen vuoksi, lienee tässä 
paikallaan toistaa siinä esitetyt relevantit päätelmät 
alkuperäisessä muodossaan: 

”the approach which emphasises the legal cha-
racterisation of the two offences is too restricti-
ve on the rights of the individual, for if the Court 
limits itself to finding that the person was prose-
cuted for offences having a different legal classifi-
cation it risks undermining the guarantee enshrin-
ed in Article 4 of Protocol No. 7 rather than ren-
dering it practical and effective as required by the 
Convention […] Accordingly, the Court takes the 
view that Article 4 of Protocol No. 7 must be un-

derstood as prohibiting the prosecution or trial of a 
second ‘offence’ in so far as it arises from identical 
facts or facts which are substantially the same”.102 
(oma kursivointi)

Jotta voidaan arvioida, onko kyseessä sama idem, 
tulee EIT:n mukaan vertailla ensimmäisessä asiassa 
annettua tuomiolauselmaa toisen prosessin syyte-
kirjelmään.103 Koska tuomioistuin on hyvin voinut 
perustaa ratkaisunsa myös muille kuin syytekir-
jelmästä ilmeneville tosiseikoille voitaneen lähteä 
siitä, että myös ensimmäisen ratkaisun osalta tulee 
huomioida siihen liittyvä syytekirjelmä, jotta voi-
daan muodostaa todenmukainen kuva tapahtumien 
tosiasiallisesta kulusta.104 Veronkorotuspäätösten 
osalta tämä tarkoittanee sitä, että vertailu on suo-
ritettava joko verovelvolliselle lähetetyssä kuule-
miskirjeessä selostettujen faktojen tai veronkoro-
tuspäätöksessä selostettujen faktojen perusteella 
riippuen veronkorotusta koskevan menettelyn ja 
rikosprosessin välisestä järjestyksestä.105 

Jotta voidaan ratkaista se, perustuuko jälkim-
mäinen oikeudenkäynti samoihin tai olennaisesti 
samoihin tosiseikkoihin tulee siis tarkastella niitä 
tosiseikkoja, jotka koskevat samaa vastaajaa106 sekä 
liittyvät toisiinsa erottamattomasti ajan ja tilan suh-

99 EIT perusteli tulkintaansa myös sillä, että säännöksillä oli eri tarkoitukset. Vrt. myös Garretta v. Ranska (2529/04, 
ratkaisu 4. huhtikuuta 2008), k. 88. Tätä koskevan kriittisen analyysin osalta ks. Simon Almendal 2009, 553–554, Träskman 
2004, 869. Vrt. Koponen 2003, 379, jossa pohditaan sitä, missä määrin negatiivisen oikeusvoiman ulottuvuutta määriteltäessä 
tulisi huomioida se, että säännökset suojaavat eri oikeushyviä.

100 Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 78.
101 Rui 2009b, 289 ja Gulliksson 2009, 659.
102 Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 81–82.
103 Zolotukhin v. Venäjä (2009), k. 83.
104 Rui 2009b, 290.
105 Ks. myös Rui 2009b, 290–291.
106 Tässä EIT siis lausui – sen myös esim. Suomessa itsestään selvänä pidetyn näkemyksen –, että negatiivinen oikeusvoi-

ma kattaa ainoastaan saman syytetyn henkilön. Tältä osin oman problematiikkansa muodostavat esim. tilanteet, joissa yhtiön 
johtoon kuuluva henkilö tuomitaan verorikoksesta samalla kun yhtiölle määrätään veronkorotus ja joissa fyysinen ja juridinen 
henkilö katsotaan esim. yhtiömuodon perusteella samaksi henkilöksi. Tämäntyyppisen problematiikan osalta ks. esim. KKO 
2002:39. Ks. myös Vaasan HO:n tuomio 23.9.2010, R/1602 (ei lainvoimainen), jossa yhtiölle määrätyt veronkorotukset eivät 
estäneet vastaajiin kohdistetun veropetossyytteen tutkimista. Ks. lisäksi VKSV, 1.11.2010 (Dnro 15/34/10), 7–8 ja Verohal-
linnon 1.11.2010 antama ohje (Dnro 1027/56/2010), 4–5. 
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teen.107 Tämä voitaneen tulkita siten, että tarkastelun 
tulee kohdistua niihin ”todistusteemoihin”, jotka 
muodostavat lähtökohdan kyseisille rikosoikeu-
denkäynneille. Sikäli kuin kyseiset todistusteemat 
ovat samat tai olennaisesti samat, on kyseessä sama 
idem.108 Koska EIT nimenomaisesti totesi, että 
oikeudellisella luonnehdinnalla ei ole merkitystä 
samalla, kun se otti etäisyyttä luomastaan ”essential 
elements” -opista, lienee selvää, että tarkastelun 
tulee kohdistua jutun konkreettisiin oikeustosiseik-
koihin, eikä abstrakteihin tunnusmerkistöihin.109

Nykyiset verolainsäädännössä säädetyn ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyöntien perusteella määrättä-
viä rikosoikeudellisia rangaistuksia ja hallinnollisia 
veronkorotuksia koskevat säännökset rakentuvat 
pitkälti yhteneville objektiivisille tunnusmerkis-
töille. Koska nykyään ainoastaan konkreettisilla 
oikeustosiseikoilla on merkitystä arvioitaessa sitä, 
onko kyseessä sama idem, vaikuttaa selvältä, että 
nykyisten veropetos- ja veronkorotussäännösten 
osalta on kyse ”samasta asiasta”.110 

5 Lopuksi

Viimeaikainen oikeuskäytäntö näyttäisi luoneen 
joukon uusia ongelmakohtia jo aiemminkin vaikeas-
ti tulkittavalle ne bis in idem -säännölle. Aiheen 

laajuuden vuoksi kaikkia ongelmakohtia ei ole voitu 
tarkastella tässä kirjoituksessa. Varsinkin Ruotsin 
KKO:n 31.3.2010 antamia ratkaisuja tarkastelta-
essa huomataan, että ydinkysymys on Zolotukhin 
-ratkaisun myötä muuttunut siitä, miten ”samaa 
asiaa” olisi tulkittava siihen, voidaanko ”samaan 
asiaan” liittää kahta eri seuraamusta. Tämän myötä 
ei kuitenkaan vältytä kysymykseltä, onko ylipäätään 
tarkoituksenmukaista samasta teosta määrätä kahta 
eri seuraamusta, joilla molemmilla on enemmän tai 
vähemmän identtinen ennaltaehkäisevä ja rangais-
tuksellinen tarkoitus.111 

Tällä hetkellä ongelmallisimmat ja samalla mie-
lenkiintoisimmat kysymykset näyttäisivät liittyvän 
ensinnäkin siihen, milloin erityisesti veronkorotus-
päätös tulee 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan tarkoitta-
massa mielessä lopulliseksi sekä siihen, milloin 
verorikosta koskevan tutkimisen voidaan katsoa 
alkaneen. Nämä kysymykset taas johtavat kysy-
myksiin siitä, tulisiko veronkorotusmenettelyn ja 
rikosprosessin välillä vallita lis pendens -vaikutus, 
ja mistä ajankohdasta alkaen tämä vaikutus tulisi 
aktualisoitua. Näiden kysymysten ollessa avoi-
mia, tuomioistuinten lainsoveltaminen tulisi olla 
yhdenmukainen mutta samalla myös adaptiivinen. 
Selvää on kuitenkin, että lainsäätäjältä vaadittaisiin 
nopeaa reagointia.112

Dan Helenius

107 Tämä idem -määritelmää vastaa selkeästi EU-tuomioistuimen tulkintaa Schengenin sopimuksen 54 artiklasta. Ks. C-
436/04, Van Esbroeck, C-150/05, Van Straaten ja C-367/05, Kraaijenbrink. van Bockel 2010, 2 toteaakin, että EIT on tämän 
myötä mahdollisesti luonut perustan aidolle eurooppalaiselle ne bis in idem -periaatteelle. Nähdäkseni tämä määrittely on myös 
enemmän tai vähemmän sopusoinnussa Suomen oikeusvoimaa koskevan opin kanssa, vrt. Frände 2009, 442–443. Nähdäkse-
ni negatiivisen oikeusvoiman aineelliset rajat ovat kuitenkin vaikeasti määriteltävissä ainoastaan yhden tai kahden virkkeen 
avulla. Tulkinta on aina tehtävä erikseen kussakin yksittäistapauksessa.

108 Rui 2009b, 293–295.
109 Ks. Lindkvist, Gustav, Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?, Skattenytt 2009 nr. 5, 298–303, 300 ss., 

Gulliksson 2009, 660 ja Simon Almendal 2009, 560 ss.
110 Todettakoon, että kirjanpito- ja verorikoksen osalta ei ole nähty olevan kyse samasta asiasta, vaikka molemmat siis 

sinällään perustuvat samaan tapahtumain kulkuun, ks. Carlberg v. Ruotsi (2009), Turun HO 2010:2 (10.3.2010, ei lainvoi-
mainen) ja Simon Almendal 2009, 559. 

111 Ks. Helenius – Hellsten 2010, 138.
112 Mallia uudeksi seuraamusjärjestelmäksi voitaisiin esimerkiksi ottaa Norjan vuoden 2010 alusta alkaen uudistetusta 

seuraamusjärjestelmästä. Ks. myös Vuorenpää 2010a, 104, Helenius – Hellsten 2010, 138–139 ja Munck 2010, 751–752. 
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