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POSTIHUUMETAPAUKSET JA SELITYSTAAKKA ERITYISESTI EUROOPAN 
IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEN OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA

*  Kiitän kollegoitani OTT Anssi Kärkeä ja OTM Mikko Huttusta sekä anonyymiä vertaisarvioijaa artikkelin käsikirjoituksen 
lukemisesta sekä hyödyllisistä parannusehdotuksista.

1 Käsitteestä ks. Peter Biddle – Paul England – Marcus Peinado – Bryan Willman, The Darknet and the Future of Content 
Distribution, s. 155–176 teoksessa Joan Feigenbaum (ed), Digital Rights Management. ACM CCS9 Workshop, DRM 2002. 
Washington DC, USA, November 1, 2002. Revised Papers. Springer 2003 ja Jessica Wood, The Darknet: A Digital Copyright 
Revolution. Richmond Journal of Law and Technology 16(4) 2010, s. 1–60, 16–19.

2  Torverkon toiminta perustuu salaustekniikkaan ja ns. sipulireititykseen (onion routing): tietoliikenne salataan kerroksittain 
ja reititetään vähintään kolmen satunnaisesti valitun välityspalvelimen (Tor node) kautta lopulliseen kohteeseensa. Tämä mahdol
listaa Torverkon käyttäjän IPosoitteen ja siihen liittyvän maantieteellisen sijainnin tehokkaan häivyttämisen. Tor mahdollistaa 
myös verkkosivustojen ylläpitoon käytettävien palvelimien todellisten IPosoitteiden piilottamisen vastaavalla tavalla. Näitä pii
lopalveluja käytettäessä välityspalvelimia on tiedonsiirtoketjussa tyypillisesti kuusi. Ks. Tor Projectin verkkosivut (https://www.
torproject.org, viitattu 15.6.2020) ja Philipp Winter – Anne Edmundson – Laura M. Roberts – Agnieszka Dutkowska-Zuk – Mar-
shini Chetty – Nick Feamster, How Do Tor Users Interact With Onion Services?, s. 411–428 teoksessa SEC’18: Proceedings of 
the 27th USENIX Conference on Security Symposium. Baltimore, MD, USA, August 15–17, 2018. USENIX Association 2018, 
s. 412.

3   Rikollisuudesta pimeissä verkoissa ks. esimerkiksi Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2019. Europol 
2019, s. 43–46 sekä Europolin aiemmat vuosittaiset IOCTAraportit. Torverkolla on myös monia hyödyllisiä ja kannustettavia 
käyttötarkoituksia, ks. esim. Tomáš Minárik – Anna-Maria Osula, Tor does not stink: Use and abuse of the Tor anonymity network 
from the perspective of law. Computer Law & Security Review 32(1) 2016, s. 111–127, 116.

1 Johdanto

Pimeästä verkosta (Darknet)1 ja erityisesti Torver
kon piilopalveluista2 on tullut merkittävä laittoman 
huumausainekaupan ja muun rikollisuuden alusta.3 
Torverkko häivyttää verkon käyttäjien ja piilopal
veluiden todelliset IPosoitteet ja maantieteellisen 
sijainnin tarjoten siten suhteellisen vahvan anony
miteetin. Anonymiteetin murtamiseen tai kiertä
miseen on silti olemassa useita teknisiä ja tutkin

nallisia mahdollisuuksia, ja laittomien palveluiden 
ylläpitäjiä ja käyttäjiä on onnistuttu tunnistamaan 
eri keinoin. Esimerkiksi niin kutsutussa Playpenta
pauksessa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi (Fede-
ral Bureau of Investigation, FBI) onnistui saamaan 
haltuunsa laittoman verkkosivuston pyörittämiseen 
käytetyn palvelimen sekä asentamaan kyseistä pal
velinta ja selainhaavoittuvuutta hyödyntäen sivuston 
vierailijoiden päätelaitteille haittaohjelman, joka 
lähetti viranomaisille muun muassa tiedot vierai
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lijoiden todellisista IPosoitteista.4 Suomessa huo
miota on herättänyt erityisesti vuodesta 2013 toi
mineen Silkkitiekauppapaikan palvelintakavarikko, 
joka suoritettiin keväällä 2019 yhteistyössä Rans
kan viranomaisten kanssa. Suomen viranomaisten 
mukaan tuhansia ostajia ja myyjiä on pystytty tun
nistamaan palvelimelta saatujen tietojen avulla.5

Pimeän verkon huumausainekauppaan liittyviä 
yksittäisiä tapauksia on tullut käsiteltäviksi suoma
laisiin tuomioistuimiin runsaasti. Vaikka viestin
tä ja kaupankäynti pimeässä verkossa on pitkälti 
anonyymiä, on fyysinen kauppatavara kuitenkin 
toimitettava ostajalle. Jos huumausaineet toimite
taan postitse,6 lähetys saattaa tulla pysäytetyksi tul
livalvonnassa. Tässä tilanteessa ilmeinen epäilty on 
lähetyksen vastaanottaja eli henkilö, jonka nimi ja 
osoite lähetykseen on merkitty. Yleensä ei kuiten
kaan ole mahdollista löytää pysäytettyyn huumaus
ainelähetykseen liittyvästä Torverkon viestinnäs
tä kertovia sähköisiä jälkiä, ja jos epäilty kiistää 
tilanneensa huumausaineita, tapaukset voivat olla 
näytöllisesti haastavia.

Korkein oikeus on ohjeistanut näytön arvioin
tia pimeän verkon kauppaan liittyvissä postihuu

4   FBI:n toiminta herätti myös voimakasta kritiikkiä, sillä viranomaiset käytännössä toimivat lasten hyväksikäyttöä kuvaa
vaa materiaalia sisältäneen sivuston ylläpitäjinä parin viikon ajan. Tapauksesta ks. esim. Brian L. Owsley, Network investigative 
source code and due process. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review (14) 2017, s. 39–46 ja Electronic Frontier 
Foundation, The Playpen Cases: Frequently Asked Questions (https://www.eff.org/pages/playpencasesfrequentlyaskedques
tions, viitattu 15.6.2020).

5   Ks. esim. Tullin tiedote 3.5.2019, Suomen tulli takavarikoi Silkkitien verkkopalvelimen sisällön – merkittävä onnistu
minen anonyymissä Torverkossa (https://tulli.fi/artikkeli//asset_publisher/suomentullitakavarikoisilkkitienverkkopalveli
mensisallonmerkittavaonnistuminenanonyymissatorverkossa, viitattu 15.6.2020), Tullin tiedote 4.12.2019, Tulli, Keskus
rikospoliisi ja poliisilaitokset tutkivat tuhansia Silkkitiehen liittyviä rikosepäiltyjä (https://tulli.fi/artikkeli//asset_publisher/
tullikeskusrikospoliisijapoliisilaitoksettutkivattuhansiasilkkitiehenliittyviarikosepailtyja, viitattu 15.6.2020), Yle Uutiset 
4.12.2019, Viranomaisilla käynnissä poikkeuksellisen laaja rikostutkinta Silkkitiestä – yli 6 000 epäiltyä tunnistettu (https://yle.
fi/uutiset/311103104, viitattu 15.6.2020) ja Helsingin Sanomat 4.12.2019, Huumekaupan keskuksesta paljastui tuhansien suoma
laisten myyjien ja ostajien nimet – nuorimmat Silkkitien käyttäjät 15vuotiaita ja vanhimmat yli 80vuotiaita (https://www.hs.fi/
kotimaa/art2000006331170.html, viitattu 15.6.2020). Tiedossa ei ole, miten palvelin tarkalleen saatiin haltuun ja miten palvelun 
käyttäjien henkilöllisyyksiä on selvitetty. Viranomaisten mukaan tapauksista saadut tiedot ovat kuitenkin olleet kattavia.

6   Toimitus postin välityksellä on yleinen käytäntö verkon huumausainekaupassa. Jos ostaja ja myyjä liikkuvat tai oleskelevat 
toisiaan lähellä, toimitustapana voidaan hyödyntää myös esimerkiksi maastokätköjä, tai verkossa voidaan sopia tapaamispaikka 
ja aika.

7  Tapauksista yleisesti ks. Matti Tolvanen, KKO 2018:3 – Varteenotettava epäily syyllisyydestä, teoksessa Pekka Timonen 
(toim.), KKO:n ratkaisut kommentein 2018:I, Alma Talent 2018, Matti Tolvanen, KKO 2019:2 – Näytön arviointi huumausai
neen maahantuonnissa, teoksessa Pekka Timonen (toim.), KKO:n ratkaisut kommentein 2019:I. Alma Talent 2019 ja Dan Frände, 
Högsta domstolens straffrätts och straffprocessrättspraxis åren 2018 och 2019. JFT 2/2020, s. 95–214, 173–175. Näissä tapaus
kommenteissa ratkaisuja ei ole lähemmin analysoitu selitystaakan näkökulmasta, mikä on tämän artikkelin keskeisenä tarkoituk
sena.

8  KKO 2018:3, kohta 16 ja KKO 2019:2, kohta 12.

metapauksissa kahdella ennakkopäätöksellä. Rat
kaisussa KKO 2018:3 syyte hylättiin, koska järke
vää epäilyä postilähetyksen vastaanottajan syyllis
tymisestä huumausainerikokseen ei voitu sulkea 
pois. Ratkaisussa KKO 2019:2 vastaajan todettiin 
sitä vastoin syyllistyneen huumausainerikokseen.7 
Vastaajien omien kertomusten arviointi oli ennak
kopäätöksissä keskeisessä roolissa. Kuten muissa
kin rikosasioissa, todistustaakka on postihuume
tapauksissa lähtökohtaisesti kokonaan syyttäjällä, 
ja vastaajalla on vaitiolooikeus. Tästä huolimatta 
kummassakin tapauksessa esitetty selvitys postilä
hetyksen vastaanottajan tiedoista ja vastaanottajan 
olosuhteista muodosti korkeimman oikeuden perus
telujen mukaan ”sellaisen lähtökohtaisesti vahvan 
näytön, joka antaa perusteen edellyttää vastaajan 
konkretisoivan kiistämisensä perusteet ja kertovan 
postilähetykseen liittyvistä olosuhteista”.8

Tämän artikkelin pääasiallinen tavoite on ana
lysoida lainopin keinoin, minkä sisältöinen taak
ka tai velvollisuus huumausainerikoksesta epäil
lylle postilähetyksen vastaanottajaksi merkitylle 
henkilölle on edellä mainituissa ennakkopäätök
sissä asetettu, ja ovatko KKO:n ratkaisut tältä osin 
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sopusoinnussa erityisesti Euroopan ihmisoikeus
tuomioistuimen (EIT) Euroopan ihmisoikeus
sopimuksen (EIS) 6 artiklaa koskevan oikeuskäy
tännön kanssa. Artikkelin toisessa luvussa sel
vitetään tiiviisti ennakkopäätösten KKO 2018:3 
ja KKO 2019:2 näyttöasetelmat ja keskeiset lin
jaukset näytön arvioinnin suhteen sekä arvioidaan, 
onko ratkaisuissa asetettu epäillylle jonkinastei
nen selitystaakka tai velvollisuus. Kolmannessa 
luvussa luodaan katsaus EIT:n ratkaisuihin, jois
sa on käsitelty EIS 6 artiklaan sisältyvän vaitiolo 
oikeuden rajoja ja niitä edellytyksiä, joiden vallites
sa epäillyn vaikenemisesta tai selityksen puuttumi
sesta voidaan näytön arvioinnissa tehdä johtopää
töksiä syytettyä vastaan. Tämän jälkeen arvioidaan 
lähemmin postihuumetapausten näyttöasetelmaa 
suhteessa EIT:n oikeuskäytännön asettamiin rajoi
hin ja hypoteettisen syyttömän epäillyn tiedollista 
asemaa verrattuna sellaisiin näyttötilanteisiin, jois
sa EIT on katsonut mahdolliseksi edellyttää epäil
lyn tarjoavan selityksen jollekin syytettä tukevalla 
seikalle. Lopuksi arvioidaan KKO:n omaksuman 
lähestymistavan hyväksyttävyyttä ja seurauksia ylei
semmällä tasolla.

2 Ennakkopäätökset KKO 2018:3 ja 
KKO 2019:2

2.1 Keskeiset faktat ja näyttöasetelma

Molemmissa ratkaisuissa kyse oli tyypillisestä pos
tihuumetapauksesta, jossa ulkomailta saapunees
ta kirjekuoresta oli Tullin tarkastuksessa löydetty 
huumausaineita. Tapauksessa KKO 2018:3 kyse oli 
10 grammasta amfetamiinia, ja tapauksessa KKO 

9  KKO 2018:3, kohta 16 ja KKO 2019:2, kohta 11.
10  KKO 2018:3, kohta 22.
11  KKO 2019:2, kohta 13.
12  KKO 2019:2, kohta 20. Tapauksen KKO 2018:3 vastaajalla ei ollut ratkaisussa huomioituja aiempia rikostuomioita, mutta 

hän oli omatoimisesti kertonut aiemmasta kannabiksen käytöstä (kohta 17).

2019:2 kirjekuoresta oli löytynyt 250 kappaletta 
25CNBOMehuumausainetta sisältäviä lappuja. 
Vastaajana kummassakin tapauksessa oli henkilö, 
jonka nimi ja osoite kirjelähetykseen oli merkitty.

Kumpikin vastaajista asui yksin kerrostaloasun
nossa, johon posti jaettiin asunnon ovessa olevan 
luukun kautta. Erona asumisolosuhteissa oli se, 
että tapauksen KKO 2018:3 vastaaja oli asunut 
kyseisessä asunnossa noin kymmenen vuotta. Sen 
sijaan tapauksen KKO 2019:2 vastaaja oli muutta
nut asuntoon syyskuun 2015 alussa, kun huumaus
ainelähetys oli leimattu Espanjassa 10.9.2015 ja 
takavarikoitu 14.9.2015. Vastaajalla oli aikaisem
min ollut turvakielto, joka oli estänyt hänen koti
kunta ja osoitetietojensa luovuttamisen väestötie
tojärjestelmästä, mutta hän oli luopunut turvakiel
losta 4.9.2015.9

Tapauksessa KKO 2018:3 oli suoritettu vastaajan 
pankkitiliä koskeva pankkitiedustelu ja koti etsintä. 
Mitään viitteitä virtuaalivaluutoista tai huumaus
aineista ei ollut löydetty.10 Jälkimmäisessä tapauk
sessa pankkitiedustelu oli sen sijaan paljastanut tili
siirtoja vastaajan ja virtuaalivaluuttoja välittävän 
yrityksen välillä. Yksi siirroista virtuaalivaluuttoja 
välittävän yrityksen tilille oli tapahtunut vain kol
me päivää ennen huumausainelähetyksen leimaus
päivää ja vastasi summaltaan pysäytetyn huumaus
aineerän arvoa (160 euroa).11 Vastaajan hallusta 
oli lisäksi noin kolme kuukautta kirje lähetyksen 
pysäyttämisen jälkeen löydetty useita muita huu
mausaineita (syytekohdan 2 mukainen huumaus
aineen käyttörikos, jonka vastaaja oli tunnustanut). 
Hänellä oli myös aiempia huumaus aineisiin liitty
viä rikostuomioita.12 Kummassakaan tapauksessa 
ei esitetty minkäänlaisia todisteita vastaajan ja huu
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mausaineiden myyjän välisestä yhteydenpidosta tai 
muusta toiminnasta Torverkossa tai muuallakaan 
tietoverkkoympäristössä.13

2.2 Vaihtoehtoiset tapahtumainkulut ja 
niiden arviointi

Tapauksen KKO 2018:3 vastaaja kiisti tilanneensa 
huumausaineita tai tietävänsä mitään pysäytetystä 
postilähetyksestä. Vastaaja kertoi myös erimieli
syyksistä erään henkilön kanssa sekä tuntematto
masta numerosta tulleista puheluista, joissa soit
taja ei ollut sanonut mitään.14 Korkeimman oikeu
den ratkaisusta ei ilmene, että hän olisi itse tuonut 
suoranaisesti esille nimenomaista vaihtoehtoista 
selitystä tai hypoteesia, mutta silti jo käräjäoikeus 
oli arvioinut ainakin seuraavia mahdollisuuksia:

1) Joku muu oli tilannut huumausaineet vastaa
jan osoitteeseen pyrkien saamaan ne itselleen.

2) Huumausaineet oli lähetetty vastaajalle kiusan
teko tai kostotarkoituksessa.

3) Huumausaine oli lähetetty vastaajalle erehdyk
sessä.

Ensimmäistä mainittua hypoteesia käräjäoikeus 
piti epäuskottavana huumausaineen määrä ja niiden 
haltuun saamisen epävarmuus huomioiden. Tois
ta hypoteesia käräjäoikeus piti epätodennäköise
nä, mutta mahdollisena, ja kolmatta tätä vielä epä
todennäköisempänä.15 Myös hovioikeus kiinnitti 
huomiota ensimmäisen hypoteesin osalta tilatun 
huumausaineerän taloudelliseen arvoon.16 Kor
kein oikeus piti hypoteeseista varteenotettavimpa
na ensimmäistä, ja sen mukaan vaihtoehdon toden
näköisyyttä lisäsi se syyttäjän suullisessa käsitte
lyssä toteama seikka, että Torverkossa on julkaistu 
ohje, jossa huumausaineen tilaajia kehotetaan käyt
tämään toisten henkilöiden osoitteita kiinni jäämi

13    Tapauksen KKO 2018:3 vastaaja oli tosin kertonut käyttäneensä Torverkkoa uteliaisuudesta ystävänsä luona (kohta 17).
14  KKO 2018:3, kohta 17.
15  KKO 2018:3, kohta 10.
16  KKO 2018:3, kohta 13.
17  KKO 2018:3, kohta 20.
18  KKO 2019:2, kohdat 15–16.
19  KKO 2019:2, kohdat 17–19.

sen välttämiseksi. Toistakaan hypoteesia korkein 
oikeus ei pitänyt täysin poissuljettuna todeten, että 
tätä arvioitaessa huomioon oli otettava, että toden
näköisesti vain pieni osa huumausainetta sisältävistä 
postilähetyksistä tulee pysäytetyiksi. Toisaalta kor
kein oikeus huomautti, että ulkopuolisella tekijällä 
voi kuitenkin olla kiusanteko tai vahingoittamis
tarkoitus riippumatta postin perille toimittamisen 
todennäköisyydestä.17

Tapauksessa KKO 2019:2 vastaaja esitti itse, että 
joku oli mahdollisesti kiusanteko tai kostomielessä 
tilannut huumausaineen hänen nimellään ja osoit
teellaan. Niinpä vaihtoehtoisten tapahtumainkulku
jen arviointi keskittyi tähän vaihto ehtoon. Vastaaja 
kertoi muun muassa jääneensä aiemmin joillekin 
henkilöille velkaa huumausaineista. Velkojat olivat 
vastaajan kertomuksen mukaan myös saaneet hänen 
pankkitunnuksensa haltuunsa, minkä vuoksi hän oli 
siirtänyt varojaan turvaan velkojilta ostamalla vir
tuaalivaluuttaa. Lisäksi varojen säilyttäminen vir
tuaalivaluuttana oli väitetysti ollut kannattavampaa 
kuin niiden säilyttäminen tavallisella pankkitilillä.18

Kaiken kaikkiaan korkein oikeus arvioi vastaa
jan kertomaa ja hänen kertomuksensa esittämis tapaa 
varsin kriittisesti. Oikeus totesi, että kertomus vel
kojista oli jäänyt lähinnä maininnan varaan. Väite
tyt velkojat eivät myöskään olleet olleet yhteydessä 
vastaajaan huumausaineerään liittyen, eivätkä esi
merkiksi pankkitilin käyttöä koskevat tiedot tuke
neet päätelmää siitä, että velkojilla olisi ollut pääsy 
tilille. Johtopäätöksenään korkein oikeus totesi, ettei 
vastaajan kertomuksesta saatu tukea ulkopuolista 
tekijää koskevalle hypoteesille. Korkein oikeus tote
si vielä, ettei A ollut esittänyt muuta vaihtoehtoista 
tapahtumainkulkua, eikä sellaiselle löytynyt perus
teita myöskään muusta asiassa esitetystä todistelus
ta.19 Korkein oikeus suoritti siis näytön arvioinnin 
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molemmissa tapauksissa vaihtoehtoisiin tapahtu
mainkulkumahdollisuuksiin keskittyen eli varsin 
pitkälti niin sanotun hypoteesimetodin mukaisesti.20

2.3 Kiistämisen perusteiden konkretisointi – 
selitystaakka?

Oikeudenkäymiskaaren (OK, 4/1734) 17 luvun 
3 §:n 1 momentin (732/2015) mukaan rikosasian 
kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen ran
gaistusvaatimuksensa perustuu. Todistustaakka 
rikosasioissa on siis lähtökohtaisesti kokonaan kan
tajalla eli yleensä syyttäjällä. Tästä huolimatta eri 
yhteyksissä on katsottu, että syytetty voi oikeuden
käynnissä joutua tilanteeseen, jossa hänelle aiheu
tuu jo esitetyn näytön perusteella niin sanottu seli
tystaakka eli selitysvelvollisuus. Tällä ei tarkoite
ta suoranaista pakon uhalla toteutettavissa olevaa 
velvollisuutta antaa selitystä, eli syytetty voi halu
tessaan edelleen pitäytyä passiivisena. Tilanteessa, 
jossa syytettyä vastaan on jo esitetty vahvaa näyttöä, 
selityksen antamatta jättäminen tai selityksen sisäl
tö voidaan kuitenkin tulkita syytetylle vastaiseksi.21 
Kotimaisessa oikeuskäytännössä selitystaakkaan on 
suhtauduttu aiemmin melko pidättyväisesti,22 mut
ta sellaisen mahdollisuus ilmenee selvästi ratkai
suista KKO 2012:27 ja KKO 2017:12, joissa asiaa 
on arvioitu myös EIT:n oikeuskäytännön valossa, 
sekä tuoreemmasta ratkaisusta KKO 2020:32.23 
Korkein oikeus ei ole omaksunut oikeustieteessä 
käytettyä selitystaakkatermiä, mutta ratkaisuissa 
KKO 2012:27 ja KKO 2020:32 on nimenomaises
ti mainittu selitysvelvollisuus ja myös ratkaisus
sa KKO 2017:12 on useita mainintoja selityksistä.

20  Tämä on huomioitu edellä mainituissa tapauskommenteissa Tolvanen 2018 ja 2019. Hypoteesimetodista yleisesti ks. esi
merkiksi Christian Diesen, Bevisprövning i brottmål. Juristförlaget 1994, s. 120–151, Pasi Pölönen, Henkilötodistelu rikospro
sessissa. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003, s. 157–179, Päivi Hirvelä, Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksis
sa. WSOYpro 2006, s. 303–311, Jyrki Virolainen – Petri Martikainen, Tuomion perusteleminen. Talentum 2010, s. 293–305, Pasi 
Pölönen – Antti Tapanila, Todistelu oikeudenkäynnissä. Tietosanoma 2015, s. 94–100 ja Juhana Riekkinen, Sähköiset todisteet 
rikosprosessissa. Alma Talent 2019, s. 414–415, 457–460.

21  Esim. Pölönen – Tapanila 2015, s. 58. Vrt. Virolainen – Martikainen 2010, s. 300, joiden mukaan syytetyllä ei yleensä ole 
selitystaakkaa. Tilanteessa, jossa tunnustus peruutetaan, myös Virolainen ja Martikainen toteavat vastaajalla olevan poikkeuksel
lisesti selitystaakan (s. 340 av. 230; samoin Pölönen – Tapanila 2015, s. 360). Ks. myös Pölönen 2003, s. 137–138 ja Riekkinen 
2019, s. 459.

22  Jossain määrin selitystaakkaa vastaava argumentointitapa ilmenee kuitenkin ennakkopäätöksestä KKO 1975 II 86.
23   EIT:n aiheeseen liittyviä ratkaisuja käsitellään luvussa 3, ja mainittuihin KKO:n ratkaisuihin palataan lähemmin luvussa 4.
24  KKO 2018:3, kohta 15 sekä siihen ja siinä mainittuihin ratkaisuihin viittaava KKO 2019:2, kohta 10.

Ennakkopäätösten KKO 2018:3 ja KKO 2019:2 
perusteluissa todettiin ratkaisuihin KKO 2012:27 ja 
KKO 2017:12 viitaten, että syyttäjän todistustaa
kasta huolimatta voi syntyä tilanteita, joissa rikos
asian vastaajan voidaan edellyttää puolestaan sel
vittävän niitä seikkoja, joihin hän on puolustuksek
seen vedonnut.24 Postihuumetapausten perusteluista 
ei löydy ilmauksia selitystaakka, selitysvelvolli
suus tai selitys, vaan korkein oikeus asetti niissä 
vastaajille varsin kryptistä ilmausta käyttäen vel-
vollisuuden konkretisoida kiistämisensä perusteet 
ja kertoa postilähetykseen liittyvistä olosuhteista. 
Tämä velvollisuus aktualisoitui, koska esitetty sel
vitys vastaanottajatiedoista ja vastaanottajan olo
suhteista – eli yksin asumisesta ja postinjakelusta 
suoraan asuntoon luukun kautta – muodosti kor
keimman oikeuden mukaan vahvan näytön, joka 
antoi tähän perusteen. Asetelma vastaa oikeustie
teellisessä kirjallisuudessa kuvatun selitystaakan 
mukaista tilannetta, jossa näyttötilanteen vuoksi 
vastaajalle syntyy tosiasiallinen velvollisuus antaa 
selitys, jonka puuttumisesta tai sisällöstä voidaan 
vetää jonkinasteisia johtopäätöksiä. Sanavalinnois
ta huolimatta postihuumetapauksissa asetettu vel
vollisuus voidaankin nähdäkseni selvästi rinnas
taa oikeustieteessä ja muualla oikeuskäytännössä 
tarkoitettuun selitystaakkaan tai velvollisuuteen.

Myöhemmän tapauksen KKO 2020:32 valossa kor
kein oikeus itsekin näyttää katsovan, että myös pos
tihuumetapauksissa kyse oli selitysvelvollisuudesta. 
Tuon ratkaisun perusteluissa korkein oikeus nimit
täin lausui todenneensa useissa ennakkopäätöksis
sään, että syyttäjän todistustaakasta huolimatta voi 
syntyä tilanteita, joissa rikosasian vastaajan voidaan 
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edellyttää puolestaan selvittävän niitä seikkoja, joihin 
hän on puolustuksekseen vedonnut. Tässä korkein 
oikeus viittasi esimerkkinä juuri ratkaisuun KKO 
2019:2, ja samasta perustelukohdasta löytyy myös 
ilmaus ”vastaajan selitysvelvollisuus”.25

Postihuumetapauksissa käytetyn ilmauksen perus
teella epäselväksi jää kuitenkin, mistä seikoista vas
taajan tarkalleen voidaan edellyttää kertovan eli 
mitä tarkoittaa kiistämisen perusteiden konkreti-
sointi, ja mitä ovat ne postilähetykseen liittyvät 
olosuhteet, joista vastaajalta edellytetään selvitys
tä. Hypoteettisen täysin syyttömän vastaajan tie
dollinen asema on nimittäin varsin heikko: todel
linen syyllinen eli tilauksen tekijä saattaa teorias
sa olla kuka tahansa vastaajan nimen ja osoitteen 
tietävä henkilö. Olemassa ei lähtökohtaisesti ole 
mitään epäilyttävää toimintaa tai vastaajan rikolli
seen toimintaan (tilauksen lähettämiseen tai huu
mausaineiden maksamiseen) kytkevää näyttöä, jolle 
syyttömän henkilön voisi olettaa kykenevän anta
maan selityksen. Syytön vastaaja voi lähinnä esittää 
arvauksia siitä, kenellä saattaisi olla motiivi hänen 
vahingoittamiseensa tai tietoja siitä, onko hänen 
tuttavapiirissään mahdollisesti joku huumausainei
den kanssa tekemisissä oleva henkilö, joka saattai
si pyrkiä saamaan lähetyksen haltuunsa. Ellei joku 
tosiasiallisesti ole ottanut (syyttömään) vastaajaan 
yhteyttä lähetykseen liittyen, tämäkin jää pelkäs
tään arvailun varaan.

3 Selitystaakka EIT:n oikeuskäytännössä

EIT on antanut useita selitystaakan hyväksyttä
vyyttä koskevia ratkaisuja.26 Ensimmäisenä merk
kitapauksena voidaan pitää tuomiota John Murray 
v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996). Ratkaisu 

25  KKO 2020:32, kohta 13.
26  Näistä ratkaisuista ks. myös Pölönen – Tapanila 2015, s. 371–375.
27  Ks. John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996), kohdat 11–13, 17–19, 21–22, 26.
28  John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996), kohta 36.
29  Ks. Funke v. Ranska (25.2.1993), kohta 44.
30  Ks. John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996), kohdat 45–47.
31  John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996), kohta 47.
32   Ks. John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.2.1996), kohdat 47, 51–54, 57–58. EIT totesi kuitenkin EIS 6 artiklan 

loukkauksen (6(1) art. yhdessä 6(3)(c) art. kanssa), koska valittaja ei ollut saanut tavata lakimiestä vapaudenmenestysaikansa en
simmäisen 48 tunnin aikana. 

koski tapausta, jossa IRA oli pitänyt poliisin tie
donantajaksi ryhtynyttä entistä jäsentään vanki
na Belfastissa sijaitsevassa talossa kahden päivän 
ajan. Vapauttamisoperaation yhteydessä paikalta 
oli tavattu myös valittaja Murray, jonka asianomis
taja myös todisti nähneensä aiemmin vankeutensa 
aikana. Murray oli pysynyt vaiti esitutkinnassa ja 
tuomioistuinkäsittelyssä, vaikka häntä oli varoitet
tu siitä, että vaitiolosta voitaisiin vetää johtopää
töksiä hänen vahingokseen. Näin oli myös tehty, 
ja Murray oli kansallisissa tuomioistuimissa tuo
mittu kahdeksan vuoden vankeuteen avunannosta 
vapaudenriiston tyyppiseen rikokseen (false imp-
risonment).27 Murrayn valituksen mukaan hänen 
vaitiolooikeuttaan oli loukattu EIS 6 artiklan 1 ja 
2 kappaleen vastaisesti.28

EIT oli jo aiemmin todennut vaitiolooikeuden 
sisältyvän EIS 6 artiklan alaan.29 EIT korosti myös 
Murrayratkaisussa itsekriminointisuojan merki
tystä todeten olevan itsestään selvää, ettei syyksi
lukevaa tuomiota voida perustaa yksin vastaajan 
vaitioloon tai siihen, että tämä kieltäytyy vastaa
masta kysymyksiin.30 Toisaalta tuomioistuin piti 
vastaavasti itsestään selvänä sitäkin, etteivät vai
tiolooikeus ja itsekriminointisuoja estäneet vas
taajan vaitiolon huomioimista arvioitaessa syyt
täjän näytön vakuuttavuutta tilanteissa, jotka sel
västi edellyttivät selitystä vastaajalta (”in situations 
which clearly call for an explanation from him”). 
Vaitiolooikeus ei siis ole absoluuttinen.31 EIT:n 
mukaan olennainen kysymys oli, oliko syyttäjän 
esittämä näyttö ollut riittävän vahvaa, jotta vastaa
jalta oli voitu vaatia vastausta. EIT päätyi siihen, 
että näin oli ollut, ja Murrayn vaitiolooikeutta ei 
siten ollut rikottu EIS 6 artiklan loukkauksen muo
dostavalla tavalla.32
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EIT on useissa myöhemmissä ratkaisuissaan 
palannut Murraytuomion linjauksiin tehden nii
hin erilaisia täsmennyksiä. Seuraavana merkittä
vänä tapauksena voidaan pitää ratkaisua Condron 
v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.5.2000), joka kos
ki Murraytapauksen tapaan suhteellisen vakavaa 
rikosasiaa: valittajat oli tuomittu kansallisissa tuo
mioistuimissa neljän ja kolmen vuoden vankeu
teen heroiinin myynnistä ja hallussapidosta myyn
titarkoituksiin. Valittajien toimintaa oli tarkkailtu 
ja videoitu usean päivän ajan, ja heidän oli mm. 
havaittu välittävän erinäisiä esineitä kolmannelle 
henkilölle, joka oli oikeudenkäynnissä vapautettu 
syytteistä. Valittajien asunnosta oli tarkkailujak
soa seuranneen pidätyksen yhteydessä suoritetus
sa etsinnässä löytynyt heroiinia. Condronit olivat 
pysyneet vaiti poliisikuulusteluissa, mutta vastan
neet kysymyksiin oikeudenkäynnissä todeten, että 
asunnosta löydetty heroiini oli tarkoitettu henkilö
kohtaiseen käyttöön. He olivat myös antaneet seli
tyksen sille, miksi he olivat vaienneet kuuluste
luissa.33 Kyse oli siten siitä, mitä johtopäätöksiä 
voitiin tehdä vastaajien vaikenemisesta prosessin 
aiemmassa vaiheessa.

Toisin kuin ammattituomarin ratkaisemassa 
Murraytapauksessa, Condrontapauksessa kyse 
oli juryoikeudenkäynnistä. Niinpä ratkaisevaksi 
muodostui tuomarin jurylle antaman ohjeistuksen 
hyväksyttävyys. EIT totesi Murraytapaukseen vii
taten itsekriminointisuojan merkityksen ja toisaalta 
sen, ettei vaitiolooikeus ollut absoluuttinen, vaan 
vastaajan vaitiolo voitiin huomioida tilanteissa, jot
ka selvästi vaativat hänen selitystään (”clearly call 
for an explanation”).34 Liian lavea juryohjeistus 
johti kuitenkin siihen, että valittajien EIS 6 artik
lan 1 kappaleen mukaisia oikeuksia oli tällä ker
taa loukattu.35 

33  Ks. Condron v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.5.2000), kohdat 11–12, 17, 19, 21, 23.
34  Condron v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.5.2000), kohta 56.
35  Ks. Condron v. Yhdistynyt kuningaskunta (2.5.2000), kohdat 61–62, 66–68. Juryohjeistuksen virheellisyyksien tarkempi 

analysointi ei ole tämän artikkelin puitteissa tarpeen prosessilainsäädäntöjen perustavanlaatuisten erojen vuoksi. Jossain määrin 
juryohjeistuksen asianmukaisuutta vastaava prosessuaalinen oikeusturvafunktio on Suomessa sillä, että tuomioistuimen on pe
rusteltava näyttöratkaisu. Juryoikeudenkäyntiä koskevien EIT:n selitystaakkaratkaisujen tulkinnasta suomalaisesta näkökulmasta 
ks. Pölönen – Tapanila 2015, s.  372–373.

36  Ks. Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.6.2000), kohdat 9–11, 22.
37  Ks. Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.6.2000), kohdat 17–19, 21–25.

Vain noin kuukausi edellisen jälkeen annet
tu tuomio Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta 
(6.6.2000) koski vuorostaan ammattituomarin rat
kaisemaa rikosasiaa. Neljä naamioitunutta miestä 
oli ensin anastanut auton. Hetkeä myöhemmin auto 
oli pysäytetty kahden muun auton viereen, ja naa
mioidut miehet olivat avanneet tulen surmaten näi
den autojen kuljettajat ja aiheuttaen vammoja yhdel
le matkustajalle. Ampujat olivat poistuneet paikal
ta anastetulla autolla, joka oli sittemmin hylätty 
ja sytytetty tuleen. Hieman myöhemmin valittaja 
Averill ja kaksi muuta miestä oli pysäytetty tie 
sululla, joka sijaitsi noin 13 kilometrin päässä auton 
hylkäyspaikalta ja hieman yli 20 kilometrin päässä 
ampumispaikalta.36

Sen lisäksi, että Averill oli tavattu suhteellisen 
läheltä rikospaikkaa, hänen osallisuudestaan tapah
tumiin oli varsin vahvaa rikosteknistä näyttöä: 
hänen hiuksistaan ja vaatteistaan löytyneet kuidut 
vastasivat poltetusta autosta löydetyistä naamiois
ta ja hansikkaista otettuja näytteitä. Averill oli tie
sululla kertonut olleensa auttamassa lampaiden hoi
dossa hänen kanssaan pysäytettyjen miesten maa
tilalla, mutta hän ei ollut myöhemmissä poliisikuu
lusteluissa vastannut kysymyksiin vaatteistaan ja 
hiuksistaan löytyneistä kuiduista tai liikkeistään 
rikospäivänä. Oikeudenkäynnissä hän oli selittä
nyt käyttäneensä hansikkaita ja naamiota suoja 
varusteina edeltävänä päivänä töitä tehdessään. 
Asian ratkaissut tuomari kuitenkin luki selvästi 
Averillin syyllisyyttä tukevaksi sen, ettei tämä ollut 
aiemmin tarjonnut minkäänlaista selitystä kuituja 
koskevalle näytölle, ja tuomitsi hänet mm. kahdes
ta murhasta ja murhan yrityksestä.37

EIT viittasi perusteluissaan jälleen Murray 
tapauksessa mainittuihin lähtökohtiin, vaikka valit
taja ei ollut hyödyntänyt vaitiolooikeuttaan oikeu
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denkäynnissä.38 EIT kiinnitti huomiota kokonais
näyttötilanteeseen ja totesi mm., että syyllisyyttä 
tukevien kuitujen löytyminen Averillin hiuksista ja 
vaatteista edellytti häneltä selitystä (”called for an 
explanation from him”), ja syytettä tukevia johto
päätöksiä voitiin vetää siitä, ettei hän tarjonnut sel
laista poliisikuulustelussa.39 Niinpä EIS 6 artiklan 
1 kappaleen sisältämää vaitiolooikeutta tai artiklan 
2 kappaleessa tarkoitettua syyttömyysolettamaa ei 
ollut loukattu.40

Neljännessä Yhdistynyttä kuningaskuntaa kos
kevassa selitystaakkatapauksessa Beckles v. Yhdis
tynyt kuningaskunta (8.10.2002) kyse oli jälleen 
juryohjeistuksesta. Tämäkin tapaus liittyi varsin 
vakaviin rikoksiin (ryöstö, vapaudenriisto ja hen
kirikoksen yritys), joista valittaja oli tuomittu 15 
vuoden vankeuteen. Syytteet liittyivät tapahtumiin 
asunnolla, jossa valittaja Beckles oli ollut paikalla 
ja jonka ikkunasta asianomistaja oli pudonnut nel
jän kerroksen matkan. Asunnossa olleet henkilöt 
eivät olleet kutsuneet ambulanssia. Kolme viikkoa 
tapahtuman jälkeen suoritetun pidätyksen yhtey
dessä valittaja oli todennut poliisille odottaneensa 
pidätystä, mutta myös että asianomistajaa ei ollut 
työnnetty, vaan tämä oli hypännyt. Varsinaisissa 
kuulusteluissa Beckles oli aluksi kieltäytynyt vas
taamasta kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin. 
Myöhemmin tutkinnan aikana ja oikeudenkäynnissä 
hän oli kertonut, ettei hän ollut ollut samassa huo
neessa asianomistajan pudotessa ikkunasta, ja hän 
oli saanut tietää tämän hypänneen toisen paikalla 
olleen henkilön kerrottua asiasta hänelle. Aiem
man vaitiolonsa hän oli kertonut johtuneen avus
tajansa neuvosta.41

38  Ks. Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.6.2000), kohdat 44–46.
39  Ks. Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.6.2000), kohta 51.
40  Averill v. Yhdistynyt kuningaskunta (6.6.2000), kohdat 52, 54. Murrayratkaisun tapaan EIT kuitenkin totesi, että valittajan 

oikeutta lakimiesavun saamiseen oli loukattu (6(1) art. yhdessä 6(3)(c) art. kanssa).
41  Ks. Beckles v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.10.2002), kohdat 7–8, 10–11, 13–14, 16–17, 20–22.
42  Ks. Beckles v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.10.2002), kohdat 57–58.
43  Beckles v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.10.2002), kohta 60.
44  Ks. Beckles v. Yhdistynyt kuningaskunta (8.10.2002), kohdat 59, 62–64.
45    Telfner v. Itävalta (20.3.2001), kohta 17–18 ja Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohdat 41–42. Telfnertapauksessa todettu 

loukkaus kohdistui syyttömyysolettamaan (EIS 6(2) art.), Krumpholztapauksessa myös vaitiolooikeuteen (EIS 6(1) ja 6(2) art.).

EIT toisti jälleen perusteluissaan aiemmissa 
tapauksissa linjatut kantansa vaitiolooikeuden mer
kityksestä ja toisaalta sen, että kyse ei ollut abso
luuttisesta oikeudesta ja vastaajan vaitiolosta voitiin 
tehdä johtopäätöksiä tilanteissa, jotka selvästi edel
lyttävät vastaajan selitystä.42 Yksi olennainen kysy
mys olikin, olivatko valittajalle poliisikuulustelussa 
esitetyt seikat selvästi edellyttäneet tältä selitystä. 
Näin oli EIT:n mielestä ollut.43 Kokonaisarvios
saan EIT päätyi kuitenkin siihen, että valittajan EIS 
6 artiklan 1 kappaleen mukaista vaitiolooikeutta oli 
loukattu, koska tuomarin jurylle antama ohjeistus 
Becklesin aiemmalle vaitiololleen antaman selityk
sen merkityksestä oli ollut puutteellinen.44

Postihuumetapauksien näkökulmasta ehkäpä 
mielenkiintoisimmat EIT:n ratkaisut ovat liikenne
rikoksia koskevat Telfner v. Itävalta (20.3.2001) ja 
Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010). Kummassakin 
tapauksessa korkein oikeus totesi valittajien oikeuk
sia loukatun, koska näyttötilanne ei ollut ollut sel
lainen, että se olisi vaatinut vastaajalta selitystä.45

Telfnertapauksessa kyse oli aamuyön tuntei
na tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Auto 
oli osunut jalankulkijaan, joka oli loukkaantunut 
lievästi. Asianomistaja ei ollut nähnyt eikä siten 
kyennyt tunnistamaan paikalta pois ajaneen auton 
kuljettajaa, mutta hän oli kyennyt kertomaan polii
sille auton tyypin ja rekisterinumeron. Kyseisen 
auton rekisteröity omistaja oli valittajan äiti. Vaik
ka asianomistaja ei pystynyt kertomaan, oliko ajaja 
ollut mies vai nainen, epäily oli kohdistunut valit
tajaan. Tämä oli kiistänyt ajaneensa autoa onnetto
muushetkellä, mutta kieltäytynyt lausumasta muu
ta. Myös vastaajan äiti ja sisar olivat kieltäytyneet 
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todistamasta, ja vastaaja oli tuomittu kansallisissa 
tuomioistuimissa sakkorangaistukseen vamman
tuottamuksesta.46

EIT vertasi tapausta erityisesti Murrayratkai
suunsa korostaen sitä, että Murraytapauksessa vas
taajan syyllisyyden puolesta oli ollut varsin vahvaa 
näyttöä. Telfnertapauksessa näyttöä oli sen sijaan 
varsin niukasti. Asianomistaja ei ollut kyennyt ker
tomaan edes ajajan sukupuolta, ja syyksilukeva tuo
mio perustuikin vahvasti siihen, että tutkinnassa oli 
päädytty pitämään valittajaa auton pääasiallisena 
käyttäjänä sekä siihen, että valittaja ei ollut ollut 
kotona tapahtumayönä. Oikeudessa esitetty todiste
lu ei vahvistanut näitä päätelmiä, ja valitusasteessa 
oli vielä saatu lisäselvitystä siitä, että myös valit
tajan sisar oli käyttänyt autoa. Kun valittajalta oli 
vaadittu selitystä ilman vakuuttavaa näyttöä hänen 
syyllisyydestään, todistustaakka oli käännetty syyt
tömyysolettaman vastaisesti.47

EIT kiinnitti Murray ja Telfnertapauksia verrates
saan huomiota myös prosessuaalisten järjestelmien 
eroihin. EIT:n mukaan johtopäätöksien tekeminen 
vastaajan vaitiolosta voisi sinänsä olla sallittua myös 
Itävallassa käytössä olevassa vapaalle todistusharkin
nalle perustuvassa järjestelmässä,48 mikä on suoma
laisen rikosprosessin näkökulmasta merkittävää.49

Krumpholztapauksessa kyse oli ylinopeussakosta, 
joka valittajalle oli annettu hallinnollisessa rikos
menettelyssä. Ylinopeutta ajanutta autoa ei ollut 
pysäytetty tutkavalvonnan yhteydessä. Auto oli 

46  Ks. Telfner v. Itävalta (20.3.2001), kohdat 7–11.
47    Telfner v. Itävalta (20.3.2001), kohdat 17–18, 20.
48    Telfner v. Itävalta (20.3.2001), kohta 17.
49   Ks. myös Pölönen – Tapanila 2015, s. 374, jotka vastaavasti huomioivat tapauksen koskevan Suomen kannalta vertailukel

poisempaa järjestelmää kuin Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tapaukset. Telfner tapauksesta voidaan Pölösen ja Tapanilan 
mukaan päätellä erityisesti, että ”vaikenemista ei ainakaan voida ottaa huomioon siinä määrin, että näyttötaakka tosiasiassa siir
tyisi syyttäjältä syytetylle”.

50  Ks. Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohdat 6–9. Myöhemmin Krumpholz ilmoitti, ettei hän ollut edes ollut tekoaikaan 
Itävallassa eikä hän voinut kertoa, kuka autoa oli silloin ajanut, koska auto oli ollut useiden henkilöiden käytettävissä (kohta 14).

51  Ks. Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohdat 12, 15, 18–19.
52  Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohta 21.
53  Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohdat 30–32.
54   Krumpholz v. Itävalta (18.3.2010), kohdat 40–43. Liikennerikkomuksiin liittyvä sakkouhkainen vaatimus paljastaa ajoneu

von kuljettaja ei EIT:n oikeuskäytännön mukaan sinänsä ole itsekriminointisuojan tai vaitiolooikeuden vastainen. EIS 6 artikla 
ei myöskään estä vähäisiä liikennerikkomuksia koskevaa oikeudellista presumptiota ajoneuvon rekisteröidyn omistajan rangais
tusvastuusta (ks. kohdat 36–37 ja niissä mainitut ratkaisut). Presumptioista ja EIS 6 artiklasta ks. myös Matti Pellonpää – Monica 
Gullans – Pasi Pölönen – Antti Tapanila, Euroopan ihmisoikeussopimus. 6., uudistettu painos. Alma Talent 2018, s. 705–706.

rekisteröity valittajalle, jota oli kansallisen lain
säädännön mukaisesti sakon uhalla vaadittu ilmoit
tamaan auton kuljettaja kahden viikon sisällä. Valit
taja ei ollut reagoinut vaatimukseen. Määräajan jäl
keen hänelle oli annettu sakkomääräys ylinopeu
desta (ei siis kuljettajan paljastamista koskevan 
velvollisuuden rikkomisesta), jota hän oli vastus
tanut kiistäen ajaneensa itse autoa, mutta kieltäy
tyen nimeämästä kuljettajaa.50 Vastustus ja myö
hemmät valitukset kansallisiin tuomioistuimiin eivät 
olleet tuottaneet tulosta.51 Valituksessaan EIT:lle 
Krumpholz katsoi tulleensa tuomituksi ilman näyt
töä pelkästään vaitiolonsa vuoksi.52

EIT toisti jälleen Murrayratkaisun linjauksen
sa53 ja päätyi myös Telfnerratkaisuun viitaten sii
hen, että valittajan syyllisyydestä ei ollut esitetty 
sellaista vahvaa näyttöä, joka olisi oikeuttanut vaa
timaan tältä selitystä. Lisäksi EIT kiinnitti huomiota 
prosessuaalisten oikeusturvatakeiden puuttumiseen 
menettelyssä. Jotta johtopäätösten tekeminen vai
tiolosta olisi ollut mahdollista, sakkomääräyksen 
vastustusta käsitelleen elimen olisi tullut järjestää 
suullinen kuulustelu voidakseen suoraan arvioida 
vastaajan uskottavuutta.54

Selitystaakkaan liittyy myös EIT:n valituksen 
tutkimatta jättämistä koskeva päätös Zschüschen 
v. Belgia (2.5.2017). Tapauksessa rahanpesusta 
tuomittu valittaja oli tallettanut lyhyen ajan sisällä 
75 000 euroa avaamalleen pankkitilille, ja tämän 
jälkeen kieltäytynyt vastaamasta tarkemmin kysy
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myksiin rahojen alkuperästä. Tapauksessa esitettiin 
runsaasti aihetodistelua, jonka EIT katsoi muodos
taneen sellaisen näytön, joka edellytti vastaajalta 
selitystä rahojen alkuperästä. Niinpä EIT ei pitänyt 
vaitiolooikeuden tai syyttömyysolettaman loukka
uksena sitä, että valittajan vaitiolon katsottiin tuke
van syyllisyyden puolesta puhuvaa näyttöä. Valitus 
oli selvästi perusteeton.55

4 Postihuumetapaukset suhteessa 
EIT:n oikeuskäytäntöön

Ennakkopäätöksistä KKO 2018:3 ja KKO 2019:2 
ei löydy viittauksia EIS 6 artiklaan, edellä käsitel
tyihin EIT:n ratkaisuihin tai muuhunkaan euroop
palaiseen oikeuskäytäntöön. Korkein oikeus ei siis 
ole ainakaan avoimesti arvioinut sitä, onko sen lin
jaus vastaajan velvollisuudesta konkretisoida kiis
tämisensä perusteet ja kertoa postilähetykseen liit
tyvistä olosuhteista EIS 6 artiklan ja sitä tulkitsevan 
EIT:n oikeuskäytännön mukainen. Huomion arvoista 
on myös, että korkein oikeus ei ole käyttänyt pos
tihuumeratkaisuissaan ilmauksia selitystaakka tai 
selitysvelvollisuus taikka kieltä, joka muistuttai
si EIT:n clearly call for an explanation fraasia. 
Ratkaisuissa on kuitenkin viitattu aiempiin selitys
velvollisuutta koskeviin ennakkopäätöksiin KKO 
2012:27 ja KKO 2017:12, joissa asiaa on arvioitu 
EIT:n ratkaisujen valossa.56

Tapauksessa KKO 2012:27 oli kyse liikenne
rikoksista, joihin vastaaja kiisti syyllistyneensä, kos
ka hän ei ollut ajanut omistamaansa autoa tapahtu
mahetkellä. Korkein oikeus totesi perusteluissaan 
seuraavaa (kohta 13):

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin57 
mukaan syyttäjän on näytettävä toteen ne seikat, joi
hin hänen vaatimuksensa nojautuu. Syyttäjän todis
tustaakasta huolimatta voi kuitenkin syntyä tilanteita, 

55  Ks. Zschüschen v. Belgia (2.5.2017), kohdat 29–32.
56  KKO 2018:3, kohta 15 ja edelliseen viitaten KKO 2019:2, kohta 10.
57  Lainauksessa tarkoitettua aiemman OK 17 luvun (571/1948) säännöstä vastaa voimassa oleva OK 17:3.1. 
58  KKO 2012:27, kohdat 15–18.
59   Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa 

koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 46/2014 vp, s. 48 ja 53.
60  KKO 2017:12, kohdat 8–10.

jolloin rikosasian vastaajaltakin voidaan edellyttää, 
että hän puolestaan selvittää niitä seikkoja, joihin hän 
on puolustuksekseen vedonnut. Syytteen tueksi esi
tetty näyttö vaikuttaa osaltaan siihen, millaista sel
vitystä vastaajalta voidaan edellyttää kiistämisperus
teistaan. […]

Kohta jatkuu Telfner ja Krumpholzratkaisujen 
selostuksilla. Niiden linjan kanssa hyvin yhteenso
pivana voidaan pitää korkeimman oikeuden päätel
mää siitä, että asiassa ei ollut ollut selvää, että syyt
teen tueksi olisi esitetty niin vakuuttava näyttö, että 
A:n olisi tullut selvittää tarkemmin väitettään siitä, 
että joku toinen oli lainannut ja kuljettanut autoa ja 
että hän itse oli ollut muualla syytteessä tarkoitet
tujen tekojen ajankohtana. Korkeimmassa oikeu
dessa ratkaistavana oli kysymys jatkokäsittelyluvan 
myöntämisestä, joten se ei ottanut lopullista kantaa 
näyttöön. Koska asiassa oli aihetta epäillä käräjä
oikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta, 
korkein oikeus myönsikin hovioikeuden epäämän 
jatkokäsittelyluvan. 58

Tapauksessa KKO 2017:12 oli kyse huumaus
ainerikoksia koskevan näytön arvioinnista. Oikeus 
nosti perusteluissaan esiin edellä mainitut liikenne
rikostapaukset todeten lisäksi, että ”[v]astaajan vai
keneminen oikeudenkäynnissä voidaan ottaa huo
mioon syyttäjän esittämän näytön vakuuttavuutta 
harkittaessa vain sillä edellytyksellä, että asiassa 
esitetyt todisteet ja asian käsittelyssä esiin tulleet 
seikat selvästi edellyttävät vastaajalta selitystä”. 
Tältä osin korkein oikeus viittasi lain esitöihin59 
sekä EIT:n John Murray tuomioon. Lisäksi korkein 
oikeus viittasi edellä lainattuun ennakkopäätöksen 
KKO 2012:27 kohtaan 13 toistaen sen ensimmäi
set virkkeet.60 Tämän jälkeen korkein oikeus totesi 
seuraavaa (kohta 11):

Edellisissä kohdissa lausuttu huomioon ottaen läh
tökohtana voidaan pitää sitä, että rikosasian kantaja 
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on esittänyt riittävän vahvan näytön syytteen tuek
si ennen kuin syytteelle vaihtoehtoista tapahtumain
kulkua koskevan vastaajan kertomuksen epäuskot
tavuudelle voidaan antaa merkitystä syytteen tuek
si esitetyn näytön todistusvoimaa harkittaessa. Vas
taajan sanotunlaisen kertomuksen epäuskottavuus ei 
myöskään itsessään lisää syytteen tueksi esitettyjen 
todisteiden ja asian käsittelyssä esiin tulleiden syy
tettä tukevien seikkojen todistusvoimaa. Eri asia on, 
että vastaajan kertomuksesta voi ilmetä seikkoja, jot
ka varsinkin yhdessä muiden asiassa esiin tulleiden 
seikkojen kanssa voivat tukea syytettä ja osoittaa sen 
näytetyksi.

EIT:n ja KKO:n aiemman oikeuskäytännön perus
teella on todettavissa, että vastaajan selitysvelvolli
suus voi aktivoitua vain tilanteissa, joissa syytteen 
tueksi on esitetty riittävän vahvaa näyttöä. Ilman 
tällaista vahvaa prima facie näyttöä kyse on todis
tustaakan kääntämisestä EIS 6 artiklaa loukkaaval
la tavalla. Toinen olennainen seikka on, että syyt
teen puolesta esitetty näyttö vaikuttaa myös siihen, 
minkälainen selitysvelvollisuus vastaajalle syntyy 
eli siihen, mistä seikoista tältä voidaan edellyttää 
selitystä.

Ensimmäisen seikan osalta voidaan todeta, että 
postihuumetapauksissa (ja erityisesti niiden tut
kinnan alkuvaiheessa) useinkin käytännössä ainoa 
todiste vastaajan syyllisyydestä on hänen nimensä 
ja osoitteensa huumausaineita sisältävässä posti
lähetyksessä. Tämä todiste ei ole suoraa näyttöä 
rikollisesta toiminnasta, vaan sen lukeminen syy
tettä tukevaksi todisteeksi nojaa lähinnä yleiseen 
elämänkokemukseen perustuvaan kokemussääntöön 
siitä, että postitse lähetetyn paketin vastaan ottaja 
on sen tilaaja.61 Selvitys verkon huumausainekau
pan käytännöistä ja menettelytavoista voi auttaa 
tämän kokemussäännön vahvuuden selvittämises
sä, mutta tällainenkaan todistelu ei kytke vastaajaa 
konkreettiseen rikokseen. Nimi ja osoitetietojen 
näyttöarvo riippuu käytännössä myös osin vastaa
jan asumisolosuhteista, mutta asumisolosuhteet
kaan eivät itsessään ole kausaalisuhteessa vastaa
jan mahdolliseen syyllistymiseen rikokseen. Niitä 

61      Ratkaisuissa puhutaan ”lähtökohtaiseen todennäköisyyteen nojautuvasta näytöstä”. KKO 2018:3, kohta 14 ja KKO 2019:2, 
kohta 9.

koskeva informaatio voi (vastaajan mahdollisesti 
tarjoaman selityksen tapaan) auttaa lähinnä mah
dollisten vaihtoehtoisten hypoteesien todennäköi
syyden arvioinnissa. Vaihtoehtoisia hypoteeseja 
on kuitenkin syytä arvioida vasta sen jälkeen, kun 
asiassa on esitetty vahvaa näyttöä syytteen tueksi, 
eivätkä niihin liittyvät seikat siten ole soveliaita 
perustamaan selitysvelvollisuutta, joka niin ikään 
edellyttää vahvaa prima facie näyttöä.

Postihuumetapauksissa selitysvelvollisuuden 
perustanut näyttö vaikuttaisi olleen selvästi välil
lisempää ja ohuempaa kuin EIT:n ratkaisemissa 
tapauksissa, joissa selitysvelvollisuuden katsot
tiin voivan aktivoitua. John Murray tapauksessa 
vastaaja oli tavattu vakavan rikoksen tekopaikalta 
rikoksen ollessa vielä käynnissä, ja asianomistaja 
todisti hänen olleen yksi tekoon osallisista. Averill 
tapauksessa vastaajaa ei ollut tavattu tekopaikalta, 
mutta kuitenkin sen suhteellisesta läheisyydestä 
melko pian teon jälkeen, ja hänet voitiin yhdistää 
forensisella näytöllä teossa käytettyihin varustei
siin. Zschüschentapauksessa suoraa näyttöä raho
jen alkuperästä ei ollut, mutta aihetodistelua oli 
ilmeisen runsaasti.

Myös niissä tapauksissa, joissa EIT totesi vaitiolo 
oikeutta tai syyttömyysolettamaa loukatun, syyttei
den puolesta oli verrattain vahvaa näyttöä. Cond ron
tapauksessa vastaajien toimintaa oli havainnoitu ja 
videoitu usean päivän ajan ja heidän asunnostaan 
oli löydetty huumausaineita. Becklestapauksessa 
vastaaja oli omankin kertomansa mukaan ollut 
tapahtumahetkellä läsnä asunnossa, jonka ikkunas
ta asianomistaja oli pudonnut, ja hänen ulkonäkön
sä vastasi asianomistajan kertomia tuntomerkkejä. 
Kuten edeltä on ilmennyt, näissä tapauksissa louk
kaukset liittyivät ensisijaisesti juryohjeistukseen, 
eivät syytettä tukevan prima facie näytön puutteisiin.

EIT:n tapauksista lähimpänä postihuumetapausten 
näyttöasetelmaa ovat liikennerikostapaukset. Sekä 
Telfner että Krumpholztapauksissa pääasiallinen 
näyttö syytteen puolesta oli se, että tapahtumiin 
(yliajoon ja ylinopeuteen) osallinen auto oli tun
nistettu rekisteritunnuksen perusteella. Kummassa
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kaan tapauksessa käytettävissä ei ollut silminnäkijä
todistelua tai muuta suoraa näyttöä siitä, kuka autoa 
oli tapahtumahetkellä ajanut, vaan syytteen pohja
na oli olettamus tai yleiseen elämänkokemukseen 
perustuva kokemussääntö siitä, että autoa käyt
tää yleensä auton rekisteröity omistaja (tai kuten 
Telfnertapauksessa pääteltiin, tämän lähisukulai
nen). 

Vastaajan yhdistäminen rikokseen rekisterinu
meron avulla ei siis EIT:n eikä KKO:n ennakkopää
töksen 2012:27 mukaan riittänyt selitysvelvollisuu
den synnyttämiseksi. Ei liene mielekästä arvioida, 
onko rekisterikilven ja auton rekisteröidyn omista
jan (tai tämän sukulaisen) yhdistävä kokemussään
tö yleisesti vahvempi vai heikompi kuin se koke
mussääntö, että postilähetyksen vastaanottajaksi 
merkitty henkilö on yleensä sen tilaaja. Sekä kuva
tuissa liikennerikos että postihuumetapauksissa 
keskeisen todisteen näyttöarvoon suhteessa lopul
liseen teemaan vaikuttavat merkittävästi apufaktat 
kuten se, onko jollakulla muulla ollut pääsy kysei
seen ajoneuvoon tai huoneistoon. Kun tapauksissa 
KKO 2018:3 ja KKO 2019:2 oli kyse yksin asuvista 
vastaajista, tältä kannalta syytettä tukevaa näyttöä 
voidaan niissä pitää vahvempana kuin esimerkiksi 
Telfnertapauksessa, jossa auto oli useamman per
heenjäsenen käytettävissä ja mahdolliseksi muuksi 
tekijäksi oli siten yksilöitävissä olevia ehdokkaita.

Toisaalta tietyn ajoneuvon käyttö on lähtökoh
taisesti mahdollista vain henkilöille, joilla on mah
dollisuus saada sen avaimet käyttöönsä. Potentiaa
listen käyttäjien (tekijöiden) piiri on siten hyvin 
tarkkaan rajattu. Auton omistaja lienee useimmiten 
vähintään tietoinen siitä, ketkä hänen ajoneuvoaan 
käyttävät.62 Sen sijaan osoitteen käyttäminen huu
meiden tilaamiseen pimeästä verkosta ei tosiasial
lisesti edellytä pääsyä kyseiseen asuntoon tai ole 
muutenkaan sidottu mihinkään maantieteelliseen 
paikkaan – tietoisuus osoitteesta riittää. Kun huo
mioidaan kosto ja kiusantekomotiivien mahdolli

62  Tähän tiedolliseen asetelmaan perustuvat useissa maissa voimassa olevat säännökset ajoneuvon omistajan tai haltijan pre
sumoidusta vastuusta vähäisistä liikennerikkomuksista tai rangaistusuhkaisesta velvollisuudesta nimetä kuljettaja. Tietenkin auto 
voi anastusrikoksen seurauksena päätyä myös ulkopuolisen käyttöön, mutta sellaisen havaitseva omistaja ilmoittanee asiasta joka 
tapauksessa poliisille.

suus, teoreettisesti mahdollisten tekijöiden joukko 
on näissä tapauksissa käytännössä rajaton, mikä 
heikentää paitsi kytköstä vastaanottajatiedon ja pos
tilähetyksen tilaajan välillä myös vastaanottajaksi 
merkityn syyttömän henkilön mahdollisuuksia seli
tyksen tarjoamiseen.

Postihuumetapausten näyttöasetelma ei siis ole 
identtinen kuvattuihin liikennerikostapauksiin ver
rattuna. Jälkimmäiset huomioiden on kuitenkin vai
kea tulla siihen johtopäätökseen, että pelkästään 
postilähetyksen vastaanottajatiedot ja asumisolo
suhteita koskevat tiedot riittäisivät selitysvelvol
lisuuden syntymiseen ilman, että tämä merkit
see todistustaakan kääntämistä EIS 6 artiklan 1 ja 
2 kap pa leiden vastaisesti.

Todettakoon, että tapauksessa KKO 2019:2 syyt
teen tueksi oli muutakin näyttöä, merkittävimpinä 
pankkitiedustelun tuloksena saadut tiedot virtuaali
valuutan käytöstä. Silti tässäkin tapauksessa seli
tysvelvollisuuden katsottiin syntyvän jo lähetyksen 
vastaan ottajatietojen ja asumisolosuhteista esitetyn 
selvityksen perusteella eikä vasta virtuaalivaluut
toja koskevan todistelun myötä. Nähdäkseni juuri 
virtuaalivaluuttojen käyttöä koskevat tiedot sitoi
vat vastaajan henkilökohtaisesti ja erittäin vahvasti 
– pankkitunnukset ovat korostetun henkilökohtaisia 
ja niitä käytetään yleisesti henkilön luotettavaan tun
nistamiseen – sellaiseen toimintaan, joka oli muut 
tapaukseen liittyvät seikat huomioiden vähintäänkin 
epäilyttävää, jos ei suoraan syytteessä tarkoitettuun 
rikokseen liittyvää. Lisäksi virtuaalivaluuttojen han
kinnassa ja käyttämisessä oli kyse sellaisesta konk
reettisesta toiminnasta, jolle syyttömänkin vastaajan 
olisi pitänyt helposti kyetä tarjoamaan selitys (minkä 
vastaaja pyrkikin tekemään). Selitysvelvollisuus oli
sikin ollut helpommin puolustettavissa, jos sen olisi 
katsottu syntyneen vasta sen jälkeen, kun vastaajalle 
oli esitetty pankkitiedustelulla saadut tiedot virtuaa
livaluuttojen ostamisesta.

Jos vastaajan nimi ja osoitetiedot postilähetyksessä 
ja selvitys asumisolosuhteista kuitenkin katsotaan 
riittävän vahvaksi näytöksi perustamaan selitysvel
vollisuuden, tulee vielä kysyä, mistä seikoista vas
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taajalta voidaan juuri kyseisen näytön perusteella 
edellyttää selitystä. Korkeimman oikeuden ratkai
suista ei ilmene täsmällisesti, mihin seikkoihin seli
tysvelvollisuus ulottuu. Ilmausta ”posti lähetykseen 
liittyvät olosuhteet” voidaan pitää erittäin avoime
na ja tulkinnanvaraisena kuten myös ”kiistämisen 
perusteiden konkretisoimista” koskevaa vaatimus
ta. Korkein oikeuskin kytkee velvollisuuden alan 
sinänsä loogisesti ja nähdäkseni EIT:n tulkintalinjan 
kanssa yhteensopivasti siihen, mihin syyttömän vas
taajan voidaan olettaa voivan ottaa kantaa,63 mutta 
ei yksilöi tarkemmin sitä, mitkä tällaisia seikkoja 
kyseisissä tapauksissa olivat.

Tapauksessa KKO 2018:3 vastaaja oli ensin
näkin kertonut asumisolosuhteistaan, mutta nämä 
seikat olivat tapauksessa osa sitä näyttöä, joka oli 
perustanut selitysvelvollisuuden. Kyse ei siten ole 
voinut olla seikoista, joihin selitysvelvollisuus koh-
distui.64 Lisäksi vastaaja oli vapaaehtoisesti kerto
nut aiemmasta huumausaineen käytöstään, mah
dollisesti huumausaineita käyttävistä tuttavistaan 
sekä Torverkkoon tutustumisestaan. Mikään näistä 
seikoista ei nähdäkseni sinänsä ole konkreettises
ti ”postilähetykseen liittyvä olosuhde” tai millään 
tavoin konkretisoi kiistämisen perustetta. Posti
lähetykseen mahdollisesti liittyvinä olosuhteina voi
taneen pitää huumausaineiden ja niiden käyttäjien 
kanssa tekemisissä olemista ja sitä, mitä vastaaja on 
kertonut erimielisyyksistään erään henkilön kans
sa sekä tuntemattomasta numerosta tulleista puhe
luista. Näidenkin seikkojen yhteys juuri kyseiseen 
postilähetykseen on hyvin epäselvä ja lähinnä spe
kulatiivinen. Kyse ei ole seikoista, jotka ilmenisivät 
muusta esitetystä näytöstä ja joille vastaajan tulisi 
kyetä antamaan selitys. Niinpä kyse on oikeastaan 
enemmän arvailusta kuin selittämisestä. Ratkaisun 

63   KKO 2018:3, kohta 19, jossa todetaan, että ”A on kertonut asiaan liittyvistä olosuhteista eikä ole jättänyt lausumatta sel
laisista seikoista, joihin hänen olisi tullut voida ottaa kantaa siinäkin tapauksessa, ettei tiedä lähetyksestä mitään”.

64  Asumisolosuhteet on mahdollista selvittää myös ilman vastaajan kertomusta, joten selitysvelvollisuuden kohdistaminen 
niihin olisi joka tapauksessa turhaa.

65  KKO 2019:2, kohta 14.

perusteella selitysvelvollisuuden ala jää siis erittäin 
epäselväksi – kovin laveana sitä ei kuitenkaan voi
tane pitää, koska vastaaja ei siis ollut perustelujen 
mukaan jättänyt lausumatta mistään selitysvelvol
lisuuden alaan kuuluvasta seikasta.

Vastaavasti tapauksessa KKO 2019:2 vastaajan 
puolustuksekseen kertomat seikat ovat pääasiassa 
olleet postilähetykseen mahdollisesti liittyviä olo
suhteita, joiden yhteyttä kyseiseen postilähetyk
seen ei ole syyttäjän näytöllä mitenkään osoitettu. 
Kyse on enimmäkseen ollut vastaajan itse esittä
mää vaihtoehtoista hypoteesia tukevista arvailuista 
ja spekulaatioista, ei niinkään selityksistä selitys
velvollisuuden perustavasta näytöstä ilmeneville 
seikoille taikka konkreettisesti postilähetykseen 
liittyvistä olosuhteista.

Merkittävä ero tapausten välillä oli virtuaali
valuuttoja koskeva näyttö. Jälkimmäisen tapauk
sen vastaaja esittikin varsinaisia selityksiä juuri vir
tuaalivaluuttaan liittyen. Kuten on jo tuotu esille, 
jos selitysvelvollisuuden perustavaksi vahvaksi näy
töksi olisi katsottu vasta vastaanottajatiedot yhdessä 
virtuaalivaluuttoja koskevan näytön kanssa, selitys
velvollisuuden alakin olisi ollut helpompi määrit
tää. Kuten korkein oikeus oikein totesi, virtuaali
valuuttaa käytetään huumausaineiden hankkimiseen 
internetin kautta, mutta sitä käytetään myös moniin 
muihin tarkoituksiin, ja on selvää, ettei virtuaali
valuutan käyttämistä itsessään voida pitää näyttönä 
rikokseen syyllistymisestä.65 Kun kuitenkin otetaan 
huomioon etenkin virtuaali valuuttasiirron ajallinen 
yhteys vastaajan nimellä lähettyyn postilähetykseen 
sekä vastaajan ostaman virtuaalivaluutan ja lähe
tyksen sisältämien huumausaineiden arvojen vas
taavuus, virtuaali valuutan hankkiminen ja käyttö 
olisivat nähdäkseni olleet sellaisia konkreettisia, 
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selvärajaisia asioita, joista vastaajalta olisi esitetyn 
lähtökohtaisesti vahvan näytön perusteella voitu 
edellyttää selitystä EIS 6 artiklaa rikkomatta.

5 Johtopäätökset ja arviointi

Korkein oikeus ei ole ottanut postihuumetapauk
sia koskevien ennakkopäätöksiensä KKO 2018:3 
ja KKO 2019:2 perusteluissa avoimesti kantaa seli
tysvelvollisuuteen, ja se on kiertänyt tämän ter
min kryptisellä ilmauksella kiistämisen perustei
den konkretisoinnista ja olosuhteista kertomises
ta. Tosiasiallisesti korkein oikeus on kummassakin 
tapauksessa asettanut vastaajalle sisällöllisesti epä
määräisen selitysvelvollisuuden välillisen ja varsin 
yksipuolisen näytön perusteella. Edellisen luvun 
analyysin perusteella on kyseenalaista, onko vas
taajille asetettu velvollisuus täyttänyt EIS 6 artik
lan 1 ja 2 kappaleen mukaiset vaatimukset sellai
sina, kuin ne EIT:n oikeuskäytännössä ilmenevät. 

Yleisesti ottaen painetta selitysvelvollisuu
den laveaan tulkintaan voivat aiheuttaa tietoisuus 
pimeän verkon huumausainekaupan laajuudesta 
ja rikosilmiön merkittävyydestä sekä eräänlaiset 
käytännön argumentit. Viime vuosina pimeän ver
kon välityksellä suoritettavasta huumausaineiden 
postimyyntikaupasta on tullut varsin yleistä rikol
lisuutta, ja yksittäisiä ostajia koskevista tullival
vonnan yhteydessä paljastuvista tapauksista on tul
lut rutiinia. Vaikka korkein oikeus ei tapauksessa 
KKO 2018:3 hyväksynyt lähetyksen vastaanottajaa 
ja asumisolosuhteita koskevia tietoja sellaisenaan 
tuomitsemiskynnyksen ylittäväksi näytöksi kuten 
syyttäjä esitti, se ei toisaalta selvästikään halunnut 
asettaa käytännön rikostutkinnan kannalta epärea
listisia näyttövaatimuksia postihuumetapauksille. 
Suoraa näyttöä tullivalvonnan yhteydessä ilmi tule
vista yksittäistapauksista on saatavilla erittäin niu
kasti, ja lähetyksen vastaanottajan omalla kertomuk
sella on käytännössä suuri merkitys tapausten sel
vittämisessä. Vastaajalle asetettu epämääräinenkin 

66  Kuten Tolvanen 2019 huomioi, kyse ei kuitenkaan ole linjanmuutoksesta. Käsiteltyjen postihuumetapausten tosiseikat ja 
näyttö poikkesivat merkittävästi toisistaan, ja kyse on lopulta varsin tapauskohtaisista näytön arviointia koskevista ratkaisuista.

selitysvelvollisuus varmistaa sen, ettei tosiasiassa 
syyllinen vastaaja voi luottaa pääsevänsä pälkähäs
tä heittäytymällä täysin passiiviseksi.

Ennakkopäätös KKO 2019:2 on ymmärrettävis
sä linjan täsmentämisenä ja pyrkimyksenä hillitä 
liian pitkälle meneviä tulkintoja edellisestä, syyt
teen hylänneestä ratkaisusta.66 Tapauksessa korkein 
oikeus havainnollisti, minkälaista näyttöä vastaan
ottajaa ja tämän asumisolosuhteita koskevien tie
tojen lisäksi vaaditaan, jotta tuomitsemiskynnys 
ylittyy. Korkein oikeus onkin nähdäkseni päätynyt 
molemmissa tapauksissa sinänsä hyväksyttävään 
lopputulokseen syyksilukemisen osalta, ja tuomit
semiskynnyksen määrittelyn osalta ratkaisujen lin
ja muodostaa kohtuullisen toimivan kompromissin 
oikeusturvan ja käytännön rikostorjunnan tehok
kuuden välillä.

Nähdäkseni kummassakin yksittäistapaukses
sa olisi kuitenkin ollut mahdollista päätyä samaan 
lopputulokseen ilman selitysvelvollisuuden asetta
mista vastaanottajatietojen ja asumisolosuhteiden 
perusteella. Ensimmäisessä tapauksessahan syyte 
päädyttiin hylkäämään, ja vastaajan kertomus ei 
tuottanut juurikaan näyttöä syytteen tueksi vaan 
lähinnä päinvastoin. Jälkimmäisessä tapauksessa 
taas käytettävissä oli muutakin näyttöä, erityises
ti pankkitiedustelulla saadut tiedot virtuaalivaluu
tan ostamisesta. Niiden perusteella vastaajalta olisi 
nähdäkseni myös voitu edellyttää selitystä virtuaali
valuutan käytöstä.

Onko ratkaisujen KKO 2018:3 ja KKO 2019:2 
mukainen selitysvelvollisuus siis tarpeellinen rikos
vastuun toteuttamiseksi ja sen välttämiseksi, että 
tosiasiallisesti syyllinen vastaaja voisi vapautua 
syytteistä pysymällä vaiti? Epäilemättä joissakin 
yksittäistapauksissa vastaajan selityksen puuttumi
nen tai selitysvelvollisuuden vuoksi annettu (epä
uskottava) kertomus voi tukea syytettä siten, että 
vastaaja voidaan tuomita jopa ilman tapauksessa 
KKO 2019:2 saatavilla olleen kaltaista lisänäyttöä. 
Tästä huolimatta on aiheellista kysyä, onko selitys
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velvollisuudesta niin suurta apua pimeän verkon 
huumausainekaupan kitkemisessä, että tällainen 
rikosprosessin todistustaakkasäännöstön venyttä
minen olisi tarkoituksenmukaista tai suotavaa.

On vaikeaa – ellei mahdotonta – sanoa, kuinka 
suuressa osassa postihuumetapauksista korkeim
man oikeuden ratkaisujen mukainen selitysvelvol
lisuus muodostuu syyksilukemisen kannalta ratkai
sevaksi. Saatavilla ei ole tutkittua tietoa selitysvel
vollisuuden tehokkuudesta rikosvastuun toteutta
misen edistäjänä tai huumausaineiden verkkokau
pan ehkäisijänä. Kriminologista yleistietoa on sen 
sijaan, että tekijän mieltämällä kiinnijäämisriskil
lä on rikollisuutta ehkäisevä vaikutus. Voitaneen 
olettaa, että tullivalvonnassa havaittuihin huumaus
ainelähetyksiin perustuva satunnaisten yksittäisten 
ostajien syyttäminen ei ole lähtökohtaisestikaan 
erityisen tehokas verkon huumausainekaupan tor
jumisen keino riippumatta siitä, kuinka korkeak
si tuomitsemisprosentti oikeuteen asti etenevissä 
tapauksissa muodostuu.

Oletettavasti paljon tehokkaampana keinona 
voidaan pitää Silkkitietakavarikon kaltaisia ope
raatioita, joilla pystytään puuttumaan myös myy
jien ja välittäjien toimintaan sekä heikentämään 
ostajien yleistä luottamusta pimeän verkon kau
pan anonyymiteettiin ja ”turvallisuuteen”. Toistu
vat kauppapaikkoihin kohdistuvat onnistuneet lain
valvontaoperaatiot epäilemättä vähentävät pimeän 
verkon ja postimyynnin houkuttelevuutta huumaus

67  Esim. The Verge 17.2.2019, The golden age of dark web drug markets is over (https://www.theverge.com/2019/2/17/18226718/
alphabaytakedowndrugmarketplacefederalarrest, viitattu 15.6.2020). Huumausaineiden verkkokaupassa myyjien ja ostajien 
profiilit ovat esimerkiksi Silkkitietapauksesta saatujen tietojen perusteella osin erilaisia kuin perinteisessä huumausainekaupas
sa, joten verkkokaupankäynnin vaikeutuminen voisi vähentää huumausainekauppaa kokonaisuudessaan. Verkkokaupan vaikeuk
silla tai estymisellä voi kuitenkin olla myös negatiivisia sivuvaikutuksia katukaupan ja niihin liittyvän väkivaltarikosten riskin 
kasvaessa.

68  Ks. Euroopan unionin huumeseurantakeskus EMCDDA:n ja Europolin yhteinen julkaisu EU Drug Markets: Impact of CO
VID19. Publications Office of the European Union 2020, s. 11–12.

69  Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole ottaa lähemmin kantaa huumausaineiden käytön dekriminalisoinnista käytävään kes
kusteluun tai itse toiminnan vahingollisuuteen tai rikosoikeudelliseen paheksuttavuuteen. On kuitenkin hyvä huomata, että huu
mausaineiden postimyynnissä on ostajan kannalta kyse usein juuri omasta käytöstä tai suhteellisen pienimuotoisesta jakelusta. 
Tästäkin näkökulmasta on vaikea löytää tukea sille, että juuri ostajan toiminta tyypillisissä postimyyntitapauksissa olisi rikos
oikeudellisesti niin paheksuttavaa tai yleisesti niin vahingollista tai vaarallista, että syytetyn prosessuaalisia perusoikeuksia tulisi 
millään tavoin rajoittaa tai venyttää rikosvastuun toteuttamisintressin vuoksi tai rikollisuuden aiheuttamien haittojen vähentämi
sen nojalla.

ainerikollisuuden väylänä, ja ne ovatkin herättäneet 
jo julistuksia pimeän verkon huumausainekaupan 
kultaajan päättymisestä.67 COVID19pandemia 
on tosin sittemmin (ainakin lyhyellä aikavälillä) 
johtanut huumausaineiden verkkokaupankäynnin 
kasvuun muiden välityskanavien käytön vaikeudut
tua.68 Joka tapauksessa huumausainerikollisuuden 
ehkäisemiseen liittyvistä yleisistä näkökulmista on 
vaikea löytää tukea selitysvelvollisuuden tarpeel
le ennakkopäätösten KKO 2018:3 ja KKO 2019:2 
kaltaisissa yksittäistapauksissa.69

Paineita todistustaakkasääntöjen venyttämiseen 
voi olla myös muissa rikostyypeissä, joissa vastaaja 
voidaan yhdistää rikolliseen toimintaan vain epä
suorasti, mutta sinänsä ainakin yleisen elämänkoke
muksen nojalla vahvalta vaikuttavalla (lähtökohtai
seen todennäköisyyteen nojaavalla) tavalla. Edellä 
postihuumetapauksia on verrattu liikenne rikoksiin, 
joissa vastaaja on tunnistettu auton rekisterinume
ron perusteella. Toinen jossain määrin rinnasteinen 
ja volyymiltään huomattava rikosjoukko ovat tieto
verkoissa suoritettavat teot, joissa vastaaja on yhdis
tettävissä rikokseen jonkin tietoverkkoympäristön 
tunnisteen, kuten käyttäjätunnuksen tai IPosoitteen, 
kautta. Esimerkiksi tietoverkoissa suoritettavien 
tekijänoikeus ja sananvapausrikosten ensisijainen 
epäilty on tyypillisesti IPosoitteen ja teleoperaatto
rin tietojen perusteella tunnistettavissa oleva liitty
män haltija (tai Telfnertapaus ta vastaavasti tämän 
perheenjäsen). Näissäkään tapauksissa IPosoitteen 
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ja käyttäjän välinen yhteys ei ole aukoton, ja useat 
ulkopuolista tekijää koskevat vaihtoehtoiset hypo
teesit ovat vähintäänkin teoreettisesti mahdollisia.

Pidän selitysvelvollisuuden syntymistä pelkän 
IPosoitetiedon tai muun yksittäisen verkkoympäris
tön tunnisteen perusteella yhtä lailla epätoivottava
na kuin vain vastaanottajatietoon nojaavaa taakkaa. 
Ensinnäkin – vastaanottajatietojen tapaan – IPosoi
te ei ole suoraa näyttöä minkäänlaisesta liittymän 
haltijan omasta selitystä vaativasta toiminnasta. Toi
seksi hypoteettisten ulkopuolisten tekijöiden joukko 
on näissä tilanteissa periaatteessa rajaton, ja kol
manneksi hypoteettinen syytön liittymän haltija ei 
ole sellaisessa tiedollisessa asemassa, että hänellä 
olisi säännönmukaisesti realistinen mahdollisuus 
selvittää tai selittää IPosoitemerkintöjen alkupe
rää. Tässäkin asetelmassa vastaajan selitystaakka 

70  Tosin on huomautettava, että koska liittymän haltijalla on jonkinlaista kontrollia esimerkiksi omien päätelaitteidensa, lä
hiverkkonsa ja liittymänsä käytön suhteen, hänen tiedollinen asemansa selityksen tarjoamiseen on hieman parempi kuin huu
mausainelähetyksen vastaanottajaksi merkityn syyttömän henkilön. Jos selitysvelvollisuuden katsottaisiin syntyvän IPosoitetta 
ja liittymän haltijaa koskevan tiedon perusteella, se voisi nähdäkseni luontevasti kohdistua lähinnä langattoman reitittimen ase
tusten selvittämiseen sekä siihen, miten vastaaja on huolehtinut päätelaitteidensa tietoturvasta. Syytettä tukevia johtopäätöksiä 
ei ole syytä vetää siitä, ettei vastaaja kykene esittämään arvauksia ulkopuolisen tekijän henkilöllisyydestä tai tämän käyttämistä 
teknisistä menetelmistä. Ainakin tätä laajempi selitysvelvollisuus tarkoittaisi käytännössä todistustaakan kääntämistä, ja vastaa
jan kiistäessä oman syyllisyytensä on esitutkintaviranomaisten ja viime kädessä syyttäjän vastuulla hankkia (tapauksen olosuh
teissa) riittävä selvitys siitä, onko asialla voinut olla ulkopuolinen tekijä. Hypoteesimetodiin liittyvän selvittämiskynnysajattelun 
mukaisesti hankittavan teknisen ja muun selvityksen kattavuudelle asetettaviin vaatimuksiin voi nähdäkseni vaikuttaa se, kuinka 
vakavasta rikoksesta on kysymys. Ks. Riekkinen 2019, s. 457–460. Erityisesti syyttäjän ja esitutkintaviranomaisten toiminnan ja 
selvittämistaakan näkökulmasta ks. myös Markku Fredman – Janne Kanerva – Matti Tolvanen – Marko Viitanen, Esitutkinta ja 
pakkokeinot. 6., uudistettu painos. Alma Talent 2020, s. 487–488.

olisi siten vaarassa muodostua oikeusturvan kan
nalta riskialttiiksi arvailutaakaksi.70

Rikosvastuun toteuttaminen suhteellisen vähäi
sissä ja rutiininomaisissa, yleisen elämänkokemuk
sen valossa näennäisesti vahvaan mutta epäsuoraan 
ja ohueen näyttöön nojaavissa tapauksissa ei näh
däkseni riitä syyksi venyttää rikosprosessin todis
tustaakkaa koskevia perusperiaatteita vastaajan 
oikeusturvan vaarantavalla tavalla. Vastaajan seli
tystaakka tulisi EIT:n oikeuskäytännön mukaisesti 
rajata vain selvästi selitystä edellyttäviin tilantei
siin, joissa vastaajan syyllisyyden puolesta on jo 
esitetty vahvaa näyttöä joko suoran todistelun tai 
monipuolisen aihetodistelun muodossa. Selitysvel
vollisuuden sisällön pitäisi myös olla tämän vahvan 
näytön pohjalta selkeästi määritettävissä.

Juhana Riekkinen
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