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1 JOHDANTO 

Unionin tuomioistuimen (EUT) suuri jaosto antoi 2.2.2021 merkittävän prejudikaatin asiassa C-
481/19 DB v. Consob.1 Siinä EUT ensimmäisen kerran tunnusti luonnolliselle henkilölle oikeuden 
vaieta hallinnollisessa prosessissa, jossa voitiin määrätä hallinnollinen sanktio. Tuomion vaikutukset 
näyttävät ulottuvan kaikkiin hallinnollisiin prosesseihin, joissa voidaan määrätä sellainen hallinnolli-
nen sanktio, jota voidaan pitää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännössä tarkoi-
tettuna rikossyytteistä päättämisenä.2  

Asia DB v. Consob koski sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevaa hallinnollista tutkintaa Italiassa. Sisä-
piiritiedon väärinkäyttöä koskevan EU-oikeudellisen sääntelyn mukaan jäsenvaltion on määritettävä 
seuraamukset, jos tutkinnan kohde kieltäytyy yhteistyöstä. Italian lainsäädännössä säädettiin tätä 
koskevista hallinnollisista sanktioista.  Tuomion mukaan jäsenvaltio saattoi jättää hallinnollisen seu-
raamuksen määräämättä luonnolliselle henkilölle vaikenemisoikeuden edellytysten täyttyessä EU-
oikeudellisesta sääntelystä huolimatta.  

Aiemmin oikeuteen vaieta hallinnollisessa prosessissa on unionin tuomioistuimessa otettu kantaa 
vain oikeushenkilöiden osalta kilpailuoikeuden alalla muun muassa tuomiossa asiaan 374/87 Orkem. 

1 C-481/19, DB v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), EU:C:2021:84. 
2 Rikossyytteistä päättämistä ja hallinnollisia sanktioita selvitetään tarkemmin jäljempänä luvussa 2.2. 
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Vakiintuneen EUT:n oikeuskäytännön mukaan3 oikeushenkilöiden on vastattava tosiseikkoja koske-
viin kysymyksiin sekä toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat viranomaisille siitäkin huoli-
matta, että näistä saatuja tietoja voidaan käyttää heitä vastaan kilpailuoikeuden hallinnollisissa pro-
sesseissa.4 Nyt annetun tuomion johdosta hallinnollisten sanktioiden tai rikosprosessin mahdollisuus 
tuo luonnollisille henkilöille vaikenemisoikeuden myös tosiseikkojen osalta.   

Kun aiemmin EUT on ottanut kantaa vain oikeushenkilöiden vaikenemisoikeuteen, EIT on puolestaan 
ottanut kantaa vain luonnollisten henkilöiden vaikenemisoikeuteen hallinnollisessa prosessissa.5 Nyt 
annettu tuomio yhdistää nämä kaksi tulkintalinjaa, jotka eivät aiemmin vaikuttaneet täysin yhtenevil-
tä.6  

Artikkelissa käsitellään ensin asiassa sovellettuja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sitä koskevaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja siitä johdettuja periaatteita. Tämän jälkeen 
kerrotaan tuomion DB v. Consob tausta ja sen pääpiirteet. Lopuksi arvioidaan tuomion vaikutuksia. 
Arviota ei ole rajattu tiettyihin hallinnollisiin sanktioihin, vaan tarkasteltavana ovat sanktiot laajasti. 
Artikkelissa ei oteta erityisesti kantaa, miten tuomio mahdollisesti vaikuttaa kaksoisrangaistavuuden 
kiellon (ne bis in idem) soveltamistilanteisiin. Esitän kuitenkin tähän liittyviä huomioita muun muassa 
luvussa 2.3. Asiaa tarkastellaan lähinnä vain vaikenemisoikeuden ja itsekriminointisuojan kannalta.7 

3 374/87, Orkem v. komissio, EU:C:1989:387, kohta 34; C‑301/04 P, komissio v. SGL Carbon, EU:C:2006:432, kohta 
41; C‑407/04 P, Dalmine v. komissio, EU:C:2007:53, kohta 34. Ks. asian C-481/19, DB v. Consob julkisasiamies 
Pikamäen ratkaisuehdotuksen, EU:C:2020:86, kohdat 88, 96.  
4 Sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta voidaan Suomessa määrätä arvopaperimarkkinalain (746/2021) 15 
luvun 2 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu. Sen määrää Finanssivalvonta Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 4 luvun mukaisesti. Rangaistuksesta säädetään rikoslain (39/1889) 51 luvun 2 a §:ssä.  Ks. myös 
Suomen osalta kilpailulain (948/2011) 38 §. Kilpailulain mukaan elinkeinonharjoittaja on velvollinen vastaamaan 
tosiasioita koskeviin kysymyksiin ja toimittamaan asiakirjoja siinäkin tapauksessa, että tällaisia tietoja saatetaan 
käyttää sitä tai toista elinkeinonharjoittajaa vastaan sen toteamiseksi, että rikkomus on tapahtunut. Kilpailulakia 
koskevan hallituksen esityksen HE 88/2010, s. 80 mukaan elinkeinonharjoittajaa ei kuitenkaan Suomessakaan 
voida velvoittaa myöntämään syyllisyyttään kilpailulain rikkomiseen. Tämä perustuu Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 6 artiklaan ja sitä koskevaan oikeuskäytäntöön. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältää 
myös oikeuden olla myötävaikuttamatta omaan tuomioonsa. 
5 Näin asian C-481/19, DB v. Consob julkisasiamies Pikamäen ratkaisuehdotuksen kohta 97. Ks. esim. Funke v. 
Ranska, 25.2.1993, CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 ja alav. 29 mainitut tuomiot. Itsekriminointisuoja voi olla 
erilainen luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, koska se on ennen kaikkea yksilön autonomiaa ja ihmisar-
voa suojaava periaate, Pellonpää, Matti – Gullans, Monica –   Pölönen, Pasi – Tapanila, Antti, Euroopan ihmisoi-
keussopimus. 6. uudistettu painos. Alma Talent 2018, s. 684 (Pellonpää ym. 2018). Nämä ovat vain luonnollisilla 
henkilöillä.  
6 Tätä mieltä oli ennakkoratkaisupyynnön esittänyt Italian perustuslakituomioistuin, ks. C-481/19, DB v. Consob, 
kohdat 22–26 ja ratkaisuehdotuksen kohdat 25–26.  
7 EUT ei tuomiossaan lainkaan viittaa EIT:n tapaukseen A ja B v. Norja, 15.11.2016, 
CE:ECHR:2016:1115JUD002413011, eikä sitä tehdä myöskään julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa. Siten 
voidaan olettaa, ettei siinä esitetyillä oikeusohjeilla ole merkitystä pohdittaessa vaikenemisoikeutta hallinnolli-
sessa prosessissa. Lisäksi voidaan todeta, ettei ko. tuomiossa muutettu ns. Engel-kriteerejä.  
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2 SOVELLETTAVAT IHMISOIKEUSSOPIMUKSEN PERIAATTEET 

2.1 OIKEUS VAIETA 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevassa 6 artiklassa 
ei nimenomaisesti mainita vaikenemisoikeutta. Se on kuitenkin mainittu useissa kansainvälissä nor-
meissa8, ja EIT:n oikeuskäytännössä9 sen on todettu olevan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
ydinaluetta. Oikeus vaieta on osa itsekriminointisuojaa,10 koska tällä oikeudella suojellaan syytettyä 
viranomaisten väärinkäytöksen luonteiselta pakottamiselta, sillä pyritään välttämään virheitä lainkäy-
tössä ja takaamaan 6 artiklalla tavoiteltu päämäärä.11 

Vaikenemisoikeuden suojaamisella pyritään varmistamaan, ettei rikosasiassa syytteessä nojauduta 
syytetyn tahdon vastaisesti pakottamisen tai painostuksen avulla saatuihin todisteisiin.12 Tätä oikeut-
ta loukataan muun muassa tilanteessa, jossa epäiltyä uhkaa seuraamus, ellei hän todista, jonka jäl-
keen hän joko todistaa tai saa rangaistuksen kieltäydyttyään tekemästä niin.13 Vaikenemisoikeus ei 
voi perustellusti rajoittua rikkomusten tunnustamiseen tai huomautuksiin, jotka suoraan tukevat 
kuultavana olevan henkilön syyllisyyttä, vaan se kattaa myös sellaiset tiedot tosiseikkoja koskevista 
kysymyksistä, joita voidaan myöhemmin käyttää syytteen tukena ja joilla voi täten olla merkitystä 
kyseisen henkilön syyllisyyden toteamisen osalta tai hänelle määrättävän seuraamuksen osalta. Saa-
duilla tiedoilla voidaan esimerkiksi syytettyä vastaan todistella hänen kertomuksensa muuttumista 
tai ristiriitaisuutta taikka hänen yleistä epäluotettavuuttaan.14  

8 Ks. esim. kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 8/1976) 14 artikla, jossa 
listataan rikosprosessiin liittyvät minimioikeudet. Artiklan kohdan 3 alakohdan g mukaan henkilöä ei tule pakot-
taa todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyytensä. 
9 Funke v. Ranska, 25.2.1993, CE:ECHR:1993:0225JUD001082884, 44 kohta; John Murray v. Yhdistynyt kuningas-
kunta, 8.2.1996, CE:ECHR:1996:0208JUD001873191, 45 kohta. 
10 Ks. Hirvelä, Päivi – Heikkilä, Satu, Ihmisoikeudet – Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. 2. uudistettu painos. Alma 
Talent 2017, s. 418–419.  
11 John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta, 8.2.1996, 45 kohta. Ks. itsekriminointisuojasta yleisesti Pellonpää 
ym. 2018, s. 683–692. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohdistuvien yleisten vaatimusten lisäksi eräillä 
hallinnollisen päätöksenteon aloilla tulevat oikeudenkäynnissä noudatettavaksi myös EIS 5 artiklan sisältämät 
erityiset menettelyvaatimukset. Tällaisia ovat päätökset, joilla puututaan henkilökohtaiseen vapauteen, kuten 
henkilön tahdosta riippumatonta hoitoa tai ulkomaalaisen säilöönottoa koskevat asiat. Nämä 5 artiklan mukai-
set erityisvaatimukset edellyttävät muun muassa hallinnollisen vapauden rajoituksen perustelua, laillisuuden 
arviointia ja itsekriminointisuojan noudattamista. 
12 Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta, 17.12.1996, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791,  kohta 68.  
13 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, 13.9.2016, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108,  kohta 267. 
14 Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta, 17.12.1996, 71 kohta; Corbet ym. v. Ranska, 19.3.2015, 
CE:ECHR:2015:0319JUD000749411, kohta 34. Ks. myös Pellonpää ym. 2018, s. 684. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon myös itsekriminointiin liittyvä ja sitä todentava hyödyntämiskielto. Lainvastaisesti hankittujen to-
disteiden hyödyntämiskielto koskee itsekriminointisuojan vastaisesti tai muulla tavoin lainvastaisesti hankittuja 
todisteita. Ks. esim. laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 83 §, jonka mukaan hallintotuomioistui-
men tulee jättää hyödyntämättä laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden vastaisesti tai muulla tavoin lainvastai-
sesti hankittu selvitys, jos hyödyntäminen vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Lakia 
koskevan hallituksen esityksen kyseisen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 29/2018 vp, s. 152) tode-
taan, että rangaistuksen luonteista hallinnollista seuraamusta koskevassa asiassa selvitys on jätettävä hyödyn-
tämättä, jos se on hankittu pakkokeinon käyttämisen uhalla tai muutoin tahdonvastaisesti (esim. EIT Weh v. 
Itävalta 2004). Tällöin tulee huomioida rikosoikeudelliset periaatteet, jotka suojaavat asianosaista myös 
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On selvää, että vaikenemisoikeus ja itsekriminointisuoja koskevat kansallisesti määriteltyjä rikosoi-
keudellisia syytteitä. Sen sijaan ei ole ollut aina selvää, miten nämä oikeudet tulee huomioida hallin-
to-oikeudellisissa prosesseissa. Käsittelen tätä seuraavassa alaluvussa.  

2.2 RIKOSSYYTTEISTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLINNOLLISET SANKTIOT 

Siviilioikeuksien ja -velvollisuuksien15 lisäksi EIS 6 artiklaa sovelletaan myös rikossyytteisiin, joita 
hallinnolliset asiat voivat olla silloin, kun niissä on määrätty jäljempänä määritelty hallinnollinen 
sanktio. Prosessuaaliset vaatimukset, joita rikosprosesseilta vaaditaan, eivät kuitenkaan ole hallinnol-
listen sanktioiden osalta aivan yhtä tiukkoja.16 Julkisasiamies Pikamäe katsoi ratkaisuehdotuksessaan 
asiassa DB v. Consob, ettei tähän voida vedota vaikenemisoikeuden suppeamman tulkinnan perus-
teena, vaan vaikenemisoikeus kuuluu rikosprosessin ydinalueeseen ja se tulee silloin huomioida 
myös hallinnollisessa prosessissa, joissa määrätään hallinnollinen sanktio.17 

Rikossyyte on EIS 6 artiklan tarkoittama autonominen käsite, jolla on itsenäinen kansallisesta oikeu-
desta riippumaton sisältö.18 Kysymys siitä, tuleeko hallinnollinen prosessi rikossyytteenä EIS 6 artik-
lan soveltamisalaan, ratkaistaan EIT:n kehittämien ns. Engel-kriteerien19 pohjalta, eikä kansallisesti 
tehdyn hallintoprosessi vs. rikosprosessi jaon perusteella.20 Siten asiassa DB v. Consob vaikenemisoi-
keuden edellytyksiin vaikutti se, täyttivätkö siinä määrätyt hallinnolliset sanktiot Engel-kriteerit, jol-
loin kyse oli rikossyytteistä. 

Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan aina viittaa suoraan näihin Engel-kriteereihin, vaan se viittaa 
omaan aiempaan oikeuskäytäntöönsä, jossa vastaavat kriteerit on tuotu EU-oikeuden alaan. EU-
oikeudessa puhutaankin näiden osalta myös Bonda-perusteista.21 Perusteet ovat kuitenkin molem-
milla tuomioistuimilla samat, eli 1) rikkomisen luonnehdinta kansallisessa oikeudessa, 2) kyseisen 

rangaistuksen luonteista hallinnollista seuraamusta koskevassa hallintoprosessissa. Ks. Mäenpää, Olli, Oikeu-
denkäynti hallintoasioissa. Alma Talent 2019, s. 498–499. 
15 Käsite on Suomen oikeusjärjestyksessä yksityisoikeudellisiksi luonnehdittavia riita-asioita laajempi. Ks. käsit-
teen sisällöstä Pellonpää ym. 2018, s. 567–577. Ks. myös Nieminen, Kimmo J., Oikeudenmukainen verotuksen 
oikaisuvaatimusmenettely. Edilex-sarja 2020/28, 3.8.2020, s. 14–15. [www.edilex.fi/artikkelit/21222]. 
16 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 324–325; Pellonpää ym. 2018, s. 573; Nieminen 2020, s. 15. 
17 Ks. julkisasiamies Pikamäen ratkaisuehdotus asiaan C-481/19, DB v. Consob, jossa perustelut tälle tulkinnalle 
löytyvät kohdista 107–116. Tuomiossa EUT päätyikin lavean tulkinnan kannalle, muttei erikseen perustellut 
kantaansa. Aiemmin on tulkittu, ettei asiaa ratkaise tietyn oikeuden kuuluminen rikosprosessin ydinalueeseen, 
vaan se, ettei hallintoprosessissa näitä oikeuksia tarvitse huomioida yhtä tiukasti. Joka tapauksessa julkisasi-
amies erkani Jussila-tapauksessa (Jussila v. Suomi, 23.11.2006, CE:ECHR:2006:1123JUD00730530) todetusta 
oikeusohjeesta ja perusteli tätä EIT:n myöhemmillä kannanotoilla.  
18 Clayton, Richard – Tomlinson, Hugh, Fair Trial Rights. 2nd Edition. Oxford University Press. 2010, s. 120; 
Leanza, Piero – Pridal, Ondrej: The Right to a Fair Trial – Article 6 of the European Convention on Human Rights. 
Kluwer Law International BV, 2014, s. 24; Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 316; Pellonpää ym. 2018, s. 637; Nieminen 
2020, s. 15. 
19 Engel ym. v. Alankomaat, 8.6.1976, CE:ECHR:1976:1123JUD000510071. 
20 Pellonpää ym. 2018, s. 638; Nieminen 2020, s. 15. Ks. Engel-kriteereistä tarkemmin: Leanza − Pridal 2014, s. 
20–30; Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 342–355; Nieminen 2020, s. 15–16.  
21 Näin myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-481/19, DB v. Consob, kohta 53. C‑489/10, Bonda, 
EU:C:2012:319, kohdat 37–43. Ks. myös C‑617/10, Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, kohta 35. 
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rikkomisen luonne ja 3) sen seurauksen ankaruus, joka tekijälle voidaan määrätä.22 Jos yksikin näistä 
perusteista täyttyy, kyseessä on rikossyytteestä päättäminen ja siten ”rikosasia”.23 

Kaikki ne hallinnolliset asiat, joissa joko voidaan määrätä edellä mainittujen kriteerejä täyttäviä hal-
linnollisia sanktioita24 tai ne on jo määrätty, tulevat kokonaisuudessaan, eivätkä vain näiden sankti-
oiden osalta, EIS 6 artiklan soveltamisen alaan. Nämä kriteerit täyttyvät yleensä kaikkien hallinnollis-
ten maksuluonteisten sanktioiden osalta, jollei kyse ole vain sellaisesta maksun myöhästymisestä, 
jolle määrätään viivästyskorkoa tai muita vastaavia viivästysseuraamuksia, joiden tarkoitus on korva-
ta maksun myöhästymisestä aiheutuva koron menetys tai muu aiheutettu vahinko.25 Hallinnollisesta 
sanktiosta voidaan käyttää muun muassa nimikettä: rikkomusmaksu, rikemaksu, laiminlyöntimaksu, 
virhemaksu, korotus, uhkasakko, myöhästymismaksu ja tarkastusmaksu. Veron- ja tullinkorotuksissa 
on kyse hallinnollisista sanktioista. Hallinnollinen sanktio voi perustua joko kansalliseen lainsäädän-
töön tai EU-oikeuteen. Yleisen tietosuoja-asetuksen26 (GDPR) artiklassa 83 tällaisesta käytetään nimi-
tystä hallinnollinen sakko.27 EIT:n oikeuskäytännössä määrältään hyvin pienetkin hallinnolliset sank-
tiot on katsottu rikosoikeudellisiksi, jos muut edellytykset ovat täyttyneet.28  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myöntänyt vaikenemisoikeuden luonnollisille henkilöille, jotka 
eivät ole vastanneet hallintoviranomaisten kysymyksiin menettelyissä, joissa seuraamukset voivat 

22 Ks. C-481/19, DB v. Consob, kohta 42. Ks. myös saman asian julkiasiamiehen ratkaisuehdotus, kohta 53.
23 Nieminen 2020, s. 16. Ks. myös Clayton – Tomlinson 2010, s. 136; Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 343; Pellon-
pää ym. 2018, s. 640. 
24 Hallinnollinen sanktio määritellään lainkirjoittajan oppaassa [http://lainkirjoittaja.finlex.fi/], luvussa 12.10.2 ja 
Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen – Työryhmän mietintö 
(Oikeusministeriön julkaisu 52/2018), s. 20 seuraavasti: ”Hallinnollisena sanktiona eli rangaistusluonteisena 
hallinnollisena seuraamuksena voidaan lähtökohtaisesti pitää hallintopäätökseen perustuvaa seuraamusta, joka 
on asiallisesti rinnastettavissa rikosoikeudelliseen rangaistukseen ja jonka hallintoviranomainen määrää lain rikkomisen 
johdosta luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Useimmiten tällainen hallinnollinen sanktio sisältää 
velvoitteen suorittaa rangaistusluonteinen seuraamusmaksu.”    
25 Asian arvioiminen ei aina ole yksiselitteistä. Päätöksessä KHO 2019:35 ei ollut kyse hallinnollisesta 
sanktiosta koska seisonta-aikana ajoneuvon käytöstä vakuutusyhtiölle maksettava hyvike oli sopimusoikeudellinen 
maksuseuraamus, eikä vakuutusyhtiö ole julkisyhteisö. Päätöksessä KHO 2016:186 todettiin, että alkoholilain 22 §:n 1 
momentissa säädettyjen seuraamusten tarkoituksena on turvata laissa luvanhaltijalle asetettu luotettavuutta koskeva 
edellytys. Kysymyksessä ei KHO:n mukaan ollut rikosoikeudellinen tai siihen rinnastettava seuraamus. KHO ei 
kuitenkaan enemmälti perustele ratkaisuaan. Tällaisia erilaisiin ammattiryhmiin kohdistuvia kurinpitorangaistuksia on 
EIT:n oikeuskäytännössä usein pidetty siviilioikeudellisina, eikä rikosoikeudellisina rangaistuksina, ks. Hirvelä – Heikkilä 
2017, s. 346–347 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. Vastaavasti päätöksessä KHO 2013:172 todettiin, että ampuma-
aseen hallussapitoluvan peruuttaminen ei ollut rikosoikeudellinen rangaistus. Perusteluissa KHO viittasi yleisen 
turvallisuuden takaamisen lisäksi mm. EIT:n tuomioihin, jotka koskivat anniskeluoikeuden ja taksiluvan peruutuksia, 
joita ei oltu luonnehdittu rikosoikeudellisiksi rangaistuksiksi. 
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1—88. 
27 Hallinnollisista sanktioista on tehty oikeusvertaileva selvitys: Halila, Leena – Lankinen, Veronica – 
Nilsson, Annika, Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie. Copenhagen: Nordisk Ministerråd 2018. 
[www.norden.org/nordpub](1.4.2021). 
28 Ks. veronkorotusten osalta Jussila v. Suomi, 23.11.2006, kohdat 37 ja 38; Nykänen v. Suomi, 20.5.2014, 
CE:ECHR:2014:0520JUD001182811, kohta 40; Kiiveri v. Suomi, 10.2.2015,  CE:ECHR:2015:0210JUD005375312, kohta 31.  
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olla EIT:n oikeuskäytännön Engel-kriteerien mukaisesti luonteeltaan rikosoikeudellisia.29 Asiassa DB v. 
Consob oli kyse hallinnollisesta sanktiosta, joka määrättiin henkilön kieltäydyttyä vastaamasta viran-
omaisen esittämiin kysymyksiin. Asia tuli siten EIS 6 artiklan soveltamisen alaan. Asiassa EUT:n anta-
mat oikeusohjeet tulevat sovellettaviksi kaikissa niissä hallinnollisissa prosesseissa, joissa on mahdol-
lista määrätä vastaava hallinnollinen sanktio luonnolliselle henkilölle.30   

Hallinnolliset asiat voivat ainakin tietyissä tilanteissa tulla EIS 6 artiklan soveltamisalaan myös silloin, 
kun hallintoprosessissa saatuja todisteita voidaan käyttää samaan henkilöön kohdistuvassa rikospro-
sessissa syyllisyyden toteen näyttämiseksi. Käsittelen näitä tilanteita seuraavassa alaluvussa, vaikka 
varsinaiset ne bis in idem -tilanteet jäävätkin artikkelin ulkopuolelle. 

2.3 ITSEKRIMINOINTISUOJA, JOS MAHDOLLISUUS RIKOSPROSESSIIN 

Asiassa DB v. Consob ei voitu poissulkea mahdollista rikosprosessia. EUT totesi tuomion kohdassa 
44, että itsekriminointisuojan toisi myös se, jos hallinnollisessa prosessissa saatuja todisteita voidaan 
käyttää samaan henkilöön kohdistuvassa rikosasiassa rikokseen toteen näyttämiseksi, vaikka määrät-
tyä hallinnollista sanktiota ei pidettäisikään luonteeltaan rikosoikeudellisena.31 Vaikenemisoikeus 
tulisi EUT:n mukaan sovellettavaksi siten riippumatta hallinnollisen sanktion luonteesta, koska asias-
sa oli Italian lain mukaan mahdollisuus myös rikosprosessiin.  

Kaksoisrangaistavuuden tilanteissa aikaisemmassa oikeuskäytännössä on katsottu, että itsekrimi-
nointisuoja voisi tulla hallinnollisessa prosessissa sovellettavaksi, kun hallinnollisella prosessilla ja 
rikosprosessilla on läheinen yhteys toisiinsa. Edellytyksenä on pidetty, että epäiltyyn on pakkokeino-
ja käytettäessä jo kohdistunut rikosepäily.32 EUT:n ratkaistavana ei nyt ollut kysymys samanaikaisesta 
vireillä olevasta rikosprosessista, vaan hallinnollisesta sanktiosta tilanteessa, jossa rikosoikeudellisten 
seuraamusten määräämistä ei oltu samassa asiayhteydessä rajoitettu.33  

Kaksoisrangaistavuuden kieltoa koskevat arvioinnit on rajattu tämän artikkelin ulkopuolelle. Todet-
takoon kuitenkin seuraava. EIT on tapauksessa A ja B v. Norja34 linjannut verotuksen alalla, että kun 
veronkorotuksen määrääminen ja sen jälkeinen rikostuomio olivat olleet sisällöllisesti ja ajallisesti 

29 J.B. v. Sveitsi, 3.5.2001, CE:EHCR:2001:0503JUD003182796 (Veronkiertoa koskeva tutkintamenettely, jossa 
viranomaiset yrittivät pakottaa henkilöä ilmoittamaan tulonsa, joita hän ei ollut ilmoittanut veroilmoituksella ja 
antamaan tätä koskevat dokumentit. Pyyntöjä tehostettiin seuraamusmaksuilla.); Shannon v. Yhdistynyt kunin-
gaskunta, 4.10.2005, CE:EHCR:2005:1004JUD000656303 (Väärää kirjanpitoa ja laitonta kartellia koskeva menet-
tely); Chambaz v. Sveitsi, 5.4.2012, CE:EHCR:2012:0405JUD001166304 (Veronkiertoa koskeva tutkintamenettely). 
30 Julkisasiamies Pikamäe toteaa asian C-481/19 DB v. Consob ratkaisuehdotuksen kohdassa 61, että kun tut-
kitut seuraamukset luokitellaan tuomiossa Bonda esitettyjen perusteiden kannalta rikosoikeudellisiksi, 
vaikenemisoikeuden tunnustaminen on automaattinen toimenpide. Tuomiossa tätä mainintaa ei ole.  
31 Tältä osin tuomioistuin ei viittaa suoraan mihinkään oikeustapaukseen. Ainakin EIT:n tuomiossa I.J.L., G.M.R. ja 
A.K.P. v. Yhdistynyt kuningaskunta, 19.9.2000, CE:ECHR:2000:0919JUD002952295, itsekriminointisuojaa on 
katsottu loukatun myös tilanteessa, jossa syyttäjä oli käyttänyt syytettyä vastaan näyttönä sellaisia tietoja, joita 
syytetty oli velvoitettu antamaan rikosasiaa edeltäneessä hallinnollisessa tarkastuksessa. Ks. myös alaviitteessä 
29 mainitut tuomiot. 
32 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 428. Ks. Weh v. Itävalta, 8.4.2004, CE:ECHR:2004:0408JUD003854497, kohdat 41–43 
ja siinä viitattu oikeuskäytäntö. 
33 Italian lainsäädännössä ei tältä osin ollut ns. palomuurisäännöstä, joka estää samojen tietojen käyttämisen 
molemmissa prosesseissa. Vastaava tilanne on Suomessa verotuksessa. Ulosottomenettelyssä palomuurisä-
ännös löytyy.  
34 A ja B. v. Norja, 15.11.2016. 
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riittävän läheisessä yhteydessä toisiinsa, prosesseja voitiin pitää osana kansallisen lainsäädännön 
mukaista yhdistettyä seuraamusjärjestelmää, jossa molemmat seuraamukset olivat mahdollisia, jos 
puutteellinen veroilmoitus johti virheelliseen verotukseen. EIT:n tuomio A ja B v. Norja muutti aikai-
sempien EIT:n tuomioiden kantaa, joissa hallinnollinen sanktio aina esti samassa asiassa rikossyyt-
teen.35 EIT:n tuomiosta A ja B v. Norja ei kuitenkaan voida vetää suoria johtopäätöksiä EUT:n kysy-
myksessä olevan asian lopulliseen kansalliseen ratkaisuun Italiassa. Joka tapauksessa, jos asiassa DB 
v. Consob hallinnollinen sanktio ei olisi rikosoikeudellinen, niin silloin mahdollinen myöhempi rikos-
oikeudellinen sanktio olisi ainoa rangaistusluonteinen sanktio, eli kysymys ei olisi kahdesta rangais-
tusluonteisesta sanktiosta. Ennakkoratkaisupyynnön tehnyt tuomioistuin lähti kuitenkin siitä, että
asiassa määrätyt hallinnolliset seuraamukset olivat luonteeltaan rangaistuksenluonteisia. Tämän
vuoksi asiassa jää ainakin jossain määrin avoimeksi kysymys kaksoisrangaistavuuden kiellon sovel-
tumisesta. Kun hallinnollinen sanktio ja rikosoikeudellisen sanktio ovat mahdollisia samassa yhtey-
dessä, itsekriminointisuoja tulee tällaisessa tilanteessa ottaa huomioon siitäkin huolimatta, että ri-
kosoikeudellinen sanktio ei tosiasiassa tulisikaan sovellettavaksi.

EIT:n oikeuskäytännön mukaan itsekriminointisuoja ei kuitenkaan koske tavanomaista ilmoitusvel-
vollisuutta, mistä asiassa DB v. Consob ei ollut kyse. Käsittelen tätä tarkemmin johtopäätösten yhtey-
dessä luvussa 5. 

3 TUOMION TAUSTA 

Italian rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen Consob (Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa) oli määrännyt luonnolliselle henkilölle DB hallinnollisia seuraamusmaksuja sisäpiiritiedon 
väärinkäytöstä ja sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta. Hänelle määrättiin hallinnollinen seu-
raamusmaksu myös sen vuoksi, että hän oli toistuvasti pyytänyt lykkäämään kuulemistilaisuutta, 
johon hänet oli kutsuttu, ja saavuttuaan sinne hän oli kieltäytynyt vastaamaan hänelle esitettyihin 
kysymyksiin.  

DB:n valitettua asiassa aina Italian ylimpään tuomioistuimeen, tämä esitti Italian perustuslakituomio-
istuimelle kaksi kysymystä. Näistä toisen osalta Italian perustuslakituomioistuin päätti esittää ennak-
koratkaisukysymyksen EUT:lle. Asia tuli unionin tuomioistuimelle käsiteltäväksi, koska asian taustalla 
oli EU-oikeudellinen sääntely ja sitä koskeva seuraamus, jolloin on kysymys EU-oikeuden soveltami-
sesta.36 EU-oikeudelliset asiat kuuluvat EUT:n toimivaltaan, ja perusoikeuksien ollessa kyseessä asi-

35 Määrättyjä veronkorotuksia pidettiin edelleen Engel-kriteerien perusteella rikosoikeudellisina hallinnollisina 
sanktioina, ks. A ja B. v. Norja, 15.11.2016, kohdat 107, 136–139. Myöskään Norjassa ei ollut verotuksessa pa-
lomuurisäännöstä.  
36 Ks. Nieminen 2020, s. 11 alav. 69. Siinä mainitussa oikeuskäytännössä C-617/10, Åkerberg Fransson EUT 
katsoi, että arvonlisäveropetoksen vuoksi vireille pannussa rikosoikeudenkäynnissä oli kysymys unionin oikeu-
den soveltamisesta. Sitä vastoin asiassa C-469/18, Belgische Staat, EU:C:2019:895, kun arvonlisäveron karusellip-
etoksen tutkinnan yhteydessä saatuja tietoja käytettiin hyväksi tuloveropäätöksen perusteena, kyseessä ei ollut 
unionin oikeuden soveltamin. Sen määrittämiseksi, onko kansallisen säännöstön soveltamisen osalta kyse pe-
rusoikeuskirjan 51 artiklassa tarkoitetusta unionin oikeuden soveltamista, on muiden seikkojen ohessa tarkas-
tettava se, onko sen tavoitteena unionin oikeuden säännöksen täytäntöönpano, tämän säännöstön luonne sekä 
se, tavoitellaanko sillä eri päämääriä kuin niitä, joita unionin oikeus koskee, vaikka se voikin vaikuttaa välillisesti 
viimeksi  mainittuun, sekä se, onko olemassa erityinen alaa koskeva tai siihen mahdollisesti vaikuttava unionin 
oikeuden säännöstö, ks. C-206/13, Siragusa, EU:C:2014:126, kohta 25 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. 
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aan sovellettiin EU:n perusoikeuskirjaa.37 Puhtaasti kansalliseen tilanteeseen perusoikeuskirja ei tule 
sovellettavaksi.38 Tällöin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja mahdollisesti ihmisoikeussopimusta.  

Italian perustuslakituomioistuimen mukaan asiassa esiin tuotuihin Italian perustuslain, unionin oi-
keuden ja kansainvälisen oikeuden säännöksiin perustuva oikeus vaieta ja olla edistämättä oman 
syyllisyytensä toteamista ei voi oikeuttaa sitä, että henkilö kieltäytyy osallistumasta Consobin mää-
räämään kuulemistilaisuuteen tai viivyttää osallistumistaan siihen. Hänelle tulee kuitenkin taata oi-
keus olla vastaamatta kuulemistilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin. Italian perustuslakituomioistuin 
epäili, että viimeksi mainitusta ei ole asiassa takuita.  

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan asiassa oli otettava huomioon vaara siitä, että 
viranomaisen kanssa tehtävän yhteistyön rikkomisesta määrätty hallinnollisen seuraamus voi tosiasi-
allisesti edistää oletetun tekijän vastaisen rikossyytteen esittämistä. Kyseinen tuomioistuin korosti 
tältä osin, että Italian oikeudessa sisäpiiritiedon väärinkäyttö, joista DB:tä syytetään, on samalla sekä 
hallinnollinen rikkomus että rikosoikeudellinen rikos ja että niihin liittyviä menettelyjä voidaan panna 
vireille ja toteuttaa samanaikaisesti EU:n perusoikeuskirjan 50 artiklassa vahvistetun ne bis in idem 
-periaatteen asettamissa rajoissa. 

Italian perustuslakituomioistuin kysyikin EUT:lta ennakkoratkaisukysymyksenä, miten asiassa rele-
vanttia sekundaarioikeutta direktiivin 2003/6/EY (MAD I) 14 artiklan 3 kohtaa ja asetuksen N:o 
596/2014 (MAR, markkinoiden väärinkäyttöasetus) 30 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulisi tulkita? 
Sallitaanko niissä jäsenvaltioiden olla määräämättä seuraamuksia henkilölle, joka kieltäytyy vastaa-
masta viranomaisen kysymyksiin, joiden johdosta voisi tulla ilmi hänen syyllisyytensä rikkomukseen, 
josta voidaan määrätä rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia? Lisäksi perustuslakituomiois-
tuin kysyi, ovatko edellä mainitut sekundaarisäännökset yhteensopivia primaarioikeuteen kuuluvien 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan kanssa, kun niitä tulkitaan EIS 6 artiklaa koskevan EIT:n oikeuskäy-
tännön ja jäsenvaltioiden yhteisten valtiosääntöperinteiden valossa? EUT hieman muotoili kysymyk-
siä ja yhdisti ne yhdeksi kysymykseksi, johon se vastasi.  

4 TUOMION PÄÄKOHDAT 

Unionin tuomioistuin ensin torjui asiassa esitetyn muodollisen prosessivaatimuksen. Tämä jälkeen 
EUT viittasi EU:n perusoikeuskirjan 47 ja 48 artikloihin, joissa vahvistetaan muun muassa oikeus oi-
keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettama. Euroopan ihmisoikeussopimuksesta EUT 
totesi, että vaikka se ei ole osa EU:n oikeusjärjestystä, siinä tunnustetut perusoikeudet ovat yleisinä 
periaatteina osa EU-oikeutta.39 Lisäksi perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdassa säädetään, että pe-
rusoikeuskirjan oikeudet vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia ja että 

 
37 Ks. EUT:n ja EIT:n toimivallasta Äimä, Kristiina, Veroprosessioikeus. WSOYpro, 2011, s. 42–46. Perusoikeuskir-
jan 51 artiklan sanamuodon mukaan perusoikeuskirja koskee unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissi-
jaisuusperiaatteen mukaisesti. Perusoikeuskirja koskee kuitenkin myös jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia, kun 
ne soveltavat EU-oikeutta, ks. Äimä 2011, s. 49; Mäenpää, Olli, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 5. uudis-
tettu painos. Edita 2016, s. 35; Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. Alma Talent 2018, s. 90; Mäenpää 2019, s. 38–39; 
Nieminen 2020, s. 11. 
38 Nieminen 2020, s. 11–12. Vrt. toisin Äimä 2011, s. 49. Ks. kuitenkin C-469/18, Belgische Staat ja erityisesti 
julkisasiamies Kokott ratkaisuehdotuksen, EU:C:2019:597, kohdat 38–39. 
39 Ks. myös Äimä 2011, s. 46. 



 
 

 

 

 
9 

Edita Publishing Oy 2021 

 

niiden merkitys ja ulottuvuus ovat samat. Tällä pyritään varmistamaan tarvittava johdonmukaisuus 
näiden oikeuksien välillä vaikuttamatta kuitenkaan unionin oikeuden ja unionin tuomioistuimen 
itsenäisyyteen.40  

Vaikenemisoikeutta on kunnioitettava myös hallinnollisessa prosessissa silloin, kun asiassa on kyse 
menettelystä, jossa voidaan määrätä EIT:n oikeuskäytännössä määrittelemät Engel-kriteerit täyttäviä 
hallinnollisia sanktioita. EUT totesi kuitenkin nyt käsillä olevan tuomion kohdassa 41, ettei vaike-
nemisoikeus voi kuitenkaan oikeuttaa kieltäytymistä kaikesta yhteistyöstä toimivaltaisten viran-
omaisten kanssa, kuten kieltäytymistä osallistua viranomaisen järjestämään kuulemiseen tai viivytte-
lytoimia, joilla pyritään lykkäämään tämän kuulemisen pitämistä. 

Asiassa ei otettu suoraan kantaa, olivatko siinä kyseessä olevat hallinnolliset seuraamukset luonteel-
taan rikosoikeudellisia, vaan tämä jätettiin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tarkistetta-
vaksi.41 Tämä on tosiasioita ja osin kansallista lainsäädäntöä koskeva kysymys, jonka EUT jättää lo-
pullisesti kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. EUT:n on ollut aiemmassa oikeuskäytännössä 
kuitenkin varsin selväsanainen ja on katsonut, että eräillä Consobin määräämillä hallinnollisilla seu-
raamuksilla oli selvästi tarkoitus rangaista42 ja että ne olivat niin ankaria, että ne olivat luonteeltaan 
rikosoikeudellisia.43 Tällöin kansalliselle tuomioistuimelle ei juuri jää asiassa tulkinnan varaa.   

EUT totesi vielä, että vaikka DB:lle määrättyjä seuraamuksia ei pidettäisi luonteeltaan rikosoikeudelli-
sina, tarve kunnioittaa vaikenemisoikeutta viranomaisen suorittamassa tutkintamenettelyssä voi 
johtua myös siitä, että kansallisen lainsäädännön mukaan tässä menettelyssä saatuja todisteita voi-
daan käyttää samaan henkilöön kohdistuvassa rikosasiassa rikokseen syyllistymisen toteen näyttä-
miseksi.44 Näin oli tilanne Italian oikeuden mukaan DB:n asiassa.  

EUT katsoi, että perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklojen oikeuksiin sisältyvä vaikenemisoikeus on estee-
nä sille, että henkilölle määrätään hallinnollinen sanktio siitä, että hän kieltäytyy antamasta viran-
omaiselle vastauksia, joista saattaisi ilmetä hänen vastuunsa rikkomuksista. Tätä arviointia ei voida 

 
40 Samoin kuin EIS:ssa, perusoikeuskirjan art. 47 ja 48 ei mainita erikseen vaikenemisoikeutta, vaan sen 
katsotaan sisältyvän oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettamaan, ks. asian C-481/19, DB v. 
Consob ratkaisuehdotuksen kohta 49. Tuomiossa ei ole viitattu direktiiviin 2016/343, 9.3.2016, eräiden syyt-
tömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä, sillä sen resitaalin 11 mukaan direktiiviä ei olisi sovellettava siviilioikeudellisiin 
menettelyihin eikä hallinnollisiin menettelyihin, mukaan lukien hallinnolliset menettelyt, joissa voidaan määrätä 
seuraamuksia, kuten kilpailuun, kauppaan, rahoituspalveluihin, tieliikenteeseen, veroihin tai veronkorotuksiin 
liittyvät menettelyt, eikä näihin menettelyihin liittyviin hallintoviranomaisten tutkimuksiin. Sen soveltamisala on 
siten rajatumpi kuin EIS:n.  
41 C-481/19, DB v. Consob, kohta 43. 
42 Tämä on yleistä hallinnollisilla sanktioilla. Esim. verotusmenettelyssä veronkorotuksella ja myöhästymis-
maksulla on tarkoitus rangaista veroilmoituksen antamatta jättäminen tai sen antaminen myöhässä, virheel-
lisenä tai puutteellisena.  
43 C-537/16, Garlsson Real Estate ym., EU:C:2018:193, kohdat 34–35, joissa todetaan, että Consobin määräämän 
seuraamuksen tarkoituksena ei ollut ainoastaan korvata rikkomuksesta aiheutunutta vahinkoa, vaan sen tarkoi-
tuksena oli myös rangaista ja se oli näin ollen luonteeltaan rikosoikeudellinen. Lisäksi tämä hallinnollinen 
seuraamusmaksu, voi olla jopa kymmenkertainen markkinoiden manipuloinnista saadun tuoton tai hyödyn 
määrä ja on siten erittäin ankara. Ks. myös C-596/16 ja C-597/16, Di Puma ja Zecca, EU:C:2018:192, kohta 38; 
Grande Stevens v. Italy, 4.3.2014, CE:ECHR:2014:0304JUD001864010, kohta 101; C-524/15 Menci, 20.3.2018, 
kohdat 31–32.  
44 C-481/19, DB v. Consob, kohta 44. 
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EUT:n mukaan kyseenalaistaa aiemmalla kilpailuoikeutta koskevalla oikeuskäytännöllä, jossa yritys 
voidaan velvoittaa toimittamaan kaikki tarvittavat selvitykset sen tiedossa mahdollisesti olevista tosi-
seikoista ja toimittamaan niihin liittyvät asiakirjat, vaikka niitä voidaan käyttää muun muassa näyttä-
mään toteen yrityksen kilpailunvastainen toiminta.45 Tässä oikeuskäytännössä on nimittäin myös 
katsottu, ettei yritykselle voida asettaa velvollisuutta antaa vastauksia, joiden seurauksena sen olisi 
myönnettävä tällaisen rikkomuksen olemassaolo.46 EUT katsoi myös, että tämä kilpailuoikeutta kos-
keva oikeuskäytäntö koskee yrityksiä ja niiden yhteenliittymiä, eikä sitä voida analogisesti soveltaa 
luonnollisten henkilöiden vaikenemisoikeuden ulottuvuutta arvioitaessa.  

EUT muistutti, että sekundaarioikeutta on tulkittava niin pitkälle kuin mahdollista primaarioikeuden 
ja erityisesti perusoikeuskirjan määräysten mukaisesti. Niinpä tilanteessa, jossa unionin sekundaari-
oikeutta voidaan tulkita eri tavoin, etusija on annettava tulkinnalle, jonka ansiosta säännös on pri-
maarioikeuden mukainen.47 Direktiivin 2003/6/EY 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvalti-
oiden on määritettävä seuraamukset, jos direktiivin 12 artiklassa tarkoitetussa tutkimuksessa kieltäy-
dytään yhteistyöstä. Viranomaisella on lisäksi oltava oikeus vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja tarvit-
taessa kutsua henkilö kuultavaksi. EUT:n mukaan mikään ei estä tulkitsemasta direktiivin kohtaa 
siten, ettei seuraamuksia määrättäisi tilanteessa, jossa kuultuna oleva henkilö kieltäytyy vastaamasta 
viranomaiselle itsekriminointisuojan vuoksi. Tällainen tulkinta olisi myös primaarioikeuden mukai-
nen.  

Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annettua sääntelyä olikin EUT:n mukaan tulkitta-
va siten, että jäsenvaltioiden sallitaan jättävän määräämättä seuraamuksia luonnolliselle henkilölle, 
joka kieltäytyy viranomaisen suorittamassa tutkimuksessa antamasta vastauksia. Näin on silloin, jos 
tiedoista saattaa ilmetä, että hän vastaa rikkomuksesta, josta voidaan määrätä luonteeltaan rikosoi-
keudellisia hallinnollisia seuraamuksia, tai että hän on rikosoikeudellisessa vastuussa. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 TUOMION VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA 

Unionin tuomioistuin laajensi vaikenemisoikeuden koskemaan luonnollisten henkilöiden osalta myös 
tosiseikkoja silloin, kun uhkana vaikenemisesta on luonteeltaan rikosoikeudellinen hallinnollinen 
sanktio tai muu rikosoikeudellinen seuraamus. Vaikenemisoikeus vaikuttaa nyt tuodun luonnollisten 
henkilöiden osalta vastamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä.48 Vaikenemis-

 
45 EUT viittaa tuomioihin asioissa 374/87, Orkem v. komissio, kohta 34; C‑301/04 P, komissio v. SGL Carbon, 
kohta 41 ja C‑407/04 P, Dalmine v. komissio, kohta 34. 
46 374/87, Orkem v. komissio, kohta 35; C‑301/04 P, komissio v. SGL Carbon, kohta 42. 
47 Ennakkoratkaisumenettelyssä tuskin olisi voitu todeta sekundäärioikeutta primaarioikeuden vastaiseksi.  
48 Anna Sakellaraki on tuomiota kommentoidessaan todennut, että ensimmäisen kerran kahden tuomioistui-
men oikeuskäytäntö on täydessä balanssissa ja symbioosissa keskenään vaikenemisoikeuden osalta, ainakin 
mitä tulee luonnollisiin henkilöihin. Nähtäväksi jää, seuraako EIT vastaavasti EUT:n viitoittamaa tietä oikeushen-
kilöiden osalta, Sakellaraki, Anna, ”You have the right to remain silent” during punitive administrative procee-
dings, CJEU confirms – Case C-481/19 DB v. Consob. European Law Blog, 25.2.2021. 
[https://europeanlawblog.eu/2021/02/25/you-have-the-right-to-remain-silent-during-punitive-administrative-
proceedings-cjeu-confirms-case-c%E2%80%91481-19-db-v-consob/] (31.3.2021). 
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oikeudelle on annettava hallinnollisessa prosessissa yhtenevä tulkinta Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.  

DB:llä oli asiassa vaikenemisoikeus siitä huolimatta, että sanktio ei olisi luonteeltaan rikosoikeudelli-
nen, koska hänellä oli joka tapauksessa uhka mahdollisesta rikosprosessista.49 Huomionarvoista on, 
että kyseessä eivät olleet yhtäaikaiset rinnakkaiset prosessit, vaan hallinnollisilla sanktioilla pyrittiin 
saamaan henkilö vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin nimenomaan hallinnollisessa proses-
sissa, eikä rikosprosessia sillä hetkellä ollut tiedossa.  

On selvää, että tuomio koskee välittömästi sisäpiiritiedon väärinkäytöstilanteita. Tuomiossa ei kui-
tenkaan ole mitään viitteitä siitä, etteikö se tulisi samalla tavoin sovellettavaksi kaikissa perusoikeus-
kirjan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, eli silloin kun sovelletaan EU-oikeutta välittömästi tai 
välillisesti (EU-oikeuteen pohjautuva kansallinen säännös). EU-oikeutta sovelletaan muun muassa 
arvonlisäverotuksessa, tulliverotuksessa, tietyiltä osin välittömässä verotuksessa ja kilpailuoikeudes-
sa. Tuomion vaikutus ei kuitenkaan jää näihin. Unionin tuomioistuin ja Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin ottavat tuomioissaan huomioon toisen tuomioistuimen kannanotot ja pyrkivät viimeiseen 
saakka olla astumasta toisen varpaille ja tekemästä ristiriitaisia ratkaisuja toisen kanssa.50 Tämä käy 
hyvin ilmi tämänkin tuomion perusteluista, joissa on runsaasti viitattu EIT:n tuomioihin. On siis ole-
tettavaa, että asia ratkaistaisiin EIT:ssä vastaavalla tavalla. Myös perustuslain 21 §:n 2 momentin oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen tulkinta määräytyy pitkälti EIS 6 artiklan tulkintojen 
mukaisesti.51 Lisäksi tuomio pohjautui pitkälti jo annettujen EIT:n tuomioiden tulkintaan. Tuomio ei 
siis sinänsä tuonut juurikaan uutta, se vain yhdisti kahden tuomioistuimen tulkintalinjat tuoden EIT:n 
luonnollisia henkilöitä koskevan oikeuskäytännön nyt myös EU-oikeuden alaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikenemisoikeus ja itsekriminointisuoja tulee luonnollisten henkilöiden osalta huomioida aina, 
kun hallinnollisessa prosessissa on mahdollisuus rikosoikeudelliselle hallinnolliselle sanktiolle tai 
rikosprosessille.52 

Tuomiossa todettiin myös, ettei henkilö voi kieltäytyä kaikesta yhteistoiminnasta viranomaisten 
kanssa. Kuultavaksi oli saavuttava, eikä tilaisuutta voinut siirtää loputtomasti. Tuomiota on mahdol-
lista tulkita siten suppeasti, ettei se koske ilmoitusvelvollisuutta eikä tiettyjä pyydettyjä dokumentte-
ja, ainakaan silloin, jos niistä ei suoraan voi todeta rikkomusta.53 Nämä velvoitteet täytettyään henki-
lön ei kuitenkaan enää tarvitse aktiivisesti osallistua asian selvittämiseen.  

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei itsekriminointisuoja koskisi ilmoitusvelvollisuutta. Siten esimer-
kiksi verovelvollisen tulisi antaa veroilmoituksensa ja muut tarvittavat tiedot verotuksen toimittamis-
ta varten.54 Esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksessä KKO 2012:16 on asiasta todettu kohdassa 
40: 

 
49 Ks. vastaavasti Sakellaraki 2021. 
50 Ks. Sakellaraki, Anna, Halcyon Day for the Right to Silence: AG Pikamäe’s Opinion in Case DB v. Consob. Eu-
ropean Papers – A Journal on Law and Integration, 5(3) 2020, s. 1543–1554, 1552, jossa hän kuvailee kahden 
tuomioistuimen yhteiseloa ”symbiotic relationship with each other”. 
51 Äimä 2011, s. 79; Nieminen 2020, s. 8. 
52 Näin myös Sakellaraki 2021; Jourdan, Jérémie – Powell, Mark – Raphaelson, Ira – Rogers, Alexandra – Gidley, 
J. Mark, The European Court of Justice affirms the right to silence. 
[https://www.whitecase.com/publications/alert/european-court-justice-affirms-right-silence] (1.4.2021). 
53 Ilmoitusvelvollisuuden rajoista ei toistaiseksi ole vielä selkeää oikeuskäytäntöä.  
54 Ks. verotuksen osalta Äimä 2011, s. 172–183. 
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Mainittu periaate (itsekriminointisuoja) ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö voisi yleisesti 
kieltäytyä laissa säädetystä tietojenantovelvollisuudestaan esimerkiksi verotus- tai ulosotto-
menettelyssä. Korkeimman oikeuden käytännössä onkin katsottu, ettei itsekriminointisuoja tu-
le kysymykseen vielä silloin, kun henkilö ei ole ollut rikoksesta epäillyn asemassa täyttäessään 
tietojenantovelvollisuuttaan vuosittaisessa veroilmoitusmenettelyssä (KKO 2011:35). Itsekrimi-
nointisuoja voi sen sijaan tulla kysymykseen tilanteessa, jossa tietojenantovelvollisuuden täyt-
täminen saattaisi henkilön syytteen vaaraan aikaisemmasta menettelystä, johon liittyen hä-
neen jo on kohdistettu rikosepäily (KKO 2010:49 ja KKO 2011:46). Kysymys vaitiolo-oikeuden 
olemassaolosta on ratkaistava tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella. Huomiota on 
tällöin kiinnitettävä muun muassa epäillyltä vaadittavien tietojen ja esimerkiksi vireillä olevaan 
rikostutkintaan liittyvien seikkojen asialliseen yhteyteen (KKO 2010:49). 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut tapauksessa Allen v. Yhdistynyt Kuningaskunta kantaa 
sanktiouhkaiseen ilmoitusvelvollisuuteen.55 Siinä Allenia vaadittiin antamaan verotusta varten selvi-
tys varoistaan ja veloistaan. Selvityksen antamatta jättäminen oli sanktioitu. Ilmoituksen jättämisen 
jälkeen Allenia vastaan nostettiin syyte veropetoksesta, koska hän oli selvityksessä antanut vilpillises-
ti väärää ja harhaanjohtavaa tietoa. EIT:n mukaan kysymys ei ollut siitä, että hänet olisi pakotettu 
selvittämään syyllisyyttään aiemmin tekemäänsä rikokseen vaan kysymys oli rikoksesta itsestään.56 
Oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen ei voitu ymmärtää niin, että se 
suojaisi yleisesti toimia, joilla pyrittiin haittaamaan verotarkastuksia. Ilmoitusvelvollisuuden täyttä-
mistä sanktion uhalla ei nähty myöskään sopimattomana pakottamisena. Asiassa DB v. Consob ei 
kuitenkaan ollut kyse ilmoitusvelvollisuudesta, vaan vastaamisesta esitettyihin kysymyksiin kuulemis-
tilaisuudessa. Niinpä EUT ei tuomiossaan lainkaan viittaa Allen-tapauksen tuomioon.  

Säännönmukainen verotus tai muu ilmoitusvelvollisuus poikkeaa siitä, kun lisäselvitystä vaaditaan 
hallinnollisen sanktion uhalla. Normaalista ilmoitusvelvollisuudesta poikkeaa myös tilanne, jossa 
samanaikaisesti esitutkinnan toimittamisen kanssa tehtävässä verotarkastuksessa vaaditaan verovel-
volliselta verotukseen vaikuttavia tietoja.57 Tällainen tilanne esti myös vääristä tiedoista rankaisemi-
sen, vaikka normaalisti väärien tietojen antaminen verotusmenettelyssä voi johtaa syytteeseen vero-
petoksesta.58 Verohallinto onkin todennut, että tällaisessa tilanteessa luovutaan verotusmenettelyyn 
sisältyvästä laajasta ilmoittamis- ja selvittämisvelvollisuudesta, koska tällöin saatavat tiedot voivat 
johtaa niiden hyödyntämiskieltoon.59  

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksessä KHO 2016:100 oli kyse tilanteesta, jossa 
Verohallinto oli saanut ulkomailta vertailu- tai muun tiedon perusteella viitteitä siitä, että ve-
rovelvollisella saattoi olla veroilmoituksessa ilmoittamattomia tuloja tai varallisuutta. KHO:n 

 
55 Allen v. Yhdistynyt Kuningaskunta, 10.9.2002, CE:ECHR:2002:0910DEC007657401. Ks. vastaavasti King v. Yh-
distynyt Kuningaskunta, 8.4.2003, CE:ECHR:2003:0408DEC001388102. 
56 Ks. Pellonpää ym. 2018, s. 689, jossa todetaan mm.: ”Olennaista verotuksen ilmoitusvelvollisuudessa suhtees-
sa itsekriminointisuojaan on se, että ennen väärän veroilmoituksen antamista henkilöön ei kohdistu kyseistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevaa rikosepäilyä. Itsekriminointisuoja antaa henkilölle oikeuden jättää itsensä ilmi-
antamatta tekemästään rikoksesta, mutta se ei oikeuta tekemään uutta rikosta ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyömällä eikä oikeuta väärien tietojen antamista”. Ks. myös siinä viitatut KKO 2011:35, kohta 26; KKO 2012:16, 
kohdat 41–42; KKO 2013:2, kohta 24; KKO 2015:1, kohdat 18–19. 
57 KKO 2011:46, kohta 16.  
58 KKO 2011:46, kohdat 17–18. 
59 VH:n ohje: Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotusmenettelyssä, 
30.9.2016, A93/200/2016, kohta 3.2. 
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mukaan asiassa henkilölle A ei oltu määrätty veronkorotusta tai muutakaan seuraamusta sen 
johdosta, ettei hän ollut itsekriminointisuojaansa vedoten selvittänyt asiaa toimitetussa vero-
tarkastuksessa. Veronkorotus oli liittynyt siihen, että hänen oli katsottu säännönmukaisissa ve-
rotuksissa laiminlyöneen ilmoittaa osan tuloistaan ja varoistaan verotusta varten. A:ta ei siten 
oltu verotusmenettelyssä painostettu tietojen antamiseen tai kohdistettu pakkoa ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoittamalla tavalla. A:lle verotusta valmisteltaessa lähe-
tetty kuulemiskirje ei ollut uhkaus. Sen sijaan kuulemiskirjeellä oli annettu A:lle verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) edellyttämä tilaisuus antaa asiassa selvitys ennen mahdolli-
sen verotuksen toimittamista. KHO:n mukaan tällaisessa tilanteessa veronkorotus määrättiin 
sen perusteella, että verovelvollisen veroilmoitus oli ollut sisällöltään väärä. Veronkorotusta ei 
siten määrätty verotuksen päättymisen jälkeen toimitetussa verotarkastuksessa annettujen 
tietojen virheellisyyden tai tietojen antamatta jättämisen perusteella. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että se seikka, että A:ta on verotarkastuksen yhteydessä ilman 
pakkokeinojen tai rangaistuksen uhkaa pyydetty antamaan asiasta selvitystä, ei ollut vaaran-
tanut hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Toimitettuja verotuksia ei siten 
tällä perusteella ollut kumottava. Vaikenemisoikeutta KHO käsitteli lähinnä siitä näkökulmasta, 
oliko vaikeneminen lupa ottaa huomioon yhtenä syytettä tukevana seikkana. KHO ei nähnyt 
tälle asiassa estettä.  

Suppeasti tulkiten esimerkiksi päätöksessä KHO 2016:100 esitetty tulkinta olisi edelleen voimassa ja 
verovelvolliselta luonnolliselta henkilöltä voidaan vaatia antamaan veroilmoitus tai täydentämään 
sitä veronkorotuksen uhalla. Sen sijaan tulee pohdittavaksi, voidaanko ilmoitusvelvollisuuden täyt-
tämisen jälkeen vaatia lisäselvitystä sanktion uhalla tai esimerkiksi silloin, jos tarkastuksen aikana 
henkilö ei suostu vastaamaan tarkastajien esittämiin kysymyksiin.60 Verotuksessa sanktiota ei kuiten-
kaan yleensä määrätä edellä olevissa tilanteissa, vaan esimerkiksi ilmoitettuja vähennyksiä ei hyväk-
sytä, jos henkilö ei vastaa niistä esitettyihin lisäkysymyksiin. Sanktiota ei silloin määrätä vastaamatta 
jättämisestä vaan virheellisestä ilmoituksesta. Henkilön katsotaan antaneen virheellisen ilmoituksen, 
koska ilmoitettuihin vähennyksiin ei mitä ilmeisemmin ollutkaan lain edellyttämiä edellytyksiä. Kuten 
nyt käsillä oleva tuomio kuitenkin osoittaa, KKO 2012:16 kohdan 40 viimein virke ei tarkoita sitä, että 
vaikenemisoikeuden edellytyksenä hallinnollisessa prosessissa olisi saman aikainen rikosoikeudelli-
nen prosessi. Vaikenemisoikeus voi olla myös tilanteissa, joissa kyseessä on vain hallinnollinen pro-
sessi, jos muut edellytykset täyttyvät.   

5.2 POHDITTAVIA KYSYMYKSIÄ 

Asia DB v. Consob koski vain vaikenemisoikeutta ja itsekriminointisuojaa hallinnollisessa prosessissa, 
kun vaikenemisesta seurauksena oli hallinnollinen sanktio tai rikosprosessi. Se ei anna suoria vas-
tauksia muihin tilanteisiin. Esimerkiksi tämän artikkelin ulkopuolelle rajattuihin ne bis in idem -
tilanteisiin siitä ei käsittääkseni voida tehdä suoria johtopäätöksiä. Hallinnollisia sanktioita koskevissa 
asioissa onkin ensin selvitettävä, onko kyseessä Engel/Bonda -kriteerien perusteella rikosoikeudelli-
nen rangaistus. Jos on, tulevatko vaikenemisoikeus ja itsekriminointisuoja sovellettavaksi. Jos luon-
teeltaan rikosoikeudellisen hallinnollisen sanktion lisäksi samasta asiasta samaan aikaan tai myö-
hemmin aloitetaan hallinnollisen prosessin lisäksi myös rikosoikeudellinen prosessi, tulee pohditta-
vaksi, miten ne bis in idem -kielto prosessiin vaikuttaa. Oleellista on kuitenkin havaita, että nämä 

 
60 Ks. verotarkastuksen ja EIS:n yhteensovittamisongelmista laajemmin Vuorenpää, Mikko, Verovelvollisen oi-
keudellinen asema verotarkastuksessa. Verotus 5/2011, s. 504–510. 
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ovat kolme itsenäistä arviota, eikä hallinnollisen sanktion rikosoikeudellinen luonne vielä tarkoita 
sitä, että kaksi jälkimmäistä periaatetta tulisivat automaattisesti sovellettavaksi.  

Tuomio ei anna vastausta siihen, onko henkilöllä vaikenemissuoja myös silloin, kun häneltä kysytään 
hänen työnantajansa toimintaan liittyviä tietoja. Lisäksi on painotettava sitä, että tuomiossa eriytettiin 
oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden vaikenemissuojan laajuus. Oikeushenkilöiden tulee 
edelleen vastata myös tosiseikkoja koskeviin kysymyksiin. Tuomiolla on merkitystä vain luonnollisten 
henkilöiden osalta.  

Nähtäväksi jää, mihin kaikkiin käytännön tilanteisiin tuomio vaikuttaa. Viranomaisten tuleekin tarkoin 
pohtia ohjeistustaan ja käytäntöjään sekä tarvittaessa muuttaa niitä. Esimerkkinä tästä voidaan nos-
taa esille verotusmenettely. Verohallinto toteaa ohjeessa ”Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itse-
kriminointisuoja ja sen vaikutus verotusmenettelyssä”, että itsekriminointisuojaa koskevia säännöksiä 
ja periaatteita sovelletaan vain rikosprosessissa. Ohjeen mukaan itsekriminointisuoja voi tulla hallin-
nollisessa menettelyssä huomioitavaksi ainoastaan silloin, kun samoja seikkoja selvitellään siinä sa-
maan aikaan rikosprosessin, kuten esitutkinnan kanssa.61 Ohjeessa ei kuitenkaan millään tavalla mai-
nita sitä, että verotusmenettely on hallinnollista menettelyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkö-
kulmasta vain silloin, kun siinä ei määrätä veronkorotusta, myöhästymismaksua tai muuta vastaavaa 
hallinnollista sanktiota. Käytännössä veron määräämistilanteissa maksuunpannaan yleensä aina jokin 
hallinnollinen sanktio, jolloin ainakin tietyissä tilanteissa, kun kyse ei ole vain ilmoitusvelvollisuuden 
täyttämisestä, myös EIS 6 artikla ja sitä myötä vaikenemisoikeus ja itsekriminointisuoja tulisi ottaa 
huomioon. Ohjetta lienee nyt syytä tarkentaa.  

Samoin kuin asiassa DB v. Consob, Suomessa verotusmenettelyn ja esitutkinnan välissä ei ole niin 
sanottua palomuuria, joka estäisi verotusmenettelyä varten annettujen tietojen edelleen luovuttami-
sen esitutkintaviranomaisille. Siten tulee pohdittavaksi, onko tuomion kohdalla 44, jossa annettiin 
ymmärtää, että pelkkä tietojen mahdollinen hyödyntäminen rikosprosessissa oikeuttaa vaikenemaan, 
laajempikin vaikutus verotusmenettelyssä. Sen sijaan muun muassa ulosottomenettelyssä tällainen 
palomuuri on (ulosottokaari 705/2007, 3 luvun 73 §) samoin jätelaissa (jätelaki 646/2011, 129 §). Entä 
miten suhtautua tilanteeseen, jossa on tiedossa, että vastaaminen tulisi johtamaan suurempaan hal-
linnolliseen sanktioon kuin vastaamatta jättäminen? 

5.3 LOPUKSI 

Asia DB v. Consob koski hallinnollista prosessia, kun vaikenemisesta seurauksena oli hallinnollinen 
sanktio tai mahdollinen rikosprosessi. Vaikka rikosprosessia ei ollut samaan aikaan vireillä, luonnolli-
sella henkilöllä oli vaikenemisoikeus, kun viranomaiset vaativat häneltä selvityksiä hallinnollisten 
sanktioiden uhalla. Asiassa ei kuitenkaan ollut kyse sellaisista sanktioista, jotka määrätään ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyönnistä, vaan ne määrättiin, koska viranomaisten kysymyksiin ei vastattu. Asi-
assa annetun tuomion johdosta voidaan kuitenkin todeta, että vaikenemisoikeus ja itsekriminointi-
suoja tulee tietyillä edellytyksillä huomioida myös puhtaasti hallinnollisissa prosesseissa. Tuomion 
perusteella vaikenemisesta itsessään ei voida näiden edellytysten täyttyessä rangaista.  

Usein on myös henkilön etujen mukaista pyrkiä selvittämään asia varhaisessa vaiheessa mahdolli-
simman hyvin ja seikkaperäisesti. Vaikenemisoikeutta tuleekin käyttää viisaasti ja harkiten, mutta se 
on oikeus, joka tulee huomioida myös hallinnollisissa prosesseissa silloin, kun vaikenemisen uhkana 

 
61 VH:n ohje: Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotusmenettelyssä, 
30.9.2016, A93/200/2016.  
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on jokin rikosoikeudellinen hallinnollinen sanktio. Vaikenemisoikeus ja itsekriminointisuoja eivät 
kuitenkaan hallinnollisessa prosessissa ole rajattomat. Oikeuskäytännössä on katsottu, että ne eivät 
koske ilmoitusvelvollisuutta. Vasta ilmoitusvelvollisuuden täytettyään henkilö voi vedota vaike-
nemisoikeuteensa.  
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