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ESIPUHE 

Tutkimuksessa kuvataan eraiden Keskusrikospoliisin talousrik:ostoimistos
sa tutkinnassa olleiden talousrikosjuttujen tutkinnan etenemistii.. Tarkoituk
sena on paitsi hankkia perustietoa talousrikosten tutkintaldiytiinnostii. myos 
tuoda esiin keskeisHi talousrikostutkinnan sujuvuuteen vaikuttavia tekijoi
tii.. 

Tutkimuksen vetovastuu vaihtui kesken hankkeen. Tutkimusaineisto
na kiiytetyn asiakilja-aineiston on koonnut tutkija Pekka V asara. Haastatte
lut ovat paaosin erikoistutkija Hannu Niemenja tutkija Pekka Vasaran 
tekemia. Hannu Niemi on muutoinkin ollut merkittaviillii tavoin mukana 
tutkimushankkeen toteuttamisessa. Raportissa esitetyistii huomioista j a 
niikemyksistii. vastaa kuitenkin raportin kirjoittaja yksin. 

Tutkimusjohtaja Janne Kivivuoren, johtaja Tapio Lappi-Seppiiliin, 
johtaja Kauko Aromaan ja erikoistutkija Anne Alvesalon (P AKK) kom
mentit ovat osoittautuneet tutkimuksen kannalta erittiiin hyOdyllisiksi. 
Myos valt. yo. Sari Kemppija hall. yo. Virpi Lindroos ovat edistiineet 
tutkimusta omalla tyopanoksellaan. Julkaisun graafisesta painoasusta on 
huolehtinut Eira Mykkiinen. 

Tutkimushankkeen yhteyshenkilonii Keskusrik:ospoliisissa on toimi
nut rikostutkija Taisto Rajamiiki. Erityinen kiitos paitsi hiinelle, myos 
kaikille muille haastatteluihin osallistuneille ja tutkimuksen muutoin 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimustehtiiva 

Talousrikosjutun oikeudellinen prosessi, rikosasian viranomaisklisittely 
ilmitulosta lainvoimaiseen tuomioon, kestaa joissakin tapauksissa jopa 
kymmenen vuotta. Tata voidaan perustellusti pitaa liian pitkana aikana. 

Rikosasioissa prosessi muodostuu neljasta vaiheesta. Vaiheet ovat 
rikosten tutkinta, syyteharkinta, tuomioistuinkasittely ja tuomioiden 
taytantoonpano (Helminen ym. 1988, 11). Talousrikosjuttujen kiisittelyn 
pitkittymiseenjohtavien syiden selvittaminen onmittava tehtava. Prosessin 

kestoon vaikuttavat kaikki kasittelyvaiheet. Usein tietyn prosessivaiheen 
sujuvuus riippuu myos sita edeltavista vaiheista. Prosessin etenemista 
koskevassa tutkimuksessa onkin syyta keskittya yhteen prosessin vaihee
seen kerrallaan j a edeta selvitystyossa vaiheiden aj allisessa j arj estyksessa. 

Tavoite. Kasilla olevan tutkimuksen tavoite on talousrikosprosessin 
etenemisen kuvaaminen. Tutkimus on kohdistettu talousrikosprosessin 
ensimmaiseen vaiheeseen, epailtyjen talousrikosten tutkintaan. Tutkimuk
sessa selvitetaan tutkinnan etenemista ja tutkintaan liittyvia ongelmia 
eraiden 1990-luvun puolivalissa tutkinnassa olleiden talousrikosjuttujen 

kautta. 
Talousrikosten tutkinnalla tarkoitetaan poliisin toimenpiteita, joilla 

selvitetaan ja dokumentoidaan epaillyn talousrikoksen tapahtumienkulkua 
rikostunnusmerkiston tayttymisen kannalta (Salminen 1998, 15-16). 

Talousrikollisuutta tutkivan poliisin toiminta riippuu tutkittavista 
rikoksista. Tutkimuksen alkupuolella esitellaan tutkimusaineistoon valittu
j a talousrikosjuttuja. J aksossa kaksi kuvataan aineistonjuttujen keskeisim
pia ominaisuuksia. Naiden ominaisuuksien perusteella voidaan arvioida 
aineiston edustavuutta seka pohtia, mita erityispiirteita jutuilla on verrattu
na talousrikollisuuteen yleisesti. Aineiston erityispiirteet voivat selittaii 

erilaisia talousrikosten tutkintaan liittyvia toimintatapoja, kiiytantojii ja 
kiisityksili. Tutkimusaineiston tarkastelu osoittaa ne talousrikollisuuden 
muodot, j oihin tutkimuksessa kuvattu tutkintakiiytanto on suoraan yleistet
tavissii. 

Tutkimuksen tlirkein tavoite on talousrikosten tutkintakaytlinnon 
kuvaaminen. Talousrikollisuus ilmionamuuttuujatkuvasti. Talousrikosten 
tutkintakaytantO on kuitenkin siina maiirin vakiintunut, etta rikollisuuden 
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muutokset heijastuvat poliisin toimintaan pidemrnalHi aikavii.lilHi kerros
tuen aikaisemman kokemuksen kanssa. 

Talousrik:osten tutkintakii.ytii.nnollii. tarkoitetaan tiissii. tutkimuksessa 
kasitekokonaisuutta, joka kuvaa talousrikostutkinnan tavoitteita, rik:oksia 
tutkivien poliisimiesten arvostuksia, tutkinnassa kaytelliiviii. menetelmia, 
poliisimiesten tapoja reagoida tutkinta-asetelmanmuuttumiseen, sidosryh
mien panosta talousrikostutkinnassa sekii. talousrik:ostutkinnalle osoitettuja 
resurssej a. 

Tutkimuksessa selvitetaiin talousrikostutkinnan etenemistii. Miten 
tutkinta kaynnistyy? Millaisia erilaisia vaiheita tutkintaan sisii.ltyy? Kuinka 
kauan talousrikosten tutkinta kestaii.? Vaikka tutkimuksen aineisto raj aakin 

vastausten yleistettavyyden keskimaiiraista hankalampiin juttuihin, tutki

mus antanee vii.lineitii talousrikostutkinnan sisallon ja laadun arviointiin 
yleisemminkin. 

Talousrik:ostutkinnan laadun kriteerit maiirittyvat niin sanottujen 
esitutkintaperiaatteiden mukaan. Naita periaatteita ovat esimerkiksi tasa
puolisuuden periaate, epaillyn oikeus puolustautua, viihimmiin haitan 
periaate sekajoutuisuusperiaate. Erlilit naiden periaatteiden heijastamista 
tavoitteista ovat kuitenkin ristiriitaisia. Tutkinnan laadun arvioiminen 
riippuukin valitusta niikokulmasta (Helminen ym. 1988, 61--69). 

Esitutkintaperiaatteiden heijastamat laadun kriteerit voidaan jakaa 
kahteen ryhmaan: tutkinnan lopputulokseen ja tutkinnan sisaltOon liittyviin 

kriteereihin. 
Tutkinnan lopputuloksen perusteella voidaan arvioida tutkinnan 

tuloksellisuutta. Tuloksellisuuden arviointiperustana ovat esitutkintalain 
5§:ssa saiidettyjen tutkinnan tavoitteiden tayttyminen. Tavoitteet ovat 
kaksitasoiset. Tuloksellisessa tutkinnassa aineellinen totuus (rik:os, teko
ympiiristo, rik:oksesta epailty ja hiinen osuutensa tapahtumissa) on selvitet
ty luotettavasti. Tuloksellisuus edellyttaii. myos, ellii tutkinnassa keratty 
nii.ytto on teon oikeudellisen mii.iirlttelyn kannalta pateva ja ellii nii.ytto 
tuodaan esiin selkeiinii kokonaisuutena. Pelkistetysti tutkinnan tulokselli
suus tarkoittaakin, etta tutkinnan tulokset mahdollistavat asian oikean 
ratkaisemisen (vrt. Virolainen 1995, 105). Kii.sillii. olevassa tutkimuksessa 
kliytetty aineisto ja niikokulma eivii.t juurikaan mahdollista tutkinnan 
tuloksellisuuden arvioimista. 

Menettelyn sisallollisistii vaatimuksista on siUidetty tutkinnassa 
epii.iltyina ja asianosaisina olevien henkiloiden oikeuksien turvaamiseksi. 
Esitutkintaperiaatteiden heij astamia tutkinnan sisallollisia laadun kriteerei

tii ovat ainakin tutkinnan j outuisuus, muodollisten vaatimusten noudattami-
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nen, asianomistajienja epailtyjen oikeusturvan edistaminen sekli tutkinnas
ta aiheutuvien kustannusten minimoiminen. 

Esitutkinnan tuloksellisuuden tavoitteetja sisallolliset menettelyvaati
mukset voivat olla ristiriidassa keskenaan. Kun esitutkinnassa joudutaan 
puuttumaan epailtyjen henkilOiden perusoikeuksiin, epiiiltyjen oikeudet 
saattavat vaarantua, jos tutkinnassa painotetaan tuloksellisuutta sisallollis
ten kriteerien kustannuksella. Tutkinnan tuloksellisuuden ohella onkin 
tlirkelili, etta myos tutkinnan sisallolliset tekijat tunnustetaan laadukkaan 
tutkinnan kriteereiksi. 

Mainitut tuloksellisuudenja laadun kriteerien tiiyttyminen todentavat 
tutkinnan sujuvuutta. Sujuvuudella tarkoitetaan tehtiivlikentiin huomioivaa 
tutkinnan tuloksellista j a tarkoituksenmukaista organisointia. 

Tutkinnan organisointi voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen 
tasoon: tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja kattavuuteen. 

Talousrikostutkinnan perusta on tehokkaassa tutkintatyossa. Tehok
kuudella tarkoitetaan, etta tutkintatoimenpiteet tehdlilin tilanteen edellyttii
mlillli tavalla ja viivyttelemlitta. Tutkinnan tehokkuus edellyttaa ammatti
taitoista j a motivoitunutta tutkintahenkilostoa. 

Tutkinnan vaikuttavuuden kannalta on keskeistii, etta tutkintatoimen
piteet kohdennetaan oikein. Vain asiaan liittyvili keskeisia tapahtumia 
tutkimalla voidaan todentaa ja osoittaa epailyjen aiheellisuus. Tutkinnan 
kohdentaminen on myos resurssikysymys. Kaytettlivissii. oleva aika, 
henkilosto, erityisosaaminen ja tutkintamenetelmlit tulee kohdentaa niin, 
etta resursseja hyOdynnetaan tiiysimliliraisesti. 

Tutkinnan kattavuus edellyttaa, etta esitutkinnassa selvitetiilin kaikki 
syyteharkintaan vaikuttavat asiat. Asioiden perusteellinen selvittiiminen 
voi j oissain tapauksissa kuitenkin pitkittaa tutkintaa tarpeettomasti. Tutkin
nan sujuvuuden nlikokulmasta kattavuus merkitseekin myos, etta tutkinta 
pystytiilin rajaamaan mahdollisimman tarkoin pelklistiilin syyteharkintaan 
vaikuttaviin asioihin. 

Tutkimuksen loppupuolella selvitetlilin tutkinnan sujuvuuteen vaikut
tavia tekijoitii. Mitkli talousrikoksiin liittyvat ominaisuudet vaikuttavat 
tutkinnan sujuvuuteen? Johtuvatko esimerkiksi talousrikostutkintaan 
liittyvlit vaikeudet tutkittavaan rikokseen vai tutkinnan organisointiin 
liittyvistii tekij oistli? 

Tutkinnan sujuvuuden osoittimena tutkimuksessakaytetiilin tutkinnan 
kestoa. Tutkinnan kesto on erlilissa mielessli suhteellista, silla talousrikos
ten vaihtelevat ominaisuudet heijastuvat erilaisten juttujen vaatimiin 
tutkinta-aikoihin. Myos kliytettavissii. olevat resurssit vaikuttavat tutkinnan 
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kestoon. Tutkinnan keston kayttamista sujuvuuden mittarina voidaan 
kuitenkin perustella silla, etta pitkittyvli rikostutkinta vaarantaa tutkinnan 

sislillollisten laadun kriteerien tliyttymisen. 
Yksittaisen jutun tutkinnan sujuvuutta arvioitaessa tutkintaa olisi 

verrattava toisen vastaavanjutun tutkintaan. Tlillainen vertailuasetelma on 
kuitenkin harvinainen. Tutkimuksessa ei pyritliklilin arvioimaan yksittaisten 
juttujen tutkinnan sujuvuutta, vaikka aineiston esittelyn perusteella tlihlin 
olisikin joitain edellytyksili. Sen sijaan havaintojen ja haastattelujen 
perusteella tutkimuksessa nostetaan esiin yleisellli tasolla tutkinnan suju
vuuteen vaikuttavia tekijoitli. Vaikka tutkintavaiheessa voidaan vaikuttaa 
vain osaan nliistli tekijoistli, tekijoiden huomioiminen todennakoisesti 
parantaisi talousrikosten tutkintakliytlinnon sujuvuutta. 

1.2 Aineisto 

Tutkimuksessa on hyOdynnetty kahta aineistoa. Aineistot koostuvat erliiden 
talousrikosjuttujen asiakirjoista ja juttuja tutkineiden poliisimiesten haas
tatteluista. 

Asiakirja-aineisto. Ensimmliinen aineisto on 48 KRP:n talousrikostoimis
tossa tutkittua talousrikosjuttua. Juttuihin perehdyttiin ensisijaisestijuttujen 
oikeudellisessa prosessissa syntyneen asiakirj a-aineiston kautta. 

Aineiston jutut valittiin yhteistyossli KRP:n edustajien kanssa. 
J uttu j en valinnan alkuvaiheessa tulostettiin lista kaikista talousrikostoimis
tossa vuosina 1990-1995 tutkituista jutuista. Tliltli listalta tutkimuslaitok
sen tutkijat Hannu Niemi ja Pekka Vasara valitsivat alustavan aineiston. 
Tarkoituksena oli, etta aineisto muodostuisi noin 50 tutkitusta jutusta. 
ValinnankriteerinlipidettiinjuttujenedustavuuttakaikkiinKRP:ntalousri
kostoimistossa tutkittuihin juttuihin nahden. Valittujen juttujen tuli olla 

erilaisia sisalloltlilin j a vaikeusasteeltaan. Valinnassa pyrittiin myos huo
mioimaan juttujen eteneminen oikeudellisessa prosessissa. 

Tutkijoiden valitsemista jutuista koostuva lista annettiin KRP:n 
edustajien arvioitavaksi. Naiden mielestli valitut jutut edustivat varsin 
hyvin KRP :n talousrikostoimiston tutkimia juttuj a. Poliisimiesten ehdotuk
sesta eraitli aineistoon valittuja juttuja vaihdettiin. Vaihdot olivat perustel
tuja, eikli voida katsoa, etta poliisimiehet olisivat ehdotuksillaan pyrkineet 
ohjaamaan tutkimusta tiettyyn suuntaan. 
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Aineistoon valitut jutut kasittivat merkittavan osan KRP:ssa 1990-
luvun puolivalissa tutkituista talousrikosjutuista. Aineisto edustaa siis 
varsin hyvin KRP:ssa tutkinnassa olleita talousrikosjuttuja ja rajallisesti 
myos kaikkia poliisissa (KRP:ssa ja paikallispoliisissa) tutkinnassa olleita 
talousrikosjuttuja. Tutkinnassa olleet jutut heijastavat k:uitenkin talousri
kostorjunnan arvovalintoja, eikli aineiston juttuja voida suoraan yleistlili 
k:uvaamaan kaikkea poliisin tietoon tullutta talousrikollisuutta. On selvlili, 
etta jos aineisto ei ole yleistettavissli edes kaikkeen poliisin tietoon tullee
seen talousrikollisuuteen, aineiston juttujen perusteella ei ole juurikaan 
mahdollista tehda kokonaistalousrikollisuutta (poliisin tietoon tullutta 
talousrikollisuutta j a piiloon j lilivlili talousrikollisuutta) koskevia plilitelmili. 
Talousrikollisuus k:uuluu kuitenkin rikostyyppeihin, joissa piilorikollisuus 
on varsin laajaa (Kivivuori & Vuorinen 2001). Poliisin tietoon tulee vain 
pieni osa kokonaistalousrikollisuudesta. 

Valituista jutuista oli kaytettlivissli esitutkintapoytiikirjat sekli useim
missa jutuissa myos syyttaj an antama ratkaisu ( syyte tai plilitos syyttlimlitta
j attlimisesta). Myos tuomioistuinten antamat ratkaisut olivat plilisaantoises
ti kaytettavissa, jos jutussa oli sellainen annettu. 

Juttujen asiakirja-aineistoon perehtyminen palveli kahta tarkoitusta. 
Ensinnlikin asiakirjojen perusteella voitiin selvittlili jutun oikeudellisen 
prosessin etenemistli. Esitutkintapoytakirjojen perusteella oli esimerkiksi 
selvitettavissa epailtyj a rikoksia j a henkiloita koskevia tietoj a, kuulustelut, 
kaytetyt pakkokeinot seka tutkinnan kesto. 

Juttuihin perehtyminen prosessin yhteydessli syntyneiden asiakirj oj en 
kautta oli valttlimatonta myos haastattelujen toteuttamisen kannalta. 

Haastatteluaineisto. Toinen tutkimuksessa kaytetty aineisto on valittujen 
juttujen tutkinnanjohtajien ja eraiden juttuja tutkineiden poliisimiesten 
haastattelut. Tarkoituksena oli, etta jokaisesta aineistoon valitusta jutusta 
haastatellaan vlihintlian yhtli rikostutkijaa. Eraissa jutuissa haastateltava 
poliisimies kehotti omien kasityksiensa ja muistikuviensa varmistamiseksi 
haastattelemaan myos toistajutun tutkijaa. 

Haastateltuja henkiloita oli 26. Kaikki haastatellut olivat miehia. 
Tama j ohtuu alan miespainotteisuudesta. N aispuolisia talousrikostutkijoita 
oli 1990-luvun puolivalissaja on edelleenkin varsin vlihan. Haastateltujen 
poliisien koulutustausta oli tyypillisesti oikeustieteellinen tutkinto. Pieni 
osa haastatelluista oli ekonomej a. Kun haastattelut oli kytketty poliisimie
hen tutkimaan talousrikosjuttuun, haastatteluja tehtiin yhteensa 55. 
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Haastattelujen tavoitteena oli kartoittaa aineistonjuttujen tutkintaa. 
Esitutkintapoytiikirja ei valita tietoa tutkinnan sujuvuuteen vaikuttavista 

tekijoista, kuten tutkinnan muotoutumisesta, kaytetyista menetelmista tai 
tutkintaan liittyneistii ongelmista. Taman vuoksi tutkimuksessa panostettiin 
laajaan haastatteluaineistoon. 

Haastattelut tehtiin elokuun 1997 ja tammikuun 1999 valisena aikana. 
Haastattelut tehtiin haastateltavan poliisimiehen tyohuoneessa tai hiinen 
tyopaikkansa neuvottelutilassa. Haastattelutilanteessa oli lasna kolme 
henkiloii, haastateltava ja kaksi haastattelijaa. Yhdessii. haastattelussa 
paikalla oli samanaikaisesti kaksi haastateltavaa. 

J okaiseen haastatteluun valmistauduttiin perehtymalla haastattelussa 

kasiteltavaiin juttuun. J utusta tehtiin tiivistelmii, j onka perusteella laadittiin 
haastattelurunko (liite 1; esimerkki eraassii. haastattelussa kaytetysta 
haastattelurungosta). Haastattelurunko vaihteli jonkin verran juttujen 
mukaan, joskin kaikissa haastatteluissa kysyttiin tietyista asioista liihes 
samalla tavoin. J okaisessa haastattelussa kasiteltyja aihealueita olivat muun 
muassa tutkinnan kaynnistyminen, tutkintakokonaisuuden muotoutuminen, 
pakkokeinojen kii.yttiiminen seka tutkijanja syyttajan valinen yhteistyo. 

Haastattelut nauhoitettiin. Osa haastatteluista litteroitiin keskeisim
milta kohdiltaan yleiskielelle ja osa taas sanatarkasti kokonaan. Litteroidut 
haastattelut analysoitiin j a niiden sisal to luokiteltiin aineistoa valittaessa 
miiiiriteltyihin tutkintakaytantOon liittyviin sisallollisiin luokkiin. Kaytetyt 

luokat ja luokitteluperusteet tarkentuivat analyysin kuluessa. 
Haastatteluista poimittiin raporttia havainnollistavia suoria lainauk

sia. Raporttiin otettuja haastattelulainauksia on muutettu niin, etta mainit
tujen henkiloiden nimet on korvattu henkilOn asemaa kuvaavalla ilmaisul
la. Myos lainausten luettavuutta on pyritty parantamaan tekstii!. muokkaa
malla. Tekstin muokkaamisessa on kiinnitetty erityinen huomio siihen, etta 
haastattelulausuntojen sisalto ei ole muuttunut. 

1.3 Tutkimusaineiston ja -menetelman 
luotettavuuden arviointia 

Tutkimusaineistojen luotettavuutta arvioitaessa on syytii. korostaa, etta 
tutkimuksessa kiiytetty viranomaisliihtoinen aineisto ei olisi talousrikolli
suuteen ilmionli kohdentuvan tutkimuksen plitevli tietopohja. Tiimli j ohtuu 
siita, etta rikollisuuden kuvaamista vaikeuttava piilorikollisuus on talousri
kollisuudessa varsin yleista (Kivivuori & Vuorinen 2001). Kun tutkimuk-
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sen kohteena on nimenomaan talousrikosten tutkinta, kaytetyt aineistot 
( oikeudellisen proses sin yhteydessa syntynyt asiakitj a-aineisto j a haastatte
luaineisto) ovat tutkimuksen perusteltu llihtokohta. 

Asiakirja-aineiston luotettavuus. Esitutkintapoytiikirjatjamuu oikeudelli
sen prosessin yhteydessa syntynyt asiakirja-aineisto on esimerkki niin 
sanotusta luonnollisesta tutkimusaineistosta. Esitutkintapoytiikirjoja ei ole 
kirjoitettu kasilla olevaa tutkimusta varten, vaan kaytetty aineisto on 
tutkimuksesta riippumaton (Pyorala 1995, 17 -18). Asiakitj a-aineisto kuvaa 
luotettavasti aineiston juttujen tutkintaa ja oikeudellisen prosessin 
etenemistli. Aineiston luotettavuutta korostaa sen virallinen luonne. Aineis
ton tuottamista on kontrolloinut virkavastuuseen perustuva huolellisuuden 
ja tarkkuuden vaatimus. 

Haastatteluaineiston luotettavuus. Haastatteluaineiston kohdalla on syyta 
arvioida seka tutkimusaineiston etta kaytetyn menetelman piitevyyttii 
(validiteetti) ja luotettavuutta (reliabiliteetti). 

Haastatteluilla kerataan kvalitatiivista, sisallollistli, informaatiota 
tutkittavasta kohdejoukosta. Patevassa haastatteluaineistossa kohderyhma 
on paikannettu oikein ja haastatteluasetelma on toimiva. 

K valitatiivisen tutkimuksen kohderyhman valinnassa on keskeista, 
etta aineiston kohderyhman toiminnassa tiivistyy tutkimusaiheen kanna1ta 
kiinnostavia piirteitli. (Pyorala 1995, 14.) Kasilla olevan tutkimuksen 
kohde on talousrikosten tutkinta. Ta1ousrikoksia tutkivat poliisimiehet 
ovatkin tutkimuksen luonnollinen kohderyhma. Tutkimuksessa kohderyh
mliksi on tarkennettu KRP:n talousrikostoimiston tutkijat. Kohderyhman 
tarkentuminen vaikuttaa jossain malirin siihen, minklilaisia tulkintoja 
haastattelujen perusteella voidaan tehda. Kun KRP:ssa tyoskentelevia 
tutkijoita voidaan pi tali suomalaisen talousrikostutkimuksen kokeneimpana 
ja asiantuntevimpana osana, haastateltuja poliisimiehia voitaneen pitaa 
tutkimuskohteen kannalta varsin luotettavina avaintiedottajina (Gronfors 
1985, 112-118). 

KRP:n talousrikostutkijoiden haastatteluilla voidaan epailematta 
keratli merkityksellista tietoa talousrikosten tutkinnasta. Tutkintakaytlinnon 
kuvaaminen edellyttaa kvantitatiivisen aineiston lisliksi myos laadullisen 
(haastattelu-) aineiston hyvliksi kayttoa. Poliisimiesten haastatteluissa esiin 
tulleet toimintatavat, kokemukset ja k!isitykset yhdistyvat analyysissa 
talousrikostutkintaa yleisesti kuvaavaksi tutkintakayt!intokasitteeksi. 
Haastattelukysymysten konkretisoiminen haastateltavien kokemuspiiriin 
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kuuluneiden talousrikosjuttujen avulla on tukenut tutkimus- ja haastattelu
asetelman patevyyttii. 

Eras keskeinen tutkimuksen patevyyden tarkastelutaso liittyy haastat

teluaineistosta tehtyjen tulkintojen paikkansa pitavyyteen. Tutkimuksessa 

haastatteluaineistoa on hyOdynnetty lapinakyvasti. Lukuisat suorathaastat
telulausuntojen lainaukset antavat lukijalle mahdollisuuden arvioida 
tehtyjen tulkintojen oikeellisuutta. 

K valitatiivisen aineiston keruuseen liittyy epatarkkuustekij oita, j otka 
voivat vaarantaa tutkimuksen luotettavuuden. Epatarkkuustekijat voivat 

liittya esimerkiksi haastattelutilanteeseen, haastateltavan ja haastattelijan 

valiseen kommunikaatioon seka myos haastateltavan henkilon tietoisiin tai 
tiedostamattomiin pyrkimyksiin. 

Erityisia haastattelutilanteeseen liittyvia epatarkkuustekijoita ei 

haastattelujen yhteydessa esiintynyt. Esimerkiksi haastattelutilanteiden 

keskeytymiset eivat liene vaikuttaneet haastattelujen sisaltoon. 

Myoskaan aineiston talousrikosten tutkinnanja haastattelun valinen 
pitkahko ajallinen ero ei rasittane tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelut 
sidottiin yksittaisten talousrikosjuttuj en tutkintaan, koska tutkintakaytantoa 

haluttiin tutkia konkreettisesti. Yksittaiseen talousrikosjuttuun tarkentuva 

haastattelu tuo esiin tutkintatoimenpiteiden taustan. Toisaalta yksittaisen 

jutun tutkinnan yhdistyminen haastateltuj en poliisimiesten asiantuntemuk

seen jamyohempiin kokemuksiin vahvisti tutkintakaytannon yleistettavyyt

ta. 

Myos haastattelijan ja haastateltavan valiseen kommunikaatioon 

liittyvat vaikeudet voivat vaarantaa tutkimuksen luotettavuuden. Kom
munikaatioon liittyvat ongelmat lienevat yleisimpia ammatilliseen asian

tuntemukseen kohdentuvissa tutkimuksissa. 

Erlistli haastattelua varten val.mistautuessani kohtasin poliisimiehen, joka 
suhtautui tutkintakaytiintoa koskevaan tutkimukseen epailevasti. Hii.n toi 
epailynsii. julki tapaamisen aluksi ja totesi ironisesti, etta kirvesmies ei voi 
arvioida kirurgin tyotii, vaikka aloissajotain samaa onkin. 

Keskustelujen myotli kyseisen poliisimiehen suhtautuminen muuttui ja 
hanen haastattelunsa osoittautui varsin hyodylliseksi. 

Poliisimiehen huomio on tutkimuksen luotettavuuden nakokulmasta 

aiheellinen; kuinka luotettavasti talousrikosten tutkintaan ulkopuolisena 
tutustunut tutkija voi kuvata varsin kapean asiantuntemuksen alaa. Tutki

muksen luotettavuus edellyttaajoka tapauksessa, etta tutkijalla on kattavat 

tiedot tutkittavasta alasta ja etta han ymmartaa alan toimintatapoja ja 
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tavoitteita. Lisii.ksi tutkijalla tulee olla riittavat valmiudet kasitella alaa 
koskevaa uutta tietoa. 

Kiisilla olevassa tutkimuksessa haastattelijoina oli kolme tutkijaa. 
Jokaisessa haastattelussa oli paikalla kaksi tutkijaa, joista viihintaan 
toisella oli, useimpien haastateltavien tavoin, oikeustieteellinen koulutus. 
Toisen tutkijan vaihtuminen kesken tutkimusprosessin on saattanut jollain 
tapaa vaikuttaa haastatteluasetelmaan seka tehtyihin tulkintoihin. 

Asiantuntemuksesta riippumatta tutkimustuloksiin vaikuttaa myos 
tutkijan asema ja niikokulma. Ulkopuolisen tutkijan tulokset saattaisivat 
poiketa tai ainakin painottua eri tavoin kuinjos tutkimuksen tekijiina olisi 
poliisin talousrikostutkintahenkilostOon kuuluva tutkija (esim. Gronfors 
1985, 80--86). Poliisi- ja tutkintakulttuurin sisaisen niikokulman myota 

tutkija saattaisi esimerkiksi korostaa yhteison sisaisia arvostuksia ulkopuo
lista tutkijaa voimakkaammin. 

Kolmas haastatteluaineiston epatarkkuustekija on se, kuinka tarkasti 
haastateltavien henkiloiden lausunnot kuvaavat talousrikostutkintaa. Niemi 
(1991, 7) on tuonut esiin, etta muun muassa haastateltavien henkiloiden 
subj ektiiviset kiisitykset, arvot, ennakkoluulot j a maailmankuva vaikuttavat 
haastatteluaineistoon perustuvan tutkimuksen tuloksiin. Haastatteluaineis
ton luotettavuuteen saattaa vaikuttaa esimerkiksihaastateltujen poliisimies
ten pyrkimys kuvata omaa toimintaansa parhaassa mahdollisessa valossa 
ja hake a tyolleen arvostusta. Koska tallainen arvostustyo (Vuorinen 2000b, 

132) on inhimillista ja koska arvostuksen sisiillolliset tekijat ovat talousri
kospoliisityon kulttuurinen osa, luotettavuuden osoittaminen esimerkiksi 
aineiston haastatteluja vertailemalla, ei ole ollut mahdollista (Gronfors 
1985, 173-174). Eriiiit havaitut haastattelulausuntojen lieviit ristiriitaisuu
det johtunevat kuitenkin ennemmin haastateltavien erilaisista niikemyksistii 
ja kokemuksista kuin haastateltujen henkilOiden pyrkimyksestii vaikuttaa 

asemaansa tai tutkimustuloksiin. 
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1.4 Tutkimuksessa kaytettavasta talousrikollisuus
maaritelmasta ja tutkimuksen nakokulmasta 

Talousrik:ollisuutta on yritetty miHiritelHi kasitteellisesti jo Sutherlandin 
( 1949) ajoista asti. Miiiiritelmat ovat liihestyneet talousrik:ollisuutta ainakin 
yksilon, organisaation ja yhteison nlikokulmista (Laitinen & Virta 1998, 
11-14 ). Miiiiritelmien keskeinen ongelma on talousrik:osilmion monimuo
toisuus. Jokainen talousrik:ollisuudelle annettu mliiiritelmii on tavoittanut 
vain osan talousrik:ollisuuden kokonaisuudesta. 

Triiskman ( 1981, 15) maaritteli talousrikollisuuden kriminaalipoliit
tisena kasitteenii. Traskmanin mukaan talousrik:ollisuus kuvaa taloudelli
seen toimintaan liittyvaii. rik:ollisuutta. Taloudellinen toiminta kii.sittii.ii 
kuitenkin niin monia erilaisia toiminnan muotoja, etta myos tiimiin miiii.ri
telmiin sisii.lto on jaiinyt epavakaaksi. Kun lisiiksi talousrik:ollisuutta 
rajaavat tulkinnat ovat monilta osin epaselvia, talousrik:ollisuuden kuvaa
minen on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Talousrik:ollisuutta koskevat 
tulkinnalliset raja-alueet ovatkin erityinen talousrikosilrnion kuvaamisen 
ongelma. (Ks. Vuorinen 2000b, 53-56.) 

Kaytiinnollisestii nlikokulmasta talousrik:ollisuuden mliiiritte1ya 
voidaan liihestyii liittiimiillii talousrik:ollisuus tiettyjen ammatillisten 
ryhmien, kuten poliisin tai syyttajien toimintaan. Poliisin talousrik:osyksi
kon tutkittavaksi ohjattujen juttujen ominaisuuksien tarkastelu on eras 
kiiytiinnollis-institutionaalinen vas taus talousrik:ollisuuden miiii.rittelyongel
maan. Miiii.ritelmiin mukaan: 

Talousrikokset ovat sellaisia lainvastaisia tekoja, jotka ovat ominaisuuk
siensa puolesta tehokkaimmin tutkittavissa poliisin talousrikosten tutkin
taan erikoistuneen henkiloston avulla. 

Tutkinnassa olleetjutut ovat vaik:uttaneet tutkintaanja sen kauttajohdet
tuun talousrik:osmiiii.ritelmiiiin. Tutkimuksen nlikokulma korostaakin 
talousrik:ollisuuden monimuotoisuutta. Talousrik:ollisuus ei tarkoita tietty
jen lueteltavissa olevien rikollisten tekojenjoukkoa. Myoskiiiin miiii.ritel
ml:illinen rajanveto talousrik:ollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten 
ilmioiden valilll:i ei ole mahdollista. 

Vaikka tutkimuksessa ei pyrita kuvaamaan talousrik:ollisuutta ilmio
na, aineistonjuttujen esitteleminen on perusteltua. Oikeastaan talousrikos
ten tutkintaa koskeva tutkimus ei olisi mahdollista ilman pl:iatelmien 
perustana olevien rik:osjuttujen esittelya. Esittelemlill!i aineiston juttuja 
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tuodaan esiin aineiston keskeiset talousrikollisuuden muodot ja nii.ihin 
talousrikollisuuden muotoihin liittyvii.t ominaisuudet1

• 

Esiteltii.essii. aineiston juttuj a talousrikollisuuden mii.ii.ritelmii.n perusta
na on edellii. kuvattu kii.ytii.nnollinen nii.kokulma. Nii.in voidaan vii.lttyii. 
erii.iltii. erilaisiin tulkintoihin liittyviltii. ongelmilta. Ottamattakantaa talous
rikollisuuden kii.sitteelliseen mii.ii.rittelyyn, KRP:n talousrikostoimiston 
tutkimiajuttuja voidaan pitii.ii. talousrikoksina. Talousrikospoliisin tutkimis
sa jutuissa voidaan kuitenkin havaita ominaisuuksia, joita ei ole yleensii. 
liitetty talousrikollisuuteen. Talousrikollisuuden moninaisuus, dynaami
suus ja lomittuminen ns. perinteisen rikollisuuden kanssa aiheuttavat 
sellaisia tulkinnallisia ongelmia, joilta ei voida vii.lttyii. edes kii.ytii.nnollis
institutionaalistamii.ii.ritelmii.ii.kii.ytettii.essii.. Kii.ytettii.vii.ii. talousrikollisuuden 
mii.ii.ritelmii.ii. onkin syytii. tarkentaa. 

Talousrikollisuudella on ainakin kolme eri tasoista raja-aluetta,joilla 
on keskeinen merkitys talousrikosilmion kuvaamisessa: 

• Raja talousrikollisenja laillisen toiminnan viilillii 
• Raja talousrikollisuuden ja perinteisen rikollisuuden viilillii 
• Raja talousrikollisuuden ja riittiimiittomiinii pidetyn kontrollin viilillii 

Tulkinnalliset raja-alueet huomioiva talousrikollisuuden kuvaamistapa 
hyOdyntii.ii. niin sanottua talousrikollisuuden kentii.n kii.sitettii. (ks. Vuorinen 
2000b, 54). Talousrikollisuuden kenttii. laajentaa tarkastelunii.kokulmaa 

miiii.ritelmiillisen talousrikollisuuden ulkopuolelle. Ellei nii.in tehtii.isi, useita 
aineistoon kuuluvia tapauksia tulisi jii.ttii.ii. tutkimuksessa huomiotta. 
Esimerkiksi osassa aineiston jutuissa on prosessin edetessii. osoittautunut, 
etta rikosta ei ole tapahtunut. Toisaalta erii.issii jutuissa ei ole kyse keskei
simpien miiii.ritelmien mukaisesta liiketoimintaan liittyvii.stii. rikollisuudes
ta. Tutkintaresurssien niukkuudesta j ohtuva epii.iltyj en rikosten raj aaminen 
tutkinnan ulkopuolelle onkolmas esimerkki talousrikollisuuden tulkinnal
lisesta raja-alueesta. 

1 Aineistonjutuista on erotettu seuraavat keskeisinii pidetyt ominaisuudet: Teon kohde, 
teon rikoslakiperusta, toimintatapa, teon toimintaympiiristo, teon suunnitelmallisuus ja 
organisoituneisuus, toiminnan laajuus, teon tausta, tekijiin asemaja ominaisuudet, tekoa 
kontrolloivat instituutiot sekii teon kansantaloudellinen ja yhteiskuntapoliittinen 
merkitys. 



2 AINEISTON TALOUSRIKOSJUTUT 

2.1 Aineiston talousrikosjuttujen perusjako 

Tutkimus on suunnattu talousrikosten tutkintaan. Tamil. ohjaa tutkimukseen 
valittua nakokulmaa. Tutkimuksen kannalta on tiirkeiiii selvittiiii, millaisia 
ominaisuuksia aineistoon valituilla talousrikoksilla on, sillii namii ominai
suudet rajaavatjossain mii.iirin tulosten yleistettiivyyttli. Toinen keskeinen 
kysymys on, millii. tavoin namii ominaisuudet heijastuvat rikoksia tutkivan 
poliisin toimintaan. 

Talousrikollisuudenja niin sanotun perinteisen rikollisuuden eroja on 
pohdittu monessa yhteydessii (mm. Laitinen & Virta 1998, 14-16; Laitinen 
&Aromaa 1993, 71-75; Triiskman 1981, 25-26; Jamieson 1996, 22-27). 
Eri kantoja tarkemmin erittelemlittli, yleisimmii.t huomiot talousrikollisuu
den ja perinteisen rikollisuuden eroista voidaan jakaa kolmeen nakokul
maan: rikosten perustaan, tekijiilinja kohteeseen (uhriin). 

Talousrikollisuuden taustalla on laillisen liiketoiminnan myotli 
syntynyt tilaisuus taloudellisen hyodyn hankkimiseen. Talousrikollisuuden 
perustan onkin katsottu liittyvii.n perinteistii rikollisuutta selvemmin 
viilineellisiin arvoihin. Toisaalta talousrikoksiin syyllistyvien on katsottu 
olevan perinteiseen rikollisuuteen verrattuna korkeammassa sosio-ekono
misessa asemassa. Tiimii tarkoittaa, etta talousrikollisilla on myos muita 
rikollisia paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ( talous )rikosten maarittelyyn 
ja talousrikoskontrolliin (em. viitteet). 

Myos talousrikollisen teon uhrikokemusta on pidetty erityisena. 
Muusta rikollisuudesta poiketen talousrikollisuudessa rikollisen ja uhrin 
suhde ja usein myos rikoksesta aiheutuvan vahingon kokemus ovat valilli
sia. Tamajohtuu siita, etta talousrikollinenja uhri eivat useinkaan kohtaa 
rikoksen tapahtuessa perinteisessa mielessa ja myos siitli, etta talousrikok
sen uhri on muuta rikollisuutta tavallisemmin persoonaton yhteiso (ks. em. 
viitteet). 

Kaytannollisestli nakokulmasta talousrikollisuutta voidaan lahestya 
rikoksen tekijiinja kohteen kautta. Talousrikollisten maarittelyyn liitetliiin 
usein rikollisen hyvaosaisuus. 

Esimerkiksi Laitinen & Alvesalo (1994, 105) toteavat talousrikollisista 
seuraavaa: 

"Kokonaisuutena talousrikoksista syytetyt henkilot ovat siis keski
ikiiiin ehtineitli, hyvin koulutettujaja yrityksess!l korkeassa asemassa olevia 
henkiloitii, useimmiten miehiii." 
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Talousrikosten suunnitteluja toteuttaminen vaativat parempia yhteiskun
nallisia ja sosiaalisia taitoja kuin monet muut rikollisuuden muodot. 

Talousrikolliset teot hei j astavatkin eraalla tapaa tekij ansa yhteiskunnallista 
asemaa. 

Talousrikollisen aseman kuvaamiseen liittyy kuitenkin useita epa
luotettavuustekijoita. Esimerkiksi hyvaosaisuudelle ei ole olemassa luotet
tavia mittareita. Talousrikollisia saatetaan pitaa hyvaosaisina, koska he 
osallistuvat liike-elamaan. Talousrikollisuuteen liittyva yritystoiminta on 
usein kuitenkin pienimuotoista eika edes yrityksen liikevaihto anna valtta
matta luotettavaa kuvaa yrittajan taloudellisesta asemasta. Esimerkiksi 
monien talousrikoksista epailyjen henkiloiden ammattinimike on toimitus
johtaja. Taman hyvaosaisuutta heijastavan nimikkeen sisalto riippuu 

yrityksen koostaja taloudellisesta asemasta. Siina missa suuren, liikevaih
doltaan satojen miljoonien markkojen yrityksen toimitusjohtaja kuuluu 

perustellusti taloudelliseen eliittiin, minimiosakepaaomalla perustetun 
poytalaatikkoyrityksen toimitusjohtaja ei ole asemansa perusteella niin 
sanottu hyvaosainen. 

Myoskaan rikoksesta epailtyj en kouluttautumistietoj en avulla ei voida 
kuvata epailtyjen henkiloiden asemaa yksiselitteisesti. Talousrikoksista 
epailtyjen asemaan liittyykin liian monia epatarkkuustekijoita,jotta se olisi 

perusteltua ottaa tutkimusaineiston talousrikosjuttujen luokittelun perus
jaoksi. Aineistonperusjako onkin tassa tutkimuksessa tehtytalousrikosten 
kohteen mukaan. 

Talousrikoksen kohteen mukainen perusjako. Rikoksen kohdetta on 
kaytetty yleisesti talousrikollisuuden luokitteluperusteena (mm. Traskman 
1981, 18-20;Edelhertz 1983). Talousrikostenkohteenmukainenperusjako 
voidaan tehda Edelhertzia mukaillen yksityiseen paaomaan, taloudelliseen 
j ii.rj estelmaan j a julkisiin varoihin. 

Julkisiin varoihin kohdistuvat rikokset tulevat veronmaksajien 
kustannettaviksi. Tallaisia rikoksia ovat esimerkiksi veroihin ja avustuksiin 
liittyvat laittomuudet. 

Yksityiseen paaomaan kohdistuvia talousrikoksia ovat petos- ja 
kavallusrikokset seka usein myos velallisen rikokset. Naissa rikoksissa 
taloudellisen vahingon karsijana on yksittainen henkilo tai yritys. 

Taloudelliseen jarjestelmaan kohdistuvissa rikoksissa rikollinen 
loukkaamarkkinoiden saantoj en ja lakien mukaan toimivien mahdollisuut
ta taloudellisesti kannattavaan toimintaan. Samalla rikos heikentaa toimi
van taloudellisen jarjestelman legitimiteettia. Tyypillisia esimerkkeja 
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tallaisista rikoksista ovat muun muassa virka-aseman vaarinkayttorik:okset 

ja arvopaperi- ja rahamarkkinoilla ilmeneva rikollisuus. 

Talousrikos ei kohdistu aina pelkastaan yhteenjaottelun mukaiseen 
kohteeseen. Rikollisten tekojen vaik:utukset lomittuvat niin, etta rik:oksen 

voidaan monesti katsoa kohdistuvan useampaankin jaottelun mukaiseen 

kohteeseen. Kuviossa 1 on kuvattu yksittaisten talousrikosten kohdetta 
tutkimusaineiston jutuissa. Kuviossa numerot kuvaavat kuhunkin kohtee
seen kohdistuvien aineistonjuttujen lukumaaran. 

Kuvio 1 Yksittaisten talousrikosten kohde aineiston j utuissa 

Aineiston 48 jutusta 3 0 kohdistui j ollain tavoin yksityiseen paaomaan. 21 
jutussa rikoksen kohteena oli ainakin j ossain maarin taloudellinen j 1irj estel

maja 20 kohdistui edes osittainjulkisiin varoihin. Juttujajoiden kohteena 
voidaan pitaa kaikkia kolmea j aoteltua kohdetta oli kaksi. Kahden kohteen 

alueelle lomittuneita juttuja taas oli 18. Useamman kuin yhden kohteen 

alueelle lomittuneissa jutuissa rikos kohdistui selvasti voimakkaimmin 

johonkin naista kohteista. Vain julkisten varojen ja yksityisen paaoman 

vali11a ei ollut havaittavissa tallaista selkeaa eroa. Naita seka julkisiin 

varoihin j a yksityiseen piiaomaan samanaikaisesti kohdistuvia juttuja onkin 
perusteltua kiisitellii omana kohteen mukaan tehdyn jaottelun neljantenii 
ryhmana. 

Aineiston juttujen teon kohteen mukaista jakoa voidaan tarkentaa 

talousrikollisuuden muotojen mukaisellajaolla. Yleisimmat talousrik:olli
suuden muodot ovatverorikollisuus, elinkeinorikollisuus (kirjanpitorikolli

suus), velallisen rikollisuus, petosrikollisuus, virka- ja luottamusasemari-
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kollisuus ja arvopaperimarkkinarikollisuus (Vuorinen 2000a, 78-83). 
Taulukossa 1 on luonnehdittu kohteen mukaisen jaon eri alueita niihin 
aineistonjuttujen perusteella kohdistuvien rikollisuuden muotojen kautta. 

Taulukko 1 Tyypilliset talousrikollisuuden muodot aineistossa rikoksen kohteen 
mukaan 

Kohde Tyypilliset talous- Aineiston jutut 
rikollisuuden muodot 

Julkiset varat Verorikokset, (kiijanpitorikokset) J16, J19, J22, J38, J39, J43 
Julkiset varatja Velallisen (vero )rikokset, (kiijan- JS, J9, J25, J26, 131, J41, 142 
yksityinen p!!lloma pitorikokset) 
Yksityinen plilioma Petosrikokset, velal\isen rikokset, Jll, J12, J13, J14, 115, J2l, J23, J24, 

(kiijanpitorikokset) J27, J28, J30, J35, J36, J40, J46 
Yksityinen plilloma ja Luottamusasemaa hyvliksikllyttJivat J6, no, 133, J34, 137 
taloudellinenjlirjestelma omaisuusrikokset 
Taloudellinen j lirj estelrni! Virka- ja luottamusasemarikokset, Jl, J4, 17, 18, J29, 144, 145, J47 

arvopaperimarkkinarikokset 
Taloudellinen jlirjestelrna Virkarikokset, tasekaupat J2, J18, J48, J49, JSO 
jajulkiset varat 
Kaikki kolrne kohdetta Tasekaupat, joissa my!!s yksityisia J17, J20 

vahingonkarsijOita 

Taulukossa 1 on lueteltu kaikki aineiston jutut (J+numero) sen mukaan, 
mihin kohteeseen rikoksen on katsottu kohdistuvan. Liitteenii 2 on aineis
ton juttuja kuvaavat tiivistelmiit. 

2.2 Julkisiin varoihin kohdistuvat rikokset 

Teon kohde. Julkisiin varoihin kohdistuvat rikokset ovat tyypillisesti 
verorikoksia. Rik:oksen kohteena on veronsaaja,j onka etuj a valvoo verotta
ja. Verottajaa on pidetty hyviinii talousrikosten kohteena useista syistii.2 

Verottajan toiminta on hajautettua, sekii alueellisesti etta veron perusteen 
mukaan. Valvontajiirjestelmien kontrolloitavuudessa on esiintynyt hajaut
tarnisesta johtuvia ongelmia. Samoin verosiiiinnosten uudistuminen ja 
osauudistuksista johtuva hajanaisuus ovat osaltaan edistiineet talousrikol
lista toimintaa. 

Aineiston jutuissa esiintyy kaksi liikevaihtoveropetosta. Liikevaihtoverojiir
jestelmlistii luovuttiin vuonna 1994 ja se korvattiin arvonlisiiverojiirjestel
miillii. Yleisesti ajatellaan, etta verojiirjestelmiinmuutos, mm. verovelvollis-

2 Lehtola & Paksula (1997, 48-53) osoittavat, etta myos verohallinnossa on todettu 
verottajaan kohdistuvan talousrikollisuuden lisiiiintynyt uhka. Tiihiin on pidetty syinii 
mm. verojiirjestelmiin, elinkeinorakenteenja yritysten toimintaympiiristojen muuttumis
ta. Myos veronmaksumoraalin on katsottu loystyneen. 



16 

ten miiiiri.in nelinkertaistuminen, on vaikeuttanut verovalvontaa, ja siten 
luonut uudenlaisia mahdollisuuksia verovilppiin. Verojii.rjestelmi.in muutos 
ei juurikaan vaikuttanut jo liikevaihtoverojlirjestelmiin aikana ilmenneihin 
verorikollisuuden muotoihin. (Lehtola & Paksula 1997, 48-53.) 

Tausta. Verorikoksia tehdaiinjoko petostarkoituksessa tai veron maksami
sen valttamiseksi. 

Petostarkoituksessa tehdyissii rikoksissa verottaja on rikolliselle 
kohde,jolla on rahaa. Naissa rikoksissa talousrikollinenhyOdyntiiii saiidok
siin tai verottajan kaytiintoihin liittyviin rikostilaisuuden. Myos elinkeino
toimintaa tukemaan tarkoitetut verojiirjestelm!it saattavat edist!i!i rikosta. 
Lis!iksi teon toimintaymp!iristO on usein rikolliselle tuttu. T!illaisen talous
rikollisuuden taustatekijat, kuten rahan tarve, ammattimainen rikollisuus ja 
tietoinen riskin ottaminen, muistuttavat perinteisen rikollisuuden syiHi 
(Vuorinen 2000b). 

Toinen verorikosten muoto on veron maksamiselta valttyminen. 
N!iiden rikosten kohdalla tulee korostaa rikoksen yhteytt!i liiketoimintaan. 

Verojen v!ilttaminen voi j ohtua haluttomuudesta maksaa veroja, siten 
er!ianlaisesta ahneudesta. Usein verojen valttaminenjohtuu myos siita, etta 
alan kilpailutilanteen koetaan ajavan yrityksen tilanteeseen, jossa toiminta 
on tuottavaa vain lakiin perustuvia maksuja valttamalla. Tilanne on erityi
sen ongelmallinen, jos maksujen vli.lttaminen on alalla yleistii. 

Erli.s esimerkki kovan kilpailun vaikutuksesta verorikollisuuteen on 
aineiston tapaus, jossa pankin epailtiin syyllistyneen leimaveropetokseen: 

139: 1980-1990-lukujen vaihteessa pankkien viilinen kilpailu oli erittiiin 
kovaa. Pankkien myontiimiin luottoihin liittyi 0,5% leimavero. Notariaatti
luotot eli ulkopuolisen yrityksen tai kunnan antamat lainat olivat tietyin 
edellytyksin leimaverovapaata. Pankkien kannattikin saada mahdollisim
man suuri osuus antolainauksestaan niiyttiimiiiin ulkoapiiin tulleelta. 

Eriis pankki keksi vuonna 1988, ettii luotonannon leimaverovapaus 
paransi pankin kilpailukykyii leimaveron verran. Pankissa valmisteltiin 
ohjeet, joiden mukaan antolainauksessa ryhdyttiin kiiyttiimiiiin yritys- ja 
kuntatodistuksia, vaikka todistuksille ei ollutkaan verovapauden edellyttii
miii todellisia jiilkimarkkinoita. Pankin toiminta katsottiin laittomaksi, 
mutta asiassa tehtiin syyttiimiittiijiittiimispiiiitos tahallisuuden puuttumisen 
vuoksi. 

Tekotapa ja toimintaympiiristo. Verorikosten tekotavassa voidaan siis 
erottaa kaksi toimintatapaa: veron maksamiselta valttyminenja taloudelli
sen hyOdyn tavoittelu verottajaa erehdyttiimalla. Verottajan erehdyttiimises
sii on tarkoitus, etta verottaja siirtiiii rikolliselle rahaa ilman todellista 
perustetta. Veropetoksessa, jolla pyritiilin vli.lttymli.an veron maksamiselta, 
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verovelvollinen tekee laittomia jarjestelyja salatakseen veronalaista tuloa 
ja valttyakseen siten suorittamasta veroa osaksi tai kokonaan. 

Eras lihanvalitykseen liittyvajuttu on tyypillinen esimerkki verottajan 
erehdyttli.misella tavoitellusta hyOdysta. 

J22: Rikoksen tapahtuma-aikana elainten valitys oli liikevaihtoverosta 
vapaata toimintaa. Valitystoiminnasta maksettiin kuitenkin liikevaihtove
roa, joka palautettiin erillisestii hakemuksesta. 

Ilmoitusten mukaan teuraseliiinten myyntia harjoittaneelle yhtitille 
maksettiin 4,1 Mmk liikevaihtoveronpalautusta. Todellisuudessa yhtiolla ei 
ollut mitiiiin liiketoimintaa,jakaikki sen kirjapitoaineisto ja veroilmoitukset 
olivat tekaistuja. 

Juttua tutkinut poliisimies pohti teon miiiirittelya seuraavasti: "Ainoa 
oik:eudellinen asia, joka olisi jutun miiiirittelyssa saattanut nousta esiin oli 
se, onko tiima torkea veropetos vai torkea petos. Jutussa ei valtetty veron 
maksua vaan harhautettiin verottaja maksamaan perusteetta rahaa." 

Veron valttiimiseksi tehdyissii veropetoksissa teon tunnusmerkiston 
tayttyminen on harvoin yhtii selkeii. Yritystoimintaan kuuluu luonnostaan 
maksujen ja verojen minimoiminen. Kuitenkin raja laillisen ja laittoman 

veron saastamisen valillii rakentuu osittain tulkintoihin. ( esim. Lehtonen 
1986, 192 ja 213.) Yritys voikin syyllistyii veropetokseen tahattomasti 

tulkitessaan verolakien sisiiltoii toisin kuin tuomioistuin. Siiiidosten viiiiriis

sii tulkinnassa voi kuitenkin olla tarkoitushakuisuutta. Tietynlainen tulkinta 
oikeuttaa yrityksen liiketaloudellisesti kannattavaan tekoon, vaikka teon 
laillisuus tiedetaiin kyseena1aiseksi. Tekoon oikeuttava tulkinta voidaan 
myos esittaa vasta rikoksen ilmitulonjiilkeen. 

138: Eras aineistossa esiintyva esimerkki laillisenja laittoman verojiirjeste
lyn valisestii rajasta on niin sanottu repokauppa-jii.rjestely. Sana repokauppa 
tulee englanninkielen sanoista 'takaisinostositoumuksella tehdyt tilinpaatos
kaupat'. Yhtio ostaa ennen tilinpaatostiiiin omaisuutta, josta voidaan tehda 
aliarvostus ja nain pienentiiii verotettavaa voittoa. Kauppa tiiyttiiii verope
toksen tunnusmerkiston, jos kauppaa ei tehda oik:easti, eli jos kyseessa on 
valeoik:eustoimi tai jos kauppa tehdiiiin pelkiistiiiin veron maksulta viiltty
mistarkoituksessa. 

Rikoslakiperusta ja liitiinniiisrikokset. Rikoslain 29 luvussa on saadetty 
julkista taloutta vastaan tehdyistiirikoksista, eli vero- ja avustusrikoksista. 

Aineistossa ei ole yhtiiiin avustusten viiiirinkiiyttoon liittyvaa juttua. Ajan
kohtana, jolloin aineistossa olevat talousrikokset on tehty, avustusten 
viiiirinkayttoa ei pidetty merkittaviina ongelmana. Avustusten kiiyttoa ei 
myoskiiiin kontrolloitu erityisen tarkasti. Rikoslakiin avustuspetos, avustus
ten viiiirinkaytto ja avustusrikkomus tulivatvuoden 1991 rikoslain osauudis
tuksessa. 
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RL 29:1 mukaan veropetokseen voi syyllistya antamalla vliiiran tiedon 
veron maiiralimiseen vaikuttavasta tekijasta tai yrittamalla muulla petolli
sella tavalla valttya verolta. Myos veron maiirliamisen perustana olevien 
ilmoitusten antamatta j attaminen voidaan tuomita veropetoksena. Verotta
jaa vastaan tehtyja rikoksia pidetaiinkin usein veropetoksina tekotavasta 
riippumatta. 

V erorikosten yhteydessa esiintyy usein kirj anpitorikoksia. Kirj anpito
rikoksessa kirjanpitovelvollinen laiminlyo kirjanpidon tai ottaa siihen 
vaiirili tietoja ja vaikeuttaa siten oikean kuvan saamista taloudellisen 
toiminnan tuloksesta tai yrityksen taloudellisesta tilasta. (RL 30:9.) Kay

tlinnossa kirjanpitorikoksella pyritaan salaamaan muita taloudelliseen 
toimintaan liittyvHi rikoksia, kuten verorikoksia. 

Verorikollisuus on osa yhteiskunnan muuta rikollisuutta. Esimerkiksi 
aineiston verorikosjutuissa paljastui myos niin sanottua perinteista omai
suusrikollisuutta. Eraissa jutuissa paljastui myos organisoidun rikollisuu
den muotoj a j a epaillyilla havaittiin yhteyksia organisoituun rikollisuuteen. 

116: Tapauksessa henkilOii epiiiltiin vientikauppaan liittyvli.stil liikevaihto
veropetoksesta. Kotietsinniissii hiinen hallustaan lOydettiin 800 litraa 
amfetamiinin valmistukseen tarkoitettuja kemikaaleja. Epliillyllii ilmeni 
olevan taloudellisia yhteyksiii tunnettuihin ulkomaisiin huumerikollisiin. 
Tutkinnassa paljastui myos autovarkauksia sekiijoitakin anastuksia. 

Petostarkoituksessa tehtyjen verorikosten yhteydessa paljastui monesti 
muuta liiketoimintaan liittyrnatonta rikollisuutta, kuten omaisuusrikolli
suutta. Veron maksamiselta valttymiseksi tehtyjen rikosten yhteydessa 
tallaisia lailliseen Iiiketoimintaan nahden etaisHi rikoksia ei juuri esiinty
nyt. 

Tekijiin asemaja ominaisuudet. Verorikoksissa, kuten talousrikollisuudes
sa yleensa, kaytetaan hyvaksi elinkeinotoimintaa tukemaan tarkoitettuja 
rakenteita. Eri liiketoimintoja koskee erilaisia ehtojaja menettelyja,joista 
tekijan tii.ytyy olla tietoinen kayttaakseen niitii. rikollisella tavalla hyvlik
seen. 

Rikoksiin syyllistyvien henkiloiden asemaja ominaisuudet vaihtele
vat teon torkeyden mukaan. Teon torkeytta ilmentaa muun muassa se, etta 
rikoksella ei ole yhteytta aitoon Iiiketoimintaan. Tuomioistuimessa teon 
tOrkeyttli arvioidaan tekoon liittyvien piirteiden, kuten luottamuksen 
hyviiksi kliyttlimisen, tavoitellun taloudellisen edun maiiran ja toiminnan 
suunnitelmallisuuden ja tahallisuuden kautta. (Esimerkiksi RL 29:2 ja 
talousrikostyoryhma 2000, 1_7.) 



19 

Aineiston tapauksissa torkeimpiin rikoksiin syyllistyneitii henkiloita 
voidaan luonnehtia ammattirikollisiksi. Sen sijaan suuriin organisaatioihin 
liittyneissa aineiston tapauksissa rikolliset teot olivat piiiiosin toiminnan 
laillisuuteen liittyvien tulkintojen ja toimintatapojen epatiismallisyyden 
seurausta. J oissakin aineiston jutuissa suurissa organisaatioissa paljastunei
den laittomien tekoj en taustalla ei ollut epailtyj en henkiloiden tarkoituksel
lista rikollista pyrkimysta, vaan he syyllistyivat rikokseen huolimattomuu
den tai erehdyksen vuoksi. 

Verorikollisuus vaatii seka ammatti- etta kirjanpitoalan erikoisosaa
mista. Osaaminen on kuitenkin siina maiirin kapea-alaista, etta toimijoiden 
koulutustaja alykkyytta ei ole syyta korostaa. Kaytiinnon kokemus esimer
kiksi pienen yhtion j ohtotehtavistii on useissa aineiston tapauksissa antanut 
riittiivat asiantuntemusedellytykset rikollisiin tekoihin. Verottajan toiminta
tapojen tuntemus auttaa rikollisia ennakoimaan verottajan reaktioita, 
jolloin rikollinen toiminta voijatkua pidempaiin tai silla voidaan tavoitella 
suurempaa hyotya. 

Kontrolli. Verorikostilaisuuksien on katsottu liittyviin valvonnan tai 
lainsiiiidannon muutosten vaikutusten ennakoimisen vaikeuteen. Veron
kosten ehkaiseminen ja ilmitulo perustuvatkin liihes taysin verottajan 
aktiivisuuteen. 

Yhtenii. kontrollin ongelmana on ollut kontrolliviranomaisten (verottaja., 
tulli) henkilOresurssien niukkuus. 1990-luvun puolivii.lissii. yksi ihminen 
joutui kiisittelemiiii.n liian monia hakemuksia ja maksamaan suuria rahasum
mia palautuksina ulos. Hakemuksiaja niiden liitteenii. olevia laskuja ei voitu 
ajan puutteen vuoksi tarkistaa. Hakemusten kii.sittely perustui ilmoituksiin, 
joihin oli pakko luottaa. Jos laskut oli kirjoitettu riittii.vii.n huolellisesti, 
niiden todenmukaisuutta ei osattu epii.illii.. (J22, Poliisimiehen haastattelu.) 

Liihes kaikkien aineiston verorikosjuttujen tutkinta alkoi verottajan tutkin
tapyynnolla. Lisaksi haastatellut poliisimiehet arvioivat yleisesti, etta 
verottajan panos on ollut tutkinnassa merkittiiva. 

Rikoksen merkitys. Verorikoksilla aiheutetaan taloudellista vahinkoa 
julkiselle taloudelle. Todellisuudessa verorikosten taloudellisen merkityk
sen arvioiminen on kuitenkin vaikeaa. Julkisen talouden menetykset eivat 
vastaa verorikollisen rikoshyotya taysimaiiraisesti. Ellei rikoshyotya siirretii 
ulkomaille, varat lisiiiivat kotimaista kulutusta, ja tulevat verotetuksi 
kulutusverojen kautta. 
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Verorikollisuuden toisena yhteiskunnallisena haittana voidaan pitiili 
ilmion kielteista vaikutusta verojiirjestelman tasapuolisuuteen ja veron
maksumoraaliin. 

Kolmas verorikollisuudesta aiheutuva haitta on kilpailun viiliristymi
nen. Rikollisin keinoin veroilta valttyneet yritykset saavat toiminnallaan 
perusteetonta kilpailuetua, joka saattaa ajaa laillisesti toimivat yrittajat 
taloudellisiin vaikeuksiin. 

2.3 Yksityiseen paaomaan kohdistuvat rikokset 

Teon kohde. Yksityiseen paaomaan kohdistuneissa aineiston jutuissa on 
korostunut kaksi rikostyyppiii. Niimii rikostyypit ovat pankki- ja luottolai
tosrikokset sekii velallisen rikokset. Aineistossa on kaksi yksittiiistii, 
edellisten luokkien ulkopuolista tapausta. Toisessa jutussa oli kyse laajah
kosta tekij iinoikeusrikoksesta j a toisessa tietotekniikkaa hyvliksikiiyttiimal
lii toteutetusta anastuksesta. 

Niin sanotuilla pankkirikoksilla tarkoitetaan liihinnii pankin luototus
toimintaan liittyvaii petosrik:ollisuutta. Tekojen kohteena on luonnollisesti 
pankki. Pankin johdon toiminnassa paljastuvissa viilirinkaytoksissa teon 
kohteena on paitsi pankki liikeyrityksena, myos yleinen luottamus pankki
jiirjestelmiiiin. 

Velallisen rikoksissa vahingon kiirsijiina on ollut veronsaaja ja 
(tyypillisesti konkurssipesiin valityksella) yksittaiset yritystii luotottaneet 
yritykset. Velallisen rikos onkin tyypillinen rikollinen teko, joka voi 
kohdistua samalla sekii yksityiseen paaomaan etta julkisiin varoihin. 
Velallisen rikoksia kasitelliiiin tarkemmin jaksossa 2.5. 

KRP:n tutkimat yksityiseen piiliomaan kohdistuvat talousrikosjutut 
keskittyivat 1990-luvun puolivalissa erityisen voimakkaasti pankki- ja 
velallisen rik:oksiin. Tiimii johtuu ainakin kahdesta seikasta. 

Ensinnli.kin tuolloin paljastui uudenlaisia petos- ja velallisrikosteko
muotoja. Uudentyyppiset rikollisuuden muodot annettiin KRP:n tutkitta
vaksi. Uskottiin, etta KRP selviytyy tutkinnasta parhaiten. KRP:n suoritta
mien tutkintojen kautta saatiin myos kokemusta kehittyvien rik:ollisuuden 
muotojen tutkinnasta. Kokemuksen perusteella naiden uusien rikosten 
tutkinta normalisoitui ja talousrikostutkintaa siirrettiin paikallispoliisiin. 
Toiseksi 1990-luvun alun pankkikriisi toi esiin huomattavan miiiiriin 
pankkien luototukseen liittyneitii rikosepailyjii. Naiden mittasuhteiltaan 
huomattavien rik:osten tutkinta haluttiin antaa KRP:n tehtiiviiksi. 
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Aineistossa rikollisuuden muodot heijastavat paitsi rikollisuuden 
muotojen yleisyytUi, myos 1990-luvun puoliviilissii korostuneita talousri
kostorjunnan arvovalintoja. On syytii korostaa, etta tuolloin esiintyi myos 
muita kuin aineistossa korostuneita talous- ja petosrikollisuuden muotoja, 
vaikka naiden rikosten torjunta eijalkikateen ajatellen ole saanutkaan yhta 
merkittiiviiii huomiota osakseen. 

Seuraavassa petosrikollisuutta kuvataan liihinna aineiston pankkiri
kosjuttujen nakokulmasta. Kyseiset jutut muodostavat yhtenaisen ja 
kattavan esimerkin 1990-luvun alussa esiintyneestli petostalousrikollisuu
desta. 

Tausta. Pankkien luototukseen liittyva rikollisuus alkoi yleistyajo 1980-
luvun puoliviilissli kun taloudellinen kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa. 
Myonteiset niikymat houkuttelivat sijoitusalalle uusia yrittajia. Kun pank
kien valinen luototuskilpailu oli kovaa ja salintely vapautui, muun muassa 
usko taloudellisen kasvun rajattomuuteen vaikutti siihen, etta pankkien 
myontlimien luottojen vakuudeksi asetetun omaisuuden arvo oli usein 
nimellinen. Suhdanteen vaihduttua luottojen vakuudet kattoivat vain 
pienen osan pankkien luototuksesta. (Huhtamiiki 1994, 14-17 .) 

Osa laajentuneille sijoitusmarkkinoille tulleista toimijoista pyrki 
nopeisiin voittoihin rikollisin keinoin. Osa toimijoista oli kadottanut 
kasityksen laillisen ja laittoman toiminnan rajasta. Osalla raja hamlirtyi, 
kun taloudelliset odotukset eivat toteutuneetkaan ja taloudelliset tappiot 
alkoivat olla ilmeisia. Sijoitusbuumin paattyminen ja sen varsin nopea 
kalintyminen konkurssiaalloksi paljasti myos pankkirikosten todellisen 
laajuuden (poliisimiehen haastattelu). Myos pankkien johdossa paljastui 
valirinkaytoksia, jotka olivat osaltaan vaikuttamassa rikosvahinkojen ja 
luottotappioiden laajuuteen. Aineistonjuttujen perusteella nliyttlili silta, etta 
useiden yritystenjohto herasi talousrikosten torjuntaan varsin myohiilin. 

Tekotapa ja toimintaympiiristo. Tyypillisessli pankkiin kohdistuneessa 
petosjutussa pankin edustajaa erehdytettiin myontamaan luottoa puutteelli
sin tai olemattomin vakuuksin. Luoton vakuutena olleen kiinteiston arvo 
olijoissain tapauksissa liioiteltu moninkertaisesti. Kun kiinteistojen arvon 
malirittamistli pidettiin vaikeana, pankille riitti monesti kauppakirja tai 
kiinteistovalittajlin arviokirja osoittamaan kiinteistOn arvoa. Takeita 
kauppakirjassa tai arviokirjassa ilmoitetun arvon oikeellisuudesta ei ollut. 

Useissa aineiston tapauksissa tekaistujen vakuuksien arvon vedlitys 
oli tietoista ja suunnitelmallista, jopa ammattimaista. Ammattimaisessa 
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toiminnassa luotto otettiin ilmeisen maksukyvyttomii.n, esimerkiksi asun
nottoman henkilon nimiin. Luoton nostaja sai henkilOkohtaiseen tilantee
seensa nahden huomattavan korvauksen, vaikka lahes koko luotto tulikin 
petosketjun taustalla toimineille tahoille. 

Osana suunnitelmallisuutta myos pankin edustajana luottopaatoksiii 
tehneitiijohtajia oli saatu osallisiksi rikoksiin. Aineiston tapauksissa,joissa 
luototmyontiivii pankinjohtaja oli toiminnassamukana, paljastumisriski oli 
pienempija luottojen valmistelu oli helpompaa. Tiimii vaikutti rikosvahin
kojen suuruuteen. 

Muutamassa aineistonjutussa,joissa pankin edustajina luototuksesta 
pliattiivlit henkilot syyllistyivatkin valirinkaytoksiin, rikoksissa ei ollut 
osallisena pankin ulkopuolisia toimijoita. 

Ilmeisesti erlilit pankinjohtajat lahtivlitmukaanrikolliseen toimintaan 
painostuksen tai lahj onnan seurauksena. Rikokseen syyllistymisen kynnys 
oli joillain johtajilla madaltunut, koska he ymmlirsivat aiemmin tekemiensii 
luottoratkaisujen merkitsevii.n tyosuhteensa irtosanomista. (Poliisimiehen 
haastattelu.) 

Rikoslakiperusta ja liitiinniiisrikokset. Pankkirikokset ovat tyypillisesti 

petoksia. Petoksen tunnusmerkiston mukaan (RL 36: 1) petokseen syyllisty
minen tarkoittaa erehdyttii.mistii tai toisen erehtymisen hyviiksi kiiyttiimistii 
taloudellisen edunhankkimiseksi. Ottaen huomioon aineiston pankkirikok
silla tavoitellun hyOdyn ja aiheutetun vahingon mliii.rii. (RL 36:2) jutuissa 
on ollut kyse torkeistii. petoksista. 

Vainrahoituslaitoksen ulkopuolisten henkilOiden tekemili rikoksia on 
tutkittu petoksina. Pankinjohtajien, jotka ovat tietoisesti myontii.neet 
luottoja, joita ei ole ollut tarkoituskaan maksaa takaisin, on katsottu 
syyllistyneen (torkeisiin) kavalluksiin. Kavallukseen syyllistyy henkilo, 

joka anastaa haltuunsa uskottuja varoja (RL 28:4). Jos pankinjohtaja on 
syyllistynyt kavallukseen, tekaistuj a ja yliarvostettuj a vakuuksia ja luoton 
nostajia organisoivien henkiloiden on katsottu syyllistyvii.n petoksen sijaan 
osallisena pankinjohtajan kavallukseen. Yleensii. naitii henkiloitii. on epii.ilty 
yllytyksestii tOrkeaan kavallukseen (RL 5:2). Muutoin osallisena olleet 
henkilot, kuten luoton nostajat ovat syyllistyneet avunantoon torkeliii.n 
kavallukseen. 

Pankinjohtajan asema rikoksien toteuttamisessa on vaihdellut aineis
ton jutuissa. Pankinjohtaja on voinut olla kiinteii.sti mukana rikosten 
suunnitellussaja toteuttamisessa. Pankinjohtajaa on voitu myos lahjoa tai 
painostaa, jotta tiimli ei hoitaisi tyonsli edellyttlimia velvollisuuksia. Tiillai-
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nen vaikuttaminen on eraissli tapauksissa ollut itsesslilin rilms (kuten RL 
30:7-8; lahjominen elinkeinotoiminnassa tai RL 31:3; kiristys). Joissain 
tapauksissa vaikuttamisessa on kliytetty rikollisia keinoja (esim. RL 20:9; 
paritus) (poliisimiehen haastattelu). 

Pankinjohtajien toimintaan on liittynyt myos muita moitittavia tekoja 
kuin kavalluksia. Eras tlillainen aineistossa usein esiin tuleva tekomuoto on 
luottamusaseman vlilirinkliytto. Tyypillisesti pankinjohtaja on syyllistynyt 
luottamusaseman valirinkliyttoon (RL 36:5), kun han on myontlinyt luottoja 

yli valtuuksiensa. J ohtajilla on ilman pankin hallintoelimen lupaa rajallinen 
valtuus myontlili luottoa yksittliiselle asiakkaalle tai yritysasiakaskokonai
suudelle. Jos naita valtuusrajoja olisi kaikissa tutkituissa jutuissa noudatet
tu, rikoksilla aiheutetut vahingot olisivat jalineet tuntuvasti pienemmiksi. 

(Poliisimiehen haastattelu.) 
Muutamassa tapauksessa pankinjohto onjlirjestellyt luottotappioina 

pidettlivili luottojaan parantaakseen laittomasti pankin vakavaraisuutta. 
Luottolaitostoiminnasta anne tun lain 99.2 § :n mukaan tiillainen virheellis
ten tietojen antaminen valvovalle viranomaiselle voi tliyttlili luottolaitosri
koksen tunnusmerkiston. 

Tek:ijan asema ja ominaisuudet. Pankkeihin kohdistuvien talousrikosten 
toteuttamistavat ja laajuus vaihtelevat suuresti. 

Aineiston suunnitelmallisimman pankkirikosvyyhdin tutkinnassa 
rikoksesta epailtiin 36 henkiloii. Epailtyjen henkiHHden asema vaihteli. 
Rikosvyyhti oli kahden epliillyn organisoima. Naiden henkiloiden epailtiin 
syyllistyneen llihes 20:een eri rikokseen, muun muassa yli kymmeneen 
tOrkealin petokseen. 

Poliisi Iuonnehti kyseisili epliiltyjli ammattirikollisiksi. He olivat 

aloittaneet rikollisen uran tekemalla pienia huij auksia, llihinnii vakuutuspe
toksia. V akuutusyhtioiden kontrollin tiukentuessa he siirtyivlit pankkialal
le. K.iinteistosijoitusbuumin alkuvaiheessa he ostivat asuntoja, joita myo
hemmin kliytettiin tekaistuina vakuuksina. (J6, Poliisimiehen haastattelu.) 

Pliatekij oiden lisliksi rikosvyyhtia oli toteuttamassa useat j lirj estelij at. 

Jiirjestelijoinli oli rikoksen toteuttamisen kannalta keskeisissli ammat
tiasemissa toimineita henkilOitli, kuten pankinjohtaja, oikeudellinen 
asiantuntij a seka kiinteistOalan toimi joita. Ammatillisen asiantuntemuksen 
lisliksi kiiytlinnon j lirj estelyt j aivlit to is ten ammattirikollisten hoidettaviksi. 
(J6, Poliisimiehen haastattelu.) 

Kolmas porras rikosten toteuttamisessa oli avustajat. Avustajat, 

joiden tehtliva oli pankinjohtajan myontlimien miljoonaluottojen nostami-
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nen, olivat usein asunnottomia taijuuri vankilasta vapautuneita henkiloita. 
Olennaista oli, etta avustajilla ei ollut maksuhairiomerkintOja luottotiedois
saan. Kaytiinnossa avustajat eivat edes asioineet luotot myontaneen pan
kinjohtajankanssa, vaanmuidenjiirjestelijoidenkanssa. (J6, Poliisimiehen 
haastattelu.) 

Edella kuvattu pankkirikosvyyhti on suomalaisesta nakokulmasta 
poikkeuksellisen laaj a. Tapaus poikkeaa muista aineiston pankkirikoksista 
myos siina, etta jutussa rikosvyyhti pantiin alulle pankin ulkopuolelta. 
Aineiston pankkirikoksissa pankin omilla tyontekijoilla oli tyypillisesti 

keskeinen rooli rikosten suunnittelussa. Kaytiinnossa rikokseen syyllisty
vien pankin ty5ntekijoiden tuli olla varsin korkeassa asemassa, jotta he 
ovat voineet tehda rikoksen edellyttamia ratkaisujaja yrittaa salata rikok

sen tapahtumista. 
Aineiston pankkirikoksille on myos tyypillista, etta rikoksen taustalla 

on rikokseen syyllistyvan tai tamanjohtaman pankkitoiminnan vaikeuksia. 
Luototuksessa tehtyjen virheiden aiheuttamien suurten luottotappioidenja 
ongelmaluottoj en salaamiseksi j oissakin pankeissa ryhdyttiin j iirj estelyihin, 
joiden laillisuus on saatettu poliisin tutkittavaksi. 

Kontrolli. Pankkirikollisuuden kontrolli on nahtaviss!i kaksitasoisena. 
Ensinnakin pankki liikeyrityksena kontrolloi asiakkaidensa j a tyonte

kijoidensa toimintaa. Pankilta voidaan odottaa tietyntasoisia valvonta- ja 

seuranta- sek!i palautejiirjestelmili, jotka estavat yksittaisen asiakasko
konaisuuden luottoriskin hallitsemattoman kasvun. Toisaalta valvonta- ja 
palautejli.rjestelman on reagoitava myos, jos tietyilla valtuuksilla toimivan 
johtajan myontamien luottojen markkamaara kasvaa voimakkaasti. Nama 
seurantajiirjestelmat ovatkin kehittyneet huomattavasti 1990-luvun alun 

tapahtumien seurauksena. 
Siinamissli pankki valvoo asiakkaitaanja tyontekij5itaan, viranomai

set valvovat yksittaisiii pankkeja ja pankkijli.rjestelmiia kokonaisuutena. 
Keskeisin pankkien toimintaa ja rahoitusalaa valvova viranomainen on 
Rahoitustarkastus (Rata)3

• 

Yksittaisten pankkien valvonnassa Rahoitustarkastuksen tehtavanii on 
huolehtia, etta pankit toimivat lakien, asetusten, maiirliysten ja ohjeiden 
seka yhtioj iirj estystensa j a saantOj ensii mukaisesti. Rata arvioi valvottavien 

3 Rahoitustarkastus aloitti toimintansa 1.10.1993. Aineistonjutuissa pankkien toimintaa 
valvonut viranomainen on ollut rahoitustarkastuksen edeltiijii Pankkitarkastusvirasto. 
Rahoitustarkastuksen ja Pankkitarkastusviraston viiliset erot ovat liihinnii organisatori
sia, ei toiminnallisia (Rahoitustarkastuslaki 11.6.1993/503, HE 319/92). 
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taloudellista tilaa, riskiasemaa, riskinkantokykya j a riskien hallintajlirjestel
mia. Tarkoituksena on varmistaa, etta toimiluvan saaneilla rahoitusmark
kinoiden osapuolilla on riittiivat taloudelliset ja muut edellytykset harjoit
taa toimintaansa (Rahoitustarkastus 2001). 

Taman niin sanotun laillisuusvalvonnan lisiiksi Rata valvoo myos 
markkinoiden yleista vakautta. 

Rikoksen merkitys. Pankkirikollisuuden taloudellinen merkitys on ollut 
huomattava. Vuosina 1991-1995 suomalainen pankkijlirjestelma ajautui 
historiansa vakavimpaan kriisiin. Arviot pankkikriisin taloudellisesta 
rasituksesta julkiseen talouteen vaihtelevat. Rahoitustarkastuksen ja 
valtiovarainministerion laskelmien mukaanjulkinen talous kaytti pankki
kriisistii aiheutuneisiin kuluihin noin 40 miljardia markkaa. Tiimiin lisiiksi 
pankkikriisi aiheutti taloudellistajamuuta vahinkoa pankkien asiakkaille. 
(Kulha 2000.) 

Eriiiden arvioiden mukaanjopa kymmenesosa pankkikriisiin liittyvis
tii vahingoista aiheutui rikollisuudesta tai vaarinkaytoksistii (Huhtamiiki 
1994). Laajimmissa pankkirikosjutuissa aiheutettujen vahinkojen laajuus 
on ollut satoja miljoonia markkoja. Huhtamaen (1994) mukaan se, etta 
pankin sisalla toiminut henkilo oli osallisena rikoksissa, mahdollisti 
poikkeuksellisen suuret vahingot. 

Toisaalta pankkirikollisuuden kustannukset eivat rajoitu pelkiistiiiin 
rikoksella valittomasti aiheutettuihin vahinkoihin. Esimerkiksi rikosten 
tutkinnasta j a tuomioistuinkiisittelystii aiheutuu huomattavia kustannuksia. 
Pankkirikoksiin liittyvat oikeudenkaynnit ovat osoittautuneet erityisen 
hankaliksi. Eraiden tutkimusaineistoon kuuluvien pankkirikosjuttujen 
tutkinta ja tuomioistuinkasittely on kestiinyt yli kuusikin vuotta. 

2.4 Taloudelliseen jarjestelmaan kohdistuvat 
rikokset 

Teon kohde. Taloudelliseenjlirjestelmiiiinkohdistuvatrikoksetheikentiivat 
luottamustajlirjestelmaiin taloudellisten toimintojen tasapuolisena siiiiteli
jiina. 

Aineiston tapauksissa on liihinna kahdenlaisia taloudelliseenj arj estel
maiin kohdistuvia talousrikollisuuden muotoja. Aineistossa korostuvat 
taloudellista jarjestelmaa loukkaavat tekomuodot ovat virka- ja luotta
musasemarikokset seka epaillyt arvopaperimarkkinoihin liittyvat rikokset. 
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Taloudelliseen jiirjestelmaiin kohdistuville rikollisille on luon
teenomaista, etta tietty rikoksesta karsiva asianosainen voidaan osoittaa 
vainharvoin. Esimerkiksi aineiston virkarikosjutuissa vainyhdessa tapauk
sessa viranhaltijan vaarinkaytokset olivat aiheuttaneet valitonta taloudellis
ta vahinkoa tyonantajalle. Muissa tapauksissa rikokseen syyllistyneet 
saavuttivat perusteetonta taloudellista hyotya, vaikka yksittaista vahingon
karsijaa ei voida osoittaa. Muutamassa aineiston tapauksessa vaarinkaytok
silla piiloteltiinja syvennettiin laillisessa toiminnassa syntyneita tappioita. 

Arvopaperimarkkinoilla rikollisilla teoilla aiheutettu vahinko jakau
tuu tyypillisesti laajan osakesijoittajajoukon kannettavaksi. Taman vuoksi 
arvopaperirikoksiin liittyva taloudellinen vahinko on laskennallinen. Vain 
yhdessa aineiston arvopaperikauppaan liittyneista tapauksista yksittaiset 
sijoittajat karsivat vahinkoa. Tapauksessa porssiin listautuneen yrityksen 
ei kuitenkaan osoitettu antaneen vaaria tietoja taloudellisesta tilastaan, eika 
yrityksen johto siten ollut syyllistynyt rikokseen. Tapaus tuokin koros
tuneesti esiin luottamuksen merkitysta arvopaperimarkkinoilla. 

Tausta. Virkarikollisuuden taustalla on nl:ihtavissa kaksi tasoa; miten 
valvonta on jiirj estetty j a toisaalta millaisiin kaytiintoihin hallintokulttuuris
sa on totuttu. Aineiston virkarikostapauksissa korostuvatkin yhtaalta 
epaselvat valvontasuhteet ja toisaalta vinoutuneen kestityskulttuurin 
oikaiseminen. Muutamassa aineistonjutussa oli kysymys virka- tai luotta
musaseman raikeasta hyvl:iksikayttamisesta oman edun tavoittelussa. 

Jl: Aineiston juttu on selkea esimerkki valvontasuhteen eplimaaraisyydesta. 
Jutussa eraan rahoituslaitoksen ajautuminen yrityssaneeraukseen paljasti 
virkamiesten tehtaviin kuuluneen valvontavastuun laiminlyonteja. 

Valvonnan j!iDestliminen oli vaikeaa, koska valvontaan vaikuttivat 
saman aikaisesti pankkijarjestelman toimivuuteen ja rahamarkkinoiden 
sujuvuuteen tahdanneet tavoitteet. Rahoituslaitoksen emoyhtion kanssa 
tehdyn takaussopimuksen purkamisen jalkeen valtiovarainministeriolle 
syntyi kuitenkin erityinen velvollisuus talletusten seuraarniseen ja vakuus
tasosta huolehtimiseen. Ministerion virkamiesten olisi pitanyt seurata 
aktiivisesti talletusten kehittymistaja estaa talletusten voimakas kasvu. 

Oikeuskansleri totesi kanteluiden johdosta antamassaan ratkaisussa 
kahden virkamiehen menetelleen hyvan hallintotavan vastaisesti, kun 
vakuuksien kirjaarnista, arviointia ja valvontaa ei ollut j!iDestetty riittavan 
huolellisesti. V akuudet oli otettu vastaan ilman niiden perusteellista ar
viointia. Oikeuskansleri korostikin ratkaisussaan menettelytapojen kehitta
misen vaittlimattomyyttii. 
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Kahdessa aineiston kolmesta lahjontajutusta oli kysymys lahjontana 
pidettavasta kestityksestii. Naissa lahjusrikoksissa korostuu virkatoiminta
kulttuurin merkitys vaiirinkiiytoksien taustalla. 

18: Valtion virkamies oli ottanut vastaan kestitystii sellaisilta yhteisoiltii, 
joiden apurahahakemuksien kiisittelyyn hii.n osallistui. Juttua tutkinut 
poliisimies kuvaili kyseisenjutun taustaa seuraavasti: 

''Tiissiijutussa oli niihtiivissii vanhanja uuden kulttuurin ero ... Monet 
sanoivat, ettii epiiilty piti siitii, ettii hiinestii pidettiin 'huolta'. Ja piirit on 
niin pienet, nopeasti tulee sellainen maine, ettii palautetta annetaan jos 
kaikki on ollut hyvin. Kukaan ei sanonut, ettii epiiilty olisi vaatinut kestitys
tii tai matkaa. 

Niiissii lahjusjutuissa voi niihda eriiii.nlaisen ajopuuteorian. Ensin 
otetaan vastaan kahvit tai lounas, seuraavaksi matka tai lahjaja lopulta ihan 
rahaa. Tyypillisesti tiita kehitystii ei niihdii itse." 

Virkarikollisuuden riiikeimmissii muodoissa, kuten kahdessa aineiston 
jutussa, rikosten taustalla on henkilOkohtaisen edun tavoittelu. Naissa 
jutuissa virka- tai luottamusasemaa voidaan pitaa eriiiinlaisena rikoksente

kovalineenii. 
Arvopaperimarkkinoihin liittyviin rikollisuuden muutos Iiittyy 

laajemmin arvopaperimarkkinoiden muutokseen. 1980-luvulta alkaen 
arvopaperimarkkinat ovat kasvaneet huomattavasti. Toisaalta myos paa
oma on vapautunut, mika osaltaan on korostanut uuden 'sijoitustalouden' 
laajuutta. (Hiiyrynen 1999, 19.) 

Aineiston arvopaperimarkkinarikokset heijastavat 1990-luvun alun 
kehitystii arvopaperimarkkinoilla. 1980-luvun loppupuolella siiiidettiin 
arvopaperikauppaa saiiteleviin normiston runko. Markkinoiden muutos 
edellytti normiston nopeaa uudistumista. Myos viiiirinkaytosten mahdolli

suudet lisaantyivat kokemuksen myota. Osa uusista normeista saadettiin 
tiiyttiimiiiin aitoa normiaukkoa. 

Siiiitelyn tehokkuus testattiin 1990-luvun alun laman yhteydessli. 
Osakkeiden markkinoinnin toimintaympiiristo muuttui taloudellisen 
tilanteen myotii. Aineiston jutuissa maiiritettiin muun muassa oikeuskay
tiinnossa selvitettaviiksi jaanyttii laillisenja kielletyn markkinoinnin rajaa. 
(Hliyrynen 1999.) 

Aineiston jutuissa on kyse myos markkinoille rakentuvasta valvon
nasta. Nopeatmuutoksetmarkkinoilla, osakkeidenhinnoissa, mahdollista
vat sisapiiritietoon perustuvat vaiirinkaytokset. Lamaoloihin liittyvien 

viiiirinkliytostenmahdollisuus teravoitti valvontaaja lis1isi osaltaan poliisin 
tutkittavaksi annettuja epiiilyjii. 
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Rikoslakiperustaja liitiinniiisrikokset. Virkarikoksista on saadetty rikoslain 

40 luvussa. Keskeisirnpiii virkarikoksia ovat lahjusrikokset (RL 40:1-3), 
virka-aseman viiiirinkiiytto (RL 40: 7-8) ja virkavelvollisuuden rikkominen 
(RL 40:10--11). 

Lahjusrikoksissa virkarniehen tai muun julkisyhteison tyontekijiin 
puolueettomuus vaarantuu hiinelle tarjotun taloudellisen edun tai lahjan 

vuoksi. Virka-aseman vaiirinkiiytossii virkarnies rikkoo taijattiiii tiiyttiirniit
tii virkavelvollisuutensa julkista valtaa kiiyttaessaiin hankkiakseen itselleen 

etua tai aiheuttaakseen toiselle vahinkoa. Jos edelHi. kuvatun kaltaisessa 

tilanteessa ei ole kyse julkisen vallan kayttiimisesta, virkarnies syyllistyy 
virkavelvollisuuden rikkomiseen. 

Aineistossa on viisi tapausta, joissa virkasuhteessa tai virkasuhteen 

kaltaisessa luottamusasemassa toirnivien henkilOiden epailtiin syyllisty
neen asemaansa liittyviin rikoksiin. Kolmessa naista tapauksista epaillyn 

rikoksen tapahtumiseen on vaikuttanut julkisyhteison ulkopuolinen taho. 

Naiden tahojen toirnintaa on tutkittu virkarikoksiin liittyvina rikoksina. 

Kahdessa tapauksessa on ollut kyse lahjonnasta. Jos virkamies 

syyllistyy virkatoiminnassaan lahjuksen ottamiseen (RL 40:1-3), niin 

lahjuksen tarjonnut tai antanut taho syyllistyy lahjuksen antamiseen (RL 

16:13-13a, 1.1.1999 alkaen RL 16:13-14). Kolmannessa tapauksessa 

virkarniehen virkatehtaviin kuuluvan valvontavastuun puutteet tulivat esiin 

valvonnanalaisen rahoituslaitoksen epiiiltyj en viiiirinkiiytosten tutkinnassa. 

Tapauksessa valvontavastuun lairninlyonti oli osaltaan mahdollistamassa 
toista rikosta. 

Arvopaperirnarkkinoiden siiatelyn tavoitteena on varmistaa, etta 

markkinoiden toiminta perustuu yhteisiin pelisiiiintOihinja luottamukseen.4 

Aineistossa on kolme tapausta, joissa epailtiin rikotun arvopaperimark

kinoihin liittyvaa luottamusta. 

Arvopaperimarkkinarikoksista keskeisirnpinii voidaan pi tali sisapiiri
tiedon vaiirinkayttoii j a arvopaperimarkkinoita koskevaa tiedottarnisrikosta. 

Sisapiiritiedon viiiirinkaytossa henkilo kayttiiii. hyvii.kseen arvopaperin 

arvoon vaikuttavaa sisapiiritietoa ostamalla tiettya osaketta tai myymalla 
ornistamansa osakkeet (51:1-2). Yrityksen johto puolestaan syyllistyy 
tiedottamisrikokseen,jos se antaa arvopaperin arvoon vaikuttavaaharhaan

johtavaa tietoa tai jattaa antamatta kyseisen tiedon (RL 51:5). Vaikka 

4 Arvopaperimarkkinoita koskevat kriminalisoinnit uudistettiin vuonna 1999. Ottamalla 
vakavimmat arvopaperimarkkinarikokset rikoslakiin haluttiin korostaa n!iiden rikosten 
moitittavuutta j a vahvistaa siten luottamusta arvopaperimarkkinoihin. (Vuorinen 
2000a.) 
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edelliset arvopaperimarkkinarikostunnusmerkistot ovat uuden vuonna 1999 
voimaan tulleen rikoslain 51 luvun muk:aisia, saatelytavoitteet eivat ole 

asiallisestijuurikaan muuttuneet (vrt. Arvopaperimarkkinalaki 26.5.1989/ 
495 8luk:u 1-2 §). 

Aineiston arvopaperimarkkinarikoksina tutkitut jutut osoittavat 
arvopaperimarkkinoiden siilitelyyn ja epailtyjen rikosten toteennayttiimi

seen liittyvia vaikeuksia. Tutkituissa kolmessa jutussa ei nostettu yhtiilin 
syytetta arvopaperimarkkinarikoksesta. Yhdessa tapauksessa tosin luettiin 

syytejulkiselle viranomaiselle annetusta vaarastak.irjallisesta todistuksesta 

(RL 17:8). 

Tekotapa ja toimintaympiiristo. Virkarikoksia voidaan jaotella teoissa 

ilmenevan tahallisuuden tai huolimattomuuden muk:aan. Virka-aseman 
vaarinkaytto- ja lahjusrikokset ovat tyypillisesti tahallisia tekoja. Teko on 
tahallinen, vaikk:a lahjan vastaanottaja ei mieltaisikaan teon vaikutusta 

virkatoimiinsa. Esimerkiksi eraassa aineiston lahjusrikosjutussa oli kes

keista, etta virkamiehen olisi pitiinyt ymmartaa, etta hanen nauttimansa 

kestitys vaarantaa luottamuksen han en paat6ksentekonsa objektiivisuuteen 

(ks. edella, s. 28, J8). 

Virkavelvollisuudenrikkominen taas on monesti huolimattomuudesta 

aiheutuva rikos. Aineiston jutuissa tyypillisia virkavelvollisuuden rikkomi
sen muotoja ovat muun muassa toimintavaltuuksien ylittaminen ja virka

tehtiiviinkuuluvan valvontavelvollisuuden laiminlyonti. Virkavelvollisuu
den rikkomiseen syyllistyminen ei edellyta, etta virkamiehen toiminta 

aiheuttaa vahinkoja. 
Virkarikosten toirnintaymparisto on valtiollinen tai kunnallinen 

paatoksentekojiirjestelma.5 Kolmessa aineiston viidesta epaillystii virkari

kostapauksesta epaillyt henkilot olivat valtion tai valtion laitoksen virka

miehia. Kahdessa tapauksessa toirnintaymparistOna oli kunnallinen piilitok

sentekoj iirj estelma. 
Arvopaperimarkkinoiden rikosoikeudellista saatelya voidaan pitiia 

viela 1990-luvun alkupuolella suhteellisen jasentymattomana. Aineiston 

5 Rikoslain 2 luvun 12 §:ssll. on miiaritelty rikosoikeudellinen virkamies -klisite. 
Periaatteena on, ettll. virkamiehellli tarkoitetaan virka- tai siihen rinnastettavassa 
palvelussuhteessa olevaa henkiloli, vaaleilla valittua valtuuston tai edustuston jlisentli 
sekli muutajulkista valtaa kliyttlivlili henkiloli. Virkarikostyoryhmlin mietinnossil 
ehdotetaan luovuttavan rikosoikeudellisesta virkamiehen m!lliritelmiistli ja korvattavan 
se hallinto-oikeudellista mii.iiritelmiiii. vastaavalla virkamies-kii.sitteellii. (Virkarikostyo
ryhmii 2000, 24.) 



30 

arvopaperimarkkinajutuissa tulee kuitenkin esiin arvopaperimarkkinari
koksille tyypillisiii ominaisuuksia. 

Arvopaperimarkkinarikokset liittyviit tilanteisiin, joissa yrityksen 
osakkeen arvo muuttuu voimakkaasti. Tiillaisia tilanteita ovat esimerkiksi 
osakeanti, erilaiset yrityskaupat ja fuusiot sekii taloudellista tilaa ja tulosta 
koskevien tietojen julkaiseminen. Suurehkojen osake-erien kauppa juuri 
ennen osakkeen arvoon vaikuttavan tiedon julkaisemista heriittiiii epailyn 
sisapiiritiedon viiiirinkiiytostii. Sisiipiiritiedon viiiirinkayttoon syyllistyy 

myos sellainen henkilO, jolla ei ole asemaa yrityksen hallinnossa, mutta 
joka kiiyttiiii hyviikseen saamaansa sisapiiritietoa. Niiin sisapiiriliiinen ei 
voi esimerkiksi kertoa sisapiiritietoa ulkopuoliselle,jotta tiimii voisi hyotyii 
tiedosta. Sen osoittaminen, onko tiillaista sisiipiiritietoa kiiytetty arvopape
rikaupasta piiiitettiiessii, on kuitenkin vaikeaa. Eriiiissii aineiston tapaukses
sa oli kyse juuri taman kaltaisesta sisiipiiritiedon viiiirinkiiyttoakoskeneesta 
epiiilystii. Piensijoittajaryhmii oli hankkinut juuri ennen osakkeen arvoon 
vaikuttavan tiedon julkistamista huomattavan suuren eriin yhtion osakkeita. 

Tutkinnassa ei kuitenkaan tullut esiin, etta kaupassa olisi kiiytetty sisiipiiri
tietoa. 

Tapauksessa,jossa epiiiltiin arvopaperimarkkinoitakoskevaa tiedotta
misrikosta, porssinoteerattu yritys oli muutaman kuukauden kuluttua 
osakeannista a j autunut konkurssiin. Eraiit piensij oittaj at tekiviit rikosilmoi
tuksen yrityksen johtoa vastaan, koska katsoivat, ettii yritys oli antanut 
harhaan johtavia tietoja yrityksen taloudellisesta asemasta. Syytettii ei 
kuitenkaan nostettu niiyton puuttumisen vuoksi. 

Tekijiin asemaja ominaisuudet. Virkarikoksiin voivat syyllistyii RL 2:12 
mainitut virka- tai sen kaltaisessa tyosuhteessa tyoskenteleviit tai luotta
mushenkilOtehtiivaa hoitavat henkilot. Virkarikokseen syyllistyminen 
liittyy tyypillisesti johtavaan asemaan julkisessa organisaatiossa. 

Arvopaperimarkkinarikoksiin syyllistyviit yritysten strategisissa 
tehtiivissii toimivat henkilOt. Esimerkiksi sisiipiiritiedon vaarinkaytto 
edellyttiiii kiiytiinnossii asemaa, jossa henkilo saa tietoonsa osakkeen 
arvoon vaikuttavaa sisiipiiritietoa. Tiillaisia tehtiiviii voivat johdon lisiiksi 
olla eraiit taloushallinnon tehtavat. Tiedottamisrikokset henkiloityvat 
yrityksen ylimpaiin johtoon, silla yrityksen taloudellista asemaa koskeva 
tiedottaminen onjohdon kiisissa. 

Koska arvopaperimarkkinarikoksissa on kyse julkisesti noteeratuista 
osakkeista ja muista arvopapereista, yritykset, joiden johto voi syyllistya 

arvopaperimarkkinarikoksiin, ovat usein kansallisesti tarkasteltuna melko 
suuria yrityksia. 
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Aineiston jutuissa seka virka- etta arvopaperimarkkinarikoksista 
epaillyt henkilot olivat merkittavassa yhteiskunnallisessa asemassa. Epail
lyt ovat toimineet paaasiassa suurten yritysten ylimmltssii j ohdossa, kunnan 
luottamushenkilO- ja virkamiesjohdossa sekii valtion keskushallinnon 
virkamiesjohdossa. 

Kontrolli. Virkarikollisuuden kontrolli perustuu hierarkkiseen virkajii.rjes
telmaan. Ylemman virkamiehen virkavelvollisuuksiin kuuluu alaistensa 
toimien tarkoituksenmukaisuudenja laillisuuden valvonta. 

Eraat viranomaiset, kuten oikeuskansleri ja eduskunnan oikeus
asiamies osallistuvat virkarikollisuuden kontrolliin. Nama viranomaiset 
tekevat omia tarkastuksiaan ja tutkivat lisaksi heille osoitetut kantelut. 
Aineistossa onkin kaksi tapausta, joiden tutkinta alkoi oikeuskanslerin 
tutkintapyynnon j ohdosta. Yhdessa virkarikosjutussa tutkintapyynnon esitti 
eduskunnan oikeusasiamies. 

Myos julkisen toiminnan avoimuus on eras virkarikollisuuden 
kontrollin keino. Media ja yksityiset kansalaiset (kuntalaiset) voivat tuoda 
esiin havaitsemiaan epakohtia. Aineiston tapauksista oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen esittamat tutkintapyynnot perustuivat 
avoimen hallinnon mahdollistamaan kansalaisvalvontaan. 

Arvopaperimarkkinoita saatelee rahoitustarkastuksen ohella arvopa
periporssi itse. Kun Suomessa toimii talla hetkella vain yksi arvopaperi
porssi [HelsinginArvopaperi- jajohdannaisporssi, selvitysyhtio Oy (HEX 
Oy)], porssin itsesaatelyn merkitys on erityisen korostunut. 

Arvopaperimarkkinoiden itsesaatelyssa keskeisin toimija on porssin 
hallitus. Hallituksen tehtavana on valvoa arvopaperiporssin toiminnasta 
annettujen saannosten ja maaraysten, arvopaperiporssin saantojen seka 
hyvan tavan noudattamista arvopaperiporssissa. Porssin hallituksella on 
oikeus saada valvontatehtiivansii. kannalta tarpeelliset tiedot porssiyhtiolta, 
porssiyhtion emoyritykselta, porssivelkakirjan liikkeeseenlaskijalta, 
porssivalittajaltiija porssimeklarilta seka porssin luottamus- ja toimihenki
loilta. Lisaksi hallitus voi suorituttaa tarkastuksen porssiyhtiossa, porssi
velkakirjan liikkeeseenlaskij a- seka porssivalittaj liyhteisossa edella mainit
tujen tietojen saamiseksi. (HEX Oy:n saannot, C2 luku, kohta 2.1.) 

Kurinpitotoimia varten porssin hallitus nimeaa kurinpitolautakunnan. 
Kurinpitolautakunta voi antaa muistutuksen tai huomautuksen tai paattaa 
porssivalittajan, pllrssimeklarin tai muun porssissli toimivan oikeuden 
viiliaikaisesta peruuttamisesta. Lisii.ksi kurinpitolautakunta voi maaratii 
asianomaisen suorittamaan kurinpitomaksun. 
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Porssin hallitus voi paattaii arvopaperin poistamisesta porssilistalta 
sekii porssiviilittiijiin, porssimeklarin tai muun porssitoimijan oikeuden 
peruuttamisesta. (HEX Oy:n saannot, C2luku.) 

Rahoitustarkastuksen tehtiivii arvopaperimarkkinoiden saatelyssii 
keskittyy eri palvelujen tarjoajien valvontaan. Niinpii porssin hallituksen 
piiiitOs, jolla jonkin toimijan oikeudet on peruutettu, voidaan saattaa 
Rahoitustarkastuksen kiisiteltiiviiksi. Arvopaperiporssin lisiiksi Ratan 
valvonnassa ovat muun muassa sijoituspalveluyritykset, arvo-osuusjarjes
telmiin osapuolet sekii sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiot. (Rahoi
tustarkastus 2001.) 

Rikoksen merkitys. Keskeisin taloudelliseen jiirjestelmiiiin kohdistuvien 
rikosten merkitys liittyy jiirjestelmiin nauttiman luottamuksen heikentymi
seen. Esimerkiksi Laitinen on katsonut, etta lahjontajamuutyhteiskunnan 
moraalista ilmastoa heikentiiviit rikollisuuden muodot vaikuttavat virkatoi
minnan luotettavuuden laskuun j a viime kiidessii j opa lakien kunnioittami

sen viihentymiseen (Laitinen 1989, 100). 
Taloudelliseen jii.rjestelmiiiin kohdistuvien rikosten taloudellinen 

merkitys on yleensii viilillinen. Itse rikos aiheuttaa harvoin suuria taloudel
lisia vahinkoja, mutta esimerkiksi virkarikokset saattavat osaltaan vaikut
taa siihen, etta toisella rikoksella tai huolimattomuudella aiheutettu ta
loudellinen vahinko paisuu. 

Arvopaperimarkkinarikoksissa ta1oudellisen vahingon maarii ja 
kohdentuminenjiiii usein epiiselviiksi. Yksittaisten osake-erien myynti- tai 

ostopaatosten vaikuttimien se1vittiiminen jiilkeenpiiin ei ole mahdollista. 
Toisaalta sisapiiritiedon perusteella hankitaan vain osakemarkkinoille 
tarjottuja osakkeitaja niiiden osakkeenomistajien myyntihalukkuus ei riipu 

siitii, hankkiiko joku sisapiiriliiinen ne vai ei. Niinpii osakkeita myyneiden 
henkiloiden ei voida katsoa karsiviin vahinkoa sisapiiritiedon viiarinkiiytto
rikoksessa. 

Arvopaperimarkkinarikoksilla aiheutettu viiliton taloudellinen 
vahinko on moniin muihin talousrikollisuuden muotoihin verrattuna 
viihiiinen. Arvopaperimarkkinoilla esiintyy kuitenkin muita talousrikolli
suuden muotoja, esimerkiksi verorikollisuutta, joilla voidaan aiheuttaa 

merkittaviii vahinkoja erityisesti julkisiin varoihin. 



2.5 Seka julkisiin varoihin etta yksityiseen 
paaomaan kohdistuvat rikokset 
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Teon kohde. Tutkimusaineistossa on 15 juttua, joissa plllirik:oksena tutkit
tiin velallisen rikoksia. Lisaksi viisijutuista oli toimintatavaltaan velallisen 
rikoksen tunnusmerkiston tayttavina tekoina tutkittuja tasekauppajarjeste
lyja (ks. liite 2; 12, 117, 118, 119 ja J20l Viidestatoista 'perinteisesta' 
velallisen rikos -jutusta kuusi kohdistui sekiijulkisiin varoihin etta yksityi
seen paaomaan. U seissa naistii rikoksista velallisrikoksiin on liittynyt myos 
verorikoksiin liitettavia ominaisuuksia. Rikoksen asianomistajana on 
esimerkiksi ollut verottaja, rikos on toimintatavaltaan muistuttanut verori
kosten toimintatapoja tai velkasuhteen osoittaminen on edellyttiinyt yrityk
sen toimintaan liittyviin verorikoksen osoittamista. Pelkka verottaj an asema 
yrityksen velkojana selittiiii useimpia naistii erityisistii ominaisuuksista. 
Kaytiinnossa naitii ja pelkastaan yksityiseen paaomaan kohdistuvia velalli
sen rikoksia erottaa vain se, onko verottaja ollut rikoksessa velkojana vai 
ei. Velallisen rikokset ovatkin tyypillinen esimerkki rikoksista,jotka voivat 
kohdistua sekii julkisiin varoihin etta yksityiseen piiaomaan tai molempiin 
samanaikaisesti. 

Velallisen rikoksissa on rikoksen uhri (kohde) yrityksen velkoja. 
Velkasuhteet liittyvat suoraan liiketoimintaan. Usein ne perustuvat yritys
toiminnan luototukseen, luotolliseen myyntiin tai yritystoimintaan Hitty
valin verovelvollisuuteen. 

Velallisen rikokseen syyllistyminen ei vuonna 1991 voimaan tulleen 
lainmukaan edellytayrityksenkonkurssia (66/1988 vp., L 24.8.19901769). 
Aineiston valossa niiyttaa silta, etta epaily velallisen rikoksista heriiii varsin 
usein velallisen yrityksen konkurssin yhteydessii. Velallisen rikoksissa 
yhtenii teon kohteena voidaankin pitaa velkojia edustavaa konkurssipesaii. 
Liihes kaikissa aineiston velallisen rikosjutuissa yksittaisia velkojia edusti 
konkurssipesii. 

Tausta. Velallisenrikosten voimakas lisaantyminen 1990-luvun alkupuo
lella johtui taloudellisten suhdanteiden rajusta muutoksesta. Yritysten 
konkurssit lisiiiintyiviit, mika lisiisi velallisen rikostilaisuuksia. Toisaalta 

6 Yhdessii aineiston tasekaupp~utussa ei nostettu syytteitii. Toisessajutussa hovioikeus 
kumosi kiiriijiioikeuden langettavan tuomion. Niiidenjuttujen perusteella tasekauppa ei 
ole ollut yksiselitteisesti rikollinen jiirjestely. Kyse on erilaisten tulkintojen merkityk
sestii talousrikollisuuden kuvaamiseen (ks. Vuorinen 2000b, 53-56). 
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taloudelliset vaikeudet heij astuivat rikolliseen motivaatioon. Kun samanai
kaisesti kontrolli tehostui, poliisin tietoon tullut velallisen rikollisuus 
lisitii.ntyi vuodesta 1991 kuusinkertaiseksi vuoteen 1995. (Vuorinen2000a.) 

Kahdeksassa aineiston velallisen rikoksia koskeneessa jutussa 
velkojana on ollut verottaja. Verorikollisuutena pidettiivii.n k:irjapidon 
ohimyynnin ja velallisen rikollisuuden valilHi onkin nahtavissa useita 
yhteyksia. Lahes kaikissa tapauksissa, joissa verottaja oli rikoksen eras 
asianomistaja, epailtiin seka verorikoksia (kirjanpidon ohimyyntia) ettii 
velallisen rikosta. Tama voijohtua rikosten yhteydesta yrityksen taloudelli
seen tilaan. Epaily velallisen rikoksista heriia kaytii.nnt>ssa vasta yrityksen 
konkurssissa. Kaytaessa lapi yrityksen kirjanpitoa yrityksen toiminnasta 
voi paljastua vaarinkaytt>ksia, joiden tietyn tunnusmerkistt>nmukaisuus on 
tulkinnanvarainen. Toteuttamistavoiltaan monet verorikokset j a velallisen 
rikokset ovat niin lahellii toisiaan, ettii rikoksiin syyllistyva henkilt> ei 
valttamiitta tekohetkellii tieda, minkii tunnusmerkistt>n mukaista rikosta 
hii.n on tekemassii. Toisaalta rikoksesta hankitun niiytt>n perusteella ei aina 
pystytli. varmasti osoittamaan, kummasta rik:oksesta alun perin on ollut 
kyse. 

Ohimyynnillii pyritaii.n viilttymiiii.n myyntiin liittyviiltii verovelvolli
suudelta. Jos yrityksellii ei ole muita merkittaviii velkoja, verovelan mini
moiminen on yleinen tausta velallisen rikokseen syyllistymiseen. Jos 
yrityksen varallisuus siirretiiii.n laittomasti velkojien tavoittamattomiin, 
niiyttt> velallisen rikoksesta edellyttiia verovelkaa, jonka olemassa olo 
voidaan todeta vain paljastamalla yrityksen toimintaan liittyva verorikos. 

Tiettyjen verorik:ostenja velallisen rikosten kokonaisuus voidaankin 
niihdii yrityksen taloudellisen aseman heikentymiseen Iiittyvina rikoksina. 

J25: Tapauksessa tulee esiin, minkiilaisia vero- ja velallisen rikoskokonai
suuksia yksittiiisen yrityksen toimintaan saattaa liittya. Kyseisessa jutussa 
metallialan yrittiijli oli hmjoittanut kassan ohimyyntiii. Osa myynnistii oli 
kirjanpidon ulkopuolista, ja osa kirjanpitoon merkitystii myynnistii oli 
jatetty ilmoittamatta verottajalle. Yrittiija antoi myos vii.ii.rii.nsisliltoisia 
liikevaihtoveroilmoituksia,joissa veroista oli vii.hennetty vii.hennyskelvotto
mia ostoja. Yrittiija antoi kahtena vuotena vii.ii.rii.nsisa!tOiset veroilmoitukset. 
Yhtion kirjanpito lyotiin laimin melkein alusta alkaen. Osto- ja myyntita
pahtumia puuttui kirjanpidosta ja kirjanpitoon oli merkitty yhti51le kuulu
mattomia menoja. Lisii.ksi kirjanpidosta puuttui yhtion kii.yttiimia tilejli, 
yhtii:in hankkimia kiinteistojaja yhtii:in nostama valuuttaluotto,jonka korot 
ja lyhennykset yhtio maksoi. Y ritys ajautui konkurssiin. 

Velallisen rikosten yhteydessii esiintyviii verorikoksia voidaan kutsua 
velallisen verorikollisuudeksi. 



35 

Rikoslakiperusta ja liitiinniiisrikokset. Velallisen rikoksista on saadetty 
rikoslain 39 luvussa. Velallisen rikoksia ovat (torkea; 1.6.1994 alkaen) 
velallisen eparehellisyys (RL 39:1-1a), (tOrkea) velallisen petos (RL 
39:2-3), velallisen vilpillisyys (RL 39:4), velallisrikkomus (RL 39:5) ja 
velkojansuosinta (RL 39:6). 

Velallisen rikoksen ja verorikoksen tunnusmerkistojen valillii on 
eraissa tapauksissa sellaisia yhtiilaisyyksia, etta teon maarittelyssa ei voida 
aina olla varmoja, kummasta rikoksesta on kyse. 

J2 (Poliisimiehen haastattelu): "Jonkin verran pohdintaa aiheutti se, oliko 
k:yseessii velallisen rikos vai veropetos. Asia ratk:aistiin siten, etta tutkinnas
sa otettiin huomioon molempien rikosten tunnusmerkistot ja katsottiin 
tiiyttyviitk:o ne. Tutk:innan aikana ei voinut varmuudella vielii sanoa, etta 
kumpi se oli vai oliko se kumpikaan. Ei sitii voida etukiiteen ratk:aista. Edes 
verottaja, joka oli tiissii asianomistajana, ei osannut sitii sanoa." 

Verorikosten tavoin myos velallisen verorikoksiin liittyy usein kirjanpidon 
laiminlyonteja tai vaaristelya. Joissakin aineistoon kuuluvissa tapauksissa 
rikoksesta epailty oli yrittlinyt peitellii vakavampaa velallisen rikosta 
lievemmin rangaistavalla kirj anpitorikoksella. Kirj anpidon ohittaminen voi 
myos olla koko rikollisen toiminnan liihtokohta. 

Tekotapa ja toimintaympiiristo. Yksinkertaisin tapa syyllistya velallisen 
rikokseen tai verorikokseen on rikkoa kirjanpitoonja ilmoitusvelvollisuu
teen liittyva luottamus. Rikosten tunnusmerkisto voi tayttya jo vaarasta 
ilmoituksesta, ilman varojen todellista siirtoa tai katkemista. 

J21: Tapauksessa epiiillyn omistuksessa olleiden yhtioiden vii.lillii oli tehty 
taulukauppoja kirjanpitoarvoltaan 4,47 Mmk. Myohemmin epiiilty oli 
ottanut taulut itselleen yksityisottona. Kyse oli joko velallisen rikoksesta, 
koska nliin arvokas omaisuus on otettu alihintaan yhtiostii tai veropetokses
ta, koska tekaistuilla ostokuiteilla on viihennetty aiheetta yhtion maksetta
vaksi tulevaa liikevaihtoveroa. 

Juttua tutk:inut poliisi kertoi tapauksesta: ''Taulukaupat tulivat esiin 
kesken kuulustelun, jolloin epiiillylle jlii kaksi mahdollisuutta: tunnustaa 
joko veropetos tai velallisen rikos. Epiiilty tunnusti veropetoksen, mutta 
sitii, kumpi teko todellisuudessa oli tapahtunut on vaikea sanoa. Niiytto 
osoitti vahvemmin veropetosta, mutta jotkut esiin tulleet seikat puhuivat 
velallisen rikoksen puolesta." 

Velallisen verorikosten, siis velallisen rikosten yhteydessa esiintyvien 
verorikosten, tekotavat muistuttavat monilta osin velallisen rikosten 
tekotapoja: varoja siirretalin velkojan ulottumattomiin valekaupoilla, 
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aliarvostuksilla tai varoja salataan tai kiitketiUin ulkomaille tiitii tarkoitusta 
varten perustettujen yritysten avulla. 

J9: Varojen siirti.imiseen veroparatiiseihin on monta tapaa. Eriiiissii aineis
ton tapauksessa ai.kaisemmin saatu myyntivoitto siirrettiin veroparatiisival
tioon rekisteroityjen holdingyhtioiden osakepiiiiomaksi. Riittaviii asiakirjoja 
sijoituksen todentamiseksi ei esitetty. Viimeisimmiin asiakirjan mukaan 
neljiin ho\dingyhtion omistama yhtio o\i kiirsimiissii 48 Mmk:n tappiot 
futuurikaupoissa, minkii vuoksi holdingyhtioiden osakkeiden arvo Iaski 
vastaavasti. Viiitetyt osakesijoitustappiot kiijattiin Suomessa viihennykseksi 
alkuperiiistii myyntivoittoa vastaan. 

Holdingyhtio ei kuitenkaan voi kiijata kuluksi vaihto-omaisuuden 
arvonalentumista. Yhtioiden taserakenne olikin muutettu EVL-yhtion 
taserakenteeksi. Veroilmoituksissa ilmoitettiin muutetulla kaavalla toimite
tut tuloslaskelmat ja taseet, mutta hinnanalentumisviihennyksiii ei esitetty 
veroilmoituksessa eikii tase-erittelyissii. Veroviranomaisella ei ollut mah
dollisuutta arvioida tehtyjen viihennysten viihennyskelpoisuutta. Tappioiden 
todellisuudesta ei ollut saatu varmuutta. 

Veron viilttiimiseksi tehtyjen jiirjestelyjen ja varojen laittomien siirtojen 
viilimaastoon jiiii niin sanottu tasekauppajiirjestely. Tasekaupoissa hyvin 

menestyneen yhtion varat siirretiiiin fuusionja osingonjaon kautta velkai
seen emoyhtioon. 

J2: Tasekaupoissa kiiytettiin hyviiksi yhtioveron hyvityksestii siiiidetyn lain 
porsaanreikiiii. Lain tavoitteena oli estiiii osinkotulojen kaksinkertainen 
verotus. Osingon maksajan oli maksettava 2/3 osingon miiiiriistii veroa ja 
osingonsaajalla oli puo\estaan oikeus samansuuruiseenyhtioveron hyvityk
seen. Yhtioveron hyvitys maksettiin ennen kuin oli varmaa, etta osingon 
maksajalta saadaan vero perittyii. 

Kiiytiinnossii tasekauppa toteutettiin siten, etta tappiollinen yhtio osti 
varakkaan taseyhtion. Taseyhtiollii tuli olla mahdollisimman suuri ja 
helposti rahaksi muutettava kiiytto- ja vaihto-omaisuus. Kaupan jiilkeen 
ostetun taseyhtion koko vapaa piiiioma siirrettiin osinkoinaja/tai konserni
lainana tappiolliselle emoyhtiolle. Emoyhtio saa yhtioveronpalautusta siitii 
verosta, joka ostetun ja tyhjiin pumpatun taseyhtion olisi pitiinyt suorittaa. 
Koska taseyhtiollii ei ole eniiii vapaata piiliomaa, verotjiiiiviit maksamattaja 
yhtio ajautuu konkurssiin. Taseyhtion konkurssi ei tuolloin vaikuttanut 
emoyhtion yhtioveronpalautukseen. 

Yhtioveron hyvitysjlirjestelmiiii muutettiin vuonna 1993 siten, etta 
hyvitystii ei maksettu, ennen kuin osingon maksaja oli suorittanut veron. 
Nykyiilin yhtioveronpalautusta ei ole mahdollista saada rahana, vaan sillii 
voi kuitata yhtion muita veroja. 

Tasekauppajii.rjestelyn taustalla ollutta yrityskauppaa voitiin kuitenkin 

perustella myos muilla kuin verotukseen liittyvilla eduilla, minka vuoksi 
tasekauppoja on pidetty laittomana vain muutamassa selvassii velallisen 
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rikos -tapauksessa,jossa emoyhtiOn on osoitettu olleenkyvyton selviamillin 
sitoumuksistaan. 

J20: Tapauksessa kiiriijiioikeuden langettava tuomio muuttui HO:ssa. HO 
katsoi, etta koska emoyhtio ei kaupantekohetkellii ollut kykenemiiton 
tiiyttiimiiiin sitoumuksiaan, osakkeiden luovutus velaksi oli ollut mahdollis
ta. Kun osakkeiden luovutus oli ollut todellinen ja ostajayhtiot olivat 
erillisiii yhtioitii ja syntyneet velkasuhteet olivat todellisia, edes simuloitu 
maksujiirjestely ja kiiytetty minuuttiraha ei tehnyt kaupasta valeoikeustoin
ta. Yhtiollii oli ollut vapaata omaa piiiiomaa, joka oli ollut jaettavissa, eikii 
verottajalle siis ollut annettu viiiiriiii tietoa veron m!Uiriiiimiseen vaikuttavis
ta seikoista. 

Tasekauppoihin osallistuneiden yritysten tilaa kuvaa se, etta yhtioveronpa
lautuksesta huolimatta myos emoyhtio on ajautunut usein muutaman 
kuukauden kuluessa konkurssiin. 

Tekijiin asema ja ominaisuudet. Velallisen rikoksista ja niiden yhteydessii. 
palj astuneista verorikoksista epii.illyt henkilot ovat aineiston tapauksissa 
olleet pienyrittii.jiii. tai ammattisijoittajia. Yritysten koon kuvaaminen on 

kuitenkin vaikeaa. Yritysten liikevaihto on ollut tyypillisesti muutamia 
miljoonia markkoj a, mutta j oissakin tapauksissa yritysten tarkoitus on ollut 
vain omaisuuden hallinta, eikii. liikevaihto ollut todellista. 

Aineiston velallisen rikostapaukset voidaan havainnollisuuden 
nimissii. jakaa kolmeen ryhmii.ii.n niihin syyllistyneen henkilon luonnehdin
nan perusteella. 

Ensimmii.inen ryhmii. on taloudellisiin vaikeuksiin aj autuneet yrittaj ii.t. 

Ryhmii.ii.n kuuluville epliillyille on tyypillistli, etta he pyorittlivlit pientli, 
korkeintaan muutaman henkilon tyollistlivii.ii. yritystli. Y ritystoiminnan 
perusta on kliytii.nnon tyossii. ja liikkeenjohdollinen ammattitaito on siihen 
nlihden toissijaista. 

J28: Jutussa tutkijana ollut poliisimies luonnehti jutun epiiiltyii ja hiinen 
asemaansa seuraavasti: 

"Henkilonii hiin on rehti kaveri. Jutussa on eri tyyppisiii tekijoitii. 
Jotkut on enemmiin ammattimaisia rikollisiajajotkut taas on aitoja yrittii
jiii, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin ja yrittiineet selvitii siitii rikollisinkin 
keinoin. Osa on sitten sellaisia onnettomia, jotka eiviit oikein tajuakaan 
joutuneensa tekemiiiin rikoksia. 

Jos hiinen bisnekset olisivat menneet hyvin, niin ei hiinellii olisi ollut 
syytii mihinkliiin rikolliseen. Mutta kun lama alkoi ja velkarahalla oli 
pyoritetty, niin tuli kovasti takkiin." 
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Toinen ryhmii ovat toiminnassaan laillisten ja laittomien toimien rajoja 
hakevat rahoitusalan ammattilaiset. 

J20: Monissa aineiston taseyhtiokauppajutuissa tulee esiin laillisen ja 
laittoman toiminnan raj an hakeminen. Eras poliisimies kuvasi tutkimaansa 
juttuun liittyneen asiantuntijan asemaa seuraavasti: 

"Tama epltilty tilintarkastaja on ainoa, joka taman on pystynyt 
suunnittelemaan. Tii.ma yrittaja on noussut rakennustyomiehestii yrittajii.ksi, 
eikii han tiillaisia hallitse. Vasta jiilkikateen hii.nelle valkeni, etta tiissii vain 
kierratettiin rahaa. Hiin luotti tilintarkast1Uaansaja pankinjohtajaan. 

Tilintarkastajan motiivi oli ammatillinen. Hiin ei hyotynyt tiistii 
suoraan. Hiin oli sitii mieltii, etta tii.mii on laillista. Kerran laki on olemassa, 
niin nltin pitiiii. tehdii." 

Tuomioistuin katsoi, etta tapauksessa ei ollut syyllistytty rikokseen. 

Kolmas ryhmii ovat ammattimaisesti toimivat rikolliset. Niiille toimijoille 
velallisen rikoksen tunnusmerkisWn tiiyttiivat teot ovat eriiitli keinoja 
tavoitella taloudellista hyotyii. 

J42: Eras poliisimies kuvasi ammattirikollisena pidettyii epailtyii seuraavas
ti: 

"Epiiilty on hiiikiiilemiiton. Hiin on suunnitellut niimii operaatiot, etta 
veroja ei tarvitsisi maksaa penniiikiiii.n ... Han tekee olosuhteista itselleen 
sopivia mihinkiiii.n realiteetteihin katsomatta. 

Tii.ssa jutussa verovelkainen yhti5 tyhjennettiin osingonjaolla ja 
myytiin eteenpliin. Niiitiijuttuja oli aika paljon tutkinnassa tuolloin. Minus
ta hyvin selkea velallisen epii.rehellisyys. Siitii. pitiiisi periaatteessa jiiiidii. 
aina kiinni, muttajos ottaa sen riskinja saa rahat talteen, niin ei vii.lttii.rnii.ttii. 
huono kauppa. Kun velallisen epii.rehellisyydestii voi tuolloin saada kor
keintaan 2 vuotta [vankeutta],jajos palkkio on SO Mmk, kukin voi vertailla 
hyotyjii ja haittoja. Aina ei kiinnijiiiiminen.kiiii.n ole aivan varmaa." 

Kontrolli. Velallisen rikollisuuden kontrolli keskittyy konkurssipesien 
hoitoon. Kontrolli onjiilkikiiteistii. Yrityksen varallisuusasemaa heikentii
viit teot ovat laittomia vain, j os ne tehdiiiin yrityksen taloudellisessa kriisiti
lanteessa tai sellaisen uhatessa viilittomiisti. Velallisen rikoksille onkin 
tunnusomaista, etta rikoksessa osallisena oleva yritys ajautuu varsin pian 
konkurssiin. (Suontausta & Hiimiiliiinen 2000, 69-72, HE 66/1988 vp., 
158.) 

Yrityksen konkurssin jiilkeen konkurssipesa tarkastaa yrityksen 
toimintaa. Konkurssisiiii.nnon 50b § :n mukaan konkurssipesiin valiaikaisen 
hoitajan tulee laatia selvitys velallisesta ja hiinen konkurssia edeltiineestii 
toiminnasta. Tiima selvitys on pohjana arvioitaessa velallisen toiminnan 
asianmukaisuutta. Selvitys annetaan muun muassa syyttajalle, joka voi 
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harkita esitutkinnan kiiynnistiimistii selvityksessii esiin tuotujen epailyjen 
pohjalta. (Suontausta & Hiimalainen 2000, 11.) 

Konkurssien valvonta on tehostunut voimakkaasti 1990-luvun aikana. 
Esimerkiksi vuonna 1995 perustettiin erityinen viranomainen, konkurs
siasiamies, huolehtimaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta. Aineiston 
tapaukset osoittavat, etta konkurssipesillii oli jo 1990-luvun alkupuolella 
merkittavii asema velallisen rikollisuuden torjunnassa. Yhdeksassii tapauk
sessa 15 :stii velallisen rikoksia koskeneesta jutusta esitutkinta on aloitettu 
konkurssipesan ilmoituksesta. Aineiston tapauksissa myos verottaja on 
tehnyt useita rikosilmoituksia, joiden perusteella esitutkinta on kaynnistet
ty. Konkurssiasiamiehen toimiston perustaminen on tehostanut erityisesti 
rauenneisiin konkursseihin liittyvien viiiirinkiiytosten kontrollia. 

Rikoksen merkitys. Velallisen rikoksilla voidaan aiheuttaa huomattavia 
taloudellisia vahinkoja velkojille. Aineiston tapauksissa esitutkinnassa 
ilmoitetun rikoksella aiheutetun vahingon suuruus on myos ollut tyypilli
sesti noin 1-2 miljoonaa markkaa. Suurimmassa yksittaisessii tapauksessa 
asianomistajille aiheutettu vahinko on ollut 20--30 miljoonaa markkaa. 
Suurimpien vahinkojen karsijoita ovat olleet veronsaaja (verottaja) ja 
yritystoimintaa rahoittaneet rahoituslaitokset. 



3 RIKOSTUTKINNAN ETENEMINEN 
AINEISTON JUTUISSA 

3 .1 Yleista talousrikosten tutkinnasta 

Talousrikoksen esitutkinta alkaa epaillyn rikoksen tultua poliisin tietoon. 
Tutkintakynnys, eli esitutkinnan toimittamisvelvollisuus ylittyy poliisille 
tehdyWi. ilmoituksella tai muun perustellun epailyn perusteella. 

Esitutkinnassa poliisin tulee selvittaa 

1) rilws, teko-olosuhteet, asianosaiset ja syytteesta. paattiimista. varten 
tarvittavat seikat, 

2) aiheutettu vahinko ja saavutettu hyoty mahdollista takavarikkoa varten, 
sekli 

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos Ui.ma on pyytiinyt 
syyttajaa ajamaan vaatimustaan (Esitutkintalaki 5 §). 

Esitutkinta palvelee siis rikoksesta syyttamisen tarpeita. Esitutkinnan 
keskeisin tarkoitus on selvittaa, onko epaillyssa rikoksessa riittavaa aihetta 
syytteen nostamiseen. 

Talousrikollisuus on kriminaalipoliittinen kasite, joka kattaa useita 
erilaisia rikollisuuden muotoj a (Traskman 1981, 15). Erilaisten talousrikos
tyyppien tutkinnassa painottuvat jossain maarin erilaiset tekijat. Talousri
kosten tutkinnan yleisessa kuvaamisessa ei ole mahdollista huomioida 
kaikkia eri talousrikostyyppien tutkinnan vivahteita. Tassa tutkirnuksessa 
kuvattu kasitys talousrikosten tutkintakaytannostii. perustuu aineistoon 
valittuihin juttuihin. Juttuja ja niiden ominaisuuksia on esitelty edella 
jaksossa 2. 

Toinen aineiston juttujen tutkintaa koskeva huornio liittyy lokakuussa 
1997 voimaan tulleeseen muutokseen Laissa oikeudenkaynnista rikos
asioissa (ROL; L 689/1997). Muutos on vaikuttanut myos Esitutkintala
kiin. Uuden lain mukaan syyttaja on aiempaa aktiivisemmin mukana 
talousrikosten tutkinnassa. Syyttii.ja paitsi saa paremmankuvan tapahtumis
ta pystyy myos ohjaamaan tutkintaa syyttamisen nii.kokulmasta. Aineiston 
juttujen tutkinta on paattynyt ennen tatalakimuutosta. On syytii. uskoa, etta 
aineiston juttujen tutkinnassa tutkijanakokulma on painottunut jossain 
m1i.ii.rin nykyistli kaytii.ntoli voimakkaammin. Aineiston jutut eivlit huomioi 
myoskiUi.n valtioneuvoston hyvii.ksymien talousrikostorjuntaohjelrnien 
(1996 ja 1998) vaikutusta tutkintakayttoon. Ohjelrnien keskeisin merkitys 
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on liittynyt tapaan, jolla poliisin asiantuntijayksikoissii. muotoutunut 
tutkintakii.ytii.ntO on otettu kiiyttoon paikallistasolla (Alvesa1o 2001, 40). 

Yleinen talousrikostutkinnan runko. Aromaa ja Honkatukia (1990, 306) 

ovat kuvanneet 1980-luvun lopun talousrikostutkintakiiytii.ntoii. Tutkinta
runk:o ja menettelyrutiinit eiviit ole muuttuneet merkittiiviisti 1990-luvun 
loppupuolelle tultaessa (em. viite ja poliisimiesten haastattelut). 

Talousrikos tulee poliisin tietoon tyypillisesti asianomistajan tekemiin 
epiiiltyii rikosta koskevan ilmoituksen kautta. Esitutkinnan aluksi joudu
taan usein tarkentamaan ja tiiydentiimiiiin ilmoitukseen otettuja tietoja ja 
perusteluja. Niiiden tarkennusten jalkeen arvioidaan, onko tutkinnan 
j atkaminen perusteltua. Tass a vaiheessa tehdiiiin myos epiiiltyj en rikollisten 
tekojen alustavajuridinen miiiirittely. 

Talousrikostutkinnalle on tyypillistii, etta rikoksesta epiiillyt henkilot 

tuodaan esiin jo asianomistajan ilmoituksessa. Ilmoituksessa kerrotaan 
myos niistii tapahtumista, joiden epiiilliiiin tiiyttiiviin tietyn talousrikoksen 
tunnusmerkiston. Talousrikostutkinta aloitetaankin perehtymii.llii. tutkinta
pyynnon yhteydessii. toimitettuun aineistoon. Esimerkiksi konkurssiin 
liittyvissiirikoksissa ilmoituksen yhteydessii on konkurssipesiin toimittama 
erityistilintarkastuskertomus. Aineiston pohjalta luodaan tutkintasuunnitel
ma. 

Kun aineistoon on perehdytty j a tutki j oille on muodostunut yleiskiisi

tys tapahtumista, aineisto kiiydiiiin liipi asianomistajien kanssa. SamaHa 
kirjataan heidiin vaatimuksensa. Tiimiin jalkeen tehdiiiin asiaan liittyviii 
tiedusteluja, aloitetaan niiyton keriiiiminen ja jiisentiiminen sekii edetiiiin 

epiiiltyjen henkiloidenja todistajien kuulusteluihin. 

126 (Poliisimiehen haastattelu): "Tlissii. mentiin kaavan mukaan. Ensin 
tutkittiin aineisto ja sitten vasta aloitettiin kuulustelut, kun kysymykset oli 
valmiiksi paperilla." 

Talousrikosjutussa niiytto perustuu asiakirjaniiyttoon ja kuulusteluihin. 
Y rityksen kirj anpito on asiakirj aniiyton keskeisin osa. Myos muilla tutkin
nassa olevien yritysten toiminnassa syntyneillii. asiakirjoilla ja tositteilla 

saattaa olla merkittiivii niiyttoarvo. Tutkittavista rikoksista riippuen muuta 
asiakirj aniiyttoii voidaan saada keriityksi esimerkiksi pankeille toimitetuilla 

tilitiedusteluilla. 

Talousrikosjutuissa asiakirjanii.ytttl on monesti erittii.in laaja. Toinen asiakir
janii.yttln kerii.ii.miseen liittyvii. ongelma on se, etta tiettyii. asiaa osoittava 
asiakirjanii.ytttl on muun asiakirja-aineiston seassa ja merkityksellisten 
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asiakirjojen etsiminen vie pal jon aikaa. Erii.linjutun tutkijakuvasi tutkinnan 
asiakirj anayton kerlilimistii seuraavasti: 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Kahden seulonnanjalkeen meille jai 
semmoinen 10 metria mappeja, joista yksiloitiin erikseen avaintodistepape
rit. Papereille annettiinjuokseva numero 1-3000 jane mapitettiin. Sitten ne 
referoitiin tietokoneelle; nain saatiin tietokanta, josta ilmeni mitii ne todis
taa ja kuinka tiirkea todistusmerkitys niilla oli. Jutussa oli kaikkiaan 12 
asiaa, joihin haettiin nayttoa. Listan perusteella aineisto kiiytiin liipi ja siitii 
kopioitiin tyopaperit." 

Kuulusteluissa tutkija pyrkii tuomaan esiin kuulusteltavien kertoman 
perusteella rik:oksen selvittfunisen kannalta merkittii.viii seikkoj a. Talousri
kostutkinnassa ensimmiiinen kuulusteltava on asianomistaja, usein kon
kurssipesiinhoitaja tai verottajan edustaja. Asianomistajan kuulustelulla 
pyritiiiin selventiimiiiin ilmoituksen rikosepiiilyjen perusteluja. 

Rikoksesta epiiiltyjen kuulustelukertomuksiin poliisi suhtautuu 
epiiileviisti. Epiiillyt pyrkiviit usein parantamaan omaa asemaansa tai 
tukemaan omaa puolustustaan kertomalla uskottavanoloisia osatotuuksia. 
Niiiden osatotuuksien erottaminen on keskeistii tutkinnan kannalta. Ristirii
taisuudet eri epiiiltyjenkertomuksissa antavat tutkivalle poliisille mahdolli
suuden arvioida kertomusten todenperiiisyyttii. 

J33 (Poliisimiehen haastattelu): "Epiiilty kertoi jiirjestelyistii varsin avoi
mesti kuulusteluissa ja otti jopa niskoilleen muiden tekemia tekoja. Lisiiksi 
pankin bulvaani on selvittiinyt eraitii kauppoihin liittyvia tapahtumia. 
Yleisesti ottaen kuulusteluissa on selitetty muutenkin tutkijoiden tiedossa 
olleita tapahtumia epailtyjen kannalta parhain pain." 

Osa talousrikoksista epiiillyistii osoittautuu tutkinnassa yhteistyokykyisiksi. 
Tiillaisten epiiiltyjen kertomukset voivat tuoda tutkintaan keskeisiii puuttu
via paloja. 

JlO (Poliisimiehen haastattelu): "Epiiilty tunnusti ja auttoi kuulusteluissa 
huomattavasti. Han tulikin jossain vaiheessa piiivittiiin tiinne, ikiiiin kuin 
toihin. Eraan kerran olin piirtiinyt taululle firmat ja miten raha kulki. 
Epailty tuli kuulusteluunja kun taulu olijiiiinyt vahingossa auki, han totesi, 
etta ei se ollut noin vaan nain ja nain ja korjasi kuviota. Ilman epaillyn 
panosta tutkinta ei olisi onnistunut niiin hyvin." 

J oissain talousrikosjutuissa epiiillyt kertovat avoimesti tapahtumista, koska 
pitavat toimintaansa laillisena. V arsinkin niiissa jutuissa, joissa tutkinnan 
piiiipaino ei ole tapahtumien kulun selvittiimisessa vaan sen laillisuuden 
arvioinnissa, kuulustelut ovat merkittii.va osa niiyton keriiiimistii. 
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Nayton hankkimisessa voidaan myos kiiyttiia pakkokeinoja, esimer
kiksi keratii asiakirjanayttoli. kotietsinnoilla tai estaa avainasemassa olevia 
epailtyj a sopimasta yhdenmukaisesta kuulustelukertomuksesta pidattiimalla 

heidat. 

Esimerkiksi eriilin jutun tutkijan haastattelussa tuli esiin tavallinen tapa 
perustella epiiiltyjen pidlittiimistii tutkinnan yhteydessa: 

J28 (Poliisimiehen haastattelu):"Pidatyksilla pyrittiin saamaan 
sellaiset kertomukset, etta kukin antaa ne toisistaan riippumatta." 

Yksittiiisia tapahtumia osoittavan nayton kertymisen my5tii tutkivalle 
poliisimiehelle muodostuu kokonaiskasitys tutkittavasta asiasta. Kasityk
sen perusteella voidaan arvioida tutkinnan aluksi tehtya rikollisen toimin
nan juridista maarittelya ja paattiia tutkinnan suuntaamisesta nayton 
keraiimisessli.. Jos tutkinnan yhteydessa on paljastunut muita ri.kolliseksi 

epailtiivia tekoja tai alkuperiiisessli. ilmoituksessa oli lukuisiarikosepli.ilyjli., 
tutkinnanjohtaja kokoaa tiissa vaiheessa tutkintakokonaisuuden, jutun. 
Jutun kokoamisessa tutkinnanjohtaja pyrkii yhdessa syyttli.jiin kanssa 
rajaamaan tutkintaa keskeisimpiin paljastuneisiin rikollisiin tekoihin, 
jattiimallli. vlihli.iset ja kokonaisuuden kannalta etiiiset osat, ronsyt, tutkin
nan ulkopuolelle. Juttua voidaan myos pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuk
siksijakamalla tutkinta ajallisiinja tyonjaollisiin vaiheisiin. 

Kun tutkinta on valmis ja sen perusteella voidaan tehda syyteharkinta, 
tutkijat viimeistelevat esitutkintapoytli.kirjan. Esitutkintapoytli.kirja on 

esitutkinnassa kertyneestii aineistosta laadittu poytli.kirja. 

Sisii.asiainministerion esitutkinnan kirjaamismenettelya koskevan ohjeen 
( 4188/60 1/89) mukaan esitutkintapoytiikirjaan sisiillytettiivan aineiston 
jiirjestys on: kansilehti, sisiillysluettelo, ilmoitus, johdanto, kuulustelukerto
mukset (asianomistaja, epiiilty, todistaja, muu kuulustelu), merkinnat ja 
liitteet. 

Syyttli.jiin tekema syyteharkinta perustuu esitutkintapoytli.kirjaan. Esitutkin
tapoytli.kirj an kansilehdessli. tutkinnanjohtaj a ilmoittaa kli.sityksensli. epli.ilty

jen syyllisyydestii tutkittuihin ri.koksiin. Johdannossa tutkijat vetiiviit 
yhteen tutkitunjutun taustoja, tutkinnassa ilmitulleita asioita seka tutkittuja 

epailtyjli. rikoksia. Johdannon tarkoituksena on helpottaa ulkopuolisen 
syventymistli muuhun esitutkintapoytiikirj an aineistoon. 

ROL :n muutoksen j alkeen syyttaj lin on osoitettava epaillyn syyllisyys 
viittaamatta esitutkintapoytli.kirjaan (Jokela 1997, 231-233). Esitutkinta
poytiikirjaa voidaan kuitenkin edelleen hyodyntiia tuomioistuimessa. 
Esitutkintapoytli.kirj a antaa tuomioistuimelle muun muassa kiisityksen siitii, 
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mista asiassa on kyse, kuinka laaja kasiteltava asia on ja miten asiako
konaisuutta tulisi kasitella tuomioistuimessa. 

Jutun tutkinta paattyy, kun esitutkintapi:iytakirja luovutetaan syyttajal
le. On mahdollista, etta tutkinnassa ilmenneet seikat osoittavat, etta rikosta 
ei ole tapahtunut tai ketaan ei voida asettaa syytteeseen. Talli:iin tutkinnan
johtaja tekee asiassa piiati:iksen tutkinnan lopettamisesta. 

3.2 Aineistonjuttujen ilmitulo 

Aineistonjutuista selvitettiin, miten kyseisetjutut olivat tulleet tutkintaan. 
Aineiston 48 jutusta voitiin erottaa 59 tutkinnallista osaa. Joissakin tapauk
sissa poliisi tutki useampaa rikoskokonaisuutta yhtena j uttuna, koska 
rikosten paaepailty oli sama. Kunkin tallaisen rikoskokonaisuuden ilmitu
loa voidaan tarkastella erillisena tapahtumana. Kuviossa 2 on eritelty 
rikoskokonaisuuksien ilmituloa. 

Yksitt~inen uhri •••••••• lijiliiiliiiliiilii~~~~~~19 
Konkurssipesa 

Verottaja 

............ ~ .. 13 
; 

............... 12 
1 

Tutkinnan yhteydessa •••• 5 
~ 

Valtion virasto •••• 4 

Oka/EOA -3 

Yhtio -2 
Muu ilmoittaja • 1 

~------~------~------~r-------4 

0 5 10 15 20 

Kuvio 2 Epailtyjen rikoskokonaisuuksien ilmitulo (kpl) 

Aineiston jutut tulivat ilmi tyypillisesti verottajan ja konkurssipesien 
ilmoituksella. Verottaja teki ilmoituksen 12 kertaa ja konkurssipesa 13 
kertaa. Konkurssipesien ohella myi:is muut asianosaiset havaitsivat vaarin
kayti:iksia. Tyypillisia muita, konkurssipesan ja verottajan ulkopuolisia 
asianosaisia olivat pankit, eraat velkojat seka yksittaiset rikoksesta karsi

neet yritykset ja yksityishenkili:it. Pankkien yleisyys ilmoituksen tekijana 
johtuu pankkirikosten korostuneesta osuudesta 1990-luvun alkupuolen 
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rik:ollisuudessa. Toisaalta konkurssipesii voi saattaa rikoksen poliisin 
tietoon vainjos yritys on haettu konkurssiin. 

Verottajan ohella myos eriiiit valtion viranomaiset ovat tehneet 
tutkintapyyntojii epiiillyistii rikoksista. Oikeuskanslerin esittiimiin tutkinta
pyynnon perusteella on tutkittu kahta rikoskokonaisuutta ja eduskunnan 
oikeusasiamiehen ilmoituksen perusteella yhtii juttua. Lisiiksi eriiiit erikois
tuneet kontrolliviranomaiset, kuten pankkitarkastusvirasto ovat tehneet 
omaan tarkastus- ja valvontatoimintaan perustuvia ilmoituksia. Rikosten 
ilmitulo on perustunut valtion viranomaisten (kuviossa 2 valtion virasto ja 
Oka/EOA) tekemiin ilmoituksiin kaikkiaan seitsemiissli tapauksessa. 

Viisi tutkittua rik:oskokonaisuutta on tullut poliisin tietoon muun 
jutun tutkinnan yhteydessii. Kahdessa tapauksessa epiiillyissli rik:oksissa 

osallisena ollut yhti5 itse on ilmoittanut epailyistiiiin. Naissli tapauksissa on 
ollut kyse yrityksen sisaisistii viiiirinkiiytoksistii. Lisliksi yhdessii tapaukses

sa tutkittujuttu tuli ilmi yrityksen entisen tyontekijiin ilmoituksella. 

3.3 Tutkitut rikokset 

Aineiston jutuista selvitettiin, mitii epiiiltyjii rikoksia jutuissa oli tutkittu. 
Keriityn asiakirj a-aineiston perusteella tiimii oli varsin hyvin selvitettiivissii. 
Eriiiden juttujen kohdalla osaa tutkintavaiheessa epiiillyistii rikoksista ei 
kuitenkaan saatu selville. 

Jutuissa oli yhteensa 1 347 tutkittua rikosta, keskimalirin 28 rikosta 
juttua kohden. Tutkitulla rikoksella tarkoitetaan tiissa yhteydessa yhta 
epiiiltyyn kohdistuvaa tutkintaa. Yksi rikollinen teko, jossa on osallisena 
useita henkilOitii, lasketaan siis useana tutkittuna rikoksena. 

Jutuissa on ollut tutkinnassa 61 eri rikosnimikettii. Jos tekojen 
torkeyden, yrityksen j a osallisuuden muotoj a ei eritella, tutkinnassa olleita 
rikosnimikkeitii on ollut 36. 

Tutkitut rikokset voidaan jakaa seitsemiiiin ryhmiiiin. Ryhmiit ovat 
petos- ja omaisuusrikokset, velallisen rik:okset, elinkeinorikokset, verori
kokset, virka- ja luottamusasemarikokset, viikivaltarikokset sekli muut 

rikokset. Lisliksi aineistonjutuissa on ollut tutkinnassa erliita rikosnimik
keitii, jotka on kumottu vuoden 1991 rikoslakiuudistuksessa. Koska erliita 
naista rikosepailyistli ei ollut tunnusmerkiston perusteella mahdollista 
sisiillyttiia uuden rik:oslain mukaiseen luokitteluun, rikokset on jatetty 
huomiotta. Eri ryhmien osuutta aineiston jutuissa tutkituista rikoksista on 
kuvattu kuviossa 3. 
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Virka- ja 
luottamus

asemarikokset 
18% 

23% 

Muut rikokset 4 % 

Elinkeinorikokset 
14% 

Petos- ja 

22% 

Velallisen 
rikokset 

18% 

Kuvio 3 Tutkitut rikokset rikosnimikkeiden mukaan ryhmittain (n=l 228) 

Tutkitut rikokset -kasite viittaa aineiston juttuja tutkineiden poliisien 

maaritelmiin rikollisen toiminnan luonteesta. Aineiston tutkitut rikokset on 
esitetty rikosnimikkeittain liitetaulukossa 1. 

Suurimmat tutkittujen rikosten ryhmat ovat petos- ja omaisuusrikok

set sekii verorikokset. Molemmat ryhmat kasittavat liihes neljanneksen 

kaikista aineiston tutkituista rikoksista. Verorikoksista puolet on ollut 

tavallisia veropetoksia ja Joput torkeita veropetoksia ja niihin liittyvia 

osallisuustekoja, lahinna avunantorikoksia. Petos- ja omaisuusrikoksista 

aineistossa ovat korostuneet torkeat petoksetja tOrkeat kavallukset. Naiden 
rikosnimikkeiden ja niihin liittyvien osallisuustekojen lisaksi aineistossa 
esiintyy vain yksittaisia muita omaisuusrikoksia. 

Velallisen rikosten, kuten myos virka- ja Juottamusasemarikosten 
osuus on ollut huomattava. Molempien ryhmien osuus on 18 % kaikista 

rikoksista. Velallisen rikokset ovat suurimmaksi osaksi velallisen epiirehel

lisyysrikoksiaja niihin liittyvia osallisuustekoja. No in viidennes velallisen 

rikoksista on ollut torkeitii velallisen petoksia. Muita rikosnimikkeita, 
kuten velkojan suosintaja konkurssirikos (1.1.1991 kumoutuneen RL 39 

luvun mukainen tunnusmerkistO) on esiintynyt aineistossa satunnaisesti. 
Virka- ja luottamusasemarikoksista useimmiten tutkittavana on ollut 

luottamusaseman vaarinkaytto. Rikoslakiperustansa mukaan luotta
musaseman vaarinkayttoa voitaisiin pitaa myos petos- ja omaisuusrikolli

suutena. Tekotapansa pemsteella luottamusaseman vaarinkaytto rinnastuu 

kuitenkin virkarikollisuuteen. Varsinaisia virkarikoksia aineistossa esiintyy 

vahan. Aineiston jutuissa on kuitenkin tutkittu esimerkiksi virkavelvolli-
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suuksien rikkomista, lahjuksen ottamista seka tOrkeaa virka-aseman 
viilirinkayttoa. 

Vii des talousrikosten ryhma aineistossa on elinkeinorikokset. Valta
osa elinkeinorikoksista onkhjanpitorikoksia. Muita aineistossa esiintyneita 
elinkeinorikoksia ovat esimerkiksi saastokassarikos, (tOrkea) lahjuksen 
antaminen, markkinointirikos seka tekijanoikeusrikos. Aineistossa esiintyy 
myos joitain muita yksittaisia elinkeinorikosmuotoja. 

Edella kuvattujen talousrikosten tutkinnan yhteydessa on paljastunut 
rikollisuuden muotoja, joita ei voida pitaa talousrikollisuusmaaritelman 
mukaisena. Erillinen tallainen tutkittujen rikosten pieni ryhma on vakival
tarikokset. Kaikki aineistonjuttujen yhteydessa tutkitut vakivaltarikokset 
ovat olleet yksittaisia rikoksia. Rikokset ovat liittyneet seka tutkittaviin 
tapahtumiin etta epailtyihin. 

J9: Laajan jutun yhteydessii tehtiin myos torkeWi kiristystii koskenut 
rikosilmoitus. Ilmoituksen mukaan epiiilty oli taivutellut ilmoituksen tekijaa 
myymiiiin yhtiOnsa osakkeet epaillylle uhkailemalla vlikivallalla. llmoituk
sen tekija oli myynyt osakkeet epiiillylle ennen ilmoituksen tekemistii. 
Kyseisten osakkeiden omistajan muutos oli keskeisessii asemassa jutun 
tutkinnassa, velallisen epiirehellisyyttii koskeneessa asiassa. 

Syyttiijii luopui syytteestii tuomioistuin vaiheessa, koska asianomista
ja muutti kertomustaa ja niiytto muuttui ristiriitaiseksi. 

Erityista organisoitunutta rikosryhmittymaa, jonka toimintaan liittyisi 
talousrikollisuuden ohella laaj asti muita rikollisuuden muotoj a, ei aineiston 
jutuissa esiintynyt. 

Muista aineistonjuttujen yhteydessa tutkituista 'perinteisista' rikok
sista yleisin on ollut vaarennys. Naiden rikosten kohdalla rajanveto perin
teisen j a talousrikollisuuden valilla on vaikeaa. Esimerkiksi ryhmillin muut 
rikokset luokitellutrekisterimerkintarikosja vaaran asiakirjan esittaminen 
viranomaiselle liittyvat usein kiinteasti liiketoimintaan. Toteuttamistaval
taan rikokset ovat kuitenkin lahempanli vaarennysrikollisuutta kuin esimer
kiksi elinkeinorikoksia. 
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3.4 Rikoksista epailtyjen henkiloiden maaraja 
as em a 

Aineistonjutuissa oli yksiloityina epailtyina 305 henkilOa. Lisaksi kolmes
sa jutussa epaillyiksi oli kirjattu eraiden toimielinten haBitus. Naiden 
epailtyjen huomioiminen merkitsisi yhteensa 325 epailtya. Juttua kohden 
epailtyjen maara on seitseman. 

Epailtyjen henkiloiden asemaa voidaan arvioidaheidan ammatillisen 
asemansa ja rikoksen valisen yhteyden kautta. Yksiloityjen epailtyjen 
henkiloiden ammatillista asemaa aineistonjutuissa on eritelty kuviossa 4. 

Yrittaja 46 

Suuren yrityksen johtohenkilo ·-----------·45 
Pankinjohtaja tai rruu pan kin tyontekija ••111!1••1111!1•••• 

Ei arrrratillista yhteyttii rikokseen ·----·---· 

'Liikenies', arrmattirikollinen ·----·--· 

Yr~ysjohtaja tai yrityksen hallituksen jasen j•·····•--. 
Arrmatissa toiniva henki6 •• ••ll!ll•lllli•• 

Yhteiskunnallisen yhdistyksen johtohenki6 

Muu 

Ei tietoa ~~~~~~ 

0 

Kuvio 4 Rikoksesta epailtyjen ammatillinen asema aineiston jutuissa (kpl) 
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Epailtyjen henkiloiden ammatillinen tausta vaihtelee aineiston jutuissa. 
Suurimpia epailtyjen ryhmia ovat yrittajatja suurten yritystenjohtohenki-
16t. Suurilla yrityksilla tarkoitetaan liikevaihdoltaan suuria, satojen miljoo
nien markkojen yrityksia. 

Epailtyina olleiden suurten yritysten johtohenkiloiden maaraa voi
daan pitaa suurena. Suuri maiira johtuu siita, etta KRP:n tutkittavaksi 
osoitetaan yhteiskunnalliselta merkitykseltaan huomattavat rikosepailyt. 
Eras j utun yhteiskunnallista merkitysta osoittava tekija on juttuun sekaan
tuneen yrityksen koko. 

Epailtyina olleiden pankinjohtajienja muiden pankin tyontekijoiden 
suurehkoa maiiraa selittaa KRP:n talousrikostutkinnan painottuminen 
pankkirikollisuuteen 1990-luvun alkupuolella. 
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Huomattavaa on myos, etta ammatissaan toimineita epailtyja on 
selvasti vahemman kuin epailtyja, joiden toiminnalla ja ammatilla ei ole 
yhteytta. Osa epaillyista on kayttanyt hyvakseen ammatissaan hankittua 
asiantuntemusta. Aineistonjutuissa tallaisia ammatissaan toimivia epailtyja 
ovat tyypillisesti kirjanpitoalan seka kiinteistOvalityksen asiantuntijat. 
Epaillyt, joiden ammatti ei ole antanut valmiuksia epaillyn rikoksen 
toteuttamiseen, ovat tyypillisesti avustaneet rikoksen toteuttamisessa. 
Naiden henkiloiden ammatillinen asema vaihtelee. Muita tehtavia useam
min tallaiset epaillyt tyoskentelivat myynti-, rakennus- ja kuljetusalan 
ammateissa. 

Aineiston jutuissa epailtyina olleiden henkilOiden ikatieto voitiin 
selvittaa 278 henkilOn kohdalla. Ika on laskettu rikoksen tapahtumishetkel
la. Jos epailty rikos on tapahtunut pitemman ajan kuluessa, ika on laskettu 
tapahtumasarjan alkaessa. 

Epailtyjen henkilOiden keski-ika oli 38 vuotta II kuukautta. Nuorin 
epailty oli tayttanyt 19 vuotta ja vanhin 64 vuotta. Epailtyjen henkiloiden 
ika epaillyn rikoksen tapahtuessa on esitetty kuviossa 5. 

19-30 v 31-40 v 41-50 v 50.Q4 v 

Kuvio 5 Rikoksesta epailtyjen henkiloiden ika ryhmittain (N=278) 

YksilOidyista epaillyista 29 (9 %) on naisia. Useimpien naisten toiminta 
aineiston jutuissa on rajoittunut avunantoon tai paarikosta lievempiin 
tekomuotoihin. Aineiston tapauksista yhdessa (2 %) jutun paaepailty oli 
nainen. 

Aineistonjutuissa epailtyina olleet naiset elivat tyypillisesti parisuh
teessa jutun paaepaillyn kanssa. Muutamissa tapauksissa naishenkilo on 
ollut epailty ammatillisen asemansa perusteella monijasenisen elimen 
jasenena. 



50 

3.5 Naytto 

Talousrikosjutuissa keskeisin naytto perustuu asiakirjoihin tai kuulustelui
hin. Tauluk:ossa 2 on eritelty aineiston jutuissa kerattya niiyttoa ja sen 
merkitystii jutun tutkinnalle. 

Taulukko 2 Jutuissa keriitty uiiytt()ja sen merkitys tutkirmassa 
Keskeinen Toissijainen Vlihi!.inen Yhteensi!. 
merkitys merkitys merkitys 

Asiakirjani!.ytto 37 10 1 48 
Kuulustelut 11 25 12 48 
Rikos paljastunut tekovaiheessa 2 0 0 2 
Irtaimen tavaran j iilj itys 0 2 0 2 
Kansainviilinen rikostiedustelu 0 1 0 1 

Asiakirjanaytollii on ollut suuressa osassa juttuja keskeinen merkitys. 
Keskeisella merkityksellii tarkoitetaan tiissii, etta asiakirjoihin perustuva 
tieto on ollut vaikuttamassajutun tutkinnan etenemiseen, epiiiltyjen rikos

ten maiirittelyyn sekii tutkinnan lopputulokseen. Kymmenessa jutussa 
asiakirjaniiyton merkitys on ollut toissijainenja vain yhdessa viihiiinen. 

Kuulusteluilla keriityn niiyton arvioinnissa painotetaan todistajien ja 
epiiiltyjen tuomaa tutkinnallista lisiiarvoa. Kuulustelujen merkitys tutkin
nan etenemiseen ja tulokseen on ollut keskeinen 11 jutussa. Aineiston 
jutuissa, joissa painottui kuulustelujen merkitys tutkittiin usein sellaisia 
talousrikollisuuden muotoja,joihin liittyy vain harvoin asiakirja-aineistoa. 
Tallainen talousrikollisuuden muoto on esimerkiksi lahjusrikokset. 

Kuulustelujen merkitys korostui toisaalta myos jutuissa,joissa epiiilty 
tunnusti rikoksen tutkinnan alkuvaiheessa ja myotiivaikutti tutkinnan 

etenemiseen. V astaavasti jutuissa, j oissa epaillyt kiistiviit kaikki rikosepai
lyt, kuulustelujen merkitys jai viihiiiseksi. 

Aineistossa on kaksi juttua, j oissa rikos palj astui rikollisen toiminnan 
jatkuessa. Niiissa tapauk:sissa paljastumisella oli luonnollisesti keskeinen 
merkitys. Naistiikinjutuista toisessa tarvittiin asiakirjoihinja kuulustelui
hin perustuvaa niiyttoa,jotta kaikkien epailtyjen osallisuus voitiin osoittaa. 

Talousrikostutkinnassa nayttiiisi siis painottuvan asiakirjaniiyton 
merkitys. Kuviossa 6 on eritelty aineistonjuttuihin liittyviin asiakirjanayton 

sisaltOa. 
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Y rtty ksen toirTintaan 28 
liittyva asiakirja-aineisto• 

Yrttyksen kirjanpito 16 

Erikoistilintarkastus- ja 13 
verotarkas tus kertom.Jkset 

Kauppakirjat, sopim.Jkset 9 

Pankkitiedustelut 5 

Ulkopuolisten toirTijoiden 3 
asiakirja-aineistot 

Televalvontatiedot 

0 5 10 15 20 25 30 

Kuvio 6 Jutuissa keratyn keskeisen asiakirjanayton sisalto 

* Esimerkiksi yritystoimintaan liittyvat tositteetja hakemusasiakirjat, yrityksenjohdon muistiin
panot seka yritysHi koskevat tai sen toiminnassa syntyneet luotto- ja rahoituspaatokset. 

Epailtyihin rikoksiin liittyvan yrityksen kirjanpidon merkitys asiakir

janayton osana korostui poliisimiesten haastatteluissa. Myos kirjanpitoon 

perustuvalla muulla aineistolla, kuten erityistilintarkastus-ja verotarkastus

kertomuksilla on ollut keskeinen merkitys erityisesti velallisen rikostenja 

verorikosten tutkinnassa. 

Muiden yrityksen toimintaan liittyvien asiakirjojen ryhmitteleminen 

on ollut vaikeaa. Kolmantena erillisena ryhmana voidaan kuitenkin pitaa 

yrityksen toimintaan liittyvia kauppakirjojaja sopimuksia. Suurin kuvioon 

6 otettu ryhma muodostuu muista kuin edella mainituista yrityksen toimin

taan liittyvista asiakirjoista. 
Myos yrityksen ulkopuolisilla lahteilla, lahinna pankkitiedusteluilla 

ja muiden yritysten toimintaan liittyvilla asiakirjoilla, on ollut nayttOarvoa 

eraissa aineiston jutuissa. 

3.6 Pakkokeinot 

Aineiston jutuista 4 7 tapauksessa oli selvitettavissa, millaisia pakkokeinoj a 

juttujen tutkinnassa oli kaytetty. Pakkokeinolain mukaisista pakkokeinoista 

aineiston tapauksissa kaytettiin kiinniottoa, pidattamista, vangitsemista, 

matkustuskieltoa, hukkaamiskieltoa, vakuustakavarikkoa, (koti)etsintaa j a 
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televalvontaa. 15 jutun yhteydessii ei kiiytetty lainkaan pakkokeinoja ja 32 
jutussa kaytettiin ainakin yhta edella mainituista pakkokeinoista. Pakkokei
nojen kayttaminen on yleistynyt selvasti 1990-luvun alussa tutkinnassa 
olleisiinjuttuihin verrattuna. Honkatukia (1990, 24) on kuvannut KRP:n 
talousrikostutkintaa 1980-1990-lukujen vaihteessa. Tuolloin pakkokeinoja 
kaytettiin Y4:ssa tutkinnassa olleista jutuista. 

Taulukossa 3 on eritelty kaytettyja pakkokeinoja sen mukaan, kuinka 
monessa aineiston jutuista tiettya pakkokeinoa on kaytetty ja kuinka monta 
kertaa kutakin pakkokeinoa on aineiston j utuissa yhteensa kaytetty. 

Taulukko 3 Pakkokeinoien kliyttiim.iuen ain.eiston jutuissa, kaytWkerrat 
Pakkokeino Kiiytetty jutun tutkinnassa Kayttokertoja yhteensli 
Kotietsintii 25 91 
Epaillyn pidattaminen 18 64 
Vakuustakavarikko 7 24 
V angitseminen 6 22 
Matkustuskielto 2 2 
Televalvonta 1 26 
Kiinniottaminen 
Hukkaamiskielto 

3 
1 

Yleisimmin aineiston jutuissa kaytetty pakkokeino on ollut kotietsinta. 
Niistii jutuista, joissa oli turvauduttu pakkokeinoihin, yli %:ssa oli tehty 
kotietsinta. Kotietsintiiii onkaytettyyli puolessa aineistonjutuista, yhteensa 
91 kertaa. Juttua kohden etsintOja on tehty lahes nelja. Osa kotietsinnOistii 
kohdistui yksityisen asunnon sijaan yrityksen liiketiloihin. 

Myos epailtyjen pidattaminen on ollut melko yleisesti kaytetty 
pakkokeino. Joka kolmannessa aineistonjutuista vahintiian yksi epailty on 
pidatetty. Pidattamista on perusteltu kuulustelujen luotettavuuden paranta
misellaja todisteiden sotkemisvaaralla. Pidatykset ovat tyypillisesti kesta
neet 2 vuorokautta. Kaikkiaan pidatettyja epailtyja on aineiston jutuissa 
ollut 64, 3,5 pidatysta juttua kohden. Jos kaksi juttua, joissa pidatysten 
maiira on ollut erityisen suuri jatetlian pois laskuista, pidatettyja epliiltyjli 
on ollut 30 (2 pidii.tystajuttua kohden). Aineistonjutuissa epii.illyistli noin 
joka viides on ollut tutkinnan aikana pidlitettyna. 

Vakuustakavarikko, eli vahingonkorvauksen, rikoshyodyn menettii
misen tai sakon perimisen varmistamiseksi tehtyyn takavarikkoon on 
turvauduttu seitsemlissli tapauksessa. Vakuustakavarikkoon haetun omai
suuden mliiirli on vaihdellut muutamasta sadasta tuhannesta markasta 
useisiin miljooniin markkoihin. Vakuustakavarikkotapahtumia on ollut 
yhteensa 24. 
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Aineistossaonkuusijuttua,joissayksi tai useampi epailty on vangit
tu. Yhteensa vangittuja on ollut 22, muttajos yksi muista selvasti poikkea
va tapaus jatetaan laskuista, tuomioistuin on paattanyt yhdeksan epaillyn 
vangitsemisesta ( 1,8 vangitsemista/juttu). Vangitsemisen kesto on vaihdel
lut 21 vuorokaudesta 51 vuorokauteen. Tyypillisesti vangitseminen on 
kestanyt kuukauden. 

Muiden pakkokeinojen kayttaminen on aineiston jutuissa ollut 
harvinaisempaa. Kahdessajutussa epailty on asetettu matkustuskieltoonja 
yhdessa jutussa epaillyt on otettu kiinni, paatetty televalvontatietojen 
selvittamisesta tai haettu omaisuutta hukkaamiskieltoon. Jutussa, jossa 
paatettiin televalvonnasta, jouduttiin selvittamaan 26 liittyman puhelutie
dot. Jokaisen puhelinliittyman tietojen selvittaminen on ollut erillinen 
televalvontatapahtuma. 

Kuviossa 7 on kuvattu pakkokeinojen kayttoa epail\yn rikoksen 
kohteen mukaan. 

Kotietsinta 

Pidattaminen 

Vangitseminen 

Takavarikko 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

• Taloudell. Ja~estelma (n=21) m Julkiset varat (n=20) Ell Yksityinen paaoma (n=29) 

Kuvio 7 Pakkokeinojen kiiytto rikoksen kohteen* mukaan, % 

• Sarnaj uttu voi esiintya useassa kategoriassa, vrt. kuvio I , s. 14. 

Kuviossa 7 on esitetty, kuinka usein poliisi on kayttanyt eraita pakkokeino
ja rikoksen kohdistuessa tiettyyn kohteeseen. Yksityiseen paaomaan ja 
taloudelliseenjarjestelmaan kohdistuneiden rikosten kohdalla on huomat
tava ero. Kun esimerkiksi 2/3 :ssa yksityiseen paaomaan kohdistuneissa 
rikoksissa on tehty kotietsinta, taloudelliseen jarjestelmaan kohdistuvissa 
rikoksissa vastaava osuus on reilu kolmannes. Muiden pakkokeinojen 
kohdalla havaittavat erot ovat Jahes vastaavia. 
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Yksityiseen paaomaan kohdistuvissa rikoksissa tehdiili.n selviisti 
useammin kotietsintii. j a epii.ilty pidlitetii.ii.n kuin julkisiin varoihin kohdistu
vissarikoksissa. Sen sijaan epii.illyn vangitsemisenja omaisuuden takavari
koimisen kohdalla eroja eijuurikaan ole. Kuviota 7 arvioitaessa on kuiten
kin huornioitava, etta sama juttu voi esiintyli useassa kohdekategoriassa. 

Pakkokeinot ovat tutkivan poliisinjii.rein keino. Erot eri pakkokeino
jen kii.ytossii. heijastanevat poliisin klisitystli pakkokeinon vlilttii.mlittomyy
destaja hyOdyllisyydestli. Esirnerkiksi erliissli taloudelliseenjii.rjestelmliii.n 

kohdistuvissa rikoksissa, kuten arvopaperirnarkkinarikoksissa, poliisi ei 
usko, ettli kotietsinnlillii. voitaisiin saada tutkinnan kannalta merkityksellis
tli tietoa. Erot pakkokeinojen kliyttii.misessli osoittavatkin, etta tutkivan 
poliisin klisitykset vaikuttavat talousrikosten tutkinnassa kii.ytettliviin 
menetelmiin. 

3.7 Jutun rajaus 

Aineiston 46 jutusta oli selvitettlivissli, rniten niitli koskenut tutkintako
konaisuus oli muodostunut. Tutkintakokonaisuuden muodostumisella 
tarkoitetaan jutussa epliiltyjen rikosten ja niihin liittyvien tapahtumien 
tutkinnan j lirj es tii.rnisUi j a raj aamista. Tutkintakokonaisuuksien muodosta
mista on eritelty taulukossa 4. 

Taulukko 4 Tutkintakokonaisuuden muodostuminen aineistonjutuissa 
Tutkintakokonaisuuden muodostaminen Juttuja, kpl. 
Tutkintaa ei rajattu 21 

Tutkittava juttu pil.kottiin osiin 5 
Tutkintaa rajattiin 20 

Aineiston jutuista 21 tapauksessa tutkintaa ei rajattu tietoisesti, vaan 
kokonaisuus oli raj autunut tutkinnallisin toirnin. Nii.issli jutuissa tutkintako
konaisuudeksi mii.ii.rittyi kaikki ilmoituksessa mainitut sekii. tutkinnan 
yhteydessli paljastuneet rikosepliilyt. 

16 jutussa 21 :stii. juttua tutkinut poliisi piti sitli selkeii.nli kokonaisuu
tena, jonka rajaarninen ei olisi tuonut tutkinnallista hyotyli. Viiden jutun 
kohdalla haastatellut poliisirniehet arvioivat, ettli tutkinnan raj aaminen olisi 
jlilkikliteen arvioituna voinut olla jarkevlili. 

Jl2 (Poliisimiehen haastattelu ): "Tiissa jutussa pitkittyminen oli huono asia: 
joskus on tehtava raakoja paatoksia. Vaikkajutussa on ronsyjii, ne tliytyy 
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vain katkaista. Yksittiiisiin tekoihin uppoaa helposti. Pitiiii ottaa askel 
taaksepiiin ja katsoa mitii siellii on kokonaisuutena. Viilttiimiitta ei onnistu 
selvittiimiiiin kuinka yksittainen veivaus on tehty, muttajos kaikki omaisuus 
on viety, niinjotain siellii on. 

V oisi sanoa etta meillii on kovin erilaisia tutkintakulttuureja: jossain 
jutuissa vaikka tutkitaan jotain vakavaa rikosta, niin kanteen halutaan 
laittaa kaikki mitii tulee ilmi. Joissain jutuissa puolestaan keskitytiiiin 
piiiiasiaan ja haetaan siihen kunnon nliytto ja sitten unohdetaan ne muut
rajaaminen ei ole yksiselitteistii. 

Tlissii jutussa vaihtui tutkija ja uusi tutkija kertoi lOytiineensii siitii. 
aina vaan uusiajuttuja. Muut tutkijat oli tekemlissii niiitii. muita tutkimuk
sia." 

Edellisten 21 jutun lisiiksi viidessii jutussa tutkintakokonaisuus pilkottiin 
2 tai 3 erilliseen tutkintavaiheeseen. J oissain niiistli jutuista tutkintaa myos 
rajattiin, mutta tutkittavanjutun pilkkominen on ollut rajaamista merkittii
viimpi osa tutkintakokonaisuuden muodostamisessa. J aksottamalla tutkin
taa voitiin varmistaa, etta jutun kiireellisimpien osien tutkinta saatiin 
valmiiksi kohtuullisessa ajassa. 

J9 (Poliisimiehen haastattelu): "Osat on tutkittu erillisinii kokonaisuuksina. 
Jos tiimii olisi tutkittu yhtenii nippuna alkuperiiisen tutkintapyynnon mu
kaan, niin tiitii. ei olisi pystytty tutkinnan alkuvaiheessa hahmottamaan 
jossain miilirin kohtuullisen kokoisiksi paketeiksi. Kun yhtiot ovat sijain
neet eri puolilla, niin forumitkin ovat kahdessa eri paikassa." 

20 jutussa tutkintakokonaisuus muodostettiin rajaamalla tutkintaa. Juttuja 
tutkineiden poliisimiesten haastatteluissa korostui kolme tekijiili, jotka 
olivat keskeisimmin vaikuttaneet rajaamisen tarpeeseen: 

• Tutkinnassa olleeseenjuttuun liittyneiden piiiirikosten vanhentumisen 
uhka, 

• tutkinnassa olleenjutun aineiston laajuus sekii 
• vaikeudet nllyton hankkimisessaja tutkijan arvio, etta tutkinnan ulko

puolelle rajattu jutun osa ei menestyisi hankittavissa olleen niiyton 
perusteella tuomioistuimessa. 

Tutkittuj en juttuj en raj a us oli tehty nelj iin tekij iin mukaan. J oissain jutuissa 
tutkinta olirajattu tekoajankohdanmukaan. Useimpienjuttujenrajaaminen 
oli keskittiinyt tutkinnan tiettyihin paljastuneisiin (paa)rikoksiin tai yksittiii
seen liikeyritykseen. Muutaman jutun tutkinta oli rajattu koskemaan 
pelkiistiiiin ilmoituksessa esiin tuotuja epiiilyjii. Kuviossa 8 on eritelty 
juttuja tutkinnan rajaamisen piiiiasiallisen perusteen mukaan. 
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Kuvio 8 Tutkinnan rajaamisen peruste niissa aineistonjutuissa,joissa tutkintaa 
rajattiin 

Kun tutkintaa rajattiin epailtyjen tekojen mukaan, tutkinnassa haluttiin 
painottaa paarikoksina pidettavien tekojen tutkintaa. 

J30 (Poliisimiehen haastattelu): "SyytHija halusi pitaa tutkinnan keskeisissa 
kokonaisuuksissa ja katsoi, etta paaasian tutkinta ei saa vaarantua. Me 
vedettiin sitten karkeasti vaan. Ei siina kaikkia hantia tutkittu." 

Kuten haastateltu poliisimies tuo esiin, kaikkien ronsyjen tutkinta vaatisi 
enernman voimavaroja ja aikaa, mika voisi vaarantaa paarikosten tutkin

nan. Rajattujen tekojen vaikutusta tuomioistuimessa pidettiin lisaksi 
vahaisena. Tutkijat painottavatkin, etta tiettyihin tekoihin keskittyminen 

mahdollistaa naiden rikosten perusteellisernman tutkinnan. Toisaalta 
tutkinnassajoudutaan huomioimaan muitakin resurssitekijoita, esimerkiksi 
kaytettavissa oleva aika. Epailtyjen rikosten vanhentuminen on eras 
keskeinen tutkinnan rajaamiseen vaikuttava tekija. 

19 (Poliisimiehen haastattelu): "Tutkinnassa ei vanhentumisaikojen takia 
keritty ottamaan kaikkea tutkittavaksi. J ouduttiin katsomaan no in milj oonan 
siirtoa sivuun, etta saatiin kokonaisuus pysymiiiin kasassa. Pysyttiin mini
missa 5-10 miljoonan siirroissa, joissa aloitettiin tutkinta ja vietiin eteen
pain . Toisaalta eraissii kohdin tutkittiin muutamien satojen tuhansien 
markkojen siirtoja, sen osoittamiseksi, miten varallisuutta oli kierratetty. 

Rahasurnmat ei yksin maaraa mukaan ottamista. Yksi tekija on ollut 
se, etta verotarkastuskertomuksessa on selvitetty lukuisia siirtoja. Naita 
siirtoja on karsittu pankkitiedusteluvastauksien perusteella. On katsottu, 
etta siirrot on teon kannalta keskeisia. Nain tutkittava massa ei kasva liian 
suureksi. Kun siirto toistuija kiersi yhtiostii toiseen, niin tallainen pienempi 
rahasumma poimittiin mukaan tekotavan hahmottamiseksi." 
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Edella siteerattu haastattelu tuo esiin kaksi tapaa arvioida rikosten merki
tysta. Yleinen tapa maarittaa jutun paarikoksia on arvioida eri rikosten 
taloudellista merkitysta. Toinen tutkinnassa rajattavia tekoja maarittava 
tekija on yksittaisen teon merkitys tutkintakokonaisuudelle. Jos taloudelli
selta merkitykseltaan vahainen teko osoittaa tekotapaa tai teon suunnitel
mallisuutta, sita ei rajata tutkinnan ulkopuolelle. 

Ilmoituksen mukainen rajaus tarkoittaa, etta tutkinnassa painotetaan 
ilmoituksessa esiin tuotuja epailyja. Myos tama rajaus johtuu usein resurs
sienja ajan niukkuudesta. Tutkinnan rajaaminen ilmoituksen mukaiseksi 
on luonnollista, jos ilmoituksen tekijli on perehtynyt epailtyyn rikokseen, 
kuten esimerkiksi konkurssipesan hoitaja tai verottaja usein on, tai jos 
ilmoittaja voi asemansa perusteella vaikuttaa tutkinnan suuntaamiseen. 

J8 (Poliisimiehenhaastattelu): "Kun syyttlijii oli tehnyt sen tutkintapyynnon 
melkein sanasta sanaan EOA:n ilmoituksen perusteella, niin meille ei jiiiinyt 
valinnanvaraa. Kaik:kia ilmoituksen 17 kohtaa oli katsottava." 

Teon ajankohdan mukaisessa rajauksessa on kyse rikosten vanhentumisen 
vaikutuksesta tutkinnan rajaamiseen. Jos jokin epailty rikos vaistamatta 
vanhentuu tutkinnan kuluessa, sen rajaamista tutkinnan ulkopuolelle 
pidettiin luonnollisena. Jos jokin vanhentumassa oleva rikos taas on 
mahdollista tutkia lislityin resurssein, tutkinnan rajaaminen tai tutkinnan 
pilkkominen j a painottaminen kyseiseen tekoon oli haastateltuj en mielesta 
perusteltua. 

135 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkinnassa rajattiin vuoteen 1991. 
Lisaluototus oli pientii verrattuna edellisiin vuosiin. Olisi ollut pohjaton suo 
tutkia aikaisempiakin vuosia. Aineistoa oli pakko rajata ja kun piti ottaa 
huomioon vanhentumisk:ysymykset. Minii en ollut tiissli jutussa alusta 
liihtien: edellinen tutkinnanjohtajan yritti laajentaa tutkintaa. Todettiin 
pankin edustajan kanssa etta vuoden 1991 tapahtumat riittiili." 

Kahdessa aineiston jutussa tutkintaa on rajattu epaillyssli rikoksessa 
osallisena olevan yrityksen mukaan. Molemmissa jutuissa tutkinnan 
rajaaminen kyseisiin yrityksiin oli epaillyn rikoksen luonne huomioon 
ottaen luonnollista. 
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3.8 Tutkinnan kesto ja tulos 

Aineiston talousrikosjuttujen tutkinta on kestanyt keskimaarin 11 ,6 kuu
kautta (mediaani 7,5 kk). Lyhin tutkinta-aika on ollut 2 kuukautta. Kauim
min kestanyt tutkinta jatkui yli kolme vuotta. Eraissa tapauksissa yhta 
epailtya koskeneiden juttukokonaisuuksien tutkinta on ollut kaynnissa 
neljan vuoden ajan. Kuviossa 9 on kuvattu aineiston juttujen tutkinta
aikoja. 
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Kuvio 9 Aineistonjuttujen tutkinta-ajat 

Kuvio 9 osoittaa, etta vajaassa kolmanneksessa aineiston jutuista tutkinta 
on kestanyt alle puoli vuotta. Vastaavasti tutkinta on kestanyt korkeintaan 
vuoden 2/3:ssa aineistonjutuista. Seitsemassajutussa (15 %) tutkinta on 
kestanyt kaksi vuotta tai pidempaan. VeiTattaessa tutkinta-aikoja Honkatu
kian ( 1990) tutkimukseen, juttujen tutkinta-ajat ovat pitkittyneet selvasti . 
Vuosina 1989 ja 1990 KRP:ssa tutkinnassa olleista jutuista noin joka 
kymmenennen jutun tutkinta kesti yli 12 kuukautta. Alle puoli vuotta 
tutkinnassa olleiden juttujen osuuden muutos ei ole yhta huomattava. 
Kuitenkin kaikkein lyhimman aikaa, eli 1-2 kuukautta tutkinnassa olleet 
jutut ovat tiissa aineistossa harvinaisia Honkatukian aineistoon veJTattuna. 
Honkatukian aineistossa tallaisia j uttuj a ol i j oka vi ides, kun tass a aineistos
sa yhden jutun tutkinta on kestanyt kaksi kuukautta tai vahemman. 
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Juttujen ominaisuudet ja tutkinnan kesto. Tutkinnan kestoon vaikuttaa 
erilaiset tekijat. Osa naista tekijoista liittyy suoraan tapahtuneeseen rikok
seen ja osa taas tutkinnan jarjestii.miseen. Esimerkiksi edella kuvatut 
muutokset tutkinta-ajoissa selittynevat talousrikosjuttujen laajentumisella 
j a monimutkaistumisella. Tutkinta-aj at ovat pitkittyneet tutkinnan samanai
kaisesta tehostumisesta huolimatta. 

Seuraavassa selvitetaan tutkinnassa olleidenjuttujen eraiden ominai
suuksien vaikutusta tutkinnan kestoon. Tarkastelu perustuu aineiston 
juttujen kvantitatiiviseen analyysiin. Kaytetyn aineiston rajailinen edusta
vuus ja suhteellisen pieni havaintoyksikkojoukko rajoittavat tulosten 
yleistettavyytta. 

Ilmeinen tutkinnan kestoon vaikuttava tekija on se, kuinka laaja 
tutkinta asiassa on suoritettava. Eraita tutkinnan laajuutta kuvaavia indi
kaattoreita ovat jutussa epii.iltyjen rikosten maara ja epii.iltyina olleiden 
henkiloiden maarii.. Taulukossa 5 on kuvattu epailtyjen rikosten maaran 
vaikutusta tutkinnan kestoon. 

Taulukko 5 Jutun tutkinnan kesto epailtyjen rikosten miiiirl!n mukaan, % (N=48) 
1-8 rikosta 9-28 rikosta 29- rik:osta Kaikki 

n=20 n=18 n=10 
aile 6kk 40 28 20 31 

6kk- alle12kk 35 39 20 33 
12kk- alle 24kk 20 22 20 21 

24kk- 5 11 40 15 
, ybteensli 100 100 100 100 

Taulukon 5 perusteeila jutussa epailtyjen rikosten maara vaikuttaa tutkin
nan kestoon. Mita enemmanjutussa on epii.iltyjii. rikoksia, sita laajemmasta 
tutkinnasta on kyse ja sita kauemmin tutkinta nayttaii. kestavan. Ero on 
selvin aaripaissa. Kun epailtyjii. rikoksia on ollut korkeintaan kahdeksan, 
yhdessa tapauksessa 20:sta tutkinta on kestanyt vahintaan kaksi vuotta. 
Laajoista jutuista, eli jutuista, joissa epailtyja rikoksia on ollut 29 tai 
enemman, lahes puolessa tutkinta on kestanyt mainitun kaksi vuotta. Ero 
on selkeii. myos toisinpii.in. Korkeintaan kahdeksan rikoksenjutuista 75% 
on tutkittu aile vuodessa. Epliiltyjen rikosten lisaantyessa tutkinta on 
pitkittynyt ja yli 29 rikosepailyn jutuista 40 % on saatu plilitokseen aile 
vuodessa. 

Myos epii.iltyj en henkiloiden maara vaikuttaa tutkinnan tyomaaraan. 
Taulukossa 6 on esitetty jutussa epailtyjen henkiloiden maaran vaikutusta 
tutkinnan kestoon. 
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Taulukko 6 Jutun tutkinnan kesto epliiJtyjen henkil5iden miiiirlin mukaan, % (N=48) 
1-3 epailtya 4-8 epliiltyii. 9-epliiltyli. Kaikki 

n=lS n=23 n=ll 
alle 6kk 46 26 20 31 
6kk- alle 12kk 27 44 20 33 

12kk- alle 24kk 20 17 30 21 
24kk- 7 13 30 15 

I yhteensli 100 100 100 100 

Taulukko 6 osoittaa, etta tutkinta pitkittyy epailtyjen henkiloiden lisalin
tyessii. Epiiiltyjen henkiloiden maiiriin vaikutus tutkinnan kestoon muistut
taa epiiiltyjen rikosten miiiirlin vaikutusta. Epiiiltyjen henkiloidenja rikos
ten viililla on yhteys. Tiima johtuu tutkimuksessa kaytetysta rikosten 
laskutavasta, jonka mukaan jokaiseen epiiiltyyn kohdistettu epiiily on 
erikseen laskettava rikos. Taulukossa 7 on kuvattu epailtyjen rikosten ja 
epiiiltyjen henkiloiden maiirlin valista yhteytta aineiston jutuissa. 

Taulukko 7 Epaillyjen rikosten miiiirii. epii.iltyjen henkili:iiden miiiirlin mukaan 
1-3 epailtya 4-8 epii.iltyi! 9-epailtyii Kaikki 

1-8 rikosta 11 9 - 20 
9-28 rikosta 3 11 4 18 

29- rikosta 1 3 6 10 
I yhteensa 15 23 10 48 

Epailtyj en henkiloiden miiiira nayttliisi vaikuttavan j onkin verran epailtyj en 
rikosten maiiraa voimakkaammin tutkinnan kestoon. Esimerkiksi juttu, 
j ossa oli vahan epiiiltyj a, mutta use ita kymmenia epailtyja rikoksia, tutkinta 
on saatu paatOkseen aile puolessa vuodessa. Tutkinta nayttaa pitkittyvlin 
erityisesti epailtyjen henkiloiden miiiirlin lisalintyessa. 

Myos jutussa tutkittavien erilaisten rikosmuotojen miiiirii vaikuttaa 
tutkinnan laajuuteen. Rikostyypeillii tarkoitetaan erilaisia jaksossa 3.3 
esitettyj a ( talous )rikollisuuden muotoj a. Taulukossa 8 on esitetty tutkinnas
sa olleessa jutussa esiintyneiden rikostyyppien lukumiiiirlin vaikutusta 
tutkinnan kestoon. 

1 rikost 
aile 6kk 50 31 
6kk- alle12kk 25 33 

12kk- aile 24kk 6 21 
24kk- 19 15 
hteensii 100 100 
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Erilaisten rikostyyppien esiintyminen tutkittavassa jutussa pitkittilli tutkin
taa. Esimerkiksi puolet yhden rikostyypin jutuista on saatu tutkittua aile 
puolessa vuodessa, kun us earn pia rikostyyppej a kasittavissa jutuissa osuus 
on selvasti pienempi. Eri rikostyyppien vaikutus tutkinnan kestoon ei 
nayttiiisi kuitenkaan olevan huomattava. Kuitenkin jutuissa, joissa oli 
tutkinnassa enemmiin kuin kolme eri rikostyyppia, vaikutus nayttaisi 
olevan jonkin verran voimakkaampi. Esimerkiksi niiden kolmen jutun 
tutkinta,joissa oli tutkinnassa viisi eri rikostyyppia, kesti aineistonjutuista 
kaikkein kauimmin. Ilmeisesti jutussa tutkittavien rikostyyppien maara 
heijastaa tutkinnan laajuutta. Erilaiset rikosmuodot myos hajottavat tutkin
taa, mika merkitsee tutkinnan pitkittymista. 

Taulukossa 9 on esitetty eri rikosmuotojen vaikutusta tutkinnan 
kestoon. 

Taulukko 9 Jutun tutkinnan kesto epii.iltyjen rilcosmuotojen* mukaan % (N=48) 
elink:eino- omaisuus- velallisen verorikos virkarilcos kaikki 
rilcos n=28 rilcos n=13 rilcos n=25 n=14 n=12 

alle 6kk 29 23 16 50 17 31 
6kk-allel2kk 32 23 28 22 49 33 

12kk- alle 24kk 32 23 32 14 17 21 
24kk- 7 31 24 14 17 15 

yhteensa 100 100 100 100 100 100 

• Rikosmuodolla tarkoitetaan, etta rikostutkinnassa epailty vi!hintlllin yhtli mainittuun rikollisuu
den muotoon kuuluvaa rikosta. 

Verorikosjuttujen tutkinta nayttiiisi taulukon 9 mukaan paattyvan selvasti 
muita rikostyyppeja nopeammin. Vastaavasti petos- j a omaisuusrikosjuttu
j en tutkinta nliyttiiisi vaativan j onkin verran muita rikostyyppej li enemmiin 
aikaa. Havainnolle on useita selityksili. Ensinniikin verojutuissa verottaja 
pystyyyleensli tukemaan tutkintaamerkittavasti. Muissajutuissa vastaavaa 
asianomistajaa ei ole. 

Toinen eri rikostyyppien tutkinta-aikojen vaihtelua selittava tekija on 
rikostyyppien valiset yhteydet. 2/3 :ssa jutuista, joissa epailtiin verorikosta, 
esiintyi 1 tai 2 muuta rikollisuuden muotoa. Petosrikollisuuden kohdalla 
muita rikostyyppeja esiintyi tyypillisesti 3 tai 4. Lisiiksi kaikissajutuissa, 
joissa epailtiin 4 tai 5 eri rikostyyppia, yksi rikostyyppi oli petos- ja omai
suusrikollisuus. Petosrikosjutut ovat siis laajempia kuin verorikosjutut, 
minka vuoksi niiden tutkinta kestlili kauemmin. 

Rikostyyppien ohella on syytli selvittali miten rikoksen kohde vaikut
taa tutkinnan kestoon. Taulukossa 10 on kuvattu juttujen tutkinta-aikoja 
rikoksen kohteen mukaan. 
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Taulukko 10 Jutun tutkinnan kesto ri.k.oksen kohteen mukaan, % (N=48•) 
Julkiset varat Taloudell. jiiljestelmii. Yksityinen pii.ii.oma Kaikki 

n=20 n=21 n=35 
aile 6kk 35 33 28 31 
6kk- alle12kk 25 38 30 33 

12kk- aile 24kk 20 19 21 21 
24kk- 20 10 21 15 

yhteensii 100 100 100 100 

• Osa taulukon havaintoyksikllistli on kohdistunut useampaan kohteeseen. Ks. kuvio 1, sivu 14. 

Kohteen mukaan tarkasteltuna tutkinta-ajoissa ei nayttiiisi olevan merkittii
via eroja. Kun esimerkiksi kaikkiin kolmeen kohteeseen kohdistuviajuttuja 
on aineistossa vain kaksi (ks. kuvio 1, sivu 14), samojen havaintoyksikoi
den esiintyminen kaikissa taulukon sarakkeissa ei selitii tutkinta-aikojen 
samankaltaisuutta. Todenniikoisesti kohteen mukainen tarkastelu tasaa 
rikostyyppeihin keskittyvaa tarkastelua yksittaisten juttujen ominaisuuk
sien eroja paremmin. Toisin sanoen, vastakohteenmukainen tarkastelu tuo 
esiin tutkintakaytannon merkityksen yhtenliisen talousrikostutkinnan 
runkona. 

Tutkintamenetelmiitja tutkinnan kesto. Tutkintamenetelmienja tutkinnan 
keston viilisestii yhteydestii parhaan kuvan antanee pakkokeinojen kiiyton 
tarkastelu. Taulukossa 11 on kuvattu aineiston juttujen tutkinta-aikoja 
eraiden pakkokeinojen kliyton mukaan. 

Taulukko 11 Jutun tutkinnan kesto erii.iden k!iytettyjen pakkokeinojen muknan % 
Kotietsintii Pidiittiiminen V angitseminen Takavarikko 

n=2S n=18 n=6 n=7 
alle 6kk 67 33 7 20 
6kk- alle12kk 31 31 6 13 

12kk- alle 24kk 50 40 10 10 
24kk- 71 57 43 14 

Kai.k.ki 52 38 13 15 

Kotietsintii ja epiiillyn pidattaminen ovat sita yleisempHi, mita kauemmin 
tutkinta kestlili. Pakkokeinoj en vaikutuksen arvioiminen tutkinnan kestoon 
on kuitenkin vaikeaa, koska muiden tekijoiden vaikutusta tutkinnan 
kestoon ei voida sulkea pois. Vaikka pakkokeinojen ldi.ytto lisiilikinjonkin 
verran poliisin tyota, on luultavaa, etta tutkinta pitkittyy jutun laajuuden 
vuoksi ja jutun laajuus vaikuttaa siihen, ettii tutkinnassa kiiytetliiin pakko
keinoja. Esimerkiksi epiiillyn vangitsemisen yleisyys pitkiiiin tutkinnassa 
olevissa jutuissa ei johtune siitli, ettii vangitseminen pitkittiiii tutkintaa. 
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Toisaalta myoskaan sita yleisUi kasitysta, etta takavarikkoja koskevat 
prosessit pitkittavat tutkintaa, taulukko 11 ei tue. 

Poikkeus pakk:okeinojen yleisemman kaytonja tutkinnan pitkittymi
sen yhteyteen on kaikkein lyhimmassa ajassa paatetyt tutkinnat. Alle 
puolessa vuodessa paatetyissli tutkinnoissa kaytetaanjonkin verran enem
man pakk:okeinoja kuin seuraavassa ryhmassa. Kotietsinnan kohdalla ero 
on selkea. Tlima viittaa siihen, etta pakkokeinojen kaytto jouduttaa talous
rikosten tutkintaa. 

Tutkinnan tulos. Tutkinnan tuloksia ei voida arvioida tuloksellisuuden 
vaan ainoastaan prosessin etenemisen nakokulmasta. Aineiston jutuista 
kahdessa tutkinta osoitti, etta rikosta ei ollut tapahtunut. Muissa jutuissa 
esitutkintapoytakirja lahetettiin syyttajalle syyteharkintaa varten. 

Seitseman naissa jutuissa epailtyna olleen henkilon kohdalla tehtiin 
tutkinnanlopettamispaatos, eika heidan asiaansa siirretty syyteharkintaan. 
Tyypillisesti tutkinnanlopettamispaatos tehtiin, koska tutkinnan perusteella 
oli kaynyt selvaksi, etta epailtyjen osuus tutkittuihin rikoksiin ei ollut 
sellainen, etta heidan voitiin katsoa syyllistyneen rikokseen. Yhden epail
lyn kohdalla tehtiin tutkinnanlopettamispaatos, koska epailty oli piileskel
lyt niin pitk:aan, etta epaillyt rikokset olivat vanhentuneet. 

Talousrikosjuttujen tutkinta kestaa muita rikosjuttuja pidempaan. 
Erot talousrikollisuuden ja muun rikollisuuden tutkinnassajohtuvat useista 
tekijoista, ainakin rikollisesta teosta, rikokseen syyllistyneesta henkilosta, 
tutkintamenetelmista, muodollisista vaatimuksista ja sidosryhmien panok
sesta. Myos tutkijanja syyttajan valisella yhteistyolla saattaa olla vaikutus
ta tutkinnan kestoon. Kaikkia naita tutkinnan kestoon vaikuttavia tekijoita 
arvioidaan tarkemminjaksossa 4. 



4 TUT~ANSUnJVUUTEEN 

VAIKUTTA VISTA TEKIJOISTA 

4.1 Yleista 

Talousrikosten tutkinta on talousrikoskontrollin osa. Tutkinnan sujuvuus 
heijastuu koko prosessin tehokkuuteen. 

Talousrikostutkinnan sisii.ltOa arvioivalla tutkimuksella voidaan 
niihdii kaksi erillistii. tehtiiviiii. Ensinniikin se voi paljastaa kriittisia tekijoi
tii., jotka ovat avainasemassa tutkinnan tehostamisessa. Parhaassa tapauk
sessa tutkimus voi antaa suuntaa niiiden kriittisten tekijoiden tehostamisel
le. 

T oisaalta talousrikosten tutkintaa koskevan tutkimuksen tehtii.vii. on 
antaa realistinen kuva rikostutkinnasta. Tutkimuksen antama kuva voi 
osoittaa, etta talousrikokset ovat niin tyolii.itii tutkittavia, etta tutkinta-ajat 
eivat voi saavuttaa perinteisen rikollisuuden tutkinnan tasoa. 

Tutkinnan sujuvuuden osatekijiit. Talousrikostutkinnan sujuvuutta ja 
rikosprosessin tehokkuutta on arvioitu kaytetyn ajan perusteella. Seuraa
vassa tuodaan esiin tekijoitii, joilla on ollut merkitystii aineiston juttujen 
tutkinta-ajoille. 

Aineiston juttujen perusteella voidaan osoittaa seitsemiinlaisia 
tutkinnan sujuvuuteen vaikuttavia tekijoitii.. Nama tekijat on tuotu esiin 
kuviossa 10. 

,___R_ik_o_llin_e_n_te_k_o _ _.l LI __ E_p_a_ilty_ he_n_ki_'lo _ __, 

Sidosryhmien panos I / I Tutkintamenetelmat 

~ ,....,-T-u-tk-in-n-an- su-j-uv_u_u_s---,1 ~ 

T"t•i'"J::::: t ~olltsel 
yhteistyo I vaatimukset 

Hallinnolliset tekijat 

Kuvio 10 Tutkinnan sujuvuuteen vaik:uttavat tekijiit 
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Kuviossa 10 on esitetty pelkistetysti talousrik:ostutkinnan sujuvuuteen 
vaikuttavat tekijiit. Tekijoiden vaikutuksia yksiloiv!i arviointi on kuitenkin 

vaikeaa, koska kuviossa esitetyt tekij at j a niiden vaikutukset ovat samanai
kaisia. Eri tekijiit vaikuttavat tutkinnan sujuvuuteen muiden tekijoiden 
kautta. Sen eritteleminen, mistii tietty vaikutus alun perin johtuu onkin 
monessa tapauksessa vaikeaa. 

4.2 Rikollisen teon vaikutus 

Tyomiiiirii. Tutkittava rik:os miiiirlttiiii tutkinnan vaatimaa tyomiiiiriiii. 
Rikostutkinnan vaatima tyomiiiirii taas heijastuu tutkinnan kestossa. 

Talousrik:oksen tutkintaa voidaan kuvata suunnitelmallisesti 
eteneviinii toimenpiteiden sarjana. Monet tutkinnan toimenpiteistii ovat 
rutiiniluonteisia. Esimerkiksi juttuun perehtyminen ja kuulusteluihin 
valmistautuminen noudattavat usein vakiintunutta runkoa. Toisaalta 
jokaisen jutun yhteydessii tutkija myos soveltaa eri tutkintamenetelmia ja 

-taktiikoita. Lisiiksi tutkinnan eteneminen paljastaa ylliityksiii, jotka 
vaikuttavat tutkintaan. 

J7 (Poliisimiehen haastattelu): "Alkuvaiheessa ei ollut tietoa, mihin juttu 
kiiiintyy. Se selkeni vasta joskus myohemmin kevWUUi. Ei siinii ollut muuta 
tehtiivissii, kuin alkaa lukemaan, ettii saa selvliksi, miten ne liiketoimet oli 
tehty. Kesken tutkinnan tulee aina esiin jotain uskomatonta. Niin hyvin kuin 
yrittiiiikin valmistautua, niin jotkut asiat ylliittiivlit aina. Esimerkiksi tiimiin 
vakuutusyhti1ln kohdalla kuviot muuttuivat piiivittiiin. Tiissiikiiii.n ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyii penkomaan." 

Tutkinnan tyomaiir!i voi olla kahdenlaista. Ensinn!ikin tutkinnan tyomaa

riiiin vaikuttaa se, kuinka laaj asti tutkinnassa voidaan k!iyttaa rutiiniluontei
sia menetelmiii. Erilaisten menetelmien soveltaminen lisaa tutkinnan 
tyomiiiiriiii. Vastaavasti useimmat 'yllatykset' heijastuvattutkinnan pitkitty

misen!i. 
Toiseksi tutkinnan vaatima tyomiiiirii voi olla suuri, koska tutkittavaa 

on paljon; ep!iiltyj!i rik:oksia, osallisia ja kuulusteluja voi olla lukuisia tai 
asiakirja-aineisto voi olla laaja. Vaikka useimmat toimenpiteet voitaisiin
kin suorittaa rutiininomaisesti, suuri tyomiiiira merkitsee tutkinnan pitkitty

mistii. 
Talousrikostutkinnan kestoon liittyvii erityiskysymys on, onko 

talousrik:osten vaatima tyomiiiirii erityisen suuri. Vaikuttavatko esimerkiksi 

talousrikollisten ja perinteisen rik:ollisuuden tekojen ominaisuuksien erot 
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jollain tavoin tutkinnan vaatimaan tyomaaraan. Suhteutettaessa talousri
kosjuttujen vaatimaa tyomiiii.raa talousrikosjuttuja voidaan verrata perintei
sen rikollisuuden tutkintaan. 

J4 (Poliisimiehen haastattelu): "Ei talousrikokset ole tutkinnallisesti sen 
kummempia kuin perinteiset rikokset. Kysymys on vain vivahteista. Talous
rikoksissa joudutaan useimmiten etsimaan rilrosta ja perinteisissli jutuissa 
etsitaan tekijaa jollekin rikokselle. Sillii. tavoin nii.mii poikkeavat toisistaan. 

Talousrikoksien tutkinta vaatii huomattavasti enemmlin valmistautu
mista ja asiakirjaselvitysta ja paneutumista asiaan. Tekokuvio taytyy 
selvittiiii en sin itselle, ennen kuin sita. pystyy llihtemiilin kyselemiiiin muilta. 
Esimerkiksi tamlin piiivlinjuttujen taustalla on suunnitelmallisuutta. Kiiyte
tiilin erilaisia harhautuksia ja peittelykuvioita. Ja oma lukunsa on nii.iden 
ulkomaisten paratiisiyhti5iden kiiytta.minen." 

Talousrikollisuuden ja perinteisen rikollisuuden valilla on eroja, jotka 
vaikuttavat tutkinnan kestoon. Haastateltavan mukaan ero kulminoituu 
siina, etta talousrikoksissa etsitaan rikosta, kun perinteisen rikollisuuden 
tutkinnassa rikos on palj astunut j a tutkinnassa pyrit11.11.n selvitt11.m11.11.n, kuka 
sen on tehnyt. 

Talousrikosten tutkinta vaatii perinteisen rikollisuuden muotojen 
tutkintaa enemmil.n valmistautumista ja asiakirjanayttoa. Lisiiksi talousri
koksiin liittyy suunnitelmallisuutta,jonka selvittaminen vaatii perinteiseen 
rikollisuuteen verrattuna enemmil.n tyota. Talousrikosten tutkinta vaatii siis 
enemmil.n tyota j a kestaa siksi pidempii11.n kuin perinteisten rikosten tutkin
ta. 

Juttujen viiliset erot. Talousrikollisuus ei ole yhtenainen rikollisuuden ala. 
Talousrikollisuuden eri muotojen valisetjajuttujen yksilolliset erot vaikut
tavat tutkinnan tyomaaraan. 

J40 (Poliisimiehen haastattelu): "Na.issii uudemmissa talousrikosasioissa 
tarvitaan tutkijavoimaa huomattavasti enemmil.n. Nykyisin isommat jutut 
kohdistuvat toimiviin yrityksiin. Poliisi ja verottaja menevlit yhdessii 
yrityksiio, joissa on toimittu niin sanotulla nettoperiaatteella, eli etta 
nettopalkat maksetaan ja vli.lttl!miitttimiit kulut, ja kaikki muu pistetiilin 
omaan taskuun. 

Nykyisin ei juurikaan ole eniiii. velallisen rikoksia. Velallisen rikok
sissa, joissa tutkitaan mennyttli, ei tarvita kovin suurtajoukkoa. Toisin kuin 
tli.llaisissa jutuissa, joissa toimitaan reaaliajassa." 

Uudemmilla talousrikosasioilla haastateltava viittaa paitsi harmaaseen 
talouteenja verorikollisuuteen, myos petosrikollisuuteen. Lausumassa on 
keskeistii, etta talousrikollisuuden muutos heijastuu talousrikollisuuden 
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tutkintamenetelmiin ja siten myos tutkinnan vaatimaan tyom!tii.raan. Koo 
suhteellisen pienin resurssein tutkittavissa olleet velallisen rikokset ovat 
osittain korvautooeet uusilla talousrikollisuuden muodoilla, myos resurssi
tarve on lisaantynyt. 

Paitsi talousrikollisuuden muotojen valiset erot, mye>s rikoksen 
toteuttamistavoissa olevat erot on syytii huomioida. Lukuisista pienista 
teoista koostuva talousrikosvyyhti on tyom!tii.raltaan selke!Ui yksittaista 
tapahtumaa suurempi. 

]5 (Poliisimiehen haastattelu): "Jossain vaiheessa, kun tlimii. juttu alkoi 
hahmottua, ajateltiin, ettli. me ei voida hakea yksittli.isiii epiirehellisyysteko
ja. Rahan nostot oli yksiloimii.ttomiii, eikii. niitii. voinut kohdistaa tarkasti. 
Teimme kuvion kuukauden tarkkuudella. Eli voimme sanoa kuukauden 
tarkkuudella, mitkii. ovat nostojen vaikutukset, ja mitii. tapahtumia sen 
jli.lkeen on ollut." 

Tyomaaran lisaantyminen osatekijoiden myotajohtuu paitsi selvitettavien 
tapahtumien miiariista myos tapahtumak:okonaisuuden hahmottamiseen 
liittyvista vaikeuksista. 

Aineistonjuttuja tutkineiden poliisimiesten haastattelujen pohjalta on 
osoitettavissa viisi rikollisiin tekoihin liittyvaa tekijiia, jotka ovat hidasta
neet tutkintaa tai lisiinneet tutkinnan vaatimaa tyomliaraa. Nama edella 
sivutut tekijat ovat: 

• tekojen juridisen arvioinnin vaikeus, 
• tapahtumien hahmottamisen vaikeus, 
• aineiston laajuus ja hajanaisuus, 
• yksittli.isten tekojen monimutkainen yhteys sekii. 
• rikosten peittely. 

Juridinen arviointi. Rikostutkinnan liihtokohta on epaily tapahtooeesta 
rikoksesta. Useissa perinteisen rikollisuuden muodoissa rikoksen tapahtu
minen on paljastumisenjalkeen ilmeista. 

Talousrikostutkinnan ensimmainen tavoite on selvittaa, onko poliisil
le ilmoitettu (tai muuten poliisin tietoon tullut) teko rikollinen vai ei. 
Samassa yhteydessa muodostuu alustava kasitys, mista rikoksesta tapauk
sessa voi olla kysymys. 

Rikostunnusmerkistojen tayttymisen Guridinen) arviointi on talousri
kostutkinnassa usein varsin korostWlut tutkinnan vaihe. Juridisen arvioin
nin merkitysta korostaa erityisesti erilaisten talousrikostunnusmerkistoja 
koskevien tulkintojen mahdollisuus. 
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J43 (Poliisimiehen haastattelu): "Tiimiin jutun tutkinta ei koskaan oikeas
taan kli.ynnistynyt. En nli.hnyt tli.ssli. mitli.iin niin kuin ei kiirii.jli.tuomarikaan. 
Syyttii.jlikin oli tii.ysin samaa mieltii, ettii. tli.ssii. on aukko eikii. ketli.iin voida 
syyttii.ii.. Esimiehen kanssa taas oli monia yhteenottoja, hiin kun piti tii.tii. 
ehdottomasti rikoksena. Oli pakko hakea arviolleni tukea, vaikka sanoinkin 
heti kun sain paperit, ettii. en niie tli.ssii. mitli.iin laitonta." 

Talousrikostutk.innassa korostuu myos lain merkitys perinteista rikollisuut
ta selvemmin. Perinteissa rikollisuudessa useimpien tekojen lain vastaisuus 
on pii.ateltavissa j o yleisen moraalikii.sityksen perusteella. Talousrikollisuu
dessa moraalikii.sityksen merkitys ei ole yhtii selkeii.. Kun talousrikollisuu
dessa pyritiiii.n tyypillisesti kayttii.mii.ii.n hyvii.ksi laissa havaittuja aukkoja, 
moraalinen tuomittavuus on kyettiivii. erottamaan lain kirjaimesta. Usein 
'havaitussa' normiaukossa on kyse tekoa koskevasta tulkinnasta, mutta jos 
yksiselitteistii. normia ei ole olemassa, ei ole tutkittavaa rikostakaan. 
Esimerkiksi erii.issii aineiston jutuissa epaillyt pyrkivi:it hankkimaan ta
loudellista hyotya yleisen moraaliki:isityksen vastaisesti. Kun eraissli 
tapauksissa tekoa ei ollut kielletty laissa, talousrikoskontrolli ei voinut 
puuttua toimintaan. Ilmeisesti perinteisen rikosoikeudellisen saii.ntelyn 
perinteen vuoksi todelliset normiaukot ovat perinteisessa rikollisuudessa 
talousrikollisuutta harvinaisempia. 

J43 (Poliisimiehen haastattelu): "Talousrikoksissa on se hankaluus, ettii. 
onko niissii. tehty moraalisesti vai laillisesti vii.iirin. Teko voi tuntua moraali
sesti hyvin pahalta, mutta sen takaa ei kuitenkaan loydy pykii.liii.. Tii.ssa 
mielessii.laissa on aukkoja." 

Myos teon rikostunnusmerkistOn mukaisuutta koskevien tulkintojen 
tarkoitushakuisuus voi lisata tutk.innanjuridisen miiiirittelyvaiheen tyomlia
rlia. Joissain tapauksissa rikosilmoituksen tekijli on pyrkinyt siviilioikeu
dellisiin tavoitteisiin rikosoikeusjiirjestelmii.n kautta. Ilmoituksen tekijii 
saattaa pyrkiii ohjaamaan tutkintaa oman etunsa kannalta keskeisiin 
tapahtumiin. 

Toisaaltajos asianomistaja tuo ilmoituksessaan kasityksHiii.n tapahtu
mien juridisesta maiirittelystii, tutkinnassa on otettava kantaa naihin 
kasityksiin. Tii.ma miiiirittelyn vaihe ei haastateltujen mukaan useinjuuri
kaan palvele varsinaista rikostutkintaa. 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Asianomistajan ilmoituksessa oli nimetty 
useita eri tekoja potentiaalisina rikoksia, kuten petos, velallisen rikokset, 
sii.ii.stokassarikos/rikkomus, kirjanpitorik:os. Laadin alkuvaiheessa muistion 
nii.iden rikosten tunnusmerkistoistii.ja niihin liittyvistii. ongelmista. Toimitin 
sen muistion tii.lle asianomistajalle. Oletin, ettii. rikosilmoituksen tekijii. 
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paneutuu esittamiini ongelmiin. Kun kuulusteluissa kysyin niistii, hlin ei 
juurikaan pystynyt vahventamaan, miksi juuri mainitut rikokset tulisivat 
kysymykseen." 

Vaikeudet epailtyjen rikosten juridisessa arvioinnissa voivat hidastaa 
tutkintaa monin tavoin. Juridisen arvioinnin vaihe vaikuttaa tutkinnan 
sujuvuuteen. Vaikeudet toiminnan juridisessa mlilirittelyssii heijastavat 
usein koko rikostutkinnan hallittavuutta. Useissa hankalissa jutuissa 
tutkinnan vaikeudet ilmenevi:it j o tekoj en mi:ii:irittelyvaiheessa. Epi:ivannuus 
teon mi:ii:irittelysti:i myos hajottaa tutkintaa. Epi:ivannassa tilanteessa tutkin
nassa on huomioitava vaihtoehtoisen syytteen mahdollisuus. Tiimi:i tarkoit
taa tyomi:ii:irlin lisi:ilintymisti:i esimerkiksi ni:iyton hankinnassa. On myos 
mahdollista, etta juridisen mlilirittelyn pohjaksi tiedustellaan syytti:ijlin 
ki:isitysti:i tunnusmerkiston mukaisuudesta. Ti:imi:i tiedustelu voi viivi:istytti:ii:i 
tutkintaa jopa kuukausilla. 

J44 (Poliisimiehen haastattelu): "Tutkinta aloitettiin vuoden 1996 puolella. 
Meni pari kuukautta ja meinasin tehda tutkinnan lopettamispliiit6ksen. 
Kysyin kuitenkin syyttiijiiltii. Meni taas pari kuukautta kun odotettiin 
syyttiijlin piili.tt>stii. Han sanoi, ettii tutkitaan." 

Tapahtumien hahmottaminen. Rikostutkinnan alkuvaihe voi olla hidas 
myos siksi, etta juttuun liittyvien tapahtumien hahmottaminen on vaikeaa. 
Hahmottamisen vaikeus voi johtua ainakin sekavasta tekotavasta tai 
osatekojen suuresta mi:ii:iri:isti:i ja niiden vi:ilisisti:i epi:iselvistii yhteyksisti:i. 
Lisi:iksi hahmottamisen ongelmaan liittyy myos se, miten tutkintajii.rjeste
ti:ilin prosessin kannalta mahdollisimman tehokkaasti. 

Jutun hahmottamisen ongelma liittyy puuttuvaan aineistoon. Jutun 
tapahtumiin perehdyti:ii:in aineiston kautta. Aineiston pohjalta laaditaan 
tutkintarunko ja pi:ii:iteti:ilin tutkinnan suuntaamisesta. Aineisto on usein 
asiakirjani:iyttoi:i, mutta myos epi:iiltyjen kertomukset johdattavat usein 

tutkijoita juttuun. 

118 (Poliisimiehen haastattelu): "Tama oli kieltiimiittii vaikea, viilillii jopa 
kiisittiimiitt>n tutkittava. Onneksi epiiilty kuitenkin kertoi asioista, niin 
saatiinjotain aikaiseksi. Kertomuksia todennettiin kirjanpidon ja tositteiden 
avulla. Vaikka tositteet oli osittain kyseenalaisia, niiden avulla saatiin 
tapahtumia selvitettyii." 

Ellei ki:iytettavissli ole riitti:ivi:ii:i asiakirjapohjaa tai osalliset eivat halua tai 
pysty kertomaan tapahtumista riitti:ivi:isti, tutkinnan suuntaaminen on 
vaikeaa. Ti:illoin tutkinnassa on ki:iytettavi:i normaalia enemmlin aikaa 

perusasetelman hahmottamiseen. 
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Jl 0 (Poliisimiehen haastattelu): "Juttuna se oli aika kiehtova, kun aluksi ei 
saanut selvliii, mitii siina oli tapahtunut. Piirtelimme ja pohdimme sitii asiaa 
iltakausia. V arsinkin kun tiimii ulkomaan kuvio paljastui, niin tutkinta meni 
aika hiissiikiiksi." 

Nayton keraii.minen on aloitettava jossain vaiheessa, vaikka perusasetelma 
ei hahmottuisikaan kaytetystii. ajasta huolimatta. Jos tutkinnan suuntaami
selle ei ole riittavHi edellytyksia, on vaarana, etta puutteellisin tiedoin 
valmistellut kuulustelut tai etsinnat jii.ii.vat lii.hes tuloksettomiksi. Tutkinta 
voi myos harhautua epaolennaisiin tapahtumiin tai se voi ajautua umpiku
jaan. Turhaan tehty tyo luonnollisesti pitkittii.a tutkintaa. 

Toinen vaihtoehto, eli tarkempi perehtyminen aineistoonja tutkinnan 

suunnittelun jatkaminen paperilla ei valttamatta johda parempaan tulok
seen. V aikka nain valtytii.ii.n suuntaamasta tutkintaa vii.ii.rin, tutkinta ei aina 
etene lainkaan. 

Tutkinnan alkuvaiheessa tehtava valinta tutkinnan suuntaamisesta 
vaikuttaa tutkinnan kestoon. Tutkinnan alkuvaiheessa ei ole aina kaytettii.
vissa sellaista tietoa, etta jutun tutkintaa voidaan suunnata perustellusti. 
Eras tutkinnan keston kannalta kriittinen tekija onkin se, kuinka kauan 
kasilla olevaan aineistoon on perehdyttava sen selvittii.miseksi, voidaanko 

jutun tutkintaa suunnata aineiston perusteella. Koska yksiselitteistii. vas
tausta ei ole, jutun hahmottamiseen liittyva tutkinnan pitkittymisen mah

dollisuus on tunnustettava. 

Nayton keraaminen. Jutun hahmottaminen ja nayton keraii.minen tukevat 
toisiaan. Kun tapahtumat hahmottuvat paremmin, nayton hankkiminen 
tehostuu. Kertyvanaytto auttaajutunhahmottamisessa. Jutunhahmottumi
sen myotii. edellytykset tutkinnan raj aamiseen (nopeuttamiseen) parantuvat. 
Kokonaiskasityksen hahmottuminen riippuu usein siitii., kuinka laajasti 
juttua tutkitaan. Jos osa jutusta rajataan tutkinnan ulkopuolelle, myos 
nii.kemys juttukokonaisuudesta rajautuu. Mita varhaisemmassa vaiheessa 
tutkintaa juttuun liittyvat osat hahmotetaan rajaamisen vaatimalla tarkkuu
della, sitii. tehokkaammin tutkinta etenee. Jos jutun hahmottuminen on 
taysin nayton kerii.ii.misen varassa, juttua ei voi juurikaan rajata, vaan sitii. 
on tutkittava raskaana kokonaisuutena. 

J21 (Poliisimiehen haastattelu): "Juttunahan tiima oli yksi niitii hankalim
pia. Meilla meni pitkiiiin porukalla kun selvitettiin, mitii kaikkia eri tekoja 
tiihiin liittyi. Kokonaisuus oli loppujen lopuksi monimutkainen. Kaikesta 
niiki, etta jutussa oli ollut juristejakin asialla ... " 
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Raskas tutkintakokonaisuus merkitsee suurta tyomiHiraa nayton keraiimi
sessa. My lis kokonaisuuden hallinta on tyoliista. Kokonaisuuden hallinnal
la on erityisen suuri merkitys aineiston kasittelyssa ja esitutkintapoytlikir
jan laatimisessa. 

Tutkinnan paattyessa tutkinnassa kertynyt aineisto kootaan esitutkin
tapoytiikirjaan. Selke a j a jasennelty esitutkintapoytiikirja helpottaa esimer
kiksi syyttlljan tutustumista juttuun, mika osaltaan tehostaa oikeudellista 
prosessia. Eraissa haastatteluissa tuli esiin, etta hajanaisissa jutuissa 
jiisennellyn esitutkintapoytiikirjan laatiminen on vaikeaa. Hajanaisten 
juttujen tutkintaa voidaan kuitenkin selkeyttiiii jossain maiirin suuntaamalla 
ja rajaamalla tutkintaa. 

130 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissa oli niin paljon osatekoja, etta 
ongelmana oli, miten tliman saa jllrkevillin muotoon ja esitettyli oikein. 
Tutkisimme tlitli varmaan edelleen, sieltli kun tuli uusia ja uusia fumoja, 
joiden kiljanpito oli tekemiittli." 

Jutun hahmottamiseen liittyv!it vaikeudet heijastuvat haastateltujen polii
sien mukaan tutkinnan raportointiin ep!itarkan suuntaamisenja puutteelli
sen rajaamisen kautta. Jos tutkinta onjiisentynyt mielekkiiiisti, esitutkinta
pl>ytiikirjan viimeistely on varsin helppoa. Hajanaisen jutun kokoaminen 
selke!iksi esitutkintapoytiikirjaksi on puolestaan paitsi tyoliista myos 
hidasta. Tutkinnan pitkittymisen lis!iksi hajanainen tutkintakokonaisuus voi 
myos vaarantaa jutun tuomioistuinkasittelyn. 

Aineiston laajuus ja hajanaisuus. Esitutkintalain 7 :n mukaan esitutkinnas
sa on selvitettiivii epaillyn puolesta ja banta vastaan vaikuttavat seikat ja 
todisteet (naytto). Talousrikostutkinnassa tutkinta-aineisto muodostuu 
juttuun liittyvista ja tutkinnassa lapikaytiivista asiakirjoista, kuten kirjanpi
toaineistosta, tositteista, sopimuksista, kauppakirjoista sek!i muista yritys
toiminnassa syntyneista asiakirjoista. 

Haastattelujen perusteella aineiston laajuus on merkittiivin talousri
kosten tutkinta-aikoihin vaikuttava tekij a. U seissa tapauksissa poliisi kuvaa 
tosite- ja kirjanpitoaineistoa kuorma-autolliseksi tai siirtolavalliseksi. 

J4 (Poliisimiehen haastattelu): "Tiissa jutussa aineisto oli kiisittlimliton. 
Voin sanoa, etta sellaista aineistomassaa en ole koskaan edessiini nlihnyt. 
Kun menimme toisen tutkijan kanssa Poriin, yhteen vanhaan tehdassaliin, 
siellii oli lastauslavoilla muovipaketeissa mappeja. Sitli mappimliliriili ei 
pystynyt edes laskemaan, niitli oli niin valtavasti." 

Muutamasta kymmenesta mapista koostuvaa aineistoa pidetal:in pienena. 
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Laajan asiakirja-aineiston lapi kayminen on tyolas ja aikaa vieva 
tutkintavaihe. Toisaalta laaj akin aineisto on jossain mlilirin hallittavissa, j os 
tutkija tietlili mitli tulisi etsia. Kun mahdollinen nliytto on, tai ei ole, satojen 
tai tuhansien mappien joukossa, koko aineisto on monissa tapauksissa 
kliytiivli lapi. Tutkinnan kestoon vaikuttaa myos se, miten asiakirja-aineisto 
on jlirjestetty ja miten sitli on sliilytetty. Vain harvoin tutkinnassa olevan 
yrityksen tositteet ovat selkelisslijlirjestyksessa. Erlilissli aineiston tapauk
sessa varsin laaja aineisto oli kumottuna yrityksen kellarissa. 

J31 (Paliisimiehen haastattelu): "Kirjanpitaaineista ali niin laaja, ainakin 
5000 mappia, ja kumattuna astajayrityksen kellarissa, ettli meidiin resurssit 
ei alisi milliilin riittiineet sen lapikiiymiseen. Niin me sitten haettiin sielta 
jaku parisataa mappia, jaissa ali paivii- ja paakirjat vuadelta 1992 ja kiiytiin 
ne lapi mahdallisimman tarkasti." 

Tutkinta-aineisto saattaa olla hajallaan myos maantieteellisesti. Kun 
monissa jutuissa nliyttl> on kerlittliva vertailemalla useamman tutkittavaan 
juttuun liittyvlin yrityksen kirjanpitoa, yritysten sijainti saattaa lisatli 

tutkinnan tyomlilirlili. 

Ill (Paliisimiehen haastattelu): "Keskeisimmiin yrityksen (yritys A) 
kirjanpita tuli kankurssipesiinvalvajaltaja intressiyhtioiden kirjanpidat tuli 
katietsintojen kautta. Yritys A:n kirjanpita ali Helsingissii. pesiinhoitajan 
varastassa. Intressiyhtioidenkirjanpita oli suurimmaksi osaksi Jiirvenpaassli 
A:n taimitiloissa. Siellii. ali ainakin kahden yrityksen kirjanpitaa. Osa 
edellisten yritysten kirjanpidosta ali Juvallaja sita kiiytiin selvittiimiissii.. En 
muista takavarikaitiinka se. Neljiinnen intressiyhtion kirjanpitaa haalittiin 
Oulusta." 

Jos kyseiset yritykset sijaitsevat kotimaassa, vertailu on yleensli mahdollis
ta. Ulkomailla sijaitsevien yritysten tietojen saaminen on haastateltujen 
poliisimiesten mukaan epavarmaa ja hidasta. Useissa tapauksissa tutkijat 
jattlivlit ulkomailla sijaitsevia yrityksili koskevat tiedot hankkimatta, jos 

riittlivli nliytto on kerlittlivissli muutoinkin. 
Rajattaessa tutkintaa myos tutkinta-aineisto supistuu. Toisaalta 

asiakirja-aineiston merkitys on kuulusteluihin verrattuna korostunut ja 
talousrikostutkinnassa on painotettava asiakirjanliyton kerlilimistli. Esimer
kiksi epiiillyn tunnustus on pyrittlivli osoittamaan todeksi asiakirjanliyton 
avulla. Asiakirjanliyton korostunut merkitys edellyttalikin usein laajaa 
aineistoa ja siten suurta tyomlilirlili. 

J35 (Paliisimiehen haastattelu): "Nii.yton hankkimisessa ali vaikeinta 
luottovaltuuksien rajaaminen. Jos olisi lii.hdetty epii.iltyjen kertomuksesta, 
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kaikki olisi kaatunut. Oikeudessa oli sii.listopankkitarkastus, hallitus ja 
epiiillyt. Aineisto paisui niin laajaksi, etta tutkinta pitkittyi." 

Tutkinnan sujuvuuden kannalta onkin keskeista, voidaanko osa laajasta 
asiakirja-aineistosta jiittiili selvittiimiittii. (Katso edellii J31 poliisimiehen 
haastattelu, s. 72) 

Yksittiiisten tekojen viilinen yhteys. Talousrikosjutut ovat usein osateoista 
muodostuvia rikoskokonaisuuksia. Eriiissli aineiston tapauksissa tutkintaa 
on rajaamisen sijasta jouduttu laajentamaan varsinaisten rikosepailyjen 
ulkopuolisiin tapahtumiin. Tutkinnassa on huomioitu epailtyjen henkiloi
den ja rikosten lisliksi myos epailtyjen kanssa asioineita henkiloita ja 
yrityksia, epaillyn suorittamia laillisia liiketoimia seka joitain kontrollin 
tavoittamattomiinj aaneitli tekoj a, esimerkiksi rikosoikeudellisesti vanhen
tuneita tai vanhentumassa olevia tekoja. (Vrt. Vuorinen 2000b, 53-56) · 

J24 (Poliisimiehen haastattelu): "Kuulusteluissa kuultiin myos vanhentu
neistaja vanhentumassa olevista teoista. Niita tietoja tarvittiin kokonaisuu
den selvittiimiseksi." 

llikoksen tapahtumakehys vaikuttaa tutkinnan kestoon. Yksittiiisen ja 
selkelin talousrikoksen tutkinta on sujuvampaa kuin useista yksittiiisista 
osateoista muodostuvan kokonaisuuden. Jos rikoksen tunnusmerkistO 
tayttyy useiden toimintojen ja mlilirlittyjen olosuhteiden yhdistyessli, 
tutkinnassa on kyettavii osoittamaan paitsi nlimii toiminnot ja olosuhteet, 
myos niiden valinen yhteys. 

V aativimmissa jutuissa tallaisia yksittiiisili osatekoj a on lukuisia. Kun 
osatekojen yhteys on tunnusmerkiston kannalta keskeinen, tutkintaa ei 
voida rajata tai pilkkoa. Nain tutkintakokonaisuus muodostuu vaistiimattli 
raskaaksi. 

Rikoksen peittely. Myos talousrikosten toteuttamistapoihin liittyvat tekijiit 
vaikuttavat tutkinnan sujuvuuteen. Suunnitelmallisimmissa talousrikosju
tuissa rikolliset ovat pyrkineet vaikuttamaan kiinnijiiiimisen todennlikoisyy
teenja siiUi. aiheutuviin menetyksiin. Useissa aineistonjutuissa on esimer
kiksi otettu huomioon rikoshyodyn menettiimisen mahdollisuus jo rikosta 
toteutettaessa. rukoshyoty on pyritty katkemaan jiiljittiimiselta. Toisaalta 
rikolliset ovat myos pyrkineet peittelemaan tekojaan estalikseen tekojen 
paljastumisen tai vaikeuttaakseen tutkintaa. 
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J33 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissiijutussa oli koko ajan vaikea yhdis
tiili, mista eriista miki!kin raham!ilirii oli tullut. Kaikki jliljet oli koitettu 
peittiili, etta niiden seuraaminen olisi mahdollisimman vaikeaao Rahat oli 
muutettu obligaatioiksi. Ne oli ikaan kuin saavissa, jossa niita hiimmennet
tiin,ja sieltajaettiin eteenpiiino SamaHa oli tuotu uusia varoja mukaano Eli 
niita rahoja oli pilkottu mikii minnekino Tiissii oli pirun sekaisin, kun oli eri 
obligaatioita ja sitten on joku jiiiinnos ja se jiiiinnos meni jonnekino 0 0" 

Rikosten toteuttamisen suunnitelmallisuudessa on talousrik:oksia tutkivien 
poliisien mukaan merkittavia erojao Talousrikollisuudessa, jossa rikokset 
ovat perinteista rikollisuutta suunnitelmallisempiaja monimutkaisempia, 
rik:osten toteuttamistapa vaikuttaa merkittavasti tutkinnan sujuvuuteen. 
V astaavasti, vaikka rik:olliset pyrkivatkin tekemaan rikokset mahdollisim
man hyvin, perinteiseen rikollisuuteen syyllistyvat rikolliset eivat pyri 
juurikaan vaikeuttamaan rikostutkintaa. Todennakoisesti useimmat perin
teisiin rikoksiin syyllistyvat eivat edes kykenisi vaikeuttamaan tutkintaa 
samalla tavoin kuin monet talousrikolliset. 

J12 (Poliisimiehen haastattelu): "Ihmisiii on niin erilaisia. Kysyin kerran 
epiiillyltii, etta sinii pitkitat tutkintaa niiillii tempuillasi. Sanopa ihan rehelli
sesti, ettil. minkii vuoksi taas tuonkin teit. Epli.ilty nauroi itsekinja myonsi, 
etta tiimii nyt oli vain tiillainen temppu. 0 0" 

Talousrikosten korostunut suunnitelmallisuus kertookin paitsi rikoksista j a 
niiden vaikutuksesta tutkinnan kestoon, myos rikoksia tekevista henkilois
ta. Onkin perusteltua pohtia, mika osuus talousrikoksista epaillyilla henki
loilla on tutkinnan kestoon. 

4.3 Epailtyjen henkiloiden osuus 

Eptiiltyjen miiiirii. Jokainen juttuun liittyva epailty lisaa jutun vaatimaa 
tyomaaraa. Useampi epailty tarkoittaa tutkinnassa useampia kuulusteluja 
ja mahdollisia pakkokeinoja seka myos laajempaa nli.yton hankintaa. 

Epiiiltyjen miiiirli. vaikuttaa erityisesti kuulustelujen vaatimaan 
tyomaarli.li.n. Kun jokainen kuulustelu on suunniteltava yksilollisesti, 
lukuisat kuulustelut voivat pitkittaa tutkintaa kuukausilla. 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Siinii meni aika monta kuukautta kotietsin
niin ja epli.iltyjen kuulustelujen vlililliio Taisi olla neljiin kuukauden tauko: 
tiimli aika meni sen aineiston llipikiiyntiin ja kuulustelurunkojen rakentami
seeno Tiillaisen kuulustelun suunnittelu ja sen sitominen tekoon vaatii 
keskim!ilirin kaksi viikkoa tyotiio" 
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Hyvin valmisteltu kuulustelukaan ei aina vie tutkintaa eteenpiiin. Monet 
epiiillyt yrittiiviit hankaloittaa tutkintaa kiistiimiillii kaiken kuulustelussa 
esitetyn ja kieltiiytymallii yhteistyostii poliisin kanssa. 

149 (Poliisimiehen haastattelu): ''Nlimii. kaverit oli kovia kiistlimitiin. He 
tiesivii.t vannasti, etta olivat tehneet vii.ii.rin, mutta kiistivii.t silti." 

Epailtyjen kuulustelu on vuorovaikutustilanne, jonka sujuvuus riippuu 
kuulusteltavien henkiloiden suhtautumisesta ja yhteistyokykyisyydestii. 
Usein myos epiiiltyjen henkilokohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, 
millaiseksi kuulustelutilanne muodostuu. 

JlO (Poliisimiehen haastattelu): "Epii.illyt kiisti kaiken: kuulustelin rouvaa 
ja hii.n on vaikeimpia tapaamiani haastateltavia, vaikka olen kuulustelut 
satoja ihmisiii.." 

Epiiiltyjen henkilokohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tutkintaan kuuluste
luja laajemmin. Esimerkiksi tutkintaan liittyviit prosessiviiitteet, tutkintaan 
osallistuneita poliisimiehiii vastaan tehdyt kantelut ja rikosilmoitukset sekii 
muu tutkinnan pitkittiimiseen tiihtiiiivii oikeudellisen j iirj estelmlin hyviiksi
kaytto rajoittuu aineistonjutuissa yksittiiisiin epailtyihin. 

Talousrikoksista epaillyt ovat varsin hyvin tietoisia oikeuksistaan. 

Vaikka kyse ei olisikaan oikeudellisenjiirjestelmlin hyviiksi kayttiimisestii, 
oikeussuojak:einojen kiiytto pitkittiiii talousrikosjuttujen tutkintaa. Pitkitty
neet tutkinta-ajat ovatkin eras oikeuksiin piiiisemisen hinta. 

J27 (Poliisimiehen haastattelu): "Ongelmana oli, etta epii.illyt hankki 
asiantuntijalausuntojaja teki kantelun erityistilintarkastuksen suorittaneesta 
tilintarkastajasta tilintarkastuslautakuntaan. Siellii. hiukan moitittiin tai 
oikaistiin tii.tii. tilintarkastajaa. Kantelua ei voi pitii.li kieroiluna. Velkasuhde 
oli sen verran epii.selvli, etta kumpikin lopputulos oli mahdollinen." 

Eriiitii epailtyjii leimaa poliisien silmissii herkkyys turvautua oikeussuoja
keinoihin. Tallaisia epiiiltyja luonnehditaan, osak:si nimenomaan toimintan
sa ja toimintatapojensa vuoksi, hankaliksi ja haikiiilemiittomiksi, mutta 
myos asiantunteviksi ja alykkaiksi henkiloiksi. 

112 (Poliisimiehen haastattelu): ''Takavarikkoasiaan liittyen kyselin eri 
paikoista, oliko epii.illyn vastine tullut. Kyselin eri tuomioistuimista, niin 
niissii. kauhisteltiin, etta ei kai vain hii.n! Hii.n kun on niin vaikea ihminen, 
ettajos sille vaikka kii.tta antaa, siitii.joutuu vielii. itse linnaan. Hii.n on kyllli 
myBs erinomaisen taitavaja iilykiis henki/0." 
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Haastatellut poliisit korostivat usein epailtyjen alykkyyden vaikutusta 
tutkintaan. Tama korostaminen merkinnee sita, etta talousrikoksiin ryhty

vat henkilot ovat poliisien arvioiden mukaan alykkaiimpia kuin muihin 

rikollisuuden muotoihin syyllistyvat. 

Jl6 (Poliisimiehen haastattelu): "Eosin epailty kai ajatteli, etta kun han ei 
sano mitiliin, niin me ei saada mitaan. Mutta kun asiat alkoi tulia joka 
tapauksessa ilmi, niin han Iaski, etta tliytyy kertoa jotain. Kuulusteluissa 
naki, etta epailty ei ollut mi.kaan tyhma vaan energinen ja vakuuttava 
kaveri. Han esimerkiksi punnitsi kaikki sanomisensajajos han halusi sanoa 
jotain epamaaraistlija vihjaavaa, niin siihen se sittenjai: ei sitli saanut sen 
enempaa avoimeksi vaikka kuinka yritettiin. Han kylla antoi ymmiirtiiii ja 
vihjaili paljon enemman kuin sitten lopulta sanoi. Han pyrki kontrolloimaan 
sitli tilannetta loppuun saakka: ei hlin omaa osuuttaan kertonut loppuun 
saakka milloinkaan. Eli tarinaa tulee, mutta ei han paljon sitten kerro." 

Epaillyn alykkyyden merkitys tutkinnan kestoon liittyy paitsi rikosten 
toteuttamiseen, myos epailtyjen kykyyn kontrolloida itseiill.nja kuulustelu

kertomustaan. Vaikka kuulustelujen merkitys nayttona ei ole asiakir

janii.yton veroinen, kuulustelukertomusten ristiriitaisuudet saattavat saastaa 

tutkinnan tyomaaraa j ohtamalla poliisin oikealle tutkintapolulle. Kertomus 

saattaa myos olla silla tavoin ristiriitainen, etta epailty kiistaessalin yhta 

rikosta tunnustaa toisen rikoksen. 

Epiiillyn tavoitettavuus. Tutkinta pitkittyy myos, jos epailtya ei tavoiteta 

kuulusteluihin. Kotimaassa piileskeleva epailty tavoitetaan yleensa suhteel

lisen nopeasti. Talousrikoksista epaillyt oleskelevat kuitenkin usein ulko
mailla. Tiimajohtuu monesta tekijiista. 

Ensinnlikin talousrikos paljastuu yleensajonkin ajan kuluttua tapah

tuneesta,jolloin rikoksen tekijli on halutessaan ehtinyt poistumaan maasta. 

Toiseksi talousrikoksista epaillyilla on yleensa hyvat taloudelliset ja 

sosiaaliset edellytykset parjata ulkomailla. Talousrikoksista epliiltyjen 

kielitaito on llihes poikkeuksetta hyva. He ovat myos matkustelleetja siten 

tutustuneet erilaisiin kulttuureihin. Suunnitelmalliseen toimintaan liittyy 
haastattelujen mukaan myos se, etta epaillyt hankkivat tietoa myos siita, 

milia tavoin eri maiden valiset rikollisten luovutusta koskevat sopimukset 
vaikuttavat piileskelyyn. 

Rikoksista epailtyjen luovutusta koskevien asioiden kiisittely kestaa 
yleensa pitkaan. Kaytiinnon mahdollisuuksia saada epiiilty pakkokeinoin 

kotimaahan kohtuullisessa ajassa pidetliiin heikkoina. Tiima vaikuttaa 

siihen, kuinka usein luovutusmenettelyyn ryhdytiill.n. 
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J27 (Poliisimiehen haastattelu): "Ongelmana oli koko tutkinnan ajan se, ettii 
pliliepli.ilty oli ulkomailla. Sain hli.neen kerran puhelinyhteyden, jossa 
selostin meneillli.li.n olevaa tutkintaa. Ilmoitin myos, ettii hli.ntli. tarvittaisiin 
kuulusteluun. Silloin epli.ilty lupasi tulia Suomeen." 

Epli.ilty ei tullut Suomeenjajuttu vanhentui. 

Ellei epiiilty ole tavoitettavissa tutkintavaiheessa, eri maiden viranomaisten 
luovutukselle miiiirittelemlit edellytykset eiviit aina tiiyty. Se etta paarikok
sesta epiiiltyii ei tavoiteta vaikuttaa usein myos avunantorikoksen tutkin
taan. 

Epiiiltyjen asiantuntemusja asema. Talousrikollinen teko edellyttiiii. usein 
monimutkaisten talouseliimiin kiiytiintojen hallintaa. Edellii. tuotiin esiin, 
etta poliisi arvioi epiiiltyjen toimintaa usein iilykkyyden kautta. Epii.illyt 
ovat usein myos taloudellisten kiiytiintojen asiantuntijoita. Onkin tii.ysin 
mahdollista, etta epailty on poliisia tai asianomistajaa parempi rikostoimin
taympii.riston asiantuntij a. 

Kun talousrikollisuuteen liittyvat taloudelliset intressit ovat huomat
tavat, rikoksesta epaillyillii voi olla kiiytettavissii.iin huomattavia resurssej a. 

Niiitii. resursseja voidaan kayttiia parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden 
palkkaamiseen seka rikoksen tekovaiheessa, tutkintavaiheessa etta tuo

mioistuinkii.sittelyssa. 

113 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tli.ssli. olijoitain sellaisia vaihtovelkakirja
jiirjestelyjii, jotka ihmetytti. Pli.li.tettiin selvittli.li. ne heti. Ja siin!!hli.n oli 
tunnettu asianajaja, konkurssiasioihin ja velallisen rikoksiin erikoistunut 
henkilO taustalla. Ne oli kli.yttiineet ammattimiehiii, ja varmaan tli.llainen 
vaihtovelkakirjahomma olisi mennytkin lli.pi, jos tutkintaa ei olisi aloitettu 
ja ruvettu selvittli.mli.li.n muitakin asioita tarkemmin." 

Eriiathaastatellut kuvasivatkin, kuinka rikostutkinnasta muodostuu pahim
millaan ja hitaimmillaan lainopillinen peli, jossa asiantuntijat viiittelevii.t 

teon laillisuutta tai laittomuutta tukevilla argumenteilla. 
Erii.lit talousrikokset ovat luonteeltaan sellaisia, etta epaillyt kuuluvat 

yhteiskunnan poliittiseen tai taloudelliseen eliittiin. Vaikka epaillyn asema 
ei periaatteessa saa vaikuttaa tutkintaan, julkisuuden henkiloihin kohdistu
vien tutkintatoimenpiteiden tarpeellisuus on harkittava erityisen tarkasti. 
Tiimajohtuu yhtaalta ep!i.illyn oikeusturvastaja toisaalta tutkintaedellytys
ten sailyttiimisestii. 

J7 (Poliisimiehen haastattelu): "Toisaalta tli.ytyy olla tarkkana ettei leimaa 
ketli.li.n vli.iirin perustein esimerkiksi kutsumalla kuulusteluun. Moni pitli.li. 
sitli. syytteenli.. Se, ettii tietli.li. jostakin asiasta on ihan eri juttu kuin ettii olisi 
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tehnyt sen rikoksen. Syytii epll.illii -kynnyksen ylittyminen on todella tarkka 
paikka On mietittavii ketii pyydetiiiin kuulusteluun." 

Ediiden haastateltujen mukaan merkittiivassa asemassa oleva epailty lisaa 
paineita jutun tutkinnassa tehtyjen tulkintojen oik:eellisuudesta. Tama 
j ohtuu paitsi median, my lis epaillyn kayttiirnien asiantuntijoiden kohdenta
masta paineesta. Kun tutkijan tyota arvioidaan eriilinlaisen suurennuslasin 
avulla, tutkijan korostunut huolellisuus pitkittaa tutkintaa. 

J7 (Poliisimiehen haastattelu): "Ajateltiin, etta menniiiin yhtiossli sen verran 
ylos, etta on varmasti ulkopuolinen. Kuinka ollakaan, ilmeni, etta hiin oli 
piiiikonna. Siina huomaa olevansa hyvin iikkia yksin, kun rupeaa tarpeeksi 
isokenkiiisten kanssa miettimiiiin, etta onkohan tiissii nyt rikos vai ei. Siellii 
puolella on kyllii avustajaa, jotka kiiiintiiviit kaiken parhain pain." 

Tutkijaan tai muuhun yksittaiseen toimijaan kohdentuneet paineet ovat 
ilmeisesti eraissa jutuissa pitkittiineet oik:eudellista prosessia. Kun tapahtu
mien miilirittely riippuu tulkinnoista, tulkintoihin voivat vaikuttaa myos 
rikosoik:eudellisesti epaasialliset tekijat. Ilmeisesti vastuun valttamiseksi 
juttuja on siirretty toisille tutkijoille tai toiseen yksik:koon tutkittavaksi. 
Joissakinjutuissa tutkinnan aloittamista on viivytetty, kunnes tutkittavien 
rikosten vanhentumisaika on tullut kasille. 

J41 (Poliisimiehen haastattelu): "Meidiin jutut voi olla sellaisia, etta ne 
vaatii viikkotolkulla punnintaa siinii., etta mitii tiissii on tapahtunut, ja onko 
teko rikos vai ei. Sitten jos siinll vielii on joku julkisuuden henkilo, jonka 
takia tulee paineita ulkoapiiin, niin helpommallahan siitii plilisee, kun 
tuuppaa sen pois. 

Luulen, etta epiiiltyjen asemalla on ollut vaikutusta. Jutussa on 
kuitenkin paikalliset omat kuviot, ja epiiiltyina kaupungin ykkosmies ja 
veropomo. Sitii katsotaan kieroon, jos joku epiiilee, miten homma on tehty. 
Jos juttu olisi vanhentunut, siihen ei olisi piiiissyt verottaja, poliisi eikii 
kukaan." 

Uhkailu. Talousrikoksista epailtyjen asemaan liittyy myos epailtyjen 
suhteet vaikutusvaltaisiin henkiloihin. Poliisien mukaan eralit epliillyt 
yrittiivat vaikuttaa asemaansa tutkinnassa viittaamalla vaikutusvaltaisiin 
suhteisiinsa. 

135 (Poliisimiehen haastattelu): "Tiissii jutussa epaillyt oli yhteiskunnan 
ylemmistii kerroksista, vaikka juttuun ei liittynyt julkisuutta tai muuta 
sellaista. Mutta tarkkana piti olla koko ajan. Antoi myos ymmiirtiiii., etta on 
poliittisia suhteita; ottaa entisen oikeusministerin avustajaksi ja ilmoittaa 
oikeuskanslerille. Sellaista isotteluaja uhittelua." 
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Kliytiinnossa uhkailun merkitys jlia vii.haiseksi. Poliisi ymmlirtlili, etta 
uhittelulla ei ole pohjaa, jos tutkinta suoritetaan lainja ohjeiden muk:aises
ti. Lisiiksi on ilmeistli, etta uhkailuissa esiin tuodut henkilot eivlit voi, 
eivatka todenniikoisesti edes halua, vaikuttaa tutkinnassa olevaan asiaan. 

119 (Poliisimiehen haastattelu): "Siihen aikaan oli tulossa vaalit. H.iinellli. 
oli liikekumppanina poliitikko, josta piti tulla seuraava oikeusministeri. Eli 
kuultiin sitli. normaalia uhkailua. Jos se menee pitemmiille, niin osoitetaan 
esimiehelle." 

Onkinmahdollista, etta uhittelunja arvovaltaisten suhteiden esiin tuomisen 
tarkoitus ei ole tutkintaan vaikuttaminen. Kyse voi ennemminkin olla 
erlilinlaisesta neuvotteluasetelmien hakemisesta tai luonnollisesta reagoimi
sesta tutkinnan tuomaan uhkaan. 

4.4 Tutkintamenetelmien vaikutus 

Tyolaat menete !mat. Haastatellut poliisimiehet vertasivat talousrikostutkin
taa usein palapelin rakentamiseen. 

133 (Poliisimiehen haastattelu): "Osin talousrikosjuttujen selvili.minen voi 
olla sattumankauppaa. Tli.ssiikin oli hirmuinen sotku; pieniii yksityiskohtia 
ja pankkitiedusteluja tehtiin pirun paljon. Se on niin kuin palapelin kokoa
mista., tuolla on tuollainen ja tli.li.lla vastaava pala. Tein monta turhaa 
pankkitiedustelua, kun yritin varmistaa, mihin varat oli menneet. V astaus 
oli, etta litteranumeroita ei pystytii selvittli.m!i.lin. Piste. 

Se oli sellaista palapelin kasaamista., etta monta kertaa meni itselliikin 
litterat sekaisin." 

Vertaamalla talousrikostutkintaa palapelin kokoamiseen korostetaan, etta 
jutuissakerlittliva naytto muodostuu pienistli yksittais1stli paloista. J okaisel
la palalla on oma paikkansa tutkintakokonaisuudessa. Toisaalta palojen 
yhdisteleminen on tyolasUija aikaa vievaa. Vertauksen sislilin onkuitenkin 
rakennettu usko siihen, etta oikeat palat loyUivat paikkansa tutkintaan 
kaytetyn ajan myotli. 

J42 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkinta oli kaikkiaan hidasta., koskajoka 
asia piti kaivaa jostain esille ja varmistaa, etta mihin se kuuluu. Eli jos 
meillli on peukaloitu kirjanpito, niin meidiin pitiiii osoittaa se viili.riiksi ja se 
tapahtuu siten, etta me osoitetaan siinii olevat tositteet vlili.riiksi. Ja sitten me 
naulataan se juttu kiinni niin etta sieltli. ei plilise ulos." 
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Rikostutkinnassa painotetaan asiakirjanayton merkitysta. Kuulustelut ovat 
keskeisia vain epliiltyjen tietoisuutta ja teon tahallisuutta osoitettaessa. 

J14 (Poliisimiehen haastattelu): "Tilssii oli suurimmaksi osaksi asiakir
janiiytto, millii toimittiin. Ei pelklit puheet riitii, pitiiii olla asiakiijaniiyttoii." 

Tyolaimmatja eniten aikaa vievat tutkintamenetelmat liittyvatkin asiakir
janliyton keraamiseen. Kysymys onjuuri siita pienista paloista muodostu
vasta nliytosta ja tyostli nii.iden palojen oikean paikan loytamiseksi. Kun 
tyotli on paljon, nii.yton kerliii.minen tutkijan nii.kokulmasta ilmeisen selville 
asioille turhauttaa. 

J19 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissiikin oli vankilasta vapautunut kaveri, 
joku tyoton ollut toimitusjohtajana. Vaiva on siinii, etta vaikka sen niikee 
selviisti. etta kaveri ei ole koskaan tehnyt toimitusjohtajan hommia, niin sen 
nayttliminen vaati monta sivua paperia." 

Talousrikostutkij an tyohOn liittyy yksinkertaisia rutiiniluontoisia ja hitaasti 

etenevili menetelmiaja tehtavili. 

J12 (Poliisimiehen haastattelu): "Se on sellaista miinan purkamista ja viela 
hitaampaa. Se kysyi kylla kiirsivallisyyttii." 

Eras tutkinnan tehostamisen ongelma liittyykin tyon vaatimuksiin. Kun 
rutiiniluonteisia mutta tyolaita tehtaviii., kuten aineiston selvittii.mista, ei 
voida antaa poliisin tehtaviin kouluttautumattoman apuhenkiloston tehta
vliksi, merkittavii. osa tutkinnan tyomii.ii.rii.sta jii.li tutkijan tehtavliksi. 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Apuna ei ollut ketiiiin. Tyo oli poliisin 
hommaa. Meita oli 4-5 kaveria sitii tekemiissaja se oli kova tyo. Siina oli 
vanhentumisuhkakin piiiill!i.." 

Toisaalta juttuun Iiittyvien pienten yksityiskohtien selvittely voi helpottaa 

jutun hahmottamista ja varmistaa siten tutkinnan oikeaa lopputulosta. 
Tii.ma kuitenkin pitkittaa tutkintaa. 

Tutkintaresurssit. Tutkinnan resurssit ovat rajalliset. Talousrikosten 
tutkintaan koulutettuja tutkijoita on jutusta riippuen kii.ytettlivissli 1-3. 
Enemmii.n tutkijoita vaativissa tyovaiheissa tutkijavoimaa voidaan tayden
tii.li hetkellisesti. Tyon Iuonteen vuoksi, suurempi tutkijaryhmii. ei aina 
tehosta tutkintaa juttuun kiiytettavien tyotuntien suhteessa. 
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J7 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkittiin tiimli. juttu kahdestaan yhden 
lainassa olleen poliisin kanssa. Tietty porukkaa oli toki paljon sellaisissa 
tyovaiheissa, joissa sitli. tarvittiin. Mutta harvoin kuulusteluissakaan tarvi
taan niin paljon viikeli. yhtli. aikaa. Ei siinli. isoillajoukoilla olisi ollut kovin 
paljon tekemistiikaan. Se on sellaista puurtamista ja kun kuva muodostuu 
pala palalta, niin sitli. on vaikea siirtliajollekin muulle. ltse joutuu tekemll.lin 
kuulustelutkin. Eline on ihan sellaisia tyovoittoja, kunhan vaanjostain pli.in 
aloittaa." 

Tutkijaresurssien kaytto liittyy tutkintaotteeseen. 1990-luvun puolivalissa 
yleistyi niin sanottu reaaliaikainen tutkintaote. Reaaliaikaisessa tutkinnassa 
rik:oksia pyritaan tutkimaan niiden ollessa viela kaynnissa. Harmaan 
talouden torjuntatyo on osoittanut, etta reaaliaikainen tutkinta on tuloksel
lista ( esim. Vasara 1997). 

Reaaliaikainen tutkintaote sitoo enemman tutkijoita yhteenjuttuun. 
Toisaalta jutun tutkinta on jossain maarin nopeampaa. Reaaliaikaisen ja 
perinteisemman j alkikateisen tutkintaotteen vaatimissa resursseissa ei siten 
ole huomattavia eroja. 

Reaaliaikainen ote tehostaa erityisesti rikoshyodyn takaisin saantia. 
Kun rik:oksiin puututaan nopeasti, rikoshyOdyn jaljet eivlit ole ehtineet 
peittya. 

130 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiimli. tapaus oli se, josta alkoi ri
koshyOdyn jli.ljittli.misprojekti. Jli.ljitys onnistui kuulustelemalla, kotietsin
noilliija kiiymiillli. eri puolella Suomea. Katsottiin papereista kuka oli ollut 
viimeisin ostajajajiiljitettiin kaikkein arvokkaimpia tavaroita." 

Reaaliaikaiseen otteeseen liittyva rikoshyOdyn jaljittaminen lisaa jossain 
maarin tutkinnan tyomaaraa. Vaikka tutkinnan erityinen tavoite ei olisikaan 
rik:oshyodyn takaisin saaminen, reaaliaikainen ote saattaa parantaa rikok
sen tutkintaedellytyksia muutoinkin. Aika peittaa paitsi rikoshyOdyn, mylls 
rik:oksen jalkia. 

J24 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissli liihdettiin liikkeelle vlihiin myohli.is
syntyisesti. Oltaisiin ehkii pli.iisty parempaan lopputulokseen, jos sitli. olisi 
pli.iissyt tutkimaan tuoreena." 

V aikka tutkinnan yhteydessa ei puhuttaisikaan reaaliaikaisesta tutkimusot
teesta, tyomliliranja tiettyjen tutkinnan vaiheiden kiireellisyyttli arvioitaes
sa on mahdollista laajentaa tutkintaryhmaa. 

19 (Poliisimiehen haastattelu): "Jalkikiiteen olen ajatellut, etta niillli. tiedoil
la mitkli. oli kiiytettlivissii, tutkinnan olisi joiltain osin voinut tehdii. toisin. 
Ainakin siinii vaiheessa, kun alkoi hahmottua, miten laajasta paketista oli 
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kyse ja miten pal jon rikoksia paljastuu. Ja kun alkoi hahmottua myos se, 
etta kamppailemme koko a jan vanhentumisaikojen kanssa. Ehk.a olisi voinut 
laajentaa tutkintaryhmii.ii. hetkellisesti, etta olisi saanut muutamat paketit 
alussa nopeammin pois. Nythii.n tiitii on tutkittu suppeammalla ryhmiillli 
pitkli aika ja se on aika puuduttavaa. Se on riskialtistakin, kun aineiston 
kiisittely ja siihen liittyviit tiedot on pienen porukan hallinnassa." 

Laajemman tutkintaryhman etuja ovat paitsi jossain mitiirin nopeutuva 

tutkinta, myos vastuun ja aineiston hallinnan jakautuminen useamman 
tutkijan kesken. Kun aineiston hallitsee useampi tutkija, yhden tutkijan 
siirtyminen muihin tehtiiviin ei juuri vaikuta tutkinnan etenemiseen. 

Pakkokeinot. Tutkinnassa kaytettavat pakkokeinot ovat keskeinen osa 
tutkintamenetelmiii. Parhaimmillaan pakkokeinojen kaytto tehostaa tutkin
taa ja turvaa tutkinnan edellytykset. Pakkokeinojen kiiyton edellytyksena 
on kuitenkin niiden kiiyton valttii.miittomyys. 

J19 (Poliisimiehen haastattelu): "Tiimii puristettiin niin nopeasti, koska 
epiiilty oli vangittuna. Normaalitahtiin verrattuna tahti oli kyllii liian tiukka 
-eli olisi pitii.nyt olla yksi mies lisii.ii. tai kolme viikkoa lisii.ii.. Tiissii otettiin 
vaan ne olennaiset jutut, eikii ryhdytty kaikkea kaivamaan esille. En balun
nut, ettii haetaan jatkuvasti jatkoa vangitsemiselle. Silloin kun meillii on 
joku vangittuna, niin me loukataan sen ihmisen perusvapautta. Silloin me 
tehdiiii.n myos tOitii eikii liihdetii minnekii.ii.n lomille eikii urheiluvapaille. 
V oin ainakin sanoa oikeudessa rehellisesti, etta poliisi tekee tiiysillii to ita." 

Tasapainoilu pakkokeinojen viilttii.mattomyyden ja epaillyn perusoikeuk
sien viilillii on usein vaikeaa. Eraissii jutuissa onkin jiilkikiiteen ollut 
arvioitavissa, etta pakkokeinoj en kayttii.minen olisi ollut tutkinnan sujuvuu
den kannalta tarpeellista. 

J27 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkinta olisi nopeutunut selviisti, jos 
epiiillyn matkustuskieltoa olisijatkettu. Sillli olisi voinut ollajopa merkitys
tii prosessiin, sillii epliilty oli oleellinen henkilo asian selvittiimisessii." 

Pakkokeinojen valttii.mattomyys arvioidaan osanamuitakaytettavia tutkin
tamenetelmii:i. Paatos pakkokeinojen kayttii.misestii tehdaan epi:iillystii 
rikoksesta saatujen tietojen perusteella. Myos arviot epiiillysti:i henkilosti:i 
vaikuttavat pakkokeinojen ki:iyttiimiseen. 

Pakkokeinojen kayttii.minen voi ii.rsyttiiii. epiiiltyi:i, mikii voi johtaa 
valituksiin tai kanteluihin. Haastatellut poliisimiehet toivatkin esiin, etta 

sovinnollinen, pakkokeinojenkiiyttoa valttavi:i tutkintaote voi olla sujuvuu
den kannalta jarkeva. 
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J46 (Poliisimiehen haastattelu): "Taustatietojen mukaan firman omistaja oli 
hyvin royhkea ja iiiirimmii.isen tiukka. Oli ajateltavissa., etta siitii tulee uusi 
valitusryoppy." 

Aineistossa on tosin yksi esimerkki tapauksesta, jossa sovinnollinen tai 
herrasmiesmainen tutk:intaote oli osoittautunut tehottomaksi. 

J31 (Poliisimiehen haastattelu): "Juttu tuli meille toisella tavalla kuinjuttu 
yleensa tulee: Paikallisyksi.kko olijo aloittanut esitutkinnan syksyllii 1993 
ja oli tutkinut sitii omaHa tavallaan aika herrasmiesmiiisesti tai varovasti. 
Paikalliset olivat tehneet siniinsa ihan oikeata ja tarkkaa ty5tii, ja keskitty
neet oikeisiin asioihinkin, mutta he eivat olleet menneet siinii tarpeeksi 
syvalle." 

Epliiltyj en henk:iloiden huomioon ottaminen, esimerkiksi juuri tutk:innasta 
tehtlivien valituksien vlilttlimiseksi osoittaa, etta talousrikostutk:intaa ei 
tehdli tyhjiossli. Tutkiva poliisi ottaa tai joutuu ottamaan huomioon tutki
musotetta j a kliytettlivia menetelmili valitessaan muitakin nak:okulmia kuin 
tutkinnan tehokkuuden. Toisaalta tutkinnan tehokkuus ei aina edellytli 
voimakkaimpien kliytettavissli olevien menetelmien kliyttoli. Pehmelimpien 

menetelmien kayttliminen heijastuu kuitenkin usein tutkinnan vaatimiin 
resursseihin ja tutkinnan kestoon. 

Tutkinnan ruuhkautuminen. Talousrikosten tutk:intaanja tutk:intamenetel
miin liittyvlit ongelmat pitkittavlit tutk:inta-aikoja. Yleisimmin haastatte
luissa esiin noussut ongelma oli resurssien riittlimlittomyys ja kiire. 

Rajalliset tutk:intaresurssit merkitsevlit joissain tapauksissa, etta 
kiireellisenli tutkittavaksi tuleva juttu syrj liyttlili tutkinnassa toisen jutun. 

J41 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissii oli poikkeuksellisen kova kiire. Se 
tuli meille juuri joulun alla., kun lomat oli jo sovittuna. Tiimli olisi vanhen
tunut tammikuun 26. pii.ivii, joten siinli ei ollut kuin kolme tai neljii viikkoa 
aikaa tutkinnalle. Siinii tuli jumalaton kiire. Pyydettiin EOA:ltii, etta han 
siirtii.isi yhden toisenjutun tutkinnan aloittamista." 

Tutkittavien juttujen ruuhkautuminen merkitsee sitli, etta juttujen tutkin
nassa ei voida vlilttlimattli kliyttlili tutkinnan sujuvuuden kannalta parhaita 
menetelmili. Kaikissa tilanteissa ei ole riittavlisti resursseja esimerkiksi 
edelli!. kuvatun reaaliaikaisen tutkimusotteen kliyttlimiselle. 

Tutkintamenetelmiii tukeva peruskiisitys. Aikaisemmin (ks. jakso 4.2) on 
pohdittu jutun hahmottamisen vaikeudenmerkitystli tutk:innalle. Hahmotta
misen vaikeus heijastuu myos tutk:intamenetelmiin. Keskeisimpien mene-
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telmien, kuten etsintOjenja kuulustelujen tarkoituksenmukainen toteutta
minen edellyttaa hyv!i!i peruskasityst!i jutusta. 

J7 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkinta oli pimeiissii hapuilua, ennen kuin 
selvisi ne raamit, joissa liikuttiin. Vasta sitten voi liihteii kuulustelemaan, 
kun tietiiii keneltii kysyy ja mitii kysyy. Mylls kotietsintli tehtiin vasta 
myohemmin, kun tiedettiin tarkalleen mitii haetaan ja mistli hyllystli hae
taan. Ei siinii olisi ollut mitiiiin jiirkeii, jos ei olisi tiennyt mitii haetaan ja 
mistli haetaan. Eli siinii on kyse tarkoituksenmukaisuustekijoistii." 

Epatarkka tai virheellinen kasitys jutusta merkitsee usein v!i!irien tai v!i!irin 
kohdennettujen menetelmien kayttoa ja siten ylim!i!iraista tyota. 

Eraissa jutuissa n!iyton hankkiminen on vaikeaa, koska tehokkaita 
menetelmia ei ole kaytettavissa. Esimerkiksi eraissli arvopaperi-ja lahjusri
koksissa on vainharvoin olemassa asiakirjanayttoajamuunnliytonhankki
minen on yleensa vaikeaa. 

J47 (Poliisimiehen haastattelu): "Ilmionii sisiipiirijutut [sisapiiritiedon 
viiiirinkiiytto] on ihan kiinnostava, ja niistii keskustellaan paljon. Mutta 
tuomioon piiiiseminen edellyttlili, etta tiissii pitiiisi olla nauhuri plllillii." 

J8 (Poliisimiehen haastattelu): "Niiyton hankkiminen on vaikeaa lahjusju
tuissa, kun todistajia on yleensii vaikea saada." 

Tutkijoiden osaaminen. Tehokkaiden tutkintamenetelmien rajoituksena 
saattaa olla myos tutkijan henkilokohtaiset taidot. Talousrikospoliisit ovat 
palisa!intoisesti korkeakoulutettuja j a rutinoituneita rikostutkij oita. Heidan 
ammatillisen perusosaamisensa tasoa, esimerkiksi tutkintamenetelmiin, 
tunnusmerkistoihinja kuulustelutekniikoihin liittyv!iii osaamista, voidaan 
haastattelujen perustella pitaa hyv!in!i. Talousrikostutkinnassa tarvitaan 
kuitenkinjoitain erityistaitoja, joita tutkijoiden tulisi kehitt!i!i aktiivisesti. 

Eri maiden viranomaisten yhteistoiminta edellytt!i!i sujuvaa kom
munikaatiota. Eras kansainvalistyv!in talousrikollisuuden tutkinnan ongel
ma on puutteet tutkijoiden kielitaidossa. 

JlO (Poliisimiehen haastattelu): "Ulkomailta ei tahtonut saada mitiiiin 
tietoja, ja kaikki uhkasi jaada arvailujen varaan. Sitten siinii oli kielitaito
kysymyksetja kaikki." 

Toinen yleistyva ja samalla voimakkaasti eriytyva osaamisen ala on 

tietotekniikka. Kolmas talousrikostutkinnan edellyttiimii erityisosaaminen 
on taloudellisten kayt!intojen, erityisesti kirjanpitotekniikan hallinta. 
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14 (Poliisimiehen haastattelu): "Jotkut on perehtyneet talouspuoleen 
paremmin kuin toiset. Ja kyllah!in me erii.issli tilanteissa on kliytetty meidlin 
asiantuntijayksikon ekonomisteja, jopa kuulusteluissa. Heitli on kliytetty 
myos verotusasiantuntemusta koskevissa kuulusteluissa." 

Puuttuvaa asiantuntemusta voidaan paikata ryhmlityOskentelyllii tai kiiyttii
miillii ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiistiikin huolimatta tutkijoiden perus
ammattitaito ja monipuolinen erityistaitojen hallinta ovat sujuvan tutkinnan 
keskeisiii edellytyksiii. 

Ulkopuoliset tahot. K!i.ytettiivissii olevat tutkintamenetelmiit ja tutkinnan 
sujuvuus riippuvat myOs eriiistii ulkopuolisista tahoista. Haastattelujen 
perusteella muiden talousrikoskontrolliin osallistuvien viranomaisten, 
syyttajienja tuomioistuimen, tukea pidetiiiin erittiiin tlirkeiina. 

IS (Poliisimiehen haastattelu): "Puheenjohtaja plilitti, etta han ei vangitse 
epliiltyli. Tietysti jos hiinet olisi vangittu, meille olisi tullut niin paljon 
kiireitli, etta tlimli olisi pal jon pienempi kokonaisuus kuin nyt. Nyt voitiin 
rauhassa suunnitella. Loppujen lopuksi koko jutun kannalta se oli ehkli 
hyvii, ettei silloin vangittu. Mutta kyllii. silloin alioikeuden pii.ii.toksen 
jii.lkeen tuntui etta tutkinnalta putosi pohja." 

Kuten sitaatti osoittaa, tuomioistuimen tai syyttlij!i.n kannan myOtii tutkija 
saattaa joutua muuttamaan valmista tutkintasuunnitelmaansa. V aikka tiillii 
ei olisikaan vaikutusta tutkinnan lopputulokseen, tutkiva poliisi saattaa 
pitiiii tuomioistuimen tai syyttlijiin erilaista kantaa henkilOkohtaisena 
epaluottamuksen osoituksena. 

Useissa haastatteluissa tuotiin esiin, kuinka tutkinta saattaa menetel
mallisesti tyrehtyii ulkopuolisten tahojen hitauteen. Ulkomaisia yhteyksiii 
pidetiiiin tiissii suhteessa erityisen hitaina. 

no (Poliisimiehen haastattelu): "Interpol-yhteydet on tlillaisen jutun 
hoitamisessa toivottoman hitaita: Siinli voi mennll viikkoja kun pitliisi 
toimia tuntien ja pii.ivien sisii.ll!i. Jos tlitli ei olisi tutkittu kiireellli ja pii.ii.sty 
liikkuvaanjunaan mukaan, niin se olisi jatkunut kauemmin ja vahingot olisi 
aina vain kasvaneet." 

Ulkopuolisten hitauden vuoksi tutkiva poliisi turvautuu muihin menetel
miin. Tiima on valttiimatOnta erityisesti silloin, kun esimerkiksi vahinkojen 
rajoittaminen edellyttiili nopeaa puuttumista rikollisiin toimiin. 

Myos kotimaisissa yhteyksissii on ongelmia. Esimerkiksi ulkopuolis
ten tekemien tutkintatoimenpiteiden, kuten pankkitiedustelujen suorittami
sen sujuvuus riippuu tiedustelujen merkityksestii pankille itselleen. Jos 
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tutkinnasta ei ole viilitOntli hyotyii pankille itselleen, tiedustelut kestliviit 
pitempiiiin. Tiimii johtuu ilmeisesti tiedusteluista aiheutuvasta tyostli ja 
kustannuksista. 

J31 (Poliisimiehen haastattelu): "Olisi kyllii aika hankalaa, jos meidiin 
pitiiisi maksaa siitii, etta saadaan esitutkinta-aineisto kasaan. Silloin olisi 
helpompi suorittaa kotietsintii ja kiiydii hakemassa ne tiedot, mihin meillii 
on pakkokeinolain perusteella oikeus." 

Poliisilla olisi kiiytossiiiinkeinoja,joilla niiitii ulkopuolisia tahoja voitaisiin 
painostaa. Tiillainen painostus voisi kuitenkin heikentaa tutkinnan edelly
tyksili myohemmissiijutuissa. Kiiytlinnossii viivytykset onkin vain hyvak:
syttiiva. 

Kolmas haastatteluissa mainittu tutkintamenetelmiin ja tutkinnan 
sujuvuuteen vaikuttava ulkopuolinen ryhmii on rikoksesta epailtyjen 
avustajat. Haastateltujen poliisimiesten mukaan eraat avustajat yrittavat 
vaikeuttaa tutkintaa muun muassa neuvomalla paamiehiiiiin turvautumaan 
kyseenalaisiin keinoihin. 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Epiiiltyjen "neuvonnassa" oli painotettu 
sitii, etta niimii rikokset edellyttiiviit tahallisuutta, joka puolestaan edellyttiiii 
tietoisuutta. Kun kukaan ei liihde kertomaan siitii, mitii muut tiesiviit, tai 
mitii kautta saijotain, niin kyllli. se huomattavasti vaikeuttaa meidiin tyotii. 

Joissain kuulusteluissa joutui ldiymlilin aika tiukkoja keskusteluja 
avustajan kanssa. Tulikin joskus huomautettua moraalisesta puolesta. 
Jouduttiin sanomaan, etta ei voida sallia sitii, ettli piilimiestli. ohjataan 
viiiiriin vastauksiin. Mutta pelisii.ii.nnot tuli kyllii selvii.ksi myohemmin." 

Kunjoissain talousrikollisuuden muodoissa asiakirjanliyton hankkiminen 
on vaikeaa, tutkintaa on suunnattava muun nayton keraiimiseen. Muuta 
nayttoa keriitiiiin use in kuulemalla todistaj ia. Myos todistaj an asema saattaa 
vaikuttaa tutkintaan. 

J8 (Poliisimiehen haastattelu): "Kun teimme niiitli. kyselyjll, niin monet 
olivat ymmiirtiineet, etta keskustelut oli luottamuksellisia. Kun sitten totisen 
paikan edessii kysyttiin samoja asioita, se oli monelle vaikeaa. Eriiskin 
todistaja kertoi asian kiusaantuneena, mutta varsin totuudenmukaisesti vielii 
meillll, mutta loivensi jollakin tapaa asiaansa oikeudessa." 

Kuulustelujenja todistajakertomusten asiakirjanaytto!i vlihaisempi merki
tys johtuu osittain siita, etta kertomukset saattavat muuttua kysyjiin ja 
tilanteen mukaan. Taman huomioon ottaminen vaikeuttaa tutkintaa erityi
sesti jos jutussa ei ole saatavissa asiakirjaniiyttoa. 



87 

4.5 Muodollisten vaatimusten vaikutus 

Tutkinnan rajaaminen. Keskeisimpiinii muodollisista vaatimuksistajohtuva 
tutkinnan kestoon vaikuttava tekija on tutkinnan rajaaminen. Tutkinnan 
rajaamista koskeva liikkumavara on tutkivan poliisinja syyttlijiin viilisen 
yhteistyon perusta. Tiitii kysymystii pohditaanjaksossa 4.8. 

Toinen muodollinen tutkinta-aikoihin vaikuttava tekijli on tutkintaan 
liittyvat omaisuuden turvaamista tai takavarikkoa koskevat erilliset proses
sit. Joissakin tapauksissa prosesseissa on oikeussuojan hakemisen sijaan 
ollut kyse tarkoituksellisesta tutkinnan viivyttiimisestii, jolla on pyritty 
heikentamaan tutkinnan edellytyksia. 

Omaisuuden takavarikkoa koskevien prosessien lisliksi myos pakko
keinoja, kuten matkustusoikeuden rajoittamista tai vangitsernista, koskevat 
prosessit ovat mellm yleisiii. Juttuun liittyvat erilliset prosessit lisaavat 
tutkinnan tyomiiiiraa ja pitkittavat tutkintaa. Kun ratkaisuun haetaan 
muutosta ylemmlistli tuomioistuimesta, kiisittely kestiili usein kuukausia. 

114 (Poliisimiehen haastattelu): "Syytteen nostamiselle asetetut miiiiriiajat 
riippuivat naistii takavarikoista. Takavarikosta valitettiin hovioikeuteen ja 
eikli tuomiota muutettu. Sitten piti hakeajatkoa alioikeudessa tiille syyteoi
keuden kiiyttiimiselle ja siitlikin valitettiin hoviin. Naiden vakuustakavarik
kojen kiiyttiiminen onkin jatkuvaa prosessoimista eri oikeusasteissa." 

SamaHa poliisi kiiyttaa tutkintaresurssejaan rikostutkintaan viilillisesti 
liittyvien seikkojen, kuten hukk:aarnisvaaran osoittamiseen. 

114 (Poliisimiehen haastattelu): "Oikeus soveltaa omaisuuden hukkaamises
sa yleisen eliimiinkokemuksen mukaista harkinnanvaraisuutta. Ei kovin 
helppo osoittaa hukkaamisvaaraa, kun kyse voi olla henkiltistli, joka on 
ensimmaistli kertaa poliisin kanssa tekemisissii, eikli hiin ole ryhtynyt 
mihinkiiiin valmisteleviin toimenpiteisiin. Miiliriiajat ja hukkaamisvaaran 
osoittaminen olikin ongelmallisinta." 

Rikosten vanhentuminen. Rikosten vanhenturnisen uhka on talousrik:ostut
kinnan erityiskysymys. Koska talousrikollinen teko voi ajoittua pitkiille 
ajalle, rik:oksen vanhentumisen alkamisajankohta ei aina ole selkeii. Kun 
rik:oksen ilmitulo ja tutkinta yhdessii venyvat usein yli lyhimmiin vanhentu
misajan, poliisin on aina tutkinnan alkuvaiheessa otettava kantaa rikoksen 
mahdolliseen vanhenturniseen. 

JIB (Poliisimiehen haastattelu): "Tiimii vanhentumisasian piihkiiily aiheutti 
alussa usean kuukauden mittaisen viiviistyksen." 
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V anhentumisaika riippuu paitsi vanhentumisen alkamisajankohdasta, myos 
siita, mita rikosta tutkitaan. Tutkija kayttaakin merkittavaa valtaa tutkinnan 
alkuvaiheessa maaritellessaan epailtya rikosta. 

Jl (Poliisimiehen haastattelu): "Poliisi haluaa olla varma ja turvata selus
tansa sikali, etta tietiiii mita rikosta tutkitaan. Jos esimerkiksi ryhdytliiin 
pakkokeinoja kiiyttiimiilin, niin on tiedettavll mista rikoksesta epllilliilin. Eli 
siinll poliisi joutuu tekemiilin syyttiijalle ja tuomioistuimelle kuuluvaa 
arviointia." 

Tutkija voi maarittelynsa tueksi neuvotella syyttajan kanssa, mita rikoksia 
jutussa tutkitaan. Tutkijan asema epailtyjen rikosten maarittelijana on 
kuitenkin korostunut kahdesta syysta. Ensinnakin se, etta tutkittaville 
jutuille nimetaiin syyttaja jo tutkinnan alkuvaiheessa, ei ole kovin yleista. 
Tutkijalla ei siis kovin usein ole nimettyaneuvottelukumppania,jamaarit
tely tehdaan tutkintarylunassa. Toiseksi monet tutkijat kuin myos syyttajat 
korostavat tutkinta- ja syyttamisvaiheiden erillisyytta. V akiintuneet toimin
tatavat ovatkin eras poliisinja syyttajan vlilisen yhteistyon este. Toiminta
tavat ovat kuitenkin jossain mliarin muuttumassa. 

Tutkivan poliisin vallan kaytto korostuu erityisesti jutuissa, joissa 
poliisi katsoo, etta rikosta ei ole tapahtunut. 

J21 (Poliisimiehen haastattelu): ''Voi olla ja onkin, etta joillakin ei ole 
rohkeutta tehdil. tutkinnan lopettamispil.lltostii, kun pelil.talln kanteluja. 
Minusta jutun pitil.ll menestyil. ja jos siinll on tallainen laista loytyvii aukko, 
niin sita on turha yrittil.ll vllkisin lllhteii tayttiimiilin. Sen piiiitoksen voi tehdii 
jo poliisitasolla, ettiijiitetaiinjuttu tutkimatta, kun sen tietiiii kuitenkin etta 
se ei tule menestymiiiin." 

Eraat haastatellut pitavlit siis mahdollisena, etta poliisin kynnys tehdli 
tutkinnan lopettamispaatos on liian korkea. Tahiin vaikuttaa muun muassa 
mahdollisuus, etta pliatoksesta kannellaan. Taman kasityksen mukaan 
poliisi siis kayttaisi voimavarojaan turhaan juttuihin, jotka eivlit missaan 
tapauksessa etene syyttajali pitemmalle.7 

Kun jotkut asianomistajat kliyttavat rikosoikeudellista jarjestelmaa 
myos siviilioikeudellisten ongelmiensa selvittamiseen, tutkinnan sujuvuus 
edellyttaii, etta poliisi tekee tutkinnan lopettamispaatoksen aina kun se on 
aiheellista. 

7 On selvil.ll, etta tutkinta.kynnyksen on oltava matalampi kuin syyttlimisk:ynnys. Esimer
kiksi tilanne, jossa kaikki syyttiijiille toimitetut esitutkinnat johtaisivat syytteeseen, ei 
ole tavoiteltava. Esitutkintalain 43 §:ssii on tutkivalle poliisille annettu ratkaisuvaltaa, 
jota sen myos tulee kllyttiiii. 
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143 (Poliisimiehen haastattelu): "Vlilillii tuodaan yksityisoikeudellisia 
pulmia tutkittavaksi ja pyydetiiiin katsomaan onko niissii rikosta. Tlillaisia 
asioita on tyrkyllli pankkimaailmassa ja niin kuin tiissii tapauksessa my5s 
verottaj all a." 

Tutkinnan lopettamispliatOkset on perusteltava huolellisesti. Tutkinnan 
lopettamispaatOksista tehtyjen kanteluiden voidaankin usein nahdajohtu
van paatosten puutteellisista perusteluista, ei niinkaan vaarlistli ratkaisusta. 

Muodollinen toimivalta. Muodolliset toimivaltakysymykset johtavat 
eriiisiin ongelmiinmyos kansainvlilistyvan talousrikollisuuden torjunnassa. 
Kun talousrikollisuus ei noudata valtioiden rajoja, tehokas rikollisuuden 
torjunta edellyttaa valtioiden rajoja ylittlivaa kontrollia. Useissa haastatte
luissa tuli kuitenkin esiin, etta Interpolia pidetaan tehottomana yhteistyo
kumppanina. Toisaalta muodollisen toimivallan puuttuminen rajoittaa 
epavirallisten yhteyksien hyvaksi kayttlimistli. 

110 (Poliisimiehen haastattelu): "Meillii oli yksi saksankielentaitoinen 
kaveri, joka otti epiivirallisia yhteyksiii Saksaan ja saikin jotain tietoja. 
Sitten tuli takapakkia, kun Interpol-viiki rupesi sanomaan, etta me menetel
liiiin laittomasti ja siihliitiiiin suvereenissa valtiossa. Etta tllstii tulee vielli 
diplomaattinen selkkaus." 

Myos erilaisten oikeuskulttuurien valiset erot vaikuttavat talousrikoskont
rolliin. Esimerkiksi tapauksissa, joissa rikoshyotya on siirretty ulkomaille, 
omaisuuden takaisin saaminen edellyttiiii pitklia ja kallista prosessointia 
siina maassa, jonne omaisuus on viety. 

130 (Poliisimiehen haastattelu): "Laitoin oikeusapupyynn5n silloin 1992. 
Kaksi kuukautta sitten [1997] tuli soitto, etta se oli valitettavasti jiiiinyt 
p5ydlillii alimmaiseksi. Kysyttiin, etta onko oikeusavulle vielii tarvetta. 
Tlimii on kyllii melkein kaikissa niissll. jutuissa, joissa omaisuutta on raj an 
ulkopuolella- se jiiii sinne." 

Muun muassa omaisuuden takaisin saamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi 
poliisi ei virkansa puolesta ryhdy aktiivisiin toimiin omaisuuden palautta
miseksi, vaan prosessointi jaa asianomistajan tehtlivaksi. 

130 (Poliisimiehen haastattelu): "Esitutkinnassa ilmeni, etta epaillyt vieraili 
usein Floridassa. Epll.iltiin, etta rahaa mennyt olisi sinnekin. Selvisi, etta 
siellii oli ollut ainakin 5 asuntoa ja useita rakentamattomia kiinteistojli.. 
Omaisuus oli hankittu tiimi!n toiminnan aikana. Sinnehi!n ne varmaan jlii. 
En usko, ettli. pesli.llii on ollut mahdollisuuksia realisoida niitii. Pitiiisi hakea 
siellli oikeusteitse piiiitos, ja se on kallista puuhaa." 
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Asianomistajan edellytykset kiiynnistiiii vaadittava prosessi ovat usein 
viranomaisia heikommat. 

4.6 Hallinnollisten tekijoiden vaikutus 

Tutkinnan edellytykset. Hallinnollisilla tutkinnan kestoon vaikuttavilla 
tekijoillii tarkoitetaan liihinna talousrikostutkinnan edellytyksia. Keskeisili 
kysymyksili ovatkin onko tutkinnan henkiloresurssit riittlivat ja kohdenne
taanko nama resurssit oikein. 

Eraiden haastateltujen poliisimiesten mukaan talousrikostutkinnan 
resurssit eivat ole olleet riittliviit. Resurssien kapeus on heijastunut muun 
muassa tutkittavienjuttujen ruuhkautumisena. 

J44 (Poliisimiehen haastattelu): "Tutkintaan ei mennyt manta kuukautta. 
V aikka siita on yli kaksi vuotta kun tutkintapyynto tuli niin, puoli vuotta 
meni ennen kuin tutkinta aloitettiin." 

Kun tutkittavia juttuja on enemmlin kuin edellytyksili tutkia niita, on 
arvioitavajuttujen tutkinnan kiireellisyyttli. Tutkintaa tai tutkinnan osia ei 
aina voida tutkia luontevassa jru:jestyksessli, vaan jokin kiireellisesti 
tutkittava juttu voi kiilata kesken olevan tutkinnan viiliin. 

J7 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissii ensimmiiisessil. vaiheessa meni kaksi 
kuukautta. Sitten siihen tuli eriis toinenjuttu viiliin." 

Talousrikoksia tutkivien yksikoiden ruuhkautuminen on pidentlinyt rikos
ten tutkinta-aikoja. Jutturuuhkat hidastavat paitsi tutkinnan aloittamista 
myos aktiivista tutkintavaihetta. Mita kauemmin rikoksen tapahtumisesta 
on, sitli todenniikoisemmin rikoksestajiilineetjaljet peittyvlit. 

Henkilosto. Tutkittavienjuttujen ruuhkautuminen heijastuu myos tyoympli
ristossli. Jatkuvat ruuhkat nakertavat tyon palkitsevuutta, jolloin tehtaviin 
sitoutuminen ja tyomoraali saattavat loystyli. 

J19 (Poliisimiehen haastattelu): "Minulle se on selva, ettil. joskus toita 
tehdil.il.n neljiin jil.lkeen. Tiiil.lla on sen verran korkea tyomoraali, mutta 
toisessa yksikossii on sattunut sellaistakin, ettil. kun pari kaveria on ollut 
putkassa, tutkija on urheilukilpailussa tai jossain. Jotkut taas puhuu, etta 
pidatetaiin ja jos haetaan vangittavaksi, niin hiin, joutaa siellii olemaan. 
Joskus sanotaan, ettil. pistetaiin epailty kaappiin niin han tunnustaa." 
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Alalla toimivat pitiivat talousrikospoliisin tyOta kuluttavana. Talousrikos
tutkijoiden vaihtuvuus onkin ollut suuri. Toisaalta talousrikostutkintakoke
musta arvostetaan muualla poliisi- ja oikeushallinnossa. Edetessaan 
urallaan tutki j at j attiivat aukon talousrikostutkinnan kenttiityohOn. 

Tutkijoiden vaihtuvuus vaikuttaa talousrikosten tutkinnan sujuvuu
teen. Vaikutus on erityisen suuri,jos tutkija siirtyy muihin tehtaviin kesken 
tutkittavan jutun. Jutun tutkinta voi pysahtya taysin, jos juttua koskeva 
tieto on yhden tutkijan hallussa. Talloin uusi tutkija joutuu tekemaan 
suuren tyon perehtyessaan juttuun. 

J40 (Poliisimiehen haastattelu): "Jos alussa huomataan, etta tutkittavajuttu 
on laaja, niin siihen sidotaan useampia tutkijoita senkin takia, etta jos 
tutkija llihtee toiseen virkaan, niin jatkuvuus sllilyy. Olen pitiinyt sitii 
periaatetta, etta henkisessii mielessiikin tarvitaan vlihintiiiin kaksi tutkijaa." 

Tutkijoiden vaihtuvuus luo paineita talousrikospoliisien kouluttamiseen. 
Vaikka tutkija omaksuukin tutkinnan perusedellytykset suhteellisen 
nopealla perehdyttamisella, kokeneen ja rutinoituneen tutkija-aineksen 
siirtyminen muihin tehtaviin vaikuttaa kiistatta tutkinnan sujuvuuteen ja 
tutkinta -aikoihin. 

JlO (Poliisimiehen haastattelu): "Siirryin tiimil.n tutkinnan aikanakoulutus
tehtiiviin ja se vei kaiken aikani." 

Tutkinnan organisoinnilla pyritaan tehostamaanhenkiloresurssienkayttoa. 
Tutkinnan kannalta on tarkoituksenmukaista, etta kaytettiivissa oleva 
asiantuntemus pystytaan hyodyntamaan. Esimerkiksi erityisasiantuntijoi
den kiinnittyminen juttuun riippuu siita, kuinka paljon heillii on aikaa. 
Myos muun mahdollisen apu- tai lainahenkiloston tarve ja saatavuus on 
selvitettiiva. Tutkinnan sujuvuus riippuu myos siitii, kuinka hyvinjokaisen 
tutkijan henkilokohtaisten vahvuuksien valjastamisessa onnistutaan. 

J33 (Poliisimiehen haastattelu): "Meitii oli ekonomi-tarkastaja, kolme 
tutkijaa ja yksi muu tutkija lainassa. Alkuun meitii oli viisi, mutta joukko 
pieneni pikkuhiljaa. Kun niimii. talousihmiset ovat yhdessii. jaoksessa, niin 
niitii saa juttuun sen verran kun niillii. riittii.ii. aikaa. Tii.ysipllivllisyys on 
kiinni ehtimisestii. Ja osalla ei ole poliisivaltuuksia, ne ei voi kuulustella, 
osa tutkijoista taas ei tykkiia kuulustella." 

Tutkinnan organisointi on tutkinnanjohtajan tehtiiva. Sillii, kuinka suuren 
osan tyoajastaan tutkinnanjohtaja voi kohdentaa tutkintaa viilittomiisti 
tukeviin tehtiiviin, on huomattava merkitys tutkinnan sujuvuudelle. Esi-
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merkiksi tutkinnanjohtajien muiden tyotehtavien, kuten seminaarien ja 
koulutustilaisuuksien on arveltu pitkittaneen joidenkin juttujen tutkintaa. 

J3 5 (Poliisimiehen haastattelu ): "Tutkinta kesti kaksi vuotta ja keskimii.iirin 
mukana oli kolme tutkijaa. Aluksi tutkinnanjohtajalla oli niin paljon 
hommia, ettei hlin pystynyt keskittymlil!n tiihl!n juttuun. Oli luentoja ja 
virkamatkojaja muutenkin paljon poissa. Tutkijat oli viihl!n tuuliajolla." 

Talousrikostutkinnan resurssien riittavyyttii arvioitaessa onkin otettava 
huomioon paitsi tutkijoiden maara, myos se, voidaanko tutkijoille ja 
erityisesti tutkinnanjohtajille turvata riittava tyorauha. On vaarana, etta 
muun muassa koulutus-, kehittamis-, tiedotus- j a hallintotehtavlit lisiilinty
vat poliisin varsinaiseen tyohOn, eli rikosten tutkintaan, kohdistettavan 
tyopanoksen kustannuksella. 

Viranomaisten yhteistoiminta. Toinen merkittava tutkintaresurssien 
kohdentamiseen liittyva kysymys on virastojen ja viranomaisten valinen 
yhteistoiminta. K.itka eri alojen tai alueellisten viranomaisten valilla 
pitkitt1Ui. tutkintaa turhaan. 

J30 (Poliisimiehen haastattelu): "Oltiin tekemisissii monen eri ulosottovi
ranomaisen kanssa, ja siinii oli pientii alkukankeutta. Kun eri halleissa 
ollutta omaisuutta hoidettiin, niin vaikeudet johtui siitii, etta omaisuus oli 
eri kunnissa kuin mikii oli epiiillynja hlinen yhtionsii kotipaikka." 

Monesti viranomaisten valinen kitka johtuu kokemuksen puuttumisesta. 
Vielli 1990-luvun puolivalissa talousrikollisuuden aalto oli vasta tavoitta
massa pienia maaseutukuntia. Naissa kunnissa toimineilla viranomaisilla 
ei ollut tuolloinjuurikaan kokemusta viranomaisten valisestli yhteistoimin
nasta talousrikollisuuden torjunnassa. Useat viranomaiset eivat myosklliin 
uskoneet, etta talousrikollisuus oli yleistymassli myos harvemmin asutuilla 
seuduilla. Ulkopuolisiin talousrikostutkijoihin saatettiinkin suhtautua 
epailevasti. 

J21 (Poliisimiehen haastattelu): "Tehtiin monenlaisia tiedusteluja ja hom
mattiin kaikki mahdollinen virallisista rekistereistii saatavat tieto, verotus
tiedot ja kun otettiin useamman vuoden veroilmoitukset ... En sin verojohta
ja kieltiiytyi antamasta tietoja. Laitoin pojille takavarikkom!Uiriiyksen 
mukaan. Tiimiikin oli varsinainen episodi. Hiin kuvitteli, etta ne on sellaisia 
tietoja, jotka eiviit kuulu poliisille ollenkaan, mutta kun on tietty rikos niin 
onhan meillii pakkokeinot kaytettavissii samoin kuin pankkisalaisuuskin 
murretaan." 

Tiilt!i osin tilanne on kuitenkin muuttunut ratkaisevasti. 
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Viranomaistoiminnan ongelma on joissain tapauksissa ollut myos 
oikean, toimivaltaisen viranomaisen lOytiiminen. Talousrikosjuttujen 
forum-sitiinnokset ovat toisinaan tulkinnanvaraisia. Oikeaa viranomaista 
koskevat erilaiset tulkinnat saattavat j ohtaa tilanteeseen, j ossa juttu siirre
tiilin useita kertoja eri viranomaiselta toiselle. 

Jl 0 (Poliisimiehen haastattelu): "Juttu ei alkanut lupaavasti. Forumiin liittyi 
kaikenlaista hupaisaa, !run yritys aloitti toimintansa Vantaan kulmilla ja 
siirtyi ihan lyhyen matkaa Helsingin puolelle. 

Vietiin juttu Pasilaan syyttiijiille. Aineistoa oli hiivatinmoinen 
kassillinen, ja meitii oli useampi mies sitii kantamassa. Syyttiijii tutki 
ankarasti papereitaja totesi, ettiijuttu kuuluu Vantaalle. Asiaa selvitettiin, 
ja liiiininsyyttiijii miiiiriisi sen Helsinkiin tutkittavaksi. Vietiin paperit takai
sin." 

Kiirkevimmissa niikemyksissa juttujen virastosta toiseen ja tutkijalta 
toiselle pallottelun syyna pidettiin vastuun valttelyii vaikeassa jutussa. 

J41 (Poliisimiehen haastattelu): "Juttu meni verottajalta poliisille ja sieltii 
meidiin aluekonttoriin ja vasta sitten tiinne. Se meni aika monien kiisien 
kautta ennen kuin se tuli minun poydiille. Tiissii meinasikin kiiydii niin, ettii 
/askettiin se//ainen ailw, etta se ei vanhene oma//e poydii//e. Siirretiiiinjuttu 
seuraavalle, joka huomaa kiireen, mutta siirtiiii sen vielii eteenpiiin. Saadaan 
asia kiisiteltyii niin, ettii ei joudu vastuuseen virkavirheestii, mutta toisaalta 
ei myoskiiiin tarvitse itse tehdii ratkaisuja. Juttu lykiitiiiin jollekin kuumana 
perunana." 

Talousrikollisuuskontrollin kannalta onkeskeista, etta kaikki viranomaista
hot sisallyttiivat talousrikostorjunnan omaan toimintastrategiaansa. Talous
rikoskontrollia ei voida jattaa vain rikoksia tutkivan poliisin tehtavaksi, 
vaan muiden viranomaisten j a koko hallintoj iirj estelmiin tuki on merkittava 
osa talousrikostutkinnanja -kontrollin kohdentamista. 

4.7 Sidosryhmien panoksen vaikutus 

Talousrikostutkinnan merkittavin sidosryhma on asianomistajat. Myos 
eraiden kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten seka j oidenkin tutkinnas
sa avustavien yksityisten tahojen, kuten pankkien ja teleoperaattoreiden 
panos on tutkinnan keston kannalta keskeinen. Tutkijan ja syyttajan 
yhteistyon merkitysta tutkinnan kestoon arvioidaanjaksossa 4.8. 

Asianomistajan aktiivisuus. Aktiivinen asianomistaja pystyy vaikuttamaan 
tutkinnan sujuvuuteen. Asianomistaja voi rikosilmoituksessaan tuoda esiin 
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epiiillyt rikokset yksiloidysti sekii toteuttaa tilintarkastuksen, jossa esitut
kinnan tarpeet otetaan huomioon. 

J41 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tiissa oli hyva verotarkastuskertomus 
taustalla. Jos me oltaisi jouduttu itse miettimlilin sita kuviota, ei oltaisi 
ehditty mitenkii.lin. " 

Erityisesti verottaja on asianosaisena yleensii pystynyttarjoamaan tutkival
le poliisille tiimiin toivomaa tukea. 

J2 (Poliisimiehen haastattelu): "Asianomistajan kanssa oli erinomaisen 
hyva yhteistyo. Asianomistaja oli llilininverovirasto, jota edusti eriis asian
valvoja. Jutussa oli asianvalvojan tekemli. seikkaperliinen tutkimuspyynto. 
Siita oli helppo liihtea liikkeelle." 

Yksityisellii asiaosaisella ei sen sijaan usein ole mahdollisuuksia eikii 
viilttiimiittii haluakaan tukea esitutkintaa. Esimerkiksi konkursseihin liitty
vissii rikoksissa konkurssipesiin mielenkiinto rikoksiin lakkaa,jos ilmenee, 
ettei pesiissii ole jaettavaa varallisuutta. Joissakin tapauksissa asia on viety 
poliisitutkintaa pelkiistiiiin yksityisoikeudellisten etujen valvomiseksi. 

Ill (Poliisimiehen haastattelu): "Pesli.nhoitaja avusti vain siina mli.iirin, etta 
hlinella oli tlimli kirjanpitoaineisto hallussa. Mutta peslili kiinnostaa ennen 
muuta raha. Siellii alkoi usko loppua, kun peslistli ei ollut rahaa saatavilla. 
Misslilin nimessli sieltii ei saatu riittavlili tukea tutkinnassa." 

Asianomistajan puuttuva mielenkiinto on tutkinnan kannalta ongelma. 
Vaikka jutussa ei olisikaan mahdollista saada omaisuutta takaisin, rikostut
kinnasta voi olla muutakin hyotyii, myos asianomistajalle. 

J9 (Poliisimiehen haastattelu): "Jos velkoja toteaa, etta mitlilin ei ole 
saatavissa, niin heiltii lopahtaa mielenkiinto. Tiissii jutussa tliytyi olla raju 
usko asiaan, etta edes kuvitteli saavansajotain takaisin. Toisaalta kyseessli 
on myos sellainen jiirjestely, joka on tiirkeli.ll. selvittliii. V aikka taloudellista 
etua ei saada takaisin, tlimli on hyvin opettavaista asianomistajallekin. 
Miten tlimii kuvio voidaan toteuttaa, miten oikeuslaitos suhtautuu siihen ja 
miten siihen voi varautua ennalta." 

Haastatellut poliisimiehet uskoivat, etta asianomistajan aktiivisempi tuki 
olisi tehostanut tutkintaa useissa aineistonjutuissa. Yksiloidyn rikosilmoi
tuksen puuttuminen voijohtua paitsi asianomistajan mielenkiinnon lopah
tamisesta, myos asianomistajan varovaisuudesta. Aiheettomaksi osoittautu
van rikosilmoituksen tekijii voijoissain tilanteissajoutua itse syytteeseen. 
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J12 (Poliisimiehen haastattelu): "Asianomistajaa piti priisslitli, etta onko 
tiimll. rikosilmoitus. Ei hlin silti vastannut. Asianajajat ei usein edes halua 
tehdll. rikosilmoitusta, koska silloin voi saada syytteen herjaamisesta. No, 
poliisille se on rikosilmoitus jos epll.illll.lin rikoksen tapahtuneen." 

Eriiassli. aineiston jutussa asianomistajat olivat haluttomia auttamaan 

tutkinnassa, koska eivat uskoneet joutuneensa rikoksen uhriksi. Epli.usko 
liittyi asianosaisten heikkoon taloudelliseen asemaan. Kun rikoksesta 
epliiltyjen lupaamaa rahoitusta pidettiin viimeisenli. oljenkortena, rikoksen 
mahdollisuus kiellettiin. 

JlO (Poliisimiehen haastattelu): "Tiirmii.ttiin siihen, ettii osalla huijatuista 
oli vielii odotuksia tiistii kuviosta. Osa asiakkaista ei kuitenkaan halunnut 
vastata, vaan oli pll.invastoin epiiluuloisia, ettii mitll. te tiitii tutkitte. Ne oli 
kai niin epatoivoisia. Jotkut taas oli ylpeitii, etta miten te ette ole keksineet 
tiitll. keinoa. Periittiin vastauksia, ja lopulta osa toi kavereitaankin, joista me 
ei tiedetty mitiilin." 

Aina ei kuitenkaan ole kyse asianomistajan haluttomuudesta tukea tutkin
taa. Asianomistajalla ei valttli.mli.ttii ole mahdollisuutta keratli. nayttoli. 
sinli.nsa perusteltujen epli.ilyjen tueksi. Nliin myos rikosilmoitus jli.li. usein 
epli.mli.lirliiseksi. 

J21 (Poliisimiehen haastattelu ): "Peslinhoitajalle oli tullut kll.sitys, etta siellll. 
oli ollut liihes sadan auton varasto, joka hiivisi viikossa juuri ennen kon
kurssia. Hiin epiiili, mutta hlinellii ei ollut niiyttoii siitii. Kyllii nll.issii jutuissa 
asianajajat tekeviit usein epiimiiiirll.isili tutkintapyyntojii." 

Ongelmana voi olla myos selkelin asianomistajan puuttuminen. Toimijoi

den ristikkliiset roolit ja tuttavuussuhteet aiheuttavat usein sen, ettii poliisi 
ei saa kaipaamaansa asianomistajan tukea tutkinnassa. 

J45 (Poliisimiehen haastattelu): "Ongelmana oli tutkinnan aikana myiis se, 
etta yrityksen puolelta oli vaikea loytll.ii selkeitll. asianomistajia, vaikka 
siellli oli nll.iden kahinoiden jiilkeen tapahtunut henkiliivaihdoksia. Kaikki 
oli varovaisia, etta ehkii tlissii onjotain tapahtunut. Kun neon pienet piirit 
ja sen alanjohtoihmisiii ei ole kovin monta,jutussa tahtoi tullaristikkiiisroo
leja." 

Poliisinkaipaaman tuen puuttuminen voijohtua myos siitli., ettii asianomis
taja ei aina osaa ottaa huomioon tutkinnan vaatimuksia. Esimerkiksi 
konkurssipeslin teettli.mli erityistilintarkastus ei aina ole riittiiva perusta 
tutkinnalle. 



96 

J27 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tutkintapyynto perustui pitklilti konkurs
sipeslin teettil.miilln erityistilintarkastukseen ja siina tehtyihin havaintoihin, 
mika on varsin yleistii naissii. jutuissa. Alunperin erityistilintarkastus 
vaikutti ihan hyvii.ltii lii.htokohdalta, mutta myohemmin asiat muuttuivat." 

Useissa aineistonjutuissa asianomistajan toiminta tuki tutkintaa merkittii
vasti. Toimivaja tehokas asianomistajasuhde voi vaarantaa poliisin toimin
nan objektiivisuutta. Kun asianomistaja saattaa pyrkia esitt1im1i1in asian 
omalta kannaltaan edullisessa valossa, tutkivan poliisin on otettava tlima 
mahdollisuus huomioon. 

J24 (Poliisimiehen haastattelu): "Pankissa oli tehty tarkastus ja saatiin siitii 
osia k1iyttoon. Mutta sieltiikiilln ei saatu ihan kaikkea. Oli kuulemma 
kadonnut muutossa." 

Samoin poliisin onjatkuvasti arvioitava omaarooliaan tutkinnassa. Kiintea 
yhteydenpito asianomistajaan saattaa johtaa siihen, etta tutkintaa suunna
taan yhii voimakkaammin asianomistajan tarpeisiin niihden. 

J27 (Poliisimiehen haastattelu): "Peslinselvittii.jlin kanssa oltiin moneen 
kertaan yhteydessii.. Pesii.ltii. saatiin aineistoa ja han edusti myos pankkia. 
Ainahan voidaan ajatella, ettii. onko tii.ssil. hypii.tty jonkun kelkkaan tai ajettu 
jonkun asiaa, mutta mielestiini nii.in ei tii.ssii. ole." 

Asianomistaja on tutkivalle poliisille kuitenkin tarkea tietoliihde. Haasta

teltujen poliisien mielestii asianomistajat eivat valmistele rikosilmoituksia 
riittavlin huolellisesti. Selkea ja yksiloity ilmoitus antaa paremmat liihtotie
dot jutusta ja nopeuttaa siten aktiivisen tutkinnan aloittarnista. 

Avustavat tahot. Eraiden haastateltujen mielestlijotkut tutkintaa avustavat 
tahot toimivat hitaasti. Toimintaa pidetalin myos kankeana. Esimerkiksi 
pankkitiedustelut viivyttlivat tutkintaa pahimmillaan viikkoja,j opa kuukau
sia. 

J33 (Poliisimiehen haastattelu): "Pankeilta sai tietoja ihan kiitettii.vii.sti, jos 
niill1i oli tiedot olemassa. Pankkitiedustelut sellaisia, ettii. saa sellaisen 
vastauksen kuin kysyy. Jostain tuli kopio pankkivekselin etupuolesta kun ei 
oltu pyydetty kiil!ntopuolelta. Senjii.lkeen olen pyytiinyt molemminpuolisen 
kopion. Tottakai jutussa jli.i joitain selvitettii.viii, mutta kun kysymykset oli 
yksiloityjii, niihin voi antaa vastaukset. Mutta jos pyytii.li. epamiiiirii.isesti 
tietojajonkun yhti1in arvopaperikaupoista, niin ei varmasti saa vastausta tai 
jos saa niin puolen vuoden kuluttua." 
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Tarvittaessa, sopivien suhteiden kautta ja pankkia hyOdyttiivissii jutuissa 
tiedustelu pystytiiiin toteuttamaan muutamassa piiivtissl!.. 

125 (Poliisimiehen haastattelu): "Pankkitiedustelujen nopeus riippuu 
suhteista. Jos sinne laittaa anonyyminii, etta komisario sieltli ja sieltli 
piiristli kysyy jotakin, niin se voi olla pinon alimmaisena pitkiin aikaa. 

Olen laittanut tiedustelun yleensli turvaplWlikon kautta. Minulla on 
hyvli.t suhteet kaikkien pankkien turvapll.ll.llikoiden kanssa. He priorisoivat, 
ja nonnaalistikin tapahtuu nopeasti, mutta sitten jos laitan siihen kiireelli
nen, niin rupeaa tapahturnaan heti." 

Viivytyksissl!. on usein kyse paitsi tiedustelujen aiheuttamasta tyomaarastii 
ja kuluista myos pankin mahdollisesta asemasta asianosaisena ja/tai 
rikoksesta epailtynii. 

131 (Poliisimiehen haastattelu): "Pankin suhtautuminen oli varsin nihkeii, 
mihin saattoi vaikuttaa se, etta epaillyt olivat taman panldn luottomiehia. 
Pankk:i antoikin tietoja nihkell.stija vastasi meidll.n pankkitiedusteluihimme 
varsin hitaasti. Meidll.n piti soitella niiden perlilin monta kertaa. Pankissa 
jotkut poltti sitten piireensli. meihin. Vastaukset oli joitain kertoja aika 
puutteellisia ja joskus jopa virheellisiii, saattoi tosin olla puhdas vahinko. 
Mutta se viivll.styminen ali olennaista: joitain asioita odoteltiinjopa yhdek
sli.n kuukautta ja ne oli vielli. puutteellisia, eikli. niillll. pli.li.sty eteenpll.in. 
Yleisesti voidaan sanoa, etta tlimli. hitaus ali epatavallista, mutta ei ainut
kertaista. Rikostiedustelun puolella tlillaisella hidastelulla on haitallinen 
vaikutus, sillll. rikolliseen menettelyyn pitliisi pli.li.stli puuttumaan vereksel
tlili.n. Jos niitli pankkitietoja pitlili. odottaa kuukausia, mahdollisuus pli.li.stli 
siihen juttuun klisiksi menetetlili.n." 

V aikka tutkintaa avustavat tahot toimivatkin tehokkaasti, tiedusteluihin 
liittyvien vastausten, erilaisten tarkastuskertomustenja televalvontatietolis
tauksen valmistuminen kestiiii tietyn ajan. Esimerkiksi verotarkastuskerto
muksen valmistuminen noudattaa tiettyjii muodollisia vaatimuksia, joiden 
tiiyttiiminen pitkittiiii kertomuksen valmistumista ja siten my5s tutkintaa, 
jossa kertomusta tarvitaan. 

137 (Poliisimiehen haastattelu): "Jouduttiin odottamaan noiden verotarkas
tajien tyotli. Siinll. on se oma kierros, alustava tarkastuskertomusja vastineet 
ja viimein lopullinen tarkastuskertomus." 

Erilaisten tietojen ker!ilimiseen kuluva aika vaihtelee tapauksittain ja 
viranomaisittain. Ulkomailta kerl!.ttiivien tietojen kohdalla erot ovat erityi
sen suuria. 

J16 (Poliisimiehen haastattelu): ''Tullihallituksen kautta saatiin kahdessa 
viikossa V iron tullilta tiedot, millll. hinnalla tavara oli siellli tullut sisll.ll.n ja 
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mitii niille tapahtui. Tullilla on erittiiin hyviit sopimukset monien valtioiden 
tullien kanssa ja ne toimii. Ne tiedustelut mitii Veniijiin jli.rjestiiytyneen 
rikollisuuden yksikolle tehtiin eiviit tuottaneetjuurikaan tulosta." 

Kuten edelliset tapaukset osoittavat, valmiiden yhteyksien hyodyntiiminen 
vaikuttaa tutkinnan kestoon merkittaviisti. Valmiit yhteydet ovat syntyneet 
tiettyjen viranomaisten tai yksittaisten henkiloiden viilille. Naiden yhteyk
sien hyOdyntiimisen kannalta on tiirkeaa, etta poliisi, kotimaiset viranomai
set j a muut tutk:innassa avustavat tahot pyrkivat yhteistyohon. Kotimaisten 
viranomaisten valinenkitkaton vuorovaikutus voi tehostaamyos ulkomais
ten yhteyksien kiiyttoii. 

4.8 Tutkijan ja syyttiijan yhteistyon merkitys 

Rikosten esitutkinta palvelee syyttajiin tarpeita. 

J4l (Poliisimiehen haastattelu): "Kiire aiheutti sen, ettiijos syyttiijilii ei olisi 
saatu mukaan, niin poliisin olisi ollut ihan turha Hihteii tutkimaan. Niiin 
aktiivista otetta ei syyttiijillli ollut yleisesti siihen aikaan. Tietysti, jos se 
olisi vanhentunut syyttiijii.llii, olisi voinut sanoa tehneensii. tyonsii.. Mutta 
mitii se olisi hytidyttiinyt. Minun moraali ei salli, ettii heitetiiiin kuuma 
peruna seuraavalle. Siinii oli syyttiijiillii todella suuri merkitys." 

Keskeisimpina tutkijanja syyttiijiin viilisen yhteistyon aiheina haastatellut 

pitivat oikeudellista otsikointia ja tutkinnan rajaamista. Oikeudellisella 
otsikoinnilla tarkoitetaanjutussa tutkittavien rikosten oikeudellista miiiirit
telyii. 

Ill (Poliisimiehen haastattelu): "Oikeudellinen otsikointi on tii.rkein 
tutkijan ja syyttiijiin yhteistyon aihe. Sitii voi kasata heiniipallin, joka on 
tutkinnallisesti hyvii, mutta joka ei viilttiimiittii ole syyttiijiille helpoin 
mahdollinen." 

Tutk:innan rajaaminen taas on osa tutkintakokonaisuuden muodostamista. 
Lain (ROL 1:8, 2. kohta, ETL 4a §) mukaan syyttaja voi jiittaa syytteen 
nostamatta, jos rikos ei vaikuttaisi olennaisesti rangaistuksen miiiiriiiin. 
Kun tamii voidaan ottaa huomioonjo tutkintavaiheessa, syyttiijiin osallistu
minen tutkintaan mahdollistaa tutkinnan kohdentamisen syytteen kannalta 
merkityksellisiin tapahtumiin. 

J1 (Poliisimiehen haastattelu): "Poliisillahan on velvollisuus tutkia kaikki 
yleisen syytteen alaiset rikokset, eikli siihen ole juurikaan poikkeuksia. 
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Nykyisin syyttlijii tekee ratkaisunsa esitutkinnan piiiityttyii. Haluamme 
syyttlijiin mukaan, etta se voi pykiilien perusteella katkaista tutkinnan. 
Silloin me voimme kohdentaa voimamme oikein, tehda siistin paketin. 
Turhaanhan me valmistellaan tuhansia sivuja aineistoii, jos syyttiijii ei li!.hde 
mukaan." 

Rikosprosessin muutosten myotii syyttajan asema on vahvistunut tutkinta
vaiheessa. Eraissa haastatteluissa pohdittiin, mika syyttajan asema tutkin
nassa on. Useat haastatellut painottivat syyttiijan merkitystii tutkinnan 
rajaamisessa. Sen sijaan tutkinnan ohjaajana syyttajaa ei pidetty. 

Jl (Poliisimiehen haastattelu): "Minusta syyttlijii ei ole tutkinnan ohjaaja, 
vaan pikemminkin rajaaja. Haluamme syyttiijiin mukaan, koska jutut on 
nykyiiiin sellaisia etta ne "riiji!.htiiii" kiisiin. Jutuissa on ronsyjii niin moneen 
eri suuntaan, etta niitii ei voi hall ita. Se on loputon suo pahimmillaan, jossa 
vakavimmat rikokset saattavat hiimiirtyii. Eikii ne vaikuta tuomioonkaan 
enWi." 

Rajaamalla tutkintaa syyttaja kayttaa valtaansa jattaa epailty syyttamatta 

tutkinnan kannalta mielekkaasti. Useilla haastateltavilla oli hyvia koke
muksia tallaisesta yhteistyosta syyttajiin kanssa. Rajaaminen viihentaa 
tutkinnan tyomaii.raa ja lyhentiia siten tutkinnan kestoa. SamaHa myos 
syyttajan tyo varsinaisessa syytevaiheessa helpottuu, kun tutkintakokonai
suus pystytaan pitamaan hallittavana pakettina. 

J25 (Poliisimiehen haastattelu): "Jos on monia tutkittavia asioita, syyttiijiin 
kanssa voidaan todeta, etta tiimmoinen paketti riittiiii. Se on perusteltua ihan 
tyoekonomisestikin. Se tehostaa tutkintaa ja helpottaa syyttiijiin hommaa. 
Olisi todella hyvii, jos yhteistyotii olisi yhii enemmiin ja useampien syyttii
jien kanssa." 

U seat haastateltavat korostivat yhteistyon tehostamisen tarvetta. Haastatel
tavien kohtaamat esimerkit kuitenkin osoittivat, etta sujuvalle yhteistyolle 
on olemassa useita esteitii. Poliisimiesten mukaan eras ongelma on ollut se, 
etta syyttiijat eivat ole sitoutuneet juttuihin. Juttuja siirretaan yleisesti 
syyttajaltii toiselle, eika kukaan halua ottaa tyollistii, monimutkaista tai 
muutoin epiimiellyttiivaa juttua hoitaakseen. 

J34 (Poliisimiehen haastattelu): "Jutun viimein hoitanut syyttiijli oli kolmas 
tai neljiis, eli juttua palloteltiin. Jouduin selvittiimiiiin tiitii asiaa usealle 
syyttiijiille, eikii se kovin hyvin selvinnyt." 

Eraissa lausunnoissa taas haluttiin korostaa ammatillisen osaamisen eroja. 
Kysyttiin muun muassa sitii, kuinka aktiivisesti syyttajli voi osallistua 
tutkinnan ohjaamiseen. Epailtiin, etta syyttiijan asiantuntemus ei riitii tiihan 
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ja etta tutkintaryhmalla on viihintaan yhta hyvat edellytykset hahmottaaja 

hallitajuttu. Katsottiin myos, etta syyttiijiltii puuttuu ha1uaja aikaa, ehkii 

ymmiirrystiikin osallistua tutkintak:okonaisuuden muotoilemiseen. 

J34 (Poliisimiehen haastattelu): "En usko, etta syyttiiji!n aktiivinen panos on 
tarpeen: ei heidi!n asiantuntemuksensa pli.ihita tali.lta loytyvli.li. asiantunte
musta. Eli sitli. ei tarvita. Sjp:n [syyttiimli.ttiijll.ttiimispli.li.tOksen] kanssa ei 
tukea yleensli. tarvita. Sen pystyy hahmottamaan tli.li.llli. ja tutkinnanjohtaja 
pystyy hallitsemaan sen. Syyttiijli. ei pysty kiireiltli.li.n ottamaan kantaa 
juttuun, varsinkin jos aineisto on valtava. Ongelmana on nimenomaan se, 
miten syyttiijli. saadaan perehdytettyli. asiaan. Monesti syyttll.jli. on tiiysin 
pihal/a." 

Haastateltujen poliisimiesten kiisitykset ovat jossain miilirin ristiriitaisia. 

Tamii saattaa heij astaa tutkintakulttuurin murrosvaihetta. Esimerkiksi eriiiit 

tutkijat pyrkiviit aktiivisesti kiinteaan yhteistyohOn syyttajiin kanssa jo 

ennen yhteistyOtii koskeneen normiston muutosta. 

J9 (Poliisimiehen haastattelu): "Jos olisi saatu syyttiijli.ksi vli.hintli.li.n lli.li.nin
syyttiijli. ja mieluummin kaksi syyttli.jli.li. kumpaankin pli.li.hi!n, syyttiijlit 
olisivat voineet olla enemmi!n mukana, vaikka syyttli.ji!n uusi rooli ei 
ollutkaan voimassa vielli. silloin. Syyttiiji!n kli.ytli.nto oli aika pal jon henki
losta kiinni. Monet eivli.t olleet mukana eikli. nli.issakli.li.n ihan alussa asti ole 
ollut. Syyttajiin pitaisikin olla mukana jo alkuvaiheesta, niin tieto kertyy 
pikku hiljaa." 

Saarisen (1999, 82) mielestii viranomaisten erillisyys on tiirkeii rikos

prosessiin liittyva periaate. Tutkivan poliisin ja syyttajiin tiivis yhteistyo 

olisi hiinen mielestaan arveluttavaa. Aineiston perusteella voidaan kuiten

kin sanoa, etta reviiriajattelu, eli viranomaistoiminnan erillisyys voi 

pitkittrui tutkintaaja vaarantaa tutkinnan tuloksellisuuden. 

Yhteistyon kehittymisen etuina tutkij at painottivat syyttiij an saarnista 

mukaanjutun tutkintaan, jolloin syyttiijan tiedot jutusta kertyviit tutkinnan 

edetessii. Nain syyttamisvaiheesta tulisi tutkinnan luontevajatke. Prosessin 

sujuvuuden kannalta tiimii olisi kiistatta hyvii asia, mutta syyttiijiin voima

kas panos jo jutun tutkintavaiheessa kaventaa tutkinta- ja syyttiimiskynnyk

sen valista eroa. Tiima voi johtaa joihinkin oikeusturvan kannalta ongel

mallisiin tilanteisiin. 



5 JOHTOPAATOKSET 

5.1 Talousrikosten tutkintakaytanto 

Tutkintakaytanto. Talousrikosten tutkinnalla tarkoitetaan talousrikoksiin 
erikoistuneen poliisihenkiloston toimintaa rik:oksia selvitettaessii. Tutkinta
kiiytiinnostii puhuminen ilmentiiii poliisimiesten tavoitteiden ja heidiin 
kiiyttii.miensii menetelmien samankaltaisuutta. V astaavasti tutkintakiiytiin
tOjen erittely rikollisuuden muodon mukaan osoittaa, etta tutkinnassa 
olevat rikokset vaikuttavat tutkinnan jiilj estiimiseen. 

Tutkintakiiytiinnon muotoutumiseen vaikuttaa tutkittujen rikosten 
lisiiksi myos rikoksiin liittyviit toimintaympiiristotekijiit sekii tutkivan 
poliisimiehen henkil6kohtaiset kiisitykset ja osaaminen. Tutkimuksessa 
talousrikosten tutkintakiiytiintoii onkin kuvattu tutkinnassa olleiden talous
rikosten lisiiksi liihinnii rikostutkinnan etenemisenja tutkintamenetelmien 
sekii tutkinnan yleisten tavoitteiden kautta. 

Tutkittavat rikokset. Kuvattaessa talousrikosten tutkintakiiytiintOii tutkin
nassa olleiden rikosten kautta rikokset on purettava ominaisuuksiinsa. 
Vaikka talousrikollisuuden tiismiillinen miiiirittely on osoittautunut vai
keaksi, hyvinkin erilaisia talousrikoksia yhdistiiii taloudellisen hyodyn 
tavoittelu sekii tekoj en lomittuminen laillisen yritystoiminnan tavoitteiden, 
kiiytiintojenja asiantuntemuksenkanssa. Toisin sanoen talousrikollisuudes
sa kiiytetiiiin hyviiksi laillisessa liiketoiminnassa hankittua asemaa ja 
asiantuntemusta. Talousrikokset toteutetaan usein laillisissa rakenteissa, 
kuten yritystoiminnassa taijulkisessa organisaatiossa. Rik:ollinen toiminta 
saatetaan my6s yrittiiii naamioida lailliseksi liiketoiminnaksi. 

Tutkintakiiytiinn6n niikokulmasta talousrikosten keskeisimpiii omi
naisuuksia ovat teon kohde, tekijii, kontrolli sekii rikoksen merkitys. 
Lisiiksi tutkintakiiytiinto huomioi tutkittavan rikoksen toimintaympiiriston. 

Talousrikos voi kohdistua julkisiin varoihin, yksityiseen piiiiomaan tai 
taloudelliseen jiirjestelmiiiin. Julkisiin varoihin kohdistuvat rikokset ovat 
vero- tai velallisrikoksia. V elallisen rikokset kohdistuvat verottaj aa us earn
min toisiin yrityksiin tai yksityishenkiloihin, siis yksityiseen piiiiomaan. 
MyBs talousrikollisuutena pidettiivii petos- ja kavallusrikollisuus kohdistuu 
tyypillisesti yksityiseen piiiiomaan. Taloudelliseenjlirjestelmiiiin kohdistu
vissa rikoksissa merkittavin vahinko aiheutuu taloudellisen jii.rjestelmiin 
edellyttiimiin luottamuksen heikentymisestii. Tiillaisia rikoksia ovat esimer
kiksi virka-asemaan ja arvopaperikauppaan liittyviit viiiirinkiiytokset. 
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Talousrikoksille on tyypillistii, etta rikolliset teot liittyvat erityiseen 
taloudelliseen toimintaan tai tekijii.n asemaan. Taman vuoksi vainrajallinen 
joukko ihmisia voi syyllistya talousrikoksiin. Keskeisimpia vaatimuksia 
ovat aktiivinen taloudellinen toiminta ja tahii.n liittyvien kaytiintojen 
hallinta seka keskeinen paatoksentekoasema yrityksessa tai julkisessa 
organisaatiossa. Nama vaatimukset tayttyvat tyypillisesti keskimaaraistii 
korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevissa henkiloissa. Epailty
jen asema heijastuujoissakin tapauksissa myos talousrikoskontrolliin. 

Talousrikoksella voidaan aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai heiken
tiiii. j arj estelmii.n luottamusta. Rikoksella aiheutetun taloudellisen vahingon 
merkitystii arvioidaan usein aiheutetun vahingon suuruusluokalla. Aineis
ton juttujen perusteella yksittiiisten talousrikossarjojen valittomat vahingot 

kohoavat jopa satoihin miljooniin markkoihin. Muihin rikollisuuden 
muotoihin verrattuna talousrikoksilla aiheutetut vahingot ovat huomattavan 

suuna. 
Sen sijaanjarjestelmaa kohtaan tunnetulle luottamukselle aiheutuvan 

vahingon merkityksellisyydelle ei ole yksiselitteistii mittaria. Eraissa 
aineistonjutuissa aloite tutkinnan kiireellisestii kaynnistii.misestli oli tullut 
valtakunnan ylimmilta valvontaviranomaisilta. Naissa jutuissa rikostutkin
nan kiireellisyyteen vaikuttivat epailtyjen yhteiskunnallinen asema sekli 
rikosympliriston kontrollin alhainen taso. Naitli tekijoitii voitaneenkin pitaa 
eraina jiiljestelmii.n luottamukselle aiheutuneen vahingon merkityksen 

arviointiperusteina. 

Tutkinnan eteneminen. Talousrikostutkinta on asteittain etenevli poliisin 
toimenpiteiden sarj a, jolla selvitetaii.n j a dokumentoidaan epliillyn talousri
koksen tapahtumien kulkua (Salminen 1998, 15-16). Koska toimenpiteet 
ovat vakiintuneet, eri toimenpiteiden valiset suhteet ovat jii.sentyneet ja eri 
tutkintamenetelmat ovat yleisesti kaytettyja, rikostutkinnan eteneminenja 
eri tutkintamenetelmien kaytto ovat osa poliisin vakiintunutta talousrikos
tutkintakaytantoa. Talousrikostutkinnan yleinen runko voidaankin tiivistaa 

pliapiirteittliin seuraavasti: 
Tutkinnan lahtokohtana on asiassa tehty ilmoitus epliillystli rikokses

ta. Rik:ostutkinnan aluksi tutustutaan tutkintapyyntoon ja siihen liitettyyn 
aineistoon. Tutustumisen tarkoituksena on rakentaa yleiskasitys tapahtu
mistaja siihen osallisista. Aineiston pohjalta luodaan tutkintasuunnitelma. 
Myos epailtyjen rikollisten tekojen alustavajuridinen malirittely tehdliii.n 
tutkinnan alkuvaiheessa. 
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Perehtymisenjii.lkeen tutkinta etenee kuulusteluihinja nii.yton kerii.ii.
miseen. Nii.yton kerii.ii.misessii. keskeisiii. menetelmiii. ovat erilaiset tieduste

lut sekii. osallisten 'yritysten asiakirja-aineistoon perehtyminen. Nii.yton 
hankkimisessa voidaan myos kii.yttii.ii. pakkokeinoj a. Yleisemmin kii.ytettyj a 
pakkokeinoja ovat kotietsintii. ja epii.iltyjen pidattii.minen. Kuulusteluilla 
pyritii.ii.n ensi sijassa selvittii.mii.ii.n epii.iltyjen rikosten edellyttii.mii.ii. tahalli

suutta. 
Tutkinnan edetessii. tutkinnanjohtaja kokoaa epii.illyistii. rikoksista 

tutkintakokonaisuuden, jutun. Tutkinnan sujuvan etenemisen kannalta voi 
olla tii.rkeii.ii., etta tutkinta rajataan keskeisimpiin epii.iltyihin rikoksiin. 
Tutkinta voidaan myos pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi jakamalla 
tutkinta ajallisiinja tyonjaollisiin vaiheisiin. 

Tutkinnan valmistuttua tutkij at viimeistelevii.t esitutkintapoytii.kirj an. 
Esitutkintapoytii.kirjaan kootaan esitutkinnassa kertynyt asiaan liittyvii. 
aineisto. Epii.iltyjen lausuntojen jalkeen esitutkintapoytii.kirja luovutetaan 
syyttajalle, joka tekee syyteharkinnan. Jos esitutkinnan perusteella osoit
tautuu, etta perusteita syytteen nostamiselle ei ole olemassa, tutkinnanjoh
taja tekee asiassa pii.ii.toksen tutkinnan lopettamisesta. 

Talousrikostutkinnan yleisen rungon lisii.ksi jokaisessa tutkinnassa 
olevassa jutussa painottuvat erii.ii.t yksilolliset ominaisuudet. Edellii. kuvatut 
rikokseen liittyvii.t ominaisuudet, kuten rikos itsessii.ii.n, sen tekijii., kohde, 
rikoskontrolli j a rikoksen merkityksellisyys vaikuttavat tutkintaan. Lukuis
ten juttuun liittyvien yksilollisten tekijoiden vuoksi tutkintakii.ytii.ntoii. 
voidaan pitii.ii. tutkinnassa sovellettavana yleisenii. runkona. 

5.2 Ajatuksia tutkinnan tuloksellisuudesta ja 
j outuisuudesta 

Rikosprosessilla on sekii. prosessin lopputulokseen etta sisli.ltMn liittyvia 

tavoitteita. 

Esimerkiksi tuomioistuinten tulosohjaustyoryhmii (1998, 17) korostaa 
erilaisia prosessuaalisia tavoitteita osana tuomioistuinten perustehtiiviiii. 
Tuomioistuinten toiminta-ajatuksen mukaan: "Jokaisen perusoikeuksiin 
kuuluvan oikeusturvan toteutuminen edellytt:iiii, ettii oikeudenkiiynti on 
varmaa, luotettavaa, nopeaa ja kustannuksiltaan kohtuullista." 

Eri tavoitteet vaikuttavat kuitenkin prosessissa usein vastakkaisiin suuntiin. 
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Esimerkiksi de Godzinsky (2000, 7-8) on todennut rikosasioiden oikeuden
kiiyntiuudistusta koskevassa tutkimuksessaan tuloksellisuuden ja joutuisuu
den viilisen periaatteellisen ristiriidan. de Godzinsky viittaa uudistusta 
koskevaan hallituksen esitykseen (HE 82/1995 vp., 14-15)ja toteaa: "Ai
neellisesti oikeaan lopputulokseen tulisi kuitenkin pyrkiii siten, ettei oikeu
denkiiynti aiheuta kohtuuttomia kustannuksia asianomaisille (halpuus) eikii 
myoskaJin vie niin pal jon aikaa, etta oikeudenkiiynnin lopputulos menettiiii 
merkityksensii (nopeus). Varrnuutta, nopeutta ja halpuutta ei tulekaan 
ymmiirtiiii ehdottomina, niin etta niiden tulisi toteutua maksimaalisesti 
kaikissa tuomioistuimissa kiisiteltiivissii asioissa. Ne ovat nimenomaan 
tavoitteita ja osin myos vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia. Jos esimerkiksi 
pyritiiiin mahdollisimman halpaan ja nopeaan oikeudenkiiyntiin, joudutaan 
liihes vaistiimiitta tinkimaJin oikeusvarrnuudesta. Toisaalta taas aineellisen 
totuuden selvittiiminen kaikissa asioissa nostaa oikeudenkiiyntikuluja ja 
pitkittiiii oikeudenkiiyntia." 

Oik.eudenkaynnin tavoitteista keskeisimpiina voitaneen pitaa vannuutta. 
V annuudella tarkoitetaan, etta oikeudenkaynti antaa perustellut takeet 
oik.eaan ratkaisuWl paatymisesta. Virolaisen (1995, 104-106) mukaan 
oikeudenkaynnin tavoitteena on niin sanotun prosessuaalisen totuuden 
vannistaminen. Koska, ratkaisWl oikeellisuutta arvioidaan prosessin 
sisaisesti, vannuuden korostWlut merkitys voidaan yleistaa laajemminkin 
rik.osprosessiin. 

Esitutkinnan ensisijainen tavoite on selvittaa asiassa seik.at, joilla on 
merkitysta syytteen nostamiselle. Tuloksellinen esitutkinta antaa perustel
lWl mahdollisuuden asian oik.ealle ratkaisemiselle. Tutkinnan tulokselli
suus edellyttaa asian riittaviin laajaa selvittamista, tutkinnan kattavuutta. 

Kuten rikosasioiden oikeudenkaynnissa (de Godzinsky 2000, 7-8), 
myos talousrik.osten tutkinnassa erilaiset tavoitteet vaikuttavat usein 
vastakkaisiin suuntiin. Esimerkiksi tutkinnan tuloksellisuuden varmistami
nen voijoissain tapauksissa vaarantaajoutuisuudenja sisallollisten vaati
musten tavoitteiden toteutumista. 

Tutkinnan tuloksellisuuden varmistaminen (tutkinnan kattavuus) 
heijastuu tutkinnan tyomaaraiinja siten myos tutkinnan kestoon. Tutkinta
kokonaisuuden rakentaminen onkin jatkuvaa tasapainoilua riittaviin 
selvityksenja tutkinnan tarpeettoman pitkittymisen valillii. Koko tutkinnan 
a jan tutkivan poliisin on arvioitava, millainen naytto asiassa on tarpeen ja 
miten tarvittava naytto voidaan tehokkaimmin kerata. Koska kiistatonta 
osoitinta asian kattavasta selvittamisesta ei ole, rajan maarittaminen on 
jaanyt tutkintaryhmiin tehtaviiksi. 

Tutkinnan tuloksellisuus tarkoittaa, etta asian ratkaisemiseksi on 
hankittu riittava selvitys ja etta selvityksen perusteella voidaan syytehar
kinnassa tehdii perustellusti oik.ea ratkaisu. V astaavasti tutkinnan joutui-
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suuden nakokulmasta on keskeistii, etta tutkinta suunnataan tuloksellisuu
den kannalta merkityksellisiin asioihin. Yhtii lailla on tiirkeali, etta tutkin
nan laajuus mitoitetaan oikein. Jos tutkinta toteutetaan esimerkiksi huomat
tavasti laajempana kuin mitii riittavan selvityksen saaminen edellyttiili, 
tutkinnan j outuisuus kiirsii. 

Joutuisuus on kuitenkin tuloksellisuudelle alisteinen tavoite: Jokai
sessa tutkinnassa on vannistuttava, etta asia on selvitetty kasittelyn kannal
ta kattavasti, vaikka tutkinta tiista syystii pitkittyisikin. 8 Kun tuloksellisuus 
ja joutuisuus ovat tutkinnassa tasapainossa, voidaan puhua sujuvasta 

tutkinnasta. 
Tutkinnan sujuvuudelle ei ole olemassa yksiselitteisia mittareita. Kun 

tutkimuksessa ei ole mahdollisuutta arvioida yksittaistenjuttujen tutkinnan 

tuloksellisuutta, sujuvuuden arvioinnin painopiste on tutkinnanjoutuisuu
dessa, kiiytiinnossa tutkinnan kestossa. Pelkiistaan tutkinnan kestoon 
pitiiytyva tarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon tutkinnan laajuutta, sen 
edellyttamaa tyomaiiraa eikajuuri muitakaan tutkintaa pitkittlivia sisallolli
sia tekijoitii. Vaikka eraissa aineistonjutuissa tutkinta on kestanyt esimer
kiksi yli kaksi vuotta, ei voida sanoa, etta tutkintakokonaisuuden rakenta

minen olisi naissajutuissa epaonnistunut. Sen sijaan tuomalla esiin yleisel
lii tasolla tutkinnan kestoon vaikuttavia tekijoita on voitu keskittya tutkin

nan sujuvuuden kannalta keskeisiin tutkintakiiytiinnl>n ulottuvuuksiin. 

5.3 Mita talousrikostutkinnan sujuvuuden 
parantamiseksi voidaan tehda? 

Tutkimuksessa on tuotu esiin seitsemanlaisia tutkintaan liittyvia tekijoita, 
joilla on vaikutusta talousrikostutkinnan kestoon. Naita tekijoitli ovat 
epailty rikollinen teko, epiiillyt henkilot, tutkintamenetelmiit, muodolliset 

vaatimukset, hallinnolliset tekijat, sidosryhmien myl>tavaikutus sekli 
tutkijanja syyttajan yhteistyo. Tekijoiden arviointi osoittaa, etta tutkinnan 

sujuvuuden parantamisessa on havaittavissa kolme tasoa: hallinnollinen 
tyo sujuvuuden parantamiseksi, yhteistyovalmiuksien kehittiiminen suju
vuuden parantamiseksi ja ennakollinen ty5 tutkinnan sujuvuuden paranta-

8 Talvela (1998, 140) on korostanut tutkintaekonomian merkitystli tutkinnan 
sujuvuudelle. Toisaalta hlin on myos todennut tutkinnan tuloksellisuuden ja sisiilllillis
ten tavoitteiden ensisijaisuuden. 
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miseksi. Tutkinnan sujuvuuden parantamisen tasoja on kuvattu taulukossa 
12. 

T ulukko 12 Tutkinnan a d tnr . tas ista SUJUVUU en parnn · rusen. 0 

Hal/ilmollinen ty0 tutkinnan s~ 'zNuudeJI_])(IrOllfamiseksi 
Tavoitteet Keinot 

Tutkintamenetelmiit Tutkintamenetelmien tehos- Koulutus ja tutkimus. 
taminen, tutkijahenkilostOn Reaaliaikaisen tutkinta-
osaamisenja va!miuksien otteen mahdollisimman 
parantaminen. laaia kiiyttO. 

~uodollisetvaatmnukset Hallintotavan, tiedon kulun Tehokas sisliinen tiedonkul-
·a sisiiisen kommunikaation ku. Selkeii piilillisten perus-
parantaminen. telukiiytiintO. 

Hallinnolliset vaatmnukset Tyossajaksamisenja viran- Tehtiivien suunnitelmalli-
hoidon suunnitelmallisuuden nen vuorottelu. Tutkija-
parantaminen. resursseja slliistiivli tutkin-
Tyon iatkuvuus. nan organisointi. 

Yhleistyovalmiuksien kehittiiminen tutldnnan sujuvuuden parantamisehii 
Tavoitteet Keinot 

Sidosryhmien myotiivaikutus Talousrikostorjuntatyon Rakentavat yhteiscyosuhteet 
pohjan monipuolistaminen. elinkeinoeliimii.lin. 
Elinkeinoellimiln toimijoiden Elinkeinoel!iman toimijoi-
aktiivisuuden lisaaminen den opastamineu talousri-
talousrikostorjunnassa. kostoriuntatyohOn. 

Tutkijan ja syyttiijlin yhteistyo Yhteistyon vakiintuminen ja Avoimet tutkijanja syyttii-
selkeiden yhteisten toiminta- 'lin viiliset keskustelut. 
tapojen kehittiiminenja kir- Tavoitteita koskeva keskus-
aaminen. telu tutkinnan alkuvaihees-

Kielteisten ennakkoasentei- saja palautekeskustelu tut-
den oikaiseminen. kinnan piilittyessii. 

EmwkolliJieJI ty{) tutldnnan sujrNLmden parQlJtamisehii 
Tavoitteet Keinot 

Epiiilcy rikollinen teko Talousrikollisuuden ja sen Tehokas rikostiedustelu. 
toimintamuotojen kehityk- Talousrikollisuutta koske-
sen ymmiirtiiminen. A jan- van ybteiskunnallisen kes-
kohtaistuvien talousrikolli- k'Ustelunja tutkimuksen 
suusuhkien ennakoiminen ja huomioiminen. 
tmjunta. 

Epiiillyt henkilOt Talousrikollisuuden vahen- Talousrikollisuuden kan-
tiiminen sekii riittiivien tut- nattavuuden heikentiimi-
kintaedellycyksien turvaami- nen. Tutkinnan tulokselli-
nen. suus ja rikoshyooyn ta-
Jarjestelmiin yleisestiivii. vai- kaisinsaaminen lisiili kont-
kutus. rollin yleisestiivyyttii. 
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Taulukkoon on koottu eraitli rikosten tutkinnan kannalta keskeisiii talousri
kostorjunnan tavoitteita ja keinoja. Vaikka taulukko edustaa eraanlaista 

kontrollinakokulmaa tutkinnan tehostamiseen, useimmat taulukossa 
mainituista tavoitteista heijastavat talousrikostorjunnan yleisia tavoitteita. 
Taulukossa rnainittujakeinoja on myos kaytetty laajasti hyv!iksi. Taulukol
la ei olekaan tarkoitus osoittaa, etta siina mainitut talousrikostorjunnan 
osa-alueet olisi hoidettu tiihiin asti huonosti. Ennemminkin taulukkoon on 
koottu tutkimuksessa esiin nousseita perustavia talousrikostutkinnan 
sujuvuuteen vaikuttavia tekijoitii, joiden lyhytaikainenkin sivuuttarninen 
heikentiiii talousrikosten tutkinnan sujuvuutta. 

Hallinnollinen tyo. Hallinnollisella tyollii tutkinnan sujuvuudenja tutkinta
edellytyksien parantamiseksi tarkoitetaan tutkintahenkiloston valmiuksien 
parantamista j a organisaation kehittiimistii. A vainkysymys on tutkintatyon 
jatkuvuus. Ottaen huomioon tyon vaatimukset, tutkintahenkilostOnjaksa
minenja motivaatio on huomioitava tutkintaorganisaatiossa. Talousrikos
tutkintahenkiloston vaihtuvuus on ollut verrattain nopeaa. Henkiloston 
jatkuva kouluttaminen onkin ollut viilttiimatOntli pelkiistiiiin tutkinnallisen 
tason sailyttiimiseksi. Koulutuksessa on syytii panostaa myos tutkintaa 
viilillisesti palveleviin valmiuksiin, kuten tietotekniikan hallintaan ja 
kielitaitoon. 

Tutkijoiden vaihtuvuuden vuoksi osa organisaation ammatillisesta 

piiiiomasta on jiiiinyt hyodyntiimiittii. Kokeneet tutkijat ovat siirtyneet 
muihin tehtiiviin ja jiittiineet tutkintaan asiantuntemuksensa kokoisen 
aukon. Aukko on erityisen suuri, jos tutkija siirtyy muualle kesken tutkin
nassa olevanjutun. Tutkijan vaihtumiseen voidaan varautua,jos organisaa
tion sisiiinen viestintii toimii. Toinen yleinen tutkijahenkiloston vaihtuvuu
teen liittyva ongelma on tehtliviiiin sopivien henkiloiden rekrytointi ja 
perehdyttiiminen. 

Poliisihallinnon tulee huolehtia tutkinnan suunnitelmallisesta jatku
vuudesta. Muihin tehtiiviin siirtymisessii on usein kyse uralla etenemisestii. 
Joissakin tapauksissa tutkija onhakeutunutmuihin tehtiiviin, koska tyoym
piiristo, tyon palkitsevuus tai muut tyotehtaviin liittyviit tekijat ovat naker
taneet hiinen motivaatiotaan. Tallaisten ongelmien valttiimiseksi organisaa
tiota on kehitettiiva suunnitelmallisesti. Kehittiimisessa henkilosto on 
otettava huomioon. Sen sijaan, etta tutkintahenkilosto ajetaan suhteellisen 
nopeasti loppuun, on panostettava tyosslijaksamiseen. Eras tiillainenkeino 
voisi olla suunnitelmallinen vuorottelu erilaisissa tutkintatehtiivissa. 
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Yhteistyovalmiudet. Yhteistyovalmiuksien jatkuva kehittlimisen tarve 
osoittaa, etta talousrikostorjunta on eri toimijoiden yhteistyota. Vaikka 
rikosten tutkinta onkin yksinomaan poliisin tehtava, monien sidosryhmien, 
kuten asianomistajien, pankkien, verottajanja eraiden muiden viranomais
ten panos vaikuttaa keskeisesti tutkinnan sujuvuuteen. Erityisen merkitta
vlili tutkinnan kannalta on se, kuinka kitkattomaan yhteistyohOn tutkijaja 
syyttlija pi:i.i:i.sevat. 

Aineiston juttujen tarkastelu osoittaa, etta 1990-luvun puolivalissa 
yhteistyohOn liittyneet ongelmat olivat yleisia. Yleisimpia ongelmia olivat 
niin sanottu reviiriajattelu sekli kielteisistli kokemuksista aiheutunut 
yhteistyohaluttomuus. Reviiriajattelussa seka poliisi etta syyttaja uskoivat, 
etta viranomaisten riippumattomuus ja asiantuntemuksen eriytti:i.minen 
mahdollistivat asian objektiivisemman arvioinnin. Tosiasiassa tallainen 
ajattelu on kuitenkin johtanut useisiin ongelmiin. 

Tutkijan ja syyttajan yhteistyon puuttuminen on muun muassa 
vaikeuttanut tutkintakokonaisuuksien hallintaa. Kun po1iisi rakensi tutkin
takokonaisuuden omasta nlikokulmastaan, ja syyttaja tuli mukaan proses
siin kayti:i.nnossa vasta tutkinnan valmistuttua, tutkinta ei aina antanut 
parasta mahdollista perustaa syyteharkinnalle. Epailtya rikosta tutkineen 
poliisin nlikokulmasta yllattavat ratkaisut nakersivat poliisin luottamusta 
syyttajiin. Tutkijoiden ja syyttajien valisen luottamuksen puute johti 
osaltaan yha raskaampiin kokonaisuuksiin poliisin pyrkiessa tutkinnassa 
aikaisempaa taydellisempai:i.n selvitykseen. 

Talousrikostutkijoiden ja syyttajien valisen yhteistyon kulttuuri on 
muuttumassa. Eraissa aineiston jutuissa tutkijat pyrkivat aktiiviseen 
vuorovaikutukseen syyttaji:i.nkanssa. Ti:i.ma osoittautui erittainhyodyllisek
si. 

Tutkijan ja syyttliji:i.n valista yhteistyOta saateleva nonnipohja on 
muuttunut aineiston juttujen tutkinnan jalkeen. Vuonna 1997 voimaan 
tullut ROL:n muutos on vakiinnuttanut tavoitteen tutkijan ja syyttaji:i.n 
yhteistyosta. Lakimuutos antoi syyttajalle esimerkiksi mahdollisuuden 
rajata tutkintaa. Arvioidessaan rajaamista syyttaja joutuu perehtymai:i.n 
juttuunjo tutkinnan kestaessa. Ti:i.mli paitsi nopeuttaa syyteharkintaa myos 
ohjaa tutkintaa syyteharkinnan kannalta keskeisiin kysymyksiin. Ti:i.ma 
keventi:i.a tutkintakokonaisuutta usein ratkaisevasti. 

Tutkinnassa avustavien yksityisten tahojen, kuten pankkien ja kon
kurssipesien talousrikostorjunnan aktiivisuuteen nayttaa aineistonjuttujen 
valossa vaikuttavan ratkaisevasti se, onko rikostorjunnasta odotettavissa 
valitontli hyotya. Eraat aineiston tapaukset taas osoittivat, etta henkilokoh-
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taiset yhteistyosuhteet voivat korvata sidosryhmien puuttuvaa rikostorjun

tamotivaatiota. 

Ennakollinen torjunta. Talousrikollisuuden ennakollisessa torjunnassa on 
niihtiivissii.kaksi erilaista tavoitetta: riittavien tutkintaedellytyksien vannis
taminen sekii. talousrikollisuuden tasoon vaikuttaminen. Kumpikin tavoite 
edistii.ii. myos tutkinnan sujuvuutta. 

Riittavii.t talousrikostutkinnan edellytykset voidaan vannistaa vain, 
j os kontrolliviranomaisilla on oikea nii.kemys talousrikollisuustilanteesta j a 
tilanteen kehittymisestli. Esimerkiksi talousrikollisuusuhkaa liioittelevat 

kii.sitykset saattavat heikentiiii. tutkinnan edellytyksiii. murentamalla talousri
kostorjunnan uskottavuutta. 

Tutkintahenkil5ston on osallistuttava talousrikollisuutta koskevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tii.ssii. keskustelussa nousee usein esiin 
uusia jay leistyviii. talousrikollisuuden muotoj a. Sujuva tutkinta j a haittoj en 
rajaaminen edellyttiivii.t, etta henkiloston perehdyttii.minen uusien talousri
kollisuuden muotojen tutkintaan aloitetaan ennalta, eikli vasta ensimmii.is
ten tutkintapyyntojen saavuttua viranomaiselle. Tii.ssii. mielessii. my5s 

tehokas talousrikostiedustelu parantaa tutkinnan sujuvuutta. 
Talousrikollisuuden ennakollisen torjunnan kautta voidaan vaikuttaa 

talousrikollisuuden tasoon. Talousrikosten tutkinnan edellytykset parantu
vat, kun tutkinnassa on viihemmii.n juttuja. Tutkiva poliisi voi vaikuttaa 
talousrikollisuuden tasoon talousrikostutkinnan kautta. Kun tutkinnan 
tuloksellisuus heijastuu potentiaalisten talousrikollisten klisityksiin kiinni
jii.ii.misriskistii, tutkinnan sujuvuus voidaan niihdii. itseii.ii.n toteuttavana 
kehii.nii.. Suj uva talousrikostutkinta parantaa kiinnij ii.ii.misriskiin rinnastuvaa 
tutkinnan j a talousrikoskontrollin uskottavuutta. Lisii.ii.ntynyt kiinnij ii.ii.mis
riski viihentii.ii. talousrikollisuutta, mikii. puolestaan parantaa tutkinnan 

sujuvuuden edellytyksiii.. 
Viime vuosina talousrikoskontrollin uskottavuuden parantuminen on 

heijastunutmy5s siihen, kuinka suuri osakokonaisrikollisuudesta on tullut 
poliisin tietoon. 1990-luvun puolivii.lissii. poliisin tietoon tulleen talousri
kollisuuden mii.ii.rii lisii.ii.ntyi kontrollin tehostumisen seurauksena voimak
kaasti (Vuorinen 2000a, 78-82). Kuitenkin tultaessa 1990-luvun loppupuo
lelle poliisin tietoon tullut talousrikollisuus alkoi laskea. On syytii. uskoa, 
etta my5s kokonaistalousrikollisuuden mii.ii.rii. laski ja etta erii.s laskuun 
vaikuttanut tekijii. oli kontrollijii.rjestelmii.n uskottavuuden parantuminen. 

J os resurssien kii.ytt5on j ii.ii.liikkumavaraa, tutkinnassa on mahdollista 

painottaa reaaliaikaista tutkintaotetta. Reaaliaikaisessa tutkintaotteessa 
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poliisi aloittaa rikoksen tutkinnan rikollisen toiminnan ollessa vielii me
neilliiiin. Reaaliaikainen tutkinta sitoo enemmiin tutkintahenkilostoii. 
V astaavasti reaaliaikaista tutkintaotetta pidetiiiin kuitenkin tuloksellisem
pana, sen avulla voidaan vaikuttaa tehokkaammin rikoksen kannattavuu
teenja tutkintamyos valmistuu perinteistii tutkintaajoutuisammin. Reaali
aikaisen tutkinnan edut ovat siinii maiirin kiistattomat, etta tutkinnassa 
tulisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa reaaliaikaisen tutkinnan osuutta. 

5 .4 Saatteeksi 

Tutkimuksessa on kuvattu aineistoon valittuja talousrikosjuttuja, niiden 
tutkinnan etenemistii ja tutkinnassa kaytettyja menetelmiii. Tutkimuksen 
loppupuolella on pohdittu tutkinnan sujuvuutta ja pyritty tuomaan esiin 
tutkinnan sujuvuuteen vaikuttavia tekijoita. 

Liitteena 4 olevassa kuviossa on kuvattu tutkinnan sujuvuutta ajatus
karttana9. Kuviossa sujuvuus on tutkinnan kiisitteellinen tavoite. Tavoittee

seen pyrkiminen aloitetaan kasitteen maarittelylla. Strategia-analyysin 
myOtii voidaan tuoda esiin tutkimuksessa todettuja tutkinnan sujuvuuteen 
vaikuttavia tekijoitii, viilittiijia. Viilittiijien pohjalta kuviossa on maaritetty 
tutkinnan sujuvuutta edistiivii keinovalikoima. 

Tavoitteeseen pyrkiminen edellyttiiii palautejiirjestelmHi. Ajatuskar
tassa tutkinnan sujuvuuden todentamisessa kiiytetaiin esitutkinnan laadun 
kriteereita, eli tuloksellisuutta ja sisiillollisiii vaatimuksia. Esitutkinnan 
laadun mittarit kuvaavat epasuorasti myos tutkinnan sujuvuutta. Kun 
kaikkiin kuviossa mainittuihin esitutkinnan laadun mittareihin liittyy omat 
rajoitteensa, eri mittareita tulee tarkastella samanaikaisesti. Nain voidaan 

saada paras saavutettavissa oleva kasitys tutkinnan sujuvuuden tavoitteen 
toteutumisesta. 

Lopuksi kuviossa on tuotu esiin eriiitii tutkinnan sujuvuuden kehittii
misen valineita. Tutkinnan sujuvuuden, eli tutkinnan tuloksellisuuden ja 
sisallollisten vaatimusten tasapainon kehittiiminen on tiirkeiiii kaikille 
osapuolille. Epaillyille ja asianomistajille pitkittyvii prosessi muun muassa 
lisaa henkisHi ja taloudellisia paineita. Tutkivan poliisin nakokulmasta 
pitkittyvii tutkinta heikentiiii tutkinnan edellytyksia. Aika peittlUi rikosten 

9 Ajatuskartan ideana on, etta sitii ei ole tarkoitettu Jopulliseksi ja todistetuksi tosiasial
lista tilaa kuvaavaksi kuvioksi. Ajatuskartta on ennemminkin tiettyihin nlikemyksiinja 
oletuksiin perustuva jasentynyt ajattelumalli. 
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jalkiaja vanhentumisen myota myos rik:oksia. Lisaksi tutkinnan pitkittymi
nen nayttaisi olevan itseaan toteuttava kehii. Tutkinnan pitkittyminen 
altistaa tutkintaa uusille tutkintaa pitkittliville tekijoille. Puuttuminen 
tutkintaa pitkittiiviin tekijoihin katkaisee venymisen kierteen ja lyhentaii 
tutkinta-aikoja tehokkaasti. 

Pitkittynyt rik:ostutkinta on j o siniinsii oik:eusturvaongehna. Toisaalta 
tutkinnan pitkittyminen voi j ohtaa uusiin oik:eusturvaongehniin. V astaavas
ti nopea tutkinta ja tehokkaat turvaamismenettelyt edistaviit rik:oshyodyn 
palautumista. Kohtuulliset tutkinta-ajat parantavat myos taloudellisen 
jiirjestehniin ennustettavuutta. Talousrikostutkinnassa tulee siis pyrkia 
sujuvuuteen. 

Tutkinnan sujuvuus on laajempi kiisite kuin tutkinnan kesto. 
Tutkinta-aik:oja ei pidli yrittaa lyhentaa sellaisilla keinoilla,jotka vaaranta
vattutkinnan tuloksellisuuden. Sujuvassa tutkinnassa tutkitaan tehokkaasti 
asian selvittiimisen kannalta oik:eita asioita. Sujuvuuden kannalta on myos 
tarkeaa, etta tutkinta rajataan riittavan selvityksen kannalta merkitykselli
siin asioihin. Oik:ein kohdentuva vakiintunut tutkintakiiytiinto onkin 
keskeinen tutkinnan sujuvuutta edistiivii viiline. 
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LIITE 2 
Aineistonjuttujen kuvaukset 

JUTIU 1 (Jl) 

Osuuskunta A-yhtyma toimi B-konsemin emoyhtiOnii. Konsemin toiminta oli tappiollista 
koko 1990-luvun. Vuonna 1992 kuukausittaisettappiot olivatkymmeniii.miljooniamarkkoja 
ja yhtymii.ii. uhkasi likviditeettikriisi. Rahoittajapankit myonsivii.t yhtymii. A:lle viimeisen 
kerran luottoa syyskuussa 1992. Samassa yhteydessii yhtymii.n kaikki vakuuskelpoinen 
omaisuus asetettiin pankkien vakuudeksi. Ministerio sai tiedon sopimuksesta vasta syksyllii. 
1993. 

Konsernin toiminta pyori kii.ytii.nnossii pankkien pitkii.mielisyyden ja siiii.stokassojen 
kautta tulleen rahan avulla. Ministeri teki maaliskuussa 1993 pii.ii.toksen, jolla silloiset 
vakuudet hyvii.ksyttiin koko vuodelle 1993. Joulukuusta 1992 syyskuulle 1993 siiii.stOkassoi
hin tuli kuitenkin no in 500 miljoonaa markkaa lisiiii. talletuksia, jolloin vakuusmiilirii ei enii.ii. 
vasbnnut tarvetta. Lokakuussa 1993 radiouutinen yhtymii.ii. uhkaavasta konkurssista 
kii.ynnisti joukkopaon siiii.sllikassoista. Ministerio lupasi valtion takauksen slilistiikassoille, 
ja seuraavana pii.ivii.nii. rahoittajapankit hakivat yhtymii.n yrityssaneeraukseen. Saneeraus
menettelyn aikana selvisi, ettii. talletuksia oli no in 1200 miljoonaa lllll1kkaa, josta vakuudet 
kattoivat vain 140 miljoonaa markkaa. 

Esitutkinnassa konsernin johtoa kuultiin epii.iltynii. siiii.stokassa-ja markkinointirikok
sesta. Epii.illyt olivat antaneet ministerion virkamiehille virheellisiksi osoittautuneita tietoja 
ja markkinoinnissa oli kii.ytetty keskeisenii. vii.ittii.mii.nii. siiii.sti:ikassatalletusten turvallisuutta. 
Tutkinnassa pyrittiin selvittii.mii.ii.n toisaalta se, tiesiko yhtymii.njohto lisiiii.ntyneestii. vakuuk
sien tarpeestaja toisaalta, minkii. arvoisina ministeriolle annettuja vakuuksia todellisuudessa 
pidettiin. Ministerion virkamiesten puolestaan epii.iltiin laiminlyoneen valvontavelvollisuu
tensa, koska talletuksille ei vaadittu riittii.vii.sti vakuuksia. Talletusten annettiin kasvaa 50% 
ilman vakuuksien vastaavaa lisiiystii.. 

Pidii.tyksiii. ja vangitsemisia ei jutussa tehty. Jutun tutkinta vei vuoden ja siihen 
panostettiin neljii. miestyovuotta. 

Kolme henkiloii. konsernin johdosta joutui syytteeseen rikoksesta. Oikeuskansleri 
totesi kahden ministerion virkamiehen menetelleen hyvii.n hallintotavan vastaisesti. Toiselle 
heistii. annettiin vakava varoitus koskien sitii., ettii. hii.n ei informoinut ministeriii. talletuskan
nan voimakkaasta kasvusta. Helsingin klirii.jii.oikeus antoi jutussa tuomionjoulukuussa 1997. 
Kaikki syytteet hylii.ttiin. 

JUTIU2(J2) 

Pahasti velkaantunut yhtio Y osti kahdella kaupalla yhtio X:n. 1)1iiiyhtioksi muuttunut X 
jakoi emoyhtiolle 2,6 Mmk osinkoaja antoi 1,9 Mmk:n konsemilainan ilman vakuuksia 
Toimien seurauksena tytiiiyhtio oli tyhjli, eikii. sen nimissii harjoitettu enii.ii. liiketoimintaa. 
Osingonjakaminen aiheutti tytiiiyhtiolle 1,9 Mmk:n verovelan. 

Tutkinnassa katsottiin, ettii. mainituilla toimilla vahingoitettiin verottajan taloudellista 
etua. Koska epii.ilty oli toiminut emoyhtion hallituksen puheenjohtajana usean vuoden ajan, 
hii.nen tii.ytyi kii.sittii.li, ettei emoyhtiollii. ollut mitiiiin realistisia mahdollisuuksia maksaa 
saamaansa lainaa takaisin. Myoskii.ii.n tytiiiyhtiOlle ei jii.ii.nyt liiketoimintaa tai omaisuutta, 
jolla se olisi voinut kattaa osingonjaolla syntyneen verovelan. Joulukuussa 1991 tytiiiyhtion 
maksettavaksi m.iiiirlittiin 2,1 Mmk veroa ja heinii.kuussa 1992 se asetettiin verottajan 
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hakemuksesta konkurssiin. Samanaikaisesti emoyhtio oli saanut yhtioveron hyvitystii 1,9 
Mmk. Marraskuussa 1992 emoyhtiO asetettiin konkurssiin; velat olivat 1,7 Mmk varoja 
suuremmat. 

Tutkinnassa epailtiin, etta osinkojiirjestelyissii oli erehdytetty verottajaa maksamaan 
yhtioveron hyvitys emoyhtiOlle. Tlihiin viittasi se, ettii ilmoitus osingon maksamisesta tehtiin 
puoli vuotta myohlissli, emoyhtion taseessa tytiiryhtion arvottomat osakkeet ilmoitettiin 4,0 
Mmk:n arvoisiksi ja emoyhtion konkurssia viivytettiin kunnes sille oli maksettu yhtioveron 
hyvitys. Osingonjaossa ja lainan myontlimisessa katsottiin toimitun OYL:n vastaisesti. 

Verottaja alkoi tutkia tapahtumia tytiiryhtion mentya konkwssiin ja teki asiassa 
tutkintapyynnon KRP:n talousrikostoimistoon. Poliisi otti tutkinnassa huomioon seka 
velallisen rikoksen ettii veropetoksen tunnusmerkistot, koska rikosta ei siinii vaiheessa 
pystytty varmasti miiiirittelemiilin. 

Tutkinnan aikana ei tehty pidiityksiii. Resursseja kaytettiin kaikkiaan yhden miestyO
vuoden verran. 

Huhtikuussa 1995 ldiriijiioikeus tuomitsi syytetyn kuuden kuukauden ehdolliseen 
tuomioon velallisen petoksesta. Syytteet veropetoksesta tai Wrkelistli petoksesta hylii.ttiin. 
Lisiiksi verottajalle aiheutettu vahinko tuomittiin korvattavaksi tiiysimiiliriii.seni Osakeyh
tiolain rikkomiseen ldiriijaoikeus ei ottanut kantaa. Hovioikeus korotti tuomion yhteen 
vuoteen. 

JUITU 4 (J4) 

Yhtio X oli kehitysyhtio, joka osti huonossa rahoitusasemassa olevia, mutta toiminta
ajatukseltaan terveitii yrityksiii. Yhtio X jiirjesti yrityksille niiden tarvitseman rahoituksen, 
joko suorana lainana tai lainojen takauksina 

Heiniikuussa 1986 tilintarkastuspoytiikirjassa kiinnitettiin huomio erii.isiin osak
kuusyhtioihin liittyviin taloudellisiin riskeihin. Toukokuussa 1987 tilintarkastaja totesi, ettii 
silloinen kehitys tulisi johtamaan yhtion vararikkoon. V alvontatilintarkastuskertomuksessa 
yhtion tulotaloutta luonnehdittiin epaterveeksi. Tilintarkastajat kehottivat tiedottamaan 
osakkeenomistajia tilanteesta Syyskuussa 1987 yhtio hyviiksyttiin Helsingin arvopaperip5rs
sin jaseneksi. Keviliillli 1988 paatettiin korottaa yhtion osakepiiiiomaa; sijoitusmuistion 
jakelu alkaa Syksyllii 1988 yhtiO antoi julkisuuteen tiedotteen, jossa kerrottiin, ettii yhtion 
tulos tuli olemaan tappiollinen seuraavalla tilikaudella. Helmikuussa 1989 yhtion hallitus 
erosi. Toukokuussa uusi hallitus totesi, ettii rahoittajien kanssa ei ole plilisty yhtion maksu
valmiutta turvaavaan ratkaisuun, joten yhtiollii ei ole edellytyksili jatkaa toimintaansa Yhtio 
asetettiin konkwssiin omasta hakemuksestaan. 

Joukko konkurssissa varojaan menettiineitii henkiloitii teki rikosilmoituksen. YhtiOn 
piiiijohtajaa, toimitusjohtajaa jahallituksenjiiseniii epiiiltiin erittiiin raskauttavien asianhaaro
jen vallitessa tehdystii petoksesta (vanhan RL 36luvun nimikkeiston mukainen tekomuoto ). 
Kysymys oli siitli, oliko yhtion johto erehdyttiinyt sijoittajia osakeannin yhteydessii kerto
malla sijoitusmuistiossa virheellisia tietoja yhtion taloudellisesta tilanteesta. Oliko yhtio ollut 
ylivelkainen jo yli kaksi vuotta ennen osakeantia, ja oliko yhtiOn johto ollut tiistii tietoinen 
tai olisiko sen pitiinyt olla? 

Esitutkinta kesti vajaan vuoden. Piiiitoimisia tutkijoita oli kolme. Tutkintaresursseja 
kaytettiin noin 2,5 miestyovuoden verran. 

Kaikkien epiiiltyjen kohdalla tehtiin syyttiimii1tlijiittiimispiiiiWkset. PiiiiWksia perustel
tiin sillii, ettii yhtion johdon tarkoituksellista toimintaa vlill.riin kuvan antamisesta sijoitus
muistiossa ei voitu osoittaa Syyttiija katsoi jiiiineen niiyt:t.iinUIWI, ettii epiiillyt olisivat 
mieltiineet osakkeen menettaviin arvonsa lyhyessii ajassa Kymmenen konkurssissa varojaan 
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menettiinyttli henkiloii. kanteli pliliWksestii.. Kantelu siirrettiin apulaisoikeuskanslerille, janka 
mukaan asiassa ei allut riittii.vii.sti niiyttoii. syytteen nastamiseksi. 

JUTTU 5 (J5) 

X Oy ali kansemin A emayhtio. X Oy asti maa-alueita ja kehitti niistii. sijaituskahteita. 
Kaupat tehtiin vaihtokauppoina ja lappu kauppasumma maksettiin yleensii. sijaitustodistuksi
na. Tiistii. jahtuen kansemin rahaitusomaisuus ali liikevaihtoon venattuna huamattava, japa 
kymmeniii. miljoonia markkaja. 

Vuanna 1989 yhtion tilinplillllis asoitti 153 000 lllllik.an tappiata. Yhtion kannatta
vuus ali huana. Saman vuaden kesii.kuussa lainaa ali 150 Mmk. Pelkkien karkajen kulut 
alivat nain puali miljoonaa markkaa viikassa. Emayhtion toiminnalle ei allut edellytyksili, 
kaska kiinteistOmarkkinat alivat hiipuneet ja karlmkulut piti maksaa lislllainalla Vuoden 
1990 kevii.ii.llii.lainaa ali 281 Mmk. Yhtio haettiin kankurssiin. 

Kankurssin jii.lkeen yhtiossii. suaritettiin erityistilintarkastus, jaka valmistui jaulu
kuussa 1991. Tilintarkastuskertamuksessa todettiin useita rikakseksi epii.iltii.viii. tekaja 
yhtioiden hallinnassa. Pesii.nhaiuya teki kiijanpito- ja velallisen rikaksia kaskevan tutkinta
pyynnon poliisille. X Oy:n kiijanpito ali todettu heikkatasoiseks~ sekavaksi ja epii.luatetta
vaksi. Lisii.ksi kiijanpito ali jatkuvasti laahannut todellisten tapahtumien jii.ljessii., mikii. 
mahdallisti jii.lkikii.teiset kiijaukset. Yhtion liiketoiminta ali viimeisten kahden tilikauden 
aikana vahvasti tappiallista, mutta siitii. hualimatta yhtiOn nimiin ali atettu lisii.ii. 1ainaa. 
Katsottiin, ettii. yhtion asettamista kankurssiin ali pitkitetty turhaan. Yhtio X ali attanut uutta 
lainaa 130 Mmk, ja niiin aiheuttanut huamattavaa vahinkaa velkajille. Lisii.ksi yhtion 
pii.ii.osakas ali antanut emayhtiOn nimissii. tytii.ryhtioille huamattavia lainaja, vaikka niiden 
takaisinmaksu ali ilmeisen eplitodennii.koistii.. 

Tapauksessa epii.iltiin myos pankkirikaksia. Tainen pliiinlhaittajapankeista epii.ili 
kanttarinjahtajansa syyllistyneen petokseen. Pankin mukaan pankinjahtaja ali esittiinyt 
konsemin vastuiden ja vakuuksien suhteen todellista parempana. Yhteenlasketuissa vastuissa 
ei ollut atettu huamioon kaikkia kansernille tadellisuudessa annettuja lainaja. Lisii.ksi 
vakuuksissa esiintyi vakuuskahteita, jaita ei allut pankin hallussa ja vakuuskahteiden arvaja 
ali kahatettu keinatekaisesti. Yhtio X:n pii.ii.osakas asallistui tekaihin antamalla kanttorin 
jahtajalle tahallisesti vii.ii.riii. tietaja vakuuskahteista. Pankin arvian mukaan aiheutettu 
vahinko ali ainakin 74 Mmk. Kanttorinjahtaja erotettiinjaulukuussa 1990. 

Yhtio X: n malempia amistajia epii.iltiin myos veropetaksesta. Yhti6n perustamisesta 
lii.htien yksi henkilo amisti kaka asakekannan. Tammik:uussa 1989 hii.n myi 40 % yhtion 
asakkeista toiselle henkilolle. Asian vahvisti kaupparekisteriin lii.hetetty ylimii.ii.rii.isen 
yhtiokakauksen p(iytii.kirja. Osakkeiden myyjii. ei kuitenkaan ilmaittanut myyntivaittoa 
verotettavana varallisuutenaan henkilokahtaisessa verotuksessaan. 

Jutun pii.ii.asiallinen niiyttO perustui yhtio X:n kiijanpitoon. Lisii.ksi selvitettiin 
tietokanetallenteiden kiijaittamispii.ivii.yksiii.. Yhtion jahtoa kuulusteltiin useita kertoja. 
Tainen pii.ii.osakkaista ali pidii.tettynii. kalme pii.iviiii.. Tutkinta vaati lii.hes kahden vuoden 
aikana yhteensii. nain kuusi miestyovuotta. 

Asian syyteharkinta kesti nain vuoden. Syytteeseen asetettiin emayhtil>n toimitusjah
taja ja varatoimitusjahtaja sekii. yhtion pii.ii.osakas. Myos kansemin kahden tytii.ryhtion 
toimitusjahtajat sekii. toisen piiii.rahaittajapankin kanttorin jahtaja saivat syytteen. Juttua 
kii.siteltiin kii.rii.jii.oikeudessa kaksi ja puali vuatta. Emayhtion pii.ii.osakas tuamittiin kahdesta 
kiijanpitorikaksesta ja kahdesta tOikeii.stii. veropetoksesta. V aratoimitusjahtaja pualestaan sai 
tuamian tOikeii.stii. veropetoksesta ja kiijanpitarikaksesta. Muut syytteet hyllittiin kako
naisuudessaan. 
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mTIU6(J6) 

Pankinjohtaja X luototti yhtiotii Y ja sen llihellli olleita muita yhtioitii ilman riittiivia 
vakuuksia. Luototetuilla yhtioillli ei ollut tarlmitus maksaa ottamiaan luottoja, vaan ajaa 
yhtio konkurssiin. Monessa tapauksessa yhtio oli perustettu petosta varten. 

Luotoille jiirjestettiin nimellisili vakuuksia, virheellisen arviokitjan avulla tai 
kauppasummaltaan virheellisen kauppakitjan avulla. Saadun selvityksen perusteella niiytti 
ilmeiselta, ettii luotot myontlinyt pankinjohtaja oli ollut mukana rikoksessa. Pankinjohtaja oli 
rikkonut jatkuvasti pankin sisliisiii. ohjeita luotottamisesta Hlln oli myontlinyt toimivaltaansa 
nlihden liian suuria luottoja. Pankinjohtajan epii.iltiinkin saaneen henkilokohtaista etua 
rikoksesta Ainakin yksi luototetuista yhtioistii oli maksanut pankinjohtajan llih.eisen yhtiolle 
merkittiiviii. rabasummia, eikli rahoja oltu voitu osoittaa todelliseksi liiketoiminnaksi. 

Asiaan osallisia epii.iltiin myos rekisterimerlcintlirik:oksesta Rikosvlllineinii kiiytetty
jen yhtioiden osakepaaomaa ei ollut todellisuudessa maksettu, vaan maksu oli simuloitu 
samoja rahasummia kierriittiimiillii. Tii.llaisia epiiilyja kohdistui 386 perustettuun yhtioon. 

Rikostutkinta kiiynnistyi keviiiillii 1993 pankin tekeman tutkintapyynnon johdosta. 
Tapauksissa kuulusteltiin yli kahtakymmentii henkiloli rikoksesta epii.iltynii. Useimmat 
rikoksesta epii.illyt otettiin kiinni ja pid1itettiin kuulustelujen ajaksi. Jutun pliiitekijiit olivat 
vangittuina. Tutkinta kesti noin vuoden ja vaati viiden miestyovuoden tutkintaresurssit. 

Jutussa langetettiin vankeustuomio yhteensa kahdellekymmenelle henkill>lle. 
Kahdelle pliiitekijalle tuomittiin seitseman vuoden ja yhdelle reilu viiden vuoden vankeus
tuomio. Hovioikeus hylkiisi joitakin syytekohtia pliiitekijoiden osalta ja alensi tuomittua 
rangaistusta. Muiden tuomittujen osalta hovioikeus ei muuttanut tuomioita. 

mTIU7 (J7) 

Yhtio X suunnitteli omistamalleen tontille elintarvikemyymiiliili.. Yhtion omistajan jiittiimii 
kaavan muutosehdotus ei edennyt. Yhtil> X sai kuulla yhtil>stii Y, jonka kanssa solmittu 
konsulttisopimus auttaisi kaava-asian etenemistii kaupungin byrokratiassa. Yhtioiden vii.lillii 
solmittiin sopimus, jonka laatimisen yhteydessli yhtits X maksoi 100 000 markan palkkion 
yhtil> Y:lle. Yhtio Y:n hallituksen puheenjohtajana toimi kunnallispoliitikko. Asia ei 
kuitenkaan edennyt,ja yhtio X veti kaavamuutoshakemuksensa myl>hemmin pois. Yhtil> X:n 
omistaja kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle mainitusta kunnallispoliitikosta, joka oli 
ottanut vastaan rahaa kaavamuutoksen tekemiseksi. 

Toisessa tapauksessa eriis rakennustoimisto solmi konsulttisopimuksen yhtio Y:n 
kanssa. Jalleen yhtil> Y:n piti nopeuttaa kaavoitustaja selvittiili erilaisia kaavoituskysymyk
sia. Palkkioksi sovittiin 230 000 mk. Rakennustoimisto maksoi puolet palkkiosta yhtio Y:lle 
saman vuoden lopussa. Viikon piiiistii yhtio Y maksoi kahden eri puolueen paikallisjiirjes
tliille SO 000 mk. Asemakaavahanke hyvli.ksyttiin kunnanvaltuustossa semaavana vuonna. 
Puhetta johti yhtili Y:n hallituksen puheenjohtaja, joka oli siis mylis kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja. 

Kolmannessa tapauksessa pohdittiin kaupungin vakuutusjlirjestelyjll. Vakuutusten 
siirtiimistii varten avattiin taijouskilpailu, jossa kaksi vakuutusyhtiotii selvisi uudelle 
neuvottelukierrokselle. Toinen yhtil>istii oli uusija toinen taas jo ennestiilin kaupungille tuttu 
vakuutusyhtio. Uusi tulokas voitti taijouskilpailun 20 000 mk vanhaa yhti6tii edullisemmalla 
taijouksella. Poliisitutkinnassa kiivi ilmi, ettii taijouskilpailuun oli kytketty kyseenalaisia 
kiinteistlikauppoja. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa (yhtil> Y:n hallituksen puheenjohtaja) epii.iltiin 
rorkeastii lahjusten ottamisesta. Tutkinnassa paljastui kaikkiaan seitsema.n konsultointisopi
musta, joiden palkkiot olivat yhteensa seitsemiin ja puoli miljoonaa markkaa. Yhtio Y:n 
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toimitusjohtaja ja ballituksen puheenjohtaja sekii suuri joukko kaupungin viJkamiehiii ja 
myohemmin myos vakuutusyhtion tyontekijoitii lruulusteltiin. Tutkinta kesti noin lruusi 
lruukautta ja se vaati kahdelta tutkijalta yhteensii yhden miestyovuoden. 

Kariijiioikeus antoi asiassa tuomion elolruussa 1996. Kaupunginvaltuuston puheen
johtaja todettiin syylliseksi kolmeen lahjuksen ottamiseen, joista kaksi luokiteltiin torkeiiksi. 
Rangaistuksena oli vuosi ja kahdeksan lruukautta ehdotonta vankeutta Lisiiksi hiinet 
tuomittiin menettlinl.iilin valtiolle 215 000 mk yhteisvastuullisesti yhtio Y: n kanssa. Yhtion 
Y toimitusjohtaja tuomittiin avunannosta kahdessa lahjusten ottamisessa, sekii kirjanpitorik
komuksesta. Rangaistukseksi tuli 10 lruukautta ehdollista vankeutta. Lisiiksi yhtio X:n 
omistaja tuomittiin torkeiistii lahjuksen antamisesta seitsemlin kuukauden ehdolliseen 
vankeuteen ja rakennustoimiston varatoimitusjohtaja lahjuksen antamisesta 100 piiiviisak
koon. Kaikki vakuutusyhtiOn tyontekijoitii vastaan nostetut syytteet hyliittiin. 

JUTIU 8 (J8) 

Ylijohtaja A tyoskenteli virkarniehena valtion keskushallinnossa. A osallistui muun muassa 
uffieilujliljestoille vuosittain myonnettiivien avustusasioiden valmisteluun. 

A osallistui kolmelle urheilujliijestOn X jliljestiintiille matkalle vuosina 1992-1994. 
Vuonna 1992 jlhjestO oli kustantanut X:n Ruotsiin ja Ranskaan katsomaan jalkapallo
otteluita. Matkojen arvo oli yhteensii noin 10 000 Illllikkaa. Ruotsin matkasta ei ole laadittu 
matkaraporttiaja Ranskan matkan A teki loma-ajallaan, esimiehilleen ilmoittamatta. Kolmas 
matka tehtiin jalkapallon MM-kisoihin USA: han. A:n antama matkaraportti osoitti pinnallis
ta tutustumista kisojen turvajliijestelyihin. 

Vuonna 1993 A myonsi X:lle 210 000 markkaa harkinnanvaraista avustusta. 
Maalislruussa 1994 tehtiin piilitos 500 000 markan erityisavustuksen myontlimisestii X:lle. 

A osallistui Y Oy:n lrutsumana ja kustantamana Keski-Euroopan miikiviikkojen 
seuraamiseen ltiivallassa 2.-5.1.1993. Matka tapahtui A:n vuosiloman aikaan, eikii hiin 
ilmoittanut matkastaan ministerioon. Y Oy on eriiiin kansallisen lajiliiton omistama yhtio, 
jonka tehtiiviinii. on hankkia mainossopimuksia lajiliitolle. Y Oy:lle ei ole myonnetty 
valtionavustuksia, mutta lajiliitolle A myonsi kesii-joululruun 1992 vii.lisenii aikana suoraan 
ja viilillisesti yhteensii 295 000 markkaa avustuksia. 

Huhtikuussa 1992 lajiliiton Z ballitus myonsi eriiille keskushallinnon virkarniehille 
muun muassa A:lle, vapaan pelioikeuskortin. Kortin haltija vapautui maksusta, joka oli 
tapahtuma-aikana 60-200 markkaa/pelikerta. Kesiikuussa 1992 A myonsi lajiliitolle Z 
50 000 Illllikkaa. 

UrheilujiiijestO X:iili koskenut asia tuli esille iltapaiviilehden kirjoituksessa 
29.7 .1994, jossa kerrottiin A:n osallistumisesta jalkapallon MM-kisoihin X kustannuksella. 
Kiljoituksen johdosta useat henkilot kantelivat EO A: lie, joka teki asiassa tutkintapyynnon. 
Muut epiiillyt lahjusrikokset tulivat esiin EOA:n viraston tekemien selvitte1yjen ja poliisin 
suorittaman esitutkinnan yhteydess.ii.. Ep1i.iltyja rikoksia oli kaikkiaan 17, joista 7 saatettiin 
esitutkintaan. Tutkintaan kiiytettiin kaikkiaan noin kahden miestyovuoden resurssit. 

A:ta vastaan nostettiin syyte nelji!stii ep1i.illystii lahjuksen ottamisesta. Hovioikeus 
hylkli.si kaikki syytteet. Korkein oikeus katsoi A:n syyllistyneen yhteen lahjoman ottamiseen 
(X) ja yhteen lahjusrikkomukseen (y Oy). Muilta osin eli KKO hylkli.si syytteet. Eriiiit A:n 
nauttimat etuudet liittyivli.t hanen asemaansaja virkatehtiivien hoitoon. 

KKO tuomitsi X:n lahjuksen ottamisestaja lahjusrikkomuksesta 100 piiiviisakkoon 
ja palauttamaan lahjomana saamansa edun, yhteensli 27 000 mk. Kaksi uffieilujliijestO X:n 
johtohenkiloil. tuomittiin lahjoman antamisesta 80 piiiviisakkoon. Y Oy:n vastuullisia 
henkiloitii ei syytetty. 
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Lajiliiton Z hallituksenja ministerion virkamiesten osalta tehtiin syyttiimiittajiittiimis
piiiitOs. Syyttiijlin mukaan pelioikeuskortin antaminen oli tavanomaista, arvoltaan viihli.istii 
sidos-ja yhteistyoryhmlitoimintaa. Virkmniesten osalta ei ollut nliyttO!i, etta kortin antamisel
la olisi ollut vaikutusta virkamiesten virkatoimiin, tai etta kortit olisivat hmjuttaneet 
luottamusta heidlin puolueettomuuteensa. 

JUTIU9 (J9) 

Jutun tutkintakokonaisuus muodostettiin neljiistii erillisestii rikosilmoituksesta. 
Ensimmiiinenjutun osa koski vuoden 1990 tapahtumia. M:nja N:n omistama yhtio 

Y osti 160 000 kappaletta yhtio Z:n osakkeita. Osakkeiden hinnaksi sovittiin 166,50 
mk/osake. Kauppa rahoitettiin pankin X myontiimillii valuuttaluotoilla, yhteismiiiirliltiilin 52 
Mmk. Niiiden sijaan nostettiin kuitenkin 25 Mmk:n notariaattiluotto, jolla osakkeet ilmeises
ti maksettiin. Myohemmin kauppahintaa alennettiin kahteen otteeseen, koska yhtio Z:n 
taloudellinen tilanne oli ennakoitua heikompi. 

Yhtio Y sai alunperin 52 Mmk:n arvoiset valuuttaluotot, joista se nosti 25 Mmk:n 
notariaattiluoton. V aluuttaluotot nostettiin seuraavassa kuussa, jolloin sovittiin niiden arvon 
korottamisesta 55 Mmk:aan. Toinen luotoista kii.ytettiin notariaattiluoton poismaksamiseen, 
ja toisella ostettiin X pankin sijoitustodistuksia arvoltaan 27 Mmk. Sijoitustodistus ja yhtio 
Y:n omistamat 160 000 yhtio Z:n osaketta pantattiin valuuttaluoton vakuudeksi. 

Vuoden 1990 joulukuussa suurin osa pankista saaduista varoista oli kii.ytt:iimiittii 
niiden varsinaiseen tarkoitukseen eli yhtio Z:n osakkeiden ostamiseen. Toisaalta vakuuksien 
arvo ei ollut kovin hyva ja devalvaatiot olivat lislinneet 27,5 Mmk:n valuuttaluoton 28,2 
Mmk:aan. Yhtio P otti vastatakseen Y:lle myonnetyn lainan. Lainan vakuutena oli 205 000 
yhtio Z:n osaketta arvoltaan noin 30 Mmk. Lainan siirtoon liittyen yhtio Y maksoi yhtio 
P:lle 25 Mmk. 

Yritys P kii.ytti Y:lta. saamansa varat seuraavasti: Yhtio Z:n perustajaosakkaalle 
lainattiin 4,95 Mmk. Saamillaan varoilla hlin maksoi velkansa Y:lle. V akuudeksi P:lle hlin 
antoi ostamansa 100 000 yhtio Z:n osaketta, jotka yhtio P antoi edelleen vakuudeksi 
pankille. Lisaksi P maksoi mainitun henkilon hallitseman yrityksen osakepiilioman korotusta 
999 000. Merkinta. oli arvoton. P maksoi myos henkilon M hallitsemalle yritykselle 2,5 
Mmk osakepaaoman korotusta. Merkinnlill1i. hlin sai 30 % li.linivallasta, kun M oli aiemmin 
saanut 53 %:n li.linivallan 225 000 1Ill1Ikalla P maksoi vastaavan korotuksen myos henkilon 
N hallitsemalle yritykselle. M:n jaN :n yhdessa omistamalle yritykselle P maksoi osakepaa
oman korotusta 13 Mmk. Yritys siirsi varat va.littomli.sti yhtili Y:lle. Merkinta. tuotti 45 % 
li.linivallasta, kun Y oli saanut enemmisiDn kyseisestii yrityksestii 90 000 markalla. Lopulta 
yhtio P oli siten siirtlinyt 17,95 Mmk yhtio Y:lle, 5,0 Mmk M:lle ja N:lle ja 1,0 Mmk yhtio 
Z:n osakkaalle. Mik1i.1i.n P:n tekemista. sijoituksista ei tuottanut. 

Rikosepiiilr.jli perusteltiin seuraavasti. Pankille osakkeiden arvon uskoteltiin olevan 
ainakin 150 mk/osake, vaikka todellisuudessa niiden arvo oli enintiilin M:nja N:n itsensa. 
maksama 50 mk/osake. Luoton todellinen kiiyttOtarkoitus salattiin. Luottoa ei alunperinkii.lin 
aiottu maksaa takaisin, mita. osoittaa rahojen todellinen kii.yttO. Epiiillyt henkillit ovat 
ymmiirtii.neet salaamisenjohtavan luoton myonta.miseenja taloudellisen vahingon aiheutu
miseen pankille. 

Toisessa jutun osassa oli tutkinnassa touko-kesli.kuussa 1992 tapahtuneet epiiillyt 
velallisen rikokset. Epiiillyt henkilot olivat tyhjentlineet voimakkaasti tappiollisen yrityksen 
kaupoilla, joilla oli luovuttu varmoista omaisuuseristii ja tilalle oli otettu epavarmoja 
saatavia Erityistilintarkastuksen mukaan yhtiosta. oli tyhjennetty noin 100 Mmk. 

Kolmannessa osassa tutkittiin kahta velallisen epiirehellisyys -tekoaja vakuusoikeu
den loukkausta. Tapauksessa yritys Q oli maaliskuussa 1992 nostanut vahingonkorvauskan-
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teen epli.iltyjii vastaan, koska n1lmli eiviit olleet tiiyttiineet arvopaperimarkkinalain mukaista 
lunastusvelvollisuutta. Tammikuussa 1994 toinen piiiiepiiilty oli ostanut yrityksen Q ja 
samana piiiviinii pitlimiissiiiin yhtiokokouksessa hiin oli luopunut vahingonkorvausoikeuden
kiiynnistii itseaii.n ja muita epiiiltyjii vastaan. Tiillii teolla hiinen katsottiin aiheuttaneen yhtion 
Q maksukyvyttOmyyden. Tutkinnassa oli keskeista selvittaa, kuinka todenniikoisesti 
vahingonkorvaus kanne olisi menestynyt. 

Neljiis rikosilmoitus koski tOrkeiili kiristysta. Epiiilty oli uhkaillut yhtion Q omistajia 
viikivallalla, jos nama eiviit myisi yhtion osakkeita Syyttiijii luopui syytteestii tuomioistuin 
vaiheessa, koska asian niiytto oli muuttunut ristiriitaiseksi. 

Edellisten lisiiksi juttukokonaisuudessa tehtiin kaksi lisiitutkintaa. Epiiiltyjii vastaan 
oli kaikkiaan 38 rikosepiiilyii. Ensimmiiiset rikosilmoitukset jutussa tehtiin helmikuussa 
1994. Juttuihin miiliriittiin alusta asti kolme kokopiiiviiista tutkijaa. Tutkintaan osallistunei
den varsinaisten tutkijoiden lisiiksi tutkinnassa on hyOdynnetty myos tilapiiisia tutkinta
resursseja. 

Tapaus on ollut vireillii kiiriijiioikeudessa vuoden 1996 alusta. Suurin osa ajasta on 
kulunut erilaisten prosessiviiitteiden kiisittelyyn. 

JUTIU 10 (JlO) 

YhtiOt X ja Y sopivat, etta yhtio X hankkii suomalaisia asiakkaita ulkomaisille luotoille ja 
yhtio Y jiil:jest:iiii ulkomaisen luotonantajan. Asiamiehinii toimi kolme henkiloii. Asiamiehet 
toimivat provisiopalkalla. Potentiaalisen lainanbak:ija-asiakkaan piti hyviiksyii toimeksian
tosopimus,jonka mukaan hiinen oli maksettava yhtio X:lle 32 000 mk kiinteitiikustannuksia. 
Suomalaiset viilittajiit ottivat myos tietyn provision lainan viilittiimisestii; 0,5-0,6 % 
myonnetyn lainan summasta Provisio tuli maksaa, kun asiakas sai tiedon myonteisesta 
lainapaatOksesta. Taman lisiiksi sopimuksessa oli salassapitomiiliriiys, jonka mukaan lainan 
hakija ei saanut antaa jiil:jestelyistii mitiiiin tietoja ulkopuolisille 500 000 markan sopimussa
kon uhalla. 

Yhtio Y:n omistaja oli yhteydessli Irlannissa toimivaan yritykseen, jonka kanssa 
solmittiin sopimus luottojen saamisesta,jajolle maksettiin noin 1,6 Mmk ennakkomaksuja. 
Poliisin tietoon tuli 15 kyseiseltii yritykseltii lainaa hakenutta asiakasta. 

llmeni, etta luotonantajayritys oli toiminut petollisesti. Maksetut ennakot menetettiin. 
Yhtiot X jaY piiiittiviit jatkaa toimintaa, ja jiittiiii ilmoittamatta lainanhakijoille ennakoiden 
menettiimisesta. Heiniikuun 1991 ja maaliskuun 1992 viilisenli aikana yhtio X:llii oli 
kaikkiaan 150 asiakasta. Yksikiiiin heista ei saanut hakemaansa ulkomaista lainaa. Alkuvai
heessa myonteiset JainapiiiitOkset tulivat ulkomaiselta luotonantajalta, myohemmin ne olivat 
kahden henkilon kiljoittamia viUirennoksiii. 

Lainanhakijat maksoivat yhteensii seitsemiin miljoonaa markkaa ennakkomaksujaja 
provisioita. Tiista summasta maksettiin Irlannissa toimineelle luotonantajalle 1,5 Mmk, 
lainanhakijoillepalautettiinnoin2 Mmkjayhtio Y:lle 1,3 Mmk. Loput 1,7 mmkjiiiviityhtio 
X:lle. 

Maaliskuussa 1992 yhtiO X:n toiminnasta tehtiin rikosilmoitus ja pian asia siirrettiin 
keskusrikospoliisille. Pidiityksiii ja vangitsemisia ei jutun yhteydessii tehty. Kaikkiaan 
tutkinta vaati noin nelja miestyovuotta. Yksi henkilo tuomittiin tOrkeista petoksista liihes 
neljiin vuoden ehdottomaan vankeuteen. 
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JUTfU 11 (Ill) 

Yhtio X oli elintaivi.kkeiden maahantuonti- ja tukkumyyntiliike. Elokuussa 1990 yhtio 
intressiyhtioineen myytiin yhtio Y:lle 200 000 mmkalla. Yhtio Y puo1estaan myytiin 
marraskuussa 1990 yhtio Z:lle 15 000 marlcalla. Yhtio haettiin konkurssiin joulukuussa 
1990. 

Pesiiluettelon mukaan velat ylittivii.t varat seitsemlillii miljoonalla markalla. Yhtio X:n 
erityistilintarkastus valmistui toukokuussa 1991. Aluksi tutkinnassa epiiiltiin kiljanpito- ja 
velallisen rikoksia. Tutkinnan edetessa herlisi epiiily vaihto-omaisuuden IUVOsta ja myyn
tisaamisten paikkansa pitiivyydestii. Lisiiksi tilintarkastajat eiviit olleet tarkastaneet sen 
paremmin varastoa kuin taseen eriii. Viimeisen tilikauden aikana yhtitin myyntikate oli 
pudonnut +5 Mmk:sta -7 Mmk:aan. Samanaikaisesti vieraan piiiioman miiiirii oli lisiiiintynyt 
19Mmk. 

YhtiO X:n piiiiasiallisena rahoittajana toimi yhtio W, jolle X:n myyntilaskut siirrettiin 
filctoring-sopimuksen nojalla. X sai 85 % siirrettJ.ien laskujen summasta itselleen. Lisaksi 
W luototti X:n intressiyhtiOiden toimintaa kesiikuuhun 1990 saakka. Sopimuksen mukaan 
siirtokelpoisia olivat vain laskut,joissa tavarantoimitus oli todella tapahtunut. Esitutkinnassa 
heriisi epiiilys, ettii kaikki yhtio W:n luototettaviksi siirretyt laskut eivii.t perustuneet 
todelliseen saatavaan. Epiiiltiin, ettii yhtio X:n puolelta tiedettiin intressiyhtioiden olevan 
maksukyvytt.1imil!, mutta silti niille siirrettiin laskuja maksettavaksi. 

Lisaksi yhtio X oli tehnyt yli 300 hyvityslaskua intressiyhtioilleen ilmoittamatta 
kuitenkaan asiasta yhtio W:lle. Tiilloin X rikkoi W:n kanssa tekemillinsii sopimusta, ja sai 
enemmiin luottoa kuin mihin se olisi ollut sopimuksen mukaan oikeutettu. Yhtio X jii.tti 
myos tilittiimiittii yhtio W:lle kuuluvia rahoja. 

Kaksi henkiloii pidiitettiin kuulustelujen yhteydessii. Pidlityksiii perusteltiin tutkinnan 
vaikeuttamisen ja muihin ep!!iltyihin vaikuttamisen estiimisellii. Tutkintaan kiiytettiin noin 
kuusi miestyovuotta. 

Asian kiisittely tuomioistuimessa kesti liihes kaksi vuotta. Yhteensii kymmenen 
henkiloii tuomittiin. Tuomiot annettiin etupaassa rorlreistii petoksista ja kiljanpitorikoksista. 
Lisiiksi muutama henkilo tuomittiin rom. velallisen epiirehellisyydestii ja kevytmielisenii 
velallisena tehdystii konkurssirikoksesta. 

JUTfU 12 (J12) 

Yhtio X aloitti toimintansa 1984. Toimialana oli kiinteistojenja p5rssiosak:keiden kauppa. 
Yhtion toiminta oli ollut pitkl!.iin tappiollista. Oikaistun tilinpiiiii:Oksen mukaan tulos oli 
keviiiillii 1989-121 000 markkaaja seuraavana keviiiinii-400 000 markkaa. Velkaa oli 4,8 
Mmk. Yhtion toiminta oli loppunut tosiasiallisesti keviiiin 1990 aikana. Yhtio olisi pitiinyt 
asettaa selvitystilaan jo vuoden 1990 keviiiillii. Yhtio haettiin konkurssiin kuitenkin vasta 
joulukuussa 1991, jolloin varat olivat 0 mkja velat ainakin 5 Mmk. 

Yhtio X:n omistanut henkilo omisti tai hallitsi myos useita muita yhtioitii. Myos 
n!!iden yritysten toiminnassahavaittiin epiiselvyyksiii. Tutkintakokonaisuus olikin huomatta
van iwUa. 

Poliisitutkinta kiiynnistyi pankin teettiimien erityistilintarkastusten jiilkeen. Ensim
miiinen rikosilmoitus saapui keskusrikospoliisiin lokakuussa 1992. Tutkinnan aikana 
tehdyssa kotietsinniissa poliisi lOysi muun muassa eriiistii liiketapahtumista useita erisisiiltoi
siii kauppakiljoja 

Yhtio X:n erityistilintarkastuksessa yhtiostii havaittiin "pumpatun" ulos ainakin 1,5 
Mmk tilinpiiii.tOksen ja konkurssin viilisenii aikana. Yhtio X oli muun muassa siirtiinyt 
toimitusjohtajalleen saatavansa erii.iiltii toiselta yhtioltii sekii muuta irtainta omaisuutta 
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yhteensii 265 000 markan arvosta toimitusjohtajalla ollutta saatavaa vastaan. Todellisuudes
sa toi.mitusjohtaja oli velkaa yhtiolle, eikii piiinvastoin. Kirjanpitoon oli merkitty tappioksi 
265 000 mk. V astaavanlaisia tapauksia oli useita. Lisliksi yhtion kiljanpitoon oli liitetty 
totuudenvastaisia palkka- ja vuokravaatimuksia. Yhtioonjiitettiin vain arvotonta omaisuutta. 
Lisliksi pesiiluettelossa ilmoitettiin perusteettomia velkoja ja jiitettiin ilmoittamatta saatavia. 
Yhtiotii ei haettu konkurssiin, vaikka se oli konkurssikypsii, jotta takaisinsaantikanteiden 
mliiiriiajat tayttyisiviit. 

Tutkinnassa epiiiltiin torkeitii velallisen petoksia, kiljanpitorikosta ja tOrkeitii 
petoksia. Juttuun oli rniiiiriitty yksi varsinainen tutkija, jolla oli tilapaisesti apuna toinen 
tutkija Juttukokonaisuutta tutkittiin kahden vuoden ajan. 

JUTllJ 13 (Jl3) 

X oli kiinteistoalan yritys, joka perustettiin vuonna 1988. Yhtion toiminta oli liikekiinteiston 
tilojen vuokrausta yrityksille. X ajautui pahoihin vaikeuksiin heti toiminnan alkuvaiheessa. 
Yhtiollii o1i useita kymmeniii miljoonia markkoja ulkomaisia va1uuttaluottoja, ja markan 
devalvointija kellutus ajoivat yhtion taloudelliseen ahdinkoon. Vuonna 1992lainasaldo oli 
kaikkiaan 17 4 Mmk. Erityistilintarkastuksen mukaan yhtio ei missliiin vaiheessa kyennyt 
maksamaan vieraan piiiioman kuluja toimintansa tuotoilla 

Yhtio asetettiin konkurssiin heiniikuussa 1993. Pesiinhoitajat nostivat takaisinsaanti
kanteita X:n nimissli tehdyistii joukkovelkaklljakaupoista Toinen pesiinhoitaja teki myos 
vi!llrlin asiakiJjan esittiimistii koskevan rikosilmoituksen. Erityistilintarkastuksessa paljastu~ 
etta yhtiostii oli siirretty varoja 1iihi.yhti0ille ja kirjanpito oli tehty 1ainvastaisesti. 

Tehdyssii tutkintapyynnossii epiiiltiin tapahtuneen kirjanpitorikos ja velallisen 
rikoksia Lisliksi tutkinnassa selvisi rikoksia, joita epiiillyt olivat tehneet bulvaaniyhtionsli 
hall inn ossa 

Varoja siirrettiin liihiyhtioille erilaisilla jiiljestelyillii. Tia jolle X:n JiikekiinteistOstii 
saamat vuokratulot tulivat oli pantattu pankille. Vuonna 1991 X siirsi Iiikehuoneistosta 
tulevat vuokrat osittain liihiyhtiolleen. X:n varoja siirrettiin 1iihiyhtiolle kaikkiaan yli 7 Mmk, 
josta maksettiin X:n laskuja 2,2 Mmk:lla X:n saatava kyseiseltii 1iihi.yhti1Utii oli 4,9 Mmk. 
Kun X merkitsi liihiyhtion liikkeelle laittaman 3,0 Mmk vaihtovelkaklljalainan lainan se 
vaihtoi viilittOmiin saatavan kymmenessii vuodessa eriiiintyviiksi velaksi. 

Tutkinnan aikana yksi epiiilty oli pidiitettynii yon ya mutta vangitsemisia ei esitetty. 
Tutkinta vaati reilun yhden miestyovuoden panoksen. Myos pesiinhoitajan panos asiassa oli 
huomattava Hiin muun muassa laati poliisille selvityksen, mitii rikoksia tapauksessa 
ilmeisesti oli ja miten niiden tunnusmerkistOt tayttyiviit. 

Kiiriijiioikeus tuomitsi kaksi epiiiltyii ehdottomiin vankeusrangaistuksiin tOrkeiistii 
petoksesta ja velallisen rikoksista, sekii yli viiden miljoonan markan korvauksiin konkurssi
pesiille. Hovioikeus ei muuttanut tuomioita Sen sijaan hovioikeus tuomitsi vie1li yhden 
henkilon tOrkeiistii petoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 90 pii.iviisakkoon. 

JUTllJ 14 (Jl4) 

Yritys X harjoitti rautakauppatoimintaa vuosina 1993-1996. Elokuussa 1995 tulos oli 
900 000 markkaa tappiollinen ja lokakuussa muun muassa julkiset maksut jiitettiin maksa
matta X:n piiiiasiallinen rahoittaja oli pankki Y. Pankki oli luotottanut yritystii 1,2 Mmk 
sekii antanut yhtion kiiyttoon luotollisen sekkitilin ja tallettanut 240 000 markan vuokrata
kuwt. Saamistensa vakuutena oli aswtto-osakkeita, yrityskiinnitys yhtion omaisuuteen ja 
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yhtion johtajan omavelkainen takaus. Yrityksen hakiessa itsensa konkurssiin 1996 velat 
olivat 1,8 Mmk varoja suuremmat. 

Yritys X:njohtaja esitti pankille kauppakirjan, jolla yritys Z sitoutui ostamaan X:n 
vaihto- ja kiiytt:Oomaisuuden. Kaupan yhteydessa Z maksaisi yhtion velat pankille, ja pankki 
vapauttaisi Z:n johtajan asunto-osakkeet. Pankissa kauppaan ei suostuttu, sillii se olisi 
suosinut pankkia muiden velkojien kustannuksella. Tii.lloin toimenpiteeseen olisi sisii.ltynyt 
takaisinsaantiriski, mikiili yritys X olisi mennyt konkurssiin. X:njohtajalle kerrottiin kaupan 
johtavan yrityskiinnityksen perusteella yhtiOn omaisuuden hakemiseen takavarikkoon. 
Kauppa ei toteutunut. 

Seuraavassa kuussa yritys Z:njohtaja nosti toisesta pankista 1,9 Mmk:n 1ainan, jolla 
maksettiin pankille yritys X:n velka. Pankin mukaan kyse oli pantinantajana tehdystii 
maksusta, jonka perusteella yritys Z:n johtajan asunto-osakkeet vapautettiin, ja X:n velkakir
jat siirrettiin Z:lle. Yritysten X ja Z johtajien mukaan taas kyse oli X:n liiketoiminnan 
kaupasta, ja Z maksoi pankille ostajana Heidiin mielestiiiin pankki oli tiiysin tietoinen 
kaupasta. X:n omaisuus siirrettiin Z:lle. Tutkintapyynnon mukaan Z sai maksun epiitavalli
sella maksuvii.lineellii tilanteessa, jossa yhtion asema oli epavarma. Kyse oli niiin ollen 
velkojan suosinnasta (RL 39:6). 

Yritysten X ja Z johtajien lisiiksi rikoksesta epiiiltynii kuultiin kolmea pankin 
toimihenkiloli.. Niiytllinii jutussa olivat yhtioiden kirjanpidot ja kauppakirjat sekii pankin 
asiakirja. Tutkinta kesti noin puoli vuotta ja tapahtui paaosin yhden tutkijan voimin. 

Syyttiija teki syyttiimiittiijii:ttiimispaatoksen koskien kolmea pankin toimihenkiloli.. 
Perusteluna oli niiytOn puute. X:n johtajaa syytettiin velkojan suosinnasta ja Z:n johtajaa 
avunannosta velkojan suosintaan ja rekisterimerkintiirikoksesta. Myohemmin samana 
vuonna syytetyt sopivat konkurssipesiin kanssa korvauksista. Sopimuksen jii.lkeen pesii ei 
jatkanut rikosprosessia. 

JUTIU 15 (J15) 

Yhtio X:n toimialana oli autojen kauppa ja maahantuonti. Maaliskuussa 1992 yrityksen 
verojiiiimiit olivat 800 000 mk. Ui.iininverovirasto jiitti konkurssihakemuksen. Verot 
maksettiin pankista saadulla lainalla. Jatkuvista maksusuunnitelmista huolimatta yhtiO ei 
selviytynyt veroistaanja liiiininverovirasto haki yhtiOn konkurssiinjoulukuussa 1992. 

Huhtikuun ja marraskuun 1992 viilisenii aikana yhtion vastuunalaiset yhtiOmiehet 
nostivat yhtiostii yksityisottoina liihes 0,5 Mmk. Elokuussa 1992 piiivatylla kauppakirjalla 
yhtio X myi kiiytt:Oomaisuutensa yhtio Z:lle 180 000 mk:lla. Kauppakirjan mukaan mYY.ia 
sai kiiyttiiii laitteita marraskuun loppuun 1992 saakka. Elokuussa 1992 yhtio X myi yhtio 
Z:lle myos vaihto-omaisuutensa 375 000 mk:lla. Vaihto- ja kiiytt:Oomaisuuden kaupat on 
kuitattu maksetuksi kiiteisella elokuussa 1992. Maksajana oli yhtio N. Samana piiiviinii yhtio 
X on maksanut yhtiO N:lle kahden sitoumuksen perusteella 555 000 mk. Maksukuittien 
allekirjoittajat ovat ilmoittaneet, etta kaupoissa ei kiiytetty rahaa, vaan summat kuitattiin 
keskeniiiin. Perusteena 555 000 mk:n suorittamiselle oli yhtiO X:n antama takaus erliii.n 
yhtion velasta yhtio N:lle. Takaus oli paivatty manaskuulle 1990. Allekirjoittajana oli yhtio 
X:n yhtiomies. Kaupparekisterin mukaan han ei tuolloin voinut yksin kirjoittaa yhtion 
nimeii. Lisiiksi takausta ei loytynyt kirjanpitoaineistosta, eikii kirjanpitoa hoitanut henkilo 
ollut kuullut takauksesta. Takausta ei myoskiiiin ollut mainittu kummankaan yhtion tilinpiiii
toksessii. Yhtio N perustettiin vasta vuonna 1991,joten takaus ei voinut olla oikein paivatty. 

Erityistilintarkastus suoritettiin kesiikuuhun 1993 mennessii ja rikosilmoitus tehtiin 
tammikuussa 1994. llmoituksessa epiiiltiin velallisen epiirehellisyys rikosta. Pesii.luettelon 
mukaan yhtiollii oli varoja 7 000 mkja velkoja 7,3 Mmk. Helmikuussa 1994 yhtio X:n yhtio 
N:lle antama takaus todettiin pli.temiitllimiiksi. 
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Tutkinnassa ei kiiytetty pakkokeinoja. Tutkinta oli pWiasiassa yhden tutkijan 
tehtlivlinii.. Juttua kiiytettiin eriUinlaisena koulutusjuttuna uuden tutkijan perehdyttiimisessii. 
Tutkinta vaati vajaan 4 kuukauden tyon. 

Yrityksen toimintaan osallistuneet henkilot tuomittiin yhtii lukuun ottamatta velalli
sen epiirehellisyyksistli vankeuteen. 

JUTI1J 16 (J16) 

Vuonna 1993 vientiyritykset yritykset saivat liikevaihtoveron palautusta 22% viemien
sa tuotteiden hinnasta. Palautukset perustuivat yhtioiden omiin ilmoituksiin, joiden 
kontrolloiminen ei ollut kovin tehokasta. 

Maaliskuussa 1993 yhtio X vei Venajiille atk-laitteita, joiden arvoksi se Suomen 
tullille ilmoitti 3,3 Mmk. Heiniikuussa 1993 sama yhtio vei Viroon atk-laitteita, joiden 
arvoksi ilmoitettiin 3,2 Mmk. Syyskuussa vietiin viela yksi era Viroon. Talloin arvoksi 
ilmoitettiin Suomessa 6,2 Mmk. Kaikki laitteet oli ostolaskujen mukaan ostettu yhtioltli 
Y. Vientilaskujen perusteella yhtio haki 2,9 Mmk:n alv-palautusta. Palautuksia ehdittiin 
maksaa 1,4 Mmk ennen poliisitutkinnan alkamista. 

Yhtion omistaja A ilmoitti kitjanpidon kadonneeksi. Tutkinnassa selvisi myo
hemmin, etta yhtio Y oli bulvaaniyhtio, jota hallitsi yhtio X:n omistaja henkilo B. A 
johti yhtiotii vain nimellisesti. B tunnusti, etta yhtio Y:n kitjanpitoa ei ollut pidetty 
lainkaan. Viedyn lastin arvoksi oli Venajiin puolella ilmoitettu 1,7 Mmk, ja Jasti oli 
sitouduttu tuomaan takaisin. Myohemmin selvisi, etta osa lastista oli elokuussa 1993 
myyty Venajiilla 24 000 markalla ja tuotu takaisin Suomeen. Viroon vietyjen laitteiden 
arvoksi ilmoitettiin Viron tullissa 7 000 mkja sisalloksi atk-romua. Toinen Viroon viety 
era sisalsi viallisia atk-laitteita,ja niiden arvo oli Viron tullissa 2 300 mk. Atk-laitteiden 
arvoa selviteltiiessa saatiin tietiili, etta laitteita oli hankittu yhtio Z:lta 86 000 mk:n 
arvosta. 

Suurin osa yhtio X:n vuoden 1992 tilitapahtumista puuttui verottajalle toimitetus
ta veroilmoituksesta. Vuodelta 1993 tehdysta kirjanpidosta puuttui 16 tilitapahtumaa 
seka kolme tositetta. 

Epailtyjen tOrkeiden veropetosten ja kirjanpitorikoksen lisiiksi jutun tutkinnan 
yhteydessa paljastui katkemisrikoksia. 

Tutkinnan aikana piiiiepiiilty pidatettiin ja vangittiin. Vangitsemisen aikana ja 
etsinnoissa mukana oli viisi tutkijaa. Muuten jutun hoiti yksi tutkija. Kaikkiaan 
tutkintaan kului noin puoli miestyovuotta. 

Kii.rajlioikeus tuomitsi henkilo B:n vankeuteen kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi 
kuukaudeksi. Henkilo A tuomittiin avunannosta kolmeen torkeli.ii.n veropetokseen 
yhdeksi vuodeksi vankeuteen. 

JUTIU 17 (J17) 

X 0y omisti Y-nimisen yhtion osakkeet. 1.1.1990 X Oy myi yhtion Y liiketoiminnan 
nk. MBO-kaupalla (management buy out -kaupalla) yhtion toimivaanjohtoonkuuluneil
le A:lle, B:lle ja C:lle. Liiketoiminnan hwjoittamiseen perustettiin uusi samanniminen 
yhtio. SamaHa kaupan kohteena ollut yhtio vaihtoi nimensii Z Oy:ksi. Kaupan jalkeen 
Z Oy ei hwjoittanut liiketoimintaa. 

Liiketoiminnan kauppahinta oli 32,5 Mmk. Kauppahinta maksettiin X Oy:lle, 
joka jii.i kyseisen summan velkaa Z Oy:lle. Tutkinnassa ei kyetty selvittiimli.ii.n tapahtui
ko kaupan maksu todellisuudessa. 
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Maaliskuussa 1991 sovittiin, etta A, B ja C ostavat Z Oy:n osakkeet yhMltii X 
perustettavan yhtiBn W lukuun. SamaHa Z Oy sitoutui lainaamaan X Oy:lle verojen 
maksuun varatut rahat 10,3 Mmk, ja X Oy puolestaan huolehtii Z Oy veroista. Lisiiksi 
X sitoutui lainaamaa..il perustettavalle yhtiolle pli.ivlirahoituksena Z Oy:n ostoon 
tarvittavat varat. 

Z Oy:lla ei ole ollut liiketoimintaa, ja osingonjaon jii.lkeen se on ollut pelkk.li. 
tyhjii. kuori. Verottajan mukaan kaupalle ei ole ollut liiketaloudellisia perusteita ja 
verojenmaksuun varattujen varojen siirto X Oy:lle tapahtui tilanteessa,jossa asianosai
set tiesivii.t konsemisuhteen purkautuvan. Verottajan mielestii kyseistii lainaa ei ollut 
aikomuskaan peril!. X Oy:ltli.ja yhtiBluopui siten saatavasta perusteetta. 

Z Oy:n osakkeet myytiin elokuussa 1991 A:n, B:nja C:n W Oy:lle. Kauppahinta 
12 Mmk maksettiin X Oy:ltli. lainatuilla rahoilla. Kaupassa osa Z Oy:llli. olleesta 
saatavasta X Oy:ltii siirrettiin W Oy:n kannettavaksi. Tli.mli.n saatavan avulla on kuitattu 
W Oy:n velka X Oy:lle. Tosiasiassajiiljestelyssli. ei kli.ytetty oikeaa rahaa, vaan maksu 
tapahtui paperilla. Jlirjestelyli. pidettiin velallisen eplirehellisyytenli, sillii. jiiljestelyllii 
tosiasiassa luovuttiin W Oy:lle siirretystli. saatavasta. 

Verottajan mukaan kuittauksessa on ollut kyse peitellystii osingonjaosta X 
Oy:lle. Toimien seurauksena Z Oy on menettiinyt saatavan vakavaraiselta X Oy:ltli. ja 
siirtli.nyt sen viihll.varaisen W Oy:n kannettavaksi. 

Sekli. Z Oy etta W Oy haettiin verottajan hakemuksesta konkurssiin lokakuussa 
1993. Maksut tulivat esille pesli.nhoitajan selvityksessli.. Konkurssipesli.n hoitajalta teki 
tutkintapyynnon poliisille. 

Marraskuussa 1993 verottaja kuittasi X Oy:lle suunnatusta yhtioveron hyvityk
sestii Z Oy:n veroja 7,0 Mmk, ja siirtli.nyt verojli.iimli.n X Oy:n maksettavaksi. Syyskuus
sa 1994 verottaja pani maksuun Z Oy:lle 7,4 Mmkjiilkiveroa, koska 12 Mmk saatavan 
siirto X Oy:ltii W Oy:lle oli peiteltyii osingonjakoa. 

Verotarkastus valmistui joulukuussa 1993 ja rikostutkinta on aloitettiin helmi
kuussa 1994. 

Epiiiltyjii ei pidiitetty jutun tutkinnan yhteydessii. Myoskiiiin etsintojii ei tehty. 
Yhtion Z hallinnosta vastanneiden henki!Oiden omaisuutta mli.liriittiin takavarikkoon. 
Tutkinta vei kolmelta tutkijalta neljii kuukautta eli yhden miestyovuoden. 

Syyttii.jli. ei nostanut syytteitll.. Verojen maksuun tarkoitetun summan kavaltami
nen velkojilta edellytti, etta kaikki rikoksesta epiiillyt viimeistli.li.n ymmlirsivli.t, etta X 
Oy ei aio suorittaa sen maksettavaksi sovittua veroa. Syyttii.jli.n mukaan epiiillyillii ei 
ollut syytii epiiillii X Oy:n maksukykyii tai maksuhalua. Myos X Oy:lle maksettavan 
yhtioveron hyvityksen kuittaaminen Z Oy:n verovelasta vaikutti syyttii.jiin ratkaisuun. 

Syyllistyiikseen saatavan siirron yhteydessli. rikokseen epiiiltyjen piti tietiili, ettll. 
toimenpide voi johtaa peitellyn osingonjaon verotukseen. Syyllisyyttii. arvioidessaan 
syyttli.jli. kiinnitti huomiota siihen, ettll. verotuskli.ytli.nto kyseisen kaltaisissa rahoitusjlir
jestelyissli. ei ollut tapahtuman ajankohtana vakiintunut. Asiassa ei ollut riittaviiliniiyttBil. 
siitli, etta epiiillyt olisivat mieltli.neet tekojensa vaarantavan verottajan taloudellista etua. 

JUTTU 18 (J18) 

Vuosina 1990-1991 yhtio Y sai huomattavia voittoja tytiiryhtioiden liiketoiminnan 
myynnistli, fuusiovoittonaja osinkoina. Lokakuussa 1991 yhtio fuusioitui emoyhtioonsii 
X. YhtiBn X vapaa oma piiiioma elijakokelpoinen voitto kasvoi 104 Mmk:aan. 

Samanaikaisesti yhtio Y lainasi omistajalleen y1eishyMylliselle yhdistykselle P 
47,7 Mmk. Yhdistyksellli. oli takana epiionnistuneita liiketoimiaja velat olivat suuret. 
Kun samanaikaisesti kiinteistOjen vakuusarvot laskivat voimakkaasti, yhtiOn toimiva 
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johto piiiitti ryhtyii toimenpiteisiin kuitatakseen yhdistykse1tii olleen saatavan pois, 
valttyllkseen maksamasta veroja voitollisesta tu1oksesta ja saadakseen rahaa yhti<>veron 
hyvi tysj !i!j este1miillii. 

Marraskuussa 1991 yhdistys P myi yhti<> X:n osakekannan Z Oy:lle 171 Mmk:lla. 
SamaHa yhti<> X myi liiketoimintansa yhtiolle W, joka otti kiiyttoon yhtion Y entisen 
nimen. 

Kauppojen maksun simu1oimiseksi 24 Mmk:n summaa pyoritettiin minuuttiraha
na yhtioiden va1illii seitsemiin kertaa. Maksuj!i!jestelyllll.luotiin liiketoiminnan myynnil
le, osakekannan kaupalle, osingonjaolle ja yhdistykse1tii olleen 1ainan kuittaukselle 
todellisuuden vastainen oikeudellinen muoto. Verottajan mukaan toimenpiteillii yhtion 
X omaisuus luovutettiin vastikkeetta,ja liiketoiminnan loppumisenjiilkeen on aiheutet
tu veronsaajalle ainakin 27 Mmk:n vahinko. Tapahtumia tutkittiin velallisen epiirehelli
syytenll.. 

Z Oy myi ostamansa X Oy:n osakkeet piiivan kauppahinnan maksamisenjiilkeen. 
Kauppahinta oli 192 500 markkaa eli osakkeiden arvo Iaski 170,9 Mmk yhdessa yossa. 
Kun kirjanpitoon kirjattiin 170 Mmk:n myyntitappio, Z Oy:lle syntyi oikeus 69 Mmk:n 
yhtioveronhyvitykseen. 

Verottajan mukaan tapauksessa tehtiin useita oikeustoimia, joiden tarkoituksena 
on ollut ohjata yhtioveron hyvitys Z Oy:lle. X Oy:n osakekannan oli alunperin omista
nut y1eishy0dyllinen yhteiso P, joka ei olisi saanut hyvllkseen yhtioveron hyvitystii. 
Kaikki jakokelpoinen voitto maksettiin ulos yhtiostii X ennen kauppaa, vaikka yhtiOllii 
ei ole todellisuudessa ollut varoja osingonmaksuun. Yhtioveron hyvityksen saamiseksi 
Z Oy on kitjannut 170 Mmk:n myyntitappion myymiillii osakkeet yhden p!iivanjiilkeen. 
Lisaksij!i!jestelystii on sovittu maksettavaksi 3 Mmk:n palkkio yhtiolle Z. Kokonaisuu
tena liiketoimille ei ole voitu osoittaa muuta perustetta kuin yhtioverohyvitysj!i!jestel
miin vaarinkaytto. Tapahtumia tutkittiin torkeiina veropetoksena. 

Tapahtumiin liittyen yhtioiden ja yhdistyksen vastuullisia henkil<iitii epiiiltiin 
useista kirjanpitorikoksista. 

Tasekauppojen tu1tua verottajan tietoon syksyllii 1993, ryhdyttiin toimenpiteisiin 
vahinkojen minimoimiseksi. Selvitystyon aluksi yhti<iissli tehtiin erityistilintarkastus. 
Verottaja teki asiassa tutkintapyynnon KRP:iin maaliskuussa 1994. Tutkinta alkoi 
verottajan ilmoittamista epiiillyistii velallisen rikoksista yhtiOn X toiminnassa. Yhti<in 
Y veropetos ja kirjanpitorikokset tulivat esiin tutkinnan aikana. 

Tutkinnan aikana ei kliytetty pakkokeinoja. 
Rikosilmoitus tehtiin maaliskuussa 1994, mutta tutkinta aloitettiin vasta kes!i

kuussa 1994. Tutkinnassa oli mukana oli kolme tutkijaa, ja se kesti noin 9 kk eli vaati 
yhteensii noin 2,5 miestyovuotta. 

Maksuj!i!jestelyn simu1oineita X Oy:nja yhdistyksen P johdossa toiminutta A:ta 
ja yhtion Z toimitusjohtaja B:tii vastaan nostettiin syytteet. A:ta syytettiin velallisen 
epll.rehellisyydestii, kahdesta kirjanpitorikoksesta ja avunannosta kirjanpitorikokseen. 
B:tii syytettiin avunannosta velallisen epll.rehellisyyteenja kirjanpitorikoksesta. 

Kolmea muutaj!i!jeste1yihin osallistunutta ei syytetty. Syyttiijiin mukaan niiiden 
epailtyjen tietoisuutta ei voitu osoittaa. 

JUITU 19 (J19) 

X-konsemin yritysten toimialoja olivat muun muassa taide-, arvopaperi- ja kiinteisto
kauppa. Konsemiin kuu1ui muun muassa muiden konsemin yhtioiden kanssa taidekaup
paa hmjoittanut yhti<i Y. Taseen mukaan yhtio Y:llii oli vuoden l9911opussa 10 Mmk 
rahaaja pankkisaamisia. Yhtiollii oli myos eriiiintynyttii verovelkaa vuode1ta 1990 3,4 
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Mmk. Vuodelta 1991 veroja oli kertynyt 3,4 Mmk, eli yhteensii 6,8 Mmk. Vuoden 1991 
verot eivlit olleet vielii eriiiintyneet. Keviiiillii 1992 yhtio Y osti erlilin osakeyh@n 2,62 
Mmk::lla. Kyseinen yhtio oli todellisuudessa arvoton: sen osakepliiioma oli 20 000 mk 
ja vapaa oma plilioma 40 000 mk negatiivinen. Saman kevlilin aikana yhtiO Y maksoi 
emoyhtiolleen vuokria 240 000 mk. Erilaisiin liiketoiminnan kuluihin kllytettiin 398 000 
markkaa. Lisiiksi yhtio maksoi vuoden 1990 veroja 1,88 Mmk. Tiimiinjlilkeen verojajlii 
4,9 Mmk. YhtiOn kirjanpidon mukaan yhtiolle jlii vielii tlimiin jiilkeen jakokelpoisia 
varoja 4,8 Mmk. Erityistilintarkastuksen mukaan yhti6n ainoa todellinen varallisuuserll. 
tlissii vaiheessa oli postisiirtotilillli ollut 945 000 mk. Yhtio oli todellisuudessa tyhjen
netty. Tapahtumia tutkittiin velallisen rikoksina. 

Konsemi X:n emoyhtio myi yhtio Y:n konsemiin kuuluvalle yhtiolle Z 6,0 
Mmk::lla velaksi. Y :n yhtiokokouksessa esiteltiin viilitilinpiiiitos,jonkamukaan Y:llii oli 
4,8 Mmk jakokelpoista vapaata omaa pliliomaa. Kyseinen summa maksettiin Z:lle 
osinkona, jonka jiilkeen rahat siirrettiin emoyhtiolle kauppahinnan maksuna. Erityisti
lintarkastuksen mukaan jakokelpoisia varoja ei ollut kuin paperilla; kassavarat oli 
pliliosin kulutettu jo aiemmin. Osingonjako toteutettiin pyorittiimiillii yhtion rahoja 
kahdessa eriissll. ja kuittaarnalla saatavia konsemiyhtioiltll.. Osingonjakopiiiitostll. 
tehtiiessii Y:llii oli 4,9 Mmk:n verovelatja konsemin toimitusjohtaja oli tlistli tietoinen. 
Osingonjaolla Y:stli tehtiin maksukyvyton. Konsemin toimitusjohtajan mukaan yhtion 
varat riittivlit verojen maksuun, eikii yhtio hiinen mielestiiiin ollut ylivelkainen. 

Toisessa tapauksessa yhtio Y osti yhtio Z:lta 800 000 markalla tauluja. Muuta
man kuukauden piiiistli se myi samat taulut takaisin 600 000 markalla eli luopui 200 000 
markan omaisuudestaja heikensi maksukyvyttomiin yhtion tilannetta edelleen. Vuoden 
1992lopussa Y asetettiin konkurssiin. Pesiiluettelossa yhtion varat olivat 9,7 Mmkja 
velat 24 Mmk. 

Konkurssipesiin hoitaja teki rikosilmoituksen suoraan KRP:hen vuoden 1993 
loppupuolella. Poliisitutkinnassa keskityttiin puhtaasti yhtio Y:n varojen tyhjentiimi
seen. Mahdollisiin kirjanpito- tai verorikoksiin ei kiinnitetty huomiota. Pliiiosin tutkinta 
perustui konkurssipesiin laatimaan erityistilintarkastukseen. Kolme epliiltyii pidii.tettiin 
kuulusteluja varten ja yksi vangittiin. Lisiiksi yhden epliillyn omaisuutta asetettiin 
vakuustakavarikkoon liihes viiden miljoonan markan edestli. Varsinainen aktiivinen 
tutkintavaihe kesti noin kolme viikkoa. 

Kaikkia epliiltyjii syytettiin velallisen eplirehellisyydestli. Syytetyt tuomittiin 
ehdolliseen vankeusrangaistukseen, sekii korvaamaan konkurssipesiille aiheutuneen 
taloudellisen vahingon. 

rurru 20 (J20) 

HenkilO A oli tilinpllllt1>songelmien vuoksi ottanut yhteyttii henkilO B:hen,ja perustanut 
tlimiin neuvosta yhtio X:n. Syksyllii 1990 A oli ottanut uudelleen yhteyttii B:hen, joka 
oli ehdottanut yh@ Y :n osakekannan myymistll. ulkopuoliselle yhti5lle ja liikeomaisuu
den myymistli yh@ X:lle. Kaupoilla pyrittiin veron siiiistlimiseen. 

Vuouna 1990 yhtio Z oli joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Henkilo B oli 
esittiinyt yhtion toimitusjohtajalle C niin sanottua taseyhtiokauppaa, josta Z saisi 
500 OOOmk. 

Marraskuussa yhtio Y luovutti liikeomaisuutensa yhtio X:lle. Yhtio Y :n kirjanpi
dossaluovutus kiijattiin siirtosaatavana arvoltaan 4,5 Mmk. Liikeomaisuuden luovutuk
sen jiilkeen yhtiO Y:n osakkeet myytiin yhtiolle Z. Koska koko 3,9 Mmk:aa ei saatu 
luottona, osakekauppa maksettiin minuuttirahalla, eli kierriittiimiillli samaa rahaeriiii. 
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Syntyneillii tositteilla oli tarkoitus osoittaa, etta yhtio X on maksanut liikeomai
suuden kauppahinnan yhtio Y:lle, joka oli lainannut samansuuruisen summan yhtio 
Z:lle. Yhtio Z ja yhtio W taas olivat maksaneet osakkeiden kauppahintaa 3,91 Mmk 
henkilo A:lle, joka oli lainannut saman summan yhtio X:lle. Vaikutti siltli, ettii yhtio Y 
ei saanut luovuttamastaan omaisuudesta vastiketta, eli yhtion omia rahoja oli kiiytetty 
yhtion osakkeiden ostoon. Menettely on osakeyhtiolain vastaista. 

Osakekauppaa seuraavana piiiviinii Y:n yhtiokokous piiiitti jakaa osinkoa liihes 
2,7 Mmk. Yhtioillii Z jaW vuosi 1990 oli ollut tappiollinen, joten molemmat yhtiot 
saivat yhtioveronpalautusta osingoista. Molemmat yhtiot meniviit kuitenkin konkurssiin 
vuoden 1991 aikana, ja palautus maksettiin niiden konkurssipesille. Koska verohyoty 
katsottiin saavutetun valeoikeustoimilla, katsottiin veropetoksen tunnusmerkiston 
tiiyttyneen. 

Poliisitutkinta kiiynnistyi veroviraston ilmoituksesta. Verovirasto oli saanut 
tiedon epiiillystii rikoksesta erityistilintarkastuskertomuksesta. Henkiloiden A, B ja C 
lisiiksi epiiiltynii oli kolme muuta henkiloii, joista yksi oli pankinjohtaja. Juttuun 
miiiiriittiin kaksi tutkijaa ja tutkinta kesti joitakin kuukausia. Tutkinnan keskeisin niiytto 
muodostui kolmen yhtion tilin- tai verotarkastuskertomuksista sekii henkilo A:n nimissii 
olleen tilin pankkitositteista. Kaksi henkiloii oli pidiitettynii kahden piiiviin a jan. Lisiiksi 
kiinteiiii omaisuutta miiiiriittiin hukkaamiskieltoon. 

Kiiriijiioikeuden langettava tuomio muuttui HO:ssa. Kaikki syytteet hyliittiin. 
Myoskiiiin vahingonkorvausta ei tuomittu. Piiiiasiallinen perustelu syytteiden hylkiiiimi
seen oli se, ettii yhtio Z ei ollut vuodenvaihteessa 1990--91 kykenemiiton tiiyttiimiiiin 
sitoumuksiaan. Yhtio Y:n osakkeiden luovutus oli ollut todellinen. Ostajayhtiot olivat 
erillisiii yhtioitii ja syntyneet velkasuhteet olivat todellisia. Myoskiiiin maksujiirjestelyii 
ei pidettyvaleoikeustoimena. Koska kauppahinnan maksu oli ollut todellinen. kirjanpito 
oli tehty oikein. 

JUTTU 21 (J21) 

Pariskunta A omisti yhtion X , joka myi uusia ja vanhoja autoja. Yhtion liikevaihto oli 
viimeisinii vuosina 30-40 Mmk ja sillii oli 10 palkattua tyontekijiiii. Tilikaudella 
1991-92 yhtio oli kriisissii: kiiyttokate oli -1,5 Mmkja tulos -60 000 mk. Keviiiillii 
1992 piiiviityssii tilintarkastuskertomuksessa todettiin, ettii yhti5n oma piiiioma on 
menetetty ja etta yhtio tulee hakea selvitystilaan. Pariskunta A myi yhtion henkilo B:lle 
60 000 markalla. Viilittomiisti kaupan jiilkeen liiiininverovirasto haki yhti5tii konkurs-
siin. 

Pesiiluettelon mukaan yhtion varat olivat 3, 8 Mmkja velat 18,2 Mmk. A:n jaB :n 
epiiiltiin ryhtyneen useisiin velallisen epiirehellisyyksiin ja velkojan suosintaan kesiin 
1992 ja konkurssin viilisenii aikana. Toimenpiteet olivat tiihdiinneet yhtion tliydelliseen 
tyhjentiimiseen. 

Yhtio X myi esimerkiksi omistamansa yhtio Y:n osakkeet 1 000 markalla yhtio 
Z:lle, jonka edustajana toimi henkilo C. Samalla sovittiin, ettii yhtio Z saa 25 autoa, 
siirtoarvoltaan 777 000 mk, ja ottaa vastattavakseen yhti5 X:n 1,2 Mmk:n velan. 
Loppusumma 423 000 mk kuitattiin yhtiO X:n saamisista yhtio Z:lta. Todellisuudessa 
kiinteisto oli kokonaan kiinnitetty yhtio X:n veloista. Pankki ei suostunut velallisen 
vaihtoon, ja autojen arvo oli 1,14 Mmk. Lisiiksi yhtio X luopui 423 000 markan 
saamisestaan, eli kaikkiaan varallisuutta siirrettiin pois yhtioltli 1,56 Mmk:n arvosta. 
Huomionarvoista on, ettll yhti5n Z omisti berra A. 

Konkurssipesiin hoitaja teki rikosilmoituksen maaliskuussa 1993. Kirjanpitoai
neiston erityistilintarkastus valmistui marraskuussa 1993. Pariskunta A:n kotiin tehtiin 
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kotietsintii. Tutkinta kesti alkuvaik:euksien ja tutkinnan ruuhkautumisen vuoksi vuoden ja 
neljii. kuukautta. 

Osa syytteista hyliittiin tuomioistuimessa, koska syyteoikeus oli vanhentunut Herra 
A ja henkilo B tuomittiin velallisen epiirehellisyydestii. Lisii.ksi pariskunta A tuomittiin 
velkojan suosinnasta ja kiijanpitorikoksesta. 

JU1TU 22 (J22) 

Henkilot A ja B perustivat tammikuussa 1991 X Ky:n, jonka toimialaksi oli merkitty 
teuraselii.inten myynti. Todellisuudessa yhtiollii. ei ollut mitiiiin liiketoimintaa, kaikki sen 
kiijanpitoaineisto ja veroilmoitukset olivat tekaistuja 

Kyseisenii. ajankohtana e1ii.vien elii.inten myynti oli vapautettu liikevaihtoverosta 
Myyntitoimintaa harjoittava yritys saattoi vii.hentii.ii. ostoista maksamansa liikevaihtoveron. 
Jos ostot olivat suuremmat kuin myynnit, yrittii.jii. haki veronpalautusta 18 % ostolaskun 
summasta Hak:emus osoitettiin yhtion kotipaikan lii.ii.ninveroviranomaiselle. Tapauksessa 
veronpalautuksia haettiin tekaistujen ostolaskujen avulla Laskut laati kiijanpitotoimiston 
omistaja henkilo C. Kolmen vuoden aik:ana henkiloille A jaB maksettiin 4,1 Mmk veronpa
lautuksia yhteensii. 30 tekaistun liikevaihtoveroilmoituksen perusteella 

Verottaja sai syyskuussa 1991 nimettOmii.n ilmiantokiijeen kyseisestii menettelystii, 
mutta tutkinnassa ei paljastunut mitiiiin lainvastaista Lii.ii.ninverovirasto teki yhtiolle 
tiedusteluja kevii.ii.llii. 1994, jolloin paljastui, etta tositteet oli tekaistu. Lii.ii.ninverovirasto teki 
tutkintapyynnon poliisille, ja tutkinta siirrettiin keskusrikospoliisille. 

X Ky:n kiijanpito pystyttiin osoittamaan viiiiriiks~ koska yhdelliikiiiin "myyjii.llii." ei 
ollut mitiiiin tekernista X Ky:n kanssa. Lisii.ksi maksutositteissa olevat "pankkimerkinnii.t" 
eivii.t olleet pankissa tehtyjii.. Epii.illyt tunnustivat toimintansa. 

Tutkinnan hoiti pii.ii.asiassa kaksi henkiloii. Tutkinta kesti noin kolme kuukautta eli 
kaikkiaan panos oli noin puoli miestyovuotta 

Epii.illyt tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen torkeii.stii veropetoksesta 

JU1TU 23 (J23) 

Yhtion X pii.ii.asiallinen tarkoitus oli erii.iden asunto-osakkeiden ja kiinteistOjen hallinta 
Yhtion hallituksen ainoajii.sen oli henkilo A. Henkilo A haki yhtion konkurssiinjoulukuussa 
1992, jolloin konkurssi raukesi varojen puutteeseen. Yhtio asetettiin uudelleen konkurssiin 
lokakuussa 1993 pankin hakemuksesta 

Erityistilintarkastuksen mukaan viimeinen allekiijoitettu tilinpii.ii.Ws oli tilikaudelta 
1.2.1988-31.1.1989. Tii.mii.n jii.lkeiseltii. ajalta ei ole tositemateriaalia eikii. tilinpii.ii.Wksiii. ole 
laadittu. Tilintarkastuksen mukaan nii.in on olennaisesti vaik:eutettu oikeanja riittii.vii.n kuvan 
saamista yhtion toiminnasta Kitjanpitorikoksen lisii.ksi muita epii.iltyjll rikoksia olivat 
velallisen epiirehellisyys ja velallisen petos. 

Epii.ilyt velallisen epiirehellisyydestii liittyvii.t kauppoihin, joissa yhtio X osti puolet 
as. oy Y:n osakkeista henkilo B:ltii. 320 000 markalla Kaupassa ei vaihdettu rahaa, vaan 
henkilo B sai yhtion omistaman ti1an, jonka arvoksi arvioitiin myos 320 000 m.arldrna. 
Kaupantekohetkellii. as. oy Y:n osakkeet olivat pantattuina 210 000 mmkan velasta Tehdyn 
arvion mukaan as. oy Y:n osakkeiden kokonaisarvo on ollut kaupantekohetkellii. 480 000 
markkaa eli puolen arvo on ollut 240 000 markkaa. Kun tii.hii.n on kohdistunut 210 000 
markan panttaus, osakkeet ovat olleet kii.ytii.nnossii. arvottomia Henkilo B on siis saanut 
320 000 markan omaisuuden selvii.sti alihintaan. Yhtio on siten luovuttanut taloudellisessa 
kriisitilanteessa omaisuutta vastikkeetta Tuomioistuin perii.ytti kaupan. 
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Vannoessaan yhtion pesliluettelon oikeaksi, henkilo A jiitti ilmoittamatta useita 
omaisuuseriii yhteisarvoltaan noin 200 000 marlckaa ja hiinen katsottiin syyllistyneen 
velallisen petokseen. 

Erityistilintar:kastuksen jiilkeen yhtion konkurssipesiin hoitaja teki rikosilmoituksen 
poliisille. Tutkittava juttu oli varsin selkea ja niiytto perustui piiiiosin erityistilintarkastuk
seen. Tutkinnan hoiti yksi poliisi. jolla kului aikaa noin kolme kuukautta. 

Maaliskuussa 1997 syyttiijii teki syyttiimiittiijiittiimispiiiiroksen kaikkien rikosten 
osalta. Kiijanpitorikoksen kohdalla syynii oli kohtuusperuste. Yhtion piiiivelkoja oli saanut 
omaisuutta takaisin takaisinsaantikanteilla. Velallisen epiirehellisyys jiii syyttiimiittii sen 
vuoksi. ettii asianomistaja ilmoitti luopuvansa rangaistusvaatimuksesta viitaten takaisinsaan
tioikeudenkiiyntiin. Velallisen petoksesta ei syyttiijiin mukaan ollut niiyttOii. 

JUTIU 24 (J24) 

PankillaX oli 1980-luvulla pankkitoiminnan ulkopuolista sijoitustoimintaa. Pankkitarkastus
virasto huornautti asiasta pankin johtoa, jolloin toiminnan "uudelleenjiiljestiimiseksi" 
perustettiin yhtio Y. Yhtion osakkeita merkitsiviit eriiiit muutkin alueen talouseliimiin 
vaikuttajat. Pankin X hallintoelimissii olleet henkilot muun muassa henkilo D kuuluivat 
myos yhtion Y hallintoneuvostoon. 

1990 kiivi selviiksi. ettii yhtion Y osake- ja kiinteistosijoitukset ovat enemmiinkin 
rasite kuin etu. Tiilloin ryhdyttiin tukemaan pankin X vakavaraisuutta siirtii:miillii pankin 
ongelmaluottoja ja arvopapereita yhtioon Y. 

Kun yhtiOn ongelmat olivat kiiyneet ilmeisiksi, ryhdyttiin miettimiiiin osakkaiden 
riskien minimoimista. Piiiidyttiin nk. MBO (management buy out) -kauppaan, jossa yhtion 
toimitusjohtaja C osti yhtiOn Y osakkeet 27 Mmk:lla Yhtion Y osakekanta myytiin Z Oy:lle, 
jolloin Y-konsemista tuli Z-konsemin alakonsemi. Yhtion Z ainoa toimintamuoto oli Y
konsemin hallinta. Saadut varat siirrettiin yhtion Y entisille osakkeenomistajille. Yhtio Z 
asetettiin konkurssiin huhtikuussa 1995, jolloin sen velat olivat 36 Mmk varoja suuremmat. 

Yhtion Y kitjanpitiijiin mukaan yhtion ongelmat alkoivat vuonna 1988 tulleista 
p(}rssikauppatappioista. Tappioita ei kuitenkaan kitjattu toteutuneiksi. vaan osakkeet 
siirrettiin kiiyttOomaisuuteen, ja viiltettiin yhtion asettaminen selvitystilaan. Yhtio oli koko 
ajan ylivelkainen. Yhtion tulorahoitus ei kattanut menoja Erityistilintarkastuksen mukaan 
yhtio Y oli ollut maksukyvyton vuoden 1991 aikana, ja kriisitilassa vuodesta 1992 alkaen. 
Yhtiollii ei ole ollut vapaita varoja emoyhtiolle lainattavaksi. 

Erityistilintarkastuksen mukaan myos Z oli kriisitilassa kesiikuusta 1991 alkaen, 
jolloin osakepiiiioma oli menetetty. Z Oy:llii ei ollut mahdollisuuksia maksaa Y:ltii saamiaan 
lainoja takaisin. 

Pankki X kiiytti normaalille rahoittajataholle suurempaa valtaa yhtion Y toiminnassa 
Eriiiin kiisityksen mukaan yhtion toimitusjohtajan asema oli muodollinen ja todellista valtaa 
kiiyttiviit pankin toimitusjohtaja Aja sijoitusjohtaja B. 

Aja B estiviit yhtion Y konkurssin. A:nja B:n liihtiviit pankin palveluksesta vuoden 
vaihteessa 1992. Vuoden 1993 lopulla poliisille tehtiin ilmoitus A:n ja B:n toimista. On 
mahdollista, ettii pankissa haluttiin pitkittiiii tutkinnan aloittamista, jotta epiiillyt rikokset 
vanhentuisivat. 

Yhtio Y haettiin konkurssiin keviiiillii 1994. V arsin pian tiimiin jiilkeen kiiynnistettiin 
erityistilintarkastukset, joiden perusteella tehtiin rikosilmoitukset. Kyse oli ministerion ja 
omaisuudenhallintayhtion piiiitOksistii kiiynnistiiii tutkimukset. Pesiinhoitaja teki asiassa 
rikosilmoituksen, jossa oli eritelty teot ja epiiilyksenalaiset henkil5t. Tutkintapyynnon 
tekemiseen oli kuitenkin kulunut niin paljon aikaa, ettii osa teoista oli vanhentuneita jo 
tutkintaan tullessa 
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Keskeisenii yhtion Y varallisuusasemaa heikentiineenii tekona pidettiin yhtion 
ottamaa 27,7 Mmk lainaa. Yhtio Y oli tuolloin niin huonossa taloudellisessa asemassa, etta 
laina heikensi yhtiOn varallisuusasemaa. Lisiiksi lainan kiiyttotarkoitus oli kyseenalainen. 
Rahat siirrettiin myohemmin yhtiolle Z yhtion Y osakkeiden ostoon. Yhtiti Y oli muissakin 
yhteyksissii rahoittanut omien osakkeidensa ostoa, vaikka yhtiO Z ei mil1iiiin kyennyt 
vastaamaan ottamistaan vastuista. Yhtio Y oli maksanut yhtion Z kuluja liihes 4,0 Mmk:n 
edestii. 

Yhtio oli lainannut myos samaan konsemiinkuuluneelle yhtitille 2,5 Mmk Yhdysval
loissa toteutettuun kiinteisilisijoitusprojektiin. Osittain puutteellisen ammattitaidon vuoksi 
projekti osoittautui erittiiin tappiolliseksi. 

Tutkinnan aikana paljastui, etta yhtion Y toimistotyontekija oli kavaltanut 150 000 
markkaa useassa eriissa yhtion tililtii. 

Tutkinnan aikana kiivi myos ilmi, etta henkilo E oli perinyt eriilistii yhtitin Y lainasta 
yli 2000 %:n vuotuista korkoa. Ylikorko oli niin huomattava, etta sitli piiiitettiin tutkia 
kiskontana. 

Epiiiltyyn kiskontaan liittyen yksi epiiilty oli pidiitettynii.. Lisiiksi tutkinnan aikana 
tehtiin joitain kotietsinllijli.. 

Tutkinta kesti noin puoli vuotta ja tutkijoita oli kaksi. Tutkintaan kiiytetyt resurssit 
olivat siis yhden miestyovuoden verran. 

Syytteessii yhtion Y johtohenkiloille vaadittiin rangaistuksia neljil.stii velallisen 
epiirehellisyydestli ja neljil.stii kirjanpitorikoksesta sekii eriiille pankin X johtajille luotta
musaseman viiiirinkiiyllistii, ja kahdesta avunannosta velallisen epiirehellisyyteen. Lisiiksi 
henkilo E:tli syytettiin erillisessii prosessissa kiskonnasta. 

Osa syytteistli hyliittiin muotovirb.een vuoksi. Haastaminen ei ollut tapahtunut 
riittaviin tarkasti ja vastaajat ei olleet saaneet riittaviiii selvyyttii siitli, mistli menettelystli 
heille vaadittiin rangaistusta. 

Alioikeus hylkiisi kaikki yhtion Y toimitusjohtajaa C vastaan esitetyt syytteet. 
Toimitusjohtaja ei ollut kiiyttiinyt itseniiistii piiiitiintiivaltaa, etta oli voinut tehdii mainitut toot 
velkojien vahingoksi. Tiirkeimmiin velkojan pankin X johto ohjasi toimitusjohtajan 
toimintaa ja se myos tiesi kaikista yhtion Y rahaliikkeistii, joten toimenpiteitii ei tehty 
velkojien vahingoksi. Yhdysvaltoihin suunnattu kiinteisilisijoitusprojekti heikensi oikeuden 
mielestli yhtion varallisuusasemaa, mutta katsoi, etta toiminnassa oli kyse liiketoimintaan 
liittyvil.stii taloudellisesta riskistii. Myos avunantosyytteet A:ta vastaan hyliittiin. 

Yhtion Y hallituksenjiisen D tuomittiin kolmesta kirjanpitorikoksesta. 

ruiTU 25 (J25) 

Yhtiossii X tehtiin monenlaisia peltialan lliitli.. Yhtion liikevaihto oli vuosittain 1-2 Mmk, ja 
sillii oli viisi tyontekijllll. Yhtio oli alusta alkaen taloudellisissa vaikeuksissa. Vuonna 1991 
yhtiossii tehtiin liikevaihtoverotarkastus, ja 1992liiiininverovirasto haki yhtitin konkurssiin. 
Tuolloin velkoja oli noin 1,8 Mmk,josta verovelkoja 650 000 mk. Liikevaihtoverotarkastuk
sen yhteydessii havaittiin kassan ohimyyntiiija pantiin maksuun 370 000 marlamjiilkiverot. 
Pesiinhoitaja havaitsi yhtiossii lisiiii viiiirinkiiylliksiii, joiden perusteella liiiininverovirasto teki 
rikosilmoituksen poliisille. Noin kaksi kuukautta myohemmin juttu siirrettiin keskusrikospo
liisille. 

Yhtio X:n perustajaa henkil5 A:ta epiiiltiin veropetoksista, velallisen petoksista ja 
kirjanpitorikoksesta. Hiin oli muun muassa antanut liikevaihtoveroilmoituksia, joissa oli 
vllhennetty veroista vllhennyskelvottomia ostoja yhteensli 326 000 mk. Lisiiksi verovuosilta 
1988 ja 1990 annetuista ilmoituksista puuttui 260 000 marlam tulo. Yhti5n kirjanpito oli 
laiminly5ty tiiysin. Osto- ja myyntitapahtumia puuttui kirjanpidosta ja kirjanpitoon oli 
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merkitty yhtiolle kuulumattomia menoja Lisiiksi kirjanpidost.a puuttui yhtion kayttiimili 
tilejii, yhtion hankkimia kiinteistOja ja yhtion nost.ama valuuttaluotto, jonka korot ja 
lyhennykset yhtio maksoi. 

Vuosien 1991 ja 1992 aikana henkilo A otti yhti5stii osakaslainoja ainakin 338 000 
markkaa Lainasta ei ole vakuuksia, velkaklljaa, eika siitii ole maksettu korkoa. Koska yhtio 
oli taloudellisessa kriisitilassa lainojen aikana, A on teollaan loukannut velkojien etua 
Maaliskuussa 1992 pidetyssii ulosottoselvityksessiiA ilmoitti yhtion olevan varatonja salasi 
yhti5n varallisuutta yhteensii 800 000 markkaa 

Jutun tutkinta kesti keskusrikospoliisissa noin viisi kuukautta. 
Kiirajiioikeus tuomitsi A:n syyskuussa 1994 kymmenen kuukauden ehdolliseen 

vankeustuomioon. Lisiiksi hiinet tuomittiin kmvaamaan konkurssipesiille 560 000 markkaa 
ja liiiininverovirastolle 249 000 markkaa. 

JUTIU 26 (J26) 

Henkilo A:lla oli liiketoimintaa viidellli paikkakunnalla. A:n liiketoiminta oli piiiiosin 
autokauppaa Kaikkiaan yhtioiden liikevaihto oli muutamia kymmenili miljoonia 

Epiiillyt rikokset paljastuivat alun perin eriiiin A:n omist.aman yhtion konkurssin 
jiilkeen vuonna 1990. Kyseinen yhtio oli lainannut toiselle A:n yhtiolle X useita miljoonia 
markkoja. Tutkinnassa selvitettiin niiiden rahojen kayttoii, ja havaittiin X:n omaisuutta 
siirretyn yhtio Y:lle. Tlissli yhteydessii tutkituista rikoksista A tuomittiin ldiriijiioikeudessa 
huhtikuussa 1994. 

Toisessa tutkintavaiheessa huomioitiin kolme epiiiltyii rikostapahtumaa 
Tammikuussa 1992 yhtio Y osti yhti5 Z:lta kaksi kiinteistOii, yhteensii 8 Mmk:lla 

Kauppahinta maksettiin Y:llli Z:lta ollutta saatavaa pienentiimiillii. Teolla luovuttiin 
perusteetta saatavasta, ja niiin oleellisesti pahennettiin Y:n maksukyvytllimyyttii. Kaupassa 
loukattiin velkojia, koska kiinteistot olivat Y :n velkojen vakuutena V astuullisena jiiljeste
lyyn pidettiin paitsi henkilo A:ta, myos hiinen puolisoaan. Saatavan ja siten vahingon 
suuruudeksi arvioitiin korkeintaan 595 000 markkaa 

Elokuussa 1992 A myi yhtio Y:n osakekannast.a 80 % henkilo B:lle. Henkilo B 
tunnettiin niin sanottuna yritysten saattohoitajana Heti myynnin jiilkeen yhtion toiminimi 
vaihdettiin. Yhtion konkurssihakemus jatettiin lokakuussa 1992. Jiiljestelyn tarkoituksena 
ol~ etta velkaisen yhtion nimi vaihdettaisiin uudelle velattomalle yhtiolle, joka jatkaa 
yritystoimintaa entisessii muodossaan. Henkilo B oli jiiljestelyn piiiitteeksi polttanut 
yrityksen kirjanpidon. 

Touko-syyskuussa 1992 yhtio W osti yhti5 Y:ltii tauluja, joiden kirjanpitoarvo oli 
4,47 Mmk. Joulukuussa 1992 henkilo A otti taulut itselleen yksityisottona. Tutkinnassa 
huomioitiin seka velallisen eparehellisyyden, kun niiin arvokas omaisuus on otettu alihintaan 
yhti5stii, ja veropetoksen tunnusmerkistOt, kun tekaistuilla ostokuiteilla on viihennetty 
aiheetta yhtio W:n maksettavaksi tulevaa liikevaihtoveroa. 

Tutkinta kaynnistyi pankin tekemiistii rikosilmoituksesta. Henkilo A oli kaksi piiivaa 
pidiitettynii. Muita pakkokeinoja ei kaytetty. Tutkintaan osallistui kaksi tutkijaa ja resursseja 
kaytettiin noin yhden miestyovuoden verran. 

A tuomittiin ldiriijiioikeudessa edellisistii teoist.a yhteiseen vankeusrangaistukseen 
aikaisemman 1,5 vuoden tuomion kanssa 3 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi. Lisiiksi hiinet 
tuomittiin maksamaan korvauksia yhteensii yli 2,0 Mmk. A:n puoliso tuomittiin 9 kuukau
den ehdolliseen vankeuteen velallisen eparehellisyydestii (kiinteistOkauppa). Henkilo B 
tuOIDittiin kirjanpitorikoksest.a yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen aikaisemman 
tuomion kanssa yhdistettynii yhdeksi vuodeksi. Hovioikeus hylkiisi kiinteistOkauppaa 
koskeneen velallisen epiirehellisyys -syytteen seka A:nja hiinen vaimonsa osalta 
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JUTIU 27 (J27) 

Yhtio X luujoitti asuntokauppaa ja kiinteisttijen rakennuttamista. Henkilo A oli yhtion 
toimitusjohtaja tammikuuhun 1991 astija tiinllinjiilkeenhallituksen ainoajlisen. A:n puoliso 
oli yhtion toimitusjohtaja tammikuusta 1991 huhtikuuhun 1992. 

Henki1o A kuului pankin Y hallintoneuvostoon. Kyseinen pankki rahoitti yhtion X 
toimintaa kymmenilla miljoonilla markoilla. Pankin fuusioitumisen jiilkeen heriisi epaily 
luototukseen liittyneista viiiirinkiiyttiksislli. 

Syyskuussa 1991 yhtion tilikauden tulos oli 246 000 markkaa tappiollinen ja 
tilintarkastuskertomuksen mukaan oma paaoma tuli olemaan menetetty viimeistaan maalis
kuuhun 1992 mennessii. Yhtitin toiminta oli todellisuudessa piiiittynytjo syksylla 1990 yhta 
rakennusprojektirahoitusta lukuun ottamatta. Yhtion suurin rahoittaja pankki Y haki yhtion 
konkurssiin lokakuussa 1992. Pankin saatavat yhtiolta olivat tuolloin 29 Mmk. Pankki teki 
rikosilmoituksen maaliskuussa 1993. 

Henkilo A ja hanen poikansa olivat vannoneet yhtiBn X pesaluettelon oikeaksi. 
Pesiiluettelossa havaittiin useita virheita. Sen mukaan A:lla ja hanen perheellaan oli yhtiolta 
yli 2 Mmk:n saatava. Erityistilintarkastuksen perusteella A oli velkaa yhtiolle ainakin 1,2 
Mmk. Lisaksi pesiiluettelossa oli A:n puolison 700 000 mk:n palkkasaaminen, vaikka 
saamista ei todellisuudessa ollut olemassa. 

Yhtio X osti helmikuussa 1992 A:1ta ja taman vaimolta huoneiston 2,3 Mmk:lla. 
Huoneisto myytiin huhtikuussa 1992 1,3 Mmk:lla eli yhtio maksoi huoneistosta 1,0 Mmk 
ylihintaa. Heinakuussa 1992 yhtio X vuokrasi liikekiinteisttin A:n pojan avopuolison 
yhtiolle. Vuokrahinta oli 30 000 mk/kk, kun edellinen vuokralainen oli maksanut 172 000 
mklkk. Lisaksi erii.iden vuoden 1992 aikana tapahtuneiden omaisuuden myyntien epailtiin 
tapahtuneen i1man todellista vastiketta. A:ta epailtiin ttirkeiista velallisen petoksesta, 
klljanpitorikoksesta ja velallisen epiirehellisyyksista. 

A:n puolisolle tehtiin ulosottoselvitys, jossa han ilmoitti olevansa varaton. Han oli 
kuitenkin vuotta aiemmin saanuthuomattavan miiiiriin rahaa yhtio X:lta myytyaan omaisuut
ta. Asiakirjojen mukaan han omisti lisaksi kahden asunto-osakeyhtion osakkeita ja puo1et 
Espanjassa sijaitsevasta kiinteisttistii. A:n puolisoa epailtiin velallisen petoksesta. 

Tutkinnan aikana ei kaytetty pakkokeinoja. Tutkintaan kului reilu yksi miestyovuosi. 
Syytteet esitettiin liihes kolme vuotta tutkinnan aloittamisen jiilkeen. Syytteessa 

keskityttiin A:n ja hanen perheensa seka yhtio X:n valiseen velkasuhteeseen. Tehdystii 
erityistilintarkastuksesta kanneltiin tilintarkastuslautakuntaan, ja tilintarkastajaa huomautet
tiin. Taman vuoksi syyttaja luopui syytteestii niiden tekojen osalta,joissa yhtitin X omaisuut
ta oli siirretty A:lle ja hanen puolisolle tai naiden yhtioille. 

Tuomioistuin hylkasi kaikki syytteet, koska tekoja ei voitu osoittaa tahallisiksi. 

JUTIU 28 (J28) 

Jutussa oli kyse kahdesta samaan konsemiin kuuluneesta konkurssiin menneestii yhtiostii. 
Tutkintakokonaisuus muodostui useista yhtioiden velanhoitokykya heikentaneista teoista. 

A:n omistama yhtio X oli maksanut kesalla 1991 218 000 mk toiselle A:n yhtitille Y. 
Maksujen sanottiin olleen palkkiota yhtion Y antamasta pantista yhtion X ostoveloille. 
Panttina ollut asunto-osake oli ollut panttina viiden paivan ajan. Maksettua palkkiota 
pidettiin kohtuuttoman suurena. 

Toukokuussa 1991 Ajahanen puolisonsaolivat nostaneet228 000 mkhenkilokohtai
seen kaytttitin. Rahat vaitettiin kaytetyn emoyhtion Z velkojen maksuun. Yhtio Z oli 
ilmeisen maksukyvyttin lainan myontamishetkellii. Laina oli vaikeuttanut yhtio X:n 
taloudellista asemaa. 
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Toukokuussa ja elokuussa 1991 A oli klljannut kassaan tulleita maksuja Iuottotap
pioiksi yhteensli 441 000 markan edestii. V arat olivat kadonneet kassasta myohemmin. 

Syyskuussa 1991 yhtilin X nimissii oli ostettu A:n yhtili WKy:ltii kiinteistliosakeyhti
on osakkeita 3;2 Mmk: lla. Kauppahinta oli kuitattu maksetuksi. Koy:n osakkeet oli kuitenkin 
pantattu useiden muiden A:n yhtiliidenja A:n henkilokohtaisten velkojen vakuudeksi. Koy:n 
osakkeet olivat kiiyti!nnossii arvottomia. 

Lokakuussa 1991 A siirsi yhtio X:n velkoja vajaa 1,4 Mmkja saamisia 365 000 mk 
emoyhtiO!le Z. Samalla kuitattiin Iiihes 1,0 Mmk:n velka, jonka yhtio Z oli ollut velkaa yhtio 
X:Ile. Saatavat siirrettiin yhtiolle, joka ei ollut kyennyt maksamaan omiakaan velkoja, joten 
toimilla pahennettiin yhtili X:n maksukyvyttOmyyttii. 

Emoyhtio Z myi omistamansa yhtio X:n koko osakekannan henkilo B:lle. Kauppa
hinta o!i yksi markka. Kaupanjiilkeen henkilo B nosti yhtion kiiteiskassan palldcanaan ja myi 
tavaraa varastosta. Rahat hJin kiiytti omiin tarkoituksiinsa. 

Yhtioltii Y yritettiin lokakuussa 1992 ulosmitata 127 000 markan kauppahintasaatava. 
illosoton yhteydessii A esitti kuitenkin aiemmin samalle viikolle piiivlityn kauppaklljan, 
jonka mukaan yhtio Y oli myynyt vaihto- ja kiiyttliomaisuutensa henkilo C:n nimiin 
perustetulle yhtiolle. Manaskuussa I 992 tehdyn ulosottoselvityksen yhteydessll esitettiin, 
etta edella mainittu saatava oli maksettu myyjlille, mutta rahat eivat en1lli olleet myyjiin 
hallussa. Kauppahinnan maksussa oli ilmeisesti kiiytetty ns. minuuttirahaa. C ei missiiiin 
vaiheessa ollut yhtion tosiasiallinenjohtaja. 

Tutkinnan aikana ilmeni, etta A ja hiinen puo!isonsa olivat henkilokohtaisiin 
velkoihin Iiittyneen ulosottoselvityksen sekii henkilokohtaisen konkurssin pesliluettelon 
vannomisen yhteydessll jiittlineet ilmoittamatta merkittiivili omaisuuseria. 

Tutkinta kesti noin 9 kuukautta. Juttuun oli sidottu kolme tutkijaa. Kaikkiaan tutkinta 
vaati reilun kahden miestyovuoden resurssit. Juttua kiiytettiin hyvliksi uuden talousrik:ostut
kijan perehdyttiimisessli. 

Henkilo A tuomittiin yhdestatoista syyksi luetusta rikoksesta, muun muassa velallisen 
eparehellisyyksista ja velallisen petoksista, kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi 
vankeuteen. Lisiiksi hiinet llliiJirattiin liiketoimintakieltoon. Kolme yksittiiista syytekohtaa 
hyllittiin. Henkilo B tuomittiin velallisen eparehellisyydestii neljiin kuukauden ehdolliseen 
vankeuteen. Henkilo C puolestaan tuomittiin avunannosta llirkeiiiin velallisen petokseen 
neljiin kuukauden ehdolliseen vankeuteen. A:n puoliso tuomittiin kahdesta torkeiistii 
velallisen petoksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. 

JUTTIJ 29 (J29) 

Henkilo A:n omistama X Oy osti marraskuussa 1992 porssiyhtio Y:n osakkeista 49,8 %. 
Yhtion X ainoa toimintamuoto o!i yhtion Y:n osakkeiden omistaminen. V aikka yhtiO omisti 
yhtiOsta Y hieman alle puolet, sillii oli yhtil>ssii tosiasiallinen mlliirii.ysvalta. Yhtion Y kautta 
yhti6 X hallitsi myos konserniin kuulunutta pankkia Z. 

Yhtion X osakepliiiomaa korotettiin huhtikuussa 1993 15 000 markasta 900 000 
markkaan. Samalla merkittiin emissiovoittoa 8,1 Mmk. Plllioman korotus johtui siitii, etta 
yhtion Y osakkeiden hank.inta oli rahoitettu 60 Mmk:n lainalla. Kun oma pliiioma oli 
Iainoihin niihden Iiian alhainen, yhti6 olisi pitiinyt asettaa selvitystilaan, ellei osakepliiiomaa 
olisi korotettu. Pliiioman korotus maksettiin nimellisarvoltaan yhteensii 8,1 Mmk arvoisilla 
joukkovelkaklljoilla. Joukkovelkaklljojen markkina-arvo oli tuolloin 9 miljoonaa markkaa. 

Kevii.iillii 1994 yhtio Y jiirjesti osakeannin. Osakeannin aikaisen lehtikil:joittelun takia 
yhtilin Y toimitusjohtaja B antoi porssitiedotteen,jossa yhti6n omistussuhteiden vakuutettiin 
olevan todellisia. Markkinoilla eplilltiin, etta yhtioiden rekisterOidyt omistajat toimivat 
kielteisessli maineessa olleiden Iiikemiesten M ja N bulvaaneina. 
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Syksyn 1994 aikana yhtio Y solmi esisopimuksen pankin W ostamisesta. Esisopi
muksen nojalla yhtion Y olisi saanut liihinnii pankin terveet osat ja satojen miljoonien 
markkojen likvidit varat, samalla kun ongelmaluotot olisivat jiiiineet myyjiin vastattaviksi. 
Luottolaitoslaki esti kuitenkin kaupan solmimisen, sillii yhtio Y:stii olisi tullut liian suuri 
luottoriski myyviille pankille. Asia koskeva lakimuutos oli vireillii. Lisiiksi rahoitustarkastus 
selvitti henkilo A:n taustoja. 

Selvittelyjen aikana Rahoitustarkastus sai ilmiannon, etta A oli todellisuudessa 
liikemies M:n bulvaani, jolta yhtion X osakepli.lloma on periiisin. Marraskuussa 1994 
rahoitustarkastus kuuli henkilo A:ta, joka Rahoitustarkastukseen liihettiinrissliiin kirjeissii 
ilmoitti saaneensa osakepiiiioman korotuksessa kiiytetyt joukkovelkakirjat yhti1iltii. Q 
lokakuussa 1992, ja tallettaneensa ne pankkiin Z. Talletuksesta hiin sai todistuksen pankin 
Z toimitusjohtajalta. 

Rahoitustarkastuksen selvitysten mukaan A antoi ilmoituksissaan viiiiriii tietoja. 
Rahoitustarkastuksen mukaan liikemies M:n yhtio S hankki osakepiiiiomankorostuksessa 
kiiytetytjoukkovelkakirjat kahden viiliyhtion kautta 25.11.1992. Kesiikuussa 1993 yhtio X 
myi kyseiset joukkovelkakirjat. Rata ei saanut selville, miten joukkovelkakirjat olivat 
siirtyneet yhtiolle X. 

Liikemies M:n mukaan henkilo A pyysi vuoden vaihteessa 1992-93 1ainaa yhtion X 
osakepiiiiomankorottamiseen. C piilitti yhtion S toimitusjohtajana 1ainata yhtion S omistamat 
joukkovelkakirjat henkilo A:lle. Tarvittavaa paperityotii. ei saatu kuntoon, sillii yhtion S 
hallituksen puheenjohtajana toiminut henkilo N ei huolehtinut kirjanpidonja sopimuspape
reiden saattamisesta ajan tasalle. Henkilo N ei yhtion S toisena omistajana hyviiksynyt, etta 
yhtion X osakepli.llomaa korotettiin yhtion S varoilla. N:n mielestii sijoitus oli piiiiomasijoi
tus, eikii laina ja yhtio X oli nii.in ollen siirtynyt yhtion S tytiiryhtioksi. 

Rahoitustarkastuksen mukaan henkilo A syyllistyi RL 17:8 §:n mukaiseen vliiiriin 
asiakirjan esittiimiseen julkiselle viranomaiselle ilmoittaessaan osakepiiiioman korotukseen 
kiiytettyjen joukkovelkakirjojen olevan perii.isin yhtioltii Q. Pankin Z silloinen toimitusjohta
ja syyllistyi samaan rikokseen antaessaan A:lle todistuksen joukkovelkakirjojen tallettami
sesta. 

Lisiiksi A oli rahoitustarkastuksen mukaan syyllistynyt arvopaperimarldcinal 2 
luvun 1 § vastaiseen menettelyyn antaessaan totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja 
yhtion Y p1irssitiedotteessa: A oli vastuussa tiedoista yhtion Y hallintoneuvoston puheenjoh
tajana. 

Rahoitustarkastuksen tutkintapyynt1i oli rajattu tutkintakokonaisuus. Tutkinnan 
aikana kiinnitettiin huomiota yhtion S kirjanpidossa havaittuihin puutteisiin. 

Tutkinnan aikana ei pidiitetty ketii.iin. Tutkintapyyntoon liittyen tehtiin yksi toiseen 
tutkinnassa olleeseen juttuun liittynyt kotietsintii. 

Jutun tutkinta kesti noin puoli vuottaja siinii. oli mukana kaksi tutkijaa. Tutkinta vaati 
noin yhden miestyovuoden tutkintaresurssit. 

Syyttiijii teki syyttiimiittiijiittiimispiiiit1iksen arvopaperimarkkinala rikkomisesta, 
koska lainavaroilla ei ole ollut vaikutusta epiiillyn asemaan. Yhtion Y antama p1irssitiedote 
on niin epiimiiliriiinen, ettei sen perusteella voida piiiitellii mitiiiin tietojen harhaanjohtavuu
desta. Lisiiksi yhtio X ei ollut p1irssitiedotteen antamisen aikaan kuulunut samaan konsemiin 
yhtion Y ja pankin Z kanssa, sillii omistussuhde oli ollut aile 50 %. 

A:ta syytettiin vliiiriin kirjallisen todistuksen antamisesta julkiselle viranomaiselle. 
Kyse oli marraskuussa 1994 rahoitustarkastukselle annetuista tiedoista. Alioikeus tuomitsi 
A:n 90 piiiviisakkoon syytteen mukaisesta teosta. 
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JUTTU 30 (J30) 

Yhtion X toimitusjohtajana toimi henkilo A. Todellisuudessa toimintaa pyoritti kuitenkin 
A:n isii, yhtion hallituksen puheenjohtaja, henkilo B. Yhtio pyoritti lomateemapuistoa. 
Liiketoiminnan painopiste siirtyi kuitenkin osake-, kiinteistO-, auto- ja hevoskauppaan. 
Monessa tapauksessa oli kuitenkin vaikea piiiitellii, oliko kaupankiiynti ollut todellista vai 
oliko paperit tehty vain pankin harhauttamiseksi. 

B:n toimintaa rahoitti paikallinen pankki. V akuutena liiketoiminnan kiiynnistiimiseen 
otetulle 2,8 Mmk lainalle oli kartano, jonka B oli ostanut 340 000 markalla. 

Yhtio ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Viimeisessa vaiheessa yhtion liiketoimintaa 
pidettiin yllii. muista pankeista haetulla lainarahalla, jolla maksettiin aikaisempia lainoja. 
V erot jii.tettiin maksamatta koko toiminnan ajan. 

Yhtio julistettiin konkurssiin heiniikuussa 1991. Konkurssiin hakijoina olivat Kera, 
verottajaja yhtio itse. V erottajan saatavat olivat 1,2 Mmk, Keran 1,S Mmk. Lisaksi pankk:ien 
saatavat olivat useita miljoonia markkoja. 

Konkurssiin asettamisen jii.lkeen yhtion velkojat pii.ii.ttivii.t erityistilintarkastuksen 
suorittamisesta yhtiossii.. Erityistilintarkastuksessa todettiin, ettii.liiketoiminnan tositteet eiviit 
olleet kirjanpitolain mukaisia, kassakirjanpitoa ei oltu pidetty ja viimeisten vuosien tilinpii.ii.
tokset olivat epii.luotettavia tai kokonaan pitlimiittii.. Toiminnan katsottiin tii.yttii.vii.n kitjanpi
torikoksen tunnusmerkiston. 

A jaB vannoivat yhtion pesii.luettelon oikeaksi elokuussa 1991. Rikosilmoituksen 
mukaan pesii.luettelosta puuttui huomattavia omaisuuseriii, yhteensa yli 3 Mmk:n arvosta. 

Esitutkinnan aikana tuli i1mi useita muita rikoksia. B oli salannut omaisuuttaan ennen 
konkurssia tehdyissa ulosottoselvityksissii, yhteensa noin 2,2 Mmk:n arvosta. Myos A oli 
salannut omaisuuttaan tehdyissa ulosottoselvityksissa noin SO 000 mk:n arvosta. B:tii. 
epii.iltiin torkelistii. velallisen petoksesta ja A:ta velallisen petoksesta. 

Esitutkinnan aikana kiivi myos ilmi, ettii. A ja B olivat pesii.n omistamassa asunnossa 
asuessaan varastaneet pesii.n omaisuutta noin SO 000 markan arvosta. Epii.illyt olivat 
vuokranneet hallin ja myymii.liitilan, joissa he sii.ilyttiviit ja myiviit anastettua omaisuutta. 

V erottaja teki rikosilmoituksen KRP:n aluetoimistoon erityistilintarkastuksen 
valmistuttua. Juttu siirrettiin KRP:n talousrikostoimistoon. 

Tutkinnassa keskityttiin tutkintapyynnossa esitettyihin rikoksiin sekii selkeimpiin 
tutkinnan aikana ilmenneisiin juttuihin. Osatekoja oli niin runsaasti, jii.rkevii.n tutkintako
konaisuuden rakentaminen oli merkittii.vii. rajausongelma. Epii.illyt verorikokset jiitettiin 
tutkimatta. Myoskiiii.n tutkinnan aikana paljastuneiden paytii.laatikkoyrityksien epii.selviii. 
kirjanpitoja ei tuotu esitutkintaan. 

A oli yhden vuorokauden ajan pidiitettyinii.. Epii.iltyjen kotiin, liiketiloihin ja halleihin 
tehtiin etsinniit. Lisaksi epii.iltyjen liikekumppaneiden luokse tehtiin etsintii.. 

Tutkinta kesti noin vuoden. Tutkijoita oli kolme eli kaikkiaan tutkinta on vaatinut 
noin 3 miestyovuotta. 

B tuomittiin 2 vuoden kahden kuukauden vankeustuomioon ja kolmen vuoden 
liiketoimintakieltoon. Joitain omaisuuseriii. koskeneet syytekohdat hyliittiin, mutta pii.iisii.ii.n
toisesti syytteet hyviiksyttiin. A tuomittiin I vuoden ja 3 kuukauden ehdolliseen tuomioon. 
Tuomio oli lievempi, koska B:n katsottiinjohtaneen toimintaa. Lisaksi yhtion kitjanpitii.jii. 
tuomittiin sakkoihinja erii.ii.t muut velallisen petoksista sakkoihin tai ehdolliseen vankeusran-
gaistukseen. 
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JUTI1J 31 (J31) 

X Ky oli henkilo A:n 1970-luvulla perustama yhtio,joka hmjoitti rakennusalan koneidenja 
laitteiden vuokrausta Yhtio laajensi toimintaansa 1980-1uvulla velkarahan twvin. Yhtion 
vakavaraisuus ja maksuvalmius heikkeniviit vuodesta 1990 ltilitien. Liiketoiminta oli 
tappiollista vuosina 1991 ja 1992. Yhtio asetettiin konkurssiin 7.1 0.1992. 

Yrityksen kriisivaiheessa A oli siirtiinyt omaisuutta pois yhtiostii. Hiin osti muun 
muassa aJVokkaan henkiloauton alihintaan, nosti yhtiostii kiiteistli 1,35 Mmk vedoten 
olemattomaan saatavaan, nosti yhtiostii 149 000 markkaa ilmoituksen mukaan korkoa 
edelliselle saatavalle ja siirsi yhtion omistuksessa olleen auton puolisolleen maksamatta 
kauppahintaa. 

Koska yhtio oli kommandiittiyhtio, ja A oli henki15kohtaisesti vastuussa yhtion 
veloista, A siirsi myos henkil5kohtaista omaisuuttaan velkojien tavoittamattomiin. A myi 
asuntonaan kiiyttlimlinsii omakotikiinteisron nimismies B:lle 350 000 markalla. Kaupan 
kohteen todellinen arvo olin. 1,5 Mmk. Myyjii pidiitti itselleenja puolisolleen elinikiiisen 
asumis- ja hallintaoikeuden kiintei.stOOn. Lisiiksi ostaja oli kaupantekopiiiviinii testamentan
nut kiinteistOn A:n lapsille. A myi myos veneen ja muuta irtainta henkilo C:lle 163 000 
markalla. Kauppahinta kuitattiin maksetuksi kiiteisellii.. C:n tililtii. ei tii.llaista summaa ole 
nostettu. Kyseessii oli ilmeisestikin niin sanottu valekauppa. 

Lokakuussa 1992 A myi pojalleen D:lle puolet yhdestii tilasta ja toisen tilan kokcr 
naan 100 000 markan yhteishinnalla. Tilojen arvo oli huomattavasti tiitii korkeampi. 

Toukokuussa 1993 A myi omistamansa tilan C:lle 1,2 Mmk:lla. Kauppakirjan 
ehtojen mukaan myyjii pidiitti itselliiii.n ja puolisollaan sekii lapsillaan elinikiiisen asumis- ja 
hallintaoikeuden tilaan. My5s tiissii tapauksessa ostaja testamenttasi tilan A:n pojille. 

Kiinteisrojen kauppakirjojen asettelun, kiiytett.Y.ien sanamuotojen ja tulostimen 
merkkilajin perusteella on pl!!telty, ettii B oli laatinut useimmat kauppakiijat. Kauppojen 
tarkoituksena oli turvata A:n henkilokohtainen omaisuus ulosmittaukselta. B oli myos 
osallistunut ulosmittauksen todistajana A:han kohdistettuun ulosmittausyritykseen heinii
kuussa 1993. Tuolloin A oli ilmoittanut olevansa varaton. B ei ollut tehnyt mitiliin, vaikka 
oli ollut kaupanvahvistajana paikalla toukokuussa 1993, kun A oli kauppakirjan mukaan 
saanut C:1tli 1,2 Mmk kiiteistii.. B ei myoskiiii.n jiili.viinnyt itselil!n, vaikka oli osallistunut 
kiinteistOkauppoihin A:n kanssa. 

X Ky:n toisena pesiinhoitajana on toiminut asianajaja E. E oli maininnut saaneensa 
A: Ita 'riihikuivaa rahaa' ja tallettanuthuomattavia summia obligaatioihinja korkeakorkoisil
le tileille. V aroja ei ollut kirjattu E:n asianajotoiminnan asiakasvarojen tilille. Kotietsinniissii 
E:n hallusta l5ydettiin 1,1 Mmk kiiteistii rahaa. E kie1tiiytyi ilmoittamasta varojen alkuperiiii.. 
llmeni myos, ettli E oli toimittanut A:n toimintaa koskeneen aineiston lakimiesavustajalleen 
estiiiikseen lisiiniiytOn hankkimisen itseiili.n vastaan. 

Tapahtumat alkoivat paljastua X Ky:n konkurssin jlilkeen, kun vak:uutusyhtion 
edustaja oli kiinnittiinyt huomiota kiinteistOkauppojen ehtoihin ja tehnyt ensimmiiisen 
tutkintapyynnon KRP:n aluetoimistoon. Myohemmin vakuutusyhti5n edustaja tiiydensi 
tutkintapyyntoii, koska suuri osa A:n myymaksi ilmoittamasta omaisuudesta oli edelleen 
hiinen vak:uutusturvansa piirissii.. Konkurssipesii ei kii.sityksensii mukaan voinut olla 
aktiivinen asiassa. 

Aluetoimisto saattoi tutkimukset piiiitOkseen. Jutun syyttiijii edellytti kuitenkin 
lisiitutkimuksia. Tutkinta siirrettiin talousrikostoimistoon. 

A, B ja C olivat pidiitettyinii kaksi vuorokautta. Tutkinnan yhteydessii tehtiin kuusi 
kotietsintiiii.. Lisiiksi A:n omaisuutta otettiin vakuustakavarikkoon 2,3 Mmk:n ja D:n 
omaisuutta 362 000 markan arvosta 

Alkuvaiheessa tutkintaa osallistui kolme tutkijaa noin 10 kk:n ajan. Kotietsinniit 
suoritettiin suurella tutkijajoukolla. Varsinainen tutkintajiii kahden tutkijan harteille. My5s 
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toinen vaihe kesti 10 kk. Tutkinta vaati kaikkiaan noin kolmen miestyovuoden tutkinta
resurssit. Esitutkinta valmistui llihes kaksi vuotta rikosilmoituksen tekemisen jii.lkeen. 

A tuomittiin alioikeudessa vankeuteen vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Nimismies 
B tuomittiin vuodeksi vankeuteen ja viraltapantavaksi. C ja E tuamittiin vankeuteen 
kahdeksaksi kuukaudeksi. Hovioikeus ei muuttanut tuomiata 

mnu 33 (J33) 

Jutussa tutkittiin pankin X toimitusjohtaja A:n ja johtokunnan jiisenten B:n ja C:n 
toimintaa vuonna 1994. Juttuun liittyi useita tutkittuja tapahtumia. Toimitusjahtaja A 
junaili esimerkiksi asakekauppajiiljestelyn, jonka tarkaituksena oli kuitata D:n velka 
pankille. Tekoa pidettiin torkelinii kavalluksena, sillii pankki menetti jiiljestelyssii. I ,0 
Mmk:n saatavan. D:tii. epii.iltiin avunannosta torkeiiii.n kavallukseen, sillii. hii.nen on 
tii.ytynyt ymmii.rtiiii, etta pankki ei ollut luapunut saatavasta pii.teviisti. 

Taisessa vastaavassaA:njunailemassajiiljestelyssii 1,5 Mmk:n asuus kauppahin
nastajii.i kadoksiin. Myos tii.tii.jii.rjestelyii. tutkittiin torkeii.nii. kavalluksena. 

Keskeinen asa tutkintaa oli pankin vakuusjii.rjestelyihin liittyneet vlilirinkiiytok
set. Kesii.kuussa 1994 pankilla X ali viihintii.ii.n 30 Mmk vakuudettamia luattaja pankin 
luottotappioita peitelleille bulvaaniyhtioille. Tappioiden kirjaaminen olisi vaikuttanut 
ainakin pankin porssikurssiin, ja mahdollisesti heikentii.nyt myos pankin vakavaraisuut
ta. Toimitusjohtaja A, pankin lakiasianjohtaja E ja johtokunnan jiisen B ryhtyivii.t 
jiiljestelemiiii.n vakuuksia. 

Pankki esitti C:n johtaman yhtion omistamat obligaatiot viiden bulvaaniyhtiOn 
lainojen vakuutena. Joulukuussa 1994 A esitti Ratalle faksin, janka mukaan obligaatiot 
oli annettu bulvaaniyhtioiden luattojen maksuun. 

Tutkinnan aikana paljastui, etta A ali maksanut 400 000 markkaa palkkiota 
eriiii.lle vakuusjiiljestelyihin osallistuneelle yhtiolle. Palkkion saajaa ei k:yetty selvittii.
miiii.n. Tekoa tutkittiin torkeii.nii. kavalluksena. 

Pankinjohtakuntamyonsijaulukuussa 1994 Z Oy:lle 47 Mmk:njaukk.avelkakir
jalainalimiitin ilman turvaavaa vakuutta. Samana pii.ivii.nii. yhti5 Iaski liikkeelle saman 
suuruisen jaukkavelkakiijalainan, janka pankki X merkitsi. Z asti saaduilla varailla 
pankilta abligaatiaita 47 Mmk:lla. Tainen pankin bulvaani myi k:yseiset abligaatiat 
markkinailla, ja myynnistii. saaduilla rahailla katettiin vakuusjiiljestelyihin tarvittu 
yritystadistuslaina. Luotto tarvittiin, jotta obligaatiot astaneen yhtion velat voitiin 
maksaa. Jiiljestelyjenjiilkeen yhtion Z taseen karjaamiseksi pankinjahtokunta hyvliksyi 
kalmelle uudelle bulvaanille yhteensii. 45 Mmk limiitit. Rahoja ei kuitenkaan saatu 
nastettua, sillii. pankin uusi toimitusjohtajakielsi rahajen luovuttamisen. Tekoa tutkittiin 
luottamusaseman vlilirinkiiytt6nii.. 

Huhtikuussa 1994 pankki X:n johta teki useita uuden jahtakunnan mielestl! 
tavanamaiseen pankkitaimintaan kuulumattamia sitaumuksia. Tapahtumia tutkittiin, 
mutta niissii ei havaittu rikaksia. 

Elakuussa 1994 pankin taimitusjahtaja piti vaihtaa rahaitustarkastuksen kiisk:ys
tii.. A siirrettiin toiseen yhtioon. Muodallisesti hii.nellii. ei ollut asemaa pankissa, mutta 
silti hlln haiti pankin angelmaluattoja. Jahtakunnan jiisenet B ja C hyviiksyivii.t A:n 
siirran ja pankki maksai sen perusteella A:lle tii.yden palkan, yli 600 000 markkaa 
puolen vuoden aikana. Tekoa tutkittiin luottamusaseman vii.ii.rinkii.ytt6nii.. 

Epli.ilyt alkoivat, kun rahaitustarkastus teki pankissa yllii.tystarkastuksen. 
Yllii.tyskiiyntijohtui ilmoituksesta, jonka mukaan pankissa ali piiloteltu luottatappioita 
erilaisiin bulvaaniyhtioihin. Taimitusjohtajanjajohtokunnan toimia vaadittiin tutkitta-
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vaksi myos siksi, ettii vuoden 1994 tilintarkastuksessa toimitusjohtajalle ja johtokunnal
le ei esitetty vastuuvapauden myontlimistii. 

Pankin yhtiokokous piilitti maaliskuussa 1995 rikos- ja vahingonkmvauskantei
den nostamisesta. Pankin uudenjohtokunnan tekemiissii rikosilmoituksessa oli yksiloi
tynii useita tekoja, joissa epiiiltiin luottamusaseman viilirinkiiyttoii. 

Rahoitustarkastus teki toukokuussa 1995 rikosilmoituksen, koska toimitusjohtaja 
A oli esittiinyt tarkastajille ulkopuolisen yhtion obligaatioita pankin bulvaaniyhtioiden 
lainojen vakuuksina ja koska A oli esittiinyt julkiselle viranomaiselle vii.iiriin kirjallisen 
todistuksen. 

Tutkinnassajutun osatjaettiin toimitusjohtaja A:n sekiijohtokunnanjiisenten B:n 
ja C:n toimien tutkimiseen. 

HenkilOt A, C ja E olivat yhtiiaikaa kiinniotettuina. Pidiityksiii ei kuitenkaan 
tehty. Toisen tutkinnan yhteydessii pankin tiloihin tehtiin etsintii. Etsinniissii ei loytynyt 
niiihin tapauksiin liittyviili aineistoa. 

Tutkinta kesti no in vuoden. Aluksi tutkimuksissa oli mukana viisi henkeii., sitten 
miiiirii viiheni kolmeen. Kaikkiaan tutkimuksen voidaan sanoa vaatineen neljii mies
tyovuotta. Joistakin tutkinnan aikana paljastuneistajutuista tehtiin lisiitutkinta. 

A:ta syytettiin viiiiriin asiakirjan esittiimisestii. Syyttiijii piilitti jiittiiii syyttlimiittii 
B:tii ja C:tii A:n liihtojiirjestelyistii. A:lle luettiin syytteet myos kolmesta torkeiistii 
kavalluksesta ja torkeiistii luvattomasta kiiytostii., D:lle ja E:lle syyte avunannosta 
torkeiiiin kavallukseen. Niimii syytteet hyliittiin tuomioistuimessa. 

JUTTU 34 (J34) 

Pankki X Iahti kilpailemaan laajentuvista sijoitusmarkkinoista liian suurin odotuksin. 
Kun pankki vuodenvaihteessa 1992 fuusioitui, luottotappioita oli kertynyt satojen 
miljoonien markkojen edestii. Pankin toimitusjohtaja A ja sijoitusjohtaja B harrastivat 
myos omaa tappiolliseksi kiiiintynyttii sijoitusbisnestii. 

Pankin X sijoitusluototus keskittyi sijoitusyhtion Y ympiirille. Sijoitusyhtion 
toimintaidea oli hankkia haltuunsa maa-alueita, joita myytiiisiin alueen arvonnousun 
jiilkeen tonteiksi. Maaliskuussa 1990 sijoitusyhtion lainakanta oli 76,0 Mmk,josta 55,0 
Mmk oli pankin X luototusta. Vasta tuolloin pankin toimitusjohtaja A kertoi pankin 
hallitukselle yhtion Y luototuksesta. Yhtion kokonaisvastuiksi hyviiksyttiin tuolloin 13 S 
Mmk. 

Marraskuussa 1990 ja lokakuussa 1991 tehdyillii kaupoilla pankki hankki 70% 
osuuden yhtiostii Y. Kun lunastushinta oli yhteensii 70 Mmk, ja kun yhtion Y omaisuu
den arvo on ollut enintiiiin 17,5 Mmk, pankille aiheutui yli 52 Mmk:n vahinko. Syys
kuussa 1992 pankki X maksoi yhtion Y osakepiilioman korotuksen 9,9 Mmkja sijoitti 
omaa piiliomaa 109 Mmk. Yhteisvastuut olivat siis ainakin 171 ,S Mmk. 

Epiiillyt rikokset liittyiviit osakejiirjestelyihin, joilla siirrettiin pankin varoja A:n 
ja B:nja kahden muun osallisen henkilon C:nja D:n omistamille yhtioille. Yhtio Y osti 
esimerkiksi kiinteistojii hallinneen yhtion W osakkeita A:n , B:n C:n ja D:n yhtioitii 
kahteen otteeseen yhteensii 8,0 Mmk:lla. Kaupat maksettiin A:n jaB :n hyviiksymiillii ja 
pankki X:n takaamalla notariaattiluotolla. Tekoja tutkittiin kavalluksina, koska A:lla ja 
B:llii ei ollut oikeutta myontiili luottoja ilman pankin hallituksen lupaa. 

Pankin edustajat tekiviit ensimmiiisen ilmoituksen joulukuussa 1992. Yksiloity 
ilmoitus saapui poliisiin heiniikuussa 1993. Ilmoituksessa epiiiltiin kuutta luotta
musaseman viiiirinkiiytto -rikosta ja yhtii kavallusta. Luottamusaseman viilirinkiiyttoii 
koskeneen epiiilyn tutkinta lopetettiin, koska pankki oli hyviiksynytjohtajien toiminnan 
j iilkikiiteen. 
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Tutkinrum yhteydessa paljastui, etta A jaB olivat salanneet omaisuuttaan ulosottosel
vityksessli. 

Sekii A etta B olivat pidatettyinii kaksi vuorokautta. Tutkinnassa tehtiin kahdeksan 
kotietsintiiii. Mukana tutldnnassa oli nelja tutkijaa. Tutkinta kesti no in puoli vuotta ja siihen 
kiiytettiin kaikkiaan noin kaksi rniestyovuotta. 

A:ta ja B:tii syytettiin torkeiistii kavalluksesta ja C:tii ja D:tii avunannosta llirkeiiiin 
kavallukseen. Syytetta perusteltiin A:njaB:n luottamusasemalla, teon suunnitelmallisuudel
la ja tekoihin liittyneiden varojen huomattavalla mlllirii.llli. Syytteet nostettiin maalis
toukokuussa 1996. Epiirehellisyys/luottamusaseman v!ilirinkiiyttO -rikokset vanhentuivat 
syyteharkintavaih.eessa. Hovioikeus katsoi, etta kun la.inoille oli ollul jotain vakuuksia ja 
yhtion X lainanhoitokyky ei notariaattiluottojen myontii.misajankobtana ollut olematon, kyse 
ei ollut kavalluksesta, vaan luottamusaseman v!ilirinkiiyttiimisestli. Kun niiiden rikosten 
syyteoikeus oli vanhentunut, oikeus hylkiisi kaikki syytteet. 

JU1TU 35 (J35) 

Vuosien 1989-1991 pankin X toimitusjohtaja A ja sektorijohtaja B myonsiviit useille 
yrityksille ja nliiden kanssa yhteisesti toirnineille yhtioille (niin sanottu asiakaskokonaisuus) 
luottoja yli valtuuksiensa. Osa yhtioistii oli jo luokiteltu kriisiyhtioiksi, ja pankin hallitus oli 
asettanut niille luottoyliirajat, joita toimitusjohtajalla ei ollut oikeutta ylittiiii. Osaa yhtioistii 
koski toimitusjohtajan ehdoton 10 Mmk 1uottoraja, jota suuremmat lainakokonaisuudet tuli 
tuoda hallituksen kiisittelyyn. 

Epliilyt luottamusaseman v!ilirinkiiytOstii koskivat vuosina 1991 myonnettyja 
lisiiluottoja, joilla ylitettiin hallituksen IIlliii.riilimi rajat tai asiakaskokonaisuuden ehdoton 
luottoraja. Lisiiksi lainojen myontiimisellii oli vahingoitettu pankkia. Useissa tapauksissa 
lainan vakuutena olleen omaisuuden arvoa oli nostettu uuden luoton verran ilman todellisia 
perusteita. Joissain tapauksissa kiinteistOt arvostettiin odotusarvoihin, joihin kiinteistOjen 
hintojen arveltiin kohoavan muutaman vuodenkuluessa. Pankki rajasi epiiilyt 14 selvimpiiiin 
asiakaskokonaisuuteen. 

ToimitusjohtajaA:n sukulainen henkilo Coli toirninut useissa yhtioissii,joille pankki 
oli myontiinyt lainoja V akuutena olleista yrityskiinnityksistii huolimatta yhtioiden omista
miakiinteistoja kiiytettiinmuista pankeistahaettujen luottojen vakuutena Myos yrityskiinni
tykseen kuuluva julkaisuoikeus ali luovutettu toiselle yhtiolle. Toirninta tiiytti vakuusoikeu
den loukkaamisen tunnusmerkistOn. 

Thtkinnassa paljastui etta A oli hankkinut alihintaan tyl>suhdeautona kiiyttiimiinsii 
ajoneuvon. Vlilirennyksestii epiiiltynii. kuultu arviokitjan antaja kertoi A:n kehottaneen hiintii 
laatimaan aliarvostetun arvion. Tapahtumaa tutkittiin tOrkeiinii petoksena 

Tutkinnassa paljastui myos ulosottoselvityksestii kiitkettya omaisuutta. A:ta epiiiltiin 
velallisen rikoksista Omaisuuden siirtoihin liittyen paljastui, etta C oli saanut huomattavan 
osakemlili.riin, mutta ei ollut ilmoittanut osakkeita verotuksessa. C:tii epiiiltiin llirkeiistii 
veropetoksesta 

Tapahtumat alkoivat paljastua syksylla 1991 uuden toimitusjohtajan aloittaessa 
pankissa Se1visi, etta luottojen myontiimisessii oli menetelty ohjeiden ja lain vastaisesti. 
Voimassa olleen lain mukaan lainoja sai myontiiii vain vakuutta vastaan. Uusi toimitusjohta
ja ilmoitti tilanteesta hallitukselle, joka 18.11.1991 otti A: ita ja B:ltii pankin avaimet ja 
luottovaltuudet pois. Pankki kiiynnisti omat tutkimuksetA:n ja B:n toirninnasta Lokakuussa 
1992 pankin hallitus jiitti tutkintapyynnon epliillyistii.luottamusaseman v!ilirinkiiytOksistii ja 
vakuusoikeuden loukkauksista 
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Tutkinta jaettiin kahteen pillllinjaan siten, etta luattamusaseman viiiirinkiiyttOii. 
tutkittiin amana kakanaisuutena ja vakuusoikeuden laukkauksia amana kakanaisuutena. 
Muut rikakset paljastuivat tutkinnan aikana. 

Velallisen petoicsen tutkinnan yhteydessii. A oli kolme viikkoa vangittuna. Epii.illyn 
pelii.ttiin sotkevan tutkintaa. Mylls C oli liihes kolme viikkoa vangittuna. Ttirkeii.ii. petosta 
tutkittaessa tehtiin kotietsintii.. Etsinnii.ssii. ltiydettiin muistio, jolla oli erittii.in suuri merkitys 
velallisen rikoksia tutkittaessa. Samalla tehtiin kotietsinnat tallelokeroon ja vuokrattuWl 
asuntoon. 

JutWl tutkinnassa oli mukana kolme-neljii. tutkijaa kahden vuoden ajan. Keskimiiiirin 
voidaan sanoa jutWl vaatineen noin kuuden miestytivuoden resurssit. 

Alioikeus katsoi syytettyjen olleen sellaisessa asemassa, etta he kykenivii.t loukkaa
maan toimillaan pankin etua A. B ja C tuomittiin vakuusoikeuden loukkauksesta. A 
tuomittiin 83: sta luottamusaseman vii.iirinkii.yttO -rikoksesta, mutta B :tii. vastaan esitetty syyte 
hylii.ttiin. Syyte ttirkeiistii. petoksesta autokaupan yhteydessii. hyllittiin todistajana kuullWl 
arviokiljan laatijan muutettua esitutkinnassa antamaansa lausumaa. A tuomittiin velallisen 
petoksesta sekii. vii.ii.rennyksistii. ja C avunannosta velallisen petokseen ja vii.ii.rennyksistii.. 
Lisl!ksi C tuomittiin ttirkeiistii. veropetoksesta. 

JU1TU 36 (J36) 

Pankki X rahoitti vuasina 1988-91 useita samajen henkiloiden amistamia yhtitiitii. Syys
kuWl 1991 jii.lkeen pankki maksai kaikkiaan 186 Mmk yhtioiden vastuita. llmeni, etta 
pankinjahdan kii.sitys yhtilliden vastuistaja vakuuksista ali virheellinen. 

Pankissa tehtiin valtion vakuusrahaston vaatimuksesta erityistilintarkastus vuasilta 
1989--1991. Erityistilintarkastuksen tavaitteena oli selvittii.ii. mahdollisen vahingankorvaus
kanteen perusteita pankin jahtoa vastaan. Tarkastuksen pohjalta fuusioitWleen pankin X 
jahto teki manaskuussa 1993 rikasilmaituksen pankin entisen johdon toiminnasta. Tutkinta 
siirrettiin KRP:lle vuoden 1994 alussa. 

Rikasilmoituksessa katsottiin, etta pankin toimitusjohtaja Aja yritysosastonjohtaja 
B olivat myontii.neet asiakaskakonaisuuksille uusia luottoja i1man valtuuksia ja pankinballi
tus oli hyvii.ksynyt luattotilanteen mukaiset luottorajat jiilkikliteen. Tutkiva poliisi ei pitii.nyt 
tii.tii.rikoksena 

llmoituksessa katsottiin mylls, etta pankin toimiva johto oli vastuussa luottojen 
vakuuksiin liittyneistii. epii.selvyyksistii. Pankin johdolle selvisi muWl muassa, etta tii.rkeim
mii.n vakuuden, yritys Y :n omistaman liikekiinteisttin, kiinnitykset eivii.t olleet kunnossa. 1/3 
liikekiinteisttin alueesta oli toisen saman henki15n omistaman yrityksen omistuksessa ja 
siihen oli vahvistettu kilpailevan pankin kiinnitys. Pankin X johto oli ollut tietoinen 
vakuudessa olleesta puutteesta, mutta luottotilanne oli esitelty johtokunnalle, kuin koko 
vakuus olisi ollut pankilla. Tutkinnassa katsottiin, etta johtajien A ja B huo1imattomuus 
tii.ytti luottamusaseman vii.iirinkii.yttin tWlnusmerkisttin. 

Pankilla piti olla vakuutena toisen samojen henkil5iden omistaman yhtion Z koko 
osakekanta. Osakkeita ei kuitenkaan ollut panki1la. Samoin panki1la piti olla luottojen 
vakuutena mytis yritysten pii.ii.omistajien henkilokohtainen takaus. Takauksista oli kuitenkin 
luovuttu, kWl yritys Z atti vastatakseen toisen yrityksen Y yritystodistuksen. Mytihemmin 
yritys Y maksoi tii.mii.n yritystodistuksen. Tutkinnassa ei havaittu rikosta, sillii. yritysten 
omistajat olivat saaneet neuvoteltua itselleen edullisempia vakuusehtoja luvatessaan hoitaa 
kiinnitykset kWltoon. Nii.in ei kuitenkaan ollut tapahtWlut. 

Kolmas rikosilmoituksessa esiin tuotu rikosepllily koski rahoitettavien yritysten 
tuotto-odotuksia. Pankin aloittaessa yrityksen Z liikekiinteisUin rahoittamisen, pankille 
ilmoitettu tuotto-odotus oli noin 10 Mmk kuukaudessa. Enimmill!!lln tuotto oli kuitenkin 
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noin seitseman Mmk kuukaudessa. Tutkinnassa ei katsottu tapahtuneen rikosta, silla osa 
liiketiloistajai vuokraamattaja vuokria piti laskea Iaman alkaessa. Liikekeskuksen rakenta
mista pidettiin perusteltuna ja taloudellisesti jiirkevil.nii vuonna 1988 saatavilla olleiden 
perusteella 

Tutkinnassa ei kaytetty pakkokeinoja Jutun tutkinta kesti no in puoli vuotta Pii.iiosin 
tutkinnasta vastasi yksi tutkija, ja kaksi muuta tutkijaa avusti kuulusteluvaiheessa. Tutkinnan 
voidaan sanoa vaatineen noin yhden miesty6vuoden. 

Pankin entinen toimitusjohtaja A ettii rahoitusjohtaja B tuomittiin luottamusaseman 
vii.iirinkiiyWsta vuoden ehdollisiin vankeustuomioihin. 

JUTIU 37 (J37) 

Pankinjohtaja A oli huhtikuun 1990 ja syyskuun 1993 valisenii aikana viilirentlinyt luottoesi
tyksia ja siirtiinyt my6nnetyista luotoista saamansa varat avaamilleen muiden henkil6iden 
nimissli olleille tileille. Luottoja oli my6nnetty yhteensa 6,1 Mmk arvosta Luotot ovat 
jitiineet suurimmaksi osaksi maksamatta eika niille ollut vakuuksia 

Konttorinjohtaja B:tii, A:n esimiestii epiiiltiin laiminly6neen alaisensa valvonnan. B 
oli myontlinyt A:n esityksesta ainakin 3,5 Mmk:n luotot tarkastamatta luottojen vakuuksia 
jakaytWli.. 

Epaillyt rikokset paljastuivat pankissa tehdyssii tarkastuksessa lokakuussa 1993. 
Tutkinnassa epiiil1yt rikokset olivat rorkeita kavalluksia ja viilirennyksili.. Tutkinnan aikana 
tehtiin kotietsinta ja A oli pi<llitettynii neljli vuorokautta 

Tutkinta kesti noin kaksi kuukautta Plilivastuussa oli yksi tutkija, mutta alkuvaiheessa 
aineistoa kavi llipi kolmen hengen tutkintaryhmii.. 

A tuomittiin alioikeudessa 3,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioi
keus alensi tuomion 2,5 vuoteen. Konttorinjohtaja B:ta ei syytetty, koska niiytt6li tahallisuu
desta ei ollut. 

JUTIU 38 (J38) 

Helmikuussa 1989 Pankinjohtaja A myi osakkeita 20 Mmk:n voitolla Voitot ohjattiin A:n 
omistamalle X Oy:lle. Veron minimoimiseksi han ryhtyi jllrjeste1yyn, jossa kaytettiin 
joukkovelkakirjoja,joista voitiin tehda merkittiivli aliarvostus kiijanpidossa. A:tajllrjestelys
sii auttoi pankkiiriliike Y:n toimitusjohtaja B. 

X Oy:n tilikausi plilittyi 31.3. Maaliskuussa 1989 pankkiirillike Y osti erliiil.ta 
pankilta 60 Mmk:llajoukkovel.kakiJjoja,ja ottl saman suuruisen lainan kyseiseen kauppaan. 
Joukkove1kakirjat olivat koko ajan pankilla lainan vakuutena Samalla sovittiin. etta pankki 
ostaa joukkovelkakiijat takaisin 7.4.1989. Taman jalkeen pankkiirillikkeessii laadittiin 
laskelmat, joiden mukaan joukkovelkakiljat olikin ostanut X Oy, ja my6s laina oli X Oy:n 
nimissii. Pankkiiriliike Y oli toiminut valittiijiinli.. Nain X Oy:n kiijanpitoon saatiin merkittyli 
60 Mmk arvosta joukkovelkakiijoja. Tilinplilillisajan jalkeen joukkovelkakiljat myytiin 
takaisin pankille. Juttua tutkittiin veropetoksena ja kiijanpitorikoksena 

Syksyllli 1989 henkil6 A: lie selvis~ etta edelllikuvatuistakaupoista tebtlivi! vahennys 
ei riita veron poistamiseen, vaan joukkovelkakiljoja tarvittiin lisiili 30 Mmk: lla Pankkiirilli
ke kai!ntyi henkil6 C:n puoleen,jonkayhti61lli oli tarvittavasta arvosta vapaitajoukkovelka
kiijoja 25.-28.9.1989 tehtiin kaupat, joiden mukaan C:n yhti6 eosin myi ja sitten osti 
takaisin noin 30 Mmk velkakiijat. Kyseiset tapahtumat pi!ivlittiin kuitenkin ajalle 30.3. ja 
7 .4.1989, jotta ne olisivat ehtineet X Oy:n avoinna olleeseen tilinplilitiikseen. 
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Maaliskuussa 1990 ryhdyttiin jiilleen repokauppoihin. rlillii. kertaa pankkiirillike y 
"osti" itselleen 102 Mmk:llajoukkovelkakiljoja. Todellisuudessa pankkiiriliikkeellii. ei ollut 
rahaa kauppoihin vaan joukkovelkakiljojen omistaja vaihtui nimellisesti. raman jiilkeen 
pankkiiriliikkeen omistama p<>ytiilaatikkoyhtio Z Oy antoi X Oy:lle 102 miljoonan markan 
"lainan", jolla X Oy ostijoukkovelkakiljat pankkiiriliike Y:ltii. Todellisuudessa yhtioiden 
viilillii. ei liikkunut rahaa, vaan toimitusjohtaja B kirjoitti sekin, jolla X Oy sai 102 Mmk ja 
pankkiiriliikk:een till meni saman verran miinukselle. Rahat siirrettiin saman tien takaisin 
pankkiiriliikkeelle. Nii.in saatiin kirjanpitoon luotettavan nllkoiset tositteet 

Epiiillyt rikokset tulivat ilmi toisen rikostutkinnan yhteydessii. Kun pank:kiiriliikkeen 
kirjanpito tarkastettiin, paljastui yhtiOn Z antama 102 miljoonan markan laina. Lainaa 
pidettiin merkilliseilli, koska tiedettiin. ettii Z Oy:llii ei ollut toimintaa. Tutkintaa jatkettiin X 
Oy:n suuntaan, jolloin toiminnan luonne paljastui. 

Asiassa ei tehty aluksi erillistii tutkintapyyntOii, vaan tutkittiin paljastuneita kirjanpi
torikoksia. V erottajan tultua mukaan tutkintaan, tutkintaa laajennettiin veropetosepiiilyihin. 

Jutun tutkinnassa ei tehty pidiityksiii eikii vangitsemisia. Sen sijaan yhtioiden X ja Z 
tiloihin tehtiin kotietsintii. 

Tutkinta kesti noin kolme kuukautta. Pliiiasiassa tutkintaa hoiti yksi tutkija, joskin 
tausta- ja lisiitietojen hankkimisessa oli mukana toinen tutkija. 

Henkilo A tuomittiin veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta 5 kk ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen ja 40 piiiviisakon oheissakkoihin. A myos maksoi veroja yli 17 
miljoonaa markkaa tuomion tultua vahvistetuksi lainvoimaiseksi. B tuomittiin avunannosta 
kirjanpitorikokseenja pankkiiriliikkeen omistaja avunannosta veropetokseen. 

JUTTU 39 (J39) 

Pankkien antamista lainoista jouduttiin 1990-luvun vaihteessa maksamaan 0,5 % 
leimaveroa. Notariaattiluotosta eli toisen henkilOn tai yrityksen yksityiselle antamasta 
lainasta ei leimaveroa tarvinnut maksaa. Pankkien kannattikin saada mahdollisimman 
suuri osuus antolainauksestaan niiyttiimiiiin ulkopiiin tulleelta. 

Yritystodistus on yrityksen antama sitoumus, jonka se lupaa ostaa takaisin 
tietyllii hinnalla. Yritystodistuksen viilittiivii pankki ostaa ensin todistuksen itselleenja 
tarjoaa sitii jiilkimarkkinoille. Pankki voi myos sitoutua ostamaan yritystodistuksen 
takaisin tietyllii lunastushinnalla. Jotta yritystodistuksilla kiiytiivii kauppa on leimavero
vapaata, asiakirjan on oltava aidosti tarkoitettu markkinapaperiksija todistusta on myos 
viilitettiivii eteenpli.in. 

Pankki X ryhtyi vuonna 1988 kiiyttiimiiiin yritystodistuksia keinotekoisin 
jiirjestelyin lainanannon pohjana. Jiirjestelyssii yksittiiiset osakaspankit myiviit yritysto
distukset pankille X, joka muodosti yritystodistuskaupan ostajaosapuolen. Tiilloin 
yritystodistusta vastaan yhtiolle luovutettu raha voitiin lainata eteenpiiin leimaverosta 
vapaana notariaattiluottona. 

Kiiytiinnossii lainaa hakeneille henkiloille tarjottiin notariaattilainaa. Pankin 
yhteydessii toiminut sijoitusyhtio Iaski pankkitoimihenkilon kirjoittamana yritystodis
tuksen, jonka pankki itse osti. Seuraavassa vaiheessa osakaspankki myi yritystodistuk
sen pankille X,josta saadun rahan osakaspankki kierriitti notariaattiluottona asiakkaalle. 
Luotosta ei niiin ollen tarvinnut maksaa leimaveroa. 

Lukuisten nli.enniiisten jiirjestelyjen tarkoituksena oli antaa kuva, ettii lainattu 
raha ei ollut pankin rahaa. Koska kyse ei ollut aidosta yritystodistuskaupasta,jiirjestelyn 
katsottiin tiiyttiiviin veropetoksen tunnusmerkiston. Kun osakaspankki oli vuosina 
1988-1991 ostanut sijoitusyhtionsii yritystodistuksia liihes 5,9 Mrdmarkalla, yksittiiisiii 
rikostunnusmerkiston tiiyttiineitii luottotapahtumia oli tuhansia. Tutkinnassa piiiidyttiin 
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siihen, ettiijokaista vuotta kohti kirjattiin yksijatkettu veropetoseplii1y. Lisiiksi tutkin
nassa otettiin huomioonjoitain yksittliisiii tapahtumakokonaisuuksia. 

Verottaja teki osakaspankissa verotarkastuksen vuosina 1992-1993. Verotarkas
taja kiinnitti huomiota 1eimaverojen maksun laiminly5miseen. Rikosilmoitus tehtiin 
toukokuussaja heiniikuussa 1993. Asia siirrettiin KRP:iin heiniikuun 1opussa 1993. 

Epiiiltyinii tutkinnassa oli koko osakaspankinja sijoitusyhti5njohto. Tutkinnan 
aikana tehtiin kotietsintii osakaspankin ti1oihin ja kirjanpitoaineisto takavarikoitiin 
kopioinnin ajaksi. 

Tutkinta on kesti kaikkiaan kolme kuukautta. Etsintii vaiheessa mukana oli 4-7 
tutkijaa, tavallisesti kuitenkin kolme tutkijaa. Kaikkiaan resursseja kiiytettiin noin 
kahden miesty5vuoden verran. 

Pitkiiiin kestiineen tu1oksettoman syyteharkinnan jiilkeen asia otettiin va1takun
nansyyttiijiin virastoon syyteharkintaan. Asiassa tehtiin kaiki1ta osin pii.iit5s syyttiimiittii 
jiittiimisestii. Piiiit5stii perusteltiin tahallisuuden puuttumisella. 

JUTIU 40 (J40) 

Jutun esitutkintapoytiikllja onjulistettu sa1aiseksi, minkii vuoksijutun yksityiskohtainen 
kuvaaminen ei ole mahdollista. 

Tammikuussa 1996 kolme miestii tunkeutui yollii pankkikonttoriin. Pankin 
tietokoneella oli tehty ne1jii onnistunutta tilisiirtoa, joiden yhteissumma oli 20,7 Mmk. 
Onnistuneiden tilisiirtojen lisiiksi yollii oli yritetty useita tilisiirtoja, jotka oli peruttu tai 
ne olivat epiionnistuneet. Siirtojen kohdetileinii o1i kolmen eri yhtion nimissii olleet tilit. 

Seuraavan pliiviin aikana kyseisiltii tileiltii oli yritetty ja yhdessii tapauksessa 
my5s onnistuttu nostamaan buomattava rahasumma. 

Rikostutkinta alkoi seuraavana aamuna, yollisen kiiynnin paljastuttua. Joitakin 
piiiviii aikaisemmin keskusrikospoliisin rikostiedusteluun tulleiden tietojen perusteella 
kyettiin osoittamaan piiiiepiiillyt. Rahaa nostaneet henki1ot jiiivlit kiinni rahoja nostaes
saan. Rikosta tutkittiin torkeiinii petoksena. 

Syyllisiksi epiiillyistii 14 pidiitettiin, joista 13 vangittiin. KotietsinWjii tehtiin 
tutkinnan aikana 15. Lisiiksi tehtiin useita takavarikkoja. Te1evalvontalupiajutussa oli 
myonnetty 26 kappaletta. 

Tutkinnan alkuvaiheessa juttuun nimettiin seitsemiin tutkijaa. Kuukauden 
tutkinnan jii1keen tutkijoita viihennettiin kahteen. Lisiiksi kiiytettiin aputyovoimaa. 
Kaikkiaan tutkinta kesti no in neljii kuukautta, josta suuren osan vei televa1vontatietojen 
tarkastaminen. 

K ymmenen osallista tuomittiin. Piiiiepiiillyille langetetutrangaistuksetvaihtelivat 
2,5 vuodesta yli kolmeen vuoteen vankeutta. 

JUTTU 41 (J41) 

Liikemies A:n yhtio X Oy omisti 1iikekiinteistOn. Tammikuussa 1988 verovirkamies B 
ja kaupungin virkamies C ostivat A:1ta X Oy:n osakkeita: B osti 40 osaketta 6 000 
markal1aja C 180 osaketta 27 000 markalla (150 mk/osake). 

26.1.1990 A myi toisen omistamansa yhti5n Y Oy:n osakkeet puolisolleenja C:n 
puolisolle. 30.1.1990 B myi yhtion X osakkeet eriiiille rakennusyhtiolle 800 000 
markalla. (20 000 mklkpl). 31.1.1990 X Oy myi omistamansa kiinteistlln 70 miljoonalla 
markalla. Lisiiksi kaupassa maksettiin 5 Mmk viilityspalkkio henkil5iden A ja C 
omistamalle yhti5lle Z. 14.3.1990 A ja C myiviit Z Oy:n osakkeet yhtiolle Y ja 
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16.3.1990 Yhtio osti A:nja C:n omistamat yhtio X:n osakkeet 1,6 Mmk:lla kummalta
kin (8 900 mk/osake) ja lunasti rakennusyhtioltii tiiman B:ltii ostamat osakkeet. Yhtion 
Z saama viilityspalkkio kiiytettiin siis yhtion X osakkeiden ostamiseen A: Ita, B:ltii ja 
C:ltii 

Keviiiillii 1992 sekii yhtio X ettii yhtio Y haettiin konkurssiin. Yhtio Y :n konkurs
si raukesi varojen puutteessa. 

Ollessaan suurissa taloudellisissa vaikeuksissa X Oy:n omistamat arvottomat 
osakkeet oli myyty Y Oy:lle. Y Oy osti ne peslille kuuluvilla varoilla eli kysymys oli 
velallisen rikoksesta. 5 Mmk viilityspalkkio olisi tullut kiiyttiiii X Oy:n velkojen 
maksuun. Jiirjestelyn tarkoitus oli saada osakkaille pesiille kuuluneita varoja. 

Konkurssin yhteydessii X Oy:ssii tehtiin erityistilintarkastus Sen perusteella 
pesanselvittiijii ja verottaja tekiviit rikosilmoituksen paikallispoliisiin. Asia siirrettiin 
KRP:n aluetoimistolle ja sieltii KRP:n talousrikostoimistoon. 

Tutkinnassa epiiilty rikosnimike oli velallisen epiirehellisyys, mutta tapahtumia 
selvitettiin myos veropetostunnusmerkiston kannalta. 

Piiiiepiiillyt olivat pidiitettyinii ja kaikkien epiiiltyjen koteihin ja tyohuoneisiin 
tehtiin etsintii. Lisiiksi ep!ii.ltyjen omaisuutta asetettiin vakuustakavarikkoon. 

Tutkintaan nimettiin tutkinnanjohtajan lisiiksi 4 rikostutkijaaja yksi laskentatoi
meen erikoistunut tutkija. Aikaa tutkintaan kiiytettiin noin kaksi kuukautta. 

Alioikeus vapautti B:nja tuomitsi henkilot Aja C torkeiistii veropetoksesta sekii 
5 Mmk korvauksiin. Hovioikeus muutti tuomiota. Se tuomitsi B:n ja C:n yhdeksan 
kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseenja A:n vuoden ehdottomaan rangaistuk
seen velallisen epiirehellisyydestii. V ahingonkorvausta ei tuomittu, koska sitii ei ollut 
vaadittu velallisen epiirehellisyyttii koskeneen syytteen yhteydessli.. 

JUTTU 42 (J42) 

Henkilo A:n hallitsema X Oy omisti yhtioiden Y Oy:n ja Z Oy:n osakekannan. Tytiiryh
tiot olivat poytiilaatikkoyrityksiii, joilla ei ollut liiketoimintaa ennen vuotta 1988 eikii 
senjiilkeen. 

Keviiiillii 1988 yhtiot Y ja Z kiiviviit satojen miljoonien markkojen arvopaperi
kauppaa: kummankin yhtion liikevaihto vuodelta 1988 oli liihes 200 Mmk. Yhtiot 
myiviit arvopaperinsa 2.12.1988, jolloin syntyi yhteensii 50 Mmk:n verotettava tulo. 
Taman jiilkeen yhtioillii ei ollut liiketoimintaa. 31.12.1988 tehdyn viilitilinpiiiitoksen 
mukaan yhtioillii oli yhteensii 3 5 Mmk varoja ja pankkisaamisia sekii 18 Mmk:n saatava 
emoyhtioltii. Viilitilinpiiiitoksissii ei huomioitu piileviiii 40 Mmk:n verovelkaa. 

Tutkinnassa oli kolme toisiinsa liittynyttii rikostapahtumaa: 
30.12.1988 yhtio X myi tytiiryhtiot Y:nja Z:n 50 Mmk:lla henkilo B:n nimiin 

perustettavalle osakeyhtiolle. Kauppakirjassa todettiin, ettii myyjii ei vastaa aikaisem
mista veroveloista. Niiin ollen B osti 50 Mmk:lla 10 Mmk:n omaisuuden. 

Liiketoimen rahoitusjiirjestely oli monimutkainen. Suunnitelmana oli, ettii B otti 
pankista 32 Mmk:n notariaattiluoton, jolla yhtio X:lle maksettiin osa kauppahinnasta ja 
loput ostajajiii velaksi. Notariaattiluoton vakuudeksi tehtiin 35 Mmk:n talletus. Kaiken 
kaikkiaan myynnistii pyrittiin antamaan sellainen kuva, ettii henkilo B:n yritys todella 
maksoi kauppahinnan. 

Todellisuudessa yhtiot ostettiin niiden omilla varoilla: Y 0yn tililtii nostettiin 
17,5 Mmkja Z Oy:n tililtii 17,9 Mmk, joista 32 Mmk ohjattiin Six Oy:lle. Maksajaksi 
merkittiin W Oy, vaikka rahat tulivat tytiiryhtioiden tileiltii. Nostetuista varoista noin 
kolme miljoonaa ohjattiin W Oy:n tilille. Rahasiirtojen seurauksena tytiiryhtiot tulivat 
maksukyvyttomiiksi. Lisiiksi X Oy:n velat tytiiryhtioille oli kuitattu neljiillii kiiteiskuitil-
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la 30.12.1988-3 .1.1989 vii.lisenii aikana. Pankin konttorinjohtajaaja 1uottopiiii.llikkoa 
kuulusteltiin epiiiltyina avunannosta ve1allisen epiirehellisyyteen. 

Toisessa jutun vaiheessa oli kysymys kirjanpidon jalkikateisesta myynnista ja 
tositteiden vaihtamisesta. Tuomioistuin oli 18.11.1994 tuominnut X Oy:n maksamaan 
kahdelle konkurssipesalle yhteensii 99 Mmk. 20.12.1994 ulosmitattiin X Oy:n omai
suutta 15,8 Mmk:n arvosta. Ulosottoselvitys tehtiin tammikuussa 1995. Ulosottoselvi
tyksen antanut ja allekirjoittanut A esitti kaksi kauppakirjaa, joilla osakeyhtio X:n 
kalusto ja raaka-aine- seldl tavaravarasto oli myyty Y Oy:lle 1.10.1994 3,2 Mmk:lla. 
Kauppahinta on kuitattu ldlteisella saaduksi. 

Esitutkinnassa X Oy:n kalustonja raaka-aineiden ja tavaravaraston myynnista on 
lOytynyt kolmet erilaiset tositteet. Milti!lin pankkitililta ei ole todettu rahaa kaupoissa 
todellisuudessa liikkuneen. Kaikki kauppoihin j a maksutapahtumiin liittyvlit asiakirjat 
on ostajan ja mYY.iiin puolelta allekirjoittanut henkilo A. Atk-laitteiden teknisessli 
tutkimuksessa on todettu ensimmiiisten kauppaa kiisitte1evien asiakirjojen laadintapai
viiksi 28.11.1994. 

Jos X Oy:n saatava Y Oy:lta on ollut olemassa 20.12.1994 ja 26.1 .1995, A on 
salannut sen ulosotossa. Toisaaltajos kauppa ei ole todellinen, A on salannut X Oy:n 
omaisuutta ulosmittauksessa jiittiimiillli liikeomaisuutta ilmoittamatta ja esittiimii.llli 
ulosottoselvityksessii vliiirennettyjli kauppakirjoja. Mikii.li kauppa on todellinen, mutta 
vastiketta ei ole maksettu A on luovuttanut X Oy:n omaisuutta vastikkeetta yhtion 
ollessa taloudellisessa kriisitilassa. 

Kolmas vaihe alkoi, kun selvisi, etta X Oy:n, Y Oy:n ja A:n perustaman uuden 
yhtion P Ltd vlilisiii saatava- ja velkasuhteita oli syytii epliillli todellisiksi, tutkinnanjoh
taja haki X Oy:n omaisuutta turvaamistakavarikkoon. Tieto turvaamistoimesta annettiin 
X Oy:n toimitusjohtaja henkilo N:lle 27.3.1996. A oli ollut yhteydessli asiaa ldlsitellee
seen tuomariin 28.3.1996. Piiiitos asiassa on annettu 29.3.1996, jolloin X Oy:n omai
suuttajulistettiin hukkaarniskieltoon 6,2 Mmk:n arvosta. 

X Oy oli 26.3.1996 hakenut ja saanut yrityskiinnityksen 2,955 Mmk:n velkakir
joille, joiden haltijana on ollut P Ltd. Hakemuksen liitteenli on ollut 29.3.1996 Etelii
Afrikassa pidetyn X Oy:n hallituksen kokouspoytiikirja, joka on piiivlltty samana 
piiiviinll ja toimitettu sielta virka-ajan kuluessa oikeaksi todistettuna patentti- ja 
rekisterihallitukseen He1sinkiin. Toimitusjohtaja Non 29.3. jiittiinyt allekirjoittamansa 
valtakirjan patentti- ja rekisterihallitukseen. 

Henkilot Aja N ovat kllynnissli olleesta turvaamistoimesta tietoisinajatkaneetja 
tiiydentiineet vireille saattamaansa yrityskiinnityshakemusta, vaikka velkasuhde P Ltd:n 
jaY Oy:n viililla vaikuttaa tekaistulta. 

Ensimmliisestii osasta verottaja teki ilmoituksenjou1ukuussa 1992. Ilmoituksessa 
oli varsin seikkaperllisesti selvitetty tytaryhtioiden myyntiin liittyneitii tapahtumia mm. 
rahaliikennettii pankkikonttorissa 9.1.1989. Toisesta epiiillystll velkojana olleiden 
konkurssipesien hoitaja maaliskuussa 1995. Kolmannesta epllillystii rikoksesta eli 
yrityskiinnityksen hakemisesta X Oy:n omaisuuteen P Ltd:n tekaistun saatavan turvaa
miseksi on ilmoittanut sama konkurssipesiin hoitaja kesiikuussa 1996. 

Tutkinnan aikana X Oy:n toimitiloissa tehtiin kotietsinta. 
Ensimmaisen osan tutkintaan oli nimetty kolmen hengen tutkijaryhmli puolen 

vuoden a jan keviiiillii 1993. Toisen ja kohnannen osan tutkinnasta vastasi piiiiosin yksi 
tutkija. Osien tutkinta kesti yhteensli noin kaksi vuotta. Kaikkiaan tutkinta vaati noin 
neljli laskennallista miestyovuotta. 
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JUTIU 43 (J43) 

Rakennusyhtiot X ja Y olivat ostaneet kiinteistOn 15 Mmk::lla. SamaHa laadittiin 
esisopimus, jossa sovittiin kauppahinnan tarkastamisesta, jos kaupan kohteena olevalle 
alueelle kaavoitetaan rakennusoikeutta yli 25 000 m2

• 

Haettaessa kiinteistolle lainhuutoa esitettiin alkuperiiinen, 15 miljoonan markan 
kauppakirja, mutta ei esisopimusta. Myohemmin tontille perustetun asunto-osakeyhtion 
hallituksen kokouksessa ei myoskiiiin esitetty kauppakirjaan liittynyttii esisopimusta. 

Esisopimusta muutettiin huhtikuussa.1992 ja kesiikuussa 1993. Julkisen kaupan
vahvistajan luona allekirjoitettiin "sopimus kiinteistokaupan tarkistamisesta". Tiissii 
sopimuksessa alkuperiiistii kauppasummaa korotettiin 16 Mmk::lla. 

Lokakuussa 1993 verottajan tekemiin rikosilmoituksen mukaan lainhuudatusta 
haettaessa olisi pitiinyt esittiiii paitsi kauppakirja myos hinnan muutoksen mahdollistava 
esisopimus. Jos vero olisi laskettu 31 Mmk::n mukaan, leimavero olisi ollut 963 000 
markkaa suurempi. Kuulustelussa verottajan asianvalvoja tosin totesi, ettii mahdollisesti 
niiin korkeaa veroa ei olisi miiiiriitty maksettavaksi, mutta veronsaaja olisi ainakin 
voinut valittaa piiiitoksestii, jos miiiiriittyii veroa olisi pidetty liian matalana. 

Tutkinnassa kuultiin rakennusyhtioiden henkilostoii, joka on ollut mukana 
kaupan tekemisessii, sekii lainhuudon hakemisesta vastannutta henkiloii. Lisiiksi on 
kuultu muutamia todistajia. Maaliskuussa 1994 poliisi piiiitti tutkinnan lopettamisesta, 
koska asiassa ei ollut syytii epiiillii rikosta. Kaikkiaan tutkinta on vei noin kaksi 
kuukautta. 

JUTTU 44 (J44) 

Henkilo A omisti yksin yhtio X:nja yhtio X puolestaan 49,8% yhtion Y osakkeista. 
Keviiiillii 1995 yhtion X ja sen omistamista osakkeista kiiytiin rinnakkain kahta kaup
paa. 

Henkilo B:n mukaan A:n kanssa oli sovittu helmikuussa 1995, ettii yhtio X myy 
omistamansa yhtio Y:n osakkeet B edustamalle ostajataholle. A:n mukaan kauppa 
tehtiin 19.2.1995, B:n mukaan 8.2.1995. Kauppakirja kuitenkin allekirjoitettiin 
6.3.1995. 

A myi yhtion X osakkeet henkilo C:n omistamalle yhtiolle maaliskuussa 1995. 
Kauppakirja allekirjoitettiin 1.3 .1995. Samalla A:ta kiellettiin jatkamasta neuvotteluja 
B:n kanssa. A:n mukaan tiimii oli eriiiinlainen aiesopimus. 

Heiniikuussa 1995 A nosti Helsingin kiiriijiioikeudessa kanteen, jossa hiin vaati 
B:ltii 6 Mmk: konsulttipalkkion maksamista. Kanteen mukaan A:lle oli luvattu tiimii 
summa avusta yhtiOn X omistamien osakkeiden myynnistii. 

Samoin heiniikuussa 1995 yhtio X:n uusi omistaja teki rikosilmoituksen henki
loistii A ja B. Ilmoituksen mukaan B oli lahjonut A:n myymiiiln yhtion Y osakkeet 
maaliskuussa. Lisiiksi ilmoituksessa pyydettiin tutkimaan, oliko A syyllistynyt luotta
musaseman viiiirinkiiyttoon myydessiiiin osakkeet. 

Ilmoituksen mukaan A:lle oli luvattu poikkeuksellinen palkkio osakkeiden 
kaupasta. Kauppaan liittyviiii perustetta erilliselle henkilokohtaiselle palkkiolle ei ollut. 
Osakkeiden myynti tapahtui alihintaan. Lisiiksi ilmoituksessa viiitettiin, ettii 1.3 .laadittu 
kauppakirja sitoi A:ta, joten hiinellii ei ollut oikeutta myydii osakkeita 6.3., varsinkin 
kun hiintii oli kielletty myymiistii niitii. 

Lahjomisrikoksen tunnusmerkiston tiiyttyminen ei tapauksen tutkinnassa ollut 
kovin selva. Ensinniikin osakkeet on voitu myydii jo 19.2., ja kauppakirja on vain 
allekirjoitettu 6.3.1995. Toisekseen oli epiiselviiii, tapahtuiko osakkeiden myynti 
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pateviisti jo 1.3. Lisil.ksi A oli ollut muodollisesti oikeutettu myymiilin osakkeet. Hlin oli 
ainakin paperilla yhti5n ainoa omistaja, eika bulvaanisuhdetta kyetty nayttiimiilin toteen. 
Lisiiksi B kiisti 1upauksen erillisen palkkion maksamisesta A:lle. 

Tutkiva poliisi aikoi lopettaa tutkinnan, koska rikosta ei hanen mielestiilin ollut 
tapahtunut. Syyttaja halusijatkaa tutkintaa. 

Tutkinnassa ei kaytetty pakkokeinoja. Rikosilmoitus tuli poliisiin 12.7.1995 ja 
juttu liihti syyttajalle syyskuussa 1997. Varsinainen tutkintaan kaytetty aika oli kuiten
kin noin nelja kuukautta. Tutkinta alkoi vuoden 1996 alussa, ja parin kuukauden 
tutkinnan jalkeen asia siirrettiin syyttajiille tarkoituksin keskeyttaa tutkinta. Syyttajan 
mlilir:ayksesta tutkintaa jatkettiin kesiilla 1996, kunnes haettiin B:n ve1voittamista 
todistajaksi. Tiihan ku1ui vuosi, jonka jalkeen esitutkinta valmistui. 

Syyttaja teki asiassa syyttamattlljattamispaatoksen. 

JUITU 45 (J45) 

Yhteis1i X on julkisoikeudellisia tehtavia hoitava yhteis1i, jonka toimialana on edistaa 
yksityismetsiinhoitoa. Yhteiso saa vuosittain avustuksia maa- j a metsatalousministeritil
ta (MMM) 20--30 miljoonaa markkaa. 

Vuonna 1989 taimituotanto erotettiin yhteison X alaisuudesta erillisiin yhti1iihin 
muun muassa yhtioihin Y ja Z. Vuosina 1989-93 yhteiso X lainasi yhtiolle Y 24 
miljoonaa markkaa kumulatiivisesti. Suurimmillaan velkasaldo oli 10,5 Mmk ja 
tutkinnan alkaessa joulukuussa 1994 maksamatta oli 9,0 Mmk. Lisaksi yhteiso X oli 
pantannut omaisuuttaan yhtioiden Y ja Z ve1oista. 

Saman aikaisesti Y Oy velk:aantui vahvasti. Selvityksen mukaan Y Oy:n toimin
nan laajentaminenja investoinnit olivat tapahtuneetvelkarahalla. Selityksena taloudelli
selle alamaelle esitettiin taimien kysynnan viihentymista 1990-luvun alkupuolella. 
Lisaksi Y Oy osti vuosina 1990--91 osakkeita muun muassa yhteisonjohtohenkil0i1ta. 
On esitetty epailyjli., etta osakkeista olisi maksettu ylihintaa. 

Keskeisena kysymyksena tapauksessa on se, oliko yhteiso X:lla oikeutta 1ainata 
rahaa erillisille taimituotantoyhtioille ja antaa vakuuksia niiden lainojen vakuudeksi. 
Toinen, edelliseen liittyva kysymys oli, kenen toimivaltaan lainatja vakuudet yhteisossa 
kuuluivat, ja miten niiden ulkopuolinen valvonta tuli j!!Ijestaa. 

Taimiviljelijat olivat tehneet useita kanteluita MMM:oon, kilpailuvirastolle ja 
laillisuusvalvojille. Ongelma-alue oli siis tiedossa. Syksylla 1993 asiasta tehtiin myos 
eduskuntakysely,ja asiasta kirjoitettiin metsii.alan lehdissa. Huhtikuussa 1994 valmistui 
valtiontalouden tarkastusviraston raportti, jossa tuotiin esille yhteis1i X:n, yritys Y :n ja 
metsalautakuntien valisen rahanjaon epliselvyyksili. 

Ybteiso X:n nimissli tehtiin keslilla 1994 kaksi rikosilmoitusta. Ilmoituksissa 
tuotiin esille ennen muuta valtuudet ylittlivii. varojen lainaaminen yhtiolle Y ja yhteison 
X:n omistamien osakkeiden ja kiinteistojen panttaaminen Y:n velk:ojen pantiksi seka 
osastopli.lillikko A:n omistamien osakkeiden myyminen yhti1i Y :lle ilmeiseen ylihintaan. 
Yhteison X itsensa nimissii. tehdyssli ilmoituksessa ei katsottu yhteison johtajan tai 
apulaisjohtajan laiminlyoneen valvontavastuutaan. 

Oikeuskansleri nUiliriisi elokuussa 1994 KRP:n tutkimaan yhteisO X:n hallintoonja 
rahoitusasioiden toimeenpanoon liittyvili epaselvyyksiii. Tutkintapyynnossii. viitataan 
valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin. 

YbteisOn nimissa tehty rikosilmoitus ja OKA:n tutkintamiiiirii.ys yhdistettiin samaan 
rikostutkintaan. Tutkinnassa yhtion johtohenkiloitaepliiltiin kolmesta erillisestll viikave1vol
lisuuden rikkomisesta ja yhdesta luottamusaseman vaarinkaytOstii. Lisli.ksi yhta ministerion 
viikamiesta epliiltiin viikavelvollisuuden rikkomisrikoksesta. 
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Tutkinta kesti kolmisen kuukautta ja tutkinnassa oli kiivaimmillaan viitisen henkeli. 
Piiiiosin tutkinta oli kuitenkin tutkinnanjohtajan yksiniiista puurtamista: laskennallinen 
resurssitarve oli noin puoli miesty5vuotta. 

Ministeri<>n virlcainiesta ei syytetty epii.illysta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Sen 
sijaan syytteeseen asetetun yhteis<>n johdon tuomioistuin (hovioikeus) katsoi syyllistyneen 
epiiiltyihin rikoksiin. 

JUTIU 46 (J46) 

Vuosina 1991-1992 saba-alan yritys X siirtyi tietokoneohjattuun hirsitalotuotantoon. 
Ohjelman kiiyttOOnotossa oli kuitenkin ilmennyt ongelmia. Vuonna 1993 tehtaan palveluk
seen tuii henkil5 A, joka stirsi tietokoneohjelmat toimimaan omalla cad-sovelluksellaan. 

Henkilo A oli kopioinut tuomansa ohjelman edelliseltii tyonantajaltaan. Ohjelma 
kopioitiin useisiin yritys X:n tietokoneisiin, osittain henkil<> A:n tieten, osittain t.iim3n 

tietiimiittii. Vastuullisina kopioinnissa ja luvattomien kopioiden hyooyntiimisessii olivat 
yhti<>n omistaja henkil<> B, tehtaanjohtaja ja atk-piia1likk5. 

Cad-ohjelman viihittiiismyyntihinta oli tapahtuma-aikana 28 000 markkaa. Luvatto
mien cad-ohjelmien lisiiksi tehtaalla oli ollut kiiyrossii my5s muita luvattomia ohjelmiakuten 
taulukkolaskenta- ja te.kstinkiisittelyohjelmia. Niimii ohjelmat olivat selviisti halvempia. 

Yhti6stii irtisanottu ty5ntekijii oli ollut yhteydessii atk-ohjelmatalojen edustajaan, 
joka teki asiassa rikosilmoituksen. Asia siirrettiin paikallispoliisista Tampereen KRP:lle ja 
edelleen KRP:n talousrikostoimistolle helmikuussa 1995. Tutkinnassa keskityttiin tekijiinoi
keuksien loukkaukseen. 

Asiassa tehtiin etsintii yrityksen X tiloihin. Etsinniissii kopioitiin kiiytettyjen tietoko
neiden muisti, jolloin voitiin todeta, oliko ohjelmiin lisenssit vai ei. 

Kotietsintiilin osallistui 10 poliisia,joista osakuului paikallispoliisiin. Kuulusteluissa 
tutkijoita oli kolme. Lisiiksi kolme atk-asiantuntijaakiivi kopioidut tiedostot liipi. Esitutkinta
ptlytiikiljan kirjoittamiseen osallistui kaksi tutkijaa. Tutkinta vaati noin puoli miestyovuotta. 

Tehtaan omistaja tuomittiin tekijiinoikeusrikoksesta 60 piiiviisakkoon. Tehtaan 
johtaja ja atk-piiilllikko tuomittiin avunannosta 30 piiiviisakkoon. Henkil6 A jlitettiin 
rangaistukseen tuomitsematta, vaikka hiinen katsottiin syyllistyneen avunantoon tekijiinoi
keusrikokseen. A oli yrityksesta liihtiessaan tuhonnut tuomansa ohjelmat ja muutenkin 
toiminut tekojensa vaikutuksen poistamiseksi ja selvittlimisen edistiimiseksi. Tekoon ja 
tekijiiiin liittyvistii erityisistii syistii A:n toimintaa pidettiin anteeksiannettavana. 

JUTIU 47 (J47) 

Syys-lokakuun vaihteessa 1990 viisi henkil6 A:n omistamaa yhti6tii osti huomattavan 
ml!lirlinyhti6nXosakk:eita23-24markankappalehintaan.3.10.1990julkistettiinosakk:eiden 
ostotarjous, jossa hinta oli 31 IIlliikkaa kappaleelta. 

Pankkitarkastusvinlsto (PTV) seurasija arvioi kaikkien osakk:eiden ostotarjouksiaja 
niistii kiiytyii kauppaa. PTV piti henkilo A:n tekemiii kauppoja epii.ilyttiiviltii. Tammikuussa 
1991 PTV teki rikosilmoituksen,jossa epiiiltiin luottamuksellisen yritystiedon vlilirinkiiytt:Oii.. 

Tutkinta painottui epiiiltyjen ja todistajien kuulusteluihin. Kirjallista niiytW!i. ei ollut 
saatavilla 

Tutkinta kesti joitain kuukausia Piiiitos tutkinnan lopettamisesta tehtiin kuitenkin 
vasta keviiiillii 1993. Kiiytetyt resurssit oli muutam.an tutkijan tyonii vajaat puoli mies
tyovuotta. Pakkokeinoja ei kiiytetty jutun tutkinnassa. 
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JUTIU 48 (J48) 

Yhtio X haJ:joitti sliiistOkassatoimintaa. Yhtion ja sen tytllryhtioiden liiketoiminta oli 
tappiollista koko 1990-1uvun alkupuolen. Yhtion siliistokassatalletuskanta oli vuosina 1992 
ja 1993 yli 1 000 Mmk. Huhtikuussa 1993 yhtion sliiistOkassatoiminta asetettiin valvontaan. 
V alvonta kohdistui liihinnii. kassavarantoon, mutta myos vakuudeksi pantattuun omaisuu
teen. Joulukuun 1993 ja syyskuun 1994 viilisenii aikana valvoja informoi ministeriota yhtion 
vakuusomaisuuden tilinpiilitosarvosta 

Yhtio X hakeutui yrityssaneeraukseen. Ministerion kiisityksen mukaan vakuuksien 
arvo kattoi talletuskannan. Maaliskuussa 1995 alkaneen yrityssaneerauksen pohjalta laskettu 
vakuusomaisuuden arvo oli marraskuussa 1995 325 Mmkja valtio korvasi tallettajille 555 
Mmk eli tappio oli tuolloin 120 Mmk. 

Joulukuussa 1993 yhtio oli pantannut omaisuutta talletusten vakuudeksi 1 050 
Mmk:n arvosta, josta kahden yhtiOn osakkeiden arvo oli yhteensa 750 Mmk ja yhtion 
ilmoittama kassavaranto 300 Mmk. Helmikuussa 1994 pantatun omaisuuden arvo oli 800 
Mmk,josta 400 Mmk on ollut osakkeitaja 405 Mmk erilaisiakiinteistOjii.ja osakehuoneisto
ja Sittemmin 145 Mmk:n arvoiset kiinteistOt vapautettiin ja niiden tilalle tuli rahoittajan 
talletus. 

Myohemmin on kii.ynyt i1mi, ettii. pantattuun omaisuuteen on kohdistunut kiinnityksiii. 
ja ettii. talletusta ei ole saatu realisoitua yrityssaneeraustilanteessa. 

Laki edellytt~ etta talletusten vastaanottajalla oli 10 % talletusten arvosta oleva 
kassavaranto. Erityistilintarkastuksen mukaan yhtion X kassavarantoon on vuosina 1994 ja 
1995 sisii.ltynyt seitsemlin yonylitalletusta, joilla kassavaranto on saatu lakisii.liteisen 
suuruiseksi. Talletukset ovat kestaneet nimensii. mukaisesti vain yhden yon yli jane on tehty 
nostamalla sekkitililta rahaaja sijoittamalla se markkinarahasijoituksena 

Yhtion tilintarkastajina toimineet E ja F olivat tutkinnassa epii.iltyinii. kassavarantovel
voitteen valvomisen laiminlyomisestii. Ministerion valvonnasta vastuullisia virkamiehiii. G 
ja H on epii.iltiin virkavelvollisuuden laiminlyonnistii, koska yhtion toimintaa ei ollut 
valvottu asianmukaisesti. 

Tutkinta alkoi yhtion yrityssaneerausselvittii.jii.n ilmoituksella Hieman myohemmin 
KRP:n tuli ministerion ilmoitus, ettii. yhtion johto oli antanut viiiiriii. tietoja ministerilllle eli 
syyllistynyt sliiistOkassarikokseen. 

Tutkinnassa ei kii.ytetty pakkokeinoja Pii.ii.osin tutkijoita oli jutussa neljii. ja tutkinta 
kesti noin puoli vuotta. Kiiytetyt resurssit olivat yhteensii. kaksi miestyovuotta 

Yhtion johtoa syytettiin siliistokassarikoksesta (yonylitalletusten tekeminen). 
Piiii.johtajan osalta asiassa tehtiin syytt.iimii.ttijii.ttii.mispiiii.tOs, koska epii.illyt rikokset vanhen
tuivat. Myoskiiii.n sliiistOkassatarkastajia ei syytetty, koska heidii.n ei osoitettu olleen tietoisia 
yonylitalletuksista. Virkamiehiii. ei syytetty, koska heidii.n ei katsottu laiminlyoneen tehta
viiiii.n. 

Kiirii.jii.oikeus hylkii.si kaikki syytteet. 1980-luvulla valmistuneessa mietinnossii. 
todetaan, etta kassavarantoon voidaan lukea mukaan myos liikkeiden kii.teiskassat. Lisii.ksi 
mukaan voitiin laskea rahoittajan antama lupaus tukea kassavarantoa kaikissa tilanteissa. 

JUTIU 49 (J49) 

Yhtio X haJ:joitti golfkenttii.toimintaa Yhti5n perustamisvaiheessa otetun 1 Mmk:n lainan 
olivat taanneet henkilokohtaisesti yhtion perustaja A sekii. perustajaosakkaat B, C, ja D. 
Mikii.li yhtio olisi mennyt konkurssiin, takaajat olisivat joutuneet maksamaan velan. Yhtion 
osakkaat C ja D olivat merkittii.vii.ssii. kunnallispoliittisessa asemassa. 
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Yhtion taloudellinen tilanne oli ollut huono koko toiminnan ajan. Tilikaudella 1.1.-
31.12.1990 yhtio tuotti 700 000 m.arldcaa tappiota. Osakkeita oli myyty vain vlihlin ja kulut 
olivat suuret. Osakkaat kiiviviit vuoden 1991 keviilistii alkaen neuvotteluja yhtion myymises
tli. Takapliiviityksi viii.tetyn kauppakirjan mukaan osakkaat olivat myyneet osuutensa A:n 
omistamalle yhtiolle Y keviiiillii 1991. 

Lokakuussa 1991 osakas A teki kaupungin hallinnoiman siiiiti.on hallitukselle 
myyntitarjouksen yhtion osakk:eista. Siiiition johdossa oli kaupungin luottamushenkiloitli. 
Asian valmistelemiseksi asetettiin tyoryhmii, johon kuuluivat kaupungin virlcamies johtajis
toon kuuluneet E, F ja G. 

Kauppa toteutui. Yhtii:Sn Y ja virlcamiehen E viilillii oli sovittu, etta E:n yhtio M 
huolehtii osakkeiden myymisestli. Kauppojen toteuduttua E laskutti yhtioltii. Y 442 000 
markkaa konsulttipalkkiota. E ja F olivat taas sopineet, etta konsulttipalkkio jaetaan tasan 

E:nja F:n yhtii:Siden kesken. 
Tutkinta alkoi yhtion Y mentyii konkurssiin. Kun E:lle maksettu konsulttipalkkio tuli 

ilmi, syyttiij a vaati asiassa lisiitutkintaa. Yhtion X ostanut siiiiti.o teki asiassa rikosilmoituksen 
helmikuussa 1995. Kaupunki teki tutkintapyynnon siiiitii:Sn puolesta maaliskuussa samana 
vuonna Virkamiehiii E ja F epiii.ltiin luottamusaseman viiiirinkiiytOstll ja osakkaita A ja B 
avunannosta luottamusaseman viiiirinkiiyttOon. 

Tutkinta tehtiin paikallispoliisissa, mutta tutkinnan johto oli KRP:llii. Tutkinta oli 
piiiiasiassa yhden miehen tyo ja siihen kiiytettiin puolen miestyovuoden resurssit. 

JUTIU 50 (JSO) 

Yhtio X perustettiinjatkamaan kahden yrityksen telakkatoimintaa. Jo perustamisvaiheessa 
tiedettiin, etta suuri osa yhtiolle siirtyviistii. tilauskannasta oli tappiollista. 

Yhtion toiminta oli alusta alkaen raskaasti tappiollista: vuonna 1987 tappiot olivat 
500 Mmk ja vuonna 1988 1,0 Mrd markkaa. Elokuussa sovittiin yhtion osakkaiden, 
rahoittajapankkienja valtion viilillii sopimus, etta valtio maksaa yhtiolle avustusta 600 Mmk. 
Yhtio ajautui kuitenkin likviditeettikonkurssiin 23.10.1989. 

Yhti5n konkurssissa maksettiin 1 080 Mmk takuukorvauksia Nii.istii. suurin osa 
saatiin takaisin pesiiiin. V altion tappiot olivat kuitenkin arviolta 200 Mmk. 

Jutun tutkinnassa oli kaksi haaraa: valtion virkamiesten epiii.llyt laiminlyonnit ja 
yhti5njohdon toiminta yhtii:Sn todellisen taloudellisen tilanteen salaamisessa 

Yhtii:Sn toimintaa taanneessa valtion laitoksessa oli toimittu heikoilla tiedoilla 
myonnettiiessii takauksia Telakka-alan kannattavuudesta oli yleisesti useita varoitusmerkke
jii. Yhti5n osalta laadittiin vuonna 1987 muistio, jossa todettiin yhtii:Sn tuottavan tappiota 
ainakin vuosina 1987 ja 1988. Yhtiotii. ei asetettu erityisen seurannan alaiseks~ eikii asiassa 
teetetty lisiitutkimuksia 

Toiseksi virlcamiesten olisi pitii.nyt tarlcastaa, ett!i yhtii:Sn toiminta laivatilauksissa oli 
kannattavaa ja etta mahdolliset yksittiii.set tappiolliset tilaukset eiviit aiheuta tappion riskiii. 
Niii.n ei toimittu. Epiii.llyn virkavelvollisuuden tuottamuksellisen laiminlyonnin tunnusmer
kistOn katsottiin tii.yttyneen, kun keskeistii. tietoa ei ollut pyritty hankkimaan. 

Yhtion johtoa epiii.ltiin torkeistii. petoksista. Vientitakauslaki edellytti toiminnan 
olevan kannattavaa. On kuitenkin epiii.lty, etta yhtion johto tiesi, etta yhti5n solmimat 
laivatilaukset olivat jo tilausvaiheessa tappiollisia, mutta asia salattiin viranomaisilta. 
Rikosepiii.lyyn on johtanut neljii tilausta. Tilausvaiheessa tiedetyt tappiot olivat 417 Mmk ja 
lopulliset tappiot 951 Mmk. 

Tutkinnassa epiii.ltiin my5s, etta viranomaisen virlleellistli ldisitystll toiminnan 
kannattavuudesta on pidetty yllii antamalla virheellisiii tilinpiiiitostietoja. Vuoden 1988 
viilitilinpiiiit5s osoitti elokuussa, etta yhti5tii. uhkasi selvitystila Tilinpiiiit5stii paranneltiin 
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teknisesti muun muassa sislillyttiimlillii sinne 350 Mmk:n saatava emoyhtioltli, vaikka 
saatavaa ei ollut tarkoitus periii. Lisliksi tilinpiilitokseen kirjattiin 80 Mmk:n keinotekoinen 
panmnus, jolle ei tutkinnassa loydetty mitiiiin perusteita. 

Yhtion hallitus on ollut tietoinen yhtion heikosta taloudellisesta tilanteesta viimeis
tiiiin elokuussa 1988, sillii tuolloin asiaa on kiisitelty hallituksen kokouksessa 

Tutkinta alkoi virkamiesten osaltamaaliskuussa 1990 EOA:n tekemiistii tutkintapyyn
nostii. Virkamiehistii on tehty useita kanteluita EOA:lle ja OKA:lle elo-syyskuussa 1989. 
Tutkinta kesti yli kaksi vuotta. Yhtil>njohtoa koskeneiden rikosepiiiJ.Y.ien tutkinta alkoi 1992 
virkamiehiii koskeneen tutkinnan' piiii.tyttyii. llmoituksen tekijiinii. oli valtiovaminministerilt 
Myos tiimli. tutkinta kesti noin kaksi vuotta ja vaati vajaat neljii. miestyovuotta. 

Korkein oikeus tuomitsi laitoksen johtokunnan puheenjohtl\jan ja yhden varsinaisen 
jiisenen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen. 
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LITTE3 
Aineiston jutuissa tutkitut rikokset rikosnimikkeittiiin 

Petos- ja omaisuusrikokset Velallisen rikokset 

petos 29 velallisen epllrehellisyys 124 
torkea petos 113 yllytys velallisen epllrehellisyyteen 1 
avunanto tOrkelllln petokseen 21 avunanto velallisen ep!irehellisyyteen 26 
yllytys torkelllln petokseen 5 velallisen petos 5 
torkelin petoksen yritys 3 avunanto velallisen petokseen 3 
yllytys torkelin petoksen yritykseen 1 lllrkeli velallisen petos 34 
kavallus 14 yllytys tOrkelllln velallisen petokseen 1 
lievll. kavallus 2 avunanto torkelllln velallisen petokseen 5 
torkeli kavallus 45 konkurssirikos 5 
avunanto torkelllln kavallukseen 20 velkojan suosinta 10 
yllytys torkelllln kavallukseen 12 avunanto velkojan suosintaan 4 
vakuusoikeuden loukkaus 6 
torkeli luvaton kllyttO 1 

Jyhteens!t 272 Jyhteensll. 218 

Elinkeinorikokset Virka- ja luottamusasemarikokset 

kirjanpitorikos 129 virkavelvollisuuden Iaiminlyllnti 3 
tuottamuksellinen kirj anpitorikos 4 virkavelvollisuuden rikkominen 20 
markkinointirikos 5 avunanto virkavelvollis. rikkomiseen 1 
lahjuksen antaminen 8 tuottamuksellinen virkavelv. rikkominen 1 
torkeli lahjuksen antaminen 5 tllrkeli virka-aseman vlilirinkllyttll 1 
luottamuksellisen yritystied. v!illrinkl1ytt0 2 lahjuksen ottaminen 8 
tekijllnoikeusrlkos 4 tllrkeli lahjuksen ottaminen 3 
arvopaperimarkkinarikos 1 yllytys torkelill.n lahjuksen ottamiseen 3 
1uottolaitosrikos 1 lahjusrikkomus 3 
s!tll.stokassarikos 11 luottamusaseman v!illrinkl1yttll 174 
yhteensll. 170 yhteensli 217 

Verorikokset Vllkivaltarikokset Muut rikokset 

veropetos 140 pahoinpitely 1 rekisterimerkintll.rikos 4 
torkeli veropetos 118 torkeii kiristys 1 avunanto rekisterimerkintll.rikokseen 4 
yllytys torkelill.n 2 pakottaminen 3 v!llirennys 38 
veropetokseen 
avunanto tllrkelllln 28 kotirauhan 1 vlilirlln asiakirjan esittll.minen viran- 2 
veropetokseen hliiritserninen omaiselle 

omanki!denoikeus 1 rikoksen suosiminen 1 
ampuma-aserikos 4paritus 2 
ampuma-aserikkomus 1 



Strategiat: 
Mit() tUlkinnan sujuvuus on? 
Tehokkuus- Tutkilaan oikein. 
Osaava, motlvoitunut henki10st6 
Vaikuttavuus- Tutkitaan oikeita asioita 
Tutkintaja resurssit kohdennetaa.n ty6n 
vaikuttavuuden mukaan 
Kattavuus- Tutkitaan tarpeelhsessa laajuudessa. 
Tutkinnassa selvitetaiin kaikki syyteharki,ntaan 
vaikuttavat asiat, mutta vain ne 

l 
Viilittiijiit: 
Millaiset tekijlil vaikuttavattutkinnan sujuvuuteen? 

Riknllinen tekn; tyomaara, junujen viiliset erot, juridinen 
arviointi, tapahtum.ien hahmottaminen, nay.:.:.n 
keraaminen, aineiston laajuus ja hajanaisuus, yksittaisten 
tekojen viilinen yhteys, rikoksen peinely. 

Epai/ry henkilo; maara, tavoitenavuus, epailtyjen 
asiantuntemus ja asema, uhkailu. 

Tutkintamenetelmiit ; tyOlaat menetelmat, 
tutkintaresurssit, pakkokeinot, tutkinnan 
ruuhkautuminen, tutkintamenetelmiii tukeva 
peruskiisitys, tutkijoiden osaami nen, ulkopuoliset tahot. 

Muodolliset vaatimukset; tutkinnan rajaaminen, rikosten 
vanhentuminen, muodollinen toimivalta 

Hal/innollisettekijiit; tutkinnan edellytykset, henkilosto, 
viranomaisten yhteistoiminta. 

Sidosryhmien panos; asianom.istajan aktiivisuus, 
avustavat tahot. 

Tutkijan ja syylliijiin yhteistyiJ. 

Todcntaminen: 
Milan arvioida tutkinnan sujuvuulla? Esitutkinnan laatu 

Tuloksellisuus: ainccllinen totuus, oikeudcllisen 
maarinelyn patevyys, niiytbn kiisiteltavyys. 
Sisiil/61/iset vaaumukset: joutuisuus, muodollisten 
vaatimusten noudatta.rrUnen, oikeusturvan edistaminen, 
kustannusten minimoiminen. 

Jos tutkinfa JQyttiiii esitutkinnan laadu/le asetetut 
vaatimukset, tutkinta on ollut sujuvaa, 

Keinot: 

"' Talousrikostutkinnan 
sujuvuus 

J 
Mil Iii keinoin sujuvuuteen vaikuttavat tekijiil 
voidaan olfaa tutkinnassa huomioon? 

Asianluntemus: koulutus, asiantuntijoiden 
kayttaminen, rikostiedustelu. 

Tyon jaknminen: tutkintaryhma, apuhenkilbstb 

Tutkintaedellytyksien varmistaminen: pakkokeioot, 
yhteistoiminta, kommunikaatio. 

Tutkinnan ajanfasaisuus: reaa1iaikainen tutkintaote, 
tutkinnan rajaaminen 

Tutkinnan kattavuus: yhteisty6 syyttajan kanssa. 

r 
Mittarit: 
Miten arvioida esitutkinnan laatua? 

Tutkinnan oikcellisuus; subjektiivisuus 
Esitutkinnan kcsto; ty6maaran erot 
Lis.iitutkintapyynn6t; vaihtelevat syyt 
Osallistcn k.iisityksc:t; asema prosessissa 
Taloudelliset mittarit; tu\ospainotteisuus 

Rajoitteidensa vuoksi eri mittareita tulee 
tarkastclla samana.ikaisesri. 

t:'" 
Sujuvuuden kehitt3minen: 
Mitii tutkmnan sujuvuuden kehilliimiseksJ 
voidaan tehdQ? 

Hallinnolltnen tyo: 
Tutkintarnenetclmat, tutkijahenkilbst6n 
osaaminen ja valmiudet. 
Hallintotapa, tiedon kulkuja sisainen 
kommunikaatio 
Ty6n jatkuvuus, tybss.ii jaksam.incn ja 
viranhoidon suunnitelmaJlisuus 

Yhleisryuvalmiuksien kehif!iiminen: 
Monipuolinen talousrikostorjuntaty6n 
pohja Elinkeinoeliiman toimijoiden 
aktiivisuus 
Poliisin ja syyttiijiin yhteistyon 
vakii ntull'linen, toim.intarapojen 
kehittiiminen ja kirjaaminen. Kielteisten 
ennakkoasenteiden oikaiseminen, 

Ennakollinen tyo: 
Talousrikollisuudcn toimintarnuotojen 
seuranta, Uhkien ennakoiminen ja torjunta 
Talousrikollisuuden vahentaminen, 
tutkintaedellytyksien turvaaminen. 
J.iirjestelrnan yleisestava vaikutus 
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INVESTIGATING CASES OF ECONOMIC CRIME 

The study describes police practice in the investigation of economic crime and 
assesses factors that affect the success and length of the investigations. 

The study data consist of cases of economic crime that were investi
gated by the economic crime investigation unit of the National Bureau of 
Investigation (NBI) during the mid-1990s. The study is based on police, 
prosecutorial and court docwnents as well as on interviews of the police 
investigators. 

The investigation of economic crime consists of action taken by the 
police to detennine and docwnent the course of a suspected case of economic 
crime in order to show whether or not the essential elements of an offence have 
been fulfilled. In the present study, police practice in the investigation of 
economic crime refers to a conceptual whole that describes the goals of the 
investigation of economic crime, the values of the police investigators, the 
investigative methods, the way in which the investigators react to changes in 
the investigative situation, the input of constituent groups in the investigation of 
economic crime, and the resources devoted to the investigation of economic 
crime. 

The most important purpose of the study is to describe police practice 
in the investigation of economic crime. The study examines, among other 
issues, the launching and different stages of an investigation, the position of the 
suspects, the evidence that is accwnulated, coercive means used in the investi
gation, any limits placed on the scope of the investigation, and how long the 
investigation lasts. 

The cases in the study data 

The activity of the police who investigate economic crime depends on the 
crime in question. An examination of the cases in the study data shows the 
different forms of economic crime for which the practice can be generalised. 

On the basis of the target of the offence, the data have been roughly 
divided into offences involving public fimds, offences involving private capital, 
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and offences involving the economic system. The cost of offences directed at 
public funds are borne by the taxpayers. The injured party in economic of
fences directed at private capital is a private individual or private corporation. 
Offences directed against the economic system weaken the legitimacy of the 
operation of the economic system. 

Economic offences are not always directed at only one of these three 
targets. Of the 48 cases in the study data, 30 were directed in some way at 

private capital. In 21 cases, the target of the offence was at least to some extent 
the economic system, and in 20 it was, again at least to some extent, public 
funds. 18 of the cases were targeted at two of these three, and two of the cases 
were directed against all three. 

Police practice in investigation and the progress of the 
investigation 

The launching of the investigation. Out of the 48 cases in the study data, 59 
"investigative wholes" could be identified. The suspected offences were most 
typically detected by internal revenue (12) and bankrupt's estates (13). Also 
other injured parties, such as banks and corporations, detected abuses. In 
addition, certain State authorities, such as the Chancellor of Justice, the Om
budsman ofParliament and the Bank Inspectorate carried out their own inspec
tions and audits, as a result of which they reported suspected offences. Five of 
the "investigative wholes" came to the attention of the police in connection 
with the investigation of another offence. 

The offences investigated The study data included a total of 1,34 7 investigated 
offences, an average of 28 offences per case. In this connection, an "investi
gated offence" refers to investigations with one specified suspect. 

These cases cover a total of 61 different types of charges. If no consid
eration is given to the seriousness of the offence (petty, "ordinary" or aggra
vated), to whether the offence involved a completed offence or an attempt, or 
to the form of complicity, the cases cover a total of 36 different types of 
offences. 

The most common categories of offences investigated were fraud and 
property offences, and tax offences. Each of the two categories accounted for 
almost one fourth of the investigated offences. The tax offences were primarily 
(aggravated) tax fraud, with various forms of complicity. The fraud and prop
erty offences were primarily aggravated fraud and aggravated embezzlement. 
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Offences by debtors, as well as offences in office and misuse of a fiduciary 
position, acco\.Ulted for 18 %of all the offences. 

The suspects. fu the cases in the data, 305 suspects were identified. This gives 
an average of seven suspects per case. 

The largest professional categories represented by the suspects were 
entrepreneurs, and managers of large coipOrations. Here, "large corporations" 
refers to COipOrations with an annual turnover of h\.Uldreds of millions of 
Finrunarks. The large number of managers of large coipOrations among the 
suspects is due to the fact that the National Bureau offuvestigation is assigned 
with the responsibility for the investigation of offences with a considerable 
impact on society. 

There were clearly fewer suspects who committed the offence in the 
course of their business or profession than there were suspects whose business 
or profession was not related to the offence. Examples of suspects in the former 
group were some acco\.Ultants and experts in the real estate business. The role 
of suspects whose business or profession was not related to the offence had 
typically been that of accomplices. 

The average age of the suspects was 38 years 11 months. The 
yo\.Ulgest suspect was 19 years old, and the oldest 64 years old. Of the identi
fied suspects, 29 (9 %) were women. The role of most of the female suspects 
in the cases in the study data had been limited to that of accomplices or to other 
lesser participation in the main offence. 

Evidence. fu economic crime cases, the primary evidence is based on docu
ments or on questioning. Documentary evidence typically had a significant 
impact on the progress of the case, on the detennination of what type of of
fence was in question, and on the result of the investigation. fu ten cases, 
documentary evidence had only a secondary role, and in only one case did it 
have only a marginal role. 

The added value brought by witnesses and the suspects themselves to 
the investigation is stressed in assessments of evidence that is based on 
questioning. In eleven cases, questioning has been the key to the progress in 
and results of the investigation. The importance of questioning was heightened 
if there was no documentation related to the suspected offence or if the suspect 
had contributed to the successful progress of the investigation. 

The company acco\.Ults related to the suspected offences constituted 
the most important part of documentary evidence. Also other acco\.Ulting 
documentation, such as reports on special audits and on tax audits, had proba-
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tive value, in particular in the investigation of offences committed by debtors 
and of tax offences. 

Coercive means. In 32 cases, at least one coercive mean (for example, searches 
of the premises, and arrest) was used. The use of coercive means had clearly 
increased in comparison with the situation at the beginning of the 1990s. 

The most commonly used coercive means in the cases in the study 
data was a search of the premises, which was used in over one half of the 
cases, a total of91 times. 

In every third case in the data, at least one of the suspects had been 
arrested. Arrests had been justified primarily in order to improve the reliability 
of the questioning and to prevent the person in question from tampering with 
the evidence. The arrests had typically lasted for two days. 

Dividing and restricting the scope of the investigation. In some cases, the 
investigation of the case had been subdivided, or the scope of the investigation 
had been restricted. In 21 cases in the study data, there had no attempt to 
restrict the scope of the investigation. Instead, all of the suspects referred to in 
the original report and all suspects that were identified in the course of the 
investigation were defined as being part of the investigation. 

In 16 out of these 21 cases, the police responsible for the investigation 
were of the view that restricting the scope of the investigation would not have 
benefited the investigation. In the remaining five cases, the police officers 
interviewed believed in retrospect that restricting the scope of the investigation 
could have been sensible. 

In five cases, the investigation was subdivided into two or three 
separate investigations. In this way, it had been possible to ensure that the most 
urgent parts of the investigations would be completed within a reasonable time. 

In twenty cases, the scope of the investigation had been restricted. The 
three main factors that influenced this decision were (1) the threat that prosecu
tion for the main offences under investigation would become time-barred, (2) 
the extensiveness of the documents in the case, and (3) the assessment that, due 
to lack of evidence, the parts left outside of the scope of the investigation 
would not lead to a conviction in court. 

In most cases where the scope of the investigation had been limited, 
this had focused the investigation on certain (main) offences that had come to 
light, or on an individual corporation. In some cases, the scope of the investiga
tion had been limited on the basis of when the various offences had been 
committed. In some additional cases, the scope of the investigation had been 
limited to only those suspects mentioned in the original report to the police. 
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Length of the investigation. On the average, the investigation of the cases of 
economic crime in the study lasted 11,6 months (the median was 7,5 months). 
The shortest investigation lasted two months, and the longest lasted over three 
years. There has been a clear increase in the length of the investigations, when 
compared to investigations at the end of the 1980s. 

Evolution of the preconditions for investigations 

The investigation of economic offences should lead to results, and it should be 
completed within a reasonable period of time. This can be achieved if consid
eration is taken of the field of investigation and if the organisation of the 
investigation meets the conditions of efficiency, effectiveness and extensive
ness. 

In this connection "efficiency" means that the investigative measures 
are carried out without delay in the manner required by the situation. fu order 
to achieve results, it is critical that the investigative measures are properly 
focused. The time, personnel, expertise and investigative measures available 
should be directed so that these resources are used to their fullest extent The 
"extensiveness" of the investigation requires that the scope of the investigation 
is limited as closely as possible to cover all the factors that affect the consider
ation of the charges. 

Influencing the length of the investigation. Unnecessary delays in the investiga
tion should be avoided. From the point of view of the investigator, prolonging 
an investigation weakens its preconditions. In addition, prolonging an investi
gation itself opens up the risk that further causes for delay will arise. 

Delayed criminal investigations are also problematic in themselves 
from the point of view of due process. Furthermore, such delays can lead to 
even more problems with due process. Rapid investigations and effective 
means for securing evidence and assets promote the possibility that any crimi
nal assets can be returned to their proper owners. In addition, keeping the 
period of investigation within reasonable margins improves the predictable 
operation of the economic system. 

The study analyses seven types of factors that affect the length of the 
investigation of economic crime. These are the suspected criminal act, the 
suspects, the investigative measures, fonnal requirements, administrative 
factors, the co-operation of constituent groups, and co-operation between the 
investigator and the prosecutor. 
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The effectiveness of the investigation can be improved through admin

istrative work, promoting the willingness to co-operation, and preventing 
economic crime. 

Administrative work In this connection, "administrative work" refers to the 
improvement of the skills of the investigative personnel and to the development 
of the investigative organisation. There bas been relatively rapid turnover 
among economic crime investigators. Due to this turnover, some of the profes
sional capital represented in the organisation bas not been utilised effectively. 

The police administration should ensure the deliberate continuity of 
investigation. In order to avoid problems that arise in the working environment 
or because of a sense that the work is not rewarding, the organisation should be 
planned in a deliberate manner, and attention should be paid to promoting the 
motivation of the investigators. 

Willingness to co-operate. The prevention of economic crime requires co
operation among different actors. The input of many constituent groups is 
needed in order for the investigation to proceed smoothly. In particular the 
smoothness of the co-opemtion between the investigator and the prosecutor is 
important in this respect. 

During the mid-1990s, there were many problems related to this co
opemtion. The most common problems had to do with the protection of ''turf' 
and a lack of willingness to co-operate as a result of previous negative experi
ences. In protecting their ''turf', both the police investigators and the prosecu
tors held the view that maintaining their fimctional independence and distin
guishing between types of expertise helped to ensure the objective assessment 
of the individual case. In fact, however, this way of thinking often led to 
problems. 

An absence of co-operation between investigators and prosecutors had, 
for example, made it more difficult to manage the over-all progress of the 
investigation. When the conduct of the investigation was based on the police 
approach, this did not always give the optimal basis for the consideration of the 
charges. Subsequent surprising decisions by the prosecutor weakened the 
confidence that the police had in the prosecutor. Due to this lack of confidence, 
the police sought to carry out an even fuller investigation, in which case the 
length of the investigation increased. 

The immediate benefit expected from crime prevention bas a decisive 
impact on the enthusiasm with which private parties pursue the prevention of 
economic crime. Personal co-operative relationships may replace the absence 
of enthusiasm among constituent groups. 
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The prevention of economic crime. The prevention of economic crime assumes 
the securing of the sufficient conditions for investigation and influencing the 
level of economic crime. Both goals promote the effectiveness of investiga
tions. 

The sufficient conditions for investigation can be secured if the control 
authorities have the proper perspective on the economic crime situation and on 
the development of this situation. The effectiveness of investigations and the 
limiting of any downsides require that the indoctrination of investigative 
personnel in new forms of economic crime is begun in advance. 

Effective investigation of economic crime increases the risk of appre
hension and in this way lessens economic crime. The preconditions for investi
gations, in tum, are improved when there are fewer cases that need investiga
tion. When these preconditions for investigation are thus reflected in the 
effectiveness of the investigation, the prevention of economic crime can be 
seen as a self-fulfilling circle. 

When investigations are begun while the offence is still being commit
ted, one can speak of a "real-time investigative approach". Utilising such an 
approach to a wider extent would require investing even more personnel in 
investigations. The benefits of such an approach, however, are undeniable to 

such an extent that this approach should be favoured within the limits of 
existing resources. 




