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1. Johdanto 

Rikosvastuun toteuttamisen ja menettelyllisen oikeusturvan välillä vallitsee sisäänrakennettu jännite. 

Oikeusvaltioissa prosessioikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluu, että tarkoitus ei pyhitä keinoja. 

Ihmisoikeuksiin sitoutuminen on merkinnyt rikosprosessin laadullisten seikkojen huomioimista. 

Kuitenkin niin rikosvastuun toteuttamisintressin kuin menettelylliseen ja todistelulliseen 

oikeusturvaan liittyvä ylikorostuminen voi johtaa epätoivottuihin lopputuloksiin. Rikosprosessin 

uskottavuuden ja legitimiteetin kannalta olisi hyvin huolestuttavaa, mikäli vakavaan rikokseen 

syyllistynyt vapautuisi vastuusta prosessuaalisten ratkaisujen vuoksi.1 Yleisesti voidaan katsoa, että 

oikeudenmukaisuus sekä oikeusturva toteutuvat silloin, kun rikoksen tekijä paljastuu ja hänelle 

langetetaan teostaan rangaistus sekä silloin, kun rikoksesta epäilty osoittautuukin syyttömäksi. 

Länsimaisten totuuteen tähtäävien oikeusjärjestelmien piirissä katsotaan kuitenkin, että totuutta ei 

voida tavoitella millä keinoilla tahansa ja Suomenkin oikeusjärjestelmässä rikosprosessin eri 

toimijoiden roolit koskien esimerkiksi esitutkintaviranomaisen toimintaa ovat tarkoin säänneltyjä. 

Tämän lisäksi laista löytyy useita todistelua koskevia sääntöjä, jotka määrittävät millaisista teemoista 

ja miten todisteita voidaan hankkia. Erityisesti esitutkintaviranomaisten sekä syyttäjän toimintaa 

rajoittavat erilaiset todistamiskiellot. Näillä kielloilla on erilaisia tavoitteita; ne pyrkivät edistämään 

rikosvastuun toteutumista todistelun luotettavuusnäkökohtien kautta sekä vaikuttamaan asianosaisten 

oikeusturvaan takaamalla näille perus- ja ihmisoikeuksien luotettava toteutuminen. Lisäksi 

todistamiskielloilla on tavoiteltu myös eräiden oikeudenkäynnin ulkopuolisten yhteiskunnallisten 

intressien edistämistä.2 Hyödyntämiskielloilla tarkoitetaan todistamiskiellon oikeusseurausta, eli 

todistamiskiellon rikkominen voi johtaa todisteen hyödyntämiskieltoon. Pölönen katsoo, että yleisesti 

hyödyntämiskielloissa on kyse siitä, ”voidaanko kiellonvastaisesti hankittu tai muuten 

(perus)oikeuksien rajoittamiseen johtava todiste hyväksytä oikeudenkäyntiaineistoon, eli voidaanko 

sitä hyödyntää (käyttää) todistus- ja tuomioharkinnassa.”3 

 

Rikosprosessilla on tärkeänä tehtävänä varmistaa aineellisen oikeuden löytymisen lisäksi yksilöiden 

oikeusturva4, jonka ydinsisältönä voidaan nähdä syyttömän suojaaminen sekä asian tutkinnan eri 

vaiheissa taattu tiettyjen henkilön kohteluun liittyvien minimiehtojen täyttyminen. Rikosvastuun 

toteuttamiseen liittyvät tavoitteet sekä yksilön oikeusturvaan liittyvät vaatimukset ovat jännitteisessä 

                                                      
1 Pölönen – Tapanila (2015) s. 236-237. 

2 Spring-Reiman (2012) s. 147-148. 

3 Pölönen (2003) s. 205. Pöläsen mukaan hyödyntämiskiellon sijasta on mahdollista puhua todisteen käyttökiellosta. 

4 Kts. Esim. Jonkka (1998) s.1263, joka katsoo, että rikosprosessissa oikeusturvalla tarkoitetaan ”nimenomaan yksilön suojaa valtion vallankäyttöä 

vastaan.” 
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asemassa toisiinsa nähden. Rikosvastuun maksimaalinen toteuttaminen johtaisi siihen, että yksilön 

oikeusturva vaarantuisi. Yksilön oikeusturvan maksimointi taas johtaisi lopulta koko rikosoikeuden 

järjestelmän toimivuuden vaarantumiseen. Lainsäätäminen ja –soveltaminen ovatkin luonteeltaan 

näiden vaatimusten välistä punnintaa. Rikosprosessin lopputuloksen lisäksi tiettyjä odotuksia ja 

vaatimuksia kohdistuu myös itse menettelyyn, jota koskevat säännökset eivät pelkästään liity 

oikeudenmukaisuuteen, vaan niillä on myös tietty itseisarvoinen merkitys. Vaatimukset, jotka 

liittyvät menettelyn oikeudenmukaisuuteen ovat yhteydessä koko prosessin uskottavuuteen. Nämä 

puolestaan liittyvät isompana kokonaisuutena koko oikeusjärjestyksen nauttimaan luottamukseen.5 

Oikeudenmukainen menettely johtaa siihen, että myös lopputulos koetaan oikeudenmukaisemmaksi.6 

 
Rikosprosessin keskeiseksi tavoitteeksi on oikeuskirjallisuudessa katsottu aineellisen totuuden 

löytäminen.7 Rikoksen uhrin näkökulmasta oikeusturvaan kuuluu lisäksi rikosvastuun 

oikeudenmukainen toteuttaminen. Epäillyn ja rikoksesta syytetyn osalta oikeusturvan on taattava, että 

tämä vastuu toteutuu oikeudenmukaisella tavalla. Tuomioistuinkäsittelyssä syytetyn oikeusturvan 

takaajina ovat ensisijaisesti tämän puolustaja sekä tuomioistuin, mutta myös syyttäjällä on 

velvollisuus tuoda esiin syytetyn eduksi puhuvat seikat. Oikeusturva on asetettava asian 

ratkaisemisessa sekä tuomioharkinnassa ensisijaiseksi tavoitteeksi.8 

 

Rikosasioissa on mahdollista, että esitutkinnalla on suuri vaikutus tapauksessa aina varsinaiseen 

oikeudelliseen päätöksentekoon saakka. Esitutkinta ei kuitenkaan kuulu osaksi oikeudenmukaista 

oikeudenkäyntiä, vaan sen tarkoituksena on hankkia sekä etsiä syyllisyyttä tukevia tekijöitä ja kerätä 

asiaa koskevaa aineistoa. Esitutkintaviranomaisen suorittama tutkinta käynnistyy esitutkintapyynnön 

sekä siinä esitettyjen väitteiden ja näihin liittyvien aineistojen pohjalta, jotka toimitetaan 

esitutkintaviranomaiselle. Sundström katsoo, että jo pelkästään tämän johdosta seuraa tietty 

syyllisyysolettama, joka jatkuu läpi esitutkintamenettelyn aina tuomioistuimen tekemään ratkaisuun 

asti. Syyteharkinnassa syyttäjä tekee eräänlaista tuomioistuimen päätöksen ennakointia, eli arvioi 

sitä, onko syytteellä mahdollisuutta menestyä. Syyteharkinnassa ei tosin luonnollisesti vaadita 

samanlaista näyttöä kuin syyksi lukevan tuomion perustaksi vaaditaan. Joissain tapauksissa syyttäjän 

teonkuvaukset muodostuvat sellaisiksi, että ne rajoittuvat pelkästään lyhyeen kuvaukseen, sisältäen 

                                                      
5 Kts. tarkemmin luottamuksesta tuomioistuimia kohtaan tehdystä tutkimuksesta Suomessa esim. Tala (2002) s. 3-33. 

6 Jonkka (1998) s. 1263-1266. 

7 Kts. Sundström (2011) s. 30-32, jossa hän pohtii myös prosessuaalisen totuuden etsimisen merkitystä. Kts. myös Jokela (2018) s.9-11 ja Jokela 

(2016) s. 27-29 sekä Tapanila (2004) s. 11-14. Totuuskäsitteestä myös Pölönen – Tapanila (2015) s. 26-34. Rikosprosessin funktioista lisäksi 
näkökulmia esim. Virolainen – Pölönen (2003) s. 135-156. 
8 Jokela (2016) s. 28. 
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pääasiallisesti pelkästään viittauksen esitutkintaan. Tällöin syyttäjän teonkuvauksen sisältö on 

tosiasiassa saatavissa esitutkinta-aineistosta, eikä syytekirjelmästä. Esitutkinta-aineisto ei kuitenkaan 

ole osa laillista oikeudenkäyntiaineistoa paitsi niiltä osin kuin siihen on vedottu.9 

 

Oikeudenkäynnissä syyttäjän velvollisuudeksi on katsottu kaikkien asianosaisten perusoikeuksien 

toteutumisesta huolehtiminen, mikä tarkoittaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten 

erittäin huolellista noudattamista. Rikosvastuun osalta tulee huomioida rikosoikeudenhoidon 

yleispreventiiviset tavoitteet ja lisäksi asianomistajan oikeuksien toteutuminen. Syyttäjän on 

pyrittävä huomioimaan rikoksen uhri omalla prosessaamisella. Nämä vaatimukset on toteutettava 

sellaisten, lähinnä suullisten prosessimuotojen kautta, joiden avulla turvataan syytetyn perusoikeudet 

sekä se, että oikeudenkäynti vaikuttaa oikeudenmukaiselta myös syytettyä kohtaan.10 

 

Todistelulla on oikeudenkäynnin lopputuloksen kannalta ratkaiseva merkitys. Rikosasiassa voidaan 

antaa langettava tuomio vain, mikäli asiassa on hankittu riittävä näyttö vastaajan syyllisyydestä. On 

siis erittäin tärkeää, että todistuskeinoja säännellään tarkasti. Tuomioistuinten on huolehdittava 

omalla toiminnallaan, että näitä sääntöjä myös noudatetaan.  

 
1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymys 

Tutkimukseni aiheena on esitutkintakertomusten näyttöarvo oikeudenkäynnissä, 1) kun henkilö 

poikkeaa esitutkinnassa antamastaan kertomuksesta tai 2) kun henkilö ei halua tulla kuulluksi 

oikeudenkäynnissä. Kyseessä on siis OK 17:47.2:n mukainen tilanne. Tutkimuskysymyksenäni on 

selvittää, mikä näyttöarvo esitutkintakertomuksilla voi olla näissä tilanteissa. Tämä kysymys liittyy 

olennaisesti kysymykseen siitä, että missä tilanteissa esitutkintakertomusta voidaan käyttää. 

Tarkoituksena on kuitenkin nimenomaan selvittää, mikä näyttöarvo esitutkintakertomukselle voidaan 

antaa, kun se voidaan huomioida todisteena. Kuitenkin tilanteet, joissa esitutkintakertomusta voidaan 

käyttää, liittyvät tutkimuskysymykseeni olennaisesti ja nämä tilanteet esitellään tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa siis erotetaan nämä osat toisistaan.11 Toisena tutkimuskysymyksenäni on selvittää, 

onko eri rikosnimikkeiden välillä havaittavissa vaihtelua näyttöarvon suhteen. Kokonaisuutena 

tutkimukseni pyrkii myös valottamaan esitutkintakertomuksen merkitystä koko rikosprosessin 

kannalta. Käytännössä aiheeni on siis rajattu OK 17:47:n mukaisiin tilanteisiin, eikä tutkimuksessa 

                                                      
9 Sundström (2011) s. 49-52. 

10 Koponen (2004) s. 10. 

11 Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa näitä tilanteita käsitellään paikoitellen siten, ettei mahdollisuutta esitutkintakertomuksen 

käyttämiseen eroteta sen näyttöarvosta. 
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ole mahdollista syventyä OK 17:24:n mukaisiin tilanteisiin12, jotka koskevat kirjallisen kertomuksen 

käyttökieltoa. Näiden kahden pykälän on kuitenkin katsottu liittyvän paikoitellen kiinteästi toisiinsa 

ja niiden soveltamisen suhteen on ollut jopa epäselvyyttä, joten myös OK 17:24:n pääsisältö on 

esitetty tarpeellisilta osiltaan.  

 

Tutkimukseni aihe on kiinnostava useista eri syistä. Suullisuusperiaatteen sekä oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin ja perus- ja ihmisoikeusnäkökulmista voisi olettaa, että esitutkintakertomuksen 

käytännön merkitys ei ole kovin suuri. Kuitenkin esitutkintakertomuksiin kuulee viitattavan 

oikeudenkäynneissä hyvin usein. Syyt, joita esitutkintakertomuksen muuttumiselle esitetään, ovat 

oikeuspoliittisestikin mielenkiintoisia. Suomi on saanut useita tuomioita EIT:lta koskien 

rikosprosessien kestoa. Esitutkinnan ja lainvoimaisen tuomion välillä voi kestää useita vuosia, joten 

aiheen tutkiminen jo oikeusturvanäkökulman vuoksi on kiinnostavaa. Tämä voi myös olla selittävänä 

tekijänä, miksi esitutkintakertomukseen ylipäätään vedotaan; prosessin kesto vaikuttaa 

todennäköisesti siihen, että asiat muistetaan oikeudenkäynnissä heikommin kuin esitutkinnassa, joka 

on suoritettu lähempänä oletettua rikostapahtumaa. Rikosasioiden viivästyksiin on kiinnitetty 

Suomessa myös kansallisesti huomattavan paljon huomiota ja tämän ongelman korjaamiseksi meillä 

on toteutettu laaja käräjäoikeuskäsittelyä koskeva uudistus, jossa keskeisimpänä tavoitteena oli 

nimenomaan uudistaa rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeuksissa siten, että oikeudenkäynnit voisivat 

muodostua aiempaa joutuisimmiksi, tarkoituksenmukaisemmiksi sekä halvemmiksi. Tähän 

tavoitteeseen haluttiin pyrkiä asianosaisten oikeusturvasta tinkimättä, joten yleinen tavoite 

muotoiltiin olevan tehokkaampi prosessi rikosasioissa.13 Lisäksi viivästysasiaa on pyritty 

paikkaamaan esimerkiksi säätämällä laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä.14 

 

Esitutkintaan sekä todisteluun liittyvää sääntelyä on myös uudistettu hiljattain, joten katson tärkeäksi 

selvittää, ovatko nämä uudistukset vaikuttaneet esitutkintakertomukseen vetoamiseen tilanteissa, 

joissa henkilö poikkeaa esitutkintakertomuksestaan tai ei oikeudessa paikan päällä anna kertomusta. 

Korostuneiden perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvien vaatimusten vuoksi on erittäin tärkeää, että 

tuomioistuimessa todella arvioidaan asiassa esitetyt todisteet ja punnitaan, mikä näyttöarvo niille 

voidaan antaa, eikä vain tyydytä nojaamaan rikosprosessin esitutkintavaiheeseen sen varjolla, että 

esimerkiksi esitutkintaan liittyvä menettely täyttää lain asettamat vaatimukset.15 On myös 

                                                      
12 Näissä tapauksissa henkilö ei voida kuulla esimerkiksi kuoleman tai sen vuoksi, että henkilöä ei ole asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta 

tavoitettu. 
13 HE 271/2004 vp. s. 22. 

14 Kts. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (29.5.2009/362). 

15 Aihe on mielenkiintoinen myös siltä kannalta, että viime vuosina kaikkiin rikosprosessin toimijoihin on kohdistunut resurssileikkauksia. 
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mielenkiintoista tehdä havaintoja liittyen siihen, ovatko nämä esitutkintaan liittyvät uudistukset 

vaikuttaneet siihen, että nykyisin tuomioistuin luottaa enemmän esitutkinnan asianmukaiseen 

toimittamiseen ja ehkä tietyissä tilanteissa jopa esitutkintakertomuksen näyttöarvoon. Tärkeää on 

myös nostaa esiin niitä tekijöitä, jotka yksittäistapauksissa esitetään esitutkintakertomuksesta 

poikkeamisen syyksi. Yhteisenä tavoitteena on siis esittää, mikä näyttöarvo esitutkintakertomukselle 

voidaan antaa sekä esiintyykö tämän näyttöarvon suhteen eroavaisuuksia rikosnimikkeittäin (tässä 

yhteydessä vertaillaan pahoinpitely- sekä petosrikosnimikkeitä). Tutkimuksessa tuodaan 

asiayhteyksittäin myös esiin, mikä näyttöarvo esitutkintakertomuksilla tosiasiassa on 

käräjäoikeuksien tuomioistuintoiminnassa. Aiheeni korostuneen perus- ja ihmisoikeusliitännän 

vuoksi tutkimukseni näkökulmassa korostuu perustuslaillisuus sekä rikosprosessin 

joutuisuusvaatimus eräänlaisena prosessi-ihanteena.16 

 

Tutkimukseni aihe on tärkeä myös siksi, että usein oikeuskirjallisuudessa painotutaan tutkimaan 

korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä. Tämä kuitenkin edellyttää muutoksenhakua, joten katson, 

että on tärkeää tutkia myös nimenomaan käräjäoikeuksien ratkaisukäytäntöjä. Tutkimukseni aiheen 

osalta esimerkiksi Rautio ja Frände ovat katsoneet, että OK 17:47.2:lla on huomattavaa merkitystä 

hovioikeusprosessissa.17 Tämä pitää paikkaansa, mutta on tärkeää arvioida myös esitutkinnassa 

annetun kertomuksen muuttumista suhteessa käräjäoikeuden käsittelyyn, eikä arvioida pelkästään 

pykälän merkitystä siltä osin, että muuttaako henkilö kertomustaan hovioikeudessa verrattuna 

käräjäoikeudessa kertomaansa. Oikeuskirjallisuudessa myös esimerkiksi Määttä on korostanut 

käräjäoikeusvaiheen tarkastelun tärkeyttä hänen tutkimuksessaan rikosasian joutuisaan käsittelyyn 

liittyen perustellen sitä sillä, että rikosasioiden oikeudenkäyntien painopiste sijoittuu 

käräjäoikeuksiin.18 

 

1.2. Tutkimusmenetelmät 

Aarnion mukaan oikeustieteessä sanaa ”metodi” käytetään jokseenkin erillä tavalla kuin muilla 

tieteenaloilla. Hänen mukaansa oikeustieteen metodi voidaan katsoa näkökulmaksi oikeuteen. Se on 

siis jotain muuta kuin luonnontieteiden tai teknisen tutkimuksen menetelmä.19 

                                                      
16 Tässä yhteydessä olennaiseksi nousee myös oikeuden luonne. Koivisto tiivistää tämän oikeusturvaa käsittelevässä artikkelissaan osuvasti: 

”Oikeusrealistisen tradition mukaan oikeus on sitä, mitä tuomioistuimet tekevät. Vaikka tämä käsitys voidaan oikeutetusti kyseenalaistaa, antaa se 
analyysin välineitä. Mitä oikeus on todella voimassaolevaa? Mitkä oikeudet elävät tuomioistuinten diskurssissa, mitkä jäävät hampaattomiksi 

paperisäännöiksi?” Koiviston mukaan perusoikeudet ovat sekä oikeita oikeuksia, että jonkinlaisia käsiteellisiä esiedellytyksiä aisaa koskevalle 

yksityiskohtaisemmalle lainsäädännölle. Koivisto (2013) s. 1032. 
17 Rautio – Frände (2016) s. 278. 

18 Määttä (2013) s. 29. 

19 Aarnio (2006) s. 237. 
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Tutkimusmetodini on lainoppi, eli oikeusdogmatiikka, jonka on perinteisesti katsottu kuuluvan 

oikeustieteen ytimeen. Se tutkii voimassaolevaa oikeutta. Lainopin tutkimuskohteena ovat normit ja 

se tuottaa tietoa niihin liittyvästä todellisuudesta. Lainopin kahdeksi keskeiseksi tehtäväksi on 

katsottu tulkinta sekä systematisointi.20 Lainoppi selvittää, mikä voimassaolevien oikeusnormien 

sisältö on ja tuottaa tällä tavalla normikannanottoja sekä tulkintakannanottoja. Keskeisenä 

tutkimuskohteena on siis se, mikä on voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys lakiin tai muihin 

oikeuslähteisiin kirjatuilla materiaaleilla on. Lainopin tulkintaan liittyvä tehtävä on selvittää 

oikeusnormilauseiden sisältöä sekä oikeusperiaatteisiin liittyvä punninta ja yhteensovittaminen. 

Lainopin systematisointiin liittyvä tehtävä pyrkii järjestämään ja rakentamaan yhtenäistä ja 

johdonmukaista oikeusjärjestelmää. Lainopin luonne antaa kuvauksen voimassaolevasta oikeudesta, 

joten lainoppi voidaan katsoa kuvaavaksi eli deskriptiiviseksi tieteeksi. Se ei kuitenkaan tyydy 

pelkkään kuvailuun, vaan lainopin tuottamat lauseet ovat aina myös kannanottoja voimassaolevan 

oikeuden merkityssisältöön liittyen, eli näkemyksiä siitä, kuinka oikeutta tulisi tulkita, punnita ja 

systematisoida.21 

 

Käsittelen tutkimuksessani voimassaolevaa sääntelyä liittyen tutkimukseni aiheeseen, sekä taustoitan 

ja vertailen sitä asiaa aiemmin koskeneeseen sääntelyyn. Systematisoinnin avulla pyrin siis 

löytämään tutkimustani koskevat säännökset sekä luomaan niillä kokonaiskuvan tutkittavasta asiasta. 

Tutkimuksessa tuodaan esiin asiaa koskevaa oikeuskirjallisuutta hyvin monipuolisesti sekä otetaan 

huomioon korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä. Tulkinnan avulla puolestaan pyrin selvittämään 

tutkimukseni säännösten sisältöä ja mitä tulkintavaihtoehtoja säännöksille voidaan antaa sekä mikä 

sisältö niille on annettu.  

 

Keinänen on katsonut vuonna 2010, että ”lainsäädännön toimivuuden parantamiseksi ja tehokkuuden 

lisäämiseksi tulisi oikeudellisessa tutkimuksessa lisätä empiirisen tiedon hyödyntämistä. Näin 

voitaisiin tutkia paremmin lainsäädännön käytännön toimivuutta (law in action), eikä tyytyä 

pelkästään teoreettiseen (law in books) tutkimukseen.”22 Empiirisiä menetelmiä on mahdollista 

hyödyntää oikeustieteessä useilla eri tavoilla. Menetelmien avulla on esimerkiksi mahdollista 

kuvailla vallitsevaa oikeudellista tilaa sekä sen yhteiskunnallista merkitystä.23 Ervastin mukaan 

                                                      
20 Aarnio käyttää termejä käytännöllinen lainoppi ja teoreettinen lainoppi. Kts. esim. Aarnio (2006) s. 238.  

21 Hirvonen (2011) s. 21-26. 

22 Keinänen (2010) s. 466. 

23 Tarkemmin Keinänen (2010) s. 468. 
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Suomessa termillä empiirinen oikeustutkimus on kuvattu sellaisia oikeussosiologisia tutkimuksia, 

jotka ovat empiirispainotteisia.24 Ervastin mukaan oikeussosiologian merkitys on kasvanut. Hän 

näkee tälle selittävänä tekijänä muun muassa perusoikeuksien merkityksen kasvun, koska se on 

lisännyt tarvetta empiiriseen tietoon järjestelmän toiminnasta. Perusoikeuksien toteutumista 

korostetaan, mutta niiden toteutumisesta todellisuudessa tarvitaan empiiristä tietoa ja tutkimusta.25  

 

Ervasti on katsonut empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteessä, että näkemykset siitä, 

että empiria on juridiikalle vierasta ainesta ja että tällaiset empiiriset tutkimukset olisi selkeästi 

erotettavissa aidosta oikeustieteestä johtuvat suurimmaksi osaksi vaillinaisesta käsityksestä liittyen 

empiriaan ja empiirisen tutkimuksen luonteeseen. ”Empiirisellä tiedolla ja tutkimuksella voidaan 

kuitenkin viitata väljemmin erilaisiin reaalimaailmaa koskeviin tarkasteluihin.”26 Mikäli 

hyväksymme ajatuksen siitä, että myös lainopissa on otettava huomioon jonkinlaista tietoa 

reaalimaailmasta, on mahdotonta sulkea empiirisiä metodeja kokonaan lainopin ulkopuolelle. 

Empiiristen metodien tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa reaalisesta maailmasta. Lainopin ja 

sen ominaista lähestymistapaa ei kuitenkaan ole syytä muuttaa pelkäksi empiiriseksi tutkimukseksi. 

Lainopin piirissä on kuitenkin tarkoituksenmukaista kehittää sellaisia valmiuksia, että se pystyy 

käsittelemään myös reaalimaailmaa koskevaa tietoa.27  

 

Yhtenä tutkimuskysymyksenäni oli selvittää, että mikä näyttöarvo esitutkintakertomuksille on 

käytännössä annettu käräjäoikeuksista, kun niistä on poikettu ja onko eri rikosnimikkeiden välillä 

havaittavissa eroavaisuuksia näyttöarvon suhteen. Tutkimuksessani on siis myös empiiristä ainesta, 

kun pyrin kuvaamaan, kuinka tutkimustani koskevia sääntöjä sovelletaan käräjäoikeuden 

ratkaisukäytännössä. Käräjäoikeuksien käsittelyjä jonkin verran seuranneena, voisi sanoa, että 

esitutkintakertomuksiin viittaaminen näyttäisi suhteellisen yleiseltä. Onkin siis mielenkiintoista tuoda 

tässä yhteydessä esiin käräjäoikeuskäytäntöä, koska se antaa tietoa myös siitä, että onko nykyinen 

prosessi tosiaan niin suullisuutta painottava kuin lainsäädännön perusteella olisi syytä olettaa. Koen 

tärkeäksi tutkia sitä, ettei tutkimuskysymystäni koskevat säännöt pelkisty vain lainsäädännön, 

oikeuskirjallisuuden ja korkeimpien oikeusaseteiden korulauseiksi. Pyrin siis tuottamaan tietoa, että 

kuinka näitä sääntöjä tulkitaan reaalimaailman oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa. Toteutin tämän 

pyytämällä Helsingin, Oulun ja Pirkanmaan käräjäoikeuksista kaikki heidän antamansa rikostuomiot 

                                                      
24 Ervasti (2011) s. 68. 

25 Ervasti (2011) s. 74-74. 

26 Ervasti (1998) s. 374. 

27 Ervasti (1998) s. 378. 
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aikaväleiltä 1.1.2017-28.2.2017 ja 1.1.2018-28.2.2018, joiden diaaritiedoissa mainitaan 

rikosnimikkeenä pahoinpitely tai petos. Seuloin näistä tuomioista ne tapaukset, joissa oli viitattu 

esitutkintakertomuksiin. Nämä rikosnimikkeet valikoituivat sen vuoksi tutkimukseeni, koska 

rikoksina ne poikkeavat toisistaan hyvin paljon, joten katsoin, että tällaisten rikosnimikkeiden 

vertaaminen on tutkimuksen kannalta hedelmällistä. Käräjäoikeuksien minulle toimittamat aineistot 

jaoin kolmeen eri luokkaan. 1) Tuomiot, joissa ei mainita esitutkintakertomusta, 2) Tuomiot, joissa 

esitutkintakertomus mainitaan, mutta muussa yhteydessä kuin siitä poikkeamisen tilanteissa tai 

vaikenemisen tilanteissa28 ja 3) Tuomiot, joissa esitutkintakertomuksesta on poikettu tai tapaukset, 

joissa oikeudessa ei ole annettu kertomusta ollenkaan/joiltain osin. Katsoin tutkimukseni aiheen 

kannalta relevantiksi eritellä myös tapaukset, joissa esitutkintakertomus on mainittu muissa kuin OK 

17:47.2:n mukaisissa tilanteissa, koska se antaa kuitenkin kuvauksen siitä, minkälainen merkitys 

esitutkintakertomuksilla oikeasti on tuomioistuinten päivittäisessä ratkaisukäytännössä. 

 

Oulun käräjäoikeus oli antanut tutkimukseni kohteena olevalla aikavälillä 106 kappaletta tuomioita, 

joiden diaaritiedoissa mainittiin pahoinpitely tai petos. Näistä 53 kappaletta oli sellaisia, joissa 

esitutkintakertomusta ei mainittu ollenkaan. Edellä esitetyn jaottelun 2 kohdan mukaisia tuomioita 

oli yhteensä 24 kappaletta.29 Näistä tapauksista 11:ssa syyttäjä vaati rangaistusta pahoinpitelystä, 

6:ssa lievästä petoksesta, 6:ssa petoksesta ja yhdessä tapauksessa törkeästä petoksesta. Sellaisia 

tuomioita, joissa esitutkintakertomuksesta poikettiin tai se tuli huomioitavaksi sen takia, ettei 

kertomusta annettu ollenkaan tai osittain oli 29 kappaletta. Näistä tapauksista 24:ssa syyttäjä vaati 

rangaistusta pahoinpitelystä, kolmessa tapauksessa törkeästä pahoinpitelystä, yhdessä tapauksessa 

avunannosta petoksesta ja yhdessä tapauksessa maksuvälinepetoksesta. Pirkanmaan käräjäoikeus oli 

antanut tutkimukseni kohteena olevalla aikavälillä 282 kappaletta tuomioita, joiden diaaritiedoissa 

mainittiin pahoinpitely tai petos. Näistä 148 kappaletta oli sellaisia, joissa esitutkintakertomusta ei 

mainittu ollenkaan. Tuomioita, joissa esitutkintakertomus tai esitutkinnassa kerrottu mainittiin, mutta 

siinä ei ollut kyseessä OK 17:47:n mukainen tilanne, oli 72 kappaletta. Tapauksia, joissa 

esitutkintakertomuksesta oli poikettu tai kertomusta ei oltu annettu pääkäsittelyssä ollenkaan tai 

joiltain osin, oli yhteensä 62 kappaletta.30 Helsingin käräjäoikeudessa luvut tutkimukseni aikaväliltä 

                                                      
28 Pääsääntöisesti nämä ovat tapauksia, joissa mainitaan, että henkilö on esitutkintakertomuksessaan myöntänyt teon, eikä käräjäoikeudella ole syytä 

epäillä tämän oikeellisuutta. Näissä tapauksissa vastaaja ei välttämättä ole ollut edes paikalla oikeudenkäynnissä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat 

mm. edellä mainitut OK 17:24:n mukaiset tilanteet, joissa esitutkintakertomuksen antajaa ei voida jostain syystä kuulla oikeudessa.  
29 Nämä tapaukset vaihtelivat huomattavasti keskenään, sillä esimerkiksi Oulun käräjäoikeuden tuomiossa R 17/149 todettiin vain näytön 

selostuksen osassa, että ”todistaja on kertonut hänelle esitutkintakertomuksesta luettujen kohtien pitävän paikkansa.” Tuomiossa ei kuitenkaan 

todistelun yhteydessä tai muutoinkaan viitata esitutkintakertomukseen.  
30 Tuomioiden luokittelu ei ollut tältä osin ihan helppoa, koska kaikissa tapauksissa ei ollut selvää, miksi esitutkintakertomus oli mainittu todistelun 

yhteydessä. Käytännössä tilanteisiin, joissa esitutkintakertomuksesta oli poikettu, luokittelin ainoastaan tapaukset, joista selkeästi kävi ilmi, että niistä 

on poikettu. Tapaukset, joista ei esimerkiksi selvinnyt, miksi esitutkintakertomus mainittiin todistelussa, luokittelin kategoriaan: esitutkintakertomus 

mainitaan, mutta siitä ei ole poikettu. 
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olivat 194 kappaletta tuomioita, joissa ei mainittu esitutkintakertomusta. Tapauksia, joissa 

esitutkintakertomus mainittiin, mutta kyseessä ei ollut OK 17:47:n mukainen tilanne oli 95 

kappaletta. Tapauksia, joissa esitutkintakertomuksesta poikettiin tai kertomusta ei annettu 

pääkäsittelyssä ollenkaan tai joiltain osin oli puolestaan 103 kappaletta. 

 

Tutkimukseni tarkoitus on esittää, että miten nykyinen rikosprosessimme, joka korostaa suullisuus- 

ja kuulemisvaatimuksia on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja miten perus- ja 

ihmisoikeusuudistukset ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Tarkoituksena on selvittää myös sitä, 

että onko tämä korostunut perustuslaillisuus sekä ihmisoikeuksiin liittyvät seikat riittävällä tavalla 

huomioitu tuomioistuinkäytännössä, vai ovatko ne pelkistyneet prosessi-ihanteiksi, jotka kyllä 

tiedostetaan, mutta jotka eivät tosiasiassa ohjaa rikosprosessimenettelyä. Tältä osin tutkimus pyrkii 

selvittämään, että onko aiempi menettely, jossa esitutkintapöytäkirja oli hyvin korostuneessa 

asemassa, todella saatu kitkettyä käytännön tuomioistuinmenettelystä, vai onko 

esitutkintakertomuksessa lausutuilla seikoilla liioiteltua painoarvoa tuomion lopputuloksen kannalta. 

Vastapainona taas pyritään selvittämään, että onko tilanteissa, joissa lainsäädäntö mahdollistaa 

esitutkintakertomuksen käyttämisen ja siinä lausutun ottamisen huomioon näyttönä, puolestaan 

arkailtu esitutkintakertomuksessa lausutun käyttämistä langettavan tuomion perusteluissa johtuen 

aiheen korostuneesta perus- ja ihmisoikeusulottuvuudesta.   

 

1.3. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne etenee tutkimusta taustoittavasta johdannosta kappaleeseen kaksi, joka koskee 

todistelua ja rikosprosessia koskevan sääntelyn taustoista. Kolmannessa kappaleessa käsitellään 

tutkimuksen aiheen kannalta tärkeimpiä esitutkinnassa huomioon otettavia sääntöjä. Näitä käsitellään 

osittain hyvin yksityiskohtaisestikin, koska tutkimukseni kannalta on olennaista tietää, kuinka 

esitutkinta ja varsinkin kuulustelu suoritetaan. Tämän jälkeen neljännessä kappaleessa keskitytään 

todisteluun rikosprosessissa sekä siihen, milloin esitutkintakertomus voi tulla osaksi todistelua. 

Viidennes kappale keskittyy puolestaan esitutkintakertomuksen näyttöarvoon ja samassa kappaleessa 

käsitellään myös rikosasiassa annettavaa tuomiota ja sen perusteluja. Viimeinen kappale esittelee 

asiassa tekemiäni johtopäätöksiä. Käsittelen tutkimuksessani edellä mainittujen käräjäoikeuksien 

tuomioita asiayhteyksittäin pyrkien lähestymään asiaa ensin lainsäädännön ja ylempien 

tuomioistuinten kautta, jonka jälkeen nostan esiin myös käräjäoikeuksien ratkaisukäytäntöä.31  

 

                                                      
31 Tämä on perusteltua myös oikeuslähdeopillisista näkökohdista, koska käräjäoikeuksien ratkaisuilla ei ole samanlaista oikeuslähdearvoa kuin 

korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuilla tai lainsäädännöllä. 
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2. Todistelua ja rikosprosessia koskevan sääntelyn taustoista  

2.1. Todistelun merkityksestä yleisesti 

”Todistaminen merkitsee yleensä varmuuden hankkimista jostakin, vakaumuksen saamista siitä, että 

jokin asianlaita on tosi. Prosessissa on todistuksen tarkoituksena hankkia tuomarille varmuus, saada 

hänet vakuutetuksi niiden faktillisten seikkain totuudesta, jotka vaikuttavat asian ratkaisuun. 

Todistuksen kautta ovat seikat, jotka ovat olleet riitaisia tahi epäiltäviä, vahvistettavat riidattomiksi 

ja epäilemättömiksi, niin että ne voidaan panna tuomion perusteeksi.”32 

 

Todistelua koskeva lainsäädäntö on muuttunut paljon vuosisatojen kuluessa ja nykyisin sitä 

säännellään erittäin tarkasti. Wreden mukaan juridisen varmuuden relatiivinen luonne tarkoittaa sitä, 

että ratkaisu sen suhteen, mitä asiassa on pidettävä varmana eli todistusharkinnan lopputulos on aina 

sidoksissa tietyssä määrin tuomarin omaan subjektiiviseen käsitykseen. Kuitenkin tämä käsitys voi 

johtaa asiassa harhaan, joten on tarpeellista, että todistusharkintaa koskevat tietyt säännöt.33 Edelleen 

on tärkeää korostaa näiden sääntöjen tärkeyttä, sillä ne ovat oikeusvaltion tärkeimpiä takeita. 

Sääntöjen on kerrottava riittävän selkeästi, mitä asioita on mahdollista käyttää todisteena ja miten 

sekä missä laajuudessa.  

  

2.2. Vuoden 1734 oikeudenkäymiskaari 

 

Varhaista oikeudenkäyttöä leimasi prosessin sovinnollinen luonne. Oikeuden käytössä aineellisella 

totuudella ei ollut merkitystä, eikä se ollut prosessin tavoitteena.34 1600-luvulla alkoivat suuret 

prosessuaaliset muutokset, jotka loivat perusteet nykymuotoiselle tuomioistuinmenettelylle. 1600-

luvulle ajoittuvat myös todistusoikeutta koskevat muutokset, jonka tulokset näkyivät lainsäädännön 

tasolla 1734 vuoden oikeudenkäymiskaaressa.35 Oikeudenkäymiskaaressa säädettiin laillisen 

todistusteorian maksimit täydestä sekä puolesta näytöstä, mikä tarkoitti sitä, että tuomioistuimen tuli 

suorittaa todisteiden aineellinen arviointi, mutta laki ohjasi tätä toimintaa antamalla määräyksiä 

todisteiden painoarvosta. Lain 17 luvun 29§:n mukaan täysi näyttö tarkoitti yhtä kuin kaksi todistajaa 

ja puoli näyttöä yksi todistaja. Vastaajan puhdistusvalalla oli mahdollista täydentää puolta näyttöä ja 

syytetyn tunnustus tarkoitti myös muissa kuin törkeimmissä rikoksissa täyttä näyttöä. Lain mukaan 

                                                      
32 Wrede (1910) s. 8. 

33 Wrede (1910) s. 16. 

34 Letto-Vanamo (1991) s. 30-31. 

35 Kts. tarkemmin oikeudenkäymiskaaren taustoista ja lain valmistelun vaiheista Letto-Vanamo (1989) s. 102-126. 
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tuomioistuimilla oli vapaa harkinta kirjallisten todisteiden suhteen.36 1600-luvulla legaalinen 

todistusteoria alkoi siis vähitellen yleistyä käytännössä, mikä tarkoitti muun muassa todistustaakan 

jakoon liittyen todistamisvelvollisuuden määräämistä kantajalle. 1600-luvulla keskeisimpinä 

todistelukeinoina tunnettiin tunnustus, vala, todistajat, kirjalliset todisteet sekä aihetodisteet, joiden 

lisäksi maaseudulla tunnettiin lautakunnan avulla tapahtuva todistelu. Yleisesti aineiston perusteella 

on tultu siihen tulokseen, että legaalinen todistusteoria on ollut käytössä jo ennen vuoden 1734 lain 

hyväksymistä. Tuomioistuinaineiston perusteella on kuitenkin nähtävissä, että tuomioistuimet ovat 

suhtautuneet todisteluun hyvin vaihtelevalla tavalla ja tärkeimpänä seikkana todistelussa näyttäisi 

olleen se, onko asiassa ylipäänsä ollut jotain näyttöä vai ei.37 

 

2.2.1. Vuoden 1948 uudistus 

Vuoden 1949 alusta astui voimaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevien säännösten 

uudistus (L 571/1948).  Tämä uudistus rakentui vapaan todistusteorian eli vapaan todistusharkinnan 

varaan. Tuomioistuin siis harkitsee vapaasti, mikä näyttöarvo asiassa esitetylle todisteelle voidaan 

antaa. Lisäksi lain uudistetussa 17 luvussa vahvistettiin vapaa todistelu, jonka mukaan asianosaisella 

on lähtökohtaisesti mahdollisuus ilman etukäteisrajoitteita esittää asiassa kaikki haluamansa näyttö. 

Lisäksi tuomioistuimen tulee ottaa huomioon kaikki sen laillisesti tietoon tullut aineisto.38  

 

Taustalla vuoden 1948 uudistuksessa on hallituksen esitys vuodelta 1945, jossa todetaan, että 

”Voimassa olevan oikeudenkäyntijärjestyksemme huomattava heikkous on siinä, että todistelu 

rakentuu n.s. lakisääntöisen todistusteorian pohjalla. Kun laki sen mukaisesti sitovilla määräyksillä 

säännöstelee eri todistuskeinot ja niiden todistusarvon sekä käyttämisen ehdot, ei tuomioistuin voi 

vapaasti harkita esitettyä todistusaineistoa. Käytännössä on tämä teoria varsin yleisesti syrjäytetty 

ja uutta lakia laadittaessa on siitä usein luovuttu säätämällä, että lakia sovellettaessa tuomioistuimen 

on vapaasti harkittava, mikä asiassa on todeksi katsottava.”39 Vuoteen 1945 mennessä 

oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen oli ollut jo pitkään vireillä. Esityksessä nähdään tarpeelliseksi 

uusia oikeudenkäymiskaaren 17 luku viipymättä, jotta ”todistusoikeudessamme vallitsevat 

puutteellisuudet ja epäkohdat saadaan poistetuiksi.”40  

                                                      
36 Letto-Vanamo (1991) s. 39-41. 

37 Letto-Vanamo (1989) s. 241-243.  
38 Rautio- Frände (2016) s. 1-2. 

39 HE 137/1945 vp s. 1. 
40 HE 137/1945 vp s. 1. Esityksessä nämä oikeudenkäymiskaarta koskevat uudistukset nähtiin erittäin tärkeinä. Koko oikeudenkäyntiä koskevaa 

kokonaisuudistusta pidettiin tulevaisuudessa mahdollisena, mutta ”nyt esillä oleva lakiehdotus on myös siten laadittu, että se voidaan toteuttaa ja 

välittömästi toimeenpanna muista tarpeellisiksi havaituista oikeudenkäynnin uudistuksista erillisenä, niitä tärkeämpänä ja kiireellisempänä 

toimenpiteenä.” 



 

 12 

2.3. Esitutkintalainsäädännön taustaa 

Rikoksiin liittyvän oikeudellisen selvittelyn ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistus oli 

pitkään vireillä ja ensimmäinen ehdotus tähän liittyen valmistui jo vuonna 1901.41 42 Kuitenkin 

hallituksen esitys esitutkintalain säätämiseksi valmistui vasta vuonna 1985. Esitutkintaa ja 

pakkokeinoja rikosasioissa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että ”esityksessä ehdotetaan 

säädettäväksi esitutkintalaki ja pakkokeinolaki.”43 Tavoitteena oli, että esitutkintalailla tärkeimmät 

esitutkintamenettelyä koskevat säännökset kirjataan lakiin. Aiemmin esitutkinta perustui 

yleismääräyksiin, jotka oli annettu hallinnollisessa järjestyksessä. Sen toimittaminen kuului poliisille 

eikä esityksellä pyritty muuttamaan tätä. Siinä kuitenkin katsottiin, että poliisin työtä selkeyttäisi se, 

että poliisilla olisi mahdollisuus turvautua esitutkinnassa lain säännöksiin. Lisäksi laki lisäisi 

luottamusta esitutkintaan. Rikoksesta epäillyn oikeusturvaa parannettaisiin tehostamalla epäillyn 

puolustautumismahdollisuuksia jo esitutkintavaiheessa. Oikeudet ja velvollisuudet esitutkinnassa 

määriteltäisiin täsmällisesti, erityisesti koskien esitutkinnassa suoritettavia kuulusteluja. Esitutkinnan 

osapuolille varattaisiin myös mahdollisuus vaikuttaa esitutkinnan kulkuun ja tuloksiin, mikä 

puolestaan lisäisi oikeusvarmuutta. Epäillyn sekä asianomistajan avustajille annettaisiin oikeus olla 

kuulusteluissa saapuvilla, mikäli se ei olisi kiellettävä painavien rikostutkinnallisten syiden vuoksi.44 

Esitys sai kuitenkin kritiikkiä lakivaliokunnassa, joka päätyi esittämään siihen tiettyjä lisäyksiä ja 

muutoksia.45 Valiokunta esitti muun muassa, että esitutkintalakiin otettaisiin esitutkintalain yleiset 

periaatteet, joista tärkeimmät olisivat syyttömyysperiaate, vähimmän haitan periaate, oikeus käyttää 

avustajaa esitutkinnassa ja tutkintavankien oikeus tavata avustajaansa sekä lähiomaisia ja oikeus 

hoitaa välttämättömiä asioita.46 Mietinnössä harkittiin kuulustelujen osalta myös ääni- ja 

kuvatallenteiden käyttämistä siten, että kuulusteltavan kertomus voitaisiin myös tallentaa. Valiokunta 

kuitenkin totesi, ettei voi määrätä tätä pakolliseksi tai riippuvaiseksi rikoksen laadusta, koska he 

katsoivat, että tällaisen tekniikan käyttämisestä on saatava ensin tarpeeksi kokemuksia sekä 

selvitettävä, tuleeko asianosaisella olla oikeus kieltäytyä hänen kertomuksensa tallentamisesta.47 

Perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnalle antamassa lausunnossa katsottiin kuulustelujen osalta 

                                                      
41 Kts. HE 14/1985 vp s. 5-6, jossa käsitellään ehdotusta, jonka laati 1982 asetettu komitea (R.A. Wrede – O. Vilskman – A. Juselius). 

42 Tarkemmin esitutkintaan liittyvästä historiasta ennen vuoden 1985 lakiesitystä, esim. Fredman (2016) s. 13-19 

43 HE 14/1985 vp s. 1. 

44 HE 14/1985 vp s. 1. Tältä osin esitys jäi kuitenkin osittain puolitiehen, kts. esim. Fredman (2018) s. 208-211. 

45 LaVM 9/1986 vp. Kts. kuitenkin s. 2-3, jossa mietinnössä todetaan, että ”valiokunta pitää hallituksen esitystä yleisiltä tavoitteiltaan ja 

periaatteiltaan tarkoituksenmukaisena katsoen, että esitutkintalainsäädäntö voidaan hyväksyä hallituksen esityksen pohjalta. Tarkoituksenahan on 

kansalaisten oikeusturvan lisääminen Suomessa esitutkinnan yhteydessä siten, että yleinen turvallisuus ja järjestys säilyy, rikokset selvitetään niin, 

että asianomistajien ja sivullisten oikeudet turvataan, ja rikoksesta epäilty saa asiallisen, kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisen 
kohtelun. Tätä palvelee ennen kaikkea se, että esitutkinnasta säädetään lailla, jolloin kansalaisten on helpompi kuin nykytilanteen vallitessa saada 

tiedot oikeuksistaan.” 
46 LaVM 9/1986 vp s. 3. 

47 LaVM 9/1986 vp s. 8. 
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tärkeäksi selvittää kuulusteltavalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa esitutkinnassa sekä 

syyttömyysolettaman ja asianomaisen ja hänen avustajansa neuvottelujen turvaaminen ja 

kuulustelujen luotettavuuden takaaminen esimerkiksi kuulustelutodistajan avulla tai nauhoittamalla 

keskustelu.48 Tästä asiaa koskevasta valtiopäiväasiakirjojen kokonaisuudesta käytettiin nimitystä 

esitutkintapaketti.49 Esitutkintalaki (30.4.1987) tuli voimaan 1.1.1989.50 Esitutkinta- ja 

pakkokeinolainsäädännön laaja osittaisuudistus tuli voimaan 2004 vuoden alusta.51 Nykyinen 

esitutkintalakimme tuli voimaan 1.1.2014.52 Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin liittyvät osittaiset 

uudistukset olivat johtaneet siihen, että lainsäädäntö oli sekava, joten kokonaisuudistus nähtiin 

tarpeelliseksi.53  

 

2.4. Rikosprosessiuudistus 

Rikosasioiden alioikeuskäsittely uudistettiin perusteellisesti vastaamaan nykyaikaisia 

prosessiperiaatteita 1.10.1997 voimaan tulleilla lailla oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL) ja 

samassa yhteydessä tähän liittyneet lait OK:n sekä muiden lakien muuttamisesta. Uudistus oli osa 

1990-luvun oikeuslaitosuudistusta. Rikosprosessiuudistuksen tarkoitus oli luoda tuomioistuimille 

sellaiset puitteet, joissa heillä on paremmat mahdollisuudet käsitellä asia ja antaa perusteltu tuomio. 

  

Uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että rikosasioiden oikeudenkäynnissä tulee 

turvata tuomioistuimelle mahdollisimman hyvin sellaiset keinot, että se pystyy käsittelemään 

rikosasian perusteellisesti. Lisäksi varman, halvan ja nopean oikeudenkäynnin onnistumiseksi 

menettelyn tulee olla suullinen, välitön ja keskitetty.54 Suullisuuden lisäämisen tarkoituksena on ollut 

myös lisätä rikosprosessin eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta istunnoissa.55 

 

2.4.1. Kuulustelu oikeudenkäynnissä 

Yksi ROL:iin liittyvistä keskeisistä muutoksista koski todistajien ja asianosaisten kuulemista. Ennen 

uudistusta kuulustelusta vastasi keskeisesti asiassa puheenjohtajana toiminut tuomari. Vastoin lain 

                                                      
48 PeVL 4/1986 vp s. 5. 

49 Helminen – Lehtola – Virolainen (2005) s. 2. 

50 Ennen lain voimaantuloa siihen liittyen annettiin kuitenkin vielä HE 186/1988 vp, hallituksen esitys eräiden esitutkinta- ja 

pakkokeinolainsäädäntöön liittyvien lakien muuttamisesta, josta käytettiin nimitystä esitutkintapaketti II. Kts. tarkemmin Helminen – Lehtola – 

Virolainen s. 2. Lain voimaantuleminen asetti rikosprosessin osallisille uusia tehtäviä ja mm. puolustajan tehtävät muuttuivat merkittävästi, kun hänen 

tehtävänsä aikaistuivat esitutkintaan ja niiden luonne muuttui. Kts. tarkemmin puolustajan tehtävien muutoksista Fredman (2018) s. 215-222. sekä 

esitutkintalainsäädäntöön liittyvien vaikutusten arvioinnista s. 223-226. 
51 Kts. HE 52/2002 vp. 

52 Kts. HE 222/2010 vp. Tämän nykyisen lain sisältöä käsitellään jäljempänä kappaleessa 3. 

53 Kts. lain säätämisen vaiheista ja taustoista esim. Fredman (2018) s. 393-395. 

54 HE 82/1995 vp s. 1-2. Kts. myös rikosprosessiuudistuksesta Jokela (2018) s. 1-3. 

55 Tarkemmin suullisuusperiaatteesta ja vuorovaikutuksesta Välikoski – Kortesmaa (2014) s. 192-201. 
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säännöstä, kuulustelut pelkistyivät hyvin usein siihen, että kuultavalle luettiin esitutkintapöytäkirjasta 

tämän aiemmin esitutkintaviranomaiselle antama kertomus ja tiedusteltiin, onko siihen mitään 

lisättävää tai korjattavaa. Tämä siis johti siihen, että aiemmassa prosessissa esitutkintakertomuksilla 

oli hyvin korostunut asema. Se on myös jättänyt jälkensä niiden arviointiin tähän päivään asti. 

Uudistuksen yhteydessä lakiin otettiin säännös, joka kieltää esitutkintapöytäkirjassa olevan lausuman 

käyttämisen todisteena rikosasiassa.56 Kuulemismenettelyä koskien säädettiin OK 17 lukuun 

vuorokuulustelua koskevat säännökset. Nämä ovat puolestaan omaksuttu huonosti 

oikeudenkäynneissä. Syyttäjillä on ollut vaikeuksia sen suhteen, että he eivät saa vedota heidän 

nimeämiensä todistajien ja asianosaisten esitutkinnassa antamiin kertomuksiin heti kun nämä ovat 

poikenneet heidän aiemmin antamastaan lausumasta tai eivät ole muistaneet kysyttyä asiaa. Mikäli 

todistaja, jonka syyttäjä on nimennyt, muuttaa esitutkintakertomustaan, on syyttäjän vedottava hänen 

esitutkintakertomukseensa vasta täydentävien kysymysten osana. Tällaiset johdattelevat kysymykset 

ja viittaukset eivät kuulu pääkuulusteluun ja vastakuulusteluun puolestaan syyttäjä ei osallistu omien 

todistajien osalta ollenkaan, koska vastakuulustelun suorittaa pelkästään todistajan nimenneen tahon 

vastapuoli.  Vuorokuulustelusäännöksen57 tulkinta on aiheuttanut virheellisiä tulkintoja myös 

tuomareiden keskuudessa ja heistä useat ovat ymmärtäneet nämä säädökset niin, että ensin kaikki 

asianosaiset suorittavat pääkuulustelua. Tämän jälkeen siirrytään siihen, että kaikki asianosaiset 

suorittavat vastakuulustelua ja tässä yhteydessä vedotaan aiempaan esitutkintakertomukseen. Tämä 

johtaa siihen, että syyttäjä, jolla on näyttötaakka, aloittaa pää- ja vastakuulustelut omien todistajiensa 

osalta. Tätä käsitystä ei selvästi voi pitää oikeana.58 

 

OK 17:48:n tarkoituksena on kertoa, miten asianosaiset tulee kuulla oikeudessa 

todistelutarkoituksessa sekä lisäksi antaa yleisiä toimintaohjeita siitä, kuinka todistelu vastaanotetaan 

pääkäsittelyssä. OK 17:49 koskee puolestaan todistajan ja asiantuntijan kuulustelua. Siinä kuitenkin 

viitataan näihin OK 17:48:n toimintaohjeisiin.  OK 17:48:n mukaan pääkuulustelussa ei saa esittää 

kysymyksiä, jotka sisältönsä, muotonsa tai esittämistapansa puolesta johtavat määrätynlaiseen 

vastaukseen. Vastakuulustelussa ja täydentäviä kysymyksiä esitettäessä tällaiset kysymykset ovat 

sallittuja, kun pyritään selvittämään sitä, missä määrin todistajan kertomus vastaa todellista 

tapahtumien kulkua. Pykälää suunnitellut todistelutoimikunta toteaa tämän perusteluissa, että 

pääkuulustelussa ei vielä puututtaisi siihen, mikäli henkilö poikkeaa esitutkintakertomuksestaan, 

                                                      
56 Esitutkintakertomukseen liittyvä todistamiskielto liittyy todistelun luotettavuuden, kontradiktorisuuden sekä välittömyyden turvaamiseen. HE 

82/1995 vp s. 24. Kts. myös Tapanila (2004) s. 112, jossa hän katsoo, että kuulustelu voi olla esitutkinnassa johdattelevampaa kuin pääkäsittelyssä 

tapahtuva kuulustelu, koska ”esitutkintakuulustelun tarkoitus on ennen kaikkea rikokseen liittyvien tosiseikkojen selvittäminen.” 
57 Kts. vuorokuulustelujärjestelmästä esim. Tapanila (2004) s. 57-60. 

58 Fredman (2018) s. 251-252. 
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vaan oikea aika tälle olisi vastakuulustelu tai sen jälkeen esitettävät kysymykset.59 Asiaa koskevassa 

hallituksen esityksessä puolestaan todetaan, että ”joissain tapauksissa voi olla esimerkiksi perusteltua 

pääkuulustelun yhteydessä kysyä esitutkintakertomuksesta poikkeamisen syytä.”60 Sitä, että 

poikkeaako kuulusteltava aiemmasta kertomuksestaan, voivat syyttäjä sekä muut asianosaiset seurata 

esitutkintapöytäkirjasta, jonka he voivat tilata itselleen esitutkintaviranomaiselta ennen 

pääkäsittelyä.61 

 

Johdattelevien kysymysten kielto pääkuulustelussa johtuu siitä, että tarkoituksena on saada todistaja 

kertomaan havainnoistaan mahdollisimman omin sanoin sekä totuudenmukaisesti. Kuulustelu johon 

sisältyy avoin pääkuulustelu sekä sitä täydentävä vastakuulustelu, jossa myös johdattelevat 

kysymykset on sallittu, tuottaa luotettavamman ja kattavamman lopputuloksen verrattuna 

tilanteeseen, jossa kuulusteluun sisältyisi kokonaisuudessaan johdattelevia kysymyksiä.62 

Vastakuulustelun perimmäinen tarkoitus on koetella pääkuulustelussa annetun kertomuksen 

totuudenmukaisuutta ja saada asiassa totuus esille. Käytännössä kuitenkaan täysin johdattelematon 

pääkäsittely ei ole edes mahdollinen eikä siihen tule edes pyrkiä, sillä esimerkiksi tietynlainen 

johdattelu muistin virkistämiseksi monimutkaisten tapahtumien osalta voitaisiin katsoa sallituksi.63 

Yksi merkittävistä johdattelun muodoista kuulusteluissa on esitutkinnassa annettuun kertomukseen 

vetoaminen tai sen lukeminen tilanteissa, joissa kuultava muuttaa kertomustaan tai vaikenee aiemmin 

kertomastaan. Kuulustelijalla on tällöin mahdollisuus tuomioistuimen antaman luvan jälkeen ottaa 

tämä aiemmin esitutkinnassa annettu kertomus esiin vertailuaineistona.64 Johdattelevien kysymysten 

käyttöä ei ole myöskään kielletty vuorokuulustelun kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa eli 

tarkentavien kysymysten yhteydessä. Käytännössä tässä vaiheessa on kyse asiassa esille tulleiden 

seikkojen tarkentamisesta. Tuomioistuimen kannalta tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaisin kohta 

esittää tarvittavia kysymyksiä. Tuomioistuimella ei ole henkilötodisteluun liittyen aktiivista 

kyselevää roolia mutta tarkentavien kysymysten kohdalla tuomioistuin voi siis tiedustella esimerkiksi 

sellaisista seikoista, joita koskeva esitys on jäänyt tuomioistuimelle epäselväksi.65  

                                                      
59 OM julkaisu 69/2012 s. 143. 

60 HE 46/2014 vp s. 107. Kts. myös Rautio – Frände (2016) s. 281-282. 

61 Jokela (2015) s. 104. 

62 Pölönen – Tapanila (2015) s. 197. Tämän vuoksi, että johdattelevat kysymykset ovat sallittuja vasta vastakuulustelussa ei ole samantekevää, 

kumpi kuulustelurooli on kyseessä. Tämä asettaakin tiettyjä vaatimuksia muodolliselle prosessinjohdolle, eikä asianosaisen roolin suhteen pää- tai 
vastakuulustelijana tulisi olla epäselvyyttä pääkuulusteluun siirryttäessä.  Pölönen – Tapanila (2015) s. 198. 
63 Kts. tarkemmin johdattelevista kysymyksistä pääkuulustelussa Pölönen (2003) s. 428-430. 

64 Pölönen – Tapanila (2015) s. 199-201. Pölönen ja Rautio katsovat kuitenkin, että ”tuomioistuinkäytännöt eivät luonnollisesti voi koskaan täysin 

vastata menettelyä koskevia yleisiä oppeja, ja asianmukainen menettelytapa on myös monesti aidosti tilannesidonnainen.” 
65 Pölönen – Tapanila (2015) s. 213-214. Tuomioistuimen kysymykset ovat sallittuja tietyissä rajoissa jo aiemmin esimerkiksi liittyen johonkin 

näytön arvioinnin kannalta oleelliseen täsmennykseen.  
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2.5. Oikeudenkäymiskaaren 1.1.2016 voimaan tulleet uudistukset 

Viimeisimmät todistelua koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Luonnollisesti myös uusien 

säännöksien taustalla on vapaa todistusteoria. OK:n lähtökohtana ovat suullisuus- ja 

välittömyysperiaate sekä kuulemisperiaate. Uudistuksen jälkeen OK 17 luvun menettelysäännökset 

muodostavat oman kokonaisuutensa, eikä vanhan mallin mukaisesti jokaisen todistuskeinon kohdalla 

ole sitä koskevia menettelysäännöksiä.66  

 

OK:n 17 lukua koskevat muutokset suunniteltiin pitäen silmällä esitutkintalain ja pakkokeinolakien 

muutoksia, jotka astuivat voimaan vuoden 2014 alusta.67 Hallituksen esityksen yleisperusteluissa 

todetaan, että viimeisten 25 vuoden aikana oikeudenkäyntiä koskevat säännökset on uudistettu 

kattavasti ja OK 17 luku on tässä suhteessa viimeinen suuri ja tärkeä kokonaisuus, jota ei ole vielä 

uudistettu, sillä viimeisin OK 17 luvun systemaattinen kokonaisuudistus on tehty vuonna 1948. 

Esityksen tavoitteena mainitaan OK 17 luvun ja muiden siihen liittyvien todistelua yleisissä 

tuomioistuimissa koskevien säännösten uudistaminen, jolloin tavoitteena on saada näistä 

mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus, joka palvelisi tarkoitustaan. Erikseen 

tavoitteena mainitaan, että asiaan osallisen oikeudet ja velvollisuudet on selkeästi ilmaistu laissa.68 

 

2.6. Vapaa todistelu ja vapaa todistusteoria 

Nykyisen OK 17:1:n 1 momentin mukaan asianosaisella on oikeus esittää haluamansa näyttö asian 

tutkivalle tuomioistuimelle sekä lausua jokaisesta tuomioistuimessa esitetystä todisteesta, jollei laissa 

toisin säädetä.  Saman pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita 

asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt 

näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden 

seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. 

 

Pykälän 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että se sisältää vapaan todistelun 

pääsäännön, joka tarkoittaa sitä, että asianosainen saa esittää asiassa haluamansa todistelun. Lisäksi 

siinä vahvistetaan todistelun välittömyys, eli se, että pääsäännön mukaan todisteet on esitettävä 

suoraan sille tuomioistuimelle, joka asian tutkii ja ratkaisee. Kolmantena seikkana momentissa 

                                                      
66 Rautio –  Frände (2016) s. 3. 

67 HE 46/2014 vp. 

68 Kts. HE 46/2014 vp s. 8 sekä s. 9-33. 
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säädetään todistelun kontradiktorisuudesta. Sen mukaisesti yleisenä lähtökohtana pidetään, että 

asianosaisella on oikeus lausua näkemyksensä siitä todistelusta, joka tuomioistuimessa on esitetty.69 

 

Pykälän 2 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan70 momentti ilmaisee vapaan 

todistusteorian, joka sisältää vapaan todistelun sekä vapaan todisteiden harkinnan, eli tuomioistuimen 

oikeuden vapaasti arvioida esitetyn näytön todistusvoima. Momentissa on erikseen mainittu siitä, että 

todistusharkinnassa tuomioistuin ottaa huomioon esitettyjen todisteiden lisäksi muut asian 

käsittelyssä esiin tulleet seikat, joilla puolestaan tarkoitetaan OK 17:6:ssä mainittuja olosuhteita. 

Perusteellisuus- ja tasapuolisuusvaatimukset tarkoittavat sitä, että tuomioistuimen on perehdyttävä 

jokaiseen todisteeseen erikseen sekä arvioitava niiden merkitys myös kokonaisuutena ilman 

kummankaan osapuolen suosimista taikka ennakkonäkemystä tietyn todisteen näyttöarvosta. 

Todistusharkinnan on oltava objektiivista ja sen tulee kestää kriittinen arviointi.71  

 

Todistusharkinnan lopputuloksen suhteen esityksessä mainitaan tuomioistuimelle jätetty velvollisuus 

ratkaista, onko jostain seikasta esitetty niin vahva näyttö, että se asetetaan tuomion perustaksi tai onko 

se jäänyt vaihtoehtoisesti täten näyttämättä. Säännös ilmentää, että tietty seikka voi olla vain joko 

näytetty tai jäänyt näyttämättä. Säännös liittyy kiinteästi myös tuomarin ratkaisupakkoon ja siihen, 

että tuomioistuimella on velvollisuus tehdä näyttöratkaisu.72 Tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta 

jättää asiaa ratkaisematta sen epäselvyyden takia. Momentin viittaussäännös siitä, että todisteen 

näyttöarvosta saatetaan säätää erikseen, on katsottu liittyvän yleensä tunnustukseen sekä muihin 

tapauksiin, joissa todistelua ei tarvita sekä legaalisiin presumtioihin. Niillä tarkoitetaan laissa olevia 

määräyksiä siitä, että jonkin asian perusteella toinen asia on lähtökohtaisesti tosi. Asianosaisella on 

todistustaakka väittäessään legaaliseen presumtioon nähden muuta.73 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Kts. HE 46/2014 vp s. 45. 

70 HE 46/2014 vp s. 45-46. 

71 Tuomioistuimella on ROL 11:4:n 2 momentin mukaan velvollisuus perustella antamansa tuomio ja niistä tulee ilmetä, mihin seikkoihin sekä 

oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Lisäksi perusteluista tulee käydä ilmi, millä perusteella riitainen seikka on näytetty tai jäänyt näyttämättä. 
72 Näytön aukollisuus johtaa siihen, että rikosprosessissa on välttämätöntä omaksua tietyt päätöksentekokriteerit, jotta voidaan määrittää, mikä 

katsotaan riittäväksi näytöksi. Todistusteoriat pyrkivät antamaan tähän ongelmaan vastauksia. Tarkemmin Pölönen – Tapanila (2015) s. 81-82. 
73 HE 46/2014 vp s. 45-46. 
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2.7. Todistustaakka ja näyttövaatimus 

OK 17:3:n 1 momentin mukaan rikosasiassa kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen 

rangaistusvaatimuksensa perustuu. Saman pykälän 2 momentin mukaan tuomion, jossa vastaaja 

tuomitaan syylliseksi, edellytyksenä on, ettei vastaajan syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilyä. 

 

Hallituksen esityksen mukaan pykälä koskee todistustaakkaa ja näyttövaatimusta rikosasioissa. 1 

momentin mukaan rikosasioissa kantajalla on vastuu näyttää ne seikat, joihin tämän 

rangaistusvaatimuksensa perustuu. Toisin sanoen hänellä on todistustaakka syyksilukevan tuomion 

perustavista seikoista. Syyttömyysolettaman johdosta vastaajalle ei voida siis määrätä velvollisuutta 

todistaa oma syyttömyytensä, vaan todistustaakka näistä kysymyksistä tulee olla syyttäjällä. 2 

momentissa vahvistetaan puolestaan jo aiemmin oikeuskäytännössä vakiintunut linjaus, jonka 

mukaan rikosasian näyttökynnyksenä pidetään ”varteenotettavaa epäilyä”.74 75 

 

2.8. Oikeudenkäynnin perustuslaillistuminen ja kansainvälistyminen 

Perus- ja ihmisoikeuksien korostumisen yhteydessä on omaksuttu uusi näkökulma myös prosessien 

aika-aspekteihin. Tässä uudessa näkökulmassa korostetaan joutuisuutta ja viivytyksettömyyttä.  

Prosessin katsotaan asettavan tiettyjä joutuisuuteen liittyviä aikarajavaatimuksia oikeuslaitokselle.76  

Lainsäädäntötasolla perustuslaillistuminen sekä kansainvälistyminen ovat näkyneet EIS:n 

voimaansaattamisella, perusoikeussäännösten uudistuksella sekä perustuslain kokonaisuudistuksella. 

Näissä lainsäädäntöhankkeissa sekä rikosasioiden käsittelyyn liittyvässä keskustelussa on otettu 

huomioon joutuisuuden merkitys ja sen turvaaminen. Rikosasioiden joutuisuutta parantavista 

hankkeista ja uudistuksista huolimatta meillä on edelleen huomattava määrä rikosasioita, joissa 

käsittely on kestänyt liian kauan. Määtän mukaan oikeudenkäyntien viivästyminen on 

”rikosoikeudenhoitomme jatkuva ongelma” ja rikosasioiden käsittelyn joutuisuuteen liittyvät 

näkökulmat ovat edelleen ajankohtaisia. 77 Perustuslakivaliokunnassa on myös käsitelty 

oikeudenkäyntien viivästymisiä. Vuonna 2009 perustuslakivaliokunta totesi, että sen mukaan 

Suomen tilanne ja EIT:n sitä koskevat ratkaisut osoittavat, että tilanne on vakava.78 Vuonna 2010 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä katsottiin, että sen saaman selvityksen79 perusteella syyt 

                                                      
74 Kts. KKO 2002:47, josta lähtien KKO on käyttänyt ”varteenotettavaa epäilyä” rikosasian näyttökynnyksenä. Samaa näyttökynnystä on sovellettu 

siten myös alemmissa oikeusasteissa. 
75 HE 46/2014 vp s. 48-50. 

76 Havansi (2004) s. 16. 

77 Määttä (2013) s. 24-25. 

78 PeVL 2/2009 vp s. 2. 

79 Perustuslakivaliokunta pyysi eri tahoilta selvitystä heidän käsityksistään oikeudenkäyntien viivästymisiin liittyvistä seikoista.  
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oikeudenkäyntien viivästysten taustalla ovat moninaisia, mutta eri tahot ovat siihen liittyvistä syistä 

sekä osittain myös parannuskeinoista samoilla linjoilla. Erityisesti mietinnössä nousevat esiin 

resurssikysymykset sekä lainsäädäntöön liittyvät tarkistukset, mutta myös rikosprosessin toimijoiden 

työtapoihin liittyvät näkemykset. Mietinnön mukaan esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välinen 

yhteistyö on hyvin merkityksellistä esitutkinnan suuntaamisen sekä sen tehokkuuden kannalta, koska 

sen laadukas toteuttaminen sekä toimiva esitutkintayhteistyö edistävät syyteharkintaa. Tämän vuoksi 

valiokunta korosti esitutkintaviranomaisten sekä syyttäjän välisen yhteistyön edelleen kehittämistä ja 

pyrkimystä vähentää alueellisia eroja.80 

 

Prosessin kansainvälistyminen on johtanut siihen, että nykyisessä rikosprosessissamme EIS ja EIT:n 

ratkaisut näyttelevät suurta roolia ja ihmisoikeusargumentointi kuuluu osaksi niin lainsäätäjien kuin 

lainsoveltajienkin työkalupakkia. Perustuslaillistuminen on puolestaan johtanut siihen, että 

perusoikeuksien, erityisesti oikeusturvaa koskevan PL 21§:n korostuminen on pyritty asettamaan 

rikosprosessin kirkkaaksi johtotähdeksi. EIS:n 6 artiklan ja PL 21§:n sisällöt ovat kuitenkin hyvin 

samantapaisia, eikä niiden soveltaminenkaan juuri poikkea toisistaan. Perusoikeuksien korostaminen 

on johtanut perustellusti myös niiden kyseenalaistamiseen siltä osin, että onko niiden suhteen 

kyseessä kuitenkaan oikeuskulttuurin tasolla näkyvä murros.81 Katson, että juuri tämä perus- ja 

ihmisoikeuksiin kohdistunut valtava huomio julkisessa keskustelussa on perusteltu syy tutkia sitä, 

että toteutuvatko nämä oikeudet myös tosiasiallisesti rikosprosessissa vai jäävätkö ne pelkiksi 

prosessi-ihanteiksi. Tämä tiivistyy oikeustieteelliselle tutkimukselle tyypillisesti kysymykseen siitä, 

ovatko asiat niin kuin niiden pitäisi olla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Tässä yhteydessä nostettiin esiin myös se, että yhteistyön tiivistäminen edellyttää organisaatioissa sisäisiä toimenpiteitä, joten tämän ohella olisi 

perusteltua selvittää, mitä hyötyjä voitaisiin saavuttaa poliisin sijoittamisella oikeusministeriön hallinnonalaan. Kts. PeVM 1/2010 vp s. 4.  
81 Kts. tältä osin esim. Ervo (2005) s. 48-49. 
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3. Esitutkinnasta 

3.1. Esitutkinnan tarkoitus 

Esitutkintaa koskevat keskeiset säännöt löytyvät esitutkintalaista (ETL). Sen ensimmäisen pykälän 

mukaan rikoksen esitutkinta toimitetaan kyseisen lain mukaan, jollei laissa erikseen toisin säädetä.82 

ETL 3:3.1:n mukaan esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen 

perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.  

 

Rikosprosessin ensimmäinen vaihe on esitutkinta, jossa ensisijaisesti pyritään hankkimaan 

tarpeellinen selvitys rikosprosessin myöhempiä vaiheita, syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä varten.83 

Rikosprosessin tarkoituksena on toteuttaa rangaistusvastuu laajasti ymmärrettynä tietyssä 

yksittäistapauksessa. Yksinomaan rikosprosessi ei siis tähtää siihen, että se osoittaa epäillyn 

syylliseksi johonkin rikokseen, vaan lopputuloksena esitutkinnalle voi olla se, että selvitetty teko ei 

toteuta minkään laissa säädetyn rikoksen tunnusmerkistöä tai se, että henkilö, jota rikoksesta epäiltiin, 

ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon.84 

 

Rikosprosessin perusasetelmassa yksilölle vaaditaan rangaistusvastuuta valtion viranomaisten 

toimesta. Yksilöä suojataan tässä yhteydessä muun muassa syyttömyysolettamalla sekä 

rikosprosessin erillisellä tehtävänjaolla. Tuomioistuimen roolina rikosprosessissa on olla erityisen 

puolueeton riidanratkaisija, joka ratkaisee asian esitettyjen todisteiden sekä vaatimusten ja vastausten 

perusteella soveltaen tapaukseen sopivaa lainsäädäntöä. Esitutkinnassa siis hankitaan ja järjestään 

myöhemmissä vaiheissa tarvittava todistusaineisto. Suomessa vallitsevan akkusatorisen menetelmän 

mukaan syyttäjän tulee näyttää toteen että, tapauksessa syytetty on syyllistynyt siihen rikokseen, josta 

häntä syytetään ja josta hänelle vaaditaan rangaistusta sekä muita seuraamuksia.85 Syytetty voi 

pysytellä rikosprosessissa täysin passiivisena, sillä hänellä ei ole toimimisvelvollisuutta. Hänellä 

kuitenkin on luonnollisesti mahdollisuus esittää vastakkaisia näkökohtia sekä antaa oma 

näkemyksensä tapahtumien kulusta ja antaa hänen näkemystään tukevia todisteita. Esitutkinnassa 

rikoksesta epäilty on tutkinnan kohteena, joten esitutkintaan liittyvät toimenpiteet voidaan nähdä 

tutkimusmenetelmänä. Esitutkintaviranomaisen velvollisuuksiin kuuluu, että esitutkinnan 

                                                      
82 Kts. ETL 1:1. Pykälän toisen momentin mukaan pakkokeinojen käyttämisestä sekä esitutkintavirnaomaisen tiedonhankinnasta on muuten 

voimassa, mitä niistä erikseen laissa säädetään. 
83 Kts. esitutkinnan tavoitteista esim. Jokela (2012) s. 167-171. 

84 Rikosprosessi voidaan katsoa myös ”yksilöidyn teon rikosoikeudelliseksi selvittelyksi ja arvioimiseksi” ja puolestaan suppeassa merkityksessä sen 

voidaan katsoa tarkoittavan pelkästään rikosoikeudenkäyntiä tuomioistuimessa, Helminen ym. (2014) s. 17. Kts. myös Jokela (2016) s. 48 sekä 
Tolvanen- Kukkonen (2011) s. 1 ja Helminen ym. (2005) s. 14-16. 
85 Kts. syyttäjän roolista sekä tehtävistä esim. Jokela (2012) s. 9-12. 
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aloittamiskynnyksen ylittyessä tutkinta on aloitettava. Sen luonteesta johtuen siinä tulee kiinnittää 

huomiota perusteltuihin esityksiin sekä toivomuksiin, joita asianosaiset taikka heidän avustajansa tai 

edustajansa esittävät. Sen tulee olla tasapuolinen ja jo tässä vaiheessa tulee huomioida epäillyn 

puolustautumisintressi. Esitutkinnan rooli on rikosprosessin osana hyvin tärkeä, koska esitutkinnassa 

kootaan ja järjestetään se todistusaineisto, jota mahdollisessa syyteharkinnassa sekä 

oikeudenkäynnissä tullaan tarvitsemaan.86 87 

 

Esitutkintaan liittyy kiinteästi laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL). Sen 1:6.1:n mukaan 

syyttäjän tulee nostaa syyte epäillystä rikoksesta, jos hän katsoo, että se on säädetty laissa 

rangaistavaksi, sen syyteoikeus ei ole vanhentunut ja rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi on 

olemassa todennäköisiä syitä.88 Syyttäjän toimivaltuuksista esitutkinnassa säädetään ETL 5:2:ssä.89 

 

Esitutkinnan valmistuttua asia siirtyy syyteharkintaan90, joka voidaan nähdä syyttäjän tärkeimpänä 

tehtävänä.91 Syyteharkinnassa syyttäjä ratkaisee esitutkinta-aineiston perusteella, että nostaako hän 

syytteen.92 Tällöin syyttäjän on arvioitava, että täyttyykö tapauksessa jonkin rikoksen tunnusmerkistö 

ja näytön riittävyys, eli voidaanko tämän esitukinta-aineiston perusteella katsoa, että rikoksesta 

epäillyn syyllisyyden tueksi on todennäköisiä syitä. Syyteharkinta voidaan oikeudellisena harkintana 

rinnastaa tuomioistuimen ratkaisutoimintaan ja se sisältää myös vaatimuksen tuomitsemisen 

todennäköisyydestä. Syyttäjän tulee pitää todennäköisenä sitä, että syytetty tulee tuomituksi sen 

lisäksi, että hän pitää todennäköisenä epäillyn syyllisyyttä.93 Näistä ei kuitenkaan vaadita täyttä 

varmuutta. Syyttäjä tekee arvionsa hänellä käytettävissä olevan esitutkinta-aineiston perusteella ja 

oikeuden antama tuomio puolestaan perustuu siellä esitettyyn oikeudenkäyntiaineistoon. 

Syyteharkinnan näyttöratkaisu perustuukin todennäköisyysarviointiin, eikä syyttäjältä voida vaatia 

                                                      
86 Helminen ym. (2014) s. 10-21. 

87 Syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välisellä esitutkintayhteistyöllä on tapauksen jäsentymisen kannalta olennainen merkitys. Tarkemmin 

esitutkintayhteistyöstä Pölönen – Tapanila (2015) s. 187-189. 
88 ROL 1:6.2:n mukaan syyttäjä saa kuitenkin jättää syytteen nostamatta ROL 1:7:n tai 1:8:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla, vaikka 

epäillyn syyllisyyden tueksi olisi todennäköisiä syitä ja muut ROL 1:6:n 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Nämä pykälät antavat 

syyttäjälle tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella mahdollisuuden jättää syyte nostamatta. Tätä kutsutaan opportuniteettiperiaatteeksi eli 
tarkoituksenmukaisuusperiaatteeksi, jonka soveltamisesta seuraa ns. harkinnanvarainen syyttämättäjättämispäätös. Kts. tarkemmin Helminen ym. 

(2014) s. 15-16 ja Tolvanen-Kukkonen (2011) s. 61-63. 
89 Kts. myös mahdollisuudesta esitutkinnan rajoittamiseen esim. Nissinen (2007) s. 54-69 ja Jokela (2018) s. 178-186. 

90 Syyttäjän toimivallasta SjälaitosL 10§. 

91 Kts. syyttäjän tehtävistä SjälaitosL 9§, jonka mukaan syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta hänen 

käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudellisesti asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä tavalla. 
92 Kts. Nissinen (2011) s. 379-382, jossa hän pohtii ihmisten yhdenvertaisuutta suhteessa syyttäjän eri tilanteissa tekemiin ratkaisuihin. Lisäksi hän 

katsoo, että syyttäjän tehtäviin kuuluu myös useita menettelyllisiä valintatilanteita, joilla voi olla asian myöhemmän ratkaisun kannalta merkittävä 
vaikutus ja tätä kautta myös yhtymäkohta ihmisten yhdenvertaisuuteen. 
93 Syyttäjällä on vahva yhteys henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Kts. Rec(2000)19 kohta 21. 
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niin sanottua täyden näytön vaatimusta.94 Oikeustieteessä on kirjoitettu syyttäjän ja tuomarin roolien 

lähentymisestä varsinkin rikosprosessiuudistuksen jälkeen. Jonkka on katsonut, että lähentymisen 

taustasyistä ei voida sulkea ainakaan pois ROL:n voimaantuloa. Hänen mukaansa nykyprosessia on 

kuvattu syyttäjän kannalta raskaaksi ja vaativaksi, sillä oikeudenkäynnissä näyttö tulee kaivaa esiin 

työläämmin kuin ennen, jolloin ”esitutkintapöytäkirjaan merkityt kertomukset vain uudistettiin”.95  

 

Rikosoikeutemme akkusatorisen menetelmän mukaisesti syyttäjän tulee siis esittää asiassa kaikki 

tarvittava selvitys. Sen lisäksi syyttömyysolettama sekä puolustuksen suosimisen periaate johtavat 

siihen, ettei tuomioistuimella ole oma-aloitteisesti mahdollisuutta määrätä hankittavaksi sellaista 

selvitystä, jota edellytetään syytteen toteennäyttämiseksi. Tuomioistuin ei siis tämän vuoksi saa 

hankkia todisteita, jotka tukevat syytetyn syyllisyyttä.96 Syytetyn eduksi puolestaan tuomioistuin voi 

ja viime kädessä sillä on velvollisuuskin hankkia tarvittavat todisteet.97  

 

3.1.1. Esitutkinnan perus- ja ihmisoikeusulottuvuus 

Nykyinen esitutkintalaki perustuu siihen, että esitutkinta pyrkisi parhaimmalla mahdollisella tavalla 

huomioimaan perus- ja ihmisoikeudet esitutkinnassa. Näiden oikeuksien huomioiminen tuleekin olla 

heti rikosprosessin alusta lähtien keskeisessä asemassa, jotta perus- ja ihmisoikeudet taataan 

prosessin jokaisessa vaiheessa, eikä prosessin tuomioistuinvaiheessa jouduta siihen tilanteeseen, että 

jouduttaisiin arvioimaan sitä, että onko esitutkinta loukannut esimerkiksi jotain tiettyä perusoikeutta. 

 

Lain tavoitteet ja niiden perus- ja ihmisoikeusliitynnät ilmenevät hyvin esitutkinta- ja 

pakkokeinolakien uudistamista koskevasta lakivaliokunnan mietinnöstä. Mietinnössä todetaan, että 

uudessa esitutkinta- ja pakkokeinolaissa viranomaisten toimivaltuudet pyritään sääntelemään 

aiempaa täsmällisemmin ja kattavammin ja siten, että ne huomioivat perus- ja ihmisoikeuksien 

suojan, mutta myös rikostorjunnan tarpeet. Lisäksi esitutkinta- ja pakkokeinolakien uudistuksessa 

vahvistettiin esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän yhteistyötä, jolla pyrittiin tehostamaan asioiden 

käsittelyä sekä lyhentämään rikosprosessin kestoa.98   

 

                                                      
94 Jokela (2012) s. 264-269.  

95 Jonkka (2003) s. 980. 

96 OK 17:7:n mukaisesti asianosaisten on hankittava asiassa tarpeelliset todisteet. Rikosasiassa tuomioistuin saa hankkia näyttöä, jos se 

todennäköisesti ei tue syytettä. Tuomioistuimella on kuitenkin asian laadusta riippumatta oikeus hankkia omasta aloitteestaan asiantuntijalausunto. 
97 Jokela (2018) s. 541. 

98 LaVM 44/2010 vp s. 5-6. Kokonaisuutena lakivaliokunta sekä myös perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta pitivät esitettyä lainsäädäntöä 

huomattavana parannuksena aiempaan verrattuna. Kts. PeVL 66/2010 vp ja HaVL 50/2010 vp. 
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Edelleen ajan kuluminen näkyy erittäin korostuneena seikkana käräjäoikeuksien tuomioissa 

poikkeamista selittävänä tekijänä. Siihen vedotaan niin asianosaisten toimesta kuin 

käräjäoikeuden itsensäkin puolesta sen arvioidessa kertomusten luotettavuutta. Esimerkiksi 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/267099 asianomistaja H todistelutarkoituksessa 

katsoi, että tapahtumista on ”aika paljon aikaa, joten kaikkein tarkimman lausunnon hän katsoo 

antaneensa esitutkinnassa.”  

 

Tuomiossa R 16/3482100 Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että tapauksessa jää ratkaistavaksi, 

mikä painoarvo tapauksessa voidaan antaa todistajana kuullun asianomistajan 

esitutkintakertomukselle, kun tämä oli kertonut oikeudessa, että se ei pidä paikkansa. Hän on 

perustellut tätä erityisesti päihteiden käytön, ajan kulumisen sekä toisen asianomistajan 

kertomuksen vaikuttaneen hänen poliisille antamaansa kertomukseen. Käräjäoikeus päätyikin 

hylkäämään syytteen. Se katsoi, että ”arvioinnissa on otettu huomioon erityisesti tapahtuman ja 

kuulustelun välillä kulunut pitkä aika sekä se, että asianomistaja on kertomansa mukaan ollut 

voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena. Näin ollen käräjäoikeus katsoo, ettei 

asianomistajan esitutkinnassa antama kertomus yksinään ole riittävä näyttö tuomiolle ja siten 

syyte hylätään syytekohdassa 1”. 

 

Oulun käräjäoikeuden tapauksessa R 16/1091101 syyttäjä oli vedonnut todistajana kuullun X:n 

esitutkintakertomukseen hänen kerrottua asioista eri tavalla pääkäsittelyssä. X totesi syyttäjän 

esitutkintaan liittyvän viittauksen osalta, että mikäli hän on näin sanonut, niin hän muisti väärin. 

Lisäksi hän totesi, että ”poliisin puhelinkuulustelu kesti alle minuutin ja voi olla, että jotain 

kysymyksiä oli mennyt ohi”. Tapauksessa tämä kuulustelu oli tehty puolitoista vuotta väitettyjen 

tapahtumien jälkeen. Syytteen tueksi ei jäänyt muuta näyttöä kuin asianomistajan kertomus sekä 

lääkärinlausunto, mutta ei mitään muuta välillistä tai välitöntä todistelua, joten syyte 

pahoinpitelystä hylättiin. 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 17/147102 asianomistaja kertoi puolestaan, että kun hän 

on antanut asiassa lausuman poliisille, hän on ollut varma kertomastaan. Välittömästi 

tapahtumien jälkeen hän on muistanut asiat paremmin, eikä hän pysty enää antamaan varmaa 

                                                      
99 Tuomio on lainvoimainen. 

100 Tuomio on lainvoimainen. 

101 Tuomio on lainvoimainen. 

102 Tuomio on lainvoimainen. 
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lausuntoa. Tapauksessa käräjäoikeus totesi näytön arvioinnissa, että asianomistaja on todennut, 

ettei enää puolitoista vuotta tapahtumien jälkeen muista tilannetta niin hyvin kuin esitutkinnan 

aikaan. Ajan kuluminen ja pienet eroavuudet yksityiskohdissa eivät kuitenkaan käräjäoikeuden 

arvion mukaan horjuta kertomusten näyttöarvoa.  

 

Esitutkintakertomusten osalta myös Helsingin käräjäoikeuden tuomioiden osalta nousi esiin ajan 

kuluminen niin asianosaisten kuin käräjäoikeuden arvioinnin puolesta.103 Esimerkiksi 

tapauksessa R 16/6756104 vastaaja P on kertonut, että ei muista mitä hän on kaksi vuotta sitten 

esitutkinnassa kertonut, mutta silloin kerrottu on pitänyt paikkansa. ”Hän oli varmaankin saanut 

200 euroa palkkioksi, mikäli hän oli näin kertonut esitutkinnassa.” Tuomioissa vedottiin usein 

myös esitutkintakertomuksesta poikkeamisen syyksi erilaisiin kuulusteluihin liittyviin 

seikkoihin.105 

 

Tapauksessa R 16/5443106 Vastaaja S ei halunnut tulla oikeudessa kuulluksi, joten 

henkilötodistelun osalta on selostettu hänen esitutkintakertomustaan. Asianomistaja J oli 

kertonut todistelutarkoituksessa, että hän on muistanut asiat pääosin esitutkinnassa paremmin 

kuin oikeudessa, mutta olleensa tuolloin sokissa ja muistavansa nyt paremmin esimerkiksi 

hiuksista pitäen päänsä maahan lyömisen. Todistajana kuultu N oli myös kertonut muistaneensa 

asiat paremmin esitutkinnassa. Oikeudessa hän on kuitenkin pystynyt muun muassa näyttämään, 

miten S oli pitänyt veistä hänen kurkkuaan vasten. Helsingin käräjäoikeus totesi 

henkilötodistelun uskottavuusarvioinnin kohdassa, että J on kertonut tilanteesta jossain määrin 

sekavasti ja yksityiskohdiltaan ristiriitaisesti sekä omaan että N:n kertomaan nähden sekä 

esitutkinnassa kertomaansa nähden. Lisäksi hän maininnut sellaisesta seikasta jota ei maininnut 

ollenkaan esitutkinnassa sekä oikeudessa kertonut ilmoittaneensa oikeudessa kertomansa 

lyöntien määrät sen perusteella, mitä oli lukenut N:n esitutkinnassa tästä kertoneen, koska uskoi 

N:n muistaneen asian paremmin. N on kertonut myös asioista toisin kuin esitutkinnassa, jota 

käräjäoikeuden mukaan on ”pidettävä ajan kulumisen vuoksi ymmärrettävänä.” Käräjäoikeus 

katsoi, että N:n kertomuksen uskottavuutta heikentäviä seikkoja ei ole ilmennyt ja myös J:n 

kertomaa voidaan pitää keskeisiltä osin luotettavana.  

                                                      
103 Tapauksessa R 16/717 (lainvoimainen) Helsingin käräjäoikeus totesi, että ”arvioidessaan todistajien uskottavuutta käräjäoikeus on lisäksi 

ottanut huomioon, että todistaja X:n muistikuviin ja havaintoihin on saattanut vaikuttaa se, että häntä on kuultu esitutkinnassa ensimmäistä kertaa 

vasta lähes vuosi tapahtumien jälkeen.” 
104 Tuomio ei ole lainvoimainen. 

105 Esimerkiksi tapauksessa R 16/326 (tuomio ei ole lainvoimainen) Helsingin käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana vastaajan väitettä, että hänen 

esitutkintakertomuksensa olisi kirjattu väärin. 
106 Tuomio on lainvoimainen. 
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3.2. Esitutkinnan toimittaminen 

Esitutkinta voidaan toteuttaa suppeana taikka täydellisenä riippuen asian laadusta sekä 

vaikeusasteesta. Esitutkintaan kuuluu eri toimenpiteitä, joista ensimmäisenä vaiheena ovat alustavat 

toimenpiteet. Siinä selvitetään edellytykset esitutkinnan suorittamiselle sekä päätetään tutkinnan 

aloittamisesta. Käytännön tasolla näillä tarkoitetaan esimerkiksi vapaamuotoisia tiedusteluita, 

alustavia puhutteluja sekä tiedon käsittelyä. Nämä alustavat toimenpiteet eivät kuulu varsinaisiin 

esitutkintatoimenpiteisiin, eikä niiden suorittamisessa tarvitse huomioida kaikkia ETL:n 

muotovaatimuksia, mutta mikäli näin hankitut tiedot osoittautuvat varsinaisen esitutkinnan kannalta 

vaikuttaviksi, niin ne tulee tallentaa käyttäen muotomääräykset täyttäviä esitutkintatoimenpiteitä. 

Alustavien puhuttelujen107 tarkoituksena on usein selvittää henkilön asema esitutkinnassa ja tämä 

tulee ilmoittaa mahdollisimman pian sekä, jos asema on tiedossa ennen alustavaa puhuttelua, myös 

oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät sen mukaisesti.108 Keskeisinä toimenpiteinä esitutkinnassa 

ovat kuulustelut sekä muiden todisteiden järjestäminen sekä tallentaminen. Kuulustelut suorittaa 

yleensä tutkija, joka kysyy asianosaisilta sekä todistajilta tietoja, jotka liittyvät tutkittavaan rikokseen. 

Nämä tiedot kirjataan kuulustelupöytäkirjaan. Kuulusteltava hyväksyy itse tämän pöytäkirjan ja se 

voidaan myös tallentaa teknisesti. ETL 7:1.2:n mukaan kuulustelukertomus on mahdollista antaa 

myös puhelimitse taikka muilla tiedonsiirtovälineillä. Tutkijalla sekä tutkinnanjohtajalla on valta 

päättää, mitkä kuulustelut sekä muut esitutkintatoimenpiteet jossain tietyssä rikostutkinnassa tehdään. 

Viime kädessä myös syyttäjä voi tehdä nämä päätökset. Aloitevalta on kuitenkin myös asianosaisilla, 

sillä heillä on mahdollisuus pyytää kuulusteluja sekä muita tutkintatoimenpiteitä ja ne tulee suorittaa 

ETL 3:7:n mukaan, mikäli asianosainen osoittaa, että sillä saattaa olla vaikutusta asiaan ja mikäli 

niistä ei aiheudu asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia. Esitutkinnan normaali 

päättymistapa on se, että asia siirretään syyttäjälle syyteharkintaan. Ennen esitutkinnan päättämistä 

asianosaisille tulee kuitenkin varata vielä mahdollisuus antaa loppulausunto esitutkinta-aineistoon 

liittyen, koskien sen riittävyyttä, näyttöä, oikeuskysymyksiä tai muita olennaisia seikkoja, mikäli 

lausunnon pyytäminen ei ole tapauksessa asian laatu ja laajuus, rikoksen vähäisyys tai muihin näihin 

rinnastettavien seikkojen perusteella syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn kannalta ilmeisen 

tarpeetonta.109 

 

                                                      
107 Kts. ETL 7:20 jonka mukaisesti alustavissa puhutteluissa tulee noudattaa ETL 7:5.1:n sääntöjä kuulusteltavan kohtelusta sekä ETL 7:8:n 

sääntöjä todistajan ilmaisuvelvollisuudesta ja kieltäytymisestä todistamasta. 
108 Kts. alustavissa puhutteluissa annettujen vapaaehtoisten raskauttavien lausuntojen tai aineistojen rajaamisesta itsekriminointisuojan ulkopuolelle. 

LaVM 19/2014 vp s. 18 sekä lisäksi HE 46/2014 vp s. 89. Asiasta myös Pölönen – Tapanila (2015) s. 328-329. 
109 Helminen ym. (2014) s. 20-39. 



 

 26 

3.3. Kuulustelut osana esitutkintaa 

Kuulusteluista säädetään ETL:n seitsemännessä luvussa. Kuulustelulla tarkoitetaan 

esitutkintaviranomaisen tekemää ja sen vastuulla tapahtuvaa menettelyä, josta säädetään ETL:n 7 

luvussa. Kuulusteluun liittyvät kuitenkin tämän lisäksi useat ETL:n säännökset, joista erityisesti 

neljäs luku, joka koskee esitutkintaperiaatteita ja siihen osallistuvien oikeuksia, kuudes luku 

läsnäolosta esitutkinnassa sekä esitutkinta-aineistoa koskeva yhdeksäs luku. Kuulusteltavan 

suullisesti antamat tiedot, jotka ovat asiassa relevantteja, kirjataan tai tallennetaan kuulusteltavan 

hyväksymässä muodossa kuulustelupöytäkirjaan taikka ääni- ja kuvatallenteeseen. Kuulustelulla on 

esitutkinnan kannalta tärkeä rooli itsenäisenä esitutkintatoimenpiteenä. Sillä, miten tämä on 

suoritettu sekä tallennettu, on vaikutusta myös syyttäjien sekä tuomioistuimen työhön. Koko 

esitutkinnan ja kuulustelujen tarkoituksena on selvittää, onko tapauksessa perusteita nostaa syyte 

jotain henkilöä kohtaan. Loppulausuntomenettely mahdollistaa sen, että asiassa voidaan arvioida, 

onko kaikkia asiassa relevantteja henkilöitä kuultu ja mikä merkitys heidän kuulustelukertomuksille 

tulee antaa. Tämä voi puolestaan johtaa esitutkinnan täydentämiseen lisäkuulusteluilla.110 

 

ETL 4:10:ssä säädetään henkilön oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa. Pääsäännön mukaan 

asianosaisella on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa. Sen 1 momentissa todetaan 

lisäksi, että esitutkintaviranomaisen on muutenkin selvitettävään rikokseen, rikoksen selvittämiseen 

ja asianosaisen henkilöön liittyvät seikat huomioon ottaen huolehdittava siitä, että asianosaisen 

oikeus käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutessaan tai oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin turvaamisen sitä edellyttäessä. 

 

3.3.1. Kuulustelutilaisuuden muotomääräyksistä 

ETL 7:1.1:n mukaan kuulusteltavan tulee olla itse läsnä kuulustelussa. Tästä vaatimuksesta on 

kuitenkin mahdollista poiketa, sillä pykälän 2 momentin mukaan, jos tutkija katsoo, ettei siitä aiheudu 

haittaa ja ettei se vaaranna tutkinnan luotettavuutta, asianosainen saa antaa lausumansa asiamiehen 

välityksellä taikka puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineellä. Samoin edellytyksin saadaan 

todistajaa kuulustella puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineellä. Rikoksesta epäiltyä saadaan 

kuulustella asiamiehen välityksellä vain, jos asia koskee rikosta, josta ei ole säädetty muuta tai 

ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai kuusi kuukautta vankeutta.111 

                                                      
110 Helminen ym. (2014) s. 379-380. 

111 Kts. HE 222/2010 vp s. 215, joissa todetaan, että vaikka pykälän 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyisivät, kuulusteltavalle tulisi varata 

tilaisuus tulla asiassa henkilökohtaisesti kuulluksi, mikäli hän näin haluaa. Samassa yhteydessä myös korostetaan, että kuulustelun toimittaminen 

asiamiehen välityksellä taikka tiedonsiirtovälineellä on harkittava tutkinnan luotettavuus näkökohdasta tarkkaan. Olennaista tiedonsiirtovälineillä 

tapahtuvan kuulustelun osalta on, että tapauksessa kuultavan henkilön henkilöllisyys pystytään varmistamaan riittävällä tavalla. 
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Esitutkintalain 9:3:ssä säädetään kuulustelutilaisuuden tallentamisesta ääni- ja kuvatallenteeseen. Sen 

mukaan kuulustelutilaisuus voidaan ottaa kokonaan tai osittain ääni- ja kuvatallenteeseen. 

Kuulustelutilaisuus on tallennettava kokonaan tai osittain, jos siihen on asian laatu tai kuulusteltavan 

henkilöön liittyvät seikat huomioon ottaen syytä kuulustelun suorittamistavan, kuulustelun aikaisten 

tapahtumien taikka kuulusteltavan kertomuksen jälkikäteistä todentamista varten. Tallentamisesta 

tulee ilmoittaa ennen sen aloittamista kuulusteltavalle. 

 

Hallituksen esityksessä katsotaan pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa112, että verrattuna 

aiempaan sääntelyyn pykälässä on uutta se, että siinä asetetaan velvollisuus tallentamiseen tietyissä 

tapauksissa. Esityksessä tuodaan ilmi, että tarkoituksena ei olisi, että kynnys kuulustelutilaisuuden 

tallentamiseen ääni-ja kuvatallenteina on korkea, vaan tallentamisen käyttöä on syytä edistää. Joskin 

tallentamisen käytössä tulisi käyttää harkintaa, jotta esimerkiksi vähäiset, selvät ja rutiiniluonteiset 

rikostapaukset eivät tulisi tallennettavaksi.113 Esityksessä todetaan edelleen, että syyt, jotka liittyvät 

asian laatuun tai kuulusteltavaan henkilöön itsessään eivät kuitenkaan edellyttäisi yksinään 

kuulustelutilaisuuden tallentamista, vaan siihen tulisi olla peruste kuulustelun suorittamistavan tai 

sen aikaisten tapahtumien taikka kertomuksen jälkikäteistä todentamista varten. Tällöin 

kuulusteluolosuhteet taikka henkilön käyttäytyminen ovat syynä siihen, että varaudutaan siihen, että 

jälkikäteisiä väitteitä koskien kuulustelua tai sen tosiasiallista sisältöä tullaan tekemään. 

 

3.3.2. Kuulustelupöytäkirja ja kuulustelutaktiikka 

ETL 9:1:n 2 momentin mukaan Kuulustelusta laaditaan kuulustelupöytäkirja kuulusteltavan 

käyttämällä suomen tai ruotsin kielellä. Jos kuulusteltava on käyttänyt muuta kieltä, pöytäkirja 

laaditaan 4 luvun 12 §:n 1 momentin mukaisella esitutkinnan käsittelykielellä.114 

 

Kuulustelu ja kuulustelupöytäkirja asettavat kuulustelijalle useita vaatimuksia. Muotomääräyksiin 

liittyvä olennainen vaatimus on hyvä kirjoitustaito, sillä prosessi itsessään asettaa tiettyjä vaatimuksia 

asiassa kirjattavalle kuulustelupöytäkirjalle. Kuulustelijan tulee kirjoittaa se siten kuin kuulusteltava 

                                                      
112 HE 222/2010 vp s. 228-229. 

113 HE 222/2010 vp s. 228-229. Asian laatuun liittyvänä seikkana esityksessä nostetaan esiin rikoksen vakavuus. Lisäksi tallentaminen voisi olla 

aiheellista, kun esimerkiksi alustavissa puhutteluissa tai muiden seikkojen perusteella on syytä olettaa, että todistajat tulevat kertomaan tapauksesta 

ristiriitaisesti. Henkilöön liittyviä syitä, miksi tallentaminen voi tulla kyseeseen voi olla esimerkiksi kuulusteltavan nuori ikä, päihtyneisyys, 

ulkomaalaisuus taikka mielentilan häiriö. Syynä voi olla myös se, että esimerkiksi kuulusteltavan henkilön käyttäytymisen vuoksi on tiedossa, ettei 

hän halua kertoa joistain asioista, vaikka hänellä olisi velvollisuus niistä kertoa. 
114 ETL 9:1:n 3 momentti asettaa vaatimuksen, että kuulustelupöytäkirjasta on käytävä ilmi, miltä osin lausuma taikka kertomus on annettu 

asiamiehen välityksellä, puhelimitse tai muulla tiedonsiirtovälineellä. Mikäli kyseessä on ollut päihtyneen (ETL 7:3) tai mieleltään häiriintyneen 

(ETL 7:4) henkilön kuulusteleminen, tulee kuulustelupöytäkirjaan tehdä merkintä kuulustellun tilasta sekä peruste, miksi kuulemista ei voitu lykätä. 
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kertoi sisällyttäen siihen myös kaiken, mitä syyttäjä ja tuomioistuin vaativat niissä olevan. 

Kuulustelupöytäkirjaa laadittaessa tulee aina muistaa sen käyttötarkoitus, eli päätöksenteko 

syyteharkinnassa ja tuomioistuimessa. Se kuitenkin tulee pyrkiä saamaan sellaiseen muotoon, jonka 

kuulusteltava on kertonut. Tässä yhteydessä hankaluutta aiheuttaa se, että kuulustelijan on usein 

tiivistettävä sekä muutettava sisältöä yleiskielisemmäksi, jonka vuoksi tietyt kuulustelussa esiin 

tulleet vivahteet jäävät pois tai muuttuvat. Kirjalliseen kuulustelupöytäkirjaan ei ole myöskään 

mahdollista saada tiettyjä äänensävyjä taikka painotuksia. Siitä, missä laajuudessa kertomukset tulisi 

kirjata ei voida antaa yksiselitteistä ohjetta. Kysymys-vastaustekniikkaa käytettäessä kysymykset 

kuitenkin kirjoitetaan sanasta sanaan, jolloin myös vastaukset tulee kirjata juuri siten, kuin 

kuulusteltava ne kuulustelijalle kertoi. Vapaan kerronnan suhteen tilanne on hieman ongelmallisempi 

ja kirjaamisen laajuuden ratkaisee tapauksessa kuulustelija itse tapauskohtaisesti.115 

 

ETL 7:5.1:n mukaan kuulusteltavaa tulee kohdella rauhallisesti ja asiallisesti. Tunnustuksen taikka 

määrättyyn suuntaan johtavan lausuman saamiseksi kuulusteltavalta ei saa käyttää tietoisesti vääriä 

ilmoituksia, lupauksia tai uskotteluja erityisistä eduista, uuvuttamista, uhkausta, pakkoa taikka muita 

kuulusteltavan ratkaisuvapauteen, tahdonvoimaan, muistiin tai arvostelukykyyn vaikuttavia 

sopimattomia keinoja tai menettelytapoja. Pykälässä siis määritellään ne menettelytavat sekä keinot, 

jotka ovat kiellettyjä. Käyttämällä jotain kiellettyä menettelyä tulevat kuulusteltavan oikeudet 

vaarannetuksi jo hyvin olennaisesti. Käytännössä näiden tapausten osoittaminen on suhteellisen 

helppoa, koska kielletyt toimet on lainsäätäjän toimesta määritelty hyvin selkeästi. Pykälässä ei 

säädetä suorittamispaikasta mitään, joten kuulustelupaikan ei ole välttämätöntä olla poliisiasemalla, 

joten esimerkiksi lyhyt kuuleminen voi olla mahdollista suorittaa heti epäillyn rikoksen tekopaikalla, 

joskin myös näissä tapauksissa esitutkintalainsäädännön kuulusteltavalle takaamia oikeuksia ei saa 

loukata ja kuulustelijan tulee noudattaa hänelle asetettuja velvollisuuksia.116 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/6758117 asianomistaja selitti ristiriitaa 

kertomustensa välissä sillä, että hän piti itsestään selvänä, että jos toinen henkilö koittaa lyödä 

ja tämä kaataa henkilön maahan, niin siitä seuraa kierimistä ja painia. Samassa tapauksessa 

vastaaja puolestaan selitti ristiriitaa esitutkintapöytäkirjaan kirjattujen tietojen osalta sillä, että 

hän oli kuulustelutilanteessa ensimmäistä kertaa eikä tiennyt, mitä olisi pitänyt sanoa.  

                                                      
115 Ellonen ym. (1996) s. 209-211. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että kuulusteluun liittyvä opetus perustuu tänä päivänäkin pitkälti vuonna 

1996 kirjoitettuun teokseen. Suomessa olisikin syytä harkita, että olisiko kuulustelua koskevalle uudemmalle tutkimukselle tilausta ja tarvetta.  
116 Helminen ym. (2014) s. 385-390. 

117 Tuomio on lainvoimainen. 
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3.3.3. Rikoksesta epäillyn kuulustelu 

Rikoksesta epäillyn118 kuulustelun tavoitteena on saavuttaa objektiivinen totuus käyttäen sallittuja 

kuulustelukeinoja ja menetelmiä. Usein esitutkintaviranomainen pyrkii saamaan kuulusteluissa 

epäillyn tunnustamaan tekonsa, mutta sitä ei kuitenkaan voida aina asettaa kuulustelujen 

päämääräksi, koska aina on mahdollista, että kuulusteltava onkin syytön. Tunnustaminen on katsottu 

niin vahvaksi näytöksi asiassa, että käytännössä muusta todistelusta tulee tarpeetonta. Tunnustus 

säästää niin prosessiin liittyvien viranomaisten kuin todistajienkin aikaa ja vaivaa. Se myös tuottaa 

oikeusvarmuutta. Esitutkinnassa pyritään löytämään oikea tekijä mahdollisista vääristä 

tekijäkandidaateista, joten kertomus, jonka tunnustaja tekee, tulee myös varmentaa tarpeeksi 

yksityiskohtaisella sisällöllä ja sitä tulee verrata muuhun todistusaineistoon. Tunnustuksen merkitys 

tutkinnassa sekä rikokseen liittyvässä oikeudenkäynnissä vaihtelee.119 On mahdollista, että kohdalle 

tulee tapauksia, joissa kuulustelukertomus ei ole kovinkaan merkityksellinen, esimerkiksi sen vuoksi, 

että näyttö on asiassa saatu jo muuta kautta. Joskus tunnustus voi kuitenkin olla ainoa asia, jolla 

henkilön syyllisyys tiettyä tekoa kohtaan voidaan osoittaa. Tällaisissa tapauksissa 

kuulustelukertomuksen erityisen tarkka kirjaaminen on tärkeää sen vuoksi, ettei epäilty pääse 

myöhemmin oikeudenkäynnissä perumaan antamaansa tunnustusta. Kertomuksen tulee tällöin 

sisältää erittäin tarkka rikoksen tekotapa sekä sellaisia seikkoja rikoksesta, jotka voi tietää vain 

rikoksen tehnyt henkilö.120 Se, että rikoksen tekijä kyetään sitomaan rikokseen tämän omalla 

kertomuksella, vaatii, että häntä koskeva kuulustelupöytäkirja sisältää sellaisia asioita, jotka ovat vain 

esitutkintaviranomaisen ja tekijän tiedossa. Tämä puolestaan asettaa vaatimuksia poliisin toiminnalle, 

koska esimerkiksi rikospaikkalöydökset tulisi pitää salassa, koska tällaisten tietojen kertominen 

vesittää kuulustelukertomusten sitovuuden.121 

 

Usein syyksi sille, miksi kuulusteluissa annettu tunnustus kiistetään oikeudessa, on esitetty, että 

tunnustus annettiin poliisin painostuksesta tai pidätyksen välttämiseksi taikka siksi, ettei henkilö 

halunnut vastustaa poliisia. Tämän vuoksi on tärkeää, että tunnustus sidotaan tosiseikastoon, jotta 

väärät tunnustukset voidaan eliminoida.122 Väärien tunnustusten selvittäminen perustuu siihen, että 

                                                      
118 Rikoksesta epäillyksi kutsutaan henkilöä, joka on esitutkinnassa tutkinnan kohteena ja jota epäillään rikoksesta, eikä tätä vastaan ole vielä 

nostettu syytettä. Syytetyksi tai vastaajaksi kutsutaan puolestaan henkilöä, jota vastaan rangaistusvaatimus, eli syyte kohdistetaan. Jokela (2012) s. 27. 
119 Kts. tarkemmin esitutkinnassa annetun tunnustuksen sekä oikeudenkäynnissä annetun tunnustuksen merkityksistä tarkemmin esim, Halijoki 

(2004) s. 799-817.  
120 Tällainen sisällöllisestikään tarkka tunnustus ei kuitenkaan välttämättä voi olla yksinään syyksilukevan tuomion perusteena, mikäli tunnustuksen 

antanut henkilö peruu tunnustuksensa oikeudenkäynnissä. Kts. jakso 5.3. 
121 Ellonen ym. (1996) s. 146-148. 

122 Siihen, että ihminen antaa väärän tunnustuksen, on olemassa useita erilaisia syitä. Se voi olla esimerkiksi täysin vapaaehtoinen ja tarkoituksella 

annettu, mutta se voi olla myös pakotettu taikka sellainen, että henkilö saa kuulusteluissa sisäistetyn käsityksen hänen omasta syyllisyydestään 

tekoon, johon hän ei ole syyllinen. Kts. tarkemmin Ellonen ym. (1996) s. 159-160. 
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asiassa tiedetään se, että kuulusteltavan on täytynyt olla rikospaikalla ja tehdä rikos, koska hän pystyy 

kertomaan tarkasti tietyistä asioista, jotka eivät ole yleisessä tiedossa.123 Kuulustelijan tulisi muistaa 

kuulustelua suorittaessaan, että tämän voimakas käsitys syyllisyydestä ja sitä seuraavat, ehkä 

tiedostamattomatkin menettelyt kuulusteltaessa vaikuttavat erittäin paljon henkilön henkiseen tilaan 

ja saattavat pahimmillaan jopa aiheuttaa valheellisia tunnustuksia.124 

 

KKO on katsonut ratkaisussaan KKO 2012:45 viitaten EIT:n 2008 antamaan Salduz-tuomioon125, 

ettei esitutkintakertomusta voida käyttää todisteena, mikäli syyte kiistetään oikeudessa ja 

kuulusteluissa käytetyt menettelyt eivät ole turvanneet epäillyn itsekriminointisuojaa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että pätevä tunnustus saadaan ainoastaan, mikäli epäilty on vähintäänkin voinut 

neuvotella avustajansa kanssa ennen kuulustelun suorittamista. Lähtökohtaisesti avustaja olisi 

kuitenkin mukana kuulustelutilaisuudessa. ”Vaitiolo-oikeudesta luopumisen tulee tapahtua 

valistuneen harkinnan jälkeen”.126 Ratkaisu KKO 2012:45 otettiin huomioon hallituksen esityksessä, 

jossa esitutkintalain 4:10.1:a muutettiin jo ennen sen voimaantuloa siten, että arvioitaessa avustajan 

käyttöä asianosaisen tahdon lisäksi annetaan merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

turvaamiselle, jossa tulee ottaa huomioon korkeimman oikeuden ratkaisuissa esiin nostettuja 

näkökohtia. Tämä lisäys ei puolestaan rajoitu pelkästään rikoksesta epäiltyyn.127 Lisäksi 

esitutkintalakia muutettiin siten, että nykyisin itsekriminointisuojasta on ETL 7:10:n mukaisesti 

kerrottava epäillylle.128 

 

Kuulustelujen vaativuus rikosasioissa vaihtelee huomattavasti, koska poliisilla on hyvin erilaisia 

tapauksia tutkittavana.129 Tämän vuoksi yleispätevää ohjetta epäillyn kuulusteluun on vaikea antaa. 

Kuulustelijan olisi kuitenkin erityisesti rikoksesta epäiltyä kuulusteltaessa syytä tuntea 

kuulustelupsykologiaan ja viestintään liittyvät lainalaisuudet. Yleisesti kuulustelutilanteissa tulee 

noudattaa ETL:n esitutkintaperiaatteita ja muita esitutkintaa ohjaavia säännöksiä, kuten 

puolueettomuutta, tasapuolisuutta, vähimmän haitan periaatetta ja hienotunteisuutta.130 Lisäksi 

                                                      
123 Perustellusti voidaan myös kysyä, onko tämäkään riittävä syyksilukevaan tuomioon nähden, mikäli henkilö peruuttaa tunnustuksensa. Vertaa 

jakso 5.3. 
124 Ellonen ym. (1996) s. 159-160. 

125 Kts. Salduz v. Turkki (Suuri jaosto) 27.11.2008. 

126 Fredman (2018) s. 399. Kts. aiheesta jäljemmin kappaleessa 4.4. 

127 HE 14/2013 vp s. 7. 

128 Näiden esitutkintaa koskevien muutosten taustalla oli asiaa koskeva EIT:n oikeuskäytäntö. Kts. tältä osin esim. Funke v. Ranska (1993) ja John 

Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta (1996). 
129 Esimerkiksi lievien tieliikennerikosten kuulustelut suhteessa epäselviin seksuaalirikostapauksiin tai talousrikoksiin poikkeavat selvästi toisistaan. 

130 Kts. ETL:n neljäs luku, jossa säädetään esitutkintaperiaatteista ja esitutkintaan osallistuvien oikeuksista, seitsemäs luku, joka koskee kuulusteluja 

sekä yhdeksäs luku, jossa säädetään esitutkinta-aineistosta. ETL asettaa koko esitutkintaprosessille hyvin tiukkoja määrämuotoja sekä pyrkii 

takaamaan tarkasti rikoksesta epäillyn oikeusturvan läpi esitutkintaprosessin. 
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esitutkinta asettaa kuulustelulle myös muita hyvin tarkkoja rajoja. Näiden runsaiden 

muotomääräysten on ajateltu nostavan kuulustelun näyttöarvoa.131 

 

Käräjäoikeuden tuomioissa, jotka kävin tutkimustani varten läpi, vedottiin poikkeamistilanteissa 

usein myös poikkeamista selittävänä tekijänä kuulustelutilaisuutta koskeviin seikkoihin. Oulun 

käräjäoikeuden tuomiossa R 16/1431132 vastaaja E katsoi, että hänen esitutkinnassa ja oikeudessa 

antamallaan kertomuksella ei ollut niin isoa eroa ja että tapahtumat ovat menneet kuten hän on 

oikeudessa kertonut. Hänen mukaansa on mahdollista, että kuulusteluissa on kuvattu tilannetta 

eri lailla. Kuulustelukertomus on poliisin kirjoittama, mutta E on lukenut sen läpi. Hänen 

mukaansa, kun hän on esitutkinnassa selvittänyt asiaa, kuulustelukertomukseen on merkitty vain 

jonkinlainen tiivistelmä siitä, mitä hän on kuulusteluissa kertonut. Käräjäoikeus katsoi, että E:n 

kertomuksen näyttöarvoa heikentää hänen tapahtuma-aikaisen humalatilan lisäksi se, että hän 

on kertonut asioista eri tavalla esitutkinnassa ja oikeudessa.  

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tapauksessa R17/4630133 L:lle vaadittiin rangaistusta 

pahoinpitelystä. Teonkuvauksen mukaan L oli tönäissyt S:ää voimakkaasti niin, että tämä oli 

kaatunut ja L oli edelleen lyönyt ainakin kolmesti maassa makaavaa S:ää ja kuristanut tätä 

kurkusta. Johtopäätöksissä käräjäoikeus totesi, että todistajana asiassa kuullun A:n kertomus 

tukee syytettä. Hän oli esitutkinnassa kertonut lyönneistä ja sekä esitutkinnassa että 

käräjäoikeudessa kuristamisesta, joten käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että vastaaja on 

menetellyt syytteen teonkuvauksen mukaisella tavalla ja syyllistynyt pahoinpitelyyn. Asiassa 

asianomistajalla ei ollut juurikaan muistikuvia ja vastaaja oli myöntänyt vieneensä S:n maahan, 

mutta toimineensa itsepuolustukseksi.134 Asianomistaja ei ole ollut lääkärin hoidon tarpeessa, 

joten se tarkoitti käräjäoikeuden mukaan sitä, että L:n käyttämä väkivalta ei ole ollut kovin 

voimakasta ja se tuli ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa. 

 

Laajempaa petossarjaa koskevassa Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa R 16/5755135 H oli 

syytettynä useasta petoksesta. Tässä yhteydessä vastaajana oli neljän petoksen ja yhden petoksen 

yrityksen osalta myös V. Käräjäoikeus kuitenkin päätyi hylkäämään V:tä koskevat syytteet. Se 

                                                      
131 Ellonen ym. (1996) s. 178-179. 

132 Tuomio on lainvoimainen. 

133 Tuomio on lainvoimainen. 

134 Vastaajalta oli tiedusteltu, miksi tämä ei ollut esitutkinnassa maininnut siitä, että on kertomansa mukaan pelännyt oman henkensä ja terveytensä 

puolesta. Vastauksena tähän hän kertoi, että oli alkanut miettiä asiaa vasta poliisikuulustelun jälkeen.  
135 Tuomio ei ole lainvoimainen. 
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perusteli tätä sillä, että kirjalliset todisteet eivät tukeneet syytteitä ja H on oikeudessa kertonut 

useissa kohdissa erillä tavalla kuin esitutkinnassa, jossa hän kertoi V:n olleen mukana petosten 

tekemisessä. H:n kertomus on ollut oikeudessa osin välttelevä sekä epämääräinen. V oli 

kiistänyt kaikki syytteet ja todistajan kertomus tukee hänen kiistämistään. Käräjäoikeus katsoi, 

että asiassa oli jäänyt näyttämättä, että V olisi osallistunut H:n kanssa petoksiin ja petoksen 

yritykseen. 

 

Pahoinpitelyä koskevassa Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa R 14/8784136 syytteen 

teonkuvauksen mukaan H oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa K:lle lyömällä tätä kahdesti nyrkillä 

sekä potkaisemalla kerran rinnan seudulle. Oikeudessa kuultuna vastaaja H kertoi, että kyseessä 

oli itsepuolustustilanne, jossa hän oli lyönyt K:ta kaksi kertaa nenään, mutta ei potkaissut. 

Tuomion perusteluissa käräjäoikeus katsoi, että H oli myöntänyt lyöneensä K:ta kaksi kertaa 

hätävarjelutarkoituksessa ja esitutkinnassa kertonut myös potkusta. Esitukinnassa H ei ollut 

puhunut itsepuolustuksesta mitään. Asiassa ei katsottu olleen näytetty hätävarjelutilannetta. 

Vastaajan kertomuksen sekä hänen esitutkintakertomuksen perusteella käräjäoikeus katsoi 

syytteen tulleen toteen näytetyksi. 

 

Tapauksessa R 16/7223137 Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että vastaajilla ei ole 

totuudessapysymisvelvollisuutta päinvastoin kuin asianomistajilla. Vastaajan kertomuksen 

uskottavuutta heikentää hänen ristiriitaiset kertomansa oikeudessa ja esitutkinnassa.138 

 

3.3.4. Rikoksesta epäillyn oikeudet ja velvollisuudet kuulustelussa 

Kuulusteluissa henkilön oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät tämän prosessuaalisen aseman 

perusteella, joten on erittäin tärkeää, että kuulusteltava henkilö tietää, missä asemassa häntä 

kuulustellaan. ETL 7:10:n 1 momentin mukaan kuulusteltavalle tulee ennen kuulustelua ilmoittaa 

hänen asemansa esitutkinnassa, hänen oikeutensa pyytää kuulustelutodistaja paikalle ja hänen 

kielelliset oikeutensa. Saman pykälän toisen momentin mukaan rikoksesta epäillylle on ennen 

kuulustelua yksilöitävä teko, josta häntä epäillään sekä ilmoitettava hänen oikeuksistaan ETL 4:16:n 

mukaisesti, jollei ilmoitusta ole jo aiemmin tehty. Epäillylle on myös ennen kuulustelua ilmoitettava 

hänen oikeudestaan vaieta ja olla muutoinkin myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen, vaikka 

                                                      
136 Tuomio on lainvoimainen. 

137 Tuomio on lainvoimainen. 

138 Tapauksessa R 17/8171 (tuomio ei lainvoimainen) Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että todistajan kertomuksen uskottavuutta heikensi se, ettei 

hän ollut maininnut kyseistä seikkaa esitutkinnassa. 
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tästä oikeudesta olisi jo aiemmin ilmoitettu. Epäillylle on ennen kuulustelua myös ilmoitettava tämän 

oikeudesta käyttää valitsemaansa avustajaa ja sitä, milloin hänelle voidaan määrätä puolustaja, 

vaikka näistä oikeuksista olisi jo aiemmin ilmoitettu, ellei uudelleen ilmoittaminen ole ilmeisen 

tarpeetonta. 

 

Rikoksesta epäillyn itsekriminointisuojasta säädetään ETL 4:3:ssä.139 Sen mukaan rikoksesta 

epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. 

Hallituksen esityksen mukaan pykälän keskeiseen sisältöön kuuluu se, ettei rikoksesta epäillyn 

tarvitse lausua esitutkinnassa mitään, eikä hänellä ole myöskään totuudessa pysymisvelvollisuutta. 

Pykälän perusteluiden mukaan tähän oikeuteen turvautuminen ei kuitenkaan ole välttämättä 

hyödyllistä, vaan vaikeneminen voi vaikuttaa epäillyn vahingoksi näyttöä arvioitaessa. EIT on 

kuitenkin katsonut, että tuomiota ei voida perustaa pelkästään tai pääasiallisesti syytetyn 

vaikenemiseen tai todistamisesta kieltäytymiseen. Vaikenemisen huomioiminen arvioitaessa näyttöä 

on mahdollista, mikäli asiassa esitetyt todisteet ja muut esille tulleet seikat edellyttävät aiheellisesti 

tilanteessa syytetyltä selitystä.140  

 

Ennen kuulusteluihin ryhtymistä henkilön asema tulisi siis olla määriteltävissä, eikä kuulustelua tulisi 

aloittaa ennen kuin kuulusteltavan asema on määritetty.141 Jo vähäisen rikosepäilyn tapauksissa 

henkilö tulisi katsoa epäillyksi juuri sen vuoksi, että tällä on oikeus olla myötävaikuttamatta asiaan 

sekä muidenkin epäillyn asemaan liittyvien oikeuksien vuoksi. Kuulusteltavan oikeuksien 

ilmoittaminen on rikosta tutkivan viranomaisen vastuulla, joten tämän on huolehdittava siitä, että 

ETL:n mukaiset epäillyn oikeuksien turvaamiseen kohdistuvat menettelyt toteutuvat. Rikoksesta 

epäillyllä on puolestaan itsellään oikeus harkita, käyttääkö hän ETL:n hänelle tarjoamia oikeuksia.142 

 

 

 

 

                                                      
139 Kts. KP-sopimus 14 artikla. 3 kappale g-kohta: ”Jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan oikeus täysin yhdenvertaisena olla 

tulematta pakotetuksi todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyytensä”, sekä EIS 6 artikla 2 kappale koskien syyttömyysolettamaa, 

jonka mukaan ”Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.” Kts. myös näiden 

Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten lisäksi OK 17:18, jonka ensimmäisen momentin mukaan ”Jokaisella on oikeus kieltäytyä 
todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hänet tai häneen 17§:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön syytteen vaaraan tai 

myötävaikuttaisi hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön syyllisyyden selvittämiseen”. 
140 HE 222/2010 vp s. 192-193. Kts. John Murray v Yhdistynyt kuningaskunta 8.2.1996. Kts. myös esim. KKO:2009:80,  KKO:2010:41, 

KKO:2012:27 ja KKO:2017:12.  
141 ETL 4:9.2:n mukaan, mikäli henkilön asema on epäselvä, voidaan häntä kuulla esitutkinnassa kuultavana. 
142 Helminen ym. (2014) s. 383-384. 
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3.3.5. Asianomistajan kuulustelu 

ETL 1:2.1:n mukaan esitutkinnassa selvitetään asian laadun edellyttämällä tavalla mm. asianosaiset. 

ETL 2:5.1:n mukaan esitutkinnassa asianosaisia ovat asianomistaja, rikoksesta epäilty sekä muu 

henkilö, jonka oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin rikos ja sen selvittäminen voivat vaikuttaa. 

 

Edellä mainittu ETL 7:10.1:n koskee myös asianomistajaa, joten kuulusteltavalle on ennen 

kuulustelua ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa sekä tämä oikeudesta pyytää 

kuulustelutodistaja paikalle sekä hänen kielelliset oikeudet. Saman pykälän 3 momentin mukaan 

ennen kuulustelua asianomistajalle, tämän lailliselle edustajalle sekä todistajalle on ilmoitettava 

totuusvelvollisuudesta ja perättömästä lausumasta säädetystä rangaistusuhasta. Asianomistajalle on 

myös ilmoitettava, milloin hänelle voidaan ROL 2 luvun mukaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja tai 

tukihenkilö.143 Asianomistajan käsitettä144 ei määritellä lainsäädännössä. Hallituksen esityksessä 

katsotaan, että asianomistajia ovat rikoksella loukatun tai vaarannetun oikeushyvän haltijat sekä ne, 

joille rikoksen kautta on syntynyt yksityisoikeudellinen vaade asiassa. Asianomistaja-statukseen 

liittyy oikeus vaatia rangaistusta rikoksesta epäillylle sekä usein myös rikoksen myötä oikeus vaatia 

vahingonkorvausta.145 146 

 

Asianomistajalla on ETL 7:6:n mukaisesti totuudessapysymisvelvollisuus, jonka mukaan 

asianomistajan sekä tämän laillisen edustajan ja asiamiehen on pysyttävä totuudessa tehdessään 

selkoa tutkittavasta asiasta ja vastatessaan esitettyihin kysymyksiin. Asianomistajaa koskeva 

totuusvelvollisuus on katsottu negatiiviseksi totuusvelvollisuudeksi, jonka sisältönä on, että tällä ei 

ole oma-aloitteista ilmaisuvelvollisuutta eikä myöskään velvollisuutta vastata esitettyihin 

kysymyksiin. Kuitenkin mikäli asianomistaja haluaa vastata kysymykseen taikka kertoa jotain itse, 

tämän on kerrottava totuus. Kuulusteltaessa asianomistajaa asian selvittämiseksi, eli 

                                                      
143 Kts. EOAK 2098/4/04, jossa kuulustelun suorittaneen ylikonstaapelin ja asianomistajana asiassa kuulustellun A:n välillä oli kielellisiä ongelmia, 

koska kuulustelija ei ollut osannut englantia eikä ollut saanut järjestettyä paikalle tulkkia. Kuulustelija on jättänyt tapauksessa noudattamatta 
kuulusteluilta edellytettäviä muotomääräyksiä ajatellen, että asianomistajan kertoma olisi hyödynnettävissä lähinnä alustavasta puhuttelusta laadittuna 

kertomuksena. Tästä ei kuitenkaan oltu ilmeisesti mainittu A:lle. Kuitenkin tapauksessa A:n kertomusta oli esitutkinnassa hyödynnetty kuulustelun 

tavoin, vaikka kuulustelun muotomääräykset eivät tapauksessa täyttyneet. 
144 Kts. asianomistajan käsitteestä esim. Jokela (2012) s. 16-23, jossa asianomistaja määritellään henkilöksi, jota on loukattu rikoksella ja lisäksi 

esitellään oikeustieteessä kehittyneet asianomistajakäsitteen määritelmät, jotka jaetaan aineellisoikeudellisiin, prosessuaalisiin sekä ns. 

sekamääritelmiin. Lisäksi aiheesta mm. Vuorenpää (2014) s. 12-35. Vrt. Ruotsin RB 20:8.4, jossa asianomistaja määritellään ”målsägande är den, 

mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.”  
145 Kts. HE 222/2010 vp s. 169-170, joissa lisäksi on mainittu oikeudesta vahingonkorvauksen vaatimiseen ja sen siirtymisestä. Esimerkkinä 

mainitaan tilanne, jossa asianomistajan rikoksen vuoksi kärsimä vahinko on korvattu vakuutusyhtiön toimesta, jolloin vakuutusyhtiölle syntyy 
takautumisoikeus asiassa rikoksentekijään nähden. Asianomistajalle kuuluva syyteoikeus ei kuitenkaan pykälän perustelujen mukaan siirry. 
146 ETL 7:2:n mukaan sellainen asianomistaja, jolla ei ole tutkittavaa asiaa selventäviä tietoja, voidaan jättää esitutkinnassa kuulustelematta, 

mikäli tämä on jo rikosilmoituksen tehdessään tai muussa yhteydessä ilmoittanut syytteestä päättämistä ja oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat. 

Tällaisissa tapauksissa kuulustelu on yleensä tarpeeton, mutta jos asianomistajan kuuleminen on kuitenkin jostain syystä tarpeellista, niin on 

mahdollista, että kuulustelu tehdään puhelimitse, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asianomistaja usein vain uudistaa tekemänsä ilmoituksen. 

Asianomistajan kuulusteleminen voidaan jättää myös hänen omasta ilmoittautumisesta tapahtuvaksi, jos asian laatu asianomistajien suuren 

lukumäärän tai muun vastaavan syyn vuoksi sitä edellyttää. Helminen ym. (2014) s. 395. 



 

 35 

todistelutarkoituksessa tulee siis huomioida useita eri seikkoja.147 Todistajia koskee kuulusteluissa 

positiivinen totuusvelvollisuus, eli hänen on oma-aloitteisesti kerrottava totuudenmukaisesti kaikki 

tieto, jota hänellä asiasta on sekä vastattava esitettyihin kysymyksiin kertomalla totuus.148 

Totuusvelvollisuus on siis olemassa kuulusteltaessa asianomistajaa hänen vaatimustensa suhteen tai 

todistelutarkoituksessa.149 Totuusvelvollisuudesta on ilmoitettava ennen kuulustelua ETL 7:10.3:n 

mukaisesti sekä rangaistusuhasta, joka liittyy perättömään lausumaan.150 151  

 

Tapauksessa R 15/3250152 Helsingin käräjäoikeus totesi pahoinpitelytapauksessa, jossa näyttönä 

oli esitetty asianomistajan esitutkinnassa kertoma sekä lääkärinlausunto vammoista, että 

”tilanteessa, jossa vastaaja ja asianomistaja kertovat asioista toisistaan poikkeavasti ei 

kummankaan kertomukselle voida lähtökohtaisesti antaa toista painavampaa merkitystä. 

Syyksilukeminen edellyttää tällaisessa tilanteessa myös muuta näyttöä.” Tapauksessa tämä muu 

näyttö oli lääkärinlausunto ja valokuvat. Vastaaja oli kuitenkin esittänyt tapahtumille myös 

vaihtoehtoisen tapahtumienkulun, jota oli pidettävä mahdollisena. ”Näin ollen asia jää 

epäselväksi, eikä tekoa voida lukea vastaajan syyksi.” 

 

3.3.6. Todistajan kuulustelu 

ETL 7:8.1:n mukaan todistajan on totuudenmukaisesti ja mitään salaamatta ilmaistava, mitä hän 

tietää tutkittavasta asiasta. Todistajan käsitettä ei määritellä laissa, mutta oikeuskirjallisuudessa 

muun muassa Tirkkonen on katsonut, että todistaja on asianosaispiirin ulkopuolinen henkilö, jota 

kuullaan jutussa sen relevanttien faktojen selvittämiseksi.153  

 

ETL 1:2.2:ssa asetetaan esitutkinnalle tiettyjä vaatimuksia, jotka ovat todistelun suhteen erittäin 

tärkeässä asemassa. Esitutkinnassa asia on valmisteltava niin, että syyteharkinta sekä asianosaisten 

etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä, ottaa 

vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä. 

                                                      
147 Helminen ym. (2014) s. 392-394. 

148 Kts. jäljempänä lisää todistajan kuulustelusta ja totuusvelvollisuudesta. 

149 Helminen ym. (2014) s. 393. 

150 Kts. RL 15:2.1 2 kohta, jonka mukaan perättömän lausuman viranomaismenettelyssä tunnusmerkistö täyttyy, kun muu kuin rikoksesta epäilty 

rikosasian esitutkinnassa läsnä ollen kuulusteltaessa antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan. 
151 Esitutkinnassa selvitetään tapahtumatietojen lisäksi ETL 1:2.1 3 kohdan mukaisesti asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, mikäli tämä 

on ROL 3:9:n nojalla pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan. Valtakunnansyyttäjä on antanut yleisen ohjeen syyttäjille Dnro 37/31/06 

(VKS:2006:3), annettu 13.12.2006. Ohjeessa käydään läpi yksityiskohtaisesti asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten ajamiseen liittyvät 
seikat syyttäjän virkavelvollisuudesta asian selvittämiseen ja menettelyyn sekä käytäntöön. 
152 Tuomio on lainvoimainen. 

153 Tirkkonen (1972) s. 220. Kts. aiheesta myös Helminen ym. (2012) s. 392, Frände ym. (2012) s. 632, Helminen ym. (2014) s. 399, Tolvanen- 

Kukkonen s.127 ja Helminen ym. (2005) s.280. 
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ETL 4:9.1:n mukaisesti, kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on 

mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa. Tällainen 

ilmoittamisvelvollisuus koskee myös asemassa tapahtuneita muutoksia. Todistajalle on ilmoitettava 

mahdollisimman nopeasti hänen todistajan asemastaan. Ennen kuulustelua todistajaa koskee samat 

ETL 7:10.1:n säännöt, joiden mukaan kuulusteltavalle tulee ennen kuulustelua ilmoittaa hänen 

asemansa esitutkinnassa, oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle sekä kielelliset oikeudet. 

Lisäksi todistajaa koskee saman pykälän 4 momentti, jonka mukaisesti todistajalta tulee tiedustella 

sellaisia seikkoja, jotka oikeuttavat tai velvoittavat tämän lain mukaan kieltäytymään todistamasta.154 

 

3.4. Todistajien merkitys rikosprosessissa 

ETL 3:11.1:n mukaan esitutkinta tulee toimittaa ilman aiheetonta viivytystä. Tämä tarkoittaa, että 

myös todistajat tulisi kuulla mahdollisimman pian tapahtumasta, koska tällöin heidän muistikuvansa 

tapahtumaan liittyen ovat tuoreemmat. Lisäksi mahdollisuus siihen, että mitkään seikat ovat 

vaikuttaneet heidän muistikuviinsa, ovat puolestaan pienemmät. Esitutkinnassa todistajat muistavat 

asiat huomattavasti paremmin kuin mahdollisesti pitkän ajan kuluttua pidettävässä 

oikeudenkäynnissä. Todistajanpsykologiassa kiinnostus kohdistuu siihen, että ”millä tavalla ihmisen 

muistikuvia tapahtuneesta voidaan muuttaa johdattelun tai harhaanjohtavan tiedon avulla”.155 

 

Ihmisten muistikuvat muuttuvat, eivätkä tapahtumat pysty tallentumaan tarkasti kopioituna 

tapahtuman nähneiden mieliin. Ne voivat muokkautua esimerkiksi johdattelevien kysymysten taikka 

muualta, kuten mediasta saadun tiedon kautta. Niihin voivat vaikuttaa myös henkilön omat ajatukset 

ja kuvitelmat sekä jopa tämän näkemät unet. Yhdysvalloissa vuosittain tuhannet väärät tuomiot 

perustuvat virheellisiin todistajanlausuntoihin. Suomessa väärä lausunto ei välttämättä johda 

kovinkaan kohtalokkaisiin lopputuloksiin, mutta tietyissä rikostyypeissä, kuten seksuaalirikoksissa 

koko näyttö voi joissain tapauksissa perustua todistajanlausuntoihin. Tällaiset sana vastaan sana -

tilanteet ovat vaikeasti ratkaistavissa, mikäli tapauksessa ei ole mahdollista vakuuttua 

todistajankertomuksen oikeellisuudesta. Tiedot, joita todistajanpsykologia tuottaa, voivat 

parhaimmillaan auttaa havaitsemaan todistajanlausuntojen virhelähteitä sekä varoittaa todistajan 

johdattelevasta kuulustelusta. Nämä todistajanpsykologian tuottamat tutkimustulokset eivät 

                                                      
154 Tilanteessa, jossa todistajalla on ilmeisesti tiedossaan seikka, joka on tärkeä syyllisyyden selvittämiseksi tai rikoksella saadun hyödyn 

jäljittämiseksi ja pois ottamiseksi ja tämä kieltäytyy sitä ilmaisemasta, vaikka hänellä saattaisi olla ilmaisuun velvollisuus, tutkitaan kysymys 

kieltäytymisen perusteesta ETL 7:9:n nojalla poikkeuksellisesti tutkinnanjohtajan pyynnöstä tuomioistuimessa. Todistajankuulustelu toimitetaan 
tuomioistuimessa, jos kieltäytymiselle ei ole laillista perustetta. 
155 Haapasalo (2008) s. 153. 
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kuitenkaan ole yleispäteviä eivätkä ne suoraan sovellu tuomareiden arkipäivän ratkaisutoimintaan, 

koska ne koskevat usein ryhmätason eroja, jolloin ne eivät välttämättä päde yksittäistapauksissa. 

Havaintojen tarkkuuteen sekä muistamiseen liittyy merkittäviä yksilökohtaisia eroja, jotka eivät tule 

ilmi kokeellisissa ryhmätutkimuksissa.156 

 

Tutkimuksissa on huomattu, että poliisien tai muiden kuulustelijoiden kuulustelutapa voi vaikuttaa 

kuulusteltavaan, vaikka he välttelisivätkin johdattelevia kysymyksiä.157 Kuulustelutilanteessa 

muodollinen ja etäinen käyttäytyminen voi siis johtaa siihen, että kuulusteltava muuttaa 

kertomustaan, eli se vaikuttaa pahimmillaan samalla tavalla kuin johdatteleva kuulustelutaktiikka. 

Kuulusteltavan kertomuksen muuttamiseen voi vaikuttaa samalla tavalla myös hänelle annettu 

negatiivinen palaute. Muistikuvat vääristyvät ihmisillä myös helposti sen johdosta, että tapahtumasta 

on käyty muiden kanssa keskusteluja.158 Tällöin toisilta ihmisiltä kuullut asiat helposti sekoittuvat 

henkilön omiin, todellisiin muistoihin. Tavallista on, että alkuperäiset tietolähteet unohtuvat ja ne 

muistetaan väärin.159 160 

 

Käräjäoikeuden tuomioissa, jotka olivat tutkimusaineistoani, ajan kuluminen nousi esiin monissa 

tapauksissa niin asianosaisten kuin tuomioistuimen toimesta. Esimerkiksi Pirkanmaan 

käräjäoikeuden tuomiossa R 16/5936161 todistajana kuullun henkilön oikeudessa annettu 

kertomus poikkesi hänen esitutkinnassa antamasta kertomuksesta. Käräjäoikeus totesi 

tapauksessa, että henkilön todistelun luotettavuutta heikensi se, että todistaja oli lukenut 

esitutkintapöytäkirjat ja keskustellut osallisten kanssa tapahtumista. ”Lähtökohtaisesti 

tapahtumaa ajallisesti lähinnä annettua esitutkintakertomusta voidaan pitää luotettavimpana.”   

 

Tuomiossa R 16/6935162 Pirkanmaan käräjäoikeus päätyi hylkäämään syyteen pahoinpitelystä. 

Tapauksessa syytettä tuki todistaja K:n esitutkintakertomus. K ei kuitenkaan enää oikeudessa 

                                                      
156 Haapasalo (2008) s. 153-156. 

157 Eräässä isobritannialaisessa tutkimuksessa havaittiin mm. että tiukka haastattelutyyli sai haastateltavat muuttamaan heidän vastauksiaan 

kysymysten seurauksena useammin kuin haastattelutyyli, joka oli ystävällinen. Kts. tutkimuksesta tarkemmin Baxter ym. (2006). 

158 Tätä tutkimustani läpikäydyissä käräjäoikeuden päätöksissä oli myös arvioitu tätä näytön arvioinnissa. Esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden 

antamassa tuomiossa R 16/5964 (tuomio ei ole lainvoimainen) käräjäoikeus katsoi, että ”merkitystä täytyy arvioinnissa antaa myös sille, että 

todistajan kertoman mukaan hän on käynyt asiasta keskusteluita ennen poliisikuulustelua ja siten varmuutta sille, että hän on kertonut tapahtuneesta 
oman näkemyksensä ei voida antaa.” 
159 Haapasalo (2008) s. 157-158. 

160 Ihmisillä on mahdollisuus totuudenmukaisten sekä valheellisten tietojen erottamiseen toisistaan hyvin rajallisesti ja tutkimuksissa on huomattu, 

että poliisien valheentunnistamistarkkuus ei merkittävästi eroa verrattuna tavallisiin ihmisiin, vaan ne ovat jopa hyvin lähellä toisiaan. Tutkimuksissa 
ei ole myöskään saatu viitteitä siitä, että poliisien valheentunnistamistarkkuus välttämättä nousisi käytettäessä todellisia rikostilanteisiin liittyviä 

materiaaleja. Hartwig – Santtila (2008) s.231-232. 
161 Tuomio on lainvoimainen. 

162 Tuomio on lainvoimainen. 
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muistanut, pahoinpitelikö vastaaja asianomistajaa. Käräjäoikeus totesi, että asiassa on jäänyt 

jokseenkin epäselväksi, miksi K ei ole enää oikeudessa vahvistanut esitutkinnassa kertomaansa. 

Asiassa ei oltu esitetty muuta syytettä tukevaa näyttöä kuin K:n esitutkintakertomus. Syytteen 

hylkäämisen puolesta puhui niin ikään se, että tapauksessa ei ollut esitetty mitään kirjallista 

näyttöä asianomistajan vammoista, eikä K:n esitutkintakertomuksen lisäksi muutakaan näyttöä. 

Käräjäoikeus katsoi, ettei sitä voida yksinään pitää riittävänä näyttönä syytteen tueksi, erityisesti 

ottaen huomioon syytettä vastaan puhuvat asianomistajan ja vastaajan kertomukset. 

 

Tapauksessa R 17/386163 syytekohdassa 10 oli kyse pahoinpitelystä. Vastaaja kiisti syytteen. 

Asiassa todistajana kuultu S oli kertonut esitutkinnassa, että vastaaja oli lyönyt asianomistajaa 

avokämmenellä ja tönäissyt tätä. Nyt S ei enää asiaa muistanut, mutta tapahtumat olivat olleet 

tuolloin tuoreemmassa muistissa. Helsingin käräjäoikeus totesi tältä osin, että syytekohdassa 10 

ainoa syytettä tukeva näyttö oli S:n esitutkintakertomus. S ei ole enää käräjäoikeudessa 

muistanut asianomistajaan kohdistunutta väkivaltaa. Käräjäoikeuden mukaan S:n 

esitutkintakertomus oli tältä osin ”siinä määrin ylimalkainen, ettei se yksinään riitä osoittamaan 

vastaajan syyllisyyttä tähän tekoon.” Näin ollen syyte hylättiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
163 Tuomio ei ole lainvoimainen. 
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4. Todistelu rikosprosessissa – milloin esitutkintakertomus voi tulla osaksi 

todistelua? 

4.1. Todistusoikeus 

Todistelulla tarkoitetaan todisteiden esittämistä tuomioistuimelle oikeudenkäynnissä, mutta osittain 

rikosasioissa todistelua tapahtuu jo esitutkinnassa. Todistusoikeudella puolestaan tarkoitetaan niiden 

sääntöjen kokonaisuutta, joka koskee todistelua.164 Todistelua koskevat säännökset löytyvät pääosin 

OK 17 luvusta. Todistelun merkitys on käytännössä hyvin suuri, sillä jutun ratkaisuun vaikuttavat 

relevantit tosiseikat on näytettävä toteen.165 Todistelua koskevat säännöt voidaan jaotella 

muodolliseen ja aineelliseen todistusoikeuteen, jossa muodolliseen lukeutuvat ne normit, jotka 

koskevat itse todistusmenettelyä ja aineelliseen ne, jotka koskevat eri todistuskeinoja.166 

 

Kysymyskokonaisuus, joka on todistelun kohteena, kutsutaan näyttökysymykseksi. Yksittäinen 

kysymys, johon todistelulla halutaan antaa vastaus, on puolestaan nimeltään todistusteema.167 

Todistustosiseikka pyrkii näyttämään väitteen todenperäisyyden, joka on todistusteemana. 

Todistustosiseikan synonyyminä käytetään näyttöä tai todistetta168. Todiste on relevantti, mikäli sillä 

osoitetaan olevan todistusarvoa tietyn todistusteeman mukaisesti taikka sitä vastaan. Todistusarvon 

punnitseminen tapahtuu todistusharkinnassa, joka tapahtuu ennen tuomion antamista asiassa.169 

Käytännön todistelussa keskeiseksi nousee yleensä se, kuinka vahva todistusarvo esitetyllä todisteella 

katsotaan olevan. Tuomioistuin ottaa kantaa esitettyihin todisteisiin siis todistusharkinnassa 

perustaessaan niihin tuomionsa.170 

 

Todistuskeinoja ovat ne keinot tai välineet, joilla oikeudenkäynnissä suoritetaan todistelu. 

Oikeuskirjallisuudessa nämä on vakiintuneesti jaettu henkilöllisiin ja reaalisiin todistuskeinoihin.171  

                                                      
164 Jokela (2018) s. 533. 

165 Ennen oikeudenkäyntiä onkin järkevää asianosaisen kannalta kiinnittää huomiota siihen, onko hänellä asiansa tueksi riittävästi todisteita. Laissa 

ei kuitenkaan ole vähimmäistasoa paljonko asianosaisella tulisi olla näyttöä esitettävänä. Vrt. kuitenkin ROL 1:6 ja 1:6a sekä aiemmin 

syyteharkinnasta. Kts. myös esim. Rautio – Frände (2016) s. 17-18. 
166 Tirkkonen (1981) s. 126-127. 

167 Kts. Fredman (2018) s. 249-250, jossa hän antaa aiheellisesti kritiikkiä niin syyttäjille kuin puolustajille ja heidän tavalleen joko olla 

ilmoittamatta todistusteema ollenkaan tai ilmoittamalla teemaksi tietyn ylimalkaisen seikan. ROL on kuitenkin tältä osin täysin selkeä, sillä sen 

5:3.1:n 7 kohdan mukaan todisteita ilmoitettaessa tulee esittää, mitä niillä aiotaan näyttää toteen. Fredman kuitenkin katsoo, että yleisenä tulkintana 

näyttäisi olevan, että teemaksi voidaan ilmoittaa esim. pelkästään ”rikoksenteko-olosuhteet”. s. 249. 
168 Oikeuskielessä saatetaan kuitenkin kutsua todistuskeinojakin pelkästään todisteiksi. Todisteella onkin juridiikassa kaksoismerkitys, koska se voi 

tarkoittaa niin yksittäistä todistustosiseikkaa kuin käytettävää todistuskeinoa. Kts. Lappalainen – Rautio (2017) s. 605 ja Jokela (2018) s. 536. 
169 Jokela (2018) s. 534-535. Kts. todistusharkinnasta myös Klami ym. (1987) s. 16 ja Klami (2000) s. 16. 

170 Jokela (2008) s. 465-466. 

171 Kts. esim. Pölönen (2003) s. 105-106 ja Jokela (2018) s. 535-536. 
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Ensimmäisiin kuuluu 1) todistajien kuuleminen, 2) asianosaisten kuuleminen todistelutarkoituksessa 

ja 3) asiantuntijatodistelu. Reaalisia todistuskeinoja ovat 4) asiakirjatodistelu ja 5) katselmus.172 

Jokelan mukaan nykyistä suullista menettelyä voidaan kuitenkin kuvata kolmijaolla 1) suullinen 

todistelu, 2) asiakirjatodistelu ja 3) reaalitodistelu (katselmus). Todistuskeinot ja –seikat muodostavat 

jutun todistusaineiston, joka on osa tapauksen koko oikeudenkäyntiaineistoa.173 Todistuskeinojen 

osalta vallitsee tyyppipakko, joka tarkoittaa, että jokainen todiste on osoitettava johonkin 

todistuskeinoluokkaan ja tämän jälkeen tähän todisteeseen sovelletaan tätä todistuskeinoa koskevia 

säännöksiä. Todistuskeinojen yhteydessä tulee huomata, että todisteen ulkoinen muoto ei ratkaise 

sitä, että mikä todistuskeino on kyseessä, sillä esimerkiksi esitutkintakertomuksen käyttö on 

luonteeltaan todistajatodistelua aivan kuten hänen oikeudenkäynnissään antama suullinen kertomus. 

Esitutkintakertomus ei siis kuulu asiakirjatodisteluun.174 

 

Todisteluun liittyvät säännöt ovat rikosprosessin asianosaisten perus- ja ihmisoikeus näkökannoista 

hyvin merkityksellisiä. Asianosaisille tulee olla selvää, miten ja mitä todisteita oikeudenkäynnissä on 

mahdollista käyttää todisteina, koska tämä on yksi oikeusturvan keskeisiä elementtejä. Totuus ja 

oikeudenmukaisuus voivat ajautua yksittäistapauksessa ristiriitaan ja tuomioistuimella on joissain 

tapauksissa velvollisuus jättää tietty todistelu hyödyntämättä rikosprosessissa. Todistamiskieltojen 

suojeluintressejä on useita ja niillä pyritään esimerkiksi edistämään rikosvastuun toteutumista sekä 

turvaamaan asianosaisten oikeusturvaan liittyvät intressit muun muassa takaamalla heidän perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.175 Todistamiskieltoon kiinteästi liittyvästä hyödyntämiskiellosta ei 

ollut laissa yleissäännöstä. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden OK:n todistelua koskevien 

muutosten yhteydessä tähän tuli muutos, kun lakiin otettiin säännös todisteen hyödyntämiskiellosta 

OK 17:25:ään.176 Aiemmin hyödyntämiskiellot johdettiin pitkälti EIT:n käytännöstä sekä EIS:n 

sisällöstä. Uusi sääntely perustuu kuitenkin pitkälti juuri EIT:n ja KKO:n käytäntöön. OK 17:25:n 1 

momentissa säädetään yleisestä ja ehdottomasta hyödyntämiskiellosta, joka liittyy kiduttamalla 

saatuun todisteeseen. Pykälän 2 momentti koskee puolestaan itsekriminointiin liittyvästä 

hyödyntämiskiellosta. Pykälän 3 momentti on yleinen säännös hyödyntämiskiellosta, joka liittyy 

lainvastaisesti hankittuun todisteeseen. Hyödyntämiskiellon on katsottu olevan jopa todistelua 

koskeva uudistuksen merkittävin muutos. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan todistelua 

                                                      
172 Jokela (2018) s.536 vrt. kuitenkin Pölönen s.105-106. Jokelan mukaan nykyistä suullista menettelyä voidaan kuitenkin kuvata kolmijaolla 1) 

suullinen todistelu, 2) asiakirjatodistelu ja 3) reaalitodistelu (katselmus). Jokela (2018) s. 536. 
173 Jokela (2018) s. 535-536. 

174 Rautio – Frände (2016) s. 10-11. 

175 Tarkemmin todistamiskieltojen suojeluintresseistä Pölönen (2003) s. 197-204. 

176 Kts. jäljempänä jakso 4.4.  
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liittyvien säännösten uudistamista koskevan hallituksen esityksen HE 46/2014 vp perusteluissa 

korostuvat perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät näkökohdat. Lisäksi lausunnossa huomioidaan se, että 

lakiehdotuksen tavoitteena oli ottaa EIT:n ja KKO:n oikeuskäytäntö mahdollisimman hyvin 

huomioon. Tämä johti siihen, että suurin osa valtiosääntöoikeudellisesti merkittävimmistä 

säännösehdotuksista rakentuivat hyvin pitkälti EIT:n soveltamiskäytäntöön.177 Suomessa on jo 

pitkään ennen uutta sääntelyä katsottu, että hyödyntämiskieltokysymyksen yhteydessä 

tuomioistuimen tulisi käyttää niin sanottua perusoikeusmyönteistä punnintavelvoitetta, joka asettaa 

tuomioistuimille velvollisuuden viran puolesta asettaa todisteelle hyödyntämiskielto sellaisissa 

tilanteissa, joissa todisteen hyödyntäminen merkitsisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

loukkausta, perus- tai ihmisoikeusloukkausta taikka muuta perus- tai ihmisoikeusrajoitusta, joka olisi 

kyseisen rikoksen selvittämisintressin kannalta suhteettoman vakava. Yksittäistapauksessa siis 

suoritetaan harkintaa, jossa vastakkain asettuvat yleinen rikosten selvittämisintressi ja yksilöiden 

perus- ja ihmisoikeudet.178 Tuomioistuimen on huolehdittava perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisesta, joten hyödyntämiskiellot tulee huomioiduksi viran puolesta, mutta ongelmaksi tässä 

suhteessa muodostuu usein se, että oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä tapahtuneet virheet 

eivät välttämättä tule esille ilman, että niihin vedottaisiin puolustuksen toimesta. Ongelman 

havaittuaan tuomioistuimella on kuitenkin velvollisuus asian selvittämiseen.179  

 

EIT:n ratkaisukäytäntö on siis ollut ja on merkittävässä roolissa, kun tuomioistuin harkitsee, että 

voidaanko jokin todiste ottaa rikosprosessissa huomioon vai ei. Usein sen tarjoamat ratkaisut eivät 

kuitenkaan anna selkeitä tulkintoja tai vastauksia yksittäisen rikosprosessin kannalta. Pohdinta onkin 

erilaisten hyödyntämisen puolesta ja vastaan puhuvien seikkojen arviointia oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin valossa. Nämä seikat harvoin antavat automaattista vastausta sen suhteen, että 

oikeudenkäynti on tai ei ole oikeudenmukainen. Usein tapauksessa suoritetaan punnintaa, jolloin 

arvioitavaksi tulee viranomaisten menettely ja syytetyn mahdollisuudet puolustautua.180  

 

4.1.1. Rikosasioiden rooliperiaatteet 

Rooliperiaatteet ovat periaatenäkökohtia, jotka liittyvät oikeudenkäynnin toimijoiden työnjakoon 

sekä toimivaltaan. Todisteluun liittyen merkityksellistä on se, kenen on näytettävä toteen ne 

tosiseikat, jotka ovat kanteen perusteena, sekä kenen tehtävänä on hankkia ja esittää todisteita. 

                                                      
177 PeVL 39/2014 vp s. 2. 

178 Spring-Reiman (2012) s. 167-168. 

179 Pölönen (2003) s. 320. 

180 Spring-Reiman (2012) s. 171. 
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Rikosasioissa noudatettava akkusatorinen periaate johtaa siihen, että asianosaiset huolehtivat 

kohdaltaan asian selvittämisestä, mutta rikosvastuun toteuttaminen kuuluu viralliselle syyttäjälle. 

Tällaisessa prosessissa tuomioistuimella on passiivisempi rooli valvoa menettelyn 

oikeudenmukaisuutta. Lisäksi se ratkaisee asian ja antaa tuomion perusteluineen. Todistelun 

näkökulmasta on hyödyllistä erottaa tuomioistuimen rooliin liittyen muodollinen ja materiaalinen 

prosessinjohto. Muodolliseen kuuluvat sellaiset prosessitoimet, jotka liittyvät oikeudenkäynnin 

kulkuun ja järjestämiseen. Materiaaliseen prosessinjohtoon kuuluvat puolestaan 

oikeudenkäyntiaineistoon liittyvät toimet, joilla on vaikutusta oikeudenkäyntiaineistoon sitä 

rajaamalla, selventämällä tai rikastamalla.181 182 

 

OK 17:3:n mukaan rikosasiassa kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen 

rangaistusvaatimuksensa perustuu. Tuomion, jossa vastaaja tuomitaan syylliseksi, edellytyksenä on, 

ettei vastaajan syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilyä.183  

 

Kuitenkin tietyissä riittävän näytönkin tapauksissa on päädyttävä syytteen hylkäämiseen, mikäli 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perustakeita on tapauksessa loukattu. Kaikki näyttö tulee 

lähtökohtaisesti ottaa vastaan kontradiktorisessa oikeudenkäynnissä, jossa syytetty on paikalla. 

Näistä lähtökohdista voidaan tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa poiketa, mutta tällöinkään 

syytetyn oikeuksien loukkaaminen ei saa tulla kyseeseen.184 185 

 

Todistelun määrästä ja laadusta ei luonnollisesti voida antaa täysin tarkkoja ohjeita. Näyttöaineiston 

määrälliseen riittävyyteen liittyy kiinteästi se, että missä laajuudessa se ottaa huomioon asian erilaiset 

puolet sekä mahdollisuudet. Todistelun laadullinen riittävyys eli näyttöarvo on puolestaan kiinteässä 

suhteessa todistustaakkaan sekä tuomitsemiskynnykseen (näyttökynnykseen).186  

 

 

                                                      
181 Pölönen – Tapanila (2015) s. 52-55. 

182 Tuomarilla on myös OK 17:43:n mukaan tietynlainen selvitysvelvollisuus mm. todistajan henkilöllisyyden varmistuksen suhteen. Lisäksi 

puheenjohtajan on tarvittaessa tiedusteltava, onko kuultavalla velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta sekä tarvittaessa tiedusteltava kuultavan 

uskottavuuteen vaikuttavia seikkoja. Kts. tältä osin Pölönen – Tapanila (2015) s. 147-148, jossa he katsovat, että tämä ohje tiedustella kuultavan 
uskottavuuteen liittyviä seikkoja heijastaa vanhaa suullis-pöytäkirjallista menettelyä. Lisäksi he ovat kiinnittäneet huomiota terminologiaan, sillä 

näytön arvioinnissa ei tulisi arvioida henkilöiden uskottavuutta vaan heidän antamiensa kertomusten luotettavuutta suhteessa kaikkeen käytettävissä 

olevaan tietoon. 
183 Kts. aiemmin todistustaakasta kappaleessa 2.7. 

184 Jokela (2018) s. 685. 

185 Kts. tarkemmin todistustaakasta sekä sen suhteesta väittämistaakkaan Virolainen (2000) s. 1156-1159. Kts. väittämis- eli vetoamistaakasta 

Rautio – Frände (2016) s. 6. 
186 Todistelun määrästä ja laadusta tarkemmin Pölönen (2003) s. 122-142. 
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4.2. Todistelun vastaanottaminen pääkäsittelyssä 

ROL 6:7:n mukaan alkukeskustelun ja asianosaisten asiaesittelyn187 jälkeen pääkäsittelyssä otetaan 

vastaan todistelu, jolloin tarvittaessa kuullaan todistelutarkoituksessa jutun asianomistajaa sekä 

vastaajaa sekä vastaanotetaan muu todistelu.188 Kuulustelujärjestyksestä säädetään OK 17:48:ssä. 

Pääkuulustelussa kuultavan on oma-aloitteisesti sekä tarvittaessa hänelle esitettyjen kysymysten 

avulla esitettävä hänen kertomuksensa yhtäjaksoisesti. Pääkäsittelyssä ei kuitenkaan saa esittää 

kysymyksiä, jotka sisältönsä, muotonsa tai esittämistapansa puolesta johtavat tietynlaiseen 

vastaukseen. Asianosaisten kertomusten kyseenalaistaminen sekä niiden todenperäisyyden 

koetteleminen kuuluvat pääkuulustelun jälkeiseen vastakuulusteluvaiheeseen. Syytetyllä ei ole 

velvollisuutta kertoa totuutta häntä kuulusteltaessa, eikä hänen myöskään tarvitse lausua asiassa. 

Asianomistajaa koskee sama oikeus olla kertomatta mitään, mutta tehdessään selkoa asiasta ja 

vastatessaan kysymyksiin hänen on pysyttävä totuudessa. Hänen on myös ROL 6:5.3:n mukaisesti 

pysyttävä totuudessa, kun hän ilmoittaa seikat, joihin hän vetoaa asiassa ja lausuu käsityksensä 

vastapuolen esittämistä seikoista. 

 

Lain esitöissä katsotaan, että asianomistajalla on niin sanottu negatiivinen totuusvelvollisuus, koska 

tällä ei ole velvollisuutta antaa kertomusta tai vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, mutta 

perusteluissa kuitenkin katsotaan, että asianomistaja ei saa antaa vääriä tietoja tai salata siihen liittyviä 

tietoja, mikäli hän suostuu antamaan kertomuksen tai vastaamaan kysymyksiin.189 Jokela on 

kuitenkin esittänyt, että asianomistajaa koskee niin sanottu positiivinen totuusvelvollisuus siltä osin, 

kun hän kertoo asiassa tai vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin, mutta tosin vaikka 

totuusvelvollisuus katsottaisiinkin ainoastaan negatiiviseksi, ei sekään oikeuta asianomistajaa 

antamaan asiassa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa kuvaa.190 Asianomistajan 

totuusvelvollisuuden ja kieltäytymisoikeuden suhteen on huomattava, että ne ovat eri asioita. Mikäli 

asianomistaja ei pysty tai halua kertoa jostain osin tapahtumia totuudenmukaisesti, tulisi tämän silloin 

käyttää oikeuttaan vaieta siinä osassa asiaa tai selvittää, mistä kysymyksistä hän ei halua kertoa.191 

Viljanen on pohtinut asianomistajan negatiivista totuusvelvollisuutta ja sitä, että oikeuttaako se 

jättämään kertomuksen puutteelliseksi. Hän näkee, että asiaa voisi perustella näin, koska muuten 

                                                      
187 Pääkäsittely etenee rikosasioissa järjestyksessä, jossa 1) syyttäjä sekä asianomistaja esittävät heidän vaatimuksensa sekä niiden perusteet 

lyhyesti, 2) vastaaja antaa oman kantansa vaatimuksiin (vastine), 3) syyttäjä ja asianomistaja perustelevat kantansa tarkemmin, 4) vastaajalla on 

tilaisuus lausua näiden perustelujen johdosta (asiaesittely), 5) todistelun vastaanotto, 6) asianosaiset esittävät loppulausuntonsa. Kts. ROL 6:7.1 sekä 

Jokela (2015) s. 70. 
188 Tarkemmin todistelun vastaanottamisesta ja prosessinjohdosta esim. Jokela (2015) s. 90-99 sekä Pölönen (2003) s. 393-447. 

189 Kts. HE 46/2014 vp s. 95 ja s. 137. Lisäksi KKO 2000:71. 

190 Jokela (2015) s. 97-98. 

191 Jokela (2012) s. 25-26. 
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asianomistajalla olisi käytettävissään ainoastaan kaksi vaihtoehtoa, eli vaieta täysin tai kertoa kaikki. 

Viljasen mukaan realistisempi tulkinta onkin, että asianomistaja ei nimenomaisesti saa valehdella, 

mutta hän voi antaa puutteellisen kertomuksen.192  

 

Todistelun vastaanottamiseen rikosasioissa liittyy merkittävänä piirteenä se, että asianosaisia ja 

todistajia on kuultu asiassa jo aiemmin esitutkinnassa. Kuitenkin esitutkintapöytäkirjan rooli 

oikeudenkäynnissä tulee muistaa, eli se on pelkästään apuväline pääkäsittelyä suunniteltaessa, eikä 

sille voida antaa ”ensikäden todistusaineiston asemaa”. Lausuma, joka on kirjattu 

esitutkintapöytäkirjaan, voi kuitenkin tulla huomioon otettavaksi todistusaineistoksi 

vertailuaineistona, kun asianomainen poikkeaa kertomuksestaan tai ei oikeudessa anna kertomusta.193 

 

4.3. Todistelun suullisuus ja välittömyys 

Rikosprosessiuudistuksen jälkeen Suomessa omaksuttiin välitön, suullinen ja keskitetty 

oikeudenkäyntimenettely, jossa keskeisenä tausta-ajatuksena on, että suullisen todistelun 

uskottavuutta ei ole mahdollista arvioida kirjallisessa menettelyssä. Tämä on hyvin keskeinen 

oikeuskulttuurintasolle kuuluva periaate.194 Nykyiseen ROL:n mukaiseen pääkäsittelyyn sisältyy 

aiemmasta poiketen suullinen asiaesittely, jossa tuomioistuin perehdytetään asiaan ja joka toimii 

johdatuksena tapauksessa tulevalle todistelun vastaanottamiselle.195 

 

Oikeudenkäynnin suullisuus asettaa korkeita vaatimuksia myös syyttäjän työlle. Syyte ja 

oikeudenkäynnin kohde selviävät kirjallisen haastehakemuksen kautta, mutta perustelut syytteelle 

tulee esittää oikeudenkäynnissä suullisesti. Lisäksi vetoamisseikat ja niitä koskevat muutokset tulee 

esittää nimenomaan suullisesti, jotta ne otetaan huomioon.196 Välittömyyttä korostava suullinen 

pääkäsittelyjärjestelmä toi mukanaan haasteita myös syytetyn avustajalle. Aiemmin hänen 

tehtävänkuvaansa oli kuulunut valmistella hänen oma näkemyksensä kirjallisesti. Tässä hän otti 

                                                      
192 Viljanen (2001) s. 1009. Kts. tarkemmin asianomistajan totuusvelvollisuudesta ja sen ulottuvuudesta Viljanen (2001) s. 1006-1009.  

193 Jokela (2015) s. 98-99. Tässä Jokela myös tuo ilmi, että juuri esitutkintakertomuksen vuoksi vastakuulusteluun ei ole välttämättä yhtä suurta 

tarvetta rikosasioissa verrattuna riita-asioihin, mikäli kertomus ei ole muuttunut esitutkinnasta, mutta välittömyysperiaate kuitenkin asettaa 

edellytykseksi, että tarvittaessa asianomaisen kertomuksen oikeellisuus on testattava tuomioistuinkuulustelussa.  
194 Huovila (2007) s. 119. 

195 Fredman (2018) s. 243. 

196 Koponen (2004) s. 7-8. 
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kantaa esitettyihin vaatimuksiin ja esitutkintapöytäkirjaan.197 Lisäksi nykyinen prosessi aiheuttaa 

vaatimuksia myös tuomioistuimen niin materiaaliselle kuin aineellisellekin prosessinjohdolle.198 

 

Suullisen käsittelyn takaaminen on katsottu pääsääntöiseksi edellytykseksi korostuneissa perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulmissa.199 Suullisuudella tarkoitetaan sitä, että sen lisäksi, että asia käsitellään 

välittömästi pääkäsittelyssä, niin asiassa henkilöt, joita kuullaan todistelutarkoituksessa antavat 

kertomuksensa suullisesti.200 Välittömyyden tarkoituksena on puolestaan se, että ”tuomioistuin 

suorittaa todistusharkinnan välittömästi sellaisen todistelun perusteella, jossa todistusketju on 

mahdollisimman lyhyt.”201 Tämä siis tarkoittaa sitä, että tuomioistuin suorittaa todistusharkinnan 

välittömien havaintojensa perusteella, jotka tulevat ilmi pääkäsittelyssä, eikä esimerkiksi 

pääkäsittelystä tehtyjen pöytäkirjojen avulla. Todisteet tulee myös esittää niiden alkuperäisessä 

muodossa, eli esimerkiksi todistajaa kuullaan henkilökohtaisesti, eikä käsittelyssä esitetä vain 

kirjallista todistajankertomusta.202  

 

Suullisuuden sekä välittömyyden merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta korostuvat 

todistusmenettelyssä. Suullisuuden sekä välittömyyden vaatimukset edistävät asianosaisten 

mahdollisuuksia selvittää todistajan luotettavuutta sekä riitauttaa todiste suullisesti asiassa ratkaisun 

tekevän tuomarin edessä. Tärkeimpänä suullisuuden tärkeyttä tukevana argumenttina voidaan esittää 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin rikosprosessille asettamat kommunikatiiviset vaatimukset. 

Näitä toteuttaa parhaiten suullinen menettely.203 Todistelun suullisuus ja välittömyys ovat prosessin 

luotettavuuden kannalta hyvin tärkeitä ja ne turvaavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 

Esimerkiksi Ervo on katsonut, että ”todistelun suullisuudella ja välittömyydellä on 

oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä aivan erityinen merkityksensä.”204 

 

                                                      
197 Suullinen esitystapa haastaa myös osapuolten yhdenvertaisen aseman erityisesti tilanteissa, joissa syytetty ei käytä avustajaa. Syyttäjän 

ominaisuuksiin kuuluu kuitenkin hyvä suullinen esiintymistaito, joten suullinen esitystapa puhuu sen puolesta, että puolustuksessa syyttäjällä on 

vastassaan myös ammattitaitoinen lakimies. Fredman (2018) s. 244-245. Kts. asianajaja Varvialan muistelmia siitä, kun kirjelmäkielto oli vasta 

tuloillaan ja esitutkinta-aineistoa korostavasta prosessista oltiin luopumassa. Varviala (2009) s. 475-477. Hänen huumorilla siivitetty kirjoituksensa 

vastaan todennäköisesti hyvin kyseistä murrosaikaa. Esimerkiksi vuoden 1995 helmikuussa hän on katsonut, että ”kaiken maailman esiintymistaidon 

ja viestintätaidon kouluttajat ovat meidän hommistamme ihan pihalla”. s. 476. 
198 Tuomioistuimen prosessinjohdosta rikosasioissa esim. Jokela (2015) s. 118-126. Kts. myös ROL 6:5. 

199 Kts. PL 21 § ja EIS 6 art. Suullisesta käsittelystä ja EIT:n käytännöstä Pellonpää ym. (2018) s. 664-672. Rikosasioissa ensimmäisen oikeusasteen 

käsittelyn tulee pääsääntöisesti olla suullista, mutta muutoksenhakuvaiheetta toteuttaessa suullista käsittelyä ei välttämättä edellytetä ja EIT on 

katsonut, että syytetyn henkilökohtainen läsnäolo sekä suullinen käsittely eivät ole yhtä tärkeässä asemassa kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.  
200 Pölönen – Tapanila (2015) s. 151. Kts. suullisesta käsittelystä ja sen liittymisestä mm. julkisuusperiaatteeseen Virolainen - Koulu (2012) s. 159. 

201 Huovila (1999) s. 1159-1160. 

202 Huovila (1999) s. 1160. Kts. asiasta myös esim. Jokela (2018) s. 551-574. 

203 Ervo (2005) s. 150-152. 

204 Ervo (2005) s. 167. 
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4.3.1. Suullisuusperiaate todistelun lähtökohtana 

Pääkäsittelyn suullisuus- ja välittömyysvaatimukset tarkoittavat todistelun kannalta sitä, että asiaa 

ratkaistaessa sellaisia todisteita, joita ei ole esitetty suullisesti pääkäsittelyssä, ei saa ottaa 

huomioon.205  

 

OK 17:47.1:n mukaan todistelutarkoituksessa kuultavan asianosaisen ja todistajan on esitettävä 

kertomuksensa suullisesti viittaamatta kirjalliseen kertomukseen. Asianosaisen taikka todistajan 

täytyy siis antaa kertomuksensa suullisesti, eikä kirjalliseen kertomukseen saa edes viitata.206 

Kuitenkin kuultavilla on OK 17:47.1:n mukaan oikeus käyttää kirjallisia muistiinpanoja muistamisen 

tukena.207 Muistiinpanoilla on todistuksen luotettavuuden kannalta osaltaan sen luotettavuutta 

parantava vaikutus, mutta muistiinpanoihin tukeutuminen ei voi kuitenkaan luonteeltaan olla 

sellaista, että todistajan esitys olisi pelkästään kirjallisen kertomuksen lukemista, joka on kielletty. 

Sallittua on myös se, että todistaja tarkistaa kertomiaan asioita hänellä mukana olevista asiakirjoista, 

jolloin ne toimivat muistiinpanojen roolissa. Oikeudella on mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin 

aivan kuten muistiinpanoihinkin, jotta todistelun luotettavuus voidaan taata.208 

 

4.3.2. Todistelun suullisuuteen liittyvät poikkeukset 

Pääsäännön (OK 17:47.1) mukaan todistajan tai asianosaisen aiemmin tuomioistuimelle, syyttäjälle 

tai poliisiviranomaiselle antamaa kertomusta ei saa lukea todistajaa tai asianosaista 

todistelutarkoituksessa kuultaessa. Tähän on kuitenkin säädetty kaksi poikkeusta. 

 

OK 17:47.2:n mukaan kuultavan aikaisempaa kertomusta saadaan käyttää todisteena siltä osin kuin 

1) suullinen kertomus poikkeaa aikaisemmasta kertomuksesta tai 2) kuultava ei ole antanut 

kertomusta.  

 

                                                      
205 Kts. Esim. HE 82/1995 vp s. 143, jossa todetaan, että pääkäsittelyn suullisuus ja välittömyys todistelun osalta tarkoittavat sitä, että vain sellaiset 

todisteet, jotka on esitetty suullisesti pääkäsittelyssä, voidaan huomioida asiaa ratkaistaessa. Samassa yhteydessä viitataan EIS 6 art. 3 d kohtaan sekä 

ratkaisuun KKO 1991:84. Tapauksessa KKO 1991:84 huumausainerikosta koskevan syytteen näyttönä oli syytetyn kiistettyä tätä koskevan syytteen 
esitetty näyttönä eräiden aiemmin huumausainerikoksista tuomittujen henkilöiden poliisitutkinnassa antamia ja oikeudessa toistamia kertomuksia. 

Alemmat oikeusasteet hyväksyivät nämä kertomukset näytöksi syyllisyydestä ilman, että syytetylle varattiin tilaisuutta kuulustella kertomusten 

antajia. KKO katsoi, että menettely loukkasi KP-sopimuksen 14 art. 3 kappaleen e kohdasta ja EIS 6 art. 3 kappaleen d kohdasta ilmeneviä 

periaatteita, joissa syytetyn vähimmäisoikeuksina taataan syytetylle oikeus kuulustella tai kuulustuttaa häntä vastaan kutsuttuja todistajia. Vrt. Ruotsin 

RB 36:16, jossa suullisuus on myös pääsääntö. 
206 Kts. HE 46/2014 vp s. 106-107 OK 17:47.1:n yksityiskohtaiset perustelut, jonka mukaan todistajan osalta momentti vastaa aiempaa OK 

17:32.1:a. Esityksessä kuitenkin vastaava määräys ulotettiin koskemaan myös nimenomaan todistelutarkoituksessa kuultavaa asianosaista.  
207 Tämä määräys ei puolestaan koske asiantuntijaa, koska hän on jo antanut lausuntonsa kirjallisesti ja tässä yhteydessä kuuleminen on hänen 

osaltaan kirjallista lausuntoa tukevaa, jolloin tiettyjä asioita voidaan täydentää tai korjata sekä mahdollisesti selventää. OK 17:54:n mukaan 
asiantuntijalausunto on esiteltävä pääkäsittelyssä tarpeellisilta osiltaan. 
208 Jokela (2018) s. 546-548. 
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Tällaisissa tilanteissa kertomus tai lausuma tulee esitellä OK 17:54:n mukaan pääkäsittelyssä 

tarpeellisilta osiltaan. Tämä riittää todistelun kontradiktorisuuden turvaamiseksi.209 Tässä 

yhteydessä on kuitenkin huomattava, että esitutkintakertomukseen vetoaminen ei ole mahdollista 

sellaisessa tilanteessa, jossa kuultava vetoaa vaitiolo-oikeuteensa tuomioistuimessa. Tämä ilmentää 

KKO 1995:66 mukaista linjaa.210 Tähän poikkeukseen lisättiin kuitenkin esitutkintakertomuksen 

lukemisen mahdollistava lisäpoikkeus. Kuultaessa todistajana asianomistajaa, jolla ei ole asiassa 

vaatimuksia on mahdollista, että hänen esitutkinnassa antama kertomus tulee luettavaksi, mikäli 

asiassa on syytä epäillä, että henkilö ei ole päättänyt vaitiolo-oikeutensa käyttämisestä itsenäisesti.211  

 

Ensimmäisessä kohdassa kirjallisen kertomuksen tai lausuman esittely on tarpeen vertailuaineiston 

saamiseksi tällaiselle erisisältöiselle oikeudessa annetulle kertomukselle. Toisessa kohdassa 

puolestaan tarkoituksena on saada esimerkiksi niskoitteleva todistaja antamaan vastauksia häneltä 

kysyttyihin kysymyksiin. 

 

OK 17:47 tulee sovellettavaksi, kun asianosaista kuullaan todistelutarkoituksessa.212 OK 17:47 

koskee sanamuotonsa mukaisesti vain kirjallisia kertomuksia, eikä kuva- tai ääninauhoituksin 

tallennettuja kertomuksia mainita pykälässä erikseen. Säännökset tulevat kuitenkin sovellettavaksi 

myös tämän tyyppisiin kertomuksiin, koska OK 17:47:n mukaisesti todistajan on joka tapauksessa 

esitettävä kertomuksensa suullisesti. Mikäli todistajan tai asianosaisen kuulustelu aloitettaisiin 

tällaisissa tapauksissa siten, että tälle esitettäisiin hänen aiemmin antamansa kertomus ääni- tai 

kuvanauhoitteelta ja tiedusteltaisiin, haluaako tämä vahvistaa aiemmin kertomansa, olisi tämä uuden 

lain sanamuodon sekä tarkoituksen vastaista.213  

 

                                                      
209 Kts. tarkemmin Jokela (2015) s. 107 sekä Pölönen – Tapanila (2015) s. 152-153. 

210 HE 46/2014 vp s. 107. 

211 Pölönen – Tapanila (2015) s. 153 ja OK 17:18.2. Aiheesta lisää jäljempänä kappaleessa 4.4. 

212 Nämä OK 17:47 säännökset koskevat ainoastaan sellaisia tilanteita, joissa todistaja on istunnossa läsnä, joten mikäli todistaja on kuultu 

oikeusapuna toisessa tuomioistuimessa tai ulkomaisessa tuomioistuimessa OK 17:58:n mukaisesti, todistaja ei yleensä ole läsnä pääkäsittelyssä. 

Tällöin hänen kertomuksensa tulee luettavaksi oikeusavun suorittaneen tuomioistuimen laatimasta pöytäkirjasta. Tämä puolestaan on todistelun 

välittömyyttä koskeva poikkeus (OK 17:24). Tosin, mikäli todistaja on paikalla siitä huolimatta, että hänet on kuultu jo aiemmin, tulee hänet kuulla 

OK 17:47:n mukaisesti suullisesti. Kts. Jokela (2018) s. 550. 
213 Kts. HE 82/1995 vp s. 143, jossa todetaan, että kirjattuun lausumaan rinnastetaan myös muulla tavalla tallennettu lausuma, esimerkiksi äänite tai 

videotallenne. 
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Kaikki aikaisemmin annetut tallenteet tulee siis pääsääntöisesti rinnastaa kirjallisiin kertomuksiin ja 

näin ollen niitä on kohdeltava samalla tavalla kuin kirjallisia kertomuksia. Niitä voidaan siis käyttää 

todisteina ainoastaan juuri OK 17:47.2:n mainituissa kahdessa poikkeustilanteessa.214 215 

 

Tältä osin tulee huomata, että esitutkintakertomus, jota on luettu oikeudessa, ei ole kuitenkaan 

kirjallinen todiste, vaan se, mitä siinä lausutaan, tulee lukemisen kautta osaksi asiassa huomioitavaa 

oikeudenkäyntiaineistoa.216 Itä-Suomen hovioikeus on vahvistanut 16.12.1999 antamallaan 

tuomiolla217, että tällaisissa tapauksissa, joissa esitutkintakertomuksesta poiketaan, tulevat 

pääkäsittelyssä vedotut ja ääneen luetut esitutkintakertomukset osaksi henkilötodistelua ja 

tuomioistuin voi nojautua niihin perusteluissaan.218 

 

4.3.3. Kirjallisten kertomusten käyttökielto ja todistelun kontradiktorisuus  

Kontradiktorisuus tarkoittaa sitä, että asianosaisilla on tasapuolinen mahdollisuus ja oikeus saada 

tieto kaikesta todistusaineistosta sekä mahdollisuutta kommentoida sitä. Henkilötodistelussa tämä 

kontradiktorisuuden periaate toteutuu mahdollisuutena vastakuulusteluun.219 

 

OK 17:24.1:n pääsäännön mukaan tuomioistuimessa ei saa käyttää todisteena kirjallista 

yksityisluonteista kertomusta, joka on annettu vireillä olevan tai alkavan oikeudenkäynnin varalta.  

OK 17:24.2:n mukaan pääsääntöisesti tuomioistuimessa ei myöskään saa käyttää todisteena 

esitutkintapöytäkirjaan tai muualle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa, 

ellei laissa toisin säädetä, paitsi jos lausuman antajaa ei voida kuulustella pääkäsittelyssä tai 

pääkäsittelyn ulkopuolella taikka hän on jäänyt asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta 

tavoittamatta, eikä asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää.220 

                                                      
214 Tarkemmin Jokela (2018) s. 550-551. 

215 Aikaisempi vastaava säännös sijaitsi OK 17:32:ssä (13.5.2011/440). Sen mukaan todistajan tulee esittää kertomuksensa suullisesti viittaamatta 

kirjalliseen todistajankertomukseen. Todistaja saa kuitenkin käyttää muistinsa tukemiseksi kirjallista muistiinpanoa. Todistajan aikaisemmin 

oikeudelle, syyttäjälle tai poliisiviranomaiselle antama kertomus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain silloin, kun hän todistajanlausunnossaan 
poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on kertonut tai kun todistaja kuulustelussa selittää, että hän ei voi tai halua lausua mitään asiassa. 
216 Jokela (2015) s. 212. 

217 Itä-Suomen hovioikeuden tuomio Nro 1221, annettu 16.12.19999, Diaarinro R99/410. 

218 Tapauksessa valittaja oli vaatinut, että käräjäoikeus ei olisi saanut perustaa tuomiota hänen sekä todistajana kuullun henkilön 

esitutkintakertomuksiin, koska niitä ei oltu nimetty kirjallisiksi todisteiksi syyttäjän toimesta. Kts. tapauksessa hovioikeutta edeltänyt Juvan 

käräjäoikeuden tuomio Tno 93, R 99/10, annettu 7.4.1999. Käräjäoikeus toteaa näytön arvioinnissa ja johtopäätöksissä, että vastaaja ei ole esittänyt 
mitään syytä sille, miksi tämä on poikennut esitutkinnassa antamastaan kertomuksessa oikeudessa. Lisäksi se on todennut, että kertomukset ovat 

ristiriitaisia sekä epämääräisiä, joten niitä ei voida pitää uskottavina. Todistajana kuullun henkilön osalta viitataan siihen, että hänet on kuultu 

esitutkinnassa pian tapauksen jälkeen, joten hänen esitutkinnassa antamaansa kertomusta voidaan pitää luotettavana tältä osin, vaikka todistaja ei enää 

oikeudessa muistanutkaan tapahtumia. 
219 Kts. tarkemmin kontradiktorisuudesta sekä kontradiktorisuusvirheistä Pölönen – Tapanila (2015) s. 258-270. 

220 Aikaisempi vastaava kieltosäännös sijaitsi OK 17:11:ssä. Sen mukaan tuomioistuimessa ei saa, ellei laissa toisin säädetä, käyttää todisteena: 1) 

yksityisluontoista kertomusta, jonka joku on vireille pannun tai alkavan oikeudenkäynnin varalta kirjallisesti antanut, ellei tuomioistuin sitä 

erityisestä syystä salli; eikä 2) esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa. Kts. OK 17:11 

(11.7.1997/690). 
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Tällä OK 17:24:n kiellolla on pyritty siihen, että tuomari voi luoda henkilökohtaisen kontaktin 

kuultavan kanssa, mikä puolestaan turvaa suullisen todistelun välittömyyttä. Säännös myös tarkoittaa 

sitä, että esitutkintakertomukseen kirjattua todistajankertomusta ei pystytä ottamaan automaattisesti 

tuomioistuinkäsittelyssä huomioon, vaan rikosasioissa todistajana olevia henkilöitä tulee kuulla 

tuomioistuinkäsittelyssä. Kirjallisen kertomuksen käyttöön on kuitenkin jätetty poikkeus, sillä sitä 

voidaan käyttää, mikäli laissa niin erikseen säädetään. Nämä todistelukertomukset, jotka 

esitutkintapöytäkirjaan on kirjattu, ovat merkityksellisiä arvioitaessa todistelun uskottavuutta, 

esimerkiksi OK 17:47.2 tilanteessa, jossa asianosaisen taikka todistajan kertomus poikkeaa siitä, mitä 

tämä on esitukinnassa kertonut. Se voi siis tulla tuomioistuinkäsitellyssä esille, mutta 

henkilökohtaista kuulemista sillä ei voi korvata. OK 17:24 mahdollistaa sen, että mikäli kuultavaa ei 

voida enää poikkeuksellisesti kuulla pääkäsittelyssä tai sen ulkopuolella taikka jos tämä on jäänyt 

tuomioistuimen tavoittamattomiin, eikä asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää, niin tuomioistuin voi 

sallia aiemmin tallennetun kertomuksen huomioimisen todisteena.221 Nämä OK 17:24:n 

soveltamistilanteet eivät siis koske pelkästään ulkopuolisen todistajan kuulemistilannetta, vaan 

kyseinen säännös tulee sovellettavaksi myös kuultaessa asianosaista taikka hänen edustajaansa 

todistelutarkoituksessa. Asianosaista tulee myös kuulla henkilökohtaisesti oikeudessa, eikä tämän 

kuulemista voida korvata esimerkiksi asianajajan tekemällä kirjelmällä, joten asianosaisen 

todistelutarkoituksessa tapahtuva tiedon antaminen tulee tapahtua jutun pääkäsittelyssä 

kontradiktorisen pää- ja vastakuulustelujärjestelmän mukaisesti.222  

 

Näissä OK 17:24:n poikkeustilanteissa, joissa esitutkintapöytäkirja saadaan ottaa huomioon ovat siis 

1) muualla laissa säädetään toisin, 2) lausuman antajaa ei voida kuulla pääkäsittelyssä eikä sen 

ulkopuolella ja 3) lausuman antaja on jäänyt tavoittamatta asianmukaisista toimenpiteistä 

huolimatta, eikä asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää.  

 

Tällaisen aineiston huomioimista todisteena rajoittaa kuitenkin EIS:ssa ja KP-sopimuksessa turvattu 

syytetylle kuuluva todistajien kuulusteluoikeus. Se, mikä todistusarvo tällaiselle asiakirjalle tai 

                                                      
221 Kts. KKO 2018:54, jossa hovioikeus ei olisi saanut käyttää asianomistajan esitutkintakertomusta todisteena, koska KKO katsoi, että hovioikeus 

ei ollut yrittänyt tavoittaa tätä asianmukaisin toimenpitein OK 17:24.2:ssa tarkoitetulla tavalla. 
222 Frände ym. (2017) s. 622-628. 
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lausumalle tulee antaa, ei ole täysin selvää. Tietyissä tapauksissa tällä aineistolla on juuri muuta 

todistelua täydentävä vaikutus.223 224 

 

OK 17:24.2:n kieltosäännös turvaa todistelun välittömyyttä, koska lähtökohtana on, että kuultava on 

paikalla oikeudenkäynnissä. EIS 6 artiklan 3 d kohdassa turvataan rikoksesta syytetyn 

vähimmäisoikeutena tämän oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan 

häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa 

olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.225 Syytetyllä on varsinaisten 

todistajien kuulustelemisen lisäksi oikeus saada kuulustella asianosaisia, asiantuntijoita sekä muita 

kuultavia, joiden antamia lausumia asiassa huomioidaan todisteina. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on edellytetty, että kun oikeudenkäynnissä vedotaan 

todisteena ennen oikeudenkäyntiä annettuun lausumaan, syytetyllä tulee olla mahdollisuus ainakin 

jossain vaiheessa menettelyä olla vastatusten tämän lausuman antaneen henkilön kanssa. Tällöin 

puolustuksella on tullut olla mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä.226  

 

4.3.4. Todistelun suullisuuden ja välittömyyden välisestä suhteesta 

Esitutkintakertomuksen käyttöön liittyvä OK:n sääntely on ollut jaoteltuna jo pitkään näihin edellä 

esiteltyyn kahteen eri käyttötilanteeseen. Lakivaliokunnan mietinnössä koskien rikosasiain 

oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa todetaan todistelua koskevan 17 luvun 

kohdalla 11 §:n yhteydessä, että siihen sisältyy kielto käyttää esitutkintapöytäkirjaa todisteena. Sen 

suhteen on kuitenkin mietinnön mukaan ollut epätietoisuutta, miten 11§:n 2 momenttia sovelletaan 

suhteessa OK 17:32.2:n säännökseen. Mietinnössä todetaan, että nämä säännökset koskevat eri 

tilanteita, sillä OK 17:11.2:ssa on kyse siitä, mikä todistusaineisto on, kun todistajaa ei voida kuulla 

pääkäsittelyssä tai sen ulkopuolella esimerkiksi sairauden tai kuoleman vuoksi. Mietinnön mukaan 

pykälä voi tulla sovellettavaksi myös, kun todistaja on pitkään tavoittamattomissa, mikäli se asian 

laadun ja todistajan lausuman todistusarvo huomioiden voidaan katsoa sopivaksi. Samassa 

                                                      
223 HE 82/1995 vp s.144. 

224 Kts. KKO 2007:101. Tapauksessa kolmea ulkomaalaista henkilöä ei voitu kuulla käräjäoikeuden pääkäsittelyssä todistajina, koska heitä ei oltu 

saatu kutsuttua paikalle eikä kuulemista oltu pystytty suorittamaan myöskään oikeusapua käyttäen. Tapauksessa katsottiin, että näiden henkilöiden 

esitutkinnassa antamat kertomukset voitiin ottaa oikeudenkäynnissä huomioon, koska heitä oli yritetty tavoittaa aktiivisesti eikä syyksi lukeva tuomio 
ratkaisevilta osiltaan perustunut näiden henkilöiden esitutkintakertomuksiin. Kts. myös KKO 1996:50, jossa esitutkinnassa asianomistajana kuultua 

A:ta ei voitu enää kuulla oikeudessa hänen kuolemansa johdosta sekä KKO 2000:71. Lisäksi Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt kuningaskunta 

(2011). 
225 KP-sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen e kohdassa säädetään samasta asiasta. Sen mukaan jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan 

oikeus täysin yhdenvertaisena saada yhtenä vähimmäistakeena kuulustella tai antaa kuulustuttaa niitä todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä 

vastaan ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samojen olosuhteiden vallitessa kuin häntä vastaan todistamaan 

kutsutut todistajat. 
226 Jokela (2018) s. 560. Kts. myös EIT:n ratkaisukäytännöstä esim. Unterpertinger v. Itävalta (1986) ja Asch v. Itävalta (1991) sekä vertailuna 

Artner v. Itävalta (1992). 
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yhteydessä todetaan, että OK 17:32.2:ssa on kyseessä tilanne, jossa tuomioistuimessa kuultava 

poikkeaa hänen esitutkinnassa antamastaan kertomuksesta tai silloin, kun todistaja kertoo, ettei hän 

voi tai halua lausua asiassa mitään.227 

 

Ervon mukaan alioikeusuudistus korosti suullisuuden merkitystä ja se nousi pääsäännöksi, josta 

voidaan poiketa ainoastaan erillisten poikkeusedellytysten vallitessa. Ervon mukaan tämä 

suullisuusperiaatteen korostaminen johti siihen, että nämä mahdollisuudet poiketa siitä ovat melkein 

unohdettu. Hänen mukaansa ongelmia on esiintynyt muun muassa sen suhteen, että onko 

esitutkintakertomuksen hyödyntäminen jossain tietyssä tilanteessa mahdollista ja voidaanko sitä 

lukea pääkäsittelyssä sekä sen suhteen, että miltä osin esitutkintakertomus on osa 

oikeudenkäyntiaineistoa.228 

 

Suullisuus ja välittömyysperiaate ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa varsinkin, kun asiaa 

tarkastellaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. 

Tämän periaatteiden läheisyyden huomaa jo useista KKO:n antamista ratkaisuista sekä EIT:n 

oikeuskäytännöstä.229 

 

4.4. Vapaan todistusteorian rajoitukset 

Näytön arviointiin liittyen todistamiskiellot sekä hyödyntämiskiellot ovat todistusoikeuteen liittyen 

näytön arviointia oikeudellisempia kysymyksiä. Vapaan todistelun periaatteesta huolimatta vapaa 

todistelu ei koskaan voi kuitenkaan olla täysin vapaata. Vapaata todistelua rajoittavat mm. 

todistamiskiellot sekä rajoittava prosessinjohto. OK:ssa useimmat todistamiskieltosäännökset 

löytyvät OK 17 luvusta alaotsikon ”velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta” alta. 

Todistamiskiellot, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta sekä vaitiolo-oikeutta, toteuttavat niin 

todistusteemakieltoja kuin todistuskeinokieltoja. Todistusteemakiellot estävät kokonaan todistelun 

jostain teemasta. Todistuskeinokiellot puolestaan estävät sen, että tiettyä todistuskeinoa ei saa käyttää 

määrätyissä tilanteissa. Tällöin todistelua voidaan kuitenkin esittää samaan teemaan liittyen joillain 

muilla keinoilla. Todistuskieltojen perusjaotteluun kuuluu näiden lisäksi todistusmetodikielto, joka 

koskee sitä, että mikä on kielletty todisteiden hankkimis- tai esittämistapa.230 Todistamiskiellot ovat 

siis sellaisia normeja, joilla lainsäätäjä on halunnut rajoittaa vapaan todistelun alaa. Näillä 

                                                      
227 LaVM 9/1997 vp s. 24. Nämä tapaukset vastaavat siis nykyisin OK 17:24:n ja OK 17:47:n mukaisia tilanteita. 

228 Ervo (2005) s. 171. 

229 Kts. esim. KKO 2000:71. 

230 Kts. OK 17:48. 
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lainsäännöksillä halutaan joko estää tietynlaisen todistelun hankkiminen (hankkimiskielto) tai sen 

hankkimisesta huolimatta, estää todisteen esittäminen tuomioistuimessa (esittämiskielto).231  

 

Todistamiskieltoon liittyy läheisesti hyödyntämiskiellon käsite, kun se katsotaan prosessuaaliseksi 

sanktioksi todistamiskiellon rikkomisesta.  Tässä yhteydessä käytetään termiä epäitsenäinen 

hyödyntämiskielto, joka tarkoittaa sitä, että se on riippuvainen jostain tietystä todistamiskiellosta ja 

kielto perustuu siihen. Itsenäinen hyödyntämiskielto puolestaan koskee tilanteita, joissa 

hyödyntämiskielto seuraa ilman nimenomaista yhteyttä johonkin todistamiskieltosäännökseen.232 

Todistusharkinnassa hyödyntämiskieltoon liittyvä kysymys liittyy pääasiassa siihen, että onko 

todistamiskiellon vastaisesti hankittu tai perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamiseen johtava todiste 

mahdollista ottaa osaksi oikeudenkäyntiaineistoa, eli voidaanko se huomioida todistus- ja 

tuomioharkinnassa. Asettaessa hyödyntämiskiellon tuomioistuin tekee formaalin ratkaisun, joka 

johtaa siihen, että todistusharkinnassa tietty todiste jätetään huomioimatta. Todistusoikeudellisesti 

tämä kulminoituu siis kysymykseksi siitä, mikä on asiassa käytettävissä oleva todistelu. Tässä 

yhteydessä on syytä korostaa, että hyödyntämiskielto on oikeudellinen ratkaisu, ei näytöllinen.233 

Asiaa valaisee tapaus KKO 2012:45, jossa katsottiin, että A ei ollut yksiselitteisesti ja oikeuksistaan 

tietoisena luopunut oikeudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa. Hän ei ollut myöskään tiennyt 

avustajasta luopumisen seurauksista. KKO katsoi, että A:n puolustautumismahdollisuuksia sekä 

itsekriminointisuojaa oli rikottu niin, että hänen esitutkinnassaan antamia lausumia ei saanut käyttää 

näyttönä häntä vastaan. 

 

Todistamiskiellon sekä hyödyntämiskiellon tavoitteet ovat samankaltaiset, mutta ne kuitenkin 

eroavat toisistaan. Molempia voidaan kuitenkin perustella niillä tavoitteilla, jotka liittyvät 

rikosvastuun toteuttamiseen ja oikeusturvan toteutumiseen. Hyödyntämiskieltojen tavoitteita 

perustellaan usein myös yleisestävyydellä sekä poliisitoiminnan ohjailutarpeella. Tällöin ajatellaan, 

että ne estävät esitutkintaviranomaisen virheellisen tai lainvastaisen menettelyn toistumisen, kun näin 

saadun aineiston käyttö todisteena oikeudenkäynnissä kielletään. Lisäksi hyödyntämiskieltojen 

perusteeksi on vedottu oikeudenhoidon integriteettiin sekä hyvitykseen henkilölle, joka on ollut 

oikeudenloukkauksen kohteena.234 Suomessa hyödyntämiskieltoa koskeva säännös perustuu 

                                                      
231 Pölönen – Tapanila (2015) s. 227-229. 

232 Kts. Epäitsenäisistä ja itsenäisistä hyödyntämiskielloista tarkemmin esim. Pölönen (2003) s. 206-208. 

233 Pölönen (2003) s. 205-206 ja Pölönen – Tapanila (2015) s. 229-230. Kts. myös HE 46/2014 vp s. 86 ”hyödyntämiskieltoa koskeva ratkaisu on 

luonteeltaan joko kiellon hylkäävä tai kiellon asettava.” 
234 Kts. Pölönen – Tapnila (2015) s. 234-243. 
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tapauskohtaiseen punnintaan. Tätä punnintaa ohjaavina kriteereinä lainsäätäjä on nostanut esiin 

kohtia, jotka pyrkivät takaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.235  

 

4.4.1. Oikeus kieltäytyä todistamasta 

Uuteen OK 17 lukuun otetut säännökset liittyen velvollisuuteen ja oikeuteen kieltäytyä todistamasta 

liittyvät läheisesti todistamiskieltoihin. OK 17:25.2:n mukaan tuomioistuin ei saa rikosasiassa 

hyödyntää 18§:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden vastaisesti hankittua todistetta. Uudistetussa OK 17 

luvussa säännökset oikeudesta ja velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta ovat keskeisenä perustana 

todistamiskielloille ja vaitiolo-oikeus rinnastukin todistamiskieltoon. Tilanteissa, joissa 

asianomainen henkilö suostuu todistamaan, kumoaa hän samalla todistamiskiellon. 

Hyödyntämiskielto on oikeudellinen seuraus sellaisissa tilanteissa, joissa on menetelty 

todistamiskiellon vastaisesti ja vaitiolo-oikeuteen liittyvä suojeluintressi pyrkiikin takaamaan sen, 

että tällaista todistetta ei sallita oikeudenkäynnissä. Vaitiolo-oikeuteen liittyvät tilanteet perustuvat 

henkilön itsemääräämisoikeudelle sekä sen puitteissa valittavasta mahdollisuudesta sallia jonkin 

tietyn tiedon käsittely oikeudessa tai puolestaan suojella henkilön yksityispiirin koskemattomuutta. 

Asiassa valinnan tekee tiedonhaltija itse.236  

 

4.4.2. Läheisten vaitiolo-oikeus  

Todiste voidaan määrätä hyödyntämiskieltoon läheissuhteen perusteella, jonka tarkoituksena on 

suojata läheisten henkilöiden välisiä luottamuksellisia suhteita.237 OK 17:17.1:n mukaan 

asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen 

suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, jolla on vastaavanlainen parisuhteeseen tai 

sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde asianosaiseen, saa kieltäytyä todistamasta.  

 

Tapauksessa KKO 1995:66 arvioitiin lähiomaisen oikeutta kieltäytyä todistamasta oikeudessa sekä 

voitiinko todistajana kuullun poliisin, joka oli suorittanut lähiomaisen puhuttelun esitutkinnassa, 

todistajankertomusta ottaa tapauksessa näyttönä vastaan. Tapauksessa korkein oikeus päätyi siihen, 

että B:llä on tapauksessa ollut oikeus kieltäytyä todistamasta lähisukulaisuuden perusteella.238 

Mielensä muuttaneen lähiomaisen esitutkintakertomusta ei siis saanut lukea oikeudenkäynnissä. 

                                                      
235 Pölönen – Tapanila (2015) s. 243. 

236 Pölönen – Tapanila (2015) s. 278-279. 

237 Kts. aiheesta EIT:n ratkaisu Van der Heijden v. Alankomaat (2012), joka koski avopuolison velvollisuutta todistaa.  

238 Kts. OK 17:20 (29.7.1948/571). 
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Vanhemman konstaapelin kuuleminen asiassa liittyen siihen, mitä B oli aiemmin kertonut alustavassa 

puhuttelussa, oli tosiasiallisesti tarkoittanut lähisukulaisuuden suojan murtamista.  

 

Pölönen on katsonut, että tällaisessa tilanteessa ei ole kyse vanhojen OK 17:11:n tai OK 17:32:n 

mukaista tilanteista laisinkaan, vaan näiden säännösten käyttäminen estyy kokonaan, koska näiden 

säännösten soveltaminen johtaisi tosiasiasiassa siihen, että vaitioloperuste tulisi sivuutetuksi. 

Lähiomaisen esitutkintakertomusta ei voida koskaan ottaa osaksi laillista oikeudenkäyntiaineistoa, 

mikäli lähiomaisen kuuleminen asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä estyy sen vuoksi, että asiassa 

sovelletaan OK 17:20 kokonaiskieltäytymisoikeutta.239  

 

Yhdyn itse tähän Pölösen kantaan, että tällaisessa tapauksessa ei ole kyseessä OK 17:47:n mukainen 

tapaus, vaan tilanne tulee arvioida vaitiolo-oikeuden kautta. Mikäli tuomioistuin toteaa, ettei vaitiolo-

oikeutta ole, voi tapauksessa tulla sovellettavaksi OK 17:47, mikäli henkilö poikkeaa aiemmasta 

kertomuksestaan tai ei anna kertomusta.  

 

OK 17:23:n mukaan henkilön kieltäytyessä todistamasta, hänen tulee ilmoittaa kieltäytymisensä 

peruste ja saatettava todennäköiseksi sitä tukevat seikat. Nykyisessä OK 17:17.2 vahvistetaan aiempi 

oikeusohje240, jonka mukaan henkilön suostuttua todistamaan tuomioistuimessa ei suostumusta voi 

enää peruuttaa, paitsi mikäli hänen kieltäytyminen perustuu johonkin muuhun perusteeseen 

esimerkiksi itsekriminointisuojaan.241 

 

4.4.3. Asianomistajan, jolla ei ole vaatimuksia, esitutkintakertomuksen hyödyntäminen ja 

vaitiolo-oikeus  

Lähiomaisen asianomistajan, jolla ei ole asiassa vaatimuksia, katsotaan olevan todistajan asemassa.242 

Tämä on uutta sääntelyä, joka vahvistaa KKO 1995:66 oikeusohjeen sen suhteen, että 

esitutkintakertomuksen lukeminen tai kuulopuhetodistelu eivät voi olla kiertoreittejä syrjäyttää 

lähiomaisen vaitiolo-oikeutta.243  

                                                      
239 Pölönen (2003) s. 267. Kts. myös OK 17:20 (29.7.1948/571). 

240 Kts. KKO 1985 II 93. 

241 Kts. Pölönen – Tapanila (2015) s. 304-307. 

242 Vrt. RB 36:1. Ruotsissa vaatimuksia vailla oleva asianomistaja ei voi olla jutussa todistajana. 

243 Kts. Pölönen – Tapanila (2015) s. 308-309. 
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Lainmuutoksella pyrittiin kuitenkin osittain vahvistamaan myös oikeusohje, joka ilmenee ratkaisusta 

KKO 2000:71244, jonka mukaan esitutkintakertomuksen lukemiskielto ei kaikissa tilanteissa koske 

sellaisia asianomistajia, jotka syytetyn lähiomaisia ja joita on kuultu esitutkinnassa ja jotka vetoavat 

oikeudenkäynnissä lähiomaissuojan mukaiseen vaitioloon.245 Lain mukaan vaatimuksia vailla oleva 

asianomistaja eroaa normaalista todistajasta niin, että tämänkaltaisen asianomistajan vaitiolo-oikeus 

on suppeampi verrattuna muihin todistajiin. OK 17:18.2:n mukaan tuomioistuin voi rikosasiassa 

päättää, että todistajana kuultavalla läheisellä, joka on asiassa myös rikoksen asianomistaja ja jolla 

ei ole vaatimuksia, ei ole vaitiolo-oikeutta, jos on syytä epäillä, ettei hän ole itse päättänyt vaitiolo-

oikeuden käyttämisestä. Näissä tilanteissa asianomistajan on siis todistettava tai, mikä 

todennäköisempää tällöin on mahdollisuus vedota hänen esitutkintakertomukseensa OK 17:47.2:n 

mukaisesti taikka ottaa mahdollisesti vastaan kuulopuhetodistelua sellaisista seikoista, jotka ovat 

tullee ilmi esitutkinnassa. Asianomistajan prosessuaalisessa asemassa tapahtuva muutos ei merkitse 

hänen aiemmin lausumansa mitätöimistä, eikä häntä välttämättä ole tarpeen kuulla uudelleen. 

Hallituksen esityksessä lähdetään KKO 1987:2 mukaisesta ohjeesta, että asianomistajan todistajana 

antamalle kertomukselle tulee antaa sama arvo, mikä annetaan asianosaisen lausumalle.246 

Perustelujen mukaan 17:18.2:n mukaisissa tilanteissa asianomistajaa vastaan ei kuitenkaan voida 

käyttää todistajaa koskevia pakkokeinoja.247 Mikäli hän ei tuomioistuimen päätöksellä suostuisi 

todistamaan, on tuomioistuimella mahdollisuus ottaa tämä käyttäytyminen todisteena huomioon ja 

jos henkilö on antanut esitutkinnassa kertomuksen, voidaan sitä hyödyntää OK 17:47.2:n mukaisesti 

todisteena. Tällaisissa tilanteissa voidaan kuulla myös todistajana poliisia, joka on tutkinut asiaa sen 

suhteen, mitä asianomistaja on kertonut esitutkinnassa taikka muuten.248  Säännös pyrkii turvaamaan 

suurimmaksi osaksi parisuhde- ja perheväkivaltaan liittyviä tilanteita, joissa säännöksen nojalla 

asianomistajan esitutkintakertomuksen ottaminen oikeudenkäyntiaineistoksi sekä tarpeen mukaan 

                                                      
244 Tapauksessa KKO 2000:71 syyttäjä vaati A:lle rangaistusta B:n törkeästä pahoinpitelystä. B kertoi käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa 

kuultaessa, että hän ei halua lausua asiassa mitään. B katsoi, että OK 17:20 säädetty todistajan kokonaiskieltäytymisoikeus koski häntä, koska hän oli 
A:n kanssa kihloissa. Käräjäoikeus katsoi, että asianomistajalla ei ollut OK 17:61 huomioon ottaen OK 17:20:ään perustuvaa oikeutta kieltäytyä 

todistelutarkoituksessa tapahtuvasta kuulustelusta. A kiisti syytteen ja B:n kieltäydyttyä kertomasta asiasta, syyttäjä luki B:n esitutkinnassa antaman 

kertomuksen, jonka mukaan A oli menetellyt siten kuin syytteessä kuvattiin. Käräjäoikeus katsoi, että B:n esitutkintakertomus oli tullut OK 17:32.2:n 

nojalla osaksi laillista oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa oli kuultu todistajana myös B:tä esitutkinnassa kuulustellutta rikosylikonstaapelia C:tä. 

Tapauksessa käräjäoikeus katsoi, että B:n esitutkintakertomuksen ja sitä tukevien C:n havaintojen perusteella oli näytetty, että A oli syyllistynyt 
rikokseen, josta hänelle vaadittiin rangaistusta ja tuomitsi A:n törkeästä pahoinpitelystä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkein 

oikeus lausui perusteluissaan, että asianomistajan ei tarvitse todistelutarkoituksessa kuultaessa vastata kysymyksiin taikka kertoa muutoinkaan 

mitään. Asiassa oli korkeimman oikeuden mukaan kyse siitä, onko B:n esitutkintakertomus voitu lukea käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, kun B on 

kertonut, ettei halua asiassa lausua mitään. Tältä osin korkein oikeus viittasi OK 17:32:ään, jonka nojalla B:n esitutkintakertomus on saatu lukea, 

koska B on kertonut ettei halua lausua mitään. Tapausta on kommentoitu varsin runsaasti oikeuskirjallisuudessa ja tuomioistuinkäytännössä se johti 
erilaisiin tulkintoihin. Kts. esim. Helsingin hovioikeuden ratkaisu HelHO:2012:19. 
245 Kts. Van der Heijden v. Alankomaat (2012). 

246 HE 46/2014 vp s. 95. Kts. myös samasta yhteydestä Pölönen – Tapanila (2015) s. 308-309. Tapauksessa KKO 1987:62 oli kyse siitä, että 

asianosaisen, joka ei enää ollut jutussa teknisesti asianosainen, kertomuksen suhteen ei otettu huomioon mahdollista lisäarvoa, joka annetaan 
positiivinen totuusvelvollisuuden alaisena todistavalle todistajalle. Pölönen ja Tapanila lähtevät siitä, että näytön arvioinnin on perustuttava suoraan 

kertomukseen sekä sen sisältöön. Tässä yhteydessä ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa kuultavan prosessuaaliselle asemalle.  
247 HE 46/2014 vp s. 78-79. 

248 HE 46/2014 vp s. 79. 
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tämän esitutkinnassa kuulustelun suorittaneen poliisin kuuleminen ovat mahdollisia.249 Arviointi 

siitä, milloin asianomistajan vaitiolo-oikeuden käyttäminen ei ole tapahtunut hänen omasta 

tahdostaan, on tehtävä tuomioistuimen toimesta aina tapauskohtaisesti. Päätöksen tekemiseen 

liittyvän toimivallan kuuluminen tuomioistuimelle ehkäisee niiden uhkien mahdollista 

realisoitumista, joiden oletetaan olevan henkilön vaikenemisen taustalla. Näissä tapauksissa näytön 

saaminen painostukseen liittyen voi olla lähtökohtaisesti vaikeaa, mutta syytä epäillä -kynnys on 

varsin matala ja tuomioistuimella on esimerkiksi mahdollisuus tiedustella, että minkä vuoksi henkilö, 

joka on todistanut esitutkinnassa ei halua todistaa oikeudessa ja tehdä tämän perusteella 

kokonaisarvioinnin tilanteesta.250  

 

Tuoreessa tapauksessa KKO 2019:17 KKO katsoi, että asianomistajalla ei ollut OK 17:18.2:n 

mukaista vaitiolo-oikeutta, koska tapauksessa oli syytä epäillä, että hän ei ollut itse päättänyt tämän 

vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Asianomistajan esitutkintakertomus voitiin ottaa huomioon 

oikeudenkäynnissä ja lisäksi tapahtumapaikalla ollutta poliisia voitiin kuulla liittyen siihen, mitä 

asianomistaja oli kertonut hänelle. KKO totesi tapauksessa251, että asumisolosuhteet, osapuolten 

keskinäinen yhteydenpito sekä yhteisten lasten huoltoon ja asumiseen liittyvät seikat voivat olla 

merkityksellisiä kokonaisharkinnassa, kun arvioidaan, onko tapauksessa aihetta olettaa, että 

asianomistaja ei ole itse päättänyt kieltäytymisoikeudestaan. Sen mukaan ratkaisevaa merkitystä ei 

voida yleensä kuitenkaan antaa OK 17:18.2:n tarkoitus huomioon ottaen pelkästään sellaiselle 

seikalle, onko asianomistaja itse todennut, että painostusta ei ole tapahtunut. Lisäksi päätöksen 

perusteluissa KKO arvioi, että jo pelkästään se seikka, että A on kohdistanut B:hen väkivaltaa myös 

ennen tapauksessa käsiteltäviä tapahtumia, on omiaan antamaan syyn epäillä, ettei B ole päättänyt 

hänen vaitiolo-oikeuden käyttämisestä itsenäisesti. Lisäksi se seikka, että vaikka osapuolten välinen 

parisuhde oli päättynyt, niin A ja B olivat asuneet tosiasiassa samassa asunnossa melkein 

oikeuskäsittelyn aloittamiseen saakka, joten asumisolosuhteiden puolesta B:hen vaikuttaminen 

painostamalla oli ollut mahdollista. B ei myöskään ollut hovioikeuden käyttäessä kyselyoikeuttaan 

kyennyt tai halunnut tarkemmin perustella kieltäytymistään. 

 

                                                      
249 HE 46/2014 vp s. 79. Säännös kuitenkin koskee läheisiä yleisesti, vaikka perheväkivaltatapaukset ovatkin suurin ryhmä, joita sen sääntelyllä 

turvataan. 
250 HE 46/2014 vp s. 78-79. Tältä osin todetaan, että tämä ”syytä epäillä” tarkoittaisi suhteellisen alhaista kynnystä vaitiolo-oikeuden 

syrjäyttämiseen. Tältä osin viitataan esim. PKL 2:11.2:n vangitsemiskynnykseen. PKL 2:11.2:n mukaan, kun henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, 

hänet saadaan vangita, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, jos vangitsemiseen muuten on 5 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset ja 

vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Kts. myös Pölönen – Tapanila (2015) s. 310, jossa ”esimerkiksi 

tilanteessa, jossa asianomistajan oikeudenkäyntivaiheen vaikenemiselle ei ilmoiteta järkeenkäypää syytä eikä väkivallan uhkaa voida pitää 

poissuljettuna syytteessä tarkoitettu teko huomioon ottaen, voinee tuomioistuin perustellusti päätyä antamaan luvan esitutkintakertomukseen 
vetoamiselle.” 
251 Kts. perustelujen kohta 24.  
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4.4.4. Itsekriminointisuoja 

OK:n sääntelyssä ei ole niin suurta tarvetta säätää kielletyistä kuulustelumetodeista verrattuna 

esitutkintaan. Itsekriminoinnin tarkoitus on turvata rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeusturva, joten 

sellaisen näytön käyttäminen, mikä loukkaa tätä periaatetta, tulee olla kiellettyä.252 Keskeisiä 

tekijöitä, jotka liittyvät esitutkinnassa annettujen tunnustusten ja muidenkin kertomusten 

hyödyntämiskelpoisuuteen sekä näyttöarvoon liittyvät itsekriminointisuojaan ja oikeuteen käyttää 

avustajaa esitutkinnassa.253 Itsekriminointisuojaa koskevan OK 17:18.1:n mukaan jokaisella on 

oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hänet tai häneen 17§:n1 

momentissa tarkoitetun läheisessä suhteessa olevan henkilön syytteen vaaraan tai myötävaikuttaisi 

hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön syyllisyyden selvittämiseen.254 Aiempaan 

pykälään verrattuna todistelua koskevan uudistuksen jälkeen pykälässä itsekriminointisuojaan255 

kuuluva vaitiolo-oikeus ulotetaan koskemaan jokaista. Todistajien osalta tulee huomata, että mikäli 

todistaja suostuu todistamaan, niin suostuminen johtaa normaaliin positiiviseen 

totuusvelvollisuuteen. Todistajien vaihtoehtoina ovat siis avoin todistaminen taikka vaitiolo.256 

 

Tapauksessa KKO 2012:98 arvioitiin sitä, voitiinko esitutkintakertomuksia ottaa huomioon. 

Vastaajan puolustaja oli ilmoittanut, että hän on ottanut tehtävän vastaan 17.10.2010. Syyttäjä oli 

tapauksessa vedonnut vastaajan antamiin esitutkintakertomuksiin, jotka olivat annettu 18.10.2010 ja 

19.10.2010. KKO totesi, että vastaajalla on ollut mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin 

hänen avustajansa kanssa jo ennen ensimmäistä kuulustelua, joten hän oli saanut tältä osin 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja syyttäjä oli voinut nojautua hänen esitutkinnassaan antamiin 

kertomuksiin. Tapauksessa KKO 2012:45 vastaaja A:n esitutkintakertomuksia ei puolestaan voitu 

ottaa huomioon näyttönä häntä vastaan, koska A:lle oli määrätty puolustaja, mutta tämä ei ollut läsnä 

kuulusteluissa. Kuulustelut käytiin englanniksi, mutta pöytäkirjat laadittiin suomeksi, eikä A osannut 

suomea. Hänelle oli esitutkintapöytäkirjan mukaan ilmoitettu hänen oikeudestaan avustajaan, mutta 

hänelle oli jätetty ilmoittamatta hänen oikeudesta pysyä vaiti ja olla myötävaikuttamatta hänen 

syyllisyytensä selvittämiseen. KKO:n perusteluiden mukaan A ei ollut yksiselitteisesti ja 

oikeuksistaan tietoisena luopunut oikeudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa, eikä hän ollut tiennyt 

                                                      
252 Tarkemmin Pölönen – Tapanila (2015) s. 310-316. 

253 Tapauksessa Salduz v. Turkki (2008) EIT katsoi, että rikoksesta epäillyllä on oikeus avustajaan jo ensimmäisessä kuulustelussa. 

254 Vrt. OK 17:18 (11.7.1997/690). 

255 Kts. Itsekriminointisuojan ja läheiskriminointisuojan ulottuvuudesta KKO 2017:65. 

256 Pölönen – Tapanila (2015) s. 315 sekä LaVM 19/2014 vp s. 15, jossa ehdotettiin pysytettäväksi, että vain syytetyllä on vaitiolo-oikeuden lisäksi 

oikeus valehdella oikeudenkäynnissä ja tämä sama koskee myös esitutkinnassa epäillyn asemassa olevaa henkilöä. Kts. todistajille kuuluvasta 

totuusvelvollisuudesta lisäksi KKO 2015:6, jossa totuusvelvollisuutta käsitellään kohdissa 14 ja 26. 
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sen seurauksia, joten menettely rikkoi A:n puolustautumismahdollisuuksia ja 

itsekriminointisuojaa.257 Vastaavasti tapauksessa KKO 2016:76 KKO totesi itsekriminointisuojan 

osalta, että mikäli esitutkintakertomuksen hankkimisen yhteydessä loukataan epäillyn oikeutta 

avustajaan, on tapauksessa kyse sen käytettävyydestä suhteessa epäillyn puolustautumisoikeuksiin, 

eikä siis ensisijaisesti epäillyn tai hänen lausumiensa uskottavuusarviointiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
257 Kts. myös KKO 2013:25, jossa KKO katsoi, että asiassa ei ollut perusteita katsoa, että A:n oikeuksia olisi loukattu esitutkinnassa häntä epäiltynä 

kuultuna siten, että hänen esitutkintakertomuksiaan ei voitaisi käyttää näyttönä häntä vastaan, joten A:n esitutkintakertomusten käyttämiselle näyttönä 

asiassa ei ollut estettä syytäjän vetoamilta osin.  



 

 59 

5. Esitutkintakertomuksen näyttöarvo  

5.1. Vapaa todistusharkinta 

Vapaan todistusharkinnan mukaan tuomioistuin ei ole muodollisten määräysten sitoma, kun se 

suorittaa todistusharkintaa, vaan se voi vapaasti harkita esitettyjen todisteiden todistusvoiman. Tämä 

ei puolestaan tarkoita mielivaltaa, vaan tuomioistuimelle asetettua oikeutta ja velvollisuutta arvioida 

perusteellisesti sekä tasapuolisesti asiassa esitettyjen todisteiden sekä muiden seikkojen 

näyttöarvo.258 Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden 

seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. Vapaalla todistelulla 

tarkoitetaan puolestaan asianosaisille kuuluvaa oikeutta esittää tuomioistuimelle haluamansa näyttö, 

mutta se oikeuttaa myös tuomioistuimen käyttämään todisteena kaikkea, mitä asiaa koskevassa 

oikeudenkäynnissä on ilmennyt, eli tämän seikan ei ole siis välttämättä tarvinnut olla todistelun 

kohteena, vaan se on voinut ilmetä myös muuta kautta, esimerkiksi asianosaisen käyttäytymisestä 

oikeudenkäynnissä.259 Pitkään jatkuneen legaalisen todistusteorian soveltamisen on kuitenkin esitetty 

näyttelevän roolia vielä nykyäänkin. Esimerkiksi Pölönen – Tapanila ovat esittäneet, että 

varovaisuus, joka liittyy näytön kannalta kiperiin tilanteisiin, joissa syytteen tukena on vedottu 

ainoastaan asianomistajan kertomukseen, kuvastaa jonkinlaista takaumaa legaalisen todistusteorian 

suuntaan.260 KKO on lausunut näytön arvioinnista muun muassa tapauksessa KKO 2013:96. 

Ratkaisun perustelujen mukaan näyttökysymykset vaihtelevat tapauksittain, joten tarkkoja ohjeita 

todisteiden arvottamisesta tai niiden punnintamenetelmistä ei ole mahdollista antaa. Sen mukaan 

yleisesti näytön arvioinnissa noudatettaviin periaatteisiin kuuluu muun muassa todisteiden 

objektiivinen, tasapuolinen ja yleisten kokemussääntöjen mukainen arviointi sekä lisäksi niiden 

yksilöiden tehty arviointi ennen kokonaisarviointia. Mikäli syytteen tueksi on esitetty riittävästi 

näyttöä, on sen kestävyyttä vielä arvioitava suhteessa muihin asiassa esitettyihin 

tapahtumankulkuihin ja näitä seikkoja tulee myös käsitellä tuomion perusteluissa. Lisäksi KKO 

lausui perusteluissaan, että kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai teosta ei ole 

seurannut ulkoisesti havaittavia vammoja tai niitä ei ole enää havaittavissa, perustuu näyttö 

suurimmaksi osaksi asianosaisten antamien kertomusten varaan. ”Riittävään varmuuteen rikoksesta 

ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus 

keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Asianomistajan 

kertomuksen painoarvoa ei myöskään itsessään lisää se, että asianomistajalla, toisin kuin 

                                                      
258 Vapaa todistusharkinta vahvistetaan OK 17:1.2:ssa, jonka mukaan tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita 

seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. 
259 Jokela (2018) s. 536-537. 

260 Pölönen – Tapanila (2015) s. 37.  
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vastaajalla, on velvollisuus pysyä totuudessa. Asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin 

kertomus tarvitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn 

rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista.”261 

 

Todistelussa ja näytönarvioinnissa on käytännössä kyse jonkin inhimillisen toiminnan jälkikäteisestä 

arvioinnista, eikä tätä ole mahdollista suorittaa esimerkiksi matemaattisesti mitaten taikka verraten 

johonkin yleiseen mittapuuhun. Todisteiden esittämiseen ja näytön arviointiin liittyvä vapaus ei 

kuitenkaan ole rajoituksetonta, vaan vallankäytön on perustuttava asianmukaisille perusteille. Näytön 

arvioinnin on myös oltava objektiivista sekä tasapuolista ja perustua sellaisiin päättelykeinoihin, jotka 

ovat yleisesti hyväksyttävissä, eikä tuomarin subjektiivisiin näkemyksiin. Tuomion 

perustelemisvelvollisuus, jossa tuomioistuimen on lausuttava esitettyjen todisteiden näyttöarvosta 

kontrolloi tätä vaatimusta osaltaan.262  

 

Vapaa todistusharkinta liittyy kiinteästi tuomion perustelemiseen. Perusteluista tulee voida olla 

helposti luettavissa, mitä asiassa on katsottu näytetyksi. Tämä liittyy kiinteästi asianosaisten 

oikeusturvaan sekä koko rikosprosessin perusteisiin. Tuomion perustelemisvelvollisuudesta 

säädetään ROL 11:4.2:ssa ja OK 24:4:ssä. ROL 11.4.2:n mukaan tuomio on perusteltava ja niistä on 

ilmettävä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu sekä selostettava, millä 

perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Perusteluissa on myös 

selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. 

Faktaperusteluista selviää, mitkä oikeustosiseikat ovat tuomion perustana sekä näyttökysymyksen 

perusteluista puolestaan, mitkä asiat katsotaan tulleen näytetyksi. Asiassa on arvioitava 

todistusfaktojen näyttöarvo sekä kokonaisnäytön riittävyys, jolloin harkittavaksi tulee todistustaakka 

ja se kumman asianosaisen vastuulla tämä tietyssä asiassa on sekä se, onko näyttökynnysvaatimus 

ylitetty. Normiperustelut kertovat puolestaan ratkaisun oikeudellisen päättelyn, eli lainkohdat, 

oikeusohjeet ja niihin liittyvä harkinnan. Perustelujen riittävästä laajuudesta sekä tarkkuudesta ei 

voida antaa tarkkaa ohjeistusta. Niiden tulisi kuitenkin olla ymmärrettäviä ja selkeitä niin 

asianosaisten kuin muidenkin näkökulmasta.263  

 

Todistusharkinnassa korostuu tuomioistuimen toimintaa ohjaavat perus- ja ihmisoikeudet. Jonkin 

tietyn todisteen hyödyntämismahdollisuuden ratkaistuaan, EIS 6 artiklan oikeudenmukaisen 

                                                      
261 Tapauksesta voi nähdä viitteitä legaalisen todistusteorian suuntaan. Kts. myös Pölönen – Tapanila (2015) s. 38-39. 

262 Pölönen – Tapanila (2015) s. 39. Tuomion perusteluissa ei ole riittävää vain todeta näytön kokonaisuutena vahvistavan jonkin oikeustosiseikan. 

263 Sundström (2011) s. 59-62. 
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oikeudenkäynnin vaatimus ei välttämättä täyty, mikäli tuomiosta ei selvästi ilmene, että ratkaisua 

tehdessään tuomioistuin on tunnistanut ja tunnustanut EIS:n takaamat syytetyn oikeudet ja että 

ratkaisu on tehty niistä tietoisena. Tämä sama vaatimus ulottuu myös perustuslain takaamiin 

perusoikeuksiin.264 

 

5.2. Näytön arvioinnista 

Näytön arviointiin liittyy Jonkan mukaan kolme ongelmaa, jotka ovat 1) näyttöaineiston 

valikoituminen ja rajaus, 2) aineiston todistusarvon määrittely sekä 3) näytön riittävyys.265  

 

Se, mitä todisteita asiassa on käytettävissä, riippuu muun muassa näiden hankkimista sekä esittämistä 

koskevista säännöistä. Näiden säännösten tulkintaa, jotka voivat koskea esimerkiksi todistuskieltoa 

tai todistajan kieltäytymisoikeutta, koskee perusoikeusmyönteisen tulkinnan periaate.266 

Näyttöaineiston todistusarvoon kohdistuva kysymys ei kuitenkaan ole oikeudellinen eli esimerkiksi 

todistajan kertomuksen luotettavuutta ei arvioida oikeudellisin kriteerein, vaan niitä arvioidaan 

kokemussääntöjen ja aputosiseikkojen avulla. Rikosasioiden käsittelyssä voidaan ajautua helposti 

perusoikeusmyönteiseen todisteiden tulkintaan esimerkiksi silloin, kun epävarmoissa tapauksissa 

todisteita, jotka ovat syytetyn vahingoksi, tulkittaisiin näyttöarvoltaan alakanttiin tai puolestaan 

syytetyn eduksi puhuvien todisteiden näyttöarvoa yliarvioitaisiin. Näyttökynnys, joka koskee näytön 

riittävyyttä, ja todistustaakka ovat puolestaan oikeudellisia kysymyksiä, ja niitä koskevat normaalit 

tulkintaperiaatteet. Näitä on tulkittava perusoikeudet huomioiden erityisesti niissä rajatapauksissa, 

jotka koskevat näyttökynnyksen ylittymistä. Jonkka tiivistää näyttöä koskevan vaatimuksen 

rikosprosessissa seuraavasti: ”Näyttökynnyksen ylittymistä koskeva harkinta on punnintaa, 

rikosprosessissa rikosoikeudellisen vastuun toteuttamistavoitteen ja yksilön oikeusturvaintressin 

välillä. Esitutkinnassa ja syyteharkintavaiheessa ensin mainittu pelkistyy lähinnä rikoksen 

selvittämisintressiksi.”267 Näytön arvioinnissa on Jonkan mukaan puolestaan kysymys 

”päätöksentekijän oman varmuuden mittaamisesta ja sen suhteuttamisesta aiottua toimenpidettä 

koskevaan näyttökynnykseen sekä sen kriittisestä tarkastelusta, onko käsitys todellisuudessa 

vallitsevasta asiantilasta muodostettu hyväksyttävällä tavalla.”268 

 

                                                      
264 Spring-Reiman (2012) s. 171. 

265 Jonkka (1993) s. 20. 

266 Kts. tarkemmin perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta rikosprosessissa Jonkka (1998) s.1257-1260. 

267 Jonkka (1998) s. 1259-1260. 

268 Jonkka (1991) s. 49. 
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5.3. Esitutkintakertomuksesta poikkeaminen ja sen näyttöarvo 

Seuraavaksi tarkastellaan esitutkintakertomuksen näyttöarvoa jakamalla se neljään eri tilanteeseen, 

jotka ovat 1) henkilö peruu esitutkinnassa annetun tunnustuksen, 2) henkilö poikkeaa muuten 

esitutkinnassa antamastaan kertomuksesta, 3) henkilö ei anna kertomusta ollenkaan tai tietyiltä osin 

ja 4) kyseessä on lähisuhdeväkivalta. 

 

Yleisesti ottaen käräjäoikeudet ovat huomioineet erilaisia asioita arvioitaessa esitutkintakertomuksen 

ja siitä poiketun kertomuksen näyttöarvoa. Yleisimmin on otettu huomioon ajan kuluminen sekä 

kuulusteluolosuhteet esitutkinnassa. Usein on myös nostettu esiin esitutkintakertomus ja sen jälkeen 

todettu, että henkilö on vahvistanut esitukinnassa antamansa kertomuksen oikeaksi ja todennut 

muistaneensa asiat paremmin silloin.269 Usein käräjäoikeus on myös pyrkinyt etsimään syytä 

kertomuksen muuttumiselle.  

 

Esimerkiksi Oulun käräjäoikeuden tuomiossa R 17/1926270 näytönarvioinnin yhteydessä 

todetaan, että asianomistaja, jota on kuultu todistajana, on kertonut käräjäoikeudessa eri tavalla 

kuin esitutkinnassa. Selvyyttä tai syytä muuttumiselle ei ole käsittelyssä ilmennyt ja tämä 

kertomuksen muuttuminen heikentää hänen kertomuksensa uskottavuutta. Tapauksessa on myös 

mielestäni tarpeettomasti todettu, että asiassa todistajana kuullut A ja B ovat kertoneet asiasta 

samalla tavalla esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa. Tässä todistajien kertomusten luotettavuutta 

ja niiden todistusarvoa nostetaan sillä perusteella, että he ovat kertoneet asiasta esitutkinnassa 

samalla tavoin kuin oikeudessa, vaikka heidän esitutkintakertomuksiin ei ole OK:n nojalla 

vedottu.271 Tällainen käytäntö toistui myös muissa tutkimukseni kohteena olevissa 

käräjäoikeuksien tuomioissa.  

 

Tapauksessa R 17/6532272 Helsingin käräjäoikeus katsoi pahoinpitelyä koskevan näytön 

arvioinnin yhteydessä, että asianomistaja oli kertonut tapahtumista oikeudessa hyvin 

yksityiskohtaisesti ja uskottavasti, mutta vakavampien tekojen osalta epävarmemmin ja 

muistikuviensa heikkoutta korostaen. Lisäksi se katsoi, että ”asianomistajan kertomuksen 

näyttöarvoa on myös laskenut se, että asianomistaja on kertomuksessaan tukeutunut 

                                                      
269 Esim. Oulun käräjäoikeuden tuomio R 17/2284 (lainvoimainen). 

270 Tuomio on lainvoimainen. 

271 Tällainen käytäntö toistui myös muissa tutkimukseni kohteena olevien käräjäoikeuksien tuomioissa. 
272 Tuomio on lainvoimainen. 
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esitutkintakertomukseen aloittaen vapaat kerronnat viittaamalla siihen, että asiat ovat 

tapahtuneet niin kuin on kirjoitettu. Käräjäoikeudelle on jäänyt käsitys siitä, että vähintään 

osittain asianomistajan muistikuvat tapahtumista ovat tosiasiassa olleet muistikuvia siitä, mitä 

hänen on kirjoitettu sanoneen esitutkinnassa eikä siitä mitä tapahtumapäivinä on tapahtunut.” 

Samassa tapauksessa syytekohdassa 2 käräjäoikeus lausui, että ”käräjäoikeus katsoo, että 

asianomistajan esitutkinnassa kertomaa on pidettävä asiassa riittävänä näyttönä siitä, että 

vastaaja on kuristanut asianomistajaa, vaikkakin asianomistaja on kertonut vain muistelevansa 

niin tapahtuneen. Kuristamisen tapahtumista on tukenut myös se, että asianomistaja on 

kertomusta antaessaan todennut kaulansa olevan arka.” 

 

Tapauksessa R 17/9047273 syytekohdassa 2 Helsingin käräjäoikeus luki S:n syyksi 

pahoinpitelyn. Näytön arvioinnissa käräjäoikeus otti huomioon, että asianomistaja E oli 

esitutkinnassa kertonut, että S oli tönäissyt häntä siten, että E oli kaatunut. ”Käräjäoikeus katsoo, 

että E:n hyvin pian tapahtuman jälkeen annettu esitutkintakertomus on luotettava ja riittävä 

selvitys siitä, että S oli tönäissyt E:n maahan.” 

 

5.3.1. Esitutkinnassa annetun tunnustuksen peruminen ja sen näyttöarvo 

Niin sanotussa kiistämiskäsittelyssä vastaaja kiistää oikeudenkäynnissä aiemmin esitutkinnassa 

antamansa tunnustuksen. Tällöin arvioitavaksi tulee, mikä merkitys tälle esitutkinnassa annetulle 

tunnustukselle voidaan antaa näyttönä. Tunnustuksen peruuttamista voidaan perustella hyvin 

monenlaisilla syillä. On myös mahdollista, että vastaaja mitään syitä kertomatta peruuttaa 

tunnustuksensa. Näissä tilanteissa vastaajan esitutkintakertomus voidaan siis OK 17:47.2: nojalla 

lukea oikeudenkäynnissä, jolloin siitä tulee osa laillista oikeudenkäyntiaineistoa.274 ROL 11:2:n 

pääsäännön mukaan tuomiossa saadaan ottaa huomioon vain sen oikeudenkäyntiaineisto, joka on 

esitetty pääkäsittelyssä. Esitutkinnassa annettu tunnustus ei siis menetä merkitystään vain sen 

perusteella, että vastaaja peruuttaa antamansa tunnustuksen oikeudenkäynnissä. Tällöin 

tuomioistuimen tehtäväksi tulee peruutetun tunnustuksen näyttöarvon arviointi.275 Tällaisen oikeuden 

ulkopuolella annetun tunnustuksen276 perumisen merkitys tulee arvioitavaksi vapaan 

todistusharkinnan mukaisesti. Esitutkinnassa annetun tunnustuksen merkitystä arvioidaan 

tapauskohtaisesti ottaen huomioon syyt, jotka esitetään tunnustuksen peruuttamiseksi. Jokela katsoo, 

                                                      
273 Tuomio ei ole lainvoimainen. 

274 Tunnustuksen peruessaan henkilö siis poikkeaa esitutkintakertomuksestaan. 

275 Halijoki (2004) s. 807. 

276 Kts. OK 17:5, joka koskee oikeudessa annetun tunnustuksen perumista. 
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että yleensä tällaiselle tunnustukselle ei voi antaa kovin todistusarvoa, eikä se ainakaan ole asiassa 

pelkästään yksin riittävä langettavan tuomion antamiseksi.277 

 

Tunnustuksen perumista koskeva paljon arvioitu ratkaisu on KKO 2000:35. Siinä oli arvioitavana 

esitutkinnassa annetun tunnustuksen merkitys näyttönä rikosasiassa, kun vastaaja myöhemmin 

peruutti tunnustuksensa. Tapauksessa A oli otettu kiinni häiriöpäihtymyksen vuoksi 19.10.1996 klo: 

12:50. Säilöönottotarkastuksen yhteydessä häneltä löytyi 0,1 grammaa kannabista. Häntä oli 

kuulusteltu kiinniottopäivänä klo: 19:04 alkaen, jolloin hän oli kertonut, että kannabis, jota häneltä 

löytyi, oli peräisin hänen kasvattamastaan Cannabis Sativa -kasvista. Hän on kasvattanut kyseisiä 

kasveja noin 10 vuotta ja käyttänyt niistä saadun huumausaineen itse. A oli muutoinkin tässä 

yhteydessä antanut hyvin tarkan kuvauksen kannabiksen kasvattamisestaan.278 Käräjäoikeudessa 

sekä hovioikeudessa A oli kiistänyt kasvattaneensa kannabista. Hän kertoi, että ennen kiinniottoa hän 

oli nauttinut alkoholia yhteen menoon useita viikkoja ja kuulustelutilanne oli ärsyttänyt häntä 

humalatilan vuoksi, joten tästä syystä hän oli pilanpäiten esitutkinnassa kertonut Cannabis Sativa -

kasvien kasvattamisesta. Toisena päivänä tehdyssä kuulustelussa hän ei ollut muuttanut 

kertomustaan, koska hän oli pelännyt, että muuten hänet pidetään edelleen putkassa. A kertoi, että ei 

muistanut, miten hänen hallustaan löydetty kannabis oli hänelle joutunut. Se oli tapahtunut, kun hän 

oli ollut humalassa. A oli lisäksi kertonut, että hän oli aiemmin käyttänyt niin sanottuja kovia 

huumeita noin kuuden vuoden ajan, jolloin hänet oli tuomittu amfetamiinin hallussapidosta 

sakkorangaistukseen. Tämän vuoksi hän oli tietoinen myös kannabiksen kasvattamisesta ja tieto oli 

saatavissa jopa kirjastoista. A:ta kuulustellut vanhempi konstaapeli oli kertonut kuulustelutilanteen 

olleen normaalia miellyttävämpi eikä A ollut ensimmäisessäkään kuulustelussa vaikuttanut 

humalaiselta. A oli myös itse tehnyt laskelmia hänen käyttämänsä marihuanan määrästä. Todistajan 

mukaan A oli ärsyyntynyt vain silloin, kun todistaja oli epäillyt A:n laskemien käyttökertojen määrien 

olleen liian isoja. Toisen päivän kuulustelussa A oli todistajan kertomuksen mukaan kertonut 

kannabiksen kasvattamisesta ”ammattilaisen ottein”. A:n kotiin suoritetussa kotietsinnässä ei 

                                                      
277 Jokela (2015) s. 199. 

278 Kts. KKO 2000:35. Ensimmäisessä kuulustelussa A oli kertonut, että hänellä oli kerrallaan kasvamassa yksi kasvi joko sisällä tai ulkona ja 

yhdestä kasvista A sai ainetta noin 50 sätkään. A arvioi, että hän oli polttanut marihuanaa lähes joka päivä vaihdellen yhden ja kymmenen sätkän 

päiväannoksen välillä. Vuodessa poltettu yhteismäärä oli noin 2000 sätkää. A oli kertonut myös, ettei pidä Cannabis Sativan kasvattamista tai 

käyttämistä huumausaineena rikoksena, vaikka hän kuitenkin tiesi sen olevan rikollista. Marihuanan käyttö ei A:n mukaan ollut hänelle ongelma vaan 

se toimi hermolääkkeenä. A oli kuulusteltu uudelleen seuraavana päivänä, jolloin hän oli uudistanut edellisenä päivänä antamansa kertomuksen. A oli 

kertonut, että laittaa ensin Cannabis Sativan siemenet märkään talouspaperiin ja yön aikana auenneet siemenet hän siirtää multaan ensin yhteen 
ruukkuun ja myöhemmin eri ruukkuihin. Kasvattamisen A oli kertonut kestävän noin kolme kuukautta, jona aikana kasvia myös haaroitetaan ja siitä 

saadaan käyttöön lehtiä ja oksia. Kasvin osat A kertoi kuivaavansa uunissa tai mikrossa, jonka jälkeen ne rouhitaan pussiin. Sätkät A kertoi tekevänsä 

siten, että sirottelee normaalin sätkän päälle marihuanaa tai hänellä oli pussissa valmista sekoitusta. Yhdestä grammasta marihuanaa tuli A:n mukaan 

huumausaineitta noin kahteenkymmeneen sätkään. A kertoi, että marihuanaa polttamalla hän saa rauhallisuuden tunteen ja kokee voivansa olla oma 

itsensä. Edellä selostetun A:n kertomuksen voisi siis perustellusti sanoa olevan hyvin tarkka ja yksityiskohtainen. 
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löydetty huumausaineita, eikä paikka, jossa A olisi kasvattanut kannabista ollut muutenkaan 

selvinnyt.  

 

Hovioikeus katsoi tapauksessa279 A:n syylliseksi, vaikka paikka, jossa A oli kasvattanut 

huumausaineita ei ollut selvinnyt. Hovioikeus katsoi näytön arvioinnissa, että A oli kertonut 

kannabiksen kasvattamisesta ja käytöstä esitutkinnassa erittäin yksityiskohtaisesti. Sitä, että A:n 

esitutkinnassa antama kertomus oli totuudenmukainen, tuki myös se, että tämän hallusta oli 

kiinniottamisen yhteydessä löydetty nimenomaan sitä huumausainetta, jonka kasvattamisesta hän 

esitutkinnassa kertoi, eikä A ollut pystynyt selittämään tämän huumausaine-erän haltuunsa saamista. 

Hovioikeus katsoi lisäksi, että todistajan kertomus osoitti, ettei A ollut esitutkinnassa kuultaessa 

ärsyyntyneen oloinen. Siinäkin tapauksessa, että ensimmäinen kuulustelutilanne olisi häntä ärsyttänyt 

niin paljon, että hän olisi sen vuoksi kertonut asioista totuudenvastaisesti, ei A ollut esittänyt 

uskottavaa selitystä, miksi hän oli seuraavana päivänä uudelleen kertonut kannabiksen 

kasvattamisesta vieläkin yksityiskohtaisemmin kuin ensimmäisessä kuulustelussa. A oli myös 

aiemmin ollut kuulusteltavana sekä syytteessä huumausainerikoksesta, joten tästä voitiin päätellä 

hänen ymmärtäneen, että hänen tässä asiassa esitutkinnassa antama kertomus johtaa syytteeseen 

huumausainerikoksesta.280  

 

Korkein oikeus päätyi kuitenkin kumoamaan hovioikeuden tuomion. Korkein oikeus totesi 

perusteluissaan, että syylliseksi epäillyn esitutkinnassa antaman tunnustuslausuman näyttöarvosta ei 

ole säännöksiä. OK 17:32:n säännös todistelun suullisuudesta sekä välittömyydestä ei vapaa 

todistusharkinta huomioiden estä tällaisessa tilanteessa käyttämästä vastaajan esitutkintakertomusta 

näyttönä asiassa. Näytön arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota kuitenkin siihen, että A on 

peruuttanut esitutkinnassa antamansa tunnustuksen oikeudessa. Tuomiota ei siis voida perustaa yksin 

tai pääasiassa tähän epäillyn esitutkinnassa annettuun tunnustukseen, jonka hän on myöhemmin 

peruuttanut. A:n esitutkintakertomuksesta poikkeaminen on antanut aiheen tiedustella syytä tähän. 

Syyttäjä ei kuitenkaan perustelujen mukaan esittänyt tapauksessa näyttöä, jonka perusteella A:n 

esitutkintakertomuksen oikeellisuutta voitaisiin luotettavasti kontrolloida. Se on myös viitannut A:n 

kertomaan pitkäaikaiseen huumeiden käyttöön, joka ei osoita hänen menetelleen syytteessä kuvatulla 

                                                      
279 Toisin kuin käräjäoikeus, joka katsoi, että tapauksessa oli jäänyt näyttämättä, että A olisi itse kasvattanut kannabista, vaikka hän olikin näin itse 

alun perin kertonut esitutkinnassa. Kotietsinnässä ei ollut löytynyt mitään A:n kertomaan viljelmään liittyvää, joten käräjäoikeus piti uskottavampana 

sitä, että A oli esitutkinnassa jostain syystä puhunut ”puuta heinää”.  
280 Hovioikeuden eri mieltä asiassa ollut jäsen katsoi, että A:n selitys siitä, miksi hän oli muuttanut esitutkinnassa antamaansa kertomusta, oli 

uskottava. A:n ainoastaan esitutkinnassa antamaa kertomusta kannabiksen kasvattamisesta ei ollut hänen mukaansa pidettävä riittävänä selvityksenä 

hänen syyllistymisestään kannabiksen kasvattamiseen eikä hänen hallustaan takavarikoitua 0,1 grammaa marihuanaa voitu muun selvityksen 

puuttuessa näyttönä sanotusta viljelystä. Hovioikeuden jäsenen mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä, että A olisi tältä osin syyllistynyt 

huumausainerikokseen eikä hän nähnyt syytä muuttaa käräjäoikeuden antamaa tuomiota. 
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tavalla. Todistajana kuullun konstaapelin kertomus kuulustelutilanteesta sekä A:n käytöksestä ei 

myöskään osoita hänen syyllistyneen kyseiseen menettelyyn. Korkeimman oikeuden vähemmistö oli 

asiassa sitä mieltä, että asiassa olisi tullut toimittaa suullinen käsittely korkeimman oikeuden 

käsittelyssä.281 

 

5.3.2. Esitutkinnassa annetun tunnustuksen peruuttamisen arviointi oikeuskirjallisuudessa  

Halijoki katsoo, että tapauksesta KKO 2000:35 on johdettavissa neljä pääkohtaa, jotka tiivistävät 

korkeimman oikeuden enemmistön kannan: 1) vastaajan esitutkintakertomusta on mahdollista 

käyttää näyttönä asiassa, mutta langettavaa tuomioita ei voi perustaa yksin tai pääasiassa tähän 

esitutkinnassa annettuun, mutta myöhemmin peruutettuun tunnustukseen. 2) vastaajalta on 

tiedusteltava, miksi hän on muuttanut kertomustaan. 3) syyttäjän tehtävänä on esittää asiassa näyttöä, 

jonka perusteella voidaan arvioida esitutkintakertomuksensa oikeellisuutta. Näyttö esitutkinnan ja 

kuulustelun asianmukaisuudesta ei ole riittävä, vaan näytön tulee liittyä konkreettisiin, asian kannalta 

relevantteihin oikeustosiseikkoihin. 4) syyttäjän tapauksessa esittämän muun näytön tulee olla riittävä 

langettavan tuomion antamiseksi.282 Hän esittää, että näiden johtopäätösten perusteella ratkaisun 

perustelut näyttäytyvät sisäisesti epäjohdonmukaisina viitaten kohtaan 1, esitutkinnassa annettua 

tunnustusta voidaan käyttää näyttönä sekä kohtaan 4, syyttäjän esittämän muun näytön tulee olla 

langettavaan tuomioon nähden riittävä. Halijoen mukaan, mikäli syyttäjä tällaista näyttöä esittää, ei 

esitutkintakertomuksen käyttäminen näyttönä ole tarpeellista, koska tässä tapauksessa jo pelkästään 

syyttäjän esittämä muu näyttö on riittävä langettavaan tuomioon. Puolestaan, mikäli syyttäjä ei 

onnistu esittämään muuta näyttöä, joka olisi riittävä langettavaan tuomioon, ei esitutkinnassa annettu 

tunnustus ole yksinään riittävä näyttö langettavaan tuomioon. Hän päätyykin lopputulokseen, että 

”vaikka vastaajan esitukinnassa antama kertomus voidaankin ottaa huomioon, sillä ei käytännössä 

ole mitään näyttöarvoa asiaa ratkaistaessa”.283 

 

Rautio on puolestaan katsonut, että tapauksessa on niin tunnustuksen oikeellisuudesta kuin sitä 

vastaankin puhuvia näkökohtia. Hänen mukaansa korkein oikeus päätyi asiassa oikeaan 

lopputulokseen todistusharkinnassaan, kun se arvioi, ettei näyttö riittänyt A:n tuomitsemiseen. A:n 

selitys hänen esitutkinnassa antamansa paikkaansa pitämättömän kertomuksen antamissyistä on siinä 

                                                      
281 He katsoivat, että asiassa ei ole kyse siitä, onko poliisitutkinnassa tapahtunut rikoksen tunnustaminen näyttönä riittävä, jotta asiassa voidaan 

antaa langettava tuomio. Asiassa oleellista oli se, onko A:n selitys kertomuksen muuttamisen syistä uskottava ja onko sen perusteella esitutkinnassa 

vai oikeudessa annettua kertomusta pidettävä totuudenmukaisena. Kyseessä on laajemmaltikin kyse näytön uskottavuudesta, joka tulee arvioitavaksi 
OK 17:2.1:n mukaisesti ja tuomioistuimen on päätettävä, mitä asiassa pidetään totena. Kts. perustelujen eri mieltä olevien jäsenten lausunnot, 

oikeusneuvos Krogerus sekä oikeusneuvos Hidén. 
282 Halijoki (2004) s. 809. 

283 Halijoki (2004) s. 809. 
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määrin uskottava, että tunnustuksen todistusvoima laskee niin, ettei syyttäjä, jolla oli tapauksessa 

velvollisuus näyttää esitutkintakertomuksen oikeellisuus, ole pystynyt näyttämään syytettä toteen. 

Rautio kuitenkin toteaa, ettei tapauksessa ole kyse joko-tai-ratkaisusta eli siitä, että tapauksessa 

uskottaisiin pelkästään esitutkintakertomukseen tai vain tuomioistuimessa annettuun kertomukseen. 

Tunnustukselle, joka on annettu esitutkinnassa, jää näyttöarvoa peruuttamisen jälkeenkin. Tässä 

tapauksessa se ja muun näytön puuttuminen eivät kuitenkaan riittäneet siihen, että 

tuomitsemiskynnys olisi ylittynyt.  Tapauksessa oli Raution mukaan toisena seikkana käsiteltävänä 

esitutkintakertomuksen merkitys todisteena oikeudenkäynnissä, johon on sovellettu tuolloin 

voimassa ollutta OK 17:32:ää, jonka mukaisesti esitutkintakertomusta saadaan käyttää, mikäli 

henkilö poikkeaa aiemmin kertomastaan tai jos hän ei voi tai halua lausua asiasta. Tältä osin hän ei 

näe asiaa ongelmallisena. Ratkaisu on hänen mukaansa muistutus siitä, että esitutkinnassa annetulle 

tunnustamiselle ei voi automaattisesti antaa ”parhaimman ja todistusvoimaisimman todisteen 

asemaa”, vaan mikäli tunnustaminen peruutetaan myöhemmin oikeudenkäynnissä, tulee tämän 

esitutkinnassa annetun tunnustuksen näyttöarvo harkittavaksi tapauskohtaisesti. Peruutetullakin 

tunnustuksella voi olla huomattava todistusvoima, mikäli peruuttamisen syyt sekä muut seikat eivät 

tapauksessa johda tunnustuksen luotettavuuden epäilemiseen. Tapauksessa KKO 2000:25 ”etenkin 

vastaajan henkilökohtaiset olosuhteet laskivat tunnustuksen näyttöarvoa”. Tunnustus ja tunnustuksen 

peruuttaminen muodostavat todistusharkinnassa yhdessä kokonaisuuden, joka lopulta määrittää 

tunnustuksen lopullisen näyttöarvon.284 

 

Tapausta kommentoinut Juho on todennut, että kertomuksia muutetaan oikeuskäytännössä verraten 

usein. Tapauksessa KKO 2000:35 vastaajan esitutkintakertomus otettiin OK 17:32.2:n mukaisena 

vertailuaineistona huomioon. Hänen mukaansa tapauksesta ilmenee kertomusten arviointijärjestys. 

Uskottavuusarvioinnissa lähtökohta tulee olla pääkäsittelyssä annettu suullinen kertomus ja tästä 

kertomuksesta tehtävät välittömät havainnot. Esitutkinnan merkitys hänen näkemyksensä mukaan on 

puolestaan toissijainen.285 

 

5.3.3. Selvittämiskynnys 

Rikosprosessiin liittyvät tutkintatoimenpiteet näyttäytyvät eri tavoin syytetyn, syyttäjän sekä 

tuomioistuimen kesken. Kaksi ensimmäistä arvioivat tutkintaa ensisijaisesti todistustaakan ja 

näyttökynnyksen osalta, eli onko asiassa riittävä näyttö langettavaan tuomioon. Tuomioistuin 

                                                      
284 Rautio (2000) s. 214-215. 

285 Juho (2006) s. 36. 
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puolestaan arvioi lähinnä perustellun tuomion antamisen edellytyksiä. Pölönen käyttää termiä 

selvittämiskynnys, jolla hän tarkoittaa ”sitä selvitystasoa (todistelun määrää), jota langettavalta 

tuomiolta kyseisessä tapauksessa edellytetään rikoksen vakavuus, laatu ja syytetyn asennoituminen 

huomioon ottaen.”286  

 

Kyseessä on hänen mukaan oikeudellinen normi, joka otetaan huomioon todistusharkinnassa ja se 

perustuu tuomarin velvollisuuteen analysoida näyttöä monipuolisesti ja objektiivisesti. 

Selvittämiskynnyksen taustalla on se, että onko oikeudenkäyntiaineiston perusteella viitteitä siitä, että 

tapahtumien taustalla olisikin joku muu kuin syytteen mukainen tapahtuma eli vaihtoehtoinen 

hypoteesi.287 Tämä selvittämiskynnys voi muuttua oikeusprosessin aikana esimerkiksi, kun henkilö, 

joka on esitutkinnassa tunnustanut teon, peruu sen oikeudenkäynnissä. Tällöin tuomioistuimen tulee 

harkita, mikä merkitys tälle peruutetulle tunnustukselle sekä uudelle lausunnolle tulee antaa. Pölösen 

mukaan tällöin saattaa nousta esiin myös kysymys siitä, onko esitutkintamateriaali ja muu selvitys 

enää tapauksen asianmukaisen selvittämisen kannalta riittävän kattavaa. Hänen mukaansa ratkaisussa 

KKO 2000:35 katsottiin, että syyttäjällä on velvollisuus niiden seikkojen osoittamiseen, joiden avulla 

tätä syytetyn antaman esitutkintakertomuksen oikeellisuutta voidaan arvioida.288 

 

5.3.4. Esitutkinnassa annetun tunnustuksen peruuttamiseen liittyviä päähuomioita 

Tapaus KKO 2000:35 on monella tapaa mielenkiintoinen, kuten myös sitä seurannut keskustelu 

oikeuskirjallisuudessa. Esitän itse perusteluja, miksi katson, että tapauksessa olisi voitu päätyä myös 

toisenlaiseen ratkaisuun. Ensinnäkin silloinen OK 17:32289 (nyk. OK 17:47) salli 

esitutkintakertomuksen käyttämisen, kun henkilö poikkeaa kertomuksestaan. Asiassa esitutkinta oli 

suoritettu asianmukaisesti ja vastaaja oli itse oma-aloitteisesti kertonut esitutkinnassa 

kasvattaneensa kannabista. Hän oli antanut tästä erittäin tarkan kuvauksen ja toistanut sen 

seuraavana päivänä antaen edellistä tarkemman kuvauksen. Hän oli myös kertonut asioista 

johdonmukaisesti ja loogisesti. Vastaaja oli ollut myös aiemmin kuulusteltavana ja syytettynä 

huumausainerikoksesta.  

 

Esitutkintakertomuksen näyttöarvosta ei voida antaa selkeää säännöstä, mutta edellä lueteltujen 

seikkojen on voitu katsoa voivan vaikuttaa näytön arviointiin. Vastaajalta tulee myös tiedustella, 

                                                      
286 Pölönen (2003) s. 124. 

287 Pölönen (2003) s. 123-124. 

288 Pölönen (2003) s. 129. 

289 OK 17:32 (13.5.2011/440). 
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miksi hän poikkeaa aiemmasta kertomuksestaan ja arvioida tämän selityksen luotettavuutta. 

Yksittäistapauksessa olisi syytä pohtia myös sitä, että tuleeko tällaiselle esitutkinnassa annetulle 

tunnustukselle antaa suurempi painoarvo näyttönä, kuin sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö 

pelkästään poikkeaa aiemmasta kertomuksestaan. Tunnustuksen peruuttaminenhan merkitsee, että 

henkilö käytännössä kiistää koko aiemman kertomuksensa. Asiassa näyttö ei myöskään kokonaan 

perustunut tähän esitutkintakertomukseen, vaan tapauksessa kuultiin todistajana kuulustelun 

suorittanutta poliisia, joka pystyi nähdäkseni edelleen vahvistamaan esitutkintakertomuksen 

luotettavuutta. Tapauksessa kuitenkin huomioitiin syyttäjän velvollisuus näyttää toteen nämä seikat, 

joihin hän perusti rangaistusvaatimuksensa, joten hänen olisi tullut esittää esitutkintakertomuksen 

luotettavuuden takaamiseksi vielä jotain lisää. Erillisenä piirteenä mielenkiintoista on se, että 

tapauksessa syytetyltä löytyi hallustaan juuri sitä huumausainetta, jota hän esitutkinnassa kertoi 

kasvattaneensa. Kotietsinnässä häneltä ei kuitenkaan löytynyt mitään, eikä kasvatuspaikka selvinnyt 

tutkinnassa. Tapauksessa oltaisiinkin voitu päätyä hyvin erilaiseen lopputulokseen, mikäli vastaajan 

kotoa olisi löytynyt esimerkiksi kasvatusvälineitä. Kokonaisuutena ratkaisu on vaikuttanut 

esitutkintakertomuksen näyttöarvoon hyvin paljon ja siitä on johdettavissa tiettyjä edellä mainittuja 

periaatteita, jotka tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan esitutkinnassa annetun tunnustuksen 

näyttöarvoa. Kuitenkin esitutkintaviranomaisen ja lopulta koko esitutkinnan tarkoituksen kannalta on 

hieman kyseenalaista, että mikäli henkilö itse tunnustaa esitutkinnassa tietyn rikoksen oma-

aloitteisesti kertoen siitä yksityiskohtaisesti kahtena eri päivänä ja tämä kirjataan erittäin 

yksityiskohtaisesti kuulustelukertomukseen, niin tällaisella kertomuksella ei käytännössä ole 

juurikaan näyttöarvoa, mikäli henkilö peruuttaa tunnustuksensa oikeudenkäynnissä eikä muu näyttö 

ole yksinään riittävä langettavaan tuomioon.  

 

KKO näyttää seuranneen myös myöhemmin ratkaisussa KKO 2000:35 vahvistamaansa kantaa 

vastaajan esitutkintakertomuksen merkityksestä näyttönä rikosasiassa. Esimerkiksi tapauksessa KKO 

2013:25 KKO päätyi samanlaiseen ratkaisuun tilanteessa, jossa A oli antanut esitutkinnassa 

tunnustuslausumat 30 gramman amfetamiinierän myymisestä. Hän kuitenkin peruutti esitutkinnassa 

antamansa tunnustuksen. KKO totesi, että nämä tunnustamislausumat olivat asiassa pääasiallinen 

näyttö, eikä syyksi lukemista voida perustaa pelkästään tähän näyttöön. Syyttäjän asiassa antama 

muu selvitys ei ollut myöskään näytön kokonaisarvioinnissa riittävä syyksi lukemiselle. 
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Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/5814290 syytekohdassa 2 koskien lievää 

pahoinpitelyä käräjäoikeus totesi, että vastaaja on esitutkinnassa tunnustanut, että on menetellyt 

syytekuvauksen mukaisesti. Oikeudessa vastaaja ei ole kuitenkaan enää muistanut tekoaan. 

Vastaaja ei kuitenkaan epäillyt, etteikö tämä esitutkintakertomus pitäisi paikkaansa. 

Käräjäoikeuden mukaan sillä ei ollut aihetta epäillä esitutkinnassa annetun tunnustuksen 

oikeellisuutta ja se katsoi vastaajan syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn. 

 

Laajemmassa petostapauksessa R 17/6761291 oli syytekohtana 11 varkaus. Teonkuvauksen 

mukaan S on anastanut A:n omistaman yli 1000 euron arvoisen polkupyörän taloyhtiön pihasta. 

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että vastaajan kertomusta siitä, että hän olisi löytänyt 

polkupyörän taloyhtiön pihalta, ei voida pitää uskottavana. Lisäksi se katsoi anastussyytettä 

tukevan sen, että vastaaja on riidattomasti kertonut pyörän löytyneen taloyhtiön pihalta, jossa 

hän asuu ja toisaalta toisessa esitutkinakertomuksessa myöntänyt anastuksen. ”Siten 

käräjäoikeus katsoo, että koska kertomus erittäin arvokkaan pyörän löytymisestä oman talon 

pihalta sattumalta ei ole uskottava, että vastaaja on syyllistynyt syytekohdassa 11 varkauteen”. 

 

Tapauksessa R 16/7675292 oli syytekohtina useita petosrikoksia. Vastaaja oli tunnustanut 

esitutkinnassa menetelleensä syytekohdissa kuvatulla tavalla ja siten syyllistyneensä niissä 

tarkoitettuihin rikoksiin. Käräjäoikeudessa hän kuitenkin kiisti syytteet. Tuomion perusteluissa 

Helsingin käräjäoikeus totesi, että vastaaja ei ollut esittänyt hyväksyttävää syytä 

tunnustamisensa peruuttamiselle eikä sitä ole pidettävä uskottavana.293 Esitutkinnassa tehtyä 

tunnustamista ovat tukeneet asiassa kirjallisina todisteina esitetty valokuvaliite vastaajan 

asunnossa olleista viivakooditarroista, pulloista ja kaupan kuitit, joten käräjäoikeus katsoi, että 

syytteet oli näytetty toteen. 

 

5.3.5. Muuten esitutkintakertomuksesta poikkeaminen 

Nämä tilanteet, joissa henkilö kertoo oikeudessa erillä tavalla verrattuna esitutkintakertomukseen 

esimerkiksi tietyiltä osin ovat kaikkein yleisimpiä. Tilanteet, joissa tunnustuksen peruminen tulee 

arvioitavaksi ovat huomattavasti harvinaisempia.  

 

                                                      
290 Tuomio on lainvoimainen. 

291 Tuomio ei ole lainvoimainen. 

292 Tuomio on lainvoimainen. 

293 Tuomiosta ei selvinnyt mitä syitä vastaaja oli esittänyt tunnustamisensa peruuttamiselle, eikä asiaa käsitelty muutoinkaan. 
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Henkilön poikettaessa aiemmin esitutkinnassa annetusta kertomuksesta on tuomioistuimen viime 

kädessä päätettävä, onko poikkeamisella sellainen näyttörelevanssi, että OK 17:47.2:n soveltaminen 

voidaan katsoa perustelluksi. Kuultavan on tällöin poikettava suhteessa johonkin asian ratkaisun 

kannalta relevanttiin tosiseikkaan. Huomattavaa tältä osin, että se, että esitutkintakertomus voidaan 

ottaa osaksi henkilötodistelua, on asianosaisten nimenomaisesti vedottava siihen oikeudenkäynnissä. 

Tuomioistuin ei siis ota esitutkintakertomuksen ja oikeudessa annetun kertomuksen eroja oma-

aloitteisesti huomioon.294 

 

Itä-Suomen hovioikeuden antamassa tuomiossa295 tuomioistuin katsoi, että asiassa ei oltu esitetty 

muuta näyttöä kuin A:n esitutkinnassa antama ja myöhemmin peruuttama lausuma. Hovioikeuden 

mukaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (KKO 2000:35) tuomiota ei voida perustaa yksin 

sanotunlaiseen näyttöön. Sen vuoksi syyte ja B:n korvausvaatimus hylättiin siltä osin kuin ne oli 

kiistetty. Tapauksessa käräjäoikeus oli päätynyt erilaiseen ratkaisuun. Sen perustelujen mukaan A oli 

antanut esitutkinnassa varsin yksityiskohtaisen kertomuksen liittyen moottorikulkuneuvon 

käyttövarkauden yritykseen ja moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen sekä autolla ajoon. A:n 

oikeudessa antama lausuma on antanut aihetta tiedustella syytä, miksi tämä poikkesi 

esitutkintakertomuksestaan. Käräjäoikeuden mukaan oli kysymys siitä, onko A:n kertomuksen 

muuttamiselle antama selvitys uskottava ja onko siten esitutkinnassa vai oikeudessa annettua 

kertomusta pidettävä totuuden mukaisena. Se päätyi katsomaan OK 17:2.1:n nojalla, että A:n 

ilmoittama syy esitutkintakertomuksen muuttamiselle ei ole uskottava. Tapauksessa on huomattava, 

että hovioikeus ei päätynyt ollenkaan pohtimaan syytä muuttuneelle kertomukselle, vaan viittasi 

suoraan ratkaisuun KKO 2000:35 ja totesi, että tällainen esitutkintakertomus ei voi olla yksinään 

riittävä näyttö asiassa. 

 

Vaikka esitutkintakertomusten näyttöarvosta ei ole sinänsä tarkkoja säännöksiä, on 

oikeuskäytännössä huomattavissa, että sen suhteen on omaksuttu tietty linjaus. Helsingin hovioikeus 

on todennut tuoreessa tuomiossaan, että asiassa ei ollut lähtökohtaista estettä ottaa huomioon A:n 

asiassa antamia esitutkintakertomuksia siltä osin kuin niihin oli vedottu. Tuomion mukaan niille tuli 

antaa ”tavanomainen esitutkintakertomusten näyttöarvo”.296 Tällä tavanomaisella 

esitutkintakertomusten näyttöarvolla tarkoitetaan mitä ilmeisimmin korkeimman oikeuden ja EIT:n 

                                                      
294 Rautio – Frände (2016) s. 279. 

295 Itä-Suomen HO 16.2.2006 191. 

296 Helsingin hovioikeuden tuomio 18/130704. 
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edellä esitetyistä ratkaisuista tehtyä jonkinlaista yhteenvetoa, koska lainsäädännössä tai muuallakaan 

esitutkintakertomuksen näyttöarvosta ei ole tarkkoja säännöksiä.  

 

Oulun käräjäoikeuden tuomiossa R 16/2253297 syytekohdassa 16 syyttäjä oli vaatinut 

rangaistusta avunannosta petokseen. Sen mukaan A oli ennen tekoa tai sen aikana tahallaan 

auttanut B:tä syytekohdassa 15 kuvatun tahallisen petosrikoksen tekemisessä luovuttamalla 

pankkitilinsä käytettäväksi rikosta tehtäessä. A oli kertonut syytekohdan 16 osalta, että B on 

hänen vanha kaverinsa ja hän kysyi, saako tämä siirtää A:n tilille rahaa. A kertoi, että luuli sen 

olevan laillista rahaa. Syyttäjä nosti tältä osin A:n esitukintakertomuksen, jossa hän oli kertonut, 

että hän tiesi, että B oli tekemässä petosta, oikeudenkäyntiaineistoksi. B oli kysynyt saako hän 

käyttää A:n tiliä ja A oli antanut tälle luvan. Esitutkintakertomuksessa A oli kertonut, että oli 

tuolloin asunut B:n ja tämän poikakaverin luona. Lisäksi hän oli kertonut, että nosti hänen 

tililleen maksetun 20 euroa ja antoi sen B:lle. Itse hän ei tästä saanut mitään. Käräjäoikeus totesi 

näytön arvioinnissa, että B:n syytekohdassa 15 antaman tunnustuksen (joka koski petosta) ja A:n 

esitutkintakertomuksen perusteella asiassa oli näytetty, että A oli menetellyt syytteessä 16 

kuvatulla tavalla. Kuitenkin rahavarojen määrä huomioiden sekä teon yksittäisyys, A:n 

menettely katsottiin avunannoksi lievään petokseen. A:n osalta hänelle siis syyksiluettiin 

tapauksessa avunanto lievään petokseen, vaikka oikeudessa hän oli sanonut, että hän oli luullut, 

että kyseessä on laillinen raha. Näyttönä viitattiin A:n esitutkintakertomukseen sekä siihen, että 

B oli tunnustanut petoksen. 

 

Muuttuneen kertomuksen antajan asema asiassa on myös huomioitu esimerkiksi Oulun 

käräjäoikeuden tapauksessa R 17/1772298, jossa näytön arvioinnin yhteydessä käräjäoikeus 

toteaa, että ”asianomistaja A on kertonut tapahtumista totuusvelvollisena. Hänen kertomuksensa 

käräjäoikeudessa on ollut yksityiskohtainen ja johdonmukainen. Hänen kertomuksensa on 

kuitenkin jossain määrin rikastunut suhteessa siihen, mitä hän on kertonut tapahtumista 

esitutkinnassa. Tämä seikka ei tee asianomistajan kertomuksesta epäuskottavaa, mutta korostaa 

muun näytön merkitystä asianomistajan kertomuksen oikeellisuuden kontrolloinnissa.”  

 

Vastaavasti tapauksessa R 17/1203299 Oulun käräjäoikeus on todennut näytön arvioinnin 

yhteydessä, että vastaajan kertomus on sisältänyt yksityiskohtia, mutta tämän kertomuksen 

                                                      
297 Tuomio ei ole lainvoimainen. 

298 Tuomio on lainvoimainen. 

299 Tuomio on lainvoimainen. 
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luotettavuutta heikentää se, että hän on kertonut tapahtumista eri tavalla pääkäsittelyssä kuin 

esitukinnassa.  

 

Tapauksessa R 17/925300 Oulun käräjäoikeus kommentoi asianomistajan ja todistajan 

kertomuksia: ”Heidän kertomukset ovat joltakin osin eronneet esitutkinnassa annetuista 

lausunnoista, mutta tämä on koskenut ainoastaan tapahtumien joitakin vähäisiä yksityiskohtia 

ja on selitettävissä sillä, että tapahtuneesta on kulunut aikaa”. Tuomioista ei aina käy ilmi, mitä 

henkilöt ovat sitten esitutkinnassa kertoneet ja miten se poikkeaa heidän pääkäsittelyssä 

kertomastaan. Tämä tukee näkemystä, että esitutkintapöytäkirjalla on edelleen 

tuomioistuinkäsittelyssä hyvin vahva asema, koska käräjäoikeus tyytyy vain viittaamaan, että 

henkilö on kertonut eri tavalla kirjoittamatta auki tuomioon, että miten tai miltä osin kertomus 

on poikennut.  

 

Oulun käräjäoikeuden tuomion R 16/2637301 syytekohdassa 2 syyttäjä on vaatinut rangaistusta 

siitä, että K on tehnyt H:lle ruumiillista väkivaltaa lyömällä tätä nyrkillä päähän, minkä 

seurauksena H:lle on tullut kuhmu takaraivoon. K on kiistänyt syytteen ja myöntänyt 

huitaisseensa kerran H:ta päähän lopettaakseen V:n pahoinpitelyn. Tämä ei ole voinut aiheuttaa 

kuhmua. Ensisijaisesti K on katsonut toimineensa hätävarjelussa, toissijaisesti kyseessä on ollut 

putatiivihätävarjelu. Käräjäoikeus ei pitänyt tapauksessa uskottavana K:n kertomusta siitä, että 

V:n kasvot olisivat olleet kuristamisesta punaiset eikä hän olisi saanut happea. Jos tilanne olisi 

ollut näin vakava, olisi K kertonut siitä myös esitutkinnassa. Esitutkinnassa K on selvästi 

kertonut, että mies oli pitänyt V:tä rinnuksista kiinni. K:n ja todistaja T:n 

esitutkintakertomuksilla katsottiin selvitetyksi, että tilanteen luonne oli selvitetty K:lle, joten 

hänellä ei ole ollut perusteltua syytä olettaa V:n olevan vaarassa eikä väkivallan käyttäminen 

H:ta kohtaan ole ollut sallittua, joten K on syyllistynyt menettelyllään pahoinpitelyyn.  

 

Niin ikään pahoinpitelyä koskevassa Oulun käräjäoikeuden tuomiossa R 16/2205302 

syytekohdassa 2 todetaan näytön arvioinnissa, että asianomistajana kuultu J on pystynyt 

kertomaan tapahtumista niiden sekavuuteen nähden verrattain yksityiskohtaisesti siltä osin kuin 

hänellä on ollut niistä havaintoja. ”Hänen kertomustaan arvioitaessa huomio kiinnittyy erityisesti 

                                                      
300 Tuomio on lainvoimainen. 

301 Tuomio on lainvoimainen. 
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siihen, että hän on pyrkinyt korjaamaan esitutkintakertomuksestaan hänen vääriksi kokemiaan 

havaintoja. Nämä seikat puhuvat J:n kertomuksen luotettavuuden puolesta.”303  

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/6939304 puolestaan oli kyse tapauksesta, jossa H:lle 

vaadittiin rangaistusta pahoinpitelystä, joka oli kohdistunut hänen tekoaikaan 15-vuotiaaseen 

lapseen. Vastaaja on kiistänyt syytteen ja kertonut, että on työntänyt asianomistajaa kämmenen 

syrjäpuolella ja tätä asianomistajan väistäessä hän on lyönyt päänsä. Asianomistajan mukaan 

vastaaja oli läpännyt taikka lyönyt tätä kämmenen syrjäpuolella suun seudulle ja hän oli 

yrittäessään väistää tätä lyönyt päänsä seinään. Esitutkinnassa asianomistaja oli kertonut, että 

vastaaja oli lyönyt häntä nyrkillä suun seudulle. Lääkärinlausunnon mukaan asianomistaja oli 

kertonut myös lääkärille nyrkillä lyömisestä. Oikeudessa asianomistaja on kertonut, että hän olisi 

esitutkinnassa ja lääkärille kertonut näin, koska hän oli ollut isälleen hermostunut. Käräjäoikeus 

totesi, että sen käsityksen mukaan asianomistajalla todetut vammat voivat tulla niin nyrkillä kuin 

kämmenen syrjäpuolella lyömisestä, joten vammoista ei voida tehdä luotettavaa johtopäätöstä 

lyöntitavasta. Asianomistajan selitys siitä, miksi hän on kertonut oikeudessa eri tavalla kuin 

esitutkinnassa, ei ollut tuomion mukaan osoitettu epäuskottavaksi. Niinpä käräjäoikeus totesi, 

että se otti ratkaisunsa lähtökohdaksi asianomistajan oikeudessa antaman kertomuksen ja sitä 

tukevan lääkärinlausunnon. H tuomittiin pahoinpitelystä 40:een päiväsakkoon.  

 

Tapauksessa R 16/4394305 oli kyseessä pahoinpitelytapaus, jossa syytteen teonkuvauksen 

mukaan S oli tehnyt väkivaltaa A:lle vankilassa vankisellissä lyömällä tätä nyrkillä ylähuuleen 

ja vasempaan kylkeen. Tapauksessa S kiisti tehneenä mitään väkivaltaa A:lle. Oikeudessa A 

kertoi, että S oli tullut hänen selliinsä ja läpännyt häntä vatsaan. A oli itse kaatunut, koska hänellä 

on huonot jalat ja tässä yhteydessä hän sai myös huuleensa haavan. Syyttäjä vetosi A:n lääkärille 

kertomaan sekä A:n esitutkinnassa kertomaan, jonka mukaan S oli tullut hänen selliinsä ja lyönyt 

häntä kylkeen niin, että ilmat lähtivät pihalle. Tämän jälkeen S oli lyönyt häntä nyrkillä huuleen 

ja poistunut sellistä. Helsingin käräjäoikeus totesi, ettei pidä A:n oikeudessa antamaa muutettua 

kertomusta uskottavana. A on kertonut heti lääkärille lyönneistä sekä samalla tavalla 

esitutkinnassa, joten käräjäoikeuden mukaan syyte oli näytetty toteen. 

 

                                                      
303 Käräjäoikeus katsoi, että tätä J:n antamaa kertomusta on pidettävä riittävän luotettavana ja sillä on selvitetty, että vastaaja on menetellyt J:tä 

kohtaan syytteen 2 kohdassa kuvatuin tavoin. Tältä osin asianomistaja K:n ja todistaja B:n kertomukset tukevat osaltaan J:n kertomusta. 
304 Tuomio on lainvoimainen. 

305 Tuomio ei ole lainvoimainen. 
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5.3.6. Kun henkilö ei anna kertomusta 

OK 17:47 turvaa myös niitä tilanteita, joissa henkilö ei anna kertomusta. Näissä tilanteissa hänen 

esitutkinnassa antamaansa kertomusta saadaan käyttää siltä osin todisteena, kun kuultava ei ole 

antanut kertomusta. Pykälän esitöissä on katsottu, että tämä tarkoittaa niitä tilanteita, joissa kuultava 

ei lausu ollenkaan mitään, mutta myös niitä, joissa hän vaikenee jostain tietystä kysymyksestä.306  

 

Tilanteessa, jossa todistava henkilö kieltäytyy todistamasta, vaaditaan Raution ja Fränden mukaan 

”muunlaista lisänäyttöä korvaamaan kontradiktion puute.”307 Käytännössä henkilön muuttaessa 

kertomustaan, käräjäoikeuden on arvioitava vapaan todistusharkinnan mukaisesti, mikä näyttöarvo 

aiemmalle kertomukselle annetaan suhteessa muuttuneeseen kertomukseen. Tilanteessa, jossa 

henkilö puolestaan vaikenee kokonaan tai joiltain osin, on tuomioistuimen tältä osin hankittava myös 

muunlaista lisänäyttöä. Tämä johtaa perusteltuun kysymykseen siitä, onko jossain tapauksissa 

esimerkiksi vastaajalla esitutkintapöytäkirjan tilaamisen jälkeen mahdollisuus tehdä arvio siitä, että 

onko asiassa muuta näyttöä, eli mikäli hän vaikenee jo mahdollisesti kertomastaan asiastaan, niin 

voidaanko tämä nykyisen käytännön mukaan ottaa kuitenkaan syyksi lukevan tuomion perustaksi. 

 

Tapauksessa KKO 2013:97 KKO otti kantaa muun muassa esitutkintakertomuksen näyttöarvoon 

tällaisissa vaikenemistilanteissa. Ratkaisun perustelujen mukaan KKO katsoi, että ”samalla tavalla 

kuin syytettä tukevan todistajan tai muun kuultavan poissaolo myös tällaisen henkilön vaikeneminen 

siinä oikeudenkäynnissä, jossa kertomuksen luotettavuus arvioidaan ja näyttöratkaisu tehdään, on 

omiaan heikentämään vastaajan puolustautumismahdollisuuksia. Jollei todistelutarkoituksessa 

kuultavaa henkilöä voida kuulustella oikeudenkäynnissä normaalilla tavalla, tuomioistuimen on 

tällöinkin arvioitava kertomusta erityisellä huolella ja varovaisuudella, vaikka 

vastakuulustelumahdollisuus olisi toteutunut aikaisemmassa vaiheessa.” Lisäksi se totesi, että näissä 

tilanteissa on huomioitava lisäksi vaikenemisen syyt sekä tarvittaessa otettava erikseen arvioinnin 

kohteeksi se, miten esitutkintakertomus on annettu ja miten kuultavan kertomus on syntynyt. 

 

Tapauksissa, joissa henkilö ei anna oikeudessa kertomusta, korostuu ratkaisun KKO 2000:71:n 

oikeusohje siitä, että vastaajalla tulee olla oikeus kuulustella kertomuksen antajaa. Sen mukaan 

kertomus, jota annettaessa vastaaja ei ole voinut käyttää kyselyoikeuttaan, ei voi olla pääasiallinen 

syyksilukemisen tueksi esitetty näyttö. KKO totesi ratkaisussa KKO 2000:71 B:n 

                                                      
306 HE 46/2014 vp s. 106-107. 

307 Rautio – Frände (2016) s. 279. 
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esitutkintakertomuksen, joka oli luettu pääkäsittelyssä, osalta, että sille voitiin antaa merkitystä 

syytettä tukevana todisteena. Tältä osin korkein oikeus totesi, että Suomessa ”vanhastaan voimassa 

olevan yleisen oikeudenkäyntiä koskevan periaatteen mukaan syytetyllä on oikeus kuulustella tai 

kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan.” Lisäksi se viittasi Suomea 

sitoviin sopimuksiin. Korkein oikeus totesi, että periaate koskee todistajien lisäksi myös 

todistelutarkoituksessa kuultavaa asianomistajaa. B:n kieltäydyttyä lausumasta pääkäsittelyssä 

mitään A:lla ei ole siis ollut mahdollisuutta kuulustuttaa B:tä. Korkein oikeus päätyi siihen, että 

asiassa oli esitetty todisteena B:n esitutkintakertomus sekä häntä kuulustelleen C:n antama kertomus, 

joten B:n esitutkinnassa antama kertomus oli ollut asiassa pääasiallinen näyttö. Sen mukaan, koska 

A:lla ei ole ollut tilaisuutta kuulustella tai kuulustuttaa B:tä ja muu esitetty näyttö ei ollut riittävä A:n 

syyllisyyden kannalta, jutussa ei siis oltu selvitetty, että A olisi syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn 

ja syyte hylättiin. 

 

Helsingin käräjäoikeuden tapauksessa R 16/1758308 K oli syytettynä pahoinpitelystä 

syytekohdassa 8. Teonkuvauksen mukaan hän oli yksin tai yhdessä tuntemattomaksi jääneiden 

henkilöiden kanssa tehnyt ruumiillista väkivaltaa J:lle lyömällä maahan kaadettua J:tä ainakin 

kerran nyrkillä. K:n menettelyn seurauksena J:n nenä oli murtunut. K ei halunnut tulla kuulluksi 

asiassa, joten syyttäjä vetosi hänen esitutkintakertomukseensa, jonka mukaan K on kertonut 

häneltä kysyttäessä, että hän oli pahoinpidellyt J:tä kaatamalla hänet maahan ja lyömällä nyrkillä, 

kun J oli maannut maassa. K on kertonut esitutkinnassa, että teki tämän J:n taustan takia. Lisäksi 

K oli kertonut, että joku toinen pahoinpiteli myös J:tä. Näytön arvioinnissa käräjäoikeus katsoi, 

että K oli kiistänyt syytteen ja J oli kertonut, että K ei ollut pahoinpidellyt häntä. K oli myöntänyt 

teon esitutkinnassa. Käräjäoikeuden mukaan kuitenkaan K:n myöntäminen esitutkinnassa, jonka 

hän kiisti oikeudessa ei yksinään muun sitä tukevan näytön puuttuessa riittänyt osoittamaan, että 

juuri K olisi syyllistynyt pahoinpitelyyn. Riittävän näytön puuttuessa syyte hylättiin.309  

 

5.3.7. Lähisuhdeväkivalta 

Yksi pahoinpitelytapauksiin liittyvä ”tyyppitapaus” näyttäisi olevan lähisuhdeväkivalta. Tähän on 

otettu lainsäätäjänkin toimesta kantaa muun muassa sääntelyllä liittyen läheisen 

kieltäytymisoikeuden murtamiseen, jota käsiteltiin jaksossa 4.4.3. Lähisuhdeväkivalta liittyy 

kiinteästi kysymykseen yhteiskunnan asemasta yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa. Näissä 

                                                      
308 Tuomio on lainvoimainen. 

309 Tapauksessa se, että K ei halunnut tulla asiassa kuulluksi, oli todennäköisesti järkevä ratkaisu, koska tällöin käräjäoikeudessa ei tullut 

arvioitavaksi hänen esittämänsä perustelut muuttuneen kertomuksen suhteen. 
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tapauksissa asian käsittelyyn vaikuttaa suurelta osalta se, että päättääkö asianomistaja pysyä 

kertomuksessaan loppuun asti vai alkaako hän peruuttaa aiemmin kertomiaan asioita. Lisäksi 

merkityksellistä asian lopputuloksen kannalta on se, että onko hänellä vaatimuksia asiassa ja 

päättääkö hän vedota kieltäytymisoikeuteensa ja voidaanko asianomistajalla katsoa olevan 

kieltäytymisoikeus sekä lisäksi se, että katsooko tuomioistuin asianomistajan 

kieltäytymisoikeuteensa vedotessaan, että tapauksessa täyttyvät perusteet murtaa kieltäytymisoikeus. 

Mikäli kieltäytymisoikeus murretaan, on mahdollista, että tapauksessa tulee OK 17:47:n mukaisesti 

tulee arvioitavaksi esitutkintakertomuksesta poikkeaminen, mikäli henkilö kertoo oikeudessa eri 

tavalla tai esitutkintakertomuksen näyttöarvo tilanteessa, jossa henkilö ei anna kertomusta ollenkaan 

tai osittain. 

 

Pahoinpitelyä koskevassa Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/2606 asianomistaja tai 

vastaaja eivät olleet halunneet tulla kuultavaksi käräjäoikeuden istunnossa syytekohtien 1 ja 2 

kohdalta, jotka koskivat vastaajan asianomistajaan kohdistamia pahoinpitelyjä. Asianomistaja oli 

kertonut esitutkinnassa vastaajan häneen kohdistamista pahoinpitelyistä ja tätä kertomusta tuki myös 

todistajana kuullun poliisin kertomus. Asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden perusteella 

asianomistajan esitutkinnassa antaman kertomuksen tai todistajan oikeuden istunnossa antaman 

kertomuksen uskottavuutta olisi syytä epäillä. Vastaaja oli myös antanut esitutkinnassa lausuman, 

jossa hän piti mahdollisena, että on läpsäissyt asianomistajaa ja aiheuttanut tälle mustan silmän. 

Käräjäoikeus päätyi siihen, että asianomistajan esitutkintakertomuksella ja sitä tukevalla todistajan 

kertomuksella oli näytetty, että vastaaja oli syyllistynyt niihin tekoihin, joista syyttäjä oli hänelle 

vaatinut rangaistusta. Asia ei muuttunut tämän osalta myöskään muutoksenhaun yhteydessä.310  

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio R 16/5254311 on esimerkkinä perheväkivaltaan liittyvistä 

tapauksista. Syytteen kuvauksen mukaan M on tehnyt väkivaltaa avovaimolleen N:lle lyömällä 

tätä sekä tarttumalla kaulasta samalla kuristaen. Vastaaja M kiisti syytteen. Oikeudessa 

asianomistaja N kertoi, että vastaaja löi häntä avokämmenellä ja sen jälkeen kuristi häntä 

kaulasta niin, että taju meinasi lähteä. Esitutkinnassa hän kertoi kertoneen eri tavalla vastaajan 

toivomuksen johdosta. Käräjäoikeus katsoi tapauksessa, että ”vastaajan syyllisyyttä vastaan 

puhuu asianomistajan esitutkintakertomus. Asianomistaja on kertonut antaneensa sen vastaajan 

                                                      
310 Kts. Turun hovioikeuden ratkaisu 17/135017 ja KKO 2019:17. Tapauksessa on kuitenkin huomattava, että käräjäoikeus katsoi, ettei 

asianomistajalla ollut oikeutta kieltäytyä todistamasta asiassa. Hovioikeus puolestaan katsoi, että asianomistajalla oli OK 17:17.1:n tarkoittama 

läheinen suhde vastaajaan tämän entisenä avopuolisona sekä sen vuoksi, että heillä oli kaksi yhteistä lasta. Hovioikeuden mukaan asianomistajalla ei 

kuitenkaan ollut OK 17:18.2:n nojalla vaitiolo-oikeutta asiassa. KKO katsoi, ettei asiassa ollut syytä muuttaa hovioikeuden ratkaisua asianomistajan 
vaitiolo-oikeuden murtamisen osalta. 
311 Tuomio ei ole lainvoimainen. 



 

 78 

pyynnön mukaisesti totuudenvastaisesti, mikä on uskottava selitys parisuhdeväkivalta 

tapauksissa. Muu näyttö asiassa puhuu niin vahvasti vastaajan syyllisyyden puolesta, ettei 

varteenotettavaa epäilyä syyllisyydestä jää.” 

 

Toisena esimerkkinä parisuhdeväkivaltaan liittyen voidaan mainita Pirkanmaan käräjäoikeuden 

tuomio R 17/6291.312 Syytteen teonkuvauksen mukaan T on tehnyt väkivaltaa puolisolleen K:lle, 

kun tämä on yrittänyt estää päihtynyttä T:tä lähtemästä kuljettamaan traktoria tai autoa pitämällä 

kiinni ovesta. T on vääntänyt K:n sormia irti oven kahvasta ja on tarttunut kädellään K:n 

käsivarresta kiinni ja vääntänyt häntä sekä painanut selästä kaksin kerroin lattialle. Oikeudessa 

K kertoi eri tavalla kuin esitutkinnassa ja painotti, että esitutkintakertomuksesta saa väärän 

kuvan, eikä mitään olisi tapahtunut, ellei hän olisi pitänyt oven kahvasta kiinni. Hän oli 

seuraavana päivänä yrittänyt perua rikosilmoitusta. Menettelyään hän selitti suuttumisella, 

ylireagoinnilla ja raskaushormoneilla. Käräjäoikeus katsoi, että syytettä tukevat K:n 

esitutkintakertomus sekä kirjallisena todisteena esitetty lääkärinlausunto. K ei ole kuitenkaan 

enää oikeudessa vahvistanut esitutkintakertomustaan, vaan on muuttanut kertomustaan. 

Olennaisena näyttönä asiassa on K:n esitutkintakertomus, minkä varassa syytettä ei voi 

käräjäoikeuden mukaan lukea vastaajan syyksi ottaen huomioon syyt, jotka K toi esiin 

muuttuneelle kertomukselleen. Syyte pahoinpitelystä hylättiin. 

 

Saman tyyppisestä tilanne oli kyseessä Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa R 16/6948313 jossa 

asianomistaja kertoi esitutkinnassa vastaajan pahoinpidelleen häntä sekä tönineen 2-vuotiasta 

lasta. Käräjäoikeudessa asianomistaja muutti kertomustaan ja sanoi, ettei vastaaja ollut 

kohdistanut häneen tai lapseen väkivaltaa. Syyksi sille, että hän oli valehdellut poliisille, hän 

ilmoitti sen, että hän oli halunnut saada miehensä hoitoon tämän päihdeongelman vuoksi. Tältä 

osin käräjäoikeus totesi, että ”tämäntyyppisissä perheväkivaltatilanteissa, joissa pariskunta on 

yhtä yhdessä, on sinänsä tyypillistä, että myöhemmin asianomistaja haluaa vähätellä 

kokemaansa väkivaltaa perheen suojaamiseksi ja yhdessä pysymiseksi”. Tapauksessa 

käräjäoikeus päätyi pitämään uskottavimpina selvityksenä tapahtumista asianomistajan 

esitutkintakertomusta, jota tuki syyttäjän esittämät valokuvat sekä lääkärinlausunto, josta 

ilmenivät asianomistajalle aiheutuneet vammat. Samassa tapauksessa syytekohdissa 1 ja 2 

syytteet kuitenkin hylättiin, koska näiden tueksi ei ollut esitetty mitään muuta näyttöä kuin 

                                                      
312 Tuomio on lainvoimainen. 

313 Tuomio on lainvoimainen. 
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asianomistajan esitutkintakertomus. Siltä osin käräjäoikeus katsoi, että ”vaikka asiassa ei ole 

aihetta epäillä asianomistajan esitutkintakertomuksen luotettavuutta, käräjäoikeus katsoo 

riittävän näytön jääneen esittämättä”. 

 

Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa R 16/4379314 oli kyseessä pahoinpitelytapaus, jossa 

teonkuvauksen mukaan vastaaja R oli tehnyt tämän aviopuolisolleen M:lle ruumiillista 

väkivaltaa lyömällä tätä kolmesti nyrkillä ja vetämällä tätä hiuksista. Vastaaja kiisti 

teonkuvauksen enemmälti ja hänen mukaansa hän on korkeintaan läpsinyt M:ää ja pitänyt tästä 

kiinni. Todistajana kuultuna asianomistaja M kertoi, että he olivat nauttineet alkoholia ja heillä 

oli ollut sanallista riitaa. R ei ollut kuitenkaan fyysisesti tarttunut häneen. Esitutkinnassa M oli 

kuitenkin kertonut R:n lyöneen häntä kolmesti päähän ja vetäneen kovaa hiuksista. Tästä 

aiheutui M:lle haava huuleen sekä nirhauma otsaan ja kulmakarvan yläpuolelle. Kirjallisina 

todisteina olevista valokuvista oli havaittavissa M:n kertomat vammat. Käräjäoikeus katsoi, että 

M:n esitutkinnassa antaman kertomuksen sekä sitä tukevan kirjallisen todisteen perusteella oli 

näytetty, että R oli toiminut teonkuvauksen mukaisesti.315 

 

5.4.Tuomio  

Todistelun vastaanottamisen jälkeen asianosaiset esittävät loppulausuntonsa jossa esitetään 

yhteenveto kaikesta oikeudenkäyntiaineistosta. Tarkoituksena on, että asianosainen esittää 

tuomioistuimelle, miksi sen tulisi päätyä niihin johtopäätöksiin, jotka asianosainen on esittänyt. Tässä 

vaiheessa ei kuitenkaan enää toisteta kuulemisten sisältöä. 

 

Nykyisin menettelyssä laaditaan rikosasiassa pidetystä pöytäkirjasta erillinen asiakirja, tuomio.316 Se, 

että tuomio on pöytäkirjasta erillinen asiakirja edellyttää kuitenkin, että tuomiosta ilmenee asiasta 

tarpeeksi riittävä kuvaus sekä se, mitä oikeudessa on tapahtunut. ROL 11:6.1:n ja OK 24:7.1:n 

mukaan käräjäoikeuden tuomio laaditaan erilliseksi pöytäkirjaksi ja siinä on oltava 1) 

tuomioistuimen nimi sekä tuomion antamispäivä, 2) asianosaisten nimet, 3) selostus asianosaisten 

vaatimuksista ja vastauksista perusteineen, 4) luettelo todistelutarkoituksessa kuulluista henkilöistä 

ja muista esitetyistä todisteista, 5) perustelut, 6) sovelletut lainkohdat, 7) tuomiolauselma ja 8) asian 

                                                      
314 Tuomio on lainvoimainen. 

315 Tapauksessa R 16/5451 (tuomio ei ole lainvoimainen) Helsingin käräjäoikeus katsoi puolestaan pahoinpitelyä koskevan syytekohdan 1 osalta, 

että vastaaja oli kiistänyt kohdistaneensa asianomistajaan väkivaltaa. Asianomistaja ei ollut kertonut väitetyistä tapahtumista oikeudessa. 

”Asianomistajan esitutkinnassa antaman kertomuksen tueksi ei ole esitetty muuta näyttöä. Tämän vuoksi ei ole tarvetta arvioida vastaajan 

kertomuksen uskottavuutta. Asiassa ei ole näytetty, että teon kiistänyt vastaaja olisi menetellyt syytekohdan 1 teonkuvauksessa kerrotulla tavalla, 
minkä vuoksi syyte on tältä osin hylättävä.” 
316 Kts. aiemman menettelyn suhteen esim. HE 154/1990 vp. 
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ratkaisseiden jäsenten nimet ja virka-asema sekä ilmoitus siitä, onko tuomiosta äänestetty. Jos 

tuomiosta on äänestetty, tuomioon tulee liittää eri mieltä olleiden jäsenten mielipiteet. Tuomio on 

jaettava sen havainnollisuuden ja selvyyden takaamiseksi erillisiin selkeästi erottuviin osiin. Lisäksi 

sen on sisällöllisesti oltava johdonmukaisesti laadittu sekä helppolukuinen.317 

 

Tavoitteena on, että selostuskohta318 (3 kohta) olisi lyhyt ja täsmällinen ja koskisi vain tuomiossa 

ratkaistavia kysymyksiä. Laajemmissa asioissa tähän voi sisältyä myös selventäviä väliotsikoita. 

Selostuksessa tulee myös kuvailla tietty rikollinen teko ja rikosnimike, jotka ovat perusteena syyttäjän 

rangaistusvaatimukselle sekä vastaajan kannanotto syytteeseen. Lisäksi selostusosassa tulee olla 

asianomistajan yksityisoikeudelliset vaatimukset sekä niiden perustelut ja vastaajan kannanotto näistä 

asioista.319 Tuomiossa saadaan pääsääntöisesti ottaa huomioon ainoastaan se oikeudenkäyntiaineisto, 

joka on esitetty pääkäsittelyssä. Tämä turvaa oikeudenkäynnin suullisuus- ja 

välittömyysvaatimuksia.320  

 

Jossain tutkimukseni kohteena olevissa käräjäoikeuden tuomioissa on unohdettu ilmoittaa alussa 

todistelua koskevassa kohdassa esitutkintakertomukset, joihin on vedottu. Todisteena mainitaan 

vain esimerkiksi ”henkilötodistelu vastaaja A ja todistaja B”. Oulun käräjäoikeuden tuomioissa 

yleisin tapa näyttäisi kuitenkin olevan, että esitutkintakertomukseen vetoaminen mainitaan 

todistelun kohdalla tuomion alussa. Tämänkin suhteen on tosin poikkeuksia, kuinka tämä on 

merkitty. Osassa tapauksista henkilötodistelun kohdassa on maininta, että esimerkiksi vastaaja 

x:n esitutkintakertomus ja miltä osin.321 Osassa tapauksissa puolestaan esitutkintakertomukseen 

vetoaminen mainitaan todisteiden kohdalla kohdassa muu oikeudenkäyntiaineisto. Pirkanmaan 

käräjäoikeuden tuomioissa esitutkintakertomuksen käyttäminen on pääsääntöisesti kirjattu 

todistelu kohdassa kohtaan muu oikeudenkäyntiaineisto. Joissain tapauksissa tähän on kirjattu 

myös, että syyttäjä vetosi asianomistajan esitutkintakertomukseen ja sivunumero. Eräissä 

tapauksissa on merkitty, että henkilön esitutkintakertomus vedotuin tai yliviivatuin osin. 

Tietyissä tapauksissa muuhun oikeudenkäyntiaineistoon on merkitty henkilön nimi ja hänen 

                                                      
317 Jokela (2015) s. 505. Kts. lisäksi HE 154/1990 vp s. 34, jossa todetaan, että ”tuomiossa tulee olla kertoelma sen vuoksi, että itse tuomiosta kävisi 

ilmi, mistä asiassa on ollut kysymys, ilman, että sen selvittämiseksi tarvitsee tukeutua muuhun oikeudenkäyntiaineistoon” ja HE 82/1995 vp s. 130-
131 sekä 152. 
318 Muutoksenhakutuomioistuimet ovat kutsuneet selostusta kertoelmaksi eli resiitiksi. Jokela (2015) s. 507. 

319 Jokela (2015) s. 507. 

320 Kts. ROL 11:2.1 

321 Tästä myös näyttäisi olevan poikkeavia merkintätapoja, sillä osassa näissä tapauksissa on ilmoitettu esitutkintapöytäkirjan sivunumero, johon on 

vedottu, osassa taas mainitaan, että esitutkintakertomus vedotuin osin. Joissain tapauksissa huomasin käytettävän sellaista, että ”esitutkintakertomus 

alleviivatut kohdat”. Tämä on tuomion arvioinnin kannalta tietysti huolestuttavaa varsinkin tilanteissa joissa tuomiota ei anneta heti, koska tällöin on 

riski, että tästä tulee ikään kuin kirjallinen todiste. 
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esitutkintakertomuksensa vertailuaineistona.322 323 Kaikissa tapauksissa todistelua koskevaan 

kohtaan ei ole merkitty esitutkintakertomusta ollenkaan, vaikka siihen on vedottu.324 

Useammassa on kuitenkin pelkkä ylimalkainen viittaus, että asiassa on luettu 

esitutkintakertomusta merkityiltä osin, mutta näitä tietoja ei ole avattu tuomion perusteluihin.325 

Helsingin käräjäoikeuden tuomioissa käytäntö esitutkintakertomuksen viittaamisen ja tältä osin 

todistelun kirjaamisen suhteen vaihtelee myös heillä merkittävästi. Tässä suhteessa olennaisena 

huomiona nousi esiin se, että hyvin suuressa osassa tapauksia, joissa esitukintakertomukseen oli 

viitattu, ei asiasta mainittu tuomion todistelua koskevassa luettelossa ollenkaan. Esiin nousi 

myös tapauksia, joissa turhaan viitattiin esitutkintakertomuksiin ja otettiin se lähtökohdaksi 

tapauksessa, vaikka näin ei nykyisen suullisuus- ja välittömyysperiaatteita korostavassa 

prosessissa tulisi olla.326  

 

Esimerkiksi tuomiossa R 16/782327 Helsingin käräjäoikeus toteaa johtopäätöksissään, että 

”asianomistaja on kertonut tapahtumankulusta olennaiselta osalta samalla tavalla sekä 

oikeudessa että esitutkinnassa”. Tämä on ainoa kohta, jossa koko tuomiossa viitataan 

esitutkintaan. Tämä kertoo siitä, että todellisuudessa esitutkintakertomuksilla on huomattavan 

suuri merkitys tuomioiden lopputuloksiin, vaikka asiassa ei välttämättä ole edes vedottu 

esitutkintakertomukseen ja saatettu sitä hyväksyttävästi todisteeksi.  

 

                                                      
322 Tuomioissa näkyi tämän osalta myös täysin selviä virheitä. Esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tapauksessa R 17/4575 (tuomio ei ole 

lainvoimainen) vastaajan esitutkintakertomus vertailuaineistona oikeudessa merkityin osin on kirjattu todisteisiin kohtaan kirjalliset todisteet, muu 

oikeudenkäyntiaineisto. 
323 Esitutkintakertomuksiin näytettäisiin viittaavan aivan liian usein ja myös paikoitellen tarpeettomasti. Esimerkiksi tapauksessa R 17/6424 (tuomio 

ei ole lainvoimainen) todisteissa mainitaan muun oikeudenkäyntiaineiston osalta vastaajan kertomus esitutkinnassa syyttäjän viittaamilta osin. 
Syyksilukemisen perusteissa mainitaan, että vastaaja on esitutkinnassa ja oikeudessa kertonut olleensa syytteessä tarkoitettuna aikana paikalla 

keskustorilla ja lyöneensä tuolloin jotain henkilöä kasvoihin. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että ”vastaajan esitutkinnassa antaman kertomuksen 

sekä kirjallisten todisteiden perusteella syyte on näytetty toteen.” Tapauksessa olisi riittänyt vastaajan oikeudessa antama kertomus, saman sisältöisen 

esitutkintakertomuksen nostaminen esiin on ollut turhaa, eikä siihen ole ainakaan OK 17:47:n mukaan perusteitakaan. 
324 Esimerkiksi R 16/5554 (lainvoimainen). 

325 Esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tapauksessa R 17/5919 (lainvoimainen) muu oikeudenkäyntiaineisto kohdassa mainitaan vastaajan ja 

asianomistajan esitutkintakertomukset merkityiltä osin. Tuomiossa ei kuitenkaan mainita muutoin sanallakaan näitä esitutkintakertomuksia tai  sitä, 

miksi ne ovat otettu osaksi todistelua, mitä näillä on haluttu todistaa, onko niistä poikettu oikeudenkäynnissä vai mikä niiden merkitys ja peruste 

oikeudenkäyntiaineistoksi nostamiseksi on ollut. Vastaava tilanne on esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tapauksessa R 17/5363 (lainvoimainen) 
jossa muu oikeudenkäyntiaineisto kohdassa mainitaan vastaajan esitutkintakertomus merkityiltä osin. Tästä ei kuitenkaan mainita tuomiossa muutoin 

sanallakaan mitenkään, että miksi näin on tehty tai muutoinkaan sen sisältöä, saati todistustarkoitusta. Vastaavasti myös esimerkiksi Pirkanmaan 

käräjäoikeuden tuomio R 16/4451(tuomio ei ole lainvoimainen). 
326 Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden antamassa tuomiossa R 17/10574 (tuomio on lainvoimainen) käräjäoikeus katsoi, että todistaja R:n 

kertomus voitiin ottaa asiassa ratkaisun perusteeksi. Sen mukaan R:n kertomus ei ollut ristiriidassa lääkärinlausunnosta ilmenevien seikkojen kanssa, 

vaan näyttö oli samansuuntaista. Lisäksi R oli kertonut tapahtumista käräjäoikeudessa ja esitutkinnassa yhdenmukaisesti, eikä asiassa ollut tullut ilmi 

seikkoja, joiden perusteella hänen kertomustaan olisi aihetta epäillä. Todistajan esitutkintakertomuksen avulla nostettiin siis hänen oikeudessa 
antamansa kertomuksen näyttöarvoa. 
327 Tuomio on lainvoimainen. 
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Tapauksessa R 16/1085328 ei myöskään mainita esitutkintakertomusta todistelua koskevassa 

kohdassa, siihen ei ole vedottu eikä siitä ole mainintaa näytön yhteydessä. Näytön arvioinnissa 

ja johtopäätöksissä Helsingin käräjäoikeus kuitenkin toteaa, että asianomistajan kertomus on 

keskeisten tapahtumien osalta pääasiallisesti saman sisältöinen kuin hänen esitutkinnassa 

esittämänsä kertomus. Merkittävin ristiriita liittyy poliisien saapumishetkeen liittyen siihen, 

onko asianomistaja ollut tutkintailmoitukseen kirjatulla tavalla sisällä asunnossa vai kertomansa 

mukaan rappukäytävässä. ”Joka tapauksessa nyt kysymyksessä oleva tapahtuma on ollut tuolloin 

jo päättynyt ja ajan kuluminen ja asianosaisten runsas tapahtuma-aikainen alkoholinkäyttö on 

saattanut vaikuttaa heikentävästi asianomistajan muistikuviin. Sanottu ristiriita ei kuitenkaan 

yksinään tee asianomistajan kertomusta kokonaisuudessaan epäluotettavaksi.” Tässäkin 

tapauksessa esitutkintakertomuksen nostaminen on ollut täysin vailla perustetta, koska kuten 

käräjäoikeus itsekin samassa yhteydessä toteaa, pienellä ristiriidalla ei ole ollut kyseessä olevan 

tapahtuman kannalta mitään merkitystä, koska pahoinpitelytilanne oli jo ohi. 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa R 16/6050329, joka koski pahoinpitelyä, todetaan 

kohdassa muu oikeudenkäyntiaineisto, että oikeudessa on luettu vastaajan esitutkintakertomusta 

merkityiltä osin. Tapauksessa on annettu syyksi lukeva tuomio pahoinpitelystä, mutta tuomion 

perusteluissa todetaan pelkästään, että vastaaja on tunnustanut menetelleensä syytteen 

teonkuvauksesta ilmenevällä tavalla, mutta on pitänyt sitä hätävarjeluna. Käräjäoikeus totesi, 

että tapauksessa ei ole tullut esille mitään sellaista, että väkivallan käyttö olisi ollut 

välttämätöntä. Tätä puolestaan on jälkikäteisarviona hankala arvioida, koska tapauksessa ei ole 

kerrottu näitä seikkoja, joihin tapauksessa on vedottu. 

 

Vastaavasti Oulun käräjäoikeuden tuomiossa R 17/2233330 todetaan kohdassa johtopäätökset, 

että ”todistaja x on kertonut pääkäsittelyssä uhkauksesta ja vahvistanut, että esitutkinnassa 

kirjattu kertomus pitää paikkansa.” Tästä saa kuvan, että todistaja on kertonut jostain osasta 

asiaa oikeudessa, mutta kokonaisuuden osalta häneltä on tiedusteltu, että vahvistaako hän 

esitutkinnassa antamansa kertomuksen. Vastaavanlaisia tapauksia oli tutkimusaineistossani 

useampia. Tällainen menettely johtaa siihen, että todistelun suullisuuden ja välittömyyden 

toteutuminen voidaan perustellusti kyseenalaistaa.  

 

                                                      
328 Tuomio on lainvoimainen. 

329 Tuomio on lainvoimainen. 

330 Tuomio ei ole lainvoimainen. 
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Usein tuomioiden perusteella näyttäisi siltä, että henkilön poiketessa esitutkintakertomuksestaan 

syyttäjä vetoaa siihen, eli lukee hänen esitutkinnassaan kertomansa, ja tämän jälkeen henkilöltä 

tiedustellaan, että pitääkö tämä paikkaansa tai vahvistaako tämä kertomuksensa.331 Pirkanmaan 

käräjäoikeuden tuomiossa R 16/5348332 pahoinpitelyä koskevassa syytekohdassa 1 

asianomistaja H kertoi oikeudessa, että vastaaja R ”oli tullut lyömään häntä pihassa kerran tai 

kaksi kertaa.” Syyttäjä vetosi tämän jälkeen H:n esitutkintakertomukseen, jossa H oli kertonut, 

että R oli lyönyt häntä tilanteessa kaksi kertaa, ensin takaraivoon ja sitten vielä uudestaan. Tässä 

yhteydessä todetaan, että H vahvisti esitutkintakertomuksen pitävän paikkansa. Vastaaja oli 

kohdassa kiistänyt syytteen, koska ei muistanut tapahtumia. Tapauksessa käräjäoikeus katsoi, 

että H:n kertomuksen uskottavuutta tukee se, että se on vastannut vedotuilta osiltaan olennaisesti 

myös H:n esitutkintakertomusta.  

 

5.5. Tuomion perusteleminen 

ROL 11:6.1:n ja OK 24:7.1:n 4 kohdan mukaan tuomiossa tulee siis luetella henkilöt, joita on kuultu 

todistelutarkoituksessa sekä muut esitetyt todisteet.333 Luettelossa ilmoitetaan siis asiassa käytetyt 

todisteet, jotka asiassa on esitetty ja joihin on vedottu pääkäsittelyssä.334 Virolainen – Martikainen 

katsovat, että tämä todisteiden luettelointi tuomion selostusosassa on tarpeeton toimenpide, joka 

aiheuttaa lisätyötä tuomioistuimelle. Heidän mukaansa sillä ei ole vaikutusta tuomion rakenteen tai 

tuomiolauselman selkeyttämiseen eikä se palvele muitakaan tarkoitusperiä. Todisteet, jotka 

tuomioistuin on katsonut tarpeellisiksi sekä niille tuomioistuimen antama todistusarvo ilmenevät 

näyttökysymyksen perusteluista. Heidän mukaansa tuomion tarkoituksena ei myöskään ole 

nykyisessä modernissa oikeudenkäynnissä selostaa oikeudenkäynnin kulkua, vaan sen selostaminen 

vain heikentää tuomion selkeyttä.335 Tässä yhteydessä viittaan tutkimukseni kappaleeseen 7, jossa 

osoitetaan, että tuomioistuimissa on jo havaittavissa tällaista kirjaustapaa, sillä esimerkiksi Helsingin 

käräjäoikeus on jättänyt suurilta osin mainitsematta muun muassa vedotut esitutkintakertomukset 

todisteluettelon yhteydessä. Tätä ei voi pitää hyvänä asiana, koska monissa tapauksissa sen on oletettu 

ikään kuin automaattisesti kuuluvan oikeudenkäyntiaineistoon. Tämä on omiaan hämärtämään rajaa 

                                                      
331 Näin esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomioissa R 16/5348, R 17/4603, R 17/6567, R 17/6569, R 18/356, R 16/3694, R 16/5803. 

Tapauksessa R 18/123 asianomistaja oli esitutkinnassa kertonut, että tekijä oli vastaaja. Oikeudessa hän ei kuitenkaan ”pystynyt tätä kunnolla 

vahvistamaan, vaan kertomus on oikeudessa muuttunut”, joten käräjäoikeus katsoi, että asianomistajan kertomuksen perusteella vastaajaa ei voida 
todeta oikeaksi henkilöksi, pahoinpitelyn tekijäksi. Syyte hylättiin. 
332 Tuomio on lainvoimainen. 

333 Kts. LaVM 9/1997 vp s.22, jossa valiokunta katsoi, että tuomioiden rakennetta tulee selkeyttää niin, että tuomio alkaa asian käsittelytiedoilla. 

Tämän vuoksi he ehdottivat, että lakiin lisätään tämä kohta, jonka mukaisesti tuomiossa on oltava luettelo todistustarkoituksessa kuulluista henkilöistä 
sekä muista todisteista. 
334 Joskus luettelossa ilmoitetaan myös todistusteema, mikä on turhaa, sillä ne näkyvät näyttökysymyksen perusteluista. Luettelossa siis on riittävää, 

että siinä luetellaan ne todisteet, jotka asiassa on vastaanotettu. Virolainen – Martikainen (2010) s. 106. 
335 Virolainen – Martikainen (2010) s. 107-108. Kts. tuomioiden perusteluista myös Fredman (2018) s. 253-256. 
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sallitun todistusaineiston sekä esitutkinnassa annettujen kertomusten ja oikeudessa annettujen 

kertomusten välillä. Näin ei kuitenkaan suullisuus- ja välittömyysperiaatteita korostavassa 

menettelyssä tulisi olla. 

 

Tuomioiden perustelut ovat viime vuosina parantuneet, mutta joskus niihin merkitään myös sellaisia 

tietoja, joilla ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.336 Päätösten riittävällä perustelemisella 

on kuitenkin huomattava merkitys niin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kuin asianosaisten 

oikeusturvan kannalta. Lisäksi hyvät perustelut turvaavat oikeudenkäynteihin liittyvää 

julkisuusperiaatetta.337 OK 24:4 ja ROL 11:4.2 takaavat, että tuomioistuimen on tuomion 

perusteluissaan otettava kantaa, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn se perustuu sekä miten 

riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Tilanteissa, joissa todistajat kertovat 

asioista eri tavalla, on tuomioistuimen perusteluissaan selvennettävä, millä perusteilla tietyn 

todistajan kertomusta on pidetty uskottavampana. Näyttökysymysten perusteluissa on keskityttävä 

näytön arviointiin sekä johtopäätöksiin ja arvioitaessa näyttöä tulee eritellä todistusfaktat sekä niiden 

näyttöarvo. Todistusfaktojen näyttöarvon määrittelyyn voidaan käyttää ns. apufaktoja sekä 

kokemussääntöjä.338 Todistajien suhteen on arvioitava heidän antamiensa kertomusten luotettavuus 

tarpeen mukaan. Lopuksi perustelut tiivistyvät näytön kokonaisarviointiin, jolloin punnitaan sitä, 

miltä osin todisteet ovat yhdensuuntaisia tai erisuuntaisia sekä otetaan kantaa siihen, onko esitetty 

näyttö kokonaisuudessaan riittävä langettavaan tuomioon.339 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
336 Ongelmana tuomioiden perusteluissa on niiden vaihtelevuus. Jokela (2015) s. 509. Kts. myös aiheesta Virolainen – Martikainen (2010) s. 249-

252. Lisäksi tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä todetaan, että laissa olevat tuomioiden perustelemista koskevat säännökset ovat 

pelkästään vähimmäisvaatimus ja jokaisessa tilanteessa tulisi erikseen harkita, mitä perusteluita juuri se tilanne edellyttää. Harkinta on tasapainoilua 

laatuvaatimusten sekä tuomioistuimen työn tehokkuuden välillä, koska myöskään yliperusteluun ei ole tarvetta. Perustelujen laadun keskimääräinen 

parantuminen on ollut mietinnön mukaan myös havaittavissa, mutta ongelmaksi tunnistetaan perustelujen laadun vaihtelevuus eri tuomioistuinten ja 
jopa saman tuomioistuimen tuomareiden kesken. KM 2003:3 s. 216-217. 
337 Jokela (2015) s. 509 ja Virolainen – Martikainen s. 147-151. Mikäli tuomioistuin laiminlyö perusteluvelvollisuutensa, niin ylempi tuomioistuin 

voi tämän oikeudenkäyntivirheen johdosta esim. poistaa kyseisen ratkaisun ja palauttaa sen käsiteltäväksi virheen tehneeseen tuomioistuimeen. 

Virolainen – Martikainen (2010) s. 147. 
338 Kokemussäännön käsitteestä esim. Pölönen (2003) s. 117-122. 

339 Jokela (2015) s. 510-513. Kts. myös Huovila (2004) s. 796-805 ja Pölönen (2003) s. 115-116. 
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6. Yhteenveto ja päätelmät 

Suomen saamat useat EIT:n ratkaisut liittyen oikeudenkäyntien viivästymiseen sekä Suomessa 

toteutetut toimenpiteet tämän suhteen nostavat esiin kysymyksen siitä, että onko oikeudenkäyntien 

joutuisuuteen liittyvät ongelmat ratkaistu. Lainsäädäntöön liittyvällä kentällä lainsäätäjän tehtävänä 

on huolehtia, että oikeudenhoitoon kohdennetaan riittävästi varoja sekä siitä, että rikosasioiden 

joutuisa käsittely on ylipäätään lainsäädännön puitteissa mahdollista. Viipymisongelmaa ei ole 

mahdollista ratkaista pelkästään lainsäädännön avulla, vaan rikosprosessin eri toimijoiden tulee olla 

aktiivisia sekä sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kannanottoja sen 

suhteen, että rikosasioiden viipymisongelma johtuu resurssipulasta.340 Sitoudun itse tähän 

näkemykseen, että rikosasioiden viivästysongelma johtuu suurimmaksi osaksi nimenomaan 

resurssipulasta. Tästä on tullut Suomea koskeva vitsaus, koska viivästysongelma ei ole juurikaan 

muuttunut menettely- ja työskentelytapojen tehostamisella tai uudelleenjärjestämisellä. Verratessa 

tilannetta tämän päivän sekä 2000-luvun alun välillä erot eivät ole sitä tasoa, mitä kahdenkymmenen 

vuoden aikana olisi voinut olettaa tapahtuvan. Oikeusturva on kuitenkin yksi merkittävimmistä perus- 

ja ihmisoikeutena turvatuista oikeuksista, joten joutuisuusvaatimus tulisi ottaa tosissaan. 

Rikosprosessiin liittyvän viivästysongelman korjaamiseksi parhaimmat takeet olisivat resurssien 

lisääminen, eikä niiden jatkuva leikkaaminen, sekä ehdottomasti myös lainsoveltajien koulutukseen 

panostaminen. Prosessin viipyminen näyttäisi olevan tyypillistä jokaisessa rikosprosessin vaiheessa 

niin esitutkinnassa, syyteharkinnassa kuin tuomioistuinvaiheessakin. Esitutkintaviranomaisen ja 

syyttäjän välistä yhteistyötä on myös lisätty viime vuosina. Tällaisilla ratkaisuilla voidaan lisätä työn 

tehokkuutta, mutta lisäresursseja näillä ratkaisuilla on vaikea synnyttää. Resurssipulalla ja sitä kautta 

prosessin viipymisellä on kuitenkin merkittävä vaikutus myös kokonaisuudessaan rikosvastuun 

toteutumiseen. 

 

Edellä on esitetty käräjäoikeuksien antamia tuomioita paikoitellen yksityiskohtaisestikin. Katsoin 

tämän aiheelliseksi, jotta kokonaiskuvan antaminen vaihtelevasta ratkaisukäytännöstä on helpompaa. 

Tapauksissa korostuu tietyt yhteiset tekijät, joiden on katsottu voivan olevan selittävänä tekijänä 

muuttuneelle kertomukselle. Joissain tapauksissa pelkkä esitutkintakertomus on kuitenkin nähty 

riittävänä langettavalle tuomiolle, joissain tapauksissa on puolestaan vaadittu jotain enemmän, eli 

esimerkiksi sitä tukevaa kirjallista todistusaineistoa. Pahoinpitely- ja petosrikokset ovat hyvin 

erityyppisiä rikoksia ja petosrikosten suhteen näyttäisi siltä, että suurin osa tapauksista ovat sellaisia, 

                                                      
340 Kts. Ervo (2000b) s. 1098, jossa hän katsoo, että oikeudenkäynnin kesto on loppujen lopuksi resurssikysymys, eikä menettelyllisillä muutoksilla 

taikka työtapoihin liittyvillä kehittämistoimilla ole mahdollista saavuttaa merkittäviä muutoksia, mikäli taustalla on pysyvä työvoimapula.  
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jotka epäillyt tunnustavat suoraan, koska heillä on jo useita aiempia petostuomioita, joten välttämättä 

se, että saako vastaaja tuomion, ei ole hänelle itselleen kovinkaan merkityksellinen asia. Tässä 

tutkimuksessa otanta ei ollut tarpeeksi laaja, että näiden rikosten suhteen voitaisiin vetää selkeitä 

johtopäätöksiä siitä, että vaihtelevatko esitutkintakertomusten näyttöarvot näiden rikosnimikkeiden 

välillä OK 17:47 mukaisissa tilanteissa. Kuitenkin varovaisia päätelmiä on tehtävissä sen suhteen, 

että eroavaisuuksia näiden rikosnimikkeiden välillä on. Esimerkiksi edellä esitellyssä Helsingin 

käräjäoikeuden petosta koskevassa tuomiossa R 16/7675 ei edes avattu niitä syitä, joita vastaaja oli 

esittänyt tunnustuksensa peruuttamiselle, vaan käräjäoikeus pelkästään totesi lyhyesti perustellen, 

että niitä ei ole pidettävä uskottavana. 

 

Aiheeni kannalta on olennaista huomata, että esitutkintakertomuksen näyttöarvo on kiinteässä 

yhteydessä niihin tilanteisiin, joissa esitutkintakertomusta voidaan käyttää. KKO on päätynyt useissa 

ennakkopäätöksissään lopputuloksiin, joissa se on sallinut esitutkintakertomuksen käytön, mutta 

katsonut kuitenkin, että sen näyttöarvo ei ole riittävä langettavaan tuomioon. Käräjäoikeuksien 

ratkaisukäytännössä on huomattavissa, että näistä KKO:n antamista tapauksista on johdettu tiettyjä 

linjauksia, mutta näyttöarvon suhteen esiintyy vaihtelevuutta. Näyttöarvo on myös kiinteästi 

yhteydessä rikosnimikkeisiin, koska tietyissä rikosnimikkeissä muun näytön hankkiminen on 

helpompaa. Esimerkiksi petosrikoksissa kirjallisen näytön saatavuus voi olla helpompaa kuin 

pahoinpitelyissä, joissa on usein kyse niin sanotuista sana vastaan sana- tilanteista. 

Pahoinpitelyrikosten suhteen mielenkiintoiselta vaikuttaa se, että pelkästään esitutkintakertomukseen 

ei voida perustaa langettavaa tuomiota, mutta mikäli henkilö on toistanut siinä sanomansa lääkärille 

ja lääkärintodistuksessa lukee esimerkiksi, että ”potilas kertoo, että x löi häntä poskeen”, niin tämä 

puolestaan taas näyttäisi riittävän langettavan tuomion perustaksi. Esitutkinnan näyttöarvosta voidaan 

perustellusti olla sitä mieltä, että korkein oikeus sekä hovioikeudet ovat katsoneet, ettei pelkällä 

esitutkintakertomuksella voi olla sellaista näyttöarvoa, että siihen voitaisiin perustaa langettava 

tuomio. Kuitenkin käräjäoikeudet näyttävät perustavan tuomioita myös yksinään 

esitutkintakertomuksiin. Tämä samojen sääntöjen erilainen soveltaminen eri oikeusasteissa vaikuttaa 

merkittävällä tavalla yksilöiden oikeusturvaan ja perus- ja ihmisoikeuksiin kokonaisuutena.  

 

Asian valtiosääntöoikeudellisen kytköksen vuoksi tutkimuksessa nostettiin esiin aiheeseen kiinteästi 

liittyvät perus- ja ihmisoikeusnäkökannat ja näistä lähtökohdista tilanne vaikuttaisi vähintäänkin 

arveluttavalle. Ihmisten oikeusturvan ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen ei tulisi olla 

sidoksissa siihen, että mikä tuomioistuin sääntöjä soveltaa, vaan kaikilla tulee olla perustellusti oikeus 

luottaa siihen, että tuomioistuimet ovat tietoisia esitutkintakertomuksien käyttöön liittyvästä 
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lainsäädännöstä sekä oikeuskäytännöstä. Linjauksien tulisi olla myös yhdenvertaiset tuomioistuinten 

sisällä, koska jo ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä voi perustellusti kyseenalaistaa, mikäli 

tietyissä tapauksissa sallitaan esitutkintakertomus ainoana näyttönä ja osassa tapauksissa todetaan, 

ettei sellaiseen ole mahdollista yksinään perustaa syyksilukevaa tuomiota. 

 

Tutkimuksen kannalta olennaisena tutkimustuloksena voidaan mainita myös esitutkintakertomusten 

huomattava merkitys koko rikosprosessin kannalta. Paikoitellen tilanne muistuttaa jopa aivan liikaa 

aiemmasta menettelystä, jossa esitutkintakertomus vain vahvistettiin oikeudessa. Osaltaan tähän voi 

vaikuttaa se, että niin on totuttu tekemään ja vaikka nykyisen suullisen ja välittömän menettelyn 

katsotaan turvaavan oikeusturva parhaalla mahdollisella tavalla, niin esitutkintakertomus voi toimia 

tapauksen ratkaisussa jopa tiedostamatta hyvin merkittävässä roolissa. Lisäksi 

esitutkintakertomuksen merkityksen korostumiseen voi vaikuttaa myös resurssien mitoittaminen. 

Tämän suhteen kysymyksenä tulevaisuutta ajatellen voidaan nostaa esiin se, että tuoko kiristyvä 

poliittinen ilmapiiri tilanteeseen jotain muutosta, koska paine rikosten selvittämiseen yhteiskunnan 

taholta on suuri. Kirjallinen menettely on nykyisin tiettyjen rikosten suhteen erittäin yleistä. Niissä 

tapauksissa esitutkintakertomus on luonnollisesti hyvin tärkeässä roolissa. Tämä voi myös viestiä 

siitä, että lievemmissä rikoksissa tuomioistuimet suhtautuvat suullisiin käsittelyihin vastaavalla 

tavalla. Tällöin niin sanotun tavallisen pahoinpitelytapauksen kohdalla ei välttämättä kiinnitetä niin 

suurta huomiota prosessivaatimuksiin kuin erimerkiksi murhatapauksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Lainsäädännössä esitutkintakertomuksen käyttöalaa ei tule kuitenkaan laajentaa, koska 

esitutkintaviranomaisen resursseista on myös leikattu hyvin paljon, joten aikaa varsinkaan tällaisten 

lievempien rikosten selvittämiseen ei juurikaan ole, ja mikäli joku juttu tutkitaan, niin tutkinnan laatu 

voi vaihdella hyvinkin paljon. Esitutkintakertomuksen näyttöarvon määrittäminen vapaalla 

harkinnalla on ainoa oikea vaihtoehto, mutta tuomareiden ja muidenkin rikosprosessin osallisten 

tulisi ehdottomasti tutustua asiaa koskevaan korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön sekä 

oikeuskirjallisuuteen, jotta ratkaisukäytäntöä saataisiin yhtenäistettyä myös käräjäoikeustasolla. 

 

 

 


