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Itsekriminointisuoja ulosotossa ja
konkurssissa

Nykytila ja miten siihen tultiin



• Itsekriminointisuojan ydinsisältö
• Rikoksesta epäillyn oikeus passiviteettiin syyllisyyskysymyksen

selvittämisessä
• Ulosotossa ja konkurssissa erityisongelmana

• Ristiriita velallisen tietojenantovelvollisuuden ja
itsekriminointisuojan välillä

• Suojan tarkempi sisältö:
• Epäillyn oikeus vaieta esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä,

täytäntöönpanossa ja muissa viranomaismenettelyissä
• Todistustaakka syyllisyydestä syyttäjällä (ym. viranomaisilla)
• Syyte näytettävä toteen muutoin kuin pakkokeinoilla

‒ Viime kädessä itsekriminointisuoja tarkoittaa hyödyntämiskieltoa
‒ OK 17 luvun uudistus (HE 46/2014, ehdotetut 17:18 ja 25)
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Itsekriminointisuoja



• Suojan kohteet

• Pakkokeinoin hankittavat tiedot epäillyltä
• Pakkokeinot rikkovat suojaa

• Pakkokeinoin hankittujen tietojen hyödyntäminen
rikosasiassa
• Hyödyntäminen rikkoo suojaa

Suojan ajallinen ja asiallinen
soveltamisala
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• ”Rikossyyte” ja sen esittäminen yksilöä vastaan
‒ EIT:n luoma autonominen, laaja tulkinta: Toimivaltaisen

viranomaisen yksilölle antama virallinen ilmoitus siitä, että
hänen väitetään tehneen rikoksen
‒ Tätä ennen ei suojaa (esim. veroilmoituksessa ei saa salailla

eikä valehdella, KKO 2011:35, viranomaisen ilmoitus voi
sisältyä myös hallinnolliseen menettelyyn; esim.
veronkorotusmenettely)

‒ ”Vireillä tai odotettavissa oleva rikosasia” (Allen v. UK
10.9.2002; Weh v. Austria 8.4.2004)

‒ Vaadittujen tietojen ja rikosasian välinen konkreettinen
yhteys
‒ Hypoteettinen tai muutoin etäinen yhteys ei perusta suojaa

Suojan ajallinen ja asiallinen
soveltamisala
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• Suoja koskee
• Epäillyn aktiivista myötävaikutusta syyllisyyden selvittämiseksi

‒ Selvittäminen on viranomaisten tehtävä; epäilty saa pysyä passiivisena
• Epäillyltä vaadittavia tietoja, joilla voi olla merkitystä syyllisyyden

selvittämisessä
‒ Arvio epäillyn näkökulmasta

• Suoja ei koske
• Viranomaisten selvitystoimien passiivista sietämistä
• Läsnäolovelvollisuutta esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä
• Epäillyn passiivisuudesta tehtäviä päätelmiä näytön arvioinnissa

• Jos näyttö selvästi edellyttäisi epäillyltä selitystä
• Epäillyn vapaaehtoisesti antamien lausumien huomiointia
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Soveltamisala…



• Prosessuaalinen perus- ja ihmisoikeus
• Suomen perustuslaki 21 §
• EIS 6 art., KP-sop. 14 art. 3 g –kohta

• Tavallinen laki
• Todistajaa koskeva OK 17:24 (muuttuu)
• Ulosottoa koskevat UK 3:73 ja 91 (velallisen tietojenantovelvollisuus

3:52)

• Oikeuskäytännöllä suuri merkitys
• EIT ja kansalliset tuomioistuimet

‒ Suojan voimassaolo ja soveltamisala
‒ Suojan laajuus ja tarkempi tulkinta eri asetelmissa

• KonkL 4:5a
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Suomessa sovellettavaa normistoa
itsekriminointisuojasta



• Tyyppitapauksia:

• Velallinen siirtänyt omaisuutta velkojien ulottuvilta
‒ Epäily tai syyte velallisen epärehellisyydestä (RL 39:1-1a)
‒ Velallinen salaa kyseisen omaisuuden ulosotossa tai

konkurssissa
‒ Kysymys siitä,  onko salaamisteko rangaistava velallisen

petoksena (RL 39:2-3)

• Myös aiempi rikosepäily voi koskea velallisen petosta ja
uudessa täytäntöönpanossa vaaditaan samoja tietoja
‒ EIT Marttinen v. Suomi 21.4.2009

Itsekriminointisuoja
pakkotäytäntöönpanossa
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• Onko suoja ylipäänsä voimassa täytäntöönpanossa?
• Suomen oikeus perinteisesti kielteisellä kannalla

‒ Ulosotto ja konkurssi itsekriminointisuojan ulkopuolella
‒ KKO 2002:122 (ja 2003:13)
‒ Velallisen tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuus koski

vain täytäntöönpanoa ja palveli vain sen tavoitteita
‒ Velallinen ei tällöin rikoksesta epäillyn asemassa eikä

tietojen antaminen liittynyt rikosasiaan
‒ Tuomiot (törkeistä) velallisen petoksista

‒ Samaa linjaa KKO 2002:116 ja vielä KKO 2009:27 (annettu
17.4.2009; ks. erit. perustelukohta 18)

Suoja pakkotäytäntöönpanossa
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• Perinteistä kantaa oli muutettava EIT:n ratkaisun
Marttinen v. Suomi 21.4.2009 jälkeen

• EIS 6 art. vastainen uhkasakko ulosottoselvityksessä
‒ Ulosottovelalliselta vaadittiin sakon uhalla tietoja, joiden

salaamisesta häntä epäiltiin aiemmassa
ulosottoselvityksessä (ja konkurssissa)

‒ EIT: uhkasakko painosti velallista myötävaikuttamaan
velallisen petosepäilyn selvittämiseen

‒ Painostuksen johdosta velallisen vaitiolo-oikeus ja oikeus
olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen oli
”hävitetty olennaisilta osiltaan”

Suoja pakkotäytäntöönpanossa…
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• EIT:n ratkaisun jälkeen KKO 2009:27 purettiin
ratkaisulla KKO 2009:80

• Perustelujen ydinargumentit:
• Pesäluetteloa vannoessaan velallinen ”ei ole voinut

sulkea pois sitä mahdollisuutta”, että (oikeiden) tietojen
antaminen edistäisi hänen syyllisyytensä selvittämistä
tai vaikeuttaisi puolustautumista velallisen
epärehellisyysjutussa

• Arvio tehtävä velallisen subjektiivisesta näkökulmasta
• Yleinen etu (rikosten selvittämisintressi) ei oikeuta

poikkeamaan itsekriminointisuojasta

Suoja pakkotäytäntöönpanossa…
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• Itsekriminointisuoja on voimassa sekä ulosotossa että
konkurssissa

• UK:ssa nimenomainen sääntely (3:73, ns. palomuurimalli)
• Alun perin KonkL:ssa ei sääntelyä, suoja oikeuskäytännön

varassa
• EIT + KKO 2009:80 (ks.  myös 2010:49)

• Purkuratkaisun jälkeen lainvalmisteluhanke OM:ssä
• Toimeksiantona selvittää sääntelyn tarve KonkL:ssa ja

tarvittaessa uudistusehdotuksen laatiminen
‒ Vaihtoehtoina KonkL:n muuttaminen tai asian jättäminen

oikeuskäytännön varaan; ks. edellä

Itsekriminointisuoja Suomessa
vuoden 2009 jälkeen
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• OMML 73/2010:
• KonkL:iin ehdotettiin lisättäväksi uusi 4:6a

‒ Pesänhoitaja voisi pyytää ulosottomiestä tekemään
konkurssivelallisesta ulosottoselvityksen

‒ Ulosottoselvityksen lopputuloksena asiakirja, joka on laissa
säännellyin rajoituksin pidettävä salassa (UK 3:73)

‒ Ulosottoselvityksestä ilmeneviä tietoja ei saisi käyttää
velallisen saattamiseksi syytteeseen eikä muutoinkaan
rikosasiassa velallista vastaan

‒ Tietoja saisi ja pitäisi käyttää pesän selvittämiseksi ja
omaisuuden palauttamiseksi konkurssipesään
‒ Esim. takaisinsaantiriidassa ja muissa siviiliasioissa

Suoja v. 2009 jälkeen
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• Ehdotuksella pyrittiin toteuttamaan
• konkurssivelkojien täytäntöönpanointressi ja velallisen

itsekriminointisuoja

• Ehdotus ei sisältänyt nimenomaista säännöstä
itsekriminointisuojan voimassaolosta konkurssissa
• Suoja olisi ilmennyt ulosottoselvitysdokumentin

salassapitovelvollisuudesta ja hyödyntämiskiellosta
rikosasioissa: palomuuri myös konkurssissa

• Ehdotus ”kaatui”
• Eduskuntavaalit 2011; ehdotuksen saama kritiikki (erit.

KKO); mitä suojasta pitäisi / voidaan säätää laissa?

Suoja v. 2009 jälkeen
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• UK 3:52: ulosottoselvityksessä velallisella ei vaikenemis-
eikä vääristelyoikeutta

‒ Tietojen salailu / vääristely ulosottoselvityksessä voi täyttää
velallisen petoksen

‒ UK 3:73: ulosottomiehellä salassapitovelvollisuus velalliselta
saamistaan tiedoista (samoin ulosottovelkojilla, 3:91)

• KonkL 4:5a (L 31.1.2013/86, voimaan 1.3.2013):
konkurssissa velallisella on vaikenemisoikeus

• Ulosotossa palomuurimalli, konkurssissa vaikenemismalli
• Rikoksia tehneiden velallisten kannattaa hakeutua

konkurssiin

15.4.2015 14
Oikeustieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi /
Esityksen nimi

UK:n ja KonkL:n nykysisältö



• Onko velallisen petosteko dekriminalisoitu(nut)?

• Ei ole

• Tietojen salaaminen tai vääristely konkurssissa
edelleen rangaistavaa, jollei tiedoilla riittävää yhteyttä
velallisen aiempaan rikokseen

Velallisen petosrikoksen nykytilasta
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• Itsekriminointielementin merkitys rikoksen rakenteessa;
erit. kätkijän ja avunantajan vastuu

• KKO 2010:41: Kätkemisrikos
‒ Esitekoa koskeva syyte oli syyte hylätty

itsekriminointisuojan perusteella
‒ KKO: kätkijä voidaan silti tuomita kätkemisrikoksesta

• KKO ei nimenomaisesti totea, mutta
‒ itsekriminointisuojaa arvioitiin lähinnä

anteeksiantoperusteena
‒ ei oikeuttamisperusteena (esirikos ei ollut yleisesti

oikeusjärjestyksen mukainen)
• KKO 2012:16: tekijän i.k.-suoja ei koske avunantajaa

Itsekriminointisuojan
johdannaisongelmia
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• Uusimman prejudikaatin mukaan UK:n
palomuurisääntely onkin nyt ihmisoikeuksien
mukainen
• Muutama vuosi aiemmin KonkL:n uudistusehdotuksen

yhteydessä palomuuri ei KKO:n mukaan ollut riittävä

• Itsekriminointisuojaa koskenut keskustelu on
malliesimerkki yhden asian yksipuolisesta liioittelusta
• Velkojienkin joukossa on ihmisiä, joilla on perus- ja

ihmisoikeuksia
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Uusin käänne: KKO 2014:82



www.helsinki.fi/yliopisto
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Kiitos ja hyvää kevättä


