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Itsekriminointisuojan sisältö

• Ei velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyyden
selvittämiseen

• Pitää sisällään vaitiolo-oikeuden ja valehteluoikeuden

• KKO 2014:67 (liikennerikos):
”9. Korkein oikeus katsoo, että kun syytetyllä on itsekriminointisuojan
tarkoittama oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä
selvittämiseen, jo johdonmukaisuus edellyttää, ettei kenelläkään ole
velvollisuutta ilmiantaa itseään tekemästään rikoksesta. Oikeutta olla
ilmiantamatta itseään rikoksesta onkin pidettävä niin keskeisesti
oikeusjärjestykseemme kuuluvana periaatteena, että sen on katsottava
itsekriminointisuojan osana sisältyvän myös perustuslain 21 §:ssä taatun
oikeusturvan piiriin.”
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Itsekriminointisuoja konkurssissa

• Konkurssilain 4 luvun 5 a §:

5 a § (31.1.2013/86)
Itsekriminointisuoja
Jos velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta,
hän ei ole velvollinen antamaan pesänhoitajalle 5 §:ssä tarkoitettuja
tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.

• Edellyttää esitutkinnassa epäiltynä olemista tai
rikoksesta syytteessä olemista
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Konkurssivelallisen velvollisuudet

• Konkurssivelallisella on velvollisuus antaa
pesänhoitajalle tiedot konkurssivelallisen omaisuudesta,
konkurssisaatavista ja myös muut pesänhoitajan
tarvitsemat tiedot. Konkurssivelalliseen voidaan viime
kädessä kohdistaa painostusvankeus tämän velvoitteen
täyttämiseksi

• Konkurssivelallisen on vahvistettava pesäluettelo
oikeaksi allekirjoituksellaan. Väärän tai puutteellisen
pesäluettelon tietoinen allekirjoittaminen on rikoslaissa
sanktioitu (RL 39:2-6 §, velallisen petos ym)
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Konkurssivelallisen informointivelvollisuus
konkurssin alkaessa
• Pesänhoitajan on konkurssin alkaessa selostettava

konkurssivelalliselle konkurssimenettelyn kulku ja velallisen
oikeudet ja velvollisuudet (neuvottelukunnan suositus 15)

• Konkurssin alkaessa on myös informoitava velallisen
itsekriminointisuojasta (kohta 3.1.)
– Tietojen antamatta jättämisen on liityttävä yksilöitävään vireillä

olevaan esitutkintaan tai syytteeseen. Velallisen on jo oltava
rikoksesta epäillyn asemassa tai syytteessä.

– Velallisella ei ole oikeutta olla antamatta tietoja teoista tai
toimenpiteistä, jotka voisivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön,
mutta joihin liittyen hän ei ole tietoja pyydettäessä epäillyn tai
syytetyn asemassa.
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Itsekriminointisuoja konkurssin alkaessa

• Pesänhoitaja ei ole velallisen asiamies ja tarvittaessa
kehotettava velallinen hankkimaan sellainen

• Miten pesänhoitaja voi käytännössä varmistua
konkurssivelallisen ymmärryksestä/toiminnasta?
– Annettava neuvottelukunnan suositus nro 15 ja otettava velallisen

kuittaus sen vastaanotosta
– Täten pesänhoitaja varmistaa oman selustansa mahdollisia

tulevaisuuden väitteitä/kanteluita vastaan

• Konkurssivelallisen kanssa käydyissä neuvotteluissa
selostettava velalliselle tämän oikeudet
– Neuvotteluiden dokumentointi suositeltavaa
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Käytännön ongelmia

• Konkurssivelallisen on ilmoitettava itsekriminointisuojaan
vetoamisesta viimeistään pesäluettelon
allekirjoitustilaisuudessa

• Pesänhoitajan mahdollisuus varmistua siitä, että hänelle
on ennen pesäluettelon allekirjoittamista annettu kaikki ja
oikeat tiedot

• Konkurssivelallisen oikeus olla antamatta tietoja,
koskeeko myös oikeutta olla luovuttamatta asiaa
koskevia asiakirjoja/kirjanpitotositteita?
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Itsekriminointisuoja pesäluettelovaihessa

• KKO 2009:80:
– A vaati tuomion purkamista, koska siinä oli rikottu Euroopan

neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan turvaamaa
itsekriminointisuojaa. Korkein oikeus katsoi, että konkurssissa
annettaviksi vaaditut tiedot olivat sellaisessa yhteydessä
samanaikaisesti vireillä olleeseen rikosasiaan, että Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö
huomioon ottaen A:lla oli pesäluetteloa vannoessaan ollut oikeus
olla ilmoittamatta omaisuuttaan siltä osin kuin hänet oli tuomittu
rangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta. Päätöksestä
ilmenevin perustein tuomio, jossa omaksuttu tulkinta
itsekriminointisuojan sisällöstä oli ristiriidassa Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kanssa, purettiin ja syyte
hylättiin.
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Itsekriminointisuoja pesäluettelovaiheessa

• Pesäluettelon laatimisesta ja vahvistamisesta on
neuvottelukunnan suositus nro 2

• Jos velallinen on itsekriminointisuojan perusteella
jättänyt antamatta tietoja, velallisen on ilmoitettava tästä
viimeistään pesäluettelon oikeaksi vahvistamisen
yhteydessä.

• Ilmoituksesta on tehtävä merkintä pesäluetteloon
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Itsekriminointisuoja pesäluettelon
allekirjoitusvaiheessa
• Pesäluetteloon tulee tehdä merkintä:

”Velallisena/velallisen edustajana ilmoitan, että
___ en ole jättänyt antamatta edellä tarkoitettuja tietoja

itsekriminointisuojan nojalla.
___ olen jättänyt antamatta edellä tarkoitettuja tietoja

itsekriminointisuojan nojalla.

Olen tietoinen siitä, että väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta
voidaan tuomita rangaistus.

Vahvistan pesäluettelon tiedot oikeiksi (seuraavin/liitteenä olevin varaumin.)

Paikka ja aika ja allekirjoitus

• Allekirjoittajan merkittävä rasti oikeaan paikkaan
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Käytännön ongelmia

• Velallinen vetoaa itsekriminointisuojaan, jolloin hän
samalla ilmoittaa pesänhoitajalle ja velkojalle
mahdollisesti (jopa todennäköisesti) syyllistyneensä
rikokseen
– Kuinka todennäköinen tällainen ilmoitus on
– Käytännön kokemuksia?

• Velallista kohtaan ei ole vireillä syytettä eikä esitutkintaa
eikä hän vetoa itsekriminointisuojaan
– Velallinen antaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jolloin voi

syyllistyä rikokseen
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Kysymys

• Onko velallinen velvollinen ilmoittamaan pesänhoitajalle
ennen konkurssia tekemänsä mahdollisesti rikoksiksi
arvioitavat teot ja jos hän ei näin tee, niin syyllistyykö hän
itsenäiseen rikolliseen tekoon
– KonkL 14:5.4§:

Jos on syytä epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä velkojia vastaan
tehtyyn rikokseen, kirjanpitorikokseen tai muuhun sellaiseen
elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen, jolla saattaa olla velkojien
maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta vähäistä suurempi
merkitys, pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä rikosepäilystä ilmoitus
poliisille. (31.1.2013/86)

– Vrt edellä KKO 2014:67 perustelut

• Pesänhoitajan dilemma, kun hänen tulee huolehtia myös siitä,
että velallinen on tietoinen oikeuksistaan ja että niitä
noudatetaan
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