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Rikosprosessin ja muiden prosessien kytkentä

• Ne bis in idem:

• mm. EIT Kiiveri v. Finland (t. 10.1.2015): applicant was convicted twice for the same matter in
two separate sets of proceedings

• HUOM: uhkasakko insolvenssimenettelyssä ei tee menettelystä sanktioprosessia (ks. KKO
2014:82)

• Itsekriminointisuoja (the prohibition on self-incrimination):

TEKO

rikosprosessi, esim. veropetos

muu sanktioprosessi, esim. veronkorotus

TIETO
ei-sanktioprosessi, esim. insolvenssimenettely
tai todistajana riita-asiassa

rikosprosessi, esim. veropetos
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Itsekriminointisuojan sisältö

• EIS 6 artikla
• PeL 21 §
• Jokaisella on oikeus saada suojaa sitä vastaan, että hänet pakotetaan

myötävaikuttamaan syytteeseen joutumiseen TAI oman syyllisyytensä
selvittämiseen

TIETO -> SYYTE
SYYTE <- TIETO
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Itsekriminointisuojan soveltamisala

• EIS 6(1) artikla: Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa
oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun
päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan
nostetusta rikossyytteestä.

• Keskustelu on Suomessa ”juuttunut” siihen, milloin rikossyyte on nostettu
• E contrario –päätelmiä tehty EIT:n oikeuskäytännöstä ja katsottu, että

itsekriminointisuoja koskee vain syytetilanteita

• Keskeinen kysymys: onko rikosoikeudenkäynti oikeudenmukainen (EIS/PeL),
jos se perustuu muussa menettelyssä pakolla vastaajalta saatuihin
tietoihin, vaikka vastaaja ei silloin ollut syytteessä?
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Korkein oikeus rajaa
soveltamisalan syytetilanteisiin

• KKO 2015:6: Itsekriminointisuoja ulottuu myös rikosoikeudenkäynnin
ulkopuolisiin menettelyihin (KKO 2009:80, kohta 17). Sen tarkoituksena on
suojata rikoksesta epäillyn tai syytteessä olevan tahtoa viranomaisten
epäasiallista pakottamista vastaan (KKO 2009:80, kohta 10, ja 2010:41,
kohta 16).

• KKO 2009:80: Konkurssivelallisella oli oikeus kieltäytyä ilmoittamasta pesäluetteloa
vannoessaan syytekohdissa mainittua omaisuutta -> ei syyllistynyt törkeään velallisen
petokseen -> tuomio purettiin

• 2010:41: Kätkemisrikoksen tekijän osalta ei ollut käytetty todisteena
itsekriminointikiellon vastaisesti hankittua lausumaa – suoja on ”henkilökohtainen”

• KKO: itsekriminointisuoja edellyttää, että tietojen antamiseen velvoitettu
oli tuolla hetkellä rikoksesta epäillyn asemassa.
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Perustelut samanaikaisuuskriteerille?

• KKO 2015:1 viittaa tapaukseen Elomaa v. Suomi (p. 16.3.2010), jossa
velallinen oli ulosottoselvityksessä jättänyt ilmoittamatta varojaan
tilanteessa, jossa rahoitustarkastus oli tehnyt rahansiirrosta
rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisille -> KKO:n virheellinen
johtopäätös: EIT katsoi, ettei hakija ollut rikoksesta epäillyn asemassa eikä
EIS 6(1) artikla soveltunut häneen (samoin KKO 2011:35 kohta 26, KKO
2012:16 kohdat 41 - 42 ja KKO 2013:2 kohta 24).

• Oikea johtopäätös: velallinen syyllistyi vasta tietoja antaessaan
”ensimmäiseen” tekoon eli TIETO = TEKO (by divulging full information
about his assets in the enforcement inquiry the applicant could not have
incriminated himself as regarded alleged suspicions of money laundering or
receiving offences, samoin Allen v. the United Kingdom, t. 12.7.2013)
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Suojaa ei ole perusteita rajata vain
samanaikaisuustilanteisiin
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PeL
21 §

EIS
ratio

EIT
Case law



Painostus tietojen antamiseksi <–> painostus
annettujen tietojen totuuden varmistamiseksi
• Serves v. Ranska t. 20.10.1997: (todistajan) valan tarkoitus ei ollut

pakottaa todistamaan, vaan varmistaa annettujen lausumien
totuudenmukaisuus -> ei EIS 6(1) artiklan rikkomista

• KKO 2015:6: On tärkeää, että tuomioistuin saa tietää, mikäli todistajan
kertomukseen jää aukko, ja syyn siihen.

• Pesäluettelon oikeaksi vannomiseen velvoittaminen ei ole
painostamista, jos velallisella on oikeus tehdä varaumia – annetut
tiedot oltava oikeita

• KonkL 4:6.1: velallisen tulee ilmoittaa, jos jättänyt tietoja antamatta
itsekriminointisuojan perusteella (+ konk.nk. suositus 2)
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Itsekriminointisuojasäännökset:
UK ja KonkL

• UK 3:73: Ulosottomies ei saa luovuttaa tietoa, joka on olennaisin osin
saatu: - -

2) velalliselta kysyttäessä 52 §:n 6–8 kohdassa tarkoitetusta seikasta, jos
vastauksesta käy ilmi, että velallinen on saattanut syyllistyä muuhun kuin
ulosottomenettelyssä tehtyyn rikokseen, ja tiedon luovuttaminen saattaa hänet
siinä menettelyssä syytteen vaaraan
• UK 3:91: Hakija (velkoja) ei saa käyttää näitä tietoja velallisen syytteeseen

saattamiseksi.
• KonkL 4:5a: 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.

• KonkL 14:5.4: ph:n rikosilmoitusvelvollisuus (konk.nk. suositus 18)
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Kaksi mallia: palomuuri (ulosotto) ja
vaikemismalli (konkurssi)
UK 3:73:

TEKO     TIETO –> ulosottomies             syyte
+ hyöd.kielto (KKO 2012:45 ja 2014:82)

Vrt: TIETO = TEKO –> ulosottomies -> syyte
KonkL 4:5a:

TIETO VAITIOLO-OIKEUS TIETO
-> syyte?                + hyöd.kielto, OK 17:25 -> syyte?

Esitutkinta vir./syyte nostettu
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Hyödyntämiskielto OK 17:25

• Hyödyntämiskielto koskee myös todistetta, joka on hankittu muussa
menettelyssä kuin esitutkinnassa tai rikosasian oikeudenkäynnissä
henkilöltä pakkokeinon käyttämisen uhalla tai muutoin vastoin hänen
tahtoaan, jos hän oli tällöin epäiltynä tai vastaajana rikoksesta taikka
esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä rikoksesta, josta häntä
syytetään, ja jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut vastoin
18 §:ää (todistamisesta kieltäyt.oikeus itsekrim.suojatilanteessa).

• HUOM: OK 17:25 TIETO = TEKO –tilanteessa: Jos henkilö on muussa
menettelyssä kuin rikosasian käsittelyssä antanut totuudenvastaisen
lausuman, sitä saadaan hyödyntää todisteena velvollisuuden vastaista
menettelyä koskevassa rikosasiassa.
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YHTEENVETO

• Ulosoton palomuurimallille varovainen hyväksyntä ratkaisussa EIT
Marttinen v. Suomi (t. 21.4.2009) ja tuki ratkaisussa KKO 2014:82

• Velkojien omaisuudensuojan ja velallisen laajan itsekriminointisuojan samanaikainen
toteuttaminen

• KonkL 4:5a:n vaikenemismalli on ongelmallinen velkojien
omaisuudensuojan osalta, koska itsekriminointisuojan toteuttaminen ei
olisi vaatinut oikeutta olla ilmaisemasta omaisuuttaan – toisaalta malli
vuotaa edestä ja takaa ja jää niiltä osin epämääräisen hyödyntämiskiellon
varaan

• Ph:n tulisi heti konkurssin alettua kertoa velalliselle itsekriminointisuojasta (konk.nk.
suositus 15)

• Merkitys esimerkiksi takaisinsaantikanteen nostamiseksi tarvittavien
tietojen saamisessa
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