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ENGLISH SUMMARY
Reliability of witness testimony
– Psychological perspectives on the handling,
reception and evaluation of oral evidence

Witness testimonies play a pivotal role in court proceedings, yet empirical psychological research has demonstrated that testimonies can be an unreliable source
of evidence. The witness’s own interpretations, experiences and post-event information, amongst other things, can distort the witness’s memory and testimony.
In addition, the court process entails various practices that do not support the
accurate recall of events and presentation of the testimony. For instance, it is
common practice to prepare witnesses for trial behind closed doors without clear
guidelines regarding the practice. Witness examination in court, and especially
cross-examination, may also include questionable practices. In Finland, the possible impact of these practices on testimony reliability has not been sufficiently
acknowledged.
Decision-makers have few tools with which to identify and assess the various
factors influencing witness testimonies. In their assessment, decision-makers may
also rely on unreliable or irrelevant cues. According to psychological research,
professional judges apply heuristics and common-sense generalisations in their
reasoning, which may cause systematic errors in assessment.
This doctoral thesis examines how the different stages of court proceedings
should be carried out and developed in order to promote the reliability of witness
testimony and its evaluation. These issues are addressed through the following
questions:
1. Which practices in the different stages of court proceedings can distort
witness testimonies?
2. Which practices in the different stages of court proceedings can distort
their evaluation?
3. How should these practices be treated, as a matter of existing law, in
order to promote the reliability of testimony and its evaluation?
The research uses both practical and theoretical legal dogmatic approaches.
In addition, the research utilises psychological research to interpret the law and
to observe, assess and develop evidence evaluation practices. Research in witness
v

psychology provides information regarding factors known to influence witnesses’
memory, interpretation and behaviour. In addition, psychological research can
provide information about factors that may cause errors in decision-making. This
information is useful for identifying harmful practices and finding ways to mitigate
them.
The research consists of four articles and a summarising report. Each
article concentrates on a particular phase of a court procedure. The first article
examines permissible practices in witness preparation, the second article takes
a psychological view on cross-examination and the third and fourth articles
concentrate on evidence evaluation.
The doctoral thesis puts forward various development proposals for the
interpretation of the law (de lege lata) and guidance on the court’s evaluation
practices (de sententia ferenda). The main findings of the thesis are the following:
First, to promote reliability of witness testimony, particular attention should
be paid to the way in which the examiner, whether a legal counsel or a prosecutor,
communicates with the witness before and during the trial. On the one hand,
the study argues that many common practices in both witness preparation and
cross-examination should be restricted or prohibited according to the existing law
due to their distorting effect on witness testimony. On the other hand, the study
also identifies recommendable practices that would support accurate recall and
presentation of the testimony.
Second, to promote the reliability of testimony evaluation, the thesis
encourages decision-makers to ‘slow down’ and test their own reasoning. The
study argues that a structured reasoning process and in particular falsification,
i.e. the assessment, comparison and exclusion of alternative hypotheses, can
improve the quality of the court’s assessment of evidence and reduce potential
errors. In addition, when evaluating witness testimonies, the court should apply
reliable generalisations, such as generalisations based on empirical research in
witness psychology, while actively avoiding uncritical use of generalisations based
on common sense and intuition.
Finally, the study assesses an increasingly common practice of the Supreme
Court of Finland of using psychology-based generalisations on its own initiative
when evaluating witness evidence. The study argues that the Supreme Court’s
practice has led to certain psychological generalisations receiving a precedential
status and turning into weakly binding legal source. Although increased use
of psychology and scientific research in the court’s evaluation practices should
principally be welcomed, the study also identifies various challenges regarding
the application of psychological research ex officio. Decision-makers should
acknowledge these limitations before applying psychological generalisations on
their own initiative.
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1
1.1

JOHDANTO
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tuomioistuimet perustavat näytön arvioinnin usein merkittävältä osin asianosaisten ja todistajien kertomusten varaan.1 Empiiristen psykologisten tutkimusten
mukaan kertomukset ovat kuitenkin tosiasiassa usein epäluotettavia ja näyttöarvoltaan heikkoja. Muun muassa todistajan omat tulkinnat, muistikuvien vääristyminen sekä ulkopuolinen tieto tai johdattelu voivat aiheuttaa merkittäviä virheitä
kertomukseen. Lisäksi oikeudenkäyntiprosessiin itseensä sisältyy elementtejä,
jotka eivät aina tue mahdollisimman virheettömän todistajankertomuksen ja sen
arvioinnin saavuttamista. Todistajia valmistellaan usein ennen oikeudenkäyntiä
suljettujen ovien takana ilman varsinaisia valmistelua koskevia menettelysäännöksiä. Myös oikeudenkäynnissä suoritettu todistajankuulustelu, ja erityisesti
vastakuulustelu, voivat sisältää kyseenalaisia kuulustelukeinoja. Näiden ongelmakohtien vaikutuksiin ei ole aiemmin juuri kiinnitetty huomiota ja räikeitä tapauksia
lukuun ottamatta niihin puututaan käytännössä harvoin.
Päätöksentekijöillä on käytössään vähäisesti apuvälineitä eri todistajankertomukseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Kertomusta arvioidessaan päätöksentekijä saattaa myös kiinnittää huomiota epäoleellisiin seikkoihin. Tutkimusten mukaan tuomarit hyödyntävät päättelyssään usein
heuristiikkaa ja arkikokemukseen perustuvia yleistyksiä2, mikä voi aiheuttaa systemaattisia virheitä arviointiin.
Oikeiden näyttöratkaisujen saavuttamiseksi olisi tärkeää, että mainitut ratkaisuun vaikuttavat inhimilliset tekijät tulisivat prosessin eri vaiheissa huomioiduiksi. Mainitun päämäärän edistäminen on tämän väitöstutkimuksen keskeisin
tavoite.
Väitöstutkimuksessa etsitään keinoja kehittää todistajankertomuksen selvittämiseen, vastaanottamiseen ja arviointiin liittyviä käytäntöjä oikeus- ja todistajanpsykologista tutkimustietoa hyödyntäen. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää,
kuinka oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheita tulisi toteuttaa ja kehittää mahdollisimman virheettömän todistajankertomuksen ja sen arvioinnin saavuttamiseksi.

1

Näin on etenkin rikosasioissa, ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 375. Kansainvälisestä keskustelusta ks.
mm. Bennett 2015; Wheatcroft – Ellison 2012; Overbeck 2005; McEwan 2002.

2

Esim. Bergius et al. 2020; Pettersson – Dahlman – Sarwar 2018; Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007;
2001.
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Tutkimustehtävään vastaaminen edellyttää seuraavien kysymysten selvittämistä:
1.

Millaiset käytännöt oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheissa voivat aiheuttaa virheitä todistajankertomukseen;

2. Millaiset käytännöt oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheissa voivat aiheuttaa virheitä todistajankertomuksen arviointiin;
3. Kuinka näitä käytäntöjä voidaan kehittää mahdollisimman luotettavan
todistajankertomuksen ja sen arvioinnin saavuttamiseksi, ottaen huomioon myös muut keskeiset oikeudenkäynnin tavoitteet sekä osapuolten
oikeudet.
Kysymyksiin vastaaminen edellyttää perehtymistä oikeuspsykologiseen tutkimustietoon. Suomessa termiä oikeuspsykologia (eng. legal / forensic psychology)
käytetään yhteisnimityksenä kaikenlaiselle psykologiselle tutkimukselle ja käytännön työlle, joka liittyy oikeudenkäyttöön, oikeudellisiin instituutioihin sekä
oikeuden kanssa tekemisissä oleviin yksilöihin.3 Tutkimuksessa hyödynnetään
oikeuspsykologian osa-alueista erityisesti kokeellista4 todistajanpsykologiaa sekä
tuomioistuimen inhimillistä päätöksentekoa koskevaa psykologista tutkimusta.
Todistajanpsykologia tutkii yksilön havainnointiin, tulkintaan, muistiprosesseihin, kertomukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.5 Siten se tuottaa
muun ohella tutkimustietoa todistajankertomukseen mahdollisesti vaikuttavista virhelähteistä. Esimerkiksi laboratorio- ja kenttätutkimusten avulla6 pyritään
löytämään todennäköisyyslukuja siitä, kuinka tietty osa populaatiosta vaikkapa
vastaisi tai käyttäytyisi tietyssä koeasetelmassa.7 Näistä tuloksista voidaan johtaa
yleisempiä kokemussääntöjä oikeudenkäyntiprosessin eri tarpeisiin.8 Todistajanpsykologialla on yhtymäkohtia kognitiiviseen psykologiaan ja erityisesti muistitut-

3

Häkkänen-Nyholm 2018, s. 184; Santtila – Weizmann-Helenius 2008, s. 9; Haapasalo 2000, s. 11; Ogloff
2000, s. 467.

4

Psykologinen tutkimus voidaan jakaa kokeelliseen ja kliiniseen tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa
hyödynnetään nimenomaan kokeellista tutkimusta. Kokeellisesta ja kliinisestä todistajanpsykologiasta
ks. Stanikić 2015, s. 54; Hirvelä 2006, s. 251; Klami 1995a, s. 130–139.

5

Autio – Karjala 2011, s. 57; Hirvelä 2006, s. 251; Haapasalo 2000, s. 11; Klami 1995a, s. 129.

6

Stanikić 2014, s. 68. Psykologian tutkimusmenetelmistä ks. tarkemmin esim. Cozby 2006, s. 74–87.

7

Autio – Karjala 2011, s. 58; Hirvelä 2006, s. 253; Haapasalo – Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 6. Kuten
Fredman toteaa, psykologinen tutkimus antaa tietoa yksittäisten ilmiöiden alkuperäistodennäköisyyksistä,
mikä on näytön arvioinnissa mitä keskeisin tieto – jos emme tiedä alkuperäistodennäköisyyttä, on oikean
ratkaisun antaminen käytännössä mahdotonta. Ks. Fredman 2018, s. 96–97.

8

Pölönen – Tapanila 2015, s. 379–382; Stanikić 2015, s. 52; Stanikić 2014, s. 68–69; Klami 1995a, s. 129.
Kokemussäännöt tarkoittavat arvioita eri tosiseikkojen välisisiä syy-seuraussuhteista. Määritelmään ja
jaotteluun palataan jaksossa 2.4.5.
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kimukseen. Lisäksi todistajanpsykologia hyödyntää tutkimustietoa muun muassa
neuropsykologian, kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian alueilta.9
Päätöksentekopsykologia viittaa puolestaan kognitiivisen psykologian osaalueeseen, joka tarkastelee yksilön päätöksentekoprosesseihin vaikuttavia tekijöitä.10 Päätöksentekoon epävarmoilla tai puutteellisilla tiedoilla liittyy useita kognitiivista kuormitusta helpottavia ”yksinkertaistuksia”, jotka voivat kuitenkin johtaa
päätöksentekijää harhaan. Päätöksentekopsykologiaa käsittelevällä tutkimuksella
voidaan selvittää oikeudellisiin ratkaisuihin mahdollisesti vaikuttavia virhelähteitä sekä keinoja niiden vaikutusten vähentämiseen.
Väitöstutkimuksessa on erotettavissa kaksi näkökulmaa. Toisaalta tutkimuksessa arvioidaan todistajankertomuksen selvittämiseen liittyviä käytäntöjä
ja tarjotaan kehitysehdotuksia todistajankertomuksen luotettavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toisaalta tutkimuksessa arvioidaan todistajankertomuksen ja yleisesti koko näytön arviointiprosessia ja tarjotaan ehdotuksia arvioinnin luotettavuuden edistämiseksi. Nämä näkökulmat ovat toki linkittyneet, sillä
ensimmäisen tavoitteen toteutuminen on käytännössä edellytys jälkimmäiselle.
Toisin sanoen ilman luotettavia todistajankertomuksia on mahdotonta saavuttaa
myöskään luotettavaa arviointia.
Väitösartikkelien näkökulmat jakautuvat saman periaatteen mukaisesti. Kukin artikkeli on yksittäinen otos todistajankertomuksen ”elinkaaren” eri vaiheista.
Artikkeleissa Sallitut keinot todistajan valmistelussa (artikkeli 1) ja Oikeuspsykologinen näkökulma vastakuulusteluun (artikkeli 2) tarkastellaan eri menettelyjä,
jotka ovat omiaan aiheuttamaan virheitä todistajankertomukseen ja pohditaan
keinoja tällaisten menettelyjen eliminoimiseksi. Artikkeli 1 käsittelee todistajankertomuksen luotettavuuden kannalta kriittistä vaihetta ennen varsinaista oikeudenkäyntiä. Artikkelissa tutkitaan psykologista tutkimustietoa hyödyntäen,
millaiset keinot todistajan valmistelussa voivat myötävaikuttaa todistajankertomuksen vääristymiseen ja tällä perusteella muodostua ongelmallisiksi. Lisäksi artikkelissa nostetaan esiin keinoja, jotka voivat tukea todistajan edellytyksiä esittää
kertomuksensa mahdollisimman virheettömästi. Artikkeli 2 käsittelee puolestaan
osaa varsinaisesta todistajankuulustelusta oikeudenkäynnissä. Artikkelissa tarkastellaan johdattelun, sosiaalisen painostuksen ja vaikeaselkoisten kysymysten
vaikutuksia todistajankertomukseen ja pohditaan tätä näkökulmaa vasten näiden
menettelyiden hyväksyttävyyttä vastakuulustelussa.
Artikkelit Hypoteesit ja vaihtoehtoiset selitykset rikosasian näytön arvioinnissa (artikkeli 3) ja Applying psychological research in testimony evaluation ex
officio – benefits and challenges (artikkeli 4) keskittyvät puolestaan tuomioistui-

9

Autio – Karjala 2011, s. 57; Hirvelä 2006, s. 251.

10

Inhimillisen päätöksenteon virhelähteistä ks. Tversky – Kahneman 1982; 1974 sekä erityisesti tuomareiden
päätöksentekoprosesseista Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007; 2001.
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men näytön arviointiin. Artikkelissa 3 esitellään näytön arviointia mahdollisesti
vääristäviä inhimillisen päätöksenteon virhelähteitä ja tarkastellaan kahden todistusharkintateorian, Christian Diesenin hypoteesimetodin ja Eivind Kolflaathin
selitysmallin, tarjoamia keinoja tällaisten virhelähteiden vaikutusten testaamiseen
ja vähentämiseen. Artikkeli 4 punnitsee hyötyjä, haasteita ja vaikutuksia, joita
liittyy todistajanpsykologisten kokemussääntöjen itsenäiseen soveltamiseen todistajankertomuksen luotettavuuden arvioinnissa.
Tutkimuksessa väitetään, että oikeudenkäyntiprosessissa on useita käytäntöjä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan virheitä sekä todistajankertomuksiin että
niiden arviointiin. Toisaalta tutkimuksessa myös esitetään, että psykologisen
tutkimustiedon avulla näihin ongelmakohtiin on mahdollista puuttua ja niiden
haitallisia vaikutuksia minimoida. Tutkimuksen tavoitteena on yksittäisten artikkelien kautta tunnistaa eri oikeudenkäyntiprosessin kipukohtia psykologisen
tutkimustiedon valossa sekä tätä tietoa hyödyntäen tarjota kehitysehdotuksia
todistajankertomuksissa esiintyvien virheiden vähentämiseksi ja kertomuksen
arvioinnin laadun parantamiseksi.
Tutkimuksella pyritään vaikuttamaan asianajajien, oikeudenkäyntiavustajien, syyttäjien ja tuomareiden oikeudellisiin käytäntöihin. Tutkimuksen laajempana tavoitteena on parantaa tuomioistuimen edellytyksiä saavuttaa yksittäisessä asiassa mahdollisimman lähelle aineellista totuutta vastaava ratkaisu. Tämä
edellyttää sellaisten seikkojen selvittämistä ja eliminointia, jotka voivat aiheuttaa
virheitä oikeudessa esitettävään todisteluun tai sen arviointiin. Tutkimuksen suuntaaminen etenkin oikeudenkäyntiprosessin käytännön toimijoille näkyy myös
tutkimusotteessa – akateemiselta opinnäytetyöltä edellytettyjen reunaehtojen
ohella etenkin väitösartikkeleissa on pyritty mahdollisimman käytännönläheiseen
otteeseen. Lisäksi tieteellisestä näkökulmasta väitöstutkimuksen tavoitteena on
tiivistää entisestään kahden tieteenalan eli oikeustieteen ja psykologian välistä
yhteistyötä sekä yleisesti tarjota oma kontribuutio tieteidenvälisen tutkimuksen
kehittämiseen oikeustieteen alalla.11

11

4

Oikeuden ja psykologian yhteistyön tiivistämistä ovat väitöstutkimuksissaan tavoitelleet myös ainakin
Stanikić (2015, s. 3–4) sekä Ruotsissa erityisesti Bergius (2021), Lidén (2018) ja Schelin (2007, s. 17).

1.2

Tutkimuksen lähestymistapa ja
tutkimusmenetelmät

1.2.1

Psykologisen tutkimuksen hyödyntäminen prosessi- ja 		
todistusoikeudessa

Tutkimus sijoittuu oikeustieteellisellä kentällä prosessi- ja todistusoikeuden sekä
osittain myös asianajajaoikeuden alaan. Tutkimuksen keskiössä on kuitenkin todistajan antama kertomus; kertomuksen syntytapa, kertomuksen arviointi sekä
näihin molempiin vaikuttavat tekijät. Näiden kysymysten tarkastelu edellyttää
tukeutumista toisen tieteenalan, psykologian, tutkimustuloksiin.
Oikeustieteessä on yleisesti kyse ihmisten käyttäytymisestä ja tämän käyttäytymisen sääntelemisestä – mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja mitä täytyy tehdä. Prosessioikeuden tarkoituksena on säännellä, kuinka tiettyjen oikeudellisten
toimijoiden, kuten tuomarin, asianajajien ja syyttäjien, sekä toisaalta asianosaisten
ja todistajien, tulisi tietyssä tilanteessa menetellä. Oikeudellinen sääntely perustuu
myös usein oletuksiin ihmisten toiminnasta ja siitä, kuinka tätä toimintaa voidaan
kontrolloida. Psykologia puolestaan tutkii empiirisesti yksilöiden käyttäytymistä.12
Siten se tarjoaa keinon testata oikeustieteessä asetettujen oletusten paikkaansa
pitävyyttä.13 Ymmärrys yksilöllisestä käyttäytymisestä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä käyttäytymisen sääntelemisestä osuu monilta osin jopa enemmän
psykologian kuin oikeustieteen vastuualueelle.14 Psykologia ja oikeustiede ovat
siten monilta osin limittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.15
Tieteenteoreettisesti oikeustiede voidaankin ymmärtää myös ihmistieteenä,
johon kuuluvat muun muassa oikeuspsykologian ja oikeuspsykiatrian alat sekä
niiden tuottama tieto koskien ihmismielen rakenteita, ajattelu- ja päättelyprosesseja sekä käyttäytymisen lainalaisuuksia. Nämä kysymykset määrittävät oikeutta
ja ovat oikeudellisesti merkityksellisiä.16
Todistusoikeus ja erityisesti todistusharkinta tunnustetaan vieläkin laajemmin poikkitieteelliseksi alaksi, jossa tieteen ja teknologiakehityksen tarjoamat
kokemussäännöt voivat auttaa päätöksentekijää lähemmäs aineellisesti oikeaa
ratkaisua.17 Monitieteisyys voi rikastaa todistusoikeutta tarjoamalla muilta tieteenaloilta empiriaan pohjautuvia totuuden kriteerejä.18 Vuosituhannen vaihteesta
alkaen kansainvälisellä kentällä on pyritty lujittamaan kehityssuuntaa todistusoi-

12

Sales – Krauss 2015, s. 4–5.

13

Sales – Krauss 2015, s. 48–49; de Coninck 2011, s. 263.

14

Sales – Krauss 2015, s. 5.

15

Sales – Krauss 2015, s. 5.

16

Siltala 2003, s. 127, 133–134 ja 164–166.

17

Rudanko 2020, s. 33–34 ja 45; Lainpelto 2012, s. 11–12 ja 18–19.

18

Rautio – Frände 2020, s. 32.
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keuden ja todistelun muodostamisesta omaksi poikkitieteelliseksi, päättelyyn ja
päätelmiin keskittyväksi alaksi.19 On jopa kyseenalaistettu, onko todistusoikeudessa ylipäätään ensisijaisesti kyse oikeustieteestä, sillä etenkin näytön arviointi
on yhä vahvemmin empiriaan ja episteemisiin kriteereihin tukeutuvaa. Kuten jo
Jeremy Bentham on todennut: “Todistusoikeuden ala on yksinomaan tiedon ala.”
(“The field of evidence is no other than the field of knowledge.”)20 Esimerkiksi
Ruotsin rikosprosessia tutkinut Lainpelto on todennut, ettei tiukan tulkinnan
mukaan todistusoikeus välttämättä olisi juridiikkaa, katsoen, ettei todistusharkinnalla ole tutkittavana tai vahvistettavana voimassa olevaa oikeutta.21 Rudanko
sen sijaan näkee, kuten näen itsekin, että todistusoikeuden perustukset ovat tosiasiassa aina ensisijaisesti juridisia. Todistusoikeudessa hyödynnetään juridisia
käsitteitä ja periaatteita, ja vaikka eri tosiseikkojen ja kokemussääntöjen kirjo
onkin luonteeltaan poikkitieteellistä, on se samalla myös tiettyihin aikakausiin
sidottua ja muuttuvaa.22 Nähdäkseni Suomessa korkeimman oikeuden näytön
arviointia koskevien prejudikaattien jatkuva lisääntyminen osoittaa myös osaltaan todistusoikeuden ja todistusharkinnan juridisen luonteen.23 Todistusoikeus
on siten ensisijaisesti oikeustiedettä, joskin siinä juridiikka ja tiede kietoutuvat
symbioottisesti toisiinsa ainutlaatuisella tavalla.
Erityisesti psykologian ja kognitiotieteiden käyttö on lisääntynyt sekä näytön arviointia koskevassa tutkimuksessa että oikeuskäytännössä.24 Tieteenalojen tutkimusta on kuitenkin hyödynnetty useilla muillakin oikeustieteen aloilla.
Rikosoikeudessa käyttäytymistieteistä voi olla hyötyä esimerkiksi tahallisuusarvioinnissa25 tai kriminaalipolitiikan toimien tehokkuuden kartoittamisessa26,
oikeustaloustieteessä voidaan hyödyntää käyttäytymisoikeustaloustieteellistä nä-

19

Twining 2006, s. 436. Mm. David Schum on todennut, että todistusoikeuteen voidaan luoda yhteneväisyyttä
ottamalla niin kutsuttu ”substanssisokea” näkökulma päätelmiin. Tarkoitus on löytää todistelun keskeisiä
piirteitä, periaatteita ja lähtökohtia, jotka ovat yksittäisestä todisteesta ja substanssista vapaita. Tällaisia
yleisiä toteamuksia voidaan tehdä esimerkiksi relevanssista, uskottavuudesta tai autenttisuudesta sekä
todistusvoimasta ilman, että puhumme mistään tietystä datasta. Ks. Schum 2001a. Twining näkee jopa,
että keskeisimmät käsitteet todisteissa subjekteina ovat myös yleisesti riippumattomia niistä lähdetyypeistä
ja tosiseikoista, joita todisteet pyrkivät osoittamaan. Monitieteisessä todistusoikeudessa ollaankin
kiinnostuneita erityisesti siitä, millä tavalla todisteluun voidaan soveltaa samankaltaisia käsitteitä,
metodeja ja periaatteita riippumatta yksittäisestä esitetystä todisteesta. Ks. myös Anderson – Schum –
Twining 2005, s. 71–77.

20

Bentham 1843, s. 5.

21

Lainpelto 2012, s. 18–19.

22

Rudanko 2020, s. 44–45.

23

Toisinaan kuulee sanottavan, ettei korkein oikeus arvioisi näyttökysymyksiä. Tämä ei pidä paikkaansa.
Korkein oikeus on antanut merkittävän määrän näytön arviointia koskevia ennakkopäätöksiä. Ks. myös
Fredman 2018, s. 83–84. Näytön arviointia koskevia prejudikaatteja ja niiden merkitystä käsitellään
tarkemmin jaksossa 2.4.3.

24

Ks. mm. Stanikić 2015, s. 51–78.

25

Esim. Vihriälä 2012, s. 56–63.

26

Esim. Tyni 2015.
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kökulmaa27 ja työoikeudessa psykologisen tutkimuksen avulla voidaan arvioida
esimerkiksi häirinnän kokemuksia ja vaikutuksia.28
Lisäksi tieteellisiä kokemussääntöjä voidaan käyttää sääntelyn tulkinnassa
ja kehittämisessä.29 Esimerkiksi todistajanpsykologista tutkimusta on Suomessa
hyödynnetty paitsi oikeuskäytännössä, myös erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa,
kuten esitutkintalain ryhmätunnistusta koskevassa sääntelyuudistuksessa30 sekä
valmisteilla olevassa uudistuksessa koskien henkilötodistelun vastaanottamista
muutoksenhakutuomioistuimessa video- tai äänitallenteelta.31 Tällaisessa menettelyssä on kyse psykologisen tutkimuksen aktiivisesta hyödyntämisestä – siinä
pyritään proaktiivisesti ja ennakoivasti parantamaan todistajankertomuksen ja
sen arvioinnin luotettavuutta sekä vähentämään niihin vaikuttavia virhelähteitä. Lainsäädännön kehittämisen lisäksi aktiivinen hyödyntäminen voi tarkoittaa
myös oikeudellisten käytäntöjen muokkaamista psykologisten tutkimustulosten
mukaisesti. Tutkimuksen passiivinen hyödyntäminen viittaa puolestaan todistajankertomuksen luotettavuuden arviointiin.32 Siinä psykologista tutkimusta
käytetään reaktiivisesti mahdollisten vaikutusten jälkikäteisessä arvioinnissa.
Tulkinta-argumenttina psykologian tai ylipäätään tieteellisen tutkimuksen
asema ei kuitenkaan ole täysin selkeä. Vaikka oikeustieteellisessä tutkimuksessa
on varsin vapaasti mahdollista valita erilaisia näkökulmia muilta tieteenaloilta,
oikeuslähdeoppia koskevassa keskustelussa kokemusperäisen tiedon asemasta
ei juuri puhuta. Tieteellinen tutkimus onkin käsitetty perinteisessä peczenik-
aarniolaisessa oikeuslähdeopissa lukeutuvan lähinnä reaalisiin argumentteihin
eli sallittujen oikeuslähteiden kategoriaan.33 Toisaalta esimerkiksi Hirvonen näkee, että tiede voi muuttua normatiiviseksi tosiasiaksi ilman lainsäädäntöä. Jos
fakta todetaan tosiasiaksi, se voi vaikuttaa suoraan oikeuslähteiden tulkintaan ja

27

Ks. esim. Luukkonen 2018, erit. s. 14; de Coninck 2011.

28

Häkkänen-Nyholm 2018, s. 192b. Psykologiasiantuntijoita hyödynnetään myös käytännön työssä –
esimerkiksi huoltoriitojen ratkaisuun soveltuvissa nk. follo-sovitteluissa psykologiasiantuntijat voivat
usein toimia sovittelijatuomarin apuna, ks. Häkkänen-Nyholm 2018, s. 183.

29

Stanikić 2015, s. 52–53, alaviite 53; Huovila 2003, s. 17. Stanikić huomauttaa aiheellisesti, että tällaisesta
kokemussääntöjen käytöstä puhutaan yllättävänkin vähän suhteessa siihen, kuinka usein lainvalmistelussa
tehtäville ratkaisuille tosiasiassa haetaan myös tieteellistä tukea.

30

Ks. ETL 8:3 ja HE 52/2002 vp, s. 39–43. Lisäksi ks. Stanikić 2014, s. 71.

31

Ks. OM 2020:20, nk. videotallennusuudistus. Uudistuksen myötä muutoksenhakuasteessa voidaan
todistajien paikalle kutsumisen sijaan hyödyntää vastaisuudessa käräjäoikeudessa taltioituja
todistajankertomuksia.

32

Jonkka 1993, s. 63–64. Ks. myös Stanikić 2014, s. 71, alaviite 19.

33

Paloniitty – Kotamäki 2020, s. 1105; Mähönen 2004, s. 53–54. Mainitut kirjoittajat kritisoivat tätä näkemystä,
todeten tieteellä olevan erityistä merkitystä etenkin monitieteisillä aloilla kuten ympäristöoikeudessa ja
oikeustaloustieteessä. Myös Gräns painottaa, etteivät perinteiset oikeuslähteet voi eivätkä pyri kattamaan
kaikkia tieteen tarjoamia ”ulkojuridisia” seikkoja, joiden merkitys on kuitenkin usein yksittäistapauksessa
huomattava. Siten olisi tärkeää etsiä keinoja integroida nämä eri tietolähteet ja perinteiset oikeuslähteet
keskenään, ks. Gräns 2006, s. 59, 68. – ”Peczenik-aarniolaisesta” oikeuslähdeopista, jossa oikeuslähteet
jaetaan vahvasti velvoittaviin (”skall beakta”), heikosti velvoittaviin (”bör beakta”) ja sallittuihin (”får
åberopas”) oikeuslähteisiin, ks. Peczenik 1995, s. 213–218 sekä Aarnio 1989, s. 220–221.
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muotoutua osaksi oikeuslähdeopin materiaa.34 Yksittäisen tiedonpalasen merkitys
oikeuslähteenä voi siten vaihdella kyseisen tiedon luotettavuudesta riippuen. Kysymys siitä, millaisia kriteerejä edellytetään esimerkiksi psykologiselta tutkimustiedolta, jotta se voisi nousta sallitusta oikeuslähteestä yleisesti hyväksytyksi ja
suoraan sovellettavaksi normatiiviseksi faktaksi, on myös yksi tämän tutkimuksen
keskeisiä kysymyksiä.

1.2.2 Tutkimuksen tieteidenvälisyydestä ja ulospäin avautuvasta
tiedonintressistä
Tieteellisessä tutkimuksessa useaa tieteenalaa hyödyntävää näkökulmaa voidaan
kutsua joko monitieteiseksi (multidisciplinary), tieteidenväliseksi (interdisciplinary) tai poikkitieteelliseksi (crossdisciplinary).35 Tieteidenvälisyyttä käytetään
usein kattokäsitteenä tai yleisterminä näille eri tieteenaloja yhdistävälle tutkimukselle.36
Monitieteisyys kokoaa yhteen näkökulmia eri tieteenaloilta. Siinä tarkastellaan yhteistä tutkimusongelmaa eri tieteenalojen metodologisista ja teoreettisista
lähtökohdista käsin. Monitieteisyydessä tieteenalat säilyttävät kuitenkin oman
entiteettinsä ja ne pysyvät usein toisistaan erillisinä.37
Tieteidenvälisessä tutkimuksessa yhteistyö etenee astetta syvemmälle. Tällainen tutkimus pyrkii ”rikkomaan eri tieteenalojen rajoja ja luomaan valoa niiden
välisille katvealueille.”38 Mainitulla menetelmällä voidaan saavuttaa oivalluksia,
joita ei yksin toisen tieteenalan näkökulmasta tarkasteltuna olisi mahdollista
havaita. Näin tieteenalojen rajat hämärtyvät, vaikkakaan ne eivät täysin katoa.
Käsitteitä, näkökulmia, menetelmiä ja teorioita hyödynnetään eri aloilta ja niitä
yhdistellään tutkimukseen nähden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.39 Oikeus
tieteen kanssa keskusteleva tieteidenvälinen tutkimus voi auttaa esimerkiksi tarkastelemaan, saavuttaako jokin sääntely sille asetetut tavoitteet tai vaikuttaako
se halutulla tavalla ihmisten käyttäytymiseen. Tarkastelu tutkii konsistenssia (eli

34

Hirvonen 2020, s. 964–965. Tieteen dynaaminen muutos normatiiviseksi tosiasiaksi ilmentää Hirvosen
esittelemää konkreettista oikeuslähdeoppia, jossa oikeuden materia, rakenteet ja käytännöt kytkeytyvät
yhteen. Konkreettinen oikeuslähdeoppi on uusrealistinen oikeusteoria, jossa oikeuslähdeoppi ymmärretään
dynaamisena, ei hierarkkisena kokonaisuutena. – Myöskään Tuori ei miellä reaalisia argumentteja lainkaan
oikeuslähteiksi, vaan pikemminkin oikeuslähteiden tulkinnan apuvälineiksi. Ks. Tuori 2000, s. 175.
– Toisaalta tieteellinen tieto voi muuttua suoraan sovellettavaksi tosiasiaksi, jos se tulkitaan notoriseksi
seikaksi OK 17:5.1:n tai OK 17:8.1:n 2 kohdan mukaisesti.

35

Jaottelusta tarkemmin ks. Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 63–66.

36

Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 72. Toisaalta myös monitieteisyyttä on käytetty yleisterminä, mistä johtuen
monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä on toisinaan käytetty synonyymeinä tai rinnakkain.

37

Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 63–65 ja 67.

38

Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 65.

39

Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 65.
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ristiriidattomuutta) ja koherenssia (eli johdonmukaisuutta) oikeuden ja sen kontekstin välillä, jossa se operoi.40
Poikkitieteellisessä tutkimuksessa tieteenalojen rajat häviävät kokonaan. Jo
kysymyksenasettelu on tieteidenvälinen ja käsitteet, teoriat ja metodologiat muodostetaan alusta alkaen yhtenäisiksi. Asetetut tutkimuskysymykset ikään kuin
kuljetetaan eri tieteenalojen läpi.41
Tämän tutkimuksen lähestymistapa on monitieteinen, monin paikoin myös
tieteidenvälinen. Väitöstutkimuksessa tiedonintressi laajenee lainopillisten kysymysten lisäksi oikeuspsykologisiin kysymyksiin. Vaikka tieteenalat säilyttävät
pääosin oman entiteettinsä ja erillisyytensä, tutkimus pyrkii myös syvempään
vuorovaikutukseen valottaakseen tieteenalojen väliin jääviä katvealueita. Psykologinen näkökulma esimerkiksi valmistelussa ja vastakuulustelussa käytettyihin
menettelyihin, todistusharkintateorioihin ja kokemussääntöihin tarjoaakin vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin ei voisi päästä vain yhden tieteenalan tarkastelulla. Tutkimuksessa myös omaksutaan osittain psykologian käsitteistöä ja
teorioita. Tutkimus kuitenkin asemoituu ensisijaisesti oikeustieteelliseksi. Myös
käytetyt tutkimusmenetelmät ovat oikeustieteen, eivät psykologian menetelmiä.
Tutkimus hyödyntää valmista empiiristä psykologista tutkimustietoa apuvälineenä oikeudellisten kysymysten ratkomiseen. Psykologinen tutkimustieto on siten
tietyllä tapaa alisteinen suhteessa oikeustieteeseen – se ei pyri syrjäyttämään
oikeustieteen tulkintoja ja lähestymistapoja, vaan pikemminkin rikastuttamaan
niitä. Siten tutkimusta voidaan kuvata yhteyshakuiseksi ja ulospäin avautuvaksi
prosessi- ja todistusoikeudelliseksi tutkimukseksi.42
Tyypillisesti lainopillinen tutkimus tarkastelee oikeutta sisältäpäin. Tässä
tutkimuksessa näkökulmaa oikeuteen haetaan kuitenkin myös ulkopuolelta. Psykologisen tutkimuksen avulla oikeuden sisältöön otetaan osin ulkoinen tarkastelukulma, jonka avulla voidaan arvioida oikeudellisen sääntelyn ja käytäntöjen

40

Schrama 2011, s. 148.

41

Mikkeli – Pakkasvirta 2007, s. 66.

42

Monitieteisestä ja ulospäin avautuvasta tutkimuksesta ks. myös Stanikić 2014, s. 80–81; Ervasti 2004, s.
10–11; Määttä 2000, s. 335–336. Muun muassa Ervasti on huomauttanut, että perinteisen laintulkinta- ja
systematisointitehtävän lisäksi prosessioikeudellisessa tutkimuksessa voi olla myös muita tiedonintressejä,
ja kannustanut erityisesti monitieteiseen ja yhteyshakuiseen prosessioikeudelliseen tutkimukseen.
Yhteyshakuisessa lähestymistavassa voidaan tarkastella oikeusdogmaattisten kysymysten lisäksi muun
muassa sääntelyn toimivuutta, vaikutuksia sekä vaihtoehtoisia toimintatapoja, ks. Ervasti 2004, s. 224–
225.
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toimivuutta ja vaikutuksia.43 Tästä huolimatta myös oikeuden sisäisen toimijan
esiymmärrys on tutkimuksessa välttämätön – monitieteisessä ja tieteidenvälisessä
tutkimuksessa sen voidaan todeta jopa korostuvan.
Stanikić korostaa monitieteisen ja yhteyshakuisen tutkimuksen niin sanottua
pureskelutehtävää.44 Tämä tarkoittaa tutkimukselle asetettua tavoitetta istuttaa
toisen tieteenalan tutkimustulokset juridiseen kontekstiin siten, että ne ovat valmiiksi lainsoveltajan käytettävissä. Myös tässä tutkimuksessa toteutetaan samankaltaista pureskelutehtävää. Tutkimuksessa kartoitetaan luotettavaa ja validia
psykologista tutkimusta sekä kiteytetään tutkimuksesta tehtäviä johtopäätöksiä
oikeusoppineille sovellettavaan muotoon. Tarkoitus ei ole yksinomaan selostaa
psykologista tutkimusta, vaan sen lisäksi psykologinen tutkimustieto upotetaan
oikeudelliseen kontekstiin ja tarkastellaan sen tarjoamia mahdollisuuksia oikeudelliset reunaehdot huomioiden. Tarkastelun pohjalta muodostetaan käytännöllisiä ja suoraan sovellettavia ohjeistuksia eri lainsoveltajien käyttötarpeisiin.45

1.2.3

Psykologia oikeusdogmaattisen tulkinnan ja 			
systematisoinnin apuna

Kuten monitieteisessä ja yhteyshakuisessa tutkimuksessa yleensä, tässäkin tutkimuksessa lähtökohtana on metodinen pluralismi, joka korostaa metodista moninaisuutta sekä huomioi ja yhdistelee erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja.46
Väitöstutkimus on ensisijaisesti lainopillinen. Lisäksi tutkimus ottaa vaikutteita Law and Psychology -tutkimuksesta. Tutkimuksessa hyödynnetään empiiristä oikeus- ja todistajanpsykologista tutkimustietoa toisaalta käytännöllisen
lainopin tulkinta-apuna, toisaalta teoreettisen lainopin systematisoinnin ja todistusteoreettisen argumentaation apuvälineenä.

43

Kuten Siltala huomauttaa, lainoppi on metodisesti suljettu, mutta argumentatiivisesti avoin tutkimusala.
Siten lainopillisen tulkinnan apuna on mahdollista hyödyntää periaatteessa mitä tahansa muun oikeuden
tulkintatieteen, kuten käyttäytymistieteiden ja oikeuspsykologian, analyysin näkökulmaa ja tuloksia.
Ks. Siltala 2003, s. 279–280. Samankaltaisesta tutkimusotteesta ks. myös Stanikić 2015. Kuten Gräns
huomauttaa, tällaisen ”ulkojuridisen” näkökulman huomioimista on pidettävä perusteltuna myös siksi, että
keskittyminen yksinomaan oikeuden sisäiseen tulkintaan voi johtaa reaalimaailman ilmiöiden huomiotta
jättämiseen, mikä puolestaan voi johtaa oikeustieteen ja oikeudellisten käytäntöjen eriytymiseen, ks. Gräns
2006, s. 70–72.

44

Stanikić 2015, s. 26–28.

45

Samoin Stanikić 2015, s. 26–28.

46

Määttä 2015, s. 2 ja 7; Ervasti 2004, s. 224–225. Määttä korostaa, että monitieteisyys onkin itse asiassa
syvällisin metodisen pluralismin muoto. Siltala puolestaan tunnistaa oikeustieteellisen tiedeyhteisön
metodisen itseymmärryksen kattavan metodisen pluralismin lisäksi metodisen fragmentaation
– eri oikeudellisia tulkinta- ja ratkaisuperusteita on muodostunut hajanaiseksi määräksi erilaisia
metodifragmentteja. Jokaisen tutkijan tulisi ymmärtää oma sitoutuneisuutensa tiettyyn fragmenttiin
sekä sen tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset, ks. Siltala 2003, s. 503–505.
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Oikeustieteen tutkimusmenetelmistä puhuttaessa on todettava, että menetelmillä tarkoitetaan varsin eri asiaa kuin esimerkiksi luonnontieteissä.
Siinä missä luonnontieteissä tutkimusmenetelmien avulla voidaan tuottaa toistettavia tuloksia lähes mekaaniseen laskukaavaan verrattavalla
tavalla, oikeustieteen metodeista puhuttaessa tarkoitetaan pikemminkin
näkökulmaa, jonka avulla oikeutta tarkastellaan ja punnitaan.47
Psykologia oikeudessa, Law and Psychology -näkökulma, kuuluu oikeustieteen osa-alueista oikeuden monitieteisiin.48 Nimensä mukaisesti menetelmälle on ominaista oikeuden tarkastelu toisen tieteenalan näkökulmasta. 49 Näkökulmaa ei tule sekoittaa käänteiseen Psychology and Law
-tutkimukseen.50 Jälkimmäinen viittaa oikeuspsykologiaan, joka edellä kuvatulla
tavoin kuuluu psykologian osa-alueeseen ja tutkii oikeutta psykologian menetelmin. Tässä tutkimuksessa ei käytetä psykologian (empiirisiä) tutkimusmenetelmiä, vaan sen sijaan hyödynnetään valmista psykologista tutkimustietoa oikeustieteellisten metodien apuna. Relevantin psykologisen tutkimuksen kartoittamiseksi
ja jäsentämiseksi tutkimuksessa on käytetty eräänlaisena ”esimenetelmänä” kirjallisuuskatsausta (literature review). Tarkemmin kyse on kuvailevasta ja integroivasta kirjallisuuskatsauksesta.51 Kirjallisuuskatsauksessa on pyritty kuvaamaan
todistajia ja päätöksentekijöitä koskevaa psykologista tutkimusta mahdollisimman
monipuolisesti erityisesti metatutkimuksia ja kokoavia tutkimuksia hyödyntäen.
Lainopin eli oikeusdogmatiikan tehtäväksi on määritelty oikeudellisten säännösten tulkinta ja systematisointi. Siten lainopilla on sekä käytännöllinen että
teoreettinen ulottuvuus.52 Käytännöllinen lainoppi tulkitsee oikeuden pintatasoa,
kun taas teoreettinen lainoppi systematisoi oikeusnormeja ja muodostaa eri oikeudenalojen yleisiä oppeja, jotka kuuluvat oikeuskulttuuriin.53 Käytännöllisen ja
teoreettisen lainopin välillä vallitsee jatkuva keskinäinen vuorovaikutus – teoreettinen lainoppi muodostaa käytännön perusteella yleisiä oppeja, joita käytännöllinen lainoppi puolestaan testaa.54 Käytännöllisen ja teoreettisen lainopin erottelu
on siten ennen muuta tekninen, ei välttämättä aina tosiasiallinen.

47

Aarnio 2006, s. 237.

48

Ks. esim. Hirvonen 2011, s. 28–29.

49

Cryer et al. 2011, s. 76–77; Sporer – Cohn 2011, s. 43. Ks. aiheesta myös Stanikić 2015, s. 16–17.

50

Stanikić 2015, s. 16–17.

51

Kirjallisuuskatsauksesta ks. Salminen 2018, s. 3–4, 6–15. Myös Stanikić on väitöskirjassaan hyödyntänyt
kirjallisuuskatsausta psykologisen tutkimuksen kartoittamisessa, ks. Stanikić 2015, s. 16–17.

52

Soininen 2017, s. 1145; Aarnio 2006, s. 238.

53

Erityisesti oikeuden eri tasoista ks. Tuori 2000, s. 303. Ks. myös Kaisko 2005, s. 17–18. Yleiset opit
sisältävät muun muassa yleiset oikeuskäsitteet ja oikeusperiaatteet.

54

Aarnio 2011, s. 104–105; Aarnio 1989, s. 303–304.
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Tämän väitöstutkimuksen lähestymistapa on yhdistelmä käytännöllistä ja
teoreettista lainoppia.
Artikkeleissa 1 ja 2 hyödynnetään oikeus- ja todistajanpsykologista tutkimusta pääosin käytännöllisen lainopin tulkinta-apuna. Artikkeleissa tulkitaan
vallitsevaa valmistelua ja vastakuulustelua koskevaa sääntelyä oikeuspsykologisesta näkökulmasta ja muodostetaan tulkintakannanottoja havaintojen perusteella. Artikkelissa 1 toteutetaan myös teoreettisempaa systematisointitavoitetta
todistajan valmistelukeinojen jaottelussa yleisiin ja erityisiin keinoihin.
Artikkeleissa 3 ja 4 hyödynnetään oikeus- ja todistajanpsykologista tutkimusta tuomioistuimen todistusharkinnassa käyttämien todistusharkintateorioiden
ja kokemussääntöjen arvioinnissa ja kehittämisessä. Artikkelit edustavat siinä
mielessä teoreettista lainoppia, että niissä pyritään jäsentämään ja arvioimaan
todistusoikeuden yleisiä oppeja ja kehittämään käytäntöjä tämän arvion pohjalta.55
Toisaalta molemmissa osatutkimuksissa myös suoritetaan osittain käytännölliselle lainopille ominaista tulkintaa todistusharkintaa koskevasta (joskin varsin
avoimesta) sääntelystä sekä erityisesti näytön arviointia koskevasta oikeuskäytännöstä.
Artikkelissa 3 hyödynnetään psykologista tutkimusta todistusteoreettisen
argumentoinnin apuvälineenä. Kyse on yleisesti näytön arvioinnin argumentaatiometodien jäsentelystä ja tarkastelun kohteena ovat todistusharkinnan ”metodiopit”. Artikkelissa 4 on puolestaan kyse psykologisten kokemussääntöjen käyttöä
koskevasta hyöty-haitta-punninnasta sekä yleisemmin kokemussääntöjen sisällöllisestä arvioinnista ja keskinäisen hierarkian muodostamisesta. Artikkelissa
muodostetaan kokemussääntöihin kohdistuvia kriteerejä, joita tuomioistuimen
olisi suositeltavaa huomioida parantaakseen todistajankertomuksen arviointia.
Erityisesti artikkelissa 4 otetaan kantaa psykologisen tutkimustiedon luotettavuuteen ja soveltuvuuteen. Tällaiset kysymyksenasettelut sisältävät monilta
osin myös tieteenfilosofisia kysymyksiä, kuten kysymyksiä siitä, mitä on luotettava
tieto, kuinka sitä tuotetaan ja mitä siitä voidaan päätellä. Periaatteessa voidaan
kysyä, kuuluuko tällainen tutkimus ylipäätään ensisijaisesti oikeustieteellisen
tutkimuksen piiriin, sillä arvioinnin kohteena ovat pikemminkin episteemiseen
tietoon pohjautuvat kokemussäännöt ja näiden tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus. Nähdäkseni, kuten jo edellä Rudankoa siteeraten on todettu, tällainenkin
todistusoikeudellinen tutkimus saa silti kivijalkansa juridisista kysymyksistä. Kokemussääntöjen arviointiin kuuluu luonnostaan tieteidenvälisyyttä ja muilta tieteenaloilta otettuja kriteerejä tarvitaan sen selvittämiseen, palvelevatko mainitut
kokemussäännöt niiden tarkoitusta juridisessa kontekstissaan.

55

12

Ks. Aarnio 2011, s. 104.

Lainopillisen tutkimuksen metodeja eli lähdeaineiston, lähteiden painoarvon
sekä tulkinnan periaatteita johdetaan oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatioopeista.56 Lainopin tulkintamenetelmät jaetaan usein sanamuodon mukaiseen,
systeemiseen ja tavoitteelliseen tulkintaan.57 Tavoitteellinen tulkinta voi kohdentua
joko historiallisen ja objektiivisen tavoitteen selvittämiseen.58
Tutkimuksessa lainopin tulkintametodina on ensisijaisesti sanamuodon mukainen tulkinta. Artikkeleissa on kuitenkin jossakin määrin hyödynnetty myös
teleologista eli tarkoitusperäopillista tulkintaa. Teleologisella tulkinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä pyrkimystä tulkintaan lain objektiivisten tavoitteiden mukaisesti, ei niinkään historiallisen lainsäätäjän tahdon mukaisesti.59 Teleologisen
tulkinnan hyödyntäminen on perusteltua erityisesti siksi, että tutkimuksen tavoitteena on oikeuspsykologista näkökulmaa hyödyntäen edistää aineellisen totuuden
selvittämistä, mikä on myös itsessään henkilötodistelun keskeisin tavoite. Tästä
näkökulmasta tulkintaa voi kuvata osin myös arvoperusteiseksi tulkinnaksi.60
Väitöstutkimukselle on ominaista paitsi vallitsevan sääntelyn ja yleisten
oppien tulkinta ja systematisointi (de lege lata), myös osin niiden kehittämistä
tukeva oikeuspoliittinen ote (de lege ferenda).61 Lisäksi näytön arviointia koskevissa artikkeleissa 3 ja 4 muodostetaan tuomioistuimen avuksi harkinnanvaraisia
ohjeistuksia ja laatukriteerejä. Tällaiset ohjeistukset eivät tähtää sääntelyn, vaan
pikemminkin oikeus- ja tulkintakäytännön muuttamiseen. Tältä osin voidaan puhua de sententia ferenda -tutkimuksesta. Tulkinta- ja argumentaatiosuosituksilla
de sententia ferenda tarkoitetaan lainsoveltajalle suunnattuja ehdotuksia tietyn
asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi.62 Lähestymistapa on näytön arvioinnin

56

Määttä 2015, s. 14; Hirvonen 2011, s. 36; Siltala 2003, s. 326–329.

57

Soininen 2017, s. 1145.

58

Tulkintateorioista ks. Siltala 2003, s. 330–343; Aarnio 1978, s. 101–103.

59

Teleologisella tulkinnalla voidaan toisinaan tarkoittaa eri asioita riippuen siitä, korostetaanko tavoitteellista
(eli historiallista) vai tarkoituksenmukaista (eli objektiivisia lain tavoitteita nykyhetkessä) tulkintaa.
Peczenik puhuu subjektiivisesta ja objektiivisesta teleologisesta tulkinnasta. Ks. Peczenic 1995, s. 364–365.
Ks. myös Määttä 2012, s. 218–219. Teleologista tulkintaa pidetään lähtökohtaisesti muita tulkintametodeja
täydentävänä ja tukevana, ts. siihen ei yleensä voi yksinään nojata. Ks. Tapani 2003, s. 126; Peczenic 1995,
s. 369 ja 375–376. Lisäksi oikeudellisesta tulkintakehyksestä ks. Siltala 2003, s. 363–365.

60

Lainopin tulkintametodeista ks. Hirvonen 2011, s. 38–40; Siltala 2003, s. 333–334.

61

Tämä näkökulma ilmenee lähinnä kehitysehdotuksina, joiden tarkoitus on edistää todistajankertomuksen
luotettavuutta. Esimerkiksi Stanikićin mukaan vapaasta todistusharkinnasta johtuen näytön arviointia
koskevassa tutkimuksessa de lege ferenda -näkökulma ei voine saada samanlaista painoarvoa, ks. Stanikić
2015, s. 22. Olen lähtökohtaisesti samaa mieltä siitä, ettei tuomaria toki voida velvoittaa soveltamaan mitään
tietynlaista metodia arvioinnissaan. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni estä näytön tai todistajankertomuksen
arviointia koskevien suositusten antamista.

62

Saranpää 2010, s. 6. De sententia ferenda -näkökulman kehittäjänä voidaan pitää skandinaavisen
oikeusrealismin oppi-isää Alf Rossia, ks. Ross 1966, s. 60, 119, 170, 183 ja 421–422. Suomessa näkökulmaa
ovat hyödyntäneet muun muassa Saranpää (2010, s. 6–7) ja Könkkölä (2009, s. 5–6). Kuten Saranpää
toteaa, näkökulma ei kuitenkaan edellytä sitoutumista skandinaaviseen oikeusrealismiin, vaan myös
positiiviseen oikeuteen sitoutuva tutkija voi hyödyntää de sententia ferenda -näkökulmaa. De sententia
ferenda -tutkimus on olennaisilta osiltaan samanlaista lainopillisen tutkimuksen kanssa, joskin siinä –
kuten tässäkin tutkimuksessa – teleologinen tulkinta on usein korostuneessa asemassa.

13

kehittämistä koskevassa tutkimuksessa välttämätön, sillä todistusharkintaa ei
ole tarkoitettukaan säänneltäväksi laissa kovin tarkkarajaisesti.

1.2.4 Psykologisen tutkimuksen soveltamisen haasteita
Psykologisen tutkimuksen luotettavuus ja soveltuvuus oikeustieteelliseen tutkimukseen ja näytön arviointiin on pitkään ollut keskustelun kohteena.63 Suhtautuminen oikeuspsykologisen tutkimustiedon hyödyntämiseen on Suomessa
muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana yhä myönteisemmäksi. Psykologian
alan – kuten muidenkin tieteenalojen – tutkimustuloksiin liittyy kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia ja epävarmuuksia, jotka tulee huomioida soveltaessa niitä eri
oikeudenkäytön ja oikeustieteellisen tutkimuksen yhteyksissä.
Oikeuden ja psykologian toimiva vuorovaikutus edellyttää tietoisuutta tieteenalojen merkittävistä eroavaisuuksista. Alojen tavoitteet, lähestymistavat ja
metodit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Oikeus on luonteeltaan auktoritatiivista ja sen keskeinen funktio on normatiivisten oikeusohjeiden muodostaminen.
Psykologia taas on empiirinen tieteenala, joka nojaa koeasetelmiin ja muodostaa
niiden perusteella deskriptiivisiä kuvauksia ympäröivästä maailmasta. Toisin
kuin tieteelliselle päättelylle ominaiset koeasetelmat ja löydökset, oikeudellisen
päättelyn tulee olla ennustettavaa ja mahdollisimman pysyvää, jotta tuomioistuimen ratkaisut voivat olla objektiivisia ja legitiimejä.64 Oikeudenkäyntiprosessissa
keskitytään ideografisesti yksittäistapauksiin ja annettujen oikeudellisten ratkaisujen tulee olla absoluuttisia. Siten oikeudenkäynneissä tavoitellaan ideaalisesti
varmuutta.65 Psykologinen tutkimus on kuitenkin nomoteettista eli yleistyksiä
muodostavaa, ja sen tarjoamat tutkimustulokset ovat probabilistisia.66 Empiirinen tutkimus on myös luonteeltaan muuttuvaa, sillä tutkimus korjaa jatkuvasti
itseään ja uusi tutkimustieto kumoaa vanhoja tuloksia.67
Artikkelissa 4 käsitellään yksityiskohtaisesti eri haasteita, joita liittyy psykologisen tutkimuksen soveltamiseen tuomarin käytännön työssä hänen arvioidessaan todistajankertomuksen luotettavuutta. Samankaltaisia ongelmia liittyy
myös psykologisen tutkimuksen hyödyntämiseen yleisesti oikeustieteellisessä
tutkimuksessa. Tässä yhteydessä nostetaan esiin kaksi keskeistä haastetta: psy-

63

Pölönen – Tapanila 2015, s. 379–381; Kapardis 2014, s. 8–19; Stanikić 2014; Konečni – Ebbesen 1979.

64

Ellsworth 2005, s. 689–690.

65

Toki oikeudenkäynnin varmuus on pikemminkin usein mahdottomaksi osoittautuva ihannetavoite.
Tosiasiassa oikeudenkäynnissä onkin kysymys ennen muuta näytön ja oikeudellisen argumentoinnin
vakuuttavuudesta.

66

Kapardis 2014, s. 10; Costanzo – Krauss, 2012, s. 8; Ogloff – Schuller 2001, s. 10–11.

67

Costanzo – Krauss, 2012, s. 10. Tieteellisen tutkimuksen koko perusta rakentuu jatkuvan aiempien
tutkimustulosten ja hypoteesien testaamisen ja falsifiointipyrkimysten ympärille, ks. Popper 1983.
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kologisen tutkimuksen validiteettiin liittyvät kysymykset sekä sen tarjoamien
probabilististen tutkimustulosten soveltamishaasteet.
Oikeuspsykologia on soveltava tieteenala, jolla on ollut haasteita erityisesti
ulkoisen validiteetin eli yleistettävyyden kanssa.68 Oikeus- ja todistajanpsykologinen tutkimus on pääasiassa kokeellista tutkimusta (experimental research),
joka toteutetaan koeasetelmina laboratoriossa. Laboratorio-olosuhteet saattavat
kiistatta poiketa todellisista oikeudenkäyntiin tai todistamiseen liittyvistä olosuhteista, eli niin kutsuttu ekologinen validiteetti saattaa olla niissä varsin alhainen.
Erityistä huolta ovat herättäneet muun muassa opiskelijoiden käyttö tutkimusten
osallistujina sekä esimerkiksi simuloidut rikostapahtumat tai oikeudenkäyntiolosuhteet, joiden on epäilty poikkeavan liikaa tosielämän olosuhteista.69
Oikeuspsykologian alan tutkijat ovat kuitenkin tehneet merkittävää työtä
tutkimuksensa ulkoisen validiteetin ja laadun parantamiseksi. Yhä useampi tutkimus muun muassa toteutetaan todellisissa oikeudellisissa ympäristöissä ja niihin
osallistuvat oikeudenkäyntien autenttiset osapuolet ja prosessitoimijat. Tämä on
antanut myös mahdollisuuden kartoittaa, kuinka simuloidut tilanteet tai esimerkiksi opiskelijoiden käyttö osallistujina voivat tosiasiassa vaikuttaa tutkimustuloksiin. On havaittu, että nämä vaikutukset ovat usein luultua vähäisempiä ja
ne on mahdollista huomioida tutkimustuloksia yleistettäessä.70 Myös yhteistyö
psykologien ja oikeusoppineiden kanssa on tiivistynyt, mikä on parantanut tiedonvaihtoa ja auttanut psykologeja kohdentamaan tutkimustaan oikeudenkäytön
kannalta relevanteimpiin kysymyksiin.71
On myös huomattava, että eristetyissä kokeellisissa asetelmissa tehdyt tutkimukset ovat edelleen välttämättömiä, kun pyritään selvittämään yksittäisten
muuttujien välisiä syy-seuraussuhteita. Vaikka esimerkiksi arkisto- ja kenttätutkimukset perustuvat tosielämään ja kuvaavat siten paremmin todellisia tapauksia,
on luotettavien syy-seuraussuhteiden muodostaminen niiden perusteella usein
haasteellista, sillä kaikkia muuttujia ei ole mahdollista kontrolloida.72 Laaja-alaisempien yleistysten johtaminen eristetyissä koeasetelmissa tehdyistä tutkimuksista edellyttää kuitenkin, että samaa ilmiötä on tutkittu useista eri näkökulmista, eri

68

Konečni – Ebbesen 1979, s. 40.

69

Aiheesta kirjoittaneet mm. Häkkänen-Nyholm 2018, s. 192c–192d; Stanikić 2014, s. 76; Autio – Karjala
2011, s. 57–58; McEwan 2006, s. 28–29; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 50 ja Slesinger – Pilpel 1929,
s. 677–683.

70

Ks. mm. Wells – Memon – Penrod 2006, s. 50. Esimerkiksi opiskelijoiden on tutkimuksissa havaittu
suoriutuvan keskimääräistä paremmin eri havainnointi- ja muistitesteistä sekä olevan vähemmän
alttiita johdattelulle. Siten nämä tutkimustulokset saattavat korkeintaan antaa todistajien muisti- ja
havainnointikyvystä todellista positiivisemman kuvan.

71

Sood 2017, s. 313–314; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 68–69. Yhteistyön merkityksestä ks. Stanikić
2014, s. 75–84.

72

Wells – Memon – Penrod 2006, s. 50–51.
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metodeilla ja erilaisia koeasetelmia ja otantoja käyttäen.73 Monipuolista kokeellista
tutkimusta tietystä aihepiiristä voidaan myös koota yhteen kokoaviin katsauksiin
ja meta-analyyseihin. Nämä yhteen vedetyt analyysit antavat luotettavamman ja
kattavamman kuvan tutkitusta ilmiöstä kuin yksittäiset tutkimukset.74 Oikeuspsykologian alalla on jo huomattava määrä tällaisia useissa tutkimuksissa tutkittuja
ilmiöitä, joista vallitsee laaja tiedeyhteisön konsensus.75 Tässä väitöstutkimuksessa käytetyt keskeiset oikeuspsykologiset ilmiöt ovat lähtökohtaisesti tällä tavalla
laajasti tutkittuja ja hyväksyttyjä.
Toisaalta psykologisen tutkimuksen yleistettävyyden tiellä on nähty tulosten
probabilistinen luonne. Psykologiset tutkimustulokset ilmentävät todennäköisyyksiä, jotka eivät ole sellaisenaan suoraan sovellettavia kaikkiin yksittäisiin tilanteisiin. Toisin kuin kenties aiemmin on esitetty, psykologisten tutkimustulosten
probabilistisuus ei kuitenkaan estä niiden soveltamista. Tosiasiassa lähes kaikki
tieteellinen tutkimus on jollakin tasolla probabilistista.76 Tällaista tutkimusta voidaan kyllä hyödyntää sekä oikeustieteellisessä tutkimuksessa että käytännössä,
joskin tutkimustuloksiin tulee kiistatta suhtautua kriittisesti ja probabilististen
tulosten tarjoama epävarmuus huomioiden.
On myös huomattava, että psykologisen tutkimustiedon probabilistisuus
vaihtelee merkittävästi. Itse asiassa eräille todistajanpsykologisille muuttujille on tutkimuksissa kyetty määrittämään lähes absoluuttisia rajaarvoja. Tutkimuksissa on esimerkiksi pystytty osoittamaan, ettei ennalta
tuntematonta henkilöä voida parhaissakaan olosuhteissa luotettavasti
tunnistaa enää 100 metrin etäisyyden ylityttyä.77 Samoin tutkimuksissa on osoitettu, etteivät aikuiset lähtökohtaisesti kykene palauttamaan
mieleen muistikuvia sellaisista tapahtumista, joita he ovat kokeneet
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Kapardis 2014, s. 34; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 49–50.
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Meta-analyysien muodostamisesta ja merkityksestä oikeuspsykologian alalla ks. Sporer – Cohn 2011, s.
43–62. Metatutkimusten käytännön hyödyllisyys luonnollisesti edellyttää, että tällaiset tutkimukset on
tehty laadukkaasti. Toisinaan myös metatutkimuksiin voi eksyä virheitä. Ks. kokoava raportti Identifying
the Culprit 2015, jossa havaittiin puutteita silminnäkijätunnistamista koskevia tutkimuksia kokoavista
meta-analyyseista. Kokoavasti silminnäkijätunnistamista koskevissa tutkimuksissa käytetyistä metodeista
ks. myös Stanikić 2015, s. 58–62.
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Sood 2017, s. 301–302 ja 313; Stanikić 2015, s. 322–323; Kapardis 2014, s. 16–17; Wells – Memon – Penrod
2006, s. 52–54.
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Tämän toteaa myös Stanikić 2015, s. 320–321.
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Nyman et al. 2019a. Toisin sanoen mainitun kynnyksen ylittyessä oikean tunnistamisen todennäköisyys
vastaa käytännössä arvausta. Vieraan henkilön tunnistamisen luotettavuus heikkene kuitenkin
merkittävästi jo noin 15 metrin etäisyyden jälkeen, ks. Lampinen et al. 2014; Lindsay et al. 2008; Loftus
– Harley 2005; Wagenaar – Van Der Schrier 1996. Lisäksi valaistuksen heikkeneminen laskee merkittävästi
tunnistamisen tarkkuutta myös lähemmillä etäisyyksillä, ks. Nyman et al. 2019b.
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alle kahden vuoden iässä.78 Tämänkaltaiset tutkimustulokset voivatkin
poikkeuksellisesti tarjota niiden soveltajalle korkean todennäköisyyden
omaavia kokemussääntöjä.
Psykologisen tutkimustiedon probabilistisuus aiheuttaa päänvaivaa erityisesti silloin, kun sen avulla pyritään arvioimaan jälkikäteen yksittäistapausta,
esimerkiksi yksittäisen todistajankertomuksen luotettavuutta tuomioistuimessa.79
Vaikka todistajankertomukseen mahdollisesti vaikuttavia virhelähteitä olisi kattavastikin tuomioistuimen tiedossa, on sen mahdotonta arvioida todennäköisyyksiä
ilmentävän psykologisen tutkimuksen perusteella kovin tarkoin sitä, millä tavoin
mainitut virhelähteet ovat vaikuttaneet kertomukseen yksittäisessä tapauksessa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tällainen probabilistinen tieto tulisi kokonaan
sivuuttaa – kuten tässä tutkimuksessa tullaan myöhemmin seikkaperäisesti argumentoimaan, tuomari voi ja hänen tulisi edelleen huomioida todistajankertomusta rasittavat virhelähteet kertomuksen näyttöarvoa heikentävinä seikkoina sekä
tapauskohtaisesti ja muuhun todisteluun peilaten arvioida itsenäisesti, millainen
vaikutus näille virhelähteille tulee yksittäistapauksessa antaa. Probabilistinen tieto
ei tuota varmoja vastauksia, vaan antaa suuntaviivoja, joiden lopullinen merkitys
tuomioistuimen tulee punnita näyttöharkinnassaan.80
Sen sijaan psykologisen tutkimuksen probabilistisuus ei välttämättä ole ongelmallista silloin, kun tutkimuksen avulla pyritään ennakoivasti kehittämään
sääntelyä ja käytäntöjä todistajankertomuksen ja sen arvioinnin luotettavuuden
parantamiseksi. Esimerkiksi pohdittaessa, millaisia kysymyksiä tulisi välttää todistajan valmistelussa tai oikeudenkäyntikuulustelussa, on riittävää tietää, millaiset menettelyt saattavat psykologisen tutkimuksen mukaan useissa tilanteissa
aiheuttaa virheitä todistajankertomukseen, ja pyrkiä vähentämään niitä. Tällöin
tarkoituksena on johtaa yleistyksiä riskien minimoimiseksi, ei muodostaa arvioita
yksittäistapauksessa. Tällaiseen aktiiviseen hyödyntämiseen psykologiset tutkimustulokset soveltuvat niiden probabilistisesta luonteesta huolimatta hyvin, toki
edellyttäen, että tutkimus on muutoin luotettavaa sekä validein tutkimusmenetelmin ja koeasetelmin toteutettua.
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Nk. childhood amnesia / infantile amnesia, ks. Eacott 1999; Howe – Courage 1993. Ilmiötä on selitetty
osin sillä, että kognitiivinen käsityksemme ja minä-kuvan muodostaminen itsestämme on havaittu
olevan yhteydessä varhaisten muistojen mieleen painamiseen ja mielessä pitämiseen, ks. Lerner – Liben
– Mueller 2015, s. 217–218.
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Kyse on nk. G2i eli Group to individual -ongelmasta. Aiheesta tarkemmin ks. Faigman – Monahan –
Slobogin 2014.
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Artikkelissa 4 käsitellään tarkemmin psykologisen tutkimustiedon soveltamiseen liittyviä haasteita juuri
tällaisessa yksittäisen kertomuksen arviointitilanteessa.
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1.3

Aiempi tutkimus ja tieteenalojen välinen yhteistyö

Tieteidenvälisestä luonteestaan johtuen tutkimuksessa käytetään juridisen lähdeaineiston lisäksi merkittävässä määrin psykologista kirjallisuutta sekä vertaisarvioituja psykologisia tutkimuksia. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään kotimaisten oikeuslähteiden tukena runsaasti aineistoa ulkomailta, erityisesti muista
Pohjoismaista, Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta. Ulkomaisen tutkimuksen hyödyntäminen on nähtävä aiheen kannalta välttämättömänä, sillä suomalaista tutkimusta psykologisten tekijöiden vaikutuksista todistajankertomukseen ja sen
luotettavuuden arviointiin on edelleen verraten vähän. Empiiristä oikeuspsykologista tutkimusta koskien tämän tutkimuksen kannalta relevantteja aihepiirejä
on kansainvälisesti tarjolla runsaasti. Sen sijaan oikeustieteellistä, psykologiaa
hyödyntävää tutkimusta on huomattavasti vähemmän. Ulkomaisten tutkimusten
soveltamisessa on tullut ottaa huomioon erot muun muassa eri maiden oikeudenkäyntitraditioissa ja päätöksentekomenettelyissä. Etenkin anglosaksisissa maissa
tehtyjen tutkimusten soveltuvuus on arvioitava aina tapauskohtaisesti harkiten,
sillä useat käytännöt liittyen muun muassa todistajien valmisteluun, kuulustelutapoihin tai vaikkapa valamiehistöjärjestelmään poikkeavat toki huomattavasti
kotimaisista menettelyistä.
Suomessa todistusoikeudellista tutkimusta on kuitenkin tuotettu viime vuosina varsin monipuolisesti. Tuoreimpia väitöstutkimuksia todistusoikeuden alalta
ovat Jorma Rudangon väitöskirja Näkökohtia todistusharkinnasta sekä Jurkka
Jämsän väitöskirja Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa, molemmat vuodelta 2020. Etenkin Rudangon tutkimus lähestyy osittain tämän väitöskirjan aihepiirejä. Hän käsittelee tutkimuksessaan laajasti eri todistusharkintateorioita ja
sivuaa myös tuomarin päätöksentekoon vaikuttavia virhelähteitä. Todistajanpsykologiset kysymykset Rudanko rajaa kuitenkin nimenomaisesti tutkimuksensa
ulkopuolelle.81
Todistajanpsykologisen tutkimuksen hyödyntämisen kannalta merkittävin
viimeaikainen väitöstutkimus Suomessa on Teija Stanikićin väitöskirja Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo vuodelta 2015. Kyseinen teos on ensimmäisiä
tutkimuksia, jossa psykologista tutkimusta on hyödynnetty systemaattisesti lainopillisen tulkinnan ja argumentaation apuna. Varhaisemmasta tuotannosta on
myös mainittava Päivi Hirvelän väitöskirja Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa
seksuaalirikoksissa vuodelta 2006 sekä Helena Jokilan väitöskirja Tahdonvaltainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta vuodelta 2010.
Ensimmäisiä laajemmin oikeustieteilijöille suunnattuja suomalaisia oppikirjoja todistajanpsykologisista kysymyksistä edustaa Jaana Haapasalon, Kari Kiesi-
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Rudanko 2020, s. 319.

läisen ja Johanna Niemi-Kiesiläisen Todistajanpsykologia ja todistajankuulustelu
vuodelta 2000. Myös Pekka Santtilan ja Ghitta Weissman-Heleniuksen toimittama
Oikeuspsykologia vuodelta 2008 on tärkeä perusoppikirja aihepiiristä. Lisäksi
merkittävää työtä empiirisessä oikeus- ja todistajanpsykologisessa tutkimuksessa tekee Suomessa erityisesti Åbo Akademin tutkimusryhmä (LEPÅ). Sen sijaan
oikeustieteellistä, psykologiaa hyödyntävää tutkimusta syntyy edelleen vähäisesti
ja se on rajautunut pääsääntöisesti yksittäisiin artikkeleihin. Esimerkkeinä mainittakoon Tiina Väisäsen ja Julia Korkmanin artikkeli Eräitä todistajan kertomuksen
arviointiin liittyviä kipukohtia oikeuspsykologisen tiedon valossa vuodelta 2014,
hovioikeuden julkaisussa esitetty Tiina-Liisa Aution ja Anna Karjalan Todistajanpsykologinen näkökulma henkilötodisteluun rikosprosessissa vuodelta 2011 sekä
Helinä Häkkänen-Nyholmin artikkeli Kuultavan oikeuspsykologinen valmistelu
oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn vuodelta 2017. Oikeustapauksia tutkivaa empiiristä tutkimusmenetelmää hyödynsivät Hanna Niskakangas, Hanna
Lahtinen ja Matti Tolvanen artikkelissaan Tuomareiden tietämys silminnäkijätunnistamisen luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä todistajan todistajanpsykologisen tutkimustiedon valossa vuodelta 2017.82 Silti kokonaisuudessaan psykologian
hyödyntäminen suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa on ollut varsin
marginaalista.
Oikeustieteilijöiden kiinnostus oikeus- ja todistajanpsykologisia kysymyksiä
kohtaan on kuitenkin kasvanut merkittävästi ja oikeustieteilijöille suunnattuja
koulutuksia on tarjolla yhä enemmän. Muun muassa Itä-Suomen yliopisto tarjoaa
sekä psykologeille että oikeustieteilijöille suunnattuja oikeuspsykologian perus- ja
aineopintoja. Åbo Akademi on puolestaan järjestänyt jo useamman vuoden ajan
oikeuspsykologian erikoistumiskoulutusta, joka on saavuttanut suosiota myös
juristien keskuudessa.83 Kuitenkin on huomattava, ettei oikeuspsykologia kuulu
yhdessäkään oikeustieteellisessä tiedekunnassa pakollisiin opintoihin eikä alan
koulutusta tarjota säännönmukaisesti.84 Siten tuntemus esimerkiksi todistajan
muistiin tai tuomarin päätöksentekoon vaikuttavista psykologisista kysymyksistä
jää viime kädessä kunkin lainoppineen oman kiinnostuksen varaan. Koulutusten
suosio kuitenkin viittaa siihen, että aihepiiriä koskevalle tutkimustiedolle olisi
kysyntää.
Ruotsissa on tehty tutkimusta erityisesti tuomareiden ja oikeudenkäytön
asiantuntijoiden päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Näistä viimeaikaisia
ja tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpiä ovat muun muassa Moa Lidénin
väitöskirja Confirmation Bias in Criminal Cases vuodelta 2018 sekä My Bergiuksen
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Kyseinen artikkeli perustui Hanna Niskakankaan pro gradu -tutkielmaan Silminnäkijätunnistamisen
luotettavuus vuodelta 2016.
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Ks. https://www.abo.fi/fi/opintolinjat/oikeuspsykologian-erikoistumiskoulutus/.
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Ks. Väisänen – Korkman 2014, s. 721–739.
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väitöskirja Karaktärsbevisning: studier av relevansproblematik i personrelaterad
bevisning vuodelta 2021. Molemmissa on käytetty poikkitieteellistä, oikeutta ja
psykologiaa yhdistävää empiiristä tutkimusotetta. Tutkimusten merkittävyyttä lisää myös se, että niiden koeasetelmien osallistujat koostuvat tosiasiassa lainkäytön
parissa toimivista tahoista, kuten ammattituomareista, syyttäjistä ja poliisiviranomaisista.85 Poikkeuksellista on lisäksi se, että molemmilla tutkijoilla on oikeustieteellinen taustakoulutus, joskin Lidénillä on tutkinto myös psykologian alalta.
Suomessa vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole oikeustieteilijöiden toimesta tehty.
Göteborgin yliopiston oikeuspsykologinen tutkimusryhmä Criminal, Legal
and Investigative Psychology (CLIP) tutkii myös aktiivisesti oikeus- ja todistajanpsykologisia kysymyksiä eri oikeudenkäytön yhteyksissä.86 Toisaalta Ruotsissa tai
muissakaan Pohjoismaissa ei ole vuosiin tehty todistajanpsykologisia kysymyksiä
hyödyntävää oikeustieteellistä tutkimusta. Varhaisemmista merkittävistä tutkimuksista voidaan mainita ainakin ruotsalaisen Lena Schelinin väitöskirja Bevisvärdering av utsagor i brottmål vuodelta 2007, Ulrika Anderssonin väitöskirja
Hans (ord) eller hennes? – en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot
sexuella övergrepp vuodelta 2004 sekä tanskalaisen Eva Smithin Vidnebeviset:
en vurdering af afhøringsmetoder og vidneforklaringer vuodelta 1986.
Oikeuspsykologiaan erikoistuvia akateemisia verkostoja on myös lukuisia.
Suomalaisen tutkimuksen kannalta merkittävimpiä ovat pohjoismainen oikeuspsykologinen yhteistyöverkosto (the Nordic Network for research on Psychology
and Law, NNPL) sekä eurooppalainen oikeuspsykologinen yhteisö (the European
Association of Psychology and Law, EAPL). Molemmat verkostot koostuvat suurelta osin psykologeista, kun taas oikeustieteilijöiden osallistuminen on ollut valitettavan vähäistä. Tämä on nähtävä oikeuspsykologisen tutkimuksen kehityksen
kannalta ongelmallisena – molempien alojen edustajien kontribuutio olisi tärkeää,
jotta oikeuspsykologinen tutkimus voisi tosiasiallisesti suuntautua tehokkaimmin
oikeudenkäytön eri tarpeisiin.87
Yhteenvetona voidaan todeta, että oikeuspsykologiaa hyödyntävälle oikeustieteelliselle tutkimukselle olisi tarjolla runsaasti tilaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Merkittävät tutkimusaukot ovat jossakin määrin vaikuttaneet myös
tämän tutkimuksen aihepiirien valintaan. Väitöskirjan osajulkaisujen aiheiksi
on mahdollisuuksien mukaan pyritty valikoimaan kysymyksiä, joita ei ole tästä
näkökulmasta aiemmin Suomessa tutkittu. Toisaalta valintaa on saattanut jou-
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kansallista, psykologiset kysymykset liittyen vaikkapa todistajan muistiin tai inhimillisen päätöksenteon
virhelähteisiin ovat lähtökohtaisesti samoja lainsäädännöstä riippumatta.
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tua rajaamaan siksi, että lukuisista aihepiireistä oikeustieteellisen tutkimuksen
tekeminen olisi ollut ongelmallista vähäisen kotimaisen empiirisen tutkimuksen
vuoksi.

1.4

Tutkimuksen rakenne

Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvedosta.
Artikkelit ovat liitteenä I–IV. Artikkelit esitellään temaattisessa järjestyksessä tavalla, joka mukailee myös oikeudenkäyntiprosessin ajallista kulkua. Myös
yhteenveto sekä tutkimuskysymysten käsittely etenevät saman esittelyjärjestyksen
mukaisesti.
Kukin artikkeli käsittelee otosta todistajankertomuksen elinkaaren eri vaiheista. Näitä ovat todistajan valmistelu, todistajan vastakuulustelu oikeudenkäynnissä sekä näytön ja erityisesti todistajankertomuksen arviointi kahdesta eri näkökulmasta. Kukin artikkeli muodostaa itsenäisen kokonaisuuden.
Artikkelimuotoinen väitöskirja on ollut tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukainen, koska aihe on kokonaisuudessaan hyvin laaja. Artikkelien muodossa
yksittäisiin, psykologisesta näkökulmasta ongelmallisimpiin oikeudenkäyntiprosessin vaiheisiin on ollut mahdollista pureutua syvemmin. Monografiaväitöskirjassa tällainen valikointi ei olisi nähdäkseni tuottanut kovin onnistunutta lopputulosta. On selvää, etteivät väitösartikkelit kata kaikkia todistajankertomuksen
elinkaarella vaikuttavia vaiheita. Artikkeleihin on valikoitunut sellaisia teemoja,
jotka on havaittu oikeuspsykologisen tiedon valossa ongelmallisimmiksi, ja jotka ovat kotimaisessa tutkimuksessa jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle.
Väitöskirjan yhteenveto kokoaa yhteen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, taustoituksen sekä yksittäisten osajulkaisujen johtopäätöksistä tehtävän
laajemman analyysin. Yhteenveto jakautuu kuuteen lukuun.
Ensimmäinen luku sisältää johdanto-osuuden.
Luvut 2–4 muodostavat teoreettisen perustan.
Luku 2 käsittelee henkilötodistelua koskevia tavoitteita, sääntelyä ja periaatteita. Luvussa jäsennetään eri prosessitoimijoiden roolia ja menettelysääntöjä
todistajankertomuksen selvittämis- ja vastaanottovaiheissa. Lisäksi luvussa tarkastellaan henkilötodistelun arvioinnin oikeudellisia lähtökohtia.
Luvussa 3 tarkastellaan todistajankertomukseen vaikuttavia virhelähteitä.
Luvussa 4 keskitytään puolestaan todistajankertomuksen arviointiin vaikuttaviin
virhelähteisiin. Nämä luvut vastaavat ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, millaiset käytännöt voivat aiheuttaa virheitä todistajankertomukseen tai sen arviointiin.
Luku 5 esittelee väitösartikkelien keskeiset havainnot ja johtopäätökset.
Luvussa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, kuinka eri oi21

keudenkäyntiprosessin vaiheissa ilmeneviä käytäntöjä voidaan kehittää luotettavampien kertomusten sekä niiden arvioinnin saavuttamiseksi. Luku jakautuu
väitösartikkelien mukaisiin jaksoihin, joista kaksi keskittyy todistajankertomuksen luotettavuutta edistäviin keinoihin ja kaksi kertomuksen arvioinnin laatua
parantaviin keinoihin.
Luvussa 6 vedetään yhteen tutkimuksen keskeiset havainnot ja esitetään
johtopäätökset. Luvussa asetetaan osajulkaisujen sisältö laajempaan kontekstiin
sekä pohditaan tutkimuksen heikkouksia ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita.

1.5

Tutkimuksen rajaukset

Artikkelimuotoisessa väitöstutkimuksessa on välttämätöntä keskittyä osajulkaisuissa tarkoin rajattuihin aihepiireihin, kuten tässä tutkimuksessa yksittäisiin
otoksiin oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheista. Väitöstutkimuksen yhteenveto
on rakennettu ennen muuta osajulkaisuissa tehtyjen rajausten ja näkökulmien
mukaisesti. Yhteenvedossa otetaan rajatussa määrin kantaa muihin prosessin
keskeisiin vaiheisiin, jos se nähdään hyödyllisenä jonkin seikan vertailun, havainnollistamisen tai yleistämisen kannalta.
Tutkimus rajoittuu lähtökohtaisesti kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Tutkimuksessa nostetaan esimerkinomaisesti esiin muiden maiden
käytäntöjä tarkoituksena lähinnä havainnollistaa tiettyä ilmiötä. On kuitenkin
huomattava, että todistajankertomuksen luotettavuuteen tai näytön arvioinnin
virheettömyyteen vaikuttavat oikeus- ja todistajanpsykologiset kysymykset ovat
tosiasiassa pitkälti universaaleja.
Myös EIT-käytännöllä on tutkimuksessa lähinnä epäsuoraa merkitystä yksittäisissä kysymyksissä. Relevanttia EIT-käytäntöä on annettu esimerkiksi todistajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vastakuulusteluoikeudesta. Toisaalta EIT
ei ota kantaa esimerkiksi näytön arviointia koskeviin kysymyksiin.88 Tutkimuskysymysten kannalta EIT-käytännön merkitys ei siten ole kovin keskeinen, mistä
johtuen sen käsittely onkin jätetty tässä tutkimuksessa tarkoituksella suppeaksi.
Väitöstutkimus on pääsääntöisesti rajattu koskemaan yksinomaan henkilötodistelua. Artikkelissa 3 käsitellään myös laajemmin näytön arviointia, mutta
siinäkään muiden todistelukeinojen arviointiin ei mennä yksityiskohtaisesti, vaan
keskeinen painotus on todistajankertomuksilla sekä niiden arvioinnilla osana
näytön kokonaisarviointia.
Väitöskirjassa valmistelua ja vastakuulustelua koskevat artikkelit soveltuvat
niin riita- kuin rikosasioihinkin. Näytön arviointia koskevat artikkelit rajautuvat
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sen sijaan vain rikosprosessin tarkasteluun. Näytön arvioinnin osalta tehty suppeampi rajaus on ollut tarpeen, koska esimerkiksi artikkelissa 3 käsiteltävät todistusharkintateoriat, Diesenin hypoteesimetodi ja Kolflaathin selitysmalli, soveltuvat
yksinomaan rikosprosessiin. Näytön arviointia koskevissa artikkeleissa on myös
otettu kantaa eräisiin rikosprosessin keskeisiin periaatteisiin, kuten syyttömyysolettamaan, varteenotettavan epäilyn vaatimukseen ja vastaajan edun mukaiseen
tulkintaan. Artikkeleissa 1 ja 2 vastaavaa rajausta ei ole tehty, koska valmisteluun
ja vastakuulusteluun pätevät lähtökohtaisesti samat säännöt ja periaatteet riippumatta siitä, onko kyseessä riita- vai rikosasia. Tutkimuksen rajaus ei olisi näiltä
osin ollut tarkoituksenmukaista, kun otetaan huomioon tutkimuksen pyrkimys
mahdollisimman laaja-alaiseen sovellettavuuteen ja käytännön hyötyyn.
Tutkimuksen keskiössä ovat todistajankuulusteluun valmistautuminen, itse
todistajankuulustelu sekä todistajankertomuksen ja yleisemmin näytön arviointi.
Yhteenvedossa oikeudenkäyntiprosessia jaotellaan tämän mukaisesti todistajankertomuksen selvittämis-, vastaanottamis- ja arviointivaiheisiin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät muun muassa muun oikeudenkäynnin kulun yksityiskohtainen
läpikäynti sekä esimerkiksi näytön arviointiin liittyvät todistustaakkasäännökset
ja näyttökynnyskysymykset. Lisäksi on todettava, että yhteenveto keskittyy henkilötodistelun yleisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja reunaehtoihin sen sijaan, että
menettelysäännöksiä selostettaisiin kovin yksityiskohtaisesti. Kukin osajulkaisu
sisältää tarkemman sääntelyn kulloinkin kyseessä olevan tarkemman tutkimuskysymyksen osalta.
Eräs keskeinen ja selitystä kaipaava rajaus väitöstutkimuksessa on esitutkinnan rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle. Esitutkintaa ei käsitellä osajulkaisuissa
eikä myöskään yhteenvedossa lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä mainintoja,
joiden tarkoituksena on havainnollistaa tai vertailla esimerkiksi tietyn prosessin
vaiheen yhtäläisyyksiä ja eroja. Myöskään poliisin roolia ei käytännössä käsitellä.
Ratkaisu ei suinkaan johdu siitä, etteikö esitutkintakuulustelulla ja poliisiviranomaisten toiminnalla voisi olla merkittävää vaikutusta todistajankertomuksen
luotettavuuteen. Pikemminkin päinvastoin – tosiasiassa esitutkintamenettelyjen
vaikutus todistajankertomukseen on aiheena niin laaja, että se riittäisi jo yksinään muodostamaan oman väitöstutkimuksen. Tiukan rajauksen taustalla ovatkin
olleet ennen muuta käytännöllisyys- ja tarkoituksenmukaisuusperusteet. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää oikeudellisten toimijoiden eli avustajien, syyttäjien ja tuomareiden käytäntöjä. Tästä syystä myös tutkimuksen eri näkökulmat
on rajattu heihin. Poliisiviranomaisten näkökulman lisääminen olisi laajentanut
aihetta suhteettomasti väitöstutkimukselta toivottuun laajuuteen nähden. Lisäksi
osajulkaisuissa on ollut tarpeen priorisoida sellaisia kysymyksiä, joita on Suomessa
tutkittu vähemmän. Esitutkintaa koskevia todistajanpsykologisia kysymyksiä on
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käsitelty suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa useammastakin näkökulmasta.89
Sen sijaan esimerkiksi todistajan valmistelukeinoja koskevaa kotimaista tutkimusta on vähäisesti. Tästä syystä oikeudenkäyntiä edeltävistä vaiheista juuri todistajan valmistelun valinta tutkimuskohteeksi oli nähdäkseni perusteltua. Toki
osaltaan valintaan on vaikuttanut myös tutkijan oma tausta asianajotoimistossa
työskentelystä sekä sen pohjalta noussut kiinnostus asianajajaoikeutta koskettaviin psykologisiin kysymyksiin.

1.6

Tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet

Monitieteiselle tutkimukselle on ominaista valita parhaiten tutkimuskysymyksiin soveltuvat käsitteet eri tieteenalojen käsitemääritelmiä lainaamalla ja yhdistelemällä. Väitöstutkimuksessa käytetään systemaattisesti tiettyjä käsitteitä
psykologian alalta, toisia taas oikeustieteen alalta. Niistä keskeisimmät on syytä
määritellä ja rajata tässä yhteydessä.
Todistajan käsite ymmärretään tässä tutkimuksessa laajasti käsittämään
kaikki ne tahot, jotka kertovat oikeudessa omista havainnoistaan ja muistikuvistaan. Määritelmä kattaa siten myös asianosaisten kuulemisen todistelutarkoituksessa. Kuitenkaan asiantuntijat, jotka eivät todista henkilökohtaisista muistoistaan
vaan omasta erityisalastaan tai erityisistä kokemussäännöistä, eivät sisälly tässä
väitöskirjassa tarkoitettuun todistajan käsitteeseen. Määritelmä poikkeaa todistajan juridisesta käsitteestä, mutta noudattaa todistajanpsykologisessa kontekstissa
käytettyä määritelmää.90 Mainittu määritelmä on tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukainen, sillä henkilön muistikuviin, havaintoihin ja tulkintaan vaikuttavat
tekijät ovat lähtökohtaisesti samoja niin todistajilla kuin asianosaisillakin.
Myös käsitettä henkilötodistelu käytetään tässä esityksessä samassa merkityksessä eli termi käsittää todistajien ja asianosaisten omia havaintoja koskevat
kertomukset mutta rajaa ulkopuolelleen asiantuntijatodistajat.
Todistusoikeus ja todistelu jaetaan usein todistelumenettelyihin ja todistusharkintaan. Todistelumenettelyssä esitellään ja vastaanotetaan todisteet ja siinä
asianosaiset ovat aktiivisia, kun taas todistusharkinta kuuluu tuomioistuimelle.
Todistelu ja todistusoikeuden piiri eivät kuitenkaan rajaudu yksin oikeudenkäyntiin, vaan jo esimerkiksi sitä edeltävään valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen.91
Siten tässä tutkimuksessa todistusoikeuden piiriin luetaan laajasti kaikki todis-
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Mm. Stanikić 2016; Stanikić 2015; Autio – Karjala 2011. Ks. myös luku 2 kokoomateoksessa Santtila –
Weizmann-Helenius 2008.

90

Stanikić 2014, s. 75–76. OK 17:29.1:n mukaan todistajalla tarkoitetaan asianosaispiirin ulkopuolista
henkilöä.

91

Rudanko 2020, s. 26–28.
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teiden kartoittamiseen ja tiedonkeruuseen liittyvä toiminta. Samoin oikeudenkäyntiprosessi kattaa tutkimuksessa paitsi varsinaisen istuntokäsittelyn, myös
sitä ennen tapahtuvat valmistelevat toimet (esitutkintaa lukuun ottamatta) sekä
sen jälkeen tehtävät ratkaisuun tähtäävät toimet.
Väitöstutkimuksessa asianajajista, julkisista oikeusavustajista sekä luvan
saaneista oikeudenkäyntiavustajista käytetään yhteisnimitystä avustaja tai oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäyntikuulemisen yhteydessä käytetty nimitys
kuulustelija viittaa puolestaan sekä edellä mainittuihin oikeudenkäyntiavustajiin
että syyttäjään.
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2

2.1

HENKILÖTODISTELUN OIKEUDELLISET
LÄHTÖKOHDAT
Todistajankertomuksen elinkaari
oikeudenkäyntiprosessissa

Oikeudenkäynnissä selvitettävät seikat jaotellaan oikeudellisiin kysymyksiin ja
faktakysymyksiin.92 Henkilötodistelun, kuten todistelun yleisesti, tavoitteena on
faktakysymysten eli jutun olennaisten tapahtumien ja tosiseikkojen selvittäminen. Siten henkilötodistelun lähtökohtaisena tavoitteena on selvittää niin kutsuttu
aineellinen totuus eli faktinen historiallinen tapahtumainkulku.93
Tosiasiassa faktojen selvittämistä kuitenkin rajoittavat monet tekijät.94 Tuomioistuimessa esitetty todistelu tarjoaa jo lähtökohtaisesti vain rajatun ”heijastuksen” tosielämästä. Lisäksi tietyt lain asettamat rajoitukset, kuten OK 17:10–23:ssä
luetellut todistuskiellot tai OK 17:25:n hyödyntämiskiellot, voivat rajoittaa faktojen
perusteellista kartoittamista. Toisaalta myös eri prosessitoimijoiden totuuden tavoittelu on eri tasoista. Syyttäjä pyrkii selvittämään totuutta objektiivisesti, kun
taas avustajien tulee ensisijaisesti valvoa asiakkaansa etua, joskin lain ja tapaohjeiden sallimissa puitteissa.95 Osapuolten intressinä on luonnollisesti yleensä vain
oman edun mukaisten faktojen selvittäminen. Adversiaalista prosessia mukaillen
menettelyllinen ideaali onkin, että molempien osapuolten tasapuolinen oikeus tuo-
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Aiheesta yleisesti Lindell 1987. Ks. myös Tuori 2007, s. 26, jonka mukaan mainittu jaottelu kuuluu
”oikeudellisille toimijoille yhteiseen oikeuskulttuuriseen esiymmärrykseen”. Lisäksi ks. Saranpää 2010,
s. 1; Klami 2000, s. 15. Oikeus- ja tosiseikkakysymysten jaottelu ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä eikä
välttämättä tarkoituksenmukaistakaan, ks. Ho 2008, s. 1–2.

93

Pölönen – Tapanila 2015, s. 26.

94

Pölönen – Tapanila 2015, s. 28–29.

95

Pölönen – Tapanila 2015, s. 29–30.
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da kattavasti esiin omia argumentteja tukevat seikat ja todisteet tarjoaa parhaat
valmiudet oikeudenmukaiselle ja perusteelliselle oikeudenkäynnille.96
Tässä luvussa tarkastellaan oikeudenkäyntiprosessin keskeisiä vaiheita ja eri
toimijoiden rooleja todistajankertomusta koskevan sääntelyn ja tavoitteiden näkökulmasta. Prosessi, jonka läpi todistajankertomus kulkee, voidaan jakaa ennen oikeudenkäyntiä tapahtuvaan selvitysvaiheeseen, oikeudenkäynnissä tapahtuvaan
vastaanottovaiheeseen sekä kertomuksen arviointivaiheeseen. Selvitysvaiheessa
oikeudenkäyntiavustajat ja syyttäjä kartoittavat mahdollisia todistajia ja voivat olla
heihin yhteydessä tiedustellakseen todistajien havaintoja tapahtumista. Lisäksi
oikeudenkäyntiavustajat usein valmistelevat todistajaa oikeudenkäyntikuulemista
varten.97 Virallisesti todistajankertomus otetaan vastaan suullisessa ja välittömässä oikeudenkäynnissä. Lopuksi tuomioistuin tekee todistajankuulustelun perusteella arvionsa todistajankertomuksen näyttöarvosta sekä siitä, mitä asiassa on
kokonaisuudessaan tullut näytetyksi ja mitä ei.
Kuvio 1:

Kuvio 1: Todistajankertomuksen elinkaari

Kuvio 2:

96

Oikeudenkäyntimenettelyssä voidaan tehdä karkea jaottelu inkvisitoriseen eli tuomarivetoiseen tai
adversiaaliseen eli asianosaisvetoiseen prosessiin (rikosprosessissa akkusatorinen eli syyttäjävetoinen
malli on myös adversiaalista). Oikeudenkäynnin asianosaisvetoisuus heijastuu myös siihen, millaista
totuutta prosessissa tavoitellaan. Mitä lähempänä menettely on inkvisitorista prosessia, sitä kapeammat
ovat osapuolten mahdollisuudet osallistua asian selvittämiseen ja sitä keskeisempää on aineellisen
totuuden selvittäminen. Mitä puhtaammin menettely puolestaan edustaa adversiaalista mallia, sitä
enemmän selvitys on osapuolten harteilla, ja aineellisen totuuden sijaan korostuu muodollisen,
prosessuaalisen totuuden selvittäminen. Ks. Robberstad 1999, s. 103–135. Suomen, kuten myös muiden
Pohjoismaiden, oikeudenkäyntiprosessia voidaan kuvata lähtökohtaisesti adversiaaliseksi, joskin se
sisältää myös inkvisitorisia piirteitä. Mallille on tyypillistä, että osapuolet esimerkiksi määrittävät pitkälti
oikeudenkäynnin kohteen ja esittävät todistelua, kun taas tuomioistuin pysyy pääasiassa passiivisena.
Kuitenkin tuomioistuimella on oikeus mm. esittää todistajalle kysymyksiä, puuttua epäselvyyksiin ja
sopimattomiin kysymyksiin sekä jossakin määrin hankkia oma-aloitteisesti todistelua. Ks. aiheesta
Stridbeck – Granhag 2010, s. 20; Pölönen 2003, s. 51–53; Robberstad 1999, s. 103–108 ja 117–119. Pölönen
näkee, että inkvisitorisilla piirteillä on kuitenkin suomalaisessa prosessissa nykyisin lähinnä täydentävä
merkitys.

97

Oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää, ensisijaisesti päämieheltä, ketkä tahot
voisivat tietää asian kannalta relevanteista tosiseikoista. Rikosasiassa tiedonkeruu alkaa luonnollisesti
jo esitutkinnasta, jossa poliisiviranomainen kuulustelee mahdolliset todistajat sekä asianosaiset.
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Seuraavaksi käsitellään henkilötodistelua ohjaavia periaatteita. Jaksossa 2.3
tarkastellaan eri prosessitoimijoiden rooleja ja menettelysääntöjä todistajankertomuksen selvitys- ja vastaanottovaiheissa. Jaksossa 2.4 käsitellään puolestaan
todistajankertomuksen arviointivaiheeseen liittyviä periaatteita, rajoituksia sekä
apuvälineitä.

2.2

Henkilötodistelua ohjaavia periaatteita

Henkilötodistelua ohjaavat tietyt oikeusperiaatteet. Oikeusperiaatteet ovat normatiivisia arvoja ja tavoitteita.98 Toisin kuin oikeudelliset säännöt, joita on noudatettava ehdottomina, joko/tai-luonteisina määräyksinä, periaatteet ovat pehmeämpiä suuntaviivoja, joita hyödynnetään ”enemmän tai vähemmän”.99 Ne eivät siten
ratkaise lopputulosta, vaan toimivat eräänlaisina optimointikäskyinä sääntelyn
tulkinnassa ja soveltamisessa.100 Osa oikeusperiaatteista tukee toisiaan, osa taas
on keskenään ristiriidassa. Lainsoveltajan tuleekin jokaisessa yksittäistapauksessa
etsiä periaatteiden väliltä niin sanottua optimipistettä.101
Oikeusperiaatteet ovat välttämättömiä apuvälineitä, jotka täydentävät säännöksiä. Säännöt sisältävät väistämättä aukkoja ja tulkinnanvaraisuuksia. Näin
ollen kiperissä tulkintatilanteissa subsumptioloogisen mallin102 mukaan suoritettu deduktiivinen päättely oikeussääntöjen perusteella ei usein riitä tarjoamaan
yksiselitteistä ratkaisua. Koska sääntöihin sisältyy kuitenkin arvolatausta, jota
oikeusperiaatteet heijastelevat, voivat periaatteet ohjata vaikeassa punnintatilanteessa kohti oikeaa ratkaisua.103
Oikeusperiaatteet taittavat oikeusjärjestystä kohti moraalia. Erona moraalisiin arvoihin oikeusperiaatteet nauttivat kuitenkin institutionaalista tukea.104
Institutionaalinen tuki tarkoittaa jonkin oikeudellisen ratkaisuperusteen tai arviointikriteerin yhteisöllistä hyväksymistä sääntösidonnaisissa ja oikeudellisesti
merkityksellisissä käytännöissä. Raimo Siltala puhuu oikeusperusteen rakenteistuneisuudesta eli vakiintuneisuudesta. Selkeästi institutionaalista tukea nauttivat
esimerkiksi lainsäädännössä, tuomioistuinten ratkaisukäytännössä sekä tietyis-
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Aarnio 2011, s. 82.

99

Fredman 2018, s. 91–92; Aarnio 2011, s. 82.

100 Pölönen 2003, s. 39, alaviite 80.
101 Aarnio 2011, s. 82.
102 Subsumptiolooginen malli seuraa syllogismipäätelmää, jossa oikeudellinen lopputulos johdetaan
deduktiivisesti vertaamalla normipremissin eli aineellisoikeudellisen normin tunnusmerkistöä
faktapremisseihin eli oikeustosiseikkoihin. Ks. mm. Saranpää 2010, s. 17; Tuori 2000, s. 52–53.
103 Tuori 2000, s. 52–53. Ks. myös Pölönen 2003, s. 40.
104 Launiala 2013, s. 28.
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sä sopimuskäytännöissä muodostuneet perusteet.105 Osa oikeusperiaatteista on
kirjattu suoraan säännöksiin, mutta osa voi saada tukensa muista perusteista.
Institutionaalinen tuki on kuitenkin aina edellytys oikeudellisen periaatteen sitovuudelle.106 Oikeusperiaatteet eivät itse lukeudu varsinaisiin oikeuslähteisiin,
vaan pikemminkin ne ovat oikeuden ainesosia, joista oikeuslähteet antavat informaatiota.107
Jokaisella oikeudenalalla on omat keskeisimmät oikeusperiaatteensa. Prosessioikeuden alalla periaatteita voidaan jaotella muun muassa menettelyn teknistä ja käytännön toteutusta koskeviin menettelyperiaatteisiin, prosessitoimijoiden
työnjakoa koskeviin rooliperiaatteisiin sekä konkreettisten keinojen ”yläpuolelle”
nouseviin arvo- ja tavoiteperiaatteisiin.108 Henkilötodistelun kannalta keskeisimpiä periaatteita ovat menettelyperiaatteista välittömyys-, suullisuus- ja keskitysperiaatteet. Henkilötodistelun arvioinnissa keskeinen on myös vapaan todistusharkinnan periaate, jota käsitellään tarkemmin jaksossa 2.4.1. Arvoperiaatteista
keskeisin on kontradiktorinen eli kuulemisperiaate sekä siihen sisältyen erityisesti
vastapuolen kuulemisen periaate. Tavoiteperiaatteista merkittävimpiä ovat varmuusperiaate sekä sitä rajaava prosessiekonomian periaate.
Todistajankertomus vastaanotetaan välittömässä, suullisessa ja keskitetyssä oikeudenkäynnissä. Todistelun välittömyydellä tarkoitetaan tuomioistuimen
velvollisuutta perustaa näyttöratkaisunsa vain välittömässä oikeudenkäynnissä
esitettyyn tai siellä esitetyn perusteella pääteltäviin seikkoihin. Välittömyysperiaate sisältää kolme keskeistä elementtiä: Ensinnäkin todisteet tulee pääsäännön
mukaan esittää suoraan sille tuomarille tai kokoonpanolle, joka tutkii ja ratkaisee
asian.109 Toiseksi esitetyn todistelun tulee perustua alkuperäisiin ja parhaisiin
todistelukeinoihin. Kolmanneksi ratkaisut tulee antaa viivytyksettä todistelun
vastaanottamisen jälkeen.110
OK 6:5:ssä turvattu keskitysperiaate edellyttää puolestaan todistelun yhtäjaksoista vastaanottamista. Todisteiden keskitetty ja yhtäjaksoinen esittäminen
pääkäsittelyssä pyrkii takaamaan sen, että tuomioistuin saisi kaiken todistusaineiston kerralla ja kykenisi näin paremmin hallitsemaan ja muistamaan aineiston.

105 Siltala 2003, s. 212–214. Institutionaalisen tuen ajatus on lähtöisin Ronald Dworkinin oikeusteoriasta,
ks. Dworkin 1978, s. 40–41.
106 Fredman 2018, s. 91–92; Pölönen 2003, s. 36–37. Aarnio hahmottaa oikeussääntöjen ja -periaatteiden eri
tyypit neliportaisena liukuvana asteikkona, johon kuuluvat 1) säännöt, 2) periaatteen kaltaiset säännöt,
3) säännön kaltaiset periaatteet ja 4) periaatteet. Ks. Aarnio 2006, s. 304.
107 Tuori 2000, s. 175.
108 Jokela 2015, s. 76.
109 HE 46/2014 vp, s. 45; HE 15/1990 vp, s. 5–6. Ks. myös Jokela 2018, s. 21; Ekelöf – Edelstam – Heuman
2009, s. 27–29; Lappalainen 2001, s. 163–174.
110 HE 15/1990 vp, s. 5–6. Ks. myös Jokela 2018, s. 21; Lappalainen 2001, s. 163–174.
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Siten keskitetty todistelu edesauttaa todisteiden luotettavaa arviointia. Keskitys
toki tukee olennaisesti myös todistelun välittömyyden toteutumista.111
Suullisuusperiaate edellyttää, että tuomioistuin voi perustaa ratkaisunsa
vain suullisessa menettelyssä annettuihin todisteisiin.112 Henkilötodistelun tulee
niin ikään olla lähtökohtaisesti suullisesti esitettyä.113 Tämä vaatimus kytkeytyy
parhaan todistelun periaatteeseen (the best evidence rule).114 Henkilötodistelun
suullisuudella pyritään turvaamaan todistajankertomuksen luotettavuutta sekä
ehkäisemään esimerkiksi sitä, että kertomus olisi jonkun toisen tahon sanelema.115
Suullinen käsittely tukee lisäksi hyvää prosessinjohtoa, sillä suullisuus antaa tuomioistuimelle mahdollisuuden tiedustella epäselviksi jääneitä seikkoja suoraan
todistajalta.116 Suullinen käsittely tukee siten ainakin tältä osin oikeudenkäynnin
varmuutta, minkä lisäksi se tukee käsittelyn julkisuutta.117
Välittömyys, keskitys ja suullisuus edistävät kokonaisuudessaan aineellisen
totuuden selvittämistä ja turvaavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.118 Muun muassa Pölönen pitää välittömyysperiaatetta näistä tärkeimpänä
erityisesti siksi, koska se turvaa oikeudenkäyntiaineiston esittämisen siten, että
päätöksentekijä kykenee pitämään aineiston mielessään ja hyödyntämään sitä
tehokkaasti todistusharkinnassaan.119
Suullisen ja välittömän käsittelyn hyötyihin liittyy kuitenkin myös virheellisiä
käsityksiä. Perinteisesti on muun muassa pidetty keskeisenä, että tuomioistuin voi
omin silmin havainnoida todistajan ilmeitä ja eleitä ja tehdä näiden seikkojen perusteella päätelmiä todistajankertomuksen todenperäisyydestä.120 Kuten myöhemmin tullaan tarkemmin esittämään, psykologinen tutkimus on osoittanut tämän
käsityksen virheelliseksi, ja se onkin nykyisin torjuttu myös oikeuskäytännössä ja
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HE 82/1995 vp, s. 14; HE 15/1990 vp, s. 6. Ks. myös Jokela 2018, s. 22–23; Lappalainen 2001, s. 174.
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HE 82/1995 vp, s. 24 ja 143; HE 15/1990 vp, s. 5. Ks. myös Jokela 2018, s. 546.
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Poikkeukset todistajankertomuksen suullisuudesta on lueteltu OK 17:24:ssä.

114 Jokela 2018, s. 18.
115

Pölönen 2003, s. 48.

116

Jokela 2018, s. 19; Pölönen 2003, s. 49.
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HE 15/1990 vp, s. 5. Ks. myös Jokela 2018, s. 18–19; Pölönen 2003, s. 48. Suullisuusperiaate kytkeytyy
läheisesti EIOS 6(1) artiklaan, jossa edellytetään oikeudenmukaista ja julkista oikeudenkäyntiä ( fair and
public hearing). Tämä edellytys sisältää asianosaisen oikeuden saada esittää asiansa suullisesti suoraan
tuomioistuimelle.

118 Jokela 2018, s. 21–22; Pölönen 2003, s. 48.
119

Pölönen 2003, s. 48.

120 Esimerkiksi lain esitöissä on esitetty tämä näkemys pohdittaessa todistajan läsnäolon merkitystä, ks. HE
46/2014 vp, s. 99; HE 83/2001 vp, s. 33. Ks. myös Lappalainen 2001, s. 165.
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-kirjallisuudessa.121 Lisäksi on esitetty, että suullisessa käsittelyssä kyettäisiin paremmin välttämään esimerkiksi todistusharkintaan vaikuttavat ennakkoluulot
ja yleistykset.122 Tähänkin oletukseen on nähdäkseni suhtauduttava varauksellisesti. Vaikka henkilötodistelun suullisuus voi toki ehkäistä välikäsiä, voi etenkin
todistajan ulkoisen olemuksen ja käyttäytymisen havainnointi altistaa arvioijan
tahattomille ennakkokäsityksille tai kognitiivisille vinoumille, jotka voivat vääristää todistusharkintaa. Näihin kysymyksiin palataan tarkemmin luvussa 4.
Arvoperiaatteista henkilötodistelun kannalta keskeisin on kontradiktorinen
periaate eli kuulemisperiaate (audiatur et altera pars). Kontradiktorisuus tarkoittaa ensinnäkin, että asianosaisille tulee taata oikeudenkäynnissä tilaisuus tulla
kuulluksi sekä esittää asiasta omat väitteensä ja niiden tueksi esitettävät todisteet. Toiseksi periaate tarkoittaa, että osapuolilla on oikeus saada tietoonsa kaikki
asiassa esitetyt todisteet ja taata mahdollisuus niiden kommentointiin.123 Kontradiktorisuus sisältää myös oikeuden kuulustella vastapuolen nimeämiä todistajia
(vastakuulusteluoikeus).124 Kontradiktorisuus onkin käytännössä kiinteästi yhteydessä suullisuus- ja välittömyysperiaatteisiin.125 Kontradiktorisen periaatteen
taustalla on ennen muuta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja tasapuolisen
osallistumisoikeuden turvaaminen sekä pyrkimys edistää aineellisen totuuden
selvittämistä.126
Yleisesti oikeudenkäynnin keskeisimpänä periaatteena voidaan pitää tarkoituksenmukaisuusperiaatetta. Tämä sisältää kolme alaperiaatetta: oikeudenkäyntimenettelyn tulisi olla mahdollisimman varmaa, nopeaa ja halpaa.127 Nämä
periaatteet ovat keskenään ristiriidassa. Varmuutta voidaan pitää lähtökohtaisesti
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Ks. KKO 2013:96, kohta 8; KKO 2019:54, kohta 11; KKO 2021:5, kohta 21. Ks. myös OM 2020:20, s.
36 sekä EOAK/8166/2020, s. 8–9. Jälkimmäisessä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa
videotallennustyöryhmän mietinnöstä esitetään, että videoitujen todistajankertomusten lisäksi
ylemmissä oikeusasteissa tulisi jatkossa olla mahdollista hyödyntää tietyissä tilanteissa myös litteroituja
todistajankertomuksia. Lausunnossa huomautetaan, että videotallennustyöryhmä on suhtautunut
torjuvasti litterointeihin ilmeisesti siksi, että toisin kuin videoiduissa kertomuksissa, litteroitujen
kertomusten avulla ei kyetä tarkastelemaan esimerkiksi todistajan puheen sävyjä ja muuta nonverbaalista
viestintää. Todistajanpsykologiseen tutkimukseen viitaten lausunnossa kuitenkin todetaan perustellusti,
ettei näillä seikoilla tulisi olla merkitystä todistajankertomuksen luotettavuuden arvioinnissa, eikä
tuomioistuimen ratkaisuja osaksikaan perustella tällaisilla seikoilla. Sen sijaan perustelut pohjautuvat
kertomuksen sisällöstä ilmeneviin seikkoihin. Siten tallennuksen muodolla ei tulisi olla tässä suhteessa
merkitystä. Ks. aiheesta myös Väisänen – Korkman 2014, s. 732–734.

122 Pölönen 2003, s. 48–49.
123 Ervo 2006, s. 57; Pölönen 2003, s. 82–83; Lappalainen 2001, s. 176–177; Virolainen 1995, s. 212–216.
124 Ervo 2006, s. 57; Virolainen 1995, s. 216. Ks. myös Pölönen 2003, s. 84. Vastapuolen kuulemisen periaate
on myös EIS 6 artiklan yksi keskeisiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruspilareita.
125 HE 82/1995 vp, s. 143. Ks. myös Jokela 2018, s. 22.
126 Ervo 2006, s. 61; Pölönen 2003, s. 83; Virolainen 1995, s. 214.
127 Tirkkonen 1981, s. 21.
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tärkeimpänä, mutta siihenkään ei voida pyrkiä keinoja kaihtamatta.128 Henkilötodistelun arvioinnissa tuomioistuin joutuu tasapainoilemaan näiden vastavoimien
välillä punnitessaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon resursseja se voi käyttää yksittäisen todistajankertomuksen luotettavuuden arviointiin tai yleisemmin koko
asian selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Toisaalta punninta-asetelma on käsillä
myös laajemmassa kontekstissa, kun arvioidaan tuomioistuinlaitoksen resursseja
esimerkiksi kouluttaa tuomareita todistajanpsykologisista kysymyksistä tai muista
näytön arvioinnin apuvälineistä, taikka tarjota tuomareille mahdollisuutta saada
palautetta antamistaan näyttöratkaisuista. Kuten tässä tutkimuksessa tullaan
esittämään, resursointi näihin seikkoihin olisi ensisijaisen tärkeää, sillä niiden
vaikutus oikeusvarmuuden parantamiseen on merkittävä.

2.3

Todistajankertomuksen selvittäminen ja
vastaanottaminen

2.3.1 Eri prosessitoimijat todistajankertomuksen selvitys- ja
vastaanottovaiheissa
2.3.1.1 Oikeudenkäyntiavustaja päämiehen edun valvojana
Tässä jaksossa käsitellään eri prosessitoimijoiden, tarkemmin oikeudenkäyntiavustajien, syyttäjien ja tuomarin, roolia henkilötodistelun käsittelyssä. Huomiota
kiinnitetään erityisesti eri toimijoiden tavoitteisiin ja velvollisuuksiin suhteessa
henkilötodistelun keskeisimpään funktioon eli faktojen selvittämiseen.
Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana voi eräitä poikkeuksia lukuun
ottamatta toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.129 Asianajajien velvollisuuksia määrittävät erityisesti laki asianajajista (AAL) sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (tapaohjeet).130 Julkiset
oikeudenkäyntiavustajat ovat myös oikeudenkäyntiavustajan toimessaan velvollisia noudattamaan hyvää asianajajatapaa.131 Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa säätelee puolestaan laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
(AvustajaL). AvustajaL:n säännökset eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä, vaan tar-

128 Tirkkonen 1981, s. 21, av 30. Rikosprosessista ks. myös HE 82/1995 vp, s. 16: ”Rikosasian ratkaisun tulee
– – aina olla myös aineellisesti oikea. Tämän vuoksi oikeudenkäynti rikosasiassa tulee järjestää siten, että
todennäköisyys asian virheelliseen ratkaisemiseen on mahdollisimman vähäinen.” Lisäksi ks. Jackson –
Summers 2012, s. 15.
129 OK 15:2.
130 AAL 5.1 §:n mukaan ”asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä
kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa”.
131
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Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) 8.1 §:n mukaan: ”Julkisten
oikeusavustajien on noudatettava kaikissa toimeksiannoissaan hyvää asianajajatapaa”.

vittaessa yksityiskohtaisempaa sisältöä lupalakimiehen velvollisuuksiin voidaan
hakea hyvästä asianajajatavasta sekä sitä koskevasta käytännöstä.132
Oikeudenkäyntiavustajat, asianajajat ja asianajajalaitos ovat oikeudenhoitoa kannatteleva orgaani.133 Oikeudenkäyntiavustajien päätehtävä on huolehtia
asiakkaidensa – niin yksilöiden kuin yhteisöjen – oikeusturvan toteutumisesta laillisin keinoin ja asian muiden tahojen asemaa ja oikeuksia kunnioittaen.134
Samalla toiminnan tulee kuitenkin myös tukea koko oikeusjärjestyksen toimivuutta.135 Oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiavustajan rooli ja tehtävät ovat niin
ikään alisteisia oikeudenkäyntiprosessin keskeisille tavoitteille. Henkilötodistelun
käsittelyssä avustajan toiminnassa tulevat punnittavaksi vastakkaiset velvoitteet
– toisaalta asiakkaan edun valvominen, toisaalta faktojen totuudenmukainen ja
perusteellinen selvittäminen.
Oikeudenkäyntiavustajan keskeisin tehtävä on valvoa asiakkaansa etua ja
oikeutta.136 Hänen tulee ennen muuta toimia päämiehensä oikeudellisena neuvonantajana ja oikeudellisten etujen valvojana. Kuitenkin avustajan tehtävänä
on laajemminkin auttaa päämiestään löytämään ongelmaansa optimaalinen ratkaisu. Siten rooliin kuuluu laajasti päämiehen konfliktinhallinta, käsittäen muun
muassa konfliktien ehkäisyn, analysoinnin, käsittelyn ja ratkaisemisen.137 Tässä
työssään avustajan tulee huomioida paitsi päämiehen juridiset, myös esimerkiksi
psykologiset ja taloudelliset edut.138
Avustajan tulee voida luottaa asiakkaansa kertomaan eikä hänellä ole erityistä velvollisuutta tarkistaa kertomuksen paikkaansa pitävyyttä, ellei erityisiä syitä
tai epäilyjä ilmene.139 Tietoihin voi vedota niin kauan, kunnes ilmenee, etteivät ne
ole tosia. Arvioitaessa asianajajan toimintaa ei siten huomioida, mitä hänen olisi
pitänyt tietää, vaan mitä hän tosiasiassa tiesi.140
Henkilötodisteluun liittyvät avustajan toimet kytkeytyvät päämiehen edun
valvomiseen. Avustaja kartoittaa relevantit todistajat, tarvittaessa valmistelee hei-

132 HE 318/2010 vp, s. 1, 17, 24 ja 30. Esitöissä todetaan lainsäätäjän tarkoittaneen, että lupalakimiehet
ovat velvollisia oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä toimiessaan noudattamaan asiallisesti
samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeudenkäyntiavustajat. Ks. myös
oikeuskanslerin 16.5.2018 lausunto OKV/21/20/2018, jossa korostetaan tarvetta yhdenmukaistaa luvan
saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaa sekä rehellisyyttä ja sopivuutta koskevia edellytyksiä
vastaamaan asianajajia koskevia säännöksiä.
133 Kunnas 2005, s. 1297–1298.
134 HE 318/2010 vp, s. 4. Ks. myös Peltonen 2017a, s. 174 ja 177–178. Tässä tutkimuksessa keskitytään
yksinomaan oikeudenkäyntiavustajan rooliin oikeudenkäyntitoimeksiannon hoitamisessa. Avustajan
työhön voi kuitenkin luonnollisesti kuulua muitakin tehtäviä.
135 HE 318/2010 vp, s. 4.
136 Tapaohjeet, kohta 3.1 ja AvustajaL 8.1 §:n 1 kohta. Ks. myös Pölönen 2003, s. 389.
137 Ervasti 2017, s. 109–111.
138 Ervasti 2017, s. 109. Ks. myös Fredman 2018, s. 9.
139 Tapaohjeet 8.2 kohta.
140 Ylönen 2018, s. 472–473.
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dät sekä kuulustelee todistajia oikeudenkäynnissä. Kommunikoidessaan todistajan kanssa avustaja pyrkii lain ja tapaohjeiden sallimissa puitteissa toimimaan
aina päämiehen edun edellyttämällä tavalla. Avustajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus tuoda esiin vain päämiehen etua tukevia todisteita ja argumentteja.141
Toisaalta avustajan ammatilliset bona fides -velvollisuudet velvoittavat häntä huomioimaan toiminnassaan myös muut tahot ja osapuolet.142 Avustajan tulee menetellä rehellisesti ja hänellä on ehdoton valehtelukielto.143 Asianajajalta
edellytetään myös yleisesti kunniallista toimintaa. Tämä edellyttää asiallista ja
moitteetonta käyttäytymistä paitsi päämiestä, myös muita oikeudenkäynnin osapuolia kohtaan.144 Asianajajan tulee toiminnassaan välttää kaikkea sellaista, mikä
saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.145 Todistajankertomusta selvittäessään oikeudenkäyntiavustaja ei saa pyrkiä
vaikuttamaan todistajaan sopimattomasti.146 Ilman asian hoitamisen kannalta
välttämätöntä syytä asianajaja ei myöskään saa esittää sellaisia lausumia, jotka
ovat omiaan saattaman todistajan halveksituksi.147 Lisäksi asianajajan ei tule menetellä tavalla, joka on omiaan johtamaan todistelun tai todistajankertomuksen
vääristymiseen.148
Käytännössä avustajan rooli todistajankertomuksen sisällön selvittämisessä ja vastaanottamisessa on merkittävä. Sekä valmistelussa että todistajankuulustelussa kuulustelija pyrkii keräämään informaatiota henkilöltä, jolla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta oikeudenkäynneistä, jolla ei
usein ole lainopillista ymmärrystä ja joka saattaa jännittää tai jopa pelätä todistamistilannetta.149 Siten tiedonkeruun onnistumiseen vaikuttaa keskeisesti se, kuinka kuulustelija kommunikoi todistajan kanssa, millaista äänenpainoa tai kyselytahtia hän käyttää tai millaisen kuulusteluympäristön ja
-ilmapiirin hän luo tilanteessa.150 Avustaja voi usein joutua tasapainoilemaan sen
välillä, kuinka hän voi saada päämiehen edun mukaiset tiedot todistajalta ilman,

141 Tapaohjeet 8.2 kohta, jonka mukaan ”asianajajalla ei ole velvollisuutta, eikä vastoin asiakkaan tahtoa
oikeutta esittää asiakkaan kannalta vahingollista todistetta tai tietoa, ellei tähän ole lakiin perustuvaa
velvollisuutta”. Asianajajan tulee siten keskittyä vain päämiehelleen edullisten seikkojen toteen
näyttämiseen. Ks. myös Virolainen – Pölönen 2004, s. 414–415; Pölönen 2003, s. 376–380.
142 Peltonen 2017a, s. 175; Peltonen 2017b, 214; Virolainen 1995, s. 551.
143 Tapaohjeet: 8.2 kohta ja AvustajaL 8.1 §:n 17 kohta: ”asianajaja/oikeudenkäyntiavustaja ei saa antaa
tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi.”
144 Ylönen 2018, s. 323–325.
145 Tapaohjeiden kohta 3.5.
146 Tapaohjeet, kohta 8.4 ja AvustajaL 8.1 §:n 18 kohta. – Nimenomainen uhkailu tai muu vastaava menettely
ovat myös RL 15:9:n nojalla rangaistavia. Tapaohjeiden ja AvustajaL:n säännökset ovat kuitenkin
rangaistavaa menettelyä huomattavasti tiukempia, ks. Fredman 2013, s. 145.
147 Tapaohjeet, kohta 8.4.
148 Tapaohjeet, kohta 8.2.
149 Välikoski 2004, s. 16; Raijas 2001, s. 357–365; Välikoski 2000a, s. 24–25 ja 59–60.
150 Välikoski 2004, s. 16.
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että hän esimerkiksi painostaa todistajaa kaunistelemaan kertomusta päämiehen
edun mukaisesti.151
Avustajan rooli totuuden selvittämisessä on siten nähtävä passiivisena –
hänen ei tarvitse eikä kuulukaan etsiä objektiivisesti totuutta152, mutta toisaalta
hän ei myöskään saa vääristellä sitä.153 Käytännössä avustajat kuitenkin menettelevät toisinaan tavalla, joka saattaa – tahattomastikin – vääristää todistajankertomusta ja siten vaikeuttaa faktojen selvittämistä.154 Lisäksi on menettelyjä,
jotka voivat sisältää riskin kertomuksen vääristymisestä, mutta toisaalta ne voivat
myös edistää asian perusteellista selvittämistä. Avustajat joutuvat siten jatkuvasti
tasapainoilemaan vastakkaisten velvollisuuksien ja punnintatilanteiden välillä.155
Ammattieettiset normit on myös tarkoituksellisesti kirjoitettu väljästi, jättäen
avustajille varsin laajaa harkintavaltaa oman menettelyn asiallisuudesta ja eettisyydestä.156 Tämä korostaa avustajien itsenäistä vastuunkantoa.

2.3.1.2 Syyttäjä julkisen intressin edustajana
Syyttäjällä on oikeudenkäyntiavustajaa selkeämpi rooli aktiivisena totuuden
selvittäjänä.157 SyyttäjäL:n 2:9:n mukaan ”[s]yyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta hänen käsiteltävänään olevassa asiassa
tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudellisesti asianosaisten oikeusturvan ja yleisen
edun edellyttämällä tavalla”. Syyttäjällä on eräänlainen kolmoisrooli: Ensinnäkin
syyttäjä on rikosprosessin ”moottori”, joka vie asiaa eteenpäin. Toisaalta syyttäjä
toimii ”suodattimena” seuloessaan syyteharkinnassa oikeuskäsittelyyn vietävät tapaukset niistä tapauksista, joista syytettä ei tule syystä tai toisesta nostaa. Kolmanneksi syyttäjä arvioi syyteharkintavaiheessa todistelua ja näytön riittävyyttä.158

151

Artikkeleissa 1 ja 2 esitellään yksityiskohtaisemmin ratkaisuja tällaisiin punnintatilanteisiin todistajan
valmistelussa ja vastakuulustelussa.

152 Aarnio 2010, s. 545.
153 Pölönen – Tapanila 2015, s. 31.
154 Näitä menettelyjä tarkastellaan yksityiskohtaisesti artikkeleissa 1 ja 2.
155 Asianajajien perusarvot ovat: lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja
kunniallisuus, ks. tapaohjeet, kohta 3. Tapaohjeisiin kirjatut säännöt on johdettu näistä perusarvoista.
Tapaohjeet sisältävät kuitenkin vain keskeisimmät velvollisuudet, eivätkä ne siten ole tyhjentäviä.
Kirjatun säännön puuttuessa hyväksyttävä käytänne tulee johtaa näistä perusarvoista. Ks. Tapaohjeiden
kommentaari 2011, s. 5. Ks. myös Ylönen 2018, s. 306; Peltonen 2017a, s. 175.
156 Esko 2017, s. 165. Ks. myös Pursiainen 2001, s. 43, jonka mukaan eettiset vaatimukset alkavat periaatteessa
vasta siitä, mihin sääntelyn asettamat vaatimukset loppuvat.
157 Pölönen – Tapanila 2015, s. 31. Ks. myös Robberstad 1999, s. 140.
158 SyyttäjäL 10 §, jonka mukaan ”syyttäjällä on itsenäinen ja riippumaton syyteharkintavalta”. Syyteharkinnan
aikana syyttäjä voi päättää myös tiettyjen pakkokeinojen käytöstä PKL 3 luvun mukaisesti. Ks. myös HE
17/2018 vp, s. 25.
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Tästä näkökulmasta syyttäjällä on näyttöharkintaa suorittaessaan tietynlainen
”tuomarin” rooli.159
Syyttäjiä velvoittaa hyvä syyttäjätapa, joka muodostuu syyttäjiä koskevista
normeista ja niiden tulkintaperiaatteista, valtakunnansyyttäjän kanteluratkaisuista sekä ylimpien lainvalvojien ratkaisukäytännöstä.160 Syyttäjälaitoksen eettisten
linjausten mukaan syyttäjien tulee kohdella kaikkia tasapuolisesti, etsiä totuutta
ja tavoitella oikeaa ratkaisua heidän käsittelemissään rikosasioissa.161 Syyttäjä
ajaa siten puolueettomasti julkista intressiä.162 Hänellä on velvoite selvittää faktoja
mahdollisimman objektiivisesti sekä tuoda tarvittaessa tuomioistuimen tietoon
myös syytettä vastaan puhuvia seikkoja.163 Objektiivisuusvaatimuksen ehdottomuus vaihtelee kuitenkin jonkin verran rikosprosessin eri vaiheissa. Vahvimmillaan vaatimus on esitutkinnassa ja syyteharkinnassa, joissa vallitsee merkittävä
ennakkokäsitysten aiheuttama oikeusturvariski. Sen sijaan oikeudenkäynnissä
syyttäjän asema on nähtävä lähempänä asianosaisen asemaa – hänen on voitava
edustaa näkemyksiään ja asemoida itsensä puolustuksen ”vastapuolena”.164 Tässäkään roolissa syyttäjän ei kuitenkaan tule luopua keskeisimmästä tavoitteestaan
etsiä puolueettomasti totuutta. Siten syytteen menestyminen ei ole syyttäjälle
”voitto” eikä sen hylkääminen ole ”häviö”, vaan keskeisintä on, että asia ratkaistaan mahdollisimman totuutta vastaavalla tavalla.165
Nämä lähtökohdat heijastuvat myös todistajankuulusteluun. Jos syyttäjä
uskoo esimerkiksi vastapuolen todistajan erehtyvän tai valehtelevan, on hänellä
oikeus ja velvollisuus suhtautua tähän kriittisesti ja pyrkiä esimerkiksi vastakuu-

159 Jokela 2018, s. 65–66; Virolainen – Pölönen 2004, s. 35–36; Pölönen 2003, s. 372. Ks. tarkemmin syyttäjän
roolista tuomiovallan käyttäjänä Jääskeläinen 1997, erit. s. 261 alkaen.
160 Toivola 2000, s. 594. Ks. myös Pölönen 2003, s. 372.
161

Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset: https://syyttajalaitos.fi/eettiset-linjaukset.

162 Pölönen 2003, s. 372–376.
163 Jonkka 1992, s. 56. Ks. myös Pölönen 2003, s. 372. Syyttäjän tulee huolehtia siitä, että jo esitutkinnassa on selvitetty riittävästi myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvia seikkoja, ks. ETL 4:1. – Ks. myös
Lidén – Gräns – Juslin 2019b: Tutkimuksessa havaittiin, että syyttäjät kykenivät vielä syyteharkinnassa
säilyttämään objektiivisuutensa varsin hyvin, mutta päätettyään nostaa syytteen syyttäjien käsitys vastaajan syyllisyydestä vahvistui merkittävästi. Ilmiössä on kyse vahvistusvääristymästä, jota käsitellään
tarkemmin jaksossa 4.3.
164 Vuorenpää 2007, s. 226–227; Virolainen – Pölönen 2004, s. 90. Ks. myös Pölönen 2003, s. 373. Vuorenpää
toteaa, että oikeudenkäynnissä syyttäjän tulee lähtökohtaisesti voida luottaa siihen, että puolustus huolehtii
esimerkiksi syytteelle vaihtoehtoisen hypoteesien esittämisestä. Toisaalta myös Vuorenpää korostaa,
että tarvittaessa syyttäjän on huolehdittava siitä, että vastaajan edun mukaisetkin seikat saatetaan
tuomioistuimen tietoon. Nähdäkseni syyttäjän objektiivisuusvaatimus voi siten korostua tilanteessa,
jossa vastaajalla ei ole avustajaa.
165 Pölönen 2003, s. 374; Jonkka 1992, s. 56.
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lustelussa osoittamaan todistajankertomus virheelliseksi.166 Toisaalta jos syyttäjä
havaitsee, etteivät syytteen edellytykset täytykään, hän voi aina vetäytyä todistajankuulustelusta tai koko syytteen ajamisesta (eli peruuttaa syytteen tai luopua
siitä).167 Tilanne voi olla käsillä esimerkiksi vastapuolen vakuuttavan todistelun
perusteella tai siksi, että syyttäjän oma avaintodistaja ei pystykään kertomaan
sellaisia seikkoja, joihin syyte keskeisiltä osin nojaa. Toisin kuin oikeudenkäyntiavustajalla, syyttäjällä on siten aina oikeus ikään kuin jättää asianosaisintressi
syrjään ja hyväksyä se, että syyte hylätään.168

2.3.1.3 Tuomari prosessin valvojana
Tuomarin rooli oikeudenkäyntiprosessissa jakautuu toisaalta järjestyksen ylläpitäjän, toisaalta jutun ratkaisijan rooliin. Todistajankertomusta vastaanotettaessa
tuomioistuimen tehtävänä on johtaa ja valvoa prosessia. Hänen tulee pyrkiä tarkentavin kysymyksin ja selvennyksin poistamaan asiaan kuulumattomia seikkoja sekä asianosaisten kysymyksissä havaitsemiaan epäselvyyksiä ja puutteita.169
Tuomari huolehtii, ettei todistajalta kysytä asiaankuulumattomia tai muutoin sopimattomia tai eksyttäviä kysymyksiä.170 Yleisesti tuomarin kuuluu siten valvoa
sitä, että osapuolet eivät menettele tavalla, joka voi hämätä todistajaa tai vääristää
totuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi osapuolten kysymyksiin tai käyttäytymiseen puuttumista tai muuta kontrollointia henkilötodistelun aikana.
Lisäksi puheenjohtajalla on velvollisuus pitää yllä kohteliasta ja asiallista
ilmapiiriä, ohjeistaa todistajaa tämän oikeuksista, velvollisuuksista sekä prosessiin liittyvistä käytännöistä ja pyrkiä muutoinkin mahdollisuuksien mukaan vähentämään todistajan jännitystä.171 Tuomarin olisi suositeltavaa myös informoida
todistajaa esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolista ja paikallaolijoista. Tällainen
todistajan orientointi on perusteltua etenkin silloin, jos todistajaa tullaan kuulemaan monista eri seikoista ja monelta taholta.172

166 Pölönen 2003, s. 374–375. Pölönen perustelee muun muassa aggressiivisenkin kuulustelutaktiikan olevan
syyttäjälle sallittua, kunhan sen voi perustella aineellisen totuuden selvittämisellä. Kuten myöhemmin
todetaan, aggressiivinen tai muutoin painostava kuulustelu ei kuitenkaan tutkimusten mukaan tosiasiassa
edistä totuuden selvittämistä missään tilanteessa, vaan se voi vääristää todistajankertomusta. Artikkelissa
2 käsitellään yksityiskohtaisemmin aggressiivisen kuulustelun haittoja.
167 Pölönen 2003, s. 375.
168 Pölönen 2003, s. 375.
169 OK 6:2a ja ROL 6:5.
170 OK 17:48.6. Ks. myös Jokela 2018, s. 634–635; Fredman 2013, s. 664–665. Tuomioistuimen voi olla
suositeltavaa käydä läpi kuulustelun säännöt ja kielletyt kysymykset osapuolten kanssa esimerkiksi
valmisteluistunnossa tai ennen todistelun vastaanottamista, ks. Helsingin Hovioikeuspiirin laatuhanke
2008, s. 34. Jokela huomauttaa, että myös syyttäjän tai avustajan tulisi tarvittaessa kiinnittää
puheenjohtajan huomio vastapuolen todistajalle esittämiin sopimattomiin kysymyksiin, ks. Jokela 2018,
s. 634.
171

Helsingin Hovioikeuspiirin laatuhanke 2008, s. 25–26.

172 Pölönen 2003, s. 404.
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Tuomari on usein mielletty todistajankuulustelussa lähinnä passiiviseksi
seuraajaksi. Liian aktiivisen ja oma-aloitteisen asian selvittämisen on osin pelätty
vaarantavan tuomioistuimen puolueettomuuden.173 Lisäksi aktiivinen kysely on
kenties koettu riskialttiiksi, sillä tuomioistuin ei saisi vahingossakaan selvittää
rikosasiassa vastaajalle epäedullisia seikkoja.174 Toisaalta oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää asian perusteellista selvittämistä, mihin tuomarilla on
tarvittaessa velvollisuus aktiivisin toimin pyrkiä.175 Prosessinjohdollisen roolin
tulisi siten sisältää paitsi asianosaisten kysymysten kontrollointia, myös pyrkimyksiä tarvittaessa rikastuttaa oikeudenkäyntiaineistoa tai parantaa sen laatua
esimerkiksi selventäviä kysymyksiä esittämällä.176 Nähdäkseni tällainen selventävä rooli on nähtävä välttämättömänä jo siksi, että tuomioistuin voi tarvittaessa
varmistaa ymmärtäneensä todistajan vastaukset oikein. Siten tuomarin aktiivinen prosessinjohto ja kyselyoikeus tulisi nähdä myös todistajankuulustelussa
pääsääntönä, joskin tuomioistuimen on kiistatta harkittava tarkoin esittämänsä
kysymykset ja asiaan puuttumiset, jotta ne eivät vaarantaisi osapuolten kokemusta
tasapuolisesta kohtelusta prosessissa.

2.3.2 Todistajankuulustelua koskevat menettelysäännöt
Todistajankuulustelusta oikeudenkäynnissä säädetään OK 17 luvussa. Luvun
säännökset ovat yleissäännöksiä, jotka soveltuvat ennen muuta yleisissä tuomioistuimissa riita- ja rikosasioissa tapahtuvaan todisteluun, mutta myös laajasti
muihin tuomioistuimiin ja osittain rikoksen esitutkintaan.177
Sen sijaan esimerkiksi päämiehen tai todistajan valmisteluun taikka
muuhun keskusteluun ennen oikeudenkäyntiä ei kohdistu varsinaisia
menettelysäännöksiä.178 Valmistelun sisältöä koskevat raamit tuleekin
johtaa kuulemisen tai valmistelun suorittavan tahon itsesääntelystä ja
eettisistä ohjeista, kuten edellä käsitellyistä syyttäjien linjauksista, asianajajien tapaohjeista ja lupalakimiehiin sovellettavasta AvustajaL:sta.179

173 HE 82/1995 vp, s. 146, jonka mukaan ”etenkin rikosasioissa on hyvä, että puheenjohtajan pääkuulustelussa
todistajalle esittämien kysymysten perusteella ei synny mielikuvaa tuomioistuimen oma-aloitteisesta asian
selvittämisestä.” Ks. myös Pölönen 2003, s. 406.
174

HE 82/1995 vp, s. 84. Ks. myös Pölönen 2003, s. 419.

175

KM 2003:3, s. 235.

176 Pölönen 2003, s. 406–407 ja 417.
177

HE 46/2014 vp, s. 8.

178 Lukuun ottamatta esitutkintakuulustelua, josta säädetään ETL 7 luvussa.
179 Todistajan valmistelua koskevaa sääntelyä käsitellään tarkemmin artikkelissa 1.
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OK 17:7:n mukaan todisteiden hankkiminen on lähtökohtaisesti asianosaisten vastuulla.180 Rikosasiassa syytteen tueksi esitettävän selvityksen hankkiminen
ja tarvittavien todistajien kutsuminen on akkusatorisen menettelyn mukaisesti
syyttäjän vastuulla.181 Todistelu on teemalähtöistä eli todistajan kutsuneen osapuolen tulee ennalta ilmoittaa todistusteema, josta kyseinen todistaja tulee todistamaan.182 Todistusteema (faktum probandum) tarkoittaa todistus- tai oikeustosiseikkaan kohdistuvaa väitettä, jolla ilmaistaan todistelun kohde.183
OK 17:9:n mukaan jokaisella on lähtökohtaisesti velvollisuus kutsuttaessa
saapua tuomioistuimeen kuultavaksi todistelutarkoituksessa. Tästä voidaan poiketa vain laissa säädetyllä perusteella.184 Vaikka todistajalla on lähtökohtaisesti
velvollisuus saapua oikeuteen, voi hänellä olla oikeus tai velvollisuus kieltäytyä
todistamasta. Oikeus kieltäytyä todistamasta on esimerkiksi asianosaisen läheisellä (OK 17:17) sekä itsekriminointisuojan nojalla (OK 17:18). Velvollisuus kieltäytyä
todistamasta on muun muassa silloin, kun todistaminen edellyttäisi paljastamaan
valtionsalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja tai tuomioistuimen päätösneuvottelujen sisältöä, taikka esimerkiksi rikkomaan asianajajan asiakassuhteeseen sisältyviä salassapitosäännöksiä.185
Ennen todistajankuulustelun alkamista tuomioistuimen tulee varmistua todistajan henkilöllisyydestä186, ottaa todistajalta vakuutus187 sekä tiedustella todistajan oikeutta tai velvollisuutta kieltäytyä todistamasta tai antamasta vakuutus-

180 Ks. myös OK 5 luvun ja ROL 5 luvun (ja 7 luvun) säännökset. OK 17:7:n mukaan myös tuomioistuin voi
hankkia todistelua asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu.
181

HE 82/1995 vp, s. 13, 15–16 ja 34; LaVM 9/1997 vp, s. 7. Ks. myös Fredman 2018, s. 104–113; Jokela 2018,
s. 23–24.

182 Pölönen 2003, s. 104 ja 217.
183 Klami 2000, s. 17; Jonkka 1993, s. 31. Ks. myös Rudanko 2020, s. 79; Pölönen 2003, s. 103.
184 HE 46/2014 vp, s. 95–96. Yleisesti todistamista oikeudenkäynnissä on luonnehdittu
kansalaisvelvollisuudeksi. Näin on tulkittu myös EIT-käytännössä, ks. Voskuil v. Alankomaat (22.2.2008)
ja Van Der Heijden v. Alankomaat (suuri jaosto 3.4.2012). Todistaja voi jäädä saapumatta oikeuteen vain
pakottavan esteen, kuten sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen nojalla. Sen sijaan todistajalla
tai asianosaisella ei ole velvollisuutta osallistua esimerkiksi todistajan valmisteluun tai vastata etukäteen
kummankaan osapuolen yhteydenottoihin. Rikosasioissa jokaisella on kuitenkin velvollisuus saapua
kutsuttaessa esitutkintaan kuultavaksi ETL 6:1:n mukaisesti.
185 Kieltäytymisoikeudesta ja -velvollisuudesta säädetään yksityiskohtaisesti OK 17:10–23:ssä.
186 OK 17:43.
187 OK 17:44. Vakuutus ei kuitenkaan ole edellytys totuusvelvollisuuden rikkomisen rangaistavuudelle, ks.
HE 46/2014 vp, s. 13.
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ta.188 Lain mukaan tuomioistuimen tulee myös tiedustella tarvittaessa ”todistajan
uskottavuuteen vaikuttavia seikkoja”.189
Todistajankuulustelussa noudatetaan vuorokuulustelumenettelyä OK
17:48–49:n mukaisesti. Pääsääntöisesti todistajan kutsunut osapuoli aloittaa
kuulemalla todistajaa pääkuulustelussa, jonka jälkeen vastapuoli suorittaa vastakuulustelun.190 Tarvittaessa tätä seuraa samaa järjestystä noudattava uudelleenkuulustelukierros, jossa osapuolet ja myös tuomioistuin voivat esittää todistajalle
kysymyksiä.191 Vuorokuulustelujärjestelmä pyrkii takaamaan sen, että osapuolet
saavat tasapuolisesti esittää todistajalle kysymyksiä ja että asia tulee perustellusti
selvitetyksi. Siten menettely turvaa myös osapuolten oikeusturvan toteutumista.192
Vuorokuulustelu on siten totuuteen pyrkivän todistelumenettelyn oikeudenmukaisuuden – ja koko järjestelmän loogisuuden – välttämätön edellytys.
Pääkuulustelussa todistajan tulisi esittää kertomuksensa mahdollisimman
yhtäjaksoisesti ja oma-aloitteisesti193 ja se alkaakin aina todistajan vapaalla kerronnalla.194 Todistajalle tulee esittää mahdollisimman avoimia kysymyksiä, jotka
ennen muuta tukevat todistajan oma-aloitteista kertomusta ja sen täydentämistä.195
Todistajan tarpeetonta keskeyttämistä tulee välttää.196 Pääkuulustelussa todistajalle ei saa esittää johdattelevia kysymyksiä eli kysymyksiä, ”jotka sisältönsä,
muotonsa tai esittämistapansa puolesta johtavat määrätynlaiseen vastaukseen”.197
Sen sijaan vastakuulustelussa johdattelevat kysymykset ovat sallittuja, ”kun py-

188 OK 17:43.
189 OK 17:43. Mainittua säännöstä on kuitenkin pidetty jokseenkin ongelmallisena ja vanhentuneena, eikä
sitä nykyisin nähdä käytännössä juuri sovellettavan, ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 147–148. Erityisen
ongelmallisina on pidettävä tiedusteluja, joiden tarkoituksena on selvittää todistajan uskottavuutta
”yleisesti henkilönä”. Sen sijaan voidaan pohtia, tulisiko tuomioistuimen tiedustella todistajankertomuksen
luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten todistajan havainnointiin, muistiin ja tulkintaan vaikuttaneita
tekijöitä. Toisaalta tällaisten seikkojen tiedustelu katsotaan usein kuuluvan enemmän avustajien ja
syyttäjän tehtäviin. – Samalla tavoin pidättyväisesti on suhtauduttava luonnetodisteluun (character
evidence). Luonnetodistelu tarkoittaa kuultavan henkilökohtaisista ominaisuuksista esitettävää
todistelua, jolla tyypillisesti pyritään alentamaan henkilön yleistä uskottavuutta ja siten hänen
esittämänsä kertomuksen näyttöarvoa. Sinänsä esimerkiksi kuultavan motiiveista, puolueellisuudesta tai
havainnointi- ja muistikyvystä tiedustelu on toki sallittua. Sen sijaan todistelu, jolla pyritään yksinomaan
tahraamaan todistajan mainetta tai uskottavuutta, on katsottava kielletyksi. Tällainen todistelu tulkitaan
usein asiaan kuulumattomaksi tai sopimattomaksi OK 17:48.6:n mukaisesti. Mainittua todistelua ei
lähtökohtaisesti pidetä myöskään hyvän asianajaja- tai syyttäjätavan mukaisena. Ks. aiheesta Stanikić
2015, s. 269–270; Pölönen 2003, s. 441, 543–544; Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 187 sekä
luonnetodistelusta Ruotsissa Bergius 2021. Bergius osoitti tutkimuksissaan, että tieto asian ratkaisun
kannalta epäoleellisistakin todistajan henkilökohtaisista ominaisuuksista tai luonteesta vaikuttaa
tosiasiassa usein tuomareiden arviointiin, ks. Bergius et al. 2020; Pettersson – Dahlman – Farwar 2018.
190 OK 17:48.1–3 ja 17:49.
191

OK 17:48.4.

192 Jokela 2018, s. 625–629; Tapanila 2004, s. 57; Virolainen – Pölönen 2003, s. 355–358.
193 OK 17:48.2.
194 Jokela 2018, s. 626–627; Tapanila 2004, s. 58; Pölönen 2003, s. 492.
195 HE 82/1995 vp, s. 146–147. Ks. myös Jokela 2018, s. 626–627; Pölönen 2003, s. 494.
196 Jokela 2018, s. 626–627; Pölönen 2003, s. 494.
197 OK 17:48.6.
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ritään selvittämään sitä, missä määrin kertomus vastaa todellista tapahtumien
kulkua”.198 Siinä missä pääkuulustelussa pyritään saavuttamaan mahdollisimman
avoin ja luotettava kertomus, vastakuulustelun tarkoituksena on kertomuksen
luotettavuuden testaaminen.199 Kuitenkaan asiaan kuulumattomia, eksyttäviä tai
muutoin sopimattomia kysymyksiä ei saa missään tilanteessa esittää.200
Todistajan tulee esittää kertomuksensa suullisesti. Muistin tukena saa käyttää kirjallista muistiinpanoa, mutta kertomusta ei saa suoraan lukea paperista.201
Kirjallista tai ennalta taltioitua kertomusta ei lähtökohtaisesti saa käyttää.202 Todistaja ei myöskään saa olla läsnä enempää aikaa kuin hänen todistamisensa
vaatii.203 Tällä pyritään ehkäisemään sitä, että muut asiassa esiin tulevat seikat
pääsisivät vaikuttamaan todistajaan tai hänen kertomukseensa.
Kuulustelussa todistajan tulee kertoa asiasta kaikki tietämänsä sekä vastata esitettyihin kysymyksiin.204 Todistajalla on positiivinen totuusvelvollisuus eli
hänen on kerrottava tapahtumista oma-aloitteisesti eikä hän saa salata tietoa tai
vääristellä totuutta rangaistuksen uhalla.205
Toisaalta on huomattava, että totuusvelvollisuus rajoittuu ainoastaan todistajan tekemiin havaintoihin ja muistikuviin, ei niistä tehtyihin johtopäätöksiin tai
tulkintoihin.206 Todistajalle esitetään usein kysymyksiä, jotka edellyttävät jonkinlaisia arvioita. Näihin tulisi suhtautua varauksella.207 Toisaalta, kuten luvussa 3 tullaan toteamaan, on tiedostettava, että todistajankertomusta värittävät väistämättä

198 OK 17:48.6.
199 Jokela 2018, s. 625–629; Tapanila 2004, s. 60–62; Virolainen – Pölönen 2003, s. 355–358. Vastakuulustelun
tavoitteita ja keinoja käsitellään tarkemmin artikkelissa 2.
200 OK 17:48.6, jonka mukaan tuomioistuimen tulee evätä tällaiset sopimattomat kysymykset.
201 OK 17:47. Ks. myös Jokela 2018, s. 546–548; Pölönen 2003, s. 454. Muistiinpanot voivat merkittävästi
edistää todistajankertomuksen luotettavuutta ja niiden käyttö on suositeltavaa etenkin silloin, kun
todistajalta edellytetään useiden eri tapahtumien taikka hyvin tarkkojen tietojen, kuten päivämäärien,
numeroiden tai teknisten yksityiskohtien muistamista.
202 OK 17:24. Todistelun suullisuuteen on kuitenkin tulossa merkittävä uudistus, jonka myötä hovioikeusmenettelyssä tullaan pääsääntöisesti kuulemaan käräjäoikeudessa videoituja kuulustelukertomuksia. Uudistusta perustellaan paitsi oikeusturva- ja käytännöllisyysnäkökohdilla, myös erityisesti oikeuspsykologisella tutkimustiedolla koskien yksilön muistin heikkouksia. Ks. OM 20:2020, erit. s. 27–28. Uudistuksesta
tarkemmin myös jäljempänä alaviitteessä 431.
203 OK 17:50, ks. myös HE 46/2014 vp, s. 109.
204 Rautio – Frände 2020, s. 222–223.
205 RL 15:1 ja 15:3. Tästä ovat poikkeuksena esimerkiksi itsekriminointisuojatilanteet, ks. RL 15:13.1,2. On
kuitenkin huomattava, että itsekriminointisuoja antaa todistajalle ennen muuta vaikenemisoikeuden. Sen
sijaan se ei välttämättä anna yksiselitteistä oikeutta lausua asiassa totuuden vastaisesti. Esim. ratkaisussa
KKO 2015:6 todistajien syyksi luettiin perätön lausuma tuomioistuimessa, koska he olivat kertoneet vastoin totuutta, vaikka he olisivat olleet oikeutettuja vaikenemaan asiasta. Ks. aiheesta myös Hupli 2018,
erit. s. 147. Toisaalta vrt. Vuorenpää 2020, s. 108–113: Vuorenpää kritisoi mainittua ratkaisua KKO 2015:6
todeten sen aiemman oikeuskäytännön, erityisesti ratkaisun KKO 2011:46, vastaiseksi. Vuorenpään näkemyksen mukaan itsekriminointisuojan tulisi rinnakkaisissa kuulemisissa sisältää oikeuden lausua totuuden vastaisesti.
206 Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 196–197 ja 219. Ks. myös Pölönen 2003, s. 450.
207 Pölönen 2003, s. 451–452.
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aina todistajan omat tilanteesta tekemät tulkinnat, joihin puolestaan vaikuttavat
hänen omat ennakkokäsityksensä, kokemuksensa ja taustansa. Tuomioistuimen
tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan suodattamaan todistajan tosiasialliset
havainnot tällaisista omista tulkinnoista ja arvostuksista.208
Riita-asian todistelutarkoituksessa kuultavilla asianosaisilla on myös positiivinen totuusvelvollisuus.209 Sen sijaan rikosasian asianomistajalla eli taholla,
jolla on asiassa vaatimuksia, on negatiivinen totuusvelvollisuus eli hänellä ei ole
velvollisuutta lausua asiassa mitään, mutta päättäessään lausua asiasta hänen
tulee pysyä totuudessa eikä hän saa salata tietoja.210 Jos asianomistajalla ei ole
vaatimuksia, häneen sovelletaan lähtökohtaisesti todistajia koskevia säännöksiä.211 Totuusvelvollisuuden rikkominen ei kuitenkaan ole asianosaisten kohdalla
rangaistavaa. Sen sijaan tuomioistuin voi huomioida rikkomisen todistusharkinnassaan.212 Rikosasian vastaajalla ei puolestaan ole itsekriminointisuojan nojalla
totuusvelvollisuutta eikä ylipäätään velvollisuutta lausua asiassa mitään.213
Mahdollisimman luotettavan ja painostuksesta vapaan todistajankertomuksen saavuttaminen voi toisinaan edellyttää erityisiä keinoja todistajan suojelemiseksi. Tällaisten suojelutoimenpiteiden tarkoituksena on osaltaan parantaa

208 Pölönen 2003, s. 452; Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 196–197.
209 OK 14:1 ja 17:26. Ks. myös HE 46/2014 vp, s. 95.
210 OK 17:26, ROL 6:5.2. Ks. myös HE 46/2014 vp, s. 95. Esitöiden mukaan asianomistajan totuusvelvollisuus
oikeudenkäynnissä vastaa totuusvelvollisuutta esitutkinnassa, ks. HE 14/1985 vp, s. 28. Mainituissa
esitöissä todetusti asianomistajan negatiivinen totuusvelvollisuus tarkoittaa, ettei asianomistajalla ole
velvollisuutta tuoda oma-aloitteisesti esiin kaikkea tietämäänsä, mutta jos hän päättää oma-aloitteisesti
lausua tietoja, on tällöin puhuttava totta.
211

HE 46/2014 vp, s. 95. Siten asianomistajalla, jolla ei ole asiassa vaatimuksia, on lähtökohtaisesti positiivinen
totuusvelvollisuus. Tällaiselta asianomistajatodistajalta ei kuitenkaan oteta todistajanvakuutusta (OK
17:44.2,3a) eikä häneen voida kohdistaa pakkokeinoja, jos hän kieltäytyy todistamasta, ks. Vuorenpää 2020,
s. 60–61; Rautio – Frände 2020, s. 213. Vuoden 2015 oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen jälkeen
rikosasian asianomistajan asema asianosaisena tai todistajana määräytyy sen mukaan, esittääkö hän
asiassa vaatimuksia vai ei. Vaatimukseksi luetaan sekä rikos- että yksityisoikeudelliset vaatimukset. Lisäksi
vaatimukseksi riittää jo sekin, että asianomistaja yksinomaan yhtyy syyttäjän rangaistusvaatimukseen
tai ROL 3:9:n nojalla ajamaan asianomistajan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, ks. aiheesta
Vuorenpää 2020, s. 57–58. Uudistuksen tarkoituksena oli poistaa ns. kuultavien ryhmä ja siten selkeyttää
sääntelyä. Nähdäkseni olisi kuitenkin voinut olla selkeyden kannalta perustellumpaa muuttaa säännökset
kohtelemaan kaikkia asianomistajia samalla tavoin riippumatta siitä, onko heillä asiassa vaatimuksia vai
ei. Olisi syytä pohtia, onko eri asianomistajia perusteltua kohdella eri tavoin vain heidän esittämiensä
vaatimusten perusteella. Kuten HE 46/2014 vp, s. 32–33 todetaan, asianomistaja on kuitenkin tosiasiassa
vastaajan luonnollinen vastapuoli vaatimusten esittämisestä riippumatta. Vaatimusten esittämättä
jättäminen ei myöskään suinkaan aina tarkoita sitä, ettei asianomistaja haluaisi, että vastaaja tuomitaan
rikoksesta. Vallitsevassa sääntelyssä kenties merkittävin ero asianomistajan ja asianomistajatodistajan
kohtelussa koskee vaitiolo-oikeuden murtamista (OK 17:18.2). Muilta osin erot ovat varsin vähäisiä. Kuten
edellä on todettu, todistajana kohdeltavaankaan asianomistajaan ei kuitenkaan tosiasiassa kohdistu
rangaistusuhkaista totuusvelvollisuutta eikä pakkokeinouhkaista velvollisuutta lausua asiassa.

212 HE 46/2014 vp, s. 95. Lisäksi on huomattava, että vaikka asianosaisen todistelutarkoituksessa antama
perätön lausuma ei varsinaisesti ole kriminalisoitu, voi hän joutua syytteeseen esimerkiksi petoksesta tai
törkeästä petoksesta, jos valehtelu täyttää mainitun rikoksen tunnusmerkistön. Syytteitä ei myöskään tule
hylätä itsekriminointisuojan perusteella, ks. KKO 2017:78. Ratkaisu osoittaa, että itsekriminointisuojallakin
on väärinkäyttöulottuvuus, jonka täyttyminen voi olla rangaistavaa. Ks. aiheesta myös Hupli 2018.
213 OK 17:18. Ks. myös HE 46/2014 vp, s. 95.
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kertomuksen näyttöarvoa. Esimerkiksi pelkäävän todistajan olotilaa helpottavia
vaihtoehtoja on pyritty nykyisin ottamaan paremmin huomioon oikeudenkäynneissä.214
Pelkäävää todistajaa voidaan kuulla OK 17:51:ssä mainituilla perusteilla näkösuojan takaa tai toisen henkilön läsnä olematta.215 Samoista syistä todistajaa
voidaan myös kuulla video- tai ääniyhteyden välityksellä OK 17:52:n mukaisesti.
Kaikissa mainituissa vaihtoehdoissa vastapuolelle tulee tarjota tilaisuus todistajan vastakuulusteluun. Suojelutoimenpiteissä tulee aina turvautua ensisijaisesti
mahdollisimman lievään keinoon. Näkösuojan takaa tai etäyhteyden välityksellä
kuulemista pidetään lievimpinä menettelyinä. Sen sijaan toisen henkilön poistaminen oikeussalista on toimenpiteenä vakavampi ja edellyttää todistajan kokemaa
konkreettista uhkaa – tällöin yksinomaan mukavuussyyt eivät riitä perusteeksi,
mutta toisaalta todistajan ei tällaisessakaan tilanteessa tarvitse esittää konkreettista näyttöä uhkan olemassaolosta.216
Rajoittavin todistajansuojelumenettely on vuonna 2016 Suomessa käyttöön
otettu anonyymi todistelu. Anonyymia todistajaa kuullaan siten, ettei hänen henkilöllisyytensä eivätkä yhteystietonsa paljastu.217 Edellä mainittujen suojelukeinojen lisäksi anonyymin todistajan ääni voidaan kuulustelussa muuntaa hänen
henkilöllisyytensä salaamiseksi.218 Anonyymi todistelu voi tulla kyseeseen vain
vakavissa rikoksissa ja se edellyttää konkreettista hengen tai terveyden uhkaa.219
Kyseessä on hyvin rajattu poikkeus pääsäännöstä ja sen edellyttämät kriteerit
ovat tiukat.220 Anonyymiin todisteluun liittyy erityisesti puolustuksen kannalta
vakavia ongelmia, sillä anonymiteetin säilyttävältä todistajalta ei välttämättä voida kysyä niin yksityiskohtaisia seikkoja, kuin asian perusteellinen selvittäminen
edellyttäisi. Toisinaan henkilöllisyyden salaaminen voi myös käytännössä estää
anonyymin todistajankertomuksen luotettavuuden tehokkaan riitauttamisen – jos
kuulustelija ei tiedä todistajan henkilöllisyyttä, ei hän voi kyseenalaistaa esimerkiksi todistajan tekemiin havaintoihin mahdollisesti sisältyviä virhelähteitä tai

214 Jokela 2018, s. 582; Jokela 2015, s. 248–249.
215 OK 17:51:n mukaan todistajaa voidaan muun muassa kuulla näkösuojan takaa tai toisen henkilön läsnä
olematta, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi ja menettely on tarpeen 1) kuultavan tai hänen
läheisen suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta; 2) jos kuultava muuten jättäisi
ilmaisematta, mitä asiasta tietää; 3) jos henkilö häiritsee tai koettaa eksyttää kuultavaa tämän puhuessa;
tai 4) jos rikosasiassa kuultava on muusta syystä erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin
hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu.
216 Jokela 2018, s. 584; Jokela 2015, s. 251.
217 OK 17:33 ja ROL 5:11a.
218 OK 17:33 ja 17:53.
219 ROL 5:11a.
220 ks. HE 46/2014 vp, s. 16–19 ja 37–39. Suomessa anonymiteettiä ei ole sen voimaantulon jälkeen tiettävästi
haettu kuin kahdessa rikosasiassa, ks. KKO 2016:88 ja Turun HO 28.02.2020 nro 20/108746 (R 17/1229).
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ylipäätään paikallaoloa kyseessä olevassa tilanteessa.221 Lähtökohtaisesti anonyymi todistelu ei saisikaan olla ainoa ja ratkaiseva näyttö langettavaan tuomioon,
ellei puolustuksen oikeuksien kaventumista ole asianmukaisesti kompensoitu.222

2.4

Todistajankertomuksen arviointi

2.4.1 Vapaan todistusharkinnan periaate
Todistajankertomuksen arviointi perustuu oikeudenkäynnin aikana tehtyihin
havaintoihin sekä oikeudenkäynnin aikana ja sen jälkeen tapahtuvaan todistusharkintaan.223 Arvioinnissa pätee vapaan todistusharkinnan periaate. OK 17:1.2:n
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.”
Todistusharkinta tarkoittaa empiiris-loogista argumentaatioprosessia, jossa
tuomioistuin pyrkii päättelemään esitetyn näytön perusteella tietyn todistusteeman olemassaolon todennäköisyyden.224 Tuomioistuimella on velvollisuus arvioida
sekä yksittäisten todisteiden näyttöarvot, että esitetyn näytön todistusvoima ja
yleinen vahvuus näyttökynnyksen ylittymisessä. Todistusharkinnan ollessa vapaata arviointi ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään tiettyyn normiin.225 Oikeuskäytännössä on korostettu, ettei todisteiden arvostuksesta tai punnintamenetelmistä ole ylipäätään mahdollista antaa kiinteitä ja kaavamaisia ohjeita, koska
näyttökysymykset ovat korostuneen tapauskohtaisia.226 Sen sijaan harkinnassa
hyödynnetään loogista päättelyä sekä varmuusasteeltaan vaihtelevia kokemus-

221 HE 46/2014 vp, s. 37. Ks. myös Fredman 2018, s. 439.
222 Ks. HE 46/2014 vp, s. 18–20. EIT on linjannut, että anonyymi todistelu voi olla tietyissä tilanteissa myös
ainoa ja ratkaiseva näyttö, mutta vain tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä. Tapauksessa Al-Khawaja
ja Tahery v. Yhdistynyt Kuningaskunta (suuri jaosto 15.12.2011) EIT linjasi kolme näkökulmaa, jotka
tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan kontradiktorisuuden rajoittamisen hyväksyttävyyttä: 1) onko
kontradiktorisuuden rajoittaminen ollut tapauksessa välttämätöntä, 2) kohdistuuko rajoite ainoaan tai
ratkaisevaan todisteeseen (sole and decisive rule) ja 3) onko puolustuksen vastakuulusteluoikeuden
kaventumista kompensoitu riittävästi muilla toimenpiteillä. Ks. myös Ellis ym. v. Yhdistynyt Kuningaskunta
(10.4.2012), toisaalta vrt. Doorson v. Alankomaat (26.3.1996).
223 Arviointi suoritetaan pääasiassa oikeudenkäynnin jälkeen, mutta tosiasiassa tuomioistuin toki suorittaa
arviointia myös oikeudenkäynnin aikana, ks. Rudanko 2020, s. 305–306 ja 316.
224 Klami 2000, s. 16–17; Klami – Rahikainen – Sorvettula 1987, s. 16. Vrt. näytön arvioinnin toinen
kokonaisuus eli näytön riittävyys, joka on luonteeltaan normatiivista, ks. Virolainen – Martikainen 2010,
s. 272; Jonkka 1993, s. 20–24.
225 HE 46/2014 vp, s. 45; OM 69/2012, s. 70; KKO 2013:96, kohta 6. Ks. myös Jokela 2015, s. 191–192.
226 Ks. KKO 2019:78, kohta 11; KKO 2019:55, kohta 14; KKO 2019:54, kohta 10; KKO 2013:96, kohta 6.
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sääntöjä.227 Säännös antaa siten tuomarille oikeuden ja velvollisuuden huomioida
sitoutumattomasti ja itsenäisesti kaikkia tietoonsa saamia tosiseikkoja sekä vapaasti päättää, kuinka suuri todistusarvo kullekin esitetylle todisteelle ja muille
seikoille tulee antaa.
Vapaa todistusharkinta ei kuitenkaan tarkoita rajoituksetonta tai subjektiivisiin mielipiteisiin perustuvaa harkintavaltaa. Todistusharkinnan tulee olla
tasapuolista228 ja perusteellista229, ja päätöksentekijällä on velvollisuus tehdä todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvosta objektiivinen ja kriittisen tarkastelun
kestävä arvio.230 Huolellisen todistusharkinnan tulee sisältää sekä todisteiden
erittelevää arviointia että kokonaisvaltaista arviointia, jossa eri todisteita vertaillaan suhteessa toisiinsa.231 Vertailu edellyttää kannanottoa sekä tietystä teemasta
samaan suuntaan todistavien todisteiden että niiden vastanäytön näyttöarvoon.232
Lisäksi tuomioistuimen tulee harkinnassaan punnita eri vaihtoehtojen realistiset
erehtymisriskit sekä niihin liittyvät haitat.233 Arvioinnista tulisi pyrkiä sulkemaan
pois epäluotettavat tai luotettavuudeltaan puutteelliset todisteet sekä todisteet,
joissa ilmenee huomattavia virhelähteitä.234
Todistusharkintaa voivat kaventaa myös nimenomaiset laissa säädetyt rajoitukset. OK 17:6:n mukaan tuomioistuin voi ottaa todistusharkinnassaan huomioon esimerkiksi asianosaisen luvattoman poissaolon tai vaikenemisen hänen
vahingokseen vain siinä määrin kuin se ei loukkaa hänen oikeuttaan olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen.235

227 Rautio – Frände 2020, s. 32; Pölönen – Tapanila 2015, s. 36.
228 Tasapuolisuus viittaa yhdenvertaisuuteen lain edessä, ks. PL 6.1 §.
229 Perusteellisuus viittaa tuomioistuimen velvollisuuteen perehtyä riittävästi todisteluun sekä arvioida
todisteita sekä yksitellen että yhdessä kokonaisarvion muodostamiseksi. Ks. HE 46/2014 vp, s. 45; KKO
2013:96, kohta 6. Ks. myös Rautio – Frände 2020, s. 32.
230 OK 17:1.2. Ks. myös HE 46/2014 vp, s. 45–46; OM 69/2012, s. 70. Lisäksi ks. Rudanko 2020, erit. s. 32–
34, 166–167; Rautio – Frände 2020, s. 32; Jokela 2015, s. 191–192; Pölönen – Tapanila 2015, s. 375–376;
Klami – Rahikainen – Sorvettula 1987, s. 24.
231 Ks. KKO 2019:55, kohta 14; KKO 2019:54, kohta 10; KKO 2013:96, kohta 6 sekä HE 46/2014 vp, s. 45.
232 Erityisesti Gräns painottaa vastanäytön perusteellisen arvioinnin merkitystä. On ongelmallista, jos
tuomioistuin keskittyy tuomion perusteluissa perustelemaan vain syytettä tukevan näytön, mutta jättää
vastanäytön huomiota vaille. Tällöin kyse on siitä, että tuomioistuin esittää vain johtopäätöksiä, mutta
unohtaa johtopäätösten perustelut. Ks. Gräns 2003, s. 188.
233 Sorvettula – Klami – Rahikainen 1995, s. 30.
234 Rautio – Frände 2020, s. 28.
235 Mainittu ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuomioistuin voisi päätyä johtopäätökseen, ettei asiassa jää
varteenotettavaa epäilyä vastaajan syyllisyydestä, jos olosuhteet edellyttäisivät vaihtoehtoisen selityksen
antamista mutta vastaaja päättää vaieta, ks. mm. EIT:n ratkaisut Averill v. Yhdistynyt Kuningaskunta
(6.6.2000); John Murray v. Yhdistynyt Kuningaskunta (8.2.1996) sekä KKO 2004:24 ja KKO 2011:91.
Lisäksi ks. Fredman 2018, s. 82–83. Vastaajan vaikeneminen ei kuitenkaan itsessään tule lisätä syyllisyyttä
tukevan näytön näyttöarvoa, vaan syyttäjän esittämän näytön tulee yksin riittää tuomitsemiskynnyksen
ylittymiseen.
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Lisäksi todistusharkintaa ohjaavat muun muassa lailliset olettamat (legaaliset presumptiot). Lailliset olettamat tarkoittavat lakiin perustuvia
lähtökohtaolettamia, jotka määräävät tietyn oikeudellisesti relevantin
olosuhteen sisällön, ellei asiassa toisin näytetä. Esimerkkejä laillisista
olettamista ovat muun muassa IL 2.1 §:n mukainen isyysolettama236
sekä PK 6:1:n mukainen ennakkoperintöolettama.237 Lailliset olettamat
määräävät todistustaakan jakoa eli ne ovat niitä koskevalla vastanäytöllä
kumottavissa.238 On selvää, etteivät lailliset olettamat aina päde kyseessä
olevassa tilanteessa. Kuten mitkä tahansa etukäteen tehdyt olettamat, ne
voivat kuitenkin saada päätöksentekijän jättämään kriittisesti tarkastelematta olettamien paikkaansa pitävyyttä. Toisaalta voidaan esittää, että
tiettyihin olettamiin nojaaminen on välttämättömänä, sillä päätöksenteko ei onnistuisi, jos kaikki seikat kyseenalaistettaisiin.239
Todistusharkinnan tulee myös ilmetä tuomion perusteluista. Etenkin riidanalaiset näyttöratkaisut on perusteltava ja perustelujen tulee kuvata sitä tosiasiallista päättelyprosessia, jonka perusteella tuomioistuin on päätynyt ratkaisuunsa.240
Harkinnassa käytettävien perustelujen tulee myös olla rationaalisia ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä.241 Perusteluilla tuomarit harjoittavat ratkaisujensa sisäistä kontrollointia ja läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan ylläpitää ja vahvistaa
ratkaisujen yleistä legitimiteettiä.242

2.4.2 Aineellinen vai prosessuaalinen totuus tuomarin tavoitteena?
Tuomioistuin tavoittelee todistusharkinnassaan luonnollisesti mahdollisimman
totuudenmukaista ratkaisua. Toisaalta tuomioistuin ei voi mennä itse tutkimaan
asiaa, vaan sen on aina tehtävä ratkaisunsa toisen käden indikaatioiden ja todisteiden varassa.243 Näin ollen tuomari tai tuomarikollegio ei voi koskaan saavuttaa
täyttä varmuutta siitä, mitä asiassa todella tapahtui.244

236 Isyysolettaman mukaan äidin aviomies on lapsen isä, kun lapsi syntyy avioliitossa.
237 Ennakkoperintöolettaman mukaan rintaperillisen saamaa lahjaa pidetään ennakkoperintönä, ellei
perittävä määrää toisin tai ellei olosuhteista ole pääteltävissä, että hän on niin tarkoittanut.
238 Hupli 2006, s. 189; Lappalainen 2001, s. 323; Tirkkonen 1981, s. 132–133.
239 Tämän toteaa muitakin tuomareiden tekemiä lähtökohtaolettamia koskien myös Kolflaath, ks. Kolflaath
2013, s. 87. Lisäksi ks. Gigerenzer et al. 1999. Olettamien muodostamista ja vaikutuksia inhimilliseen
päätöksentekoon tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.
240 OK 24:4 ja ROL 11:4.
241 Pölönen – Tapanila 2015, s. 375–376; Diesen 2000, s. 178; Jonkka 1993, s. 29–30.
242 Turunen 2017 s. 437; Klami 2000, s. 26–27; Sorvettula – Klami – Rahikainen 1995, s. 25.
243 Pölönen – Tapanila 2015, s. 81.
244 Graver 2009, s. 193.
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Oikeuskirjallisuudessa totuuskeskustelun yhteydessä tehdään usein erottelu
aineellisen ja prosessuaalisen totuuden välillä. Usein korostetaan, että tuomioistuimen tosiasiallinen tavoite on prosessuaalinen totuus, koska aineellinen totuus
on käytännössä mahdotonta saavuttaa.245 Aineellisen totuuden saavuttaminen
edellyttäisi, että tuomioistuimelle esitettäisiin kaikki olemassa oleva tieto ja todistusaineisto tutkittavasta väitteestä. Tällainen ei ole mahdollista. Edes sitä, mitä
tietoa asian perusteellinen selvittäminen edellyttäisi, ei useinkaan ole mahdollista
tietää.246
Toisaalta on huomattava, ettei aineellisen totuuden tavoitteen tosiasiallisen
saavuttamisen mahdottomuus itsessään tee siitä tavoitteeksi kelpaamatonta.247
Käsitykselle, jonka mukaan tuomioistuimen kuuluu tavoitella aineellista totuutta,
löytyy myös institutionaalista tukea.248 Muun muassa Pölönen ja Tapanila esittävät,
että tuomioistuimen tulisi kyllä tavoitella nimenomaan aineellista totuutta. Heidän
näkemyksensä mukaan aihepiiriä koskevassa keskustelussa sekoitetaan tavoite
ja siihen tähtäävät keinot. Tuomioistuin ei voi etsiä aineellista totuutta keinolla
millä hyvänsä.249 Tuomioistuin ei esimerkiksi voi antaa syyksi lukevaa tuomiota,
jos syyllisyyttä osoittava todistelu on saatu laissa määritellyin kielletyin keinoin,
esimerkiksi kiduttamalla tai itsekriminointisuojan vastaisesti. Lisäksi tuomioistuin pyrkii luonnollisesti selvittämään totuutta vain kyseessä olevan tapauksen
kannalta oikeudellisesti relevanteilta osin. Mainitut rajoitukset eivät kuitenkaan
kirjoittajien mukaan estä aineellisen totuuden etsimistä näiden rajojen sisällä.250
Mainittujen totuuden selvittämistä rajoittavien seikkojen lisäksi on kuitenkin
myös tarpeen huomioida erilaiset oikeudelliset reunaehdot, jotka eivät sinänsä
rajoita totuuden selvittämisen keinoja, vaan sen sijaan määrittävät sitä, millaiseen
ratkaisuun tuomioistuin voi annetun aineiston perusteella päätyä. Nähdäkseni
tuomioistuimen ensisijainen tehtävä ei ole tavoitella yksinomaan totuutta, vaan
pikemminkin oikeudenmukaisuutta.251 Siten vaikka itse todistelun tavoitteena
on tosiasiallisen historiallisen tapahtumainkulun eli aineellisen totuuden selvittäminen, tuomioistuin voi päätyä selvityksen perusteella aineellisesta totuudesta
poikkeavaan johtopäätökseen, jos oikeudenmukaisuus sitä edellyttää.

245 Saranpää 2010, s. 28–29; Virolainen – Pölönen 2003, s. 172–175; Klami 1995b, s. 11–12.
246 Kuten Jämsä väitöskirjassaan toteaa: ”emme voi edes tietää, mitä emme tiedä”, ks. Jämsä 2020, s. 35.
247 Ks. myös Jämsä 2020, s. 38.
248 Ks. LaVM 19/2014 vp, s. 7; LaVM 9/1997 vp, s. 6–7; KKO 2019:7, kohta 16; KKO 2015:51, kohta 28.
249 Pölönen – Tapanila 2015, s. 28–29.
250 Pölönen – Tapanila 2015, s. 28–31.
251 Costanzo – Krauss, 2012, s. 7. Kirjoittajat korostavat tätä eroa (truth vs. justice) etenkin kuvatessaan
tieteellisen ja oikeudellisen päättelyn eroja. Tiede etsii totuutta, kun taas tuomari etsii pikemminkin
oikeudenmukaisuutta.
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Yksinkertainen esimerkki tästä on rikosasian tuomitsemiskynnys –
syyksi lukeva tuomio rikosasiassa edellyttää, ettei syyllisyydestä jää
varteenotettavaa epäilyä. Yksinomaan aineellisen totuuden näkökulmasta alemmankin todennäköisyysasteen tuomitsemiskynnys voisi rikosasiassakin olla perustellumpi. Vaikka aineellisen totuuden saavuttaminen
mahdollisimman suurella todennäköisyydellä on luonnollisesti aina rikosasiassa keskeistä, tässä yhteydessä etusijalle on kuitenkin asetettu
oikeudenmukaisuuden takaaminen – tai tarkemmin ottaen se, että hyvin
epäoikeudenmukaisen lopputuloksen eli syyttömän tuomitsemisen riski
on pyritty minimoimaan.
Myös Pölönen ja Tapanila pitävät oikeudenmukaisuutta totuutta tärkeämpänä tavoitteena. He näkevät kuitenkin oikeudenmukaisuudenkin vain aineellisen totuuden etsintää rajoittavana elementtinä, todeten, että totuuden etsimisen
keinoja voidaan kohdistaa vain oikeudenmukaisuus varmistaen.252 Itse kuitenkin
näen, ettei kyse ole vain totuuden etsintäkeinojen rajoittamisesta, vaan oikeudenmukaisuusvaatimus voi määrittää lopullista ratkaisua. Nähdäkseni käsite prosessuaalinen totuus on luotu nimenomaan huomioimaan nämä tuomioistuimen
aineellisen totuuden etsintää sekä aineiston perusteella annettavaa ratkaisua koskevat rajoitukset. Siten on nähdäkseni kuvaavinta ilmaista, että tuomioistuimen
tulee pyrkiä näyttöaineiston perusteella sellaiseen prosessuaaliseen totuuteen,
joka vastaisi mahdollisimman suurella todennäköisyydellä aineellista totuutta.253
Myös tuomioistuimen ensisijainen oikeudenmukaisen ratkaisun tavoite viittaa
nähdäkseni juuri prosessuaaliseen, ei aineelliseen totuuteen. Toki oikeudenmukaisuus voi usein olla yhdenmukainen aineellisen totuuden kanssa, mutta aina näin
ei ole. Käsitteellisesti näen siten edelleen tarkoituksenmukaisimpana ja loogisimpana asettaa tuomioistuimen tavoitteeksi nimenomaan prosessuaalisen totuuden.
Norjalainen oikeusfilosofi Eivind Kolflaath havainnollistaa eri totuuden ulottuvuuksia jaottelemalla totuuden käsitteen kolmeen tietoteoreettiseen tasoon:
aleettiseen, episteemiseen ja psykologiseen. Näistä aleettinen taso voidaan ymmärtää ulkoprosessuaalisena eli aineellisena totuutena. Aleettinen taso ilmentää reaalimaailmaa eikä riipu siitä, mitä ennakko-oletuksia tai todistusaineistoa
tuomioistuimella on saatavilla. Episteeminen taso eli prosessuaalinen tai normatiivinen totuus liittyy puolestaan kiinteästi käsillä olevaan todisteluun. Kolmas,
psykologinen taso, ilmentää sellaista todellisuutta, johon vaikuttavat myös päätöksentekijän kognitiiviset ja inhimilliset prosessit.254 Kolflaath havainnollistaa

252 Pölönen – Tapanila 2015, s. 30.
253 Kuten myös Sorvettula – Klami – Rahikainen 1995, s. 30.
254 Kolflaath 2004, s. 281. Ks. myös Fredman 2018, s. 112–113; Tolvanen 2006, s. 1328–1329.
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episteemisen ja psykologisen tason eroa esimerkillä, jonka mukaan tuomari voi
esimerkiksi olla psykologisella tasolla vakuuttunut vastaajan syyllisyydestä, mutta
episteemisen tason edellyttämän todistelun valossa päätelmää ei voida pitää hyväksyttävänä.255 Ymmärrän Kolflaathin psykologisen tason ennen muuta intuitiota
kuvaavana tasona. Intuition merkitystä tuomarin päätöksenteossa käsitellään
tarkemmin jaksossa 4.6.
Myös Kolflaath toteaa, ettei päätöksentekijällä ole suoraa yhteyttä aleettiseen tasoon, minkä vuoksi hänen on perustettava johtopäätöksensä episteemiseen
tasoon eli siihen, mitä annettujen todisteiden ja muiden seikkojen perusteella
voidaan olettaa asiassa tapahtuneen.256 Toisaalta päätöksentekijän tulisi varoa
perustamasta arviotaan yksinomaan psykologiseen eli intuitiiviseen tasoon. Kuten
jäljempänä tullaan esittämään, tämä on tosiasiassa haasteellista, sillä psykologiset
tekijät vaikuttavat usein päätöksentekoon tiedostamattamme.

2.4.3 Näytön arvioinnin prejudikaateista
Vaikka tuomioistuimella on todistusharkinnassaan vapaus arvottaa näyttö parhaaksi katsomallaan tavalla, ei todistusharkinta ole täysin rajoituksetonta. Edellä
mainittujen perustelu- ja kontrollointivelvoitteiden lisäksi muun muassa näytön
arvioinnin prejudikaatit voivat asettaa käytännössä heikosti velvoittavia vaatimuksia ja rajoituksia todistusharkinnalle.257
Prejudikaattia eli ennakkopäätöstä ei ole varsinaisesti laissa määritelty. Toisinaan ennakkopäätökseksi on mielletty laajasti kaikki tuomioistuinten ratkaisut,
joista voi olla apua samankaltaisia tilanteita myöhemmin ratkaistaessa.258 Oikeuskirjallisuudessa tätä määritelmää on kuitenkin kritisoitu liian laveaksi, katsoen,
että tosiasiassa ennakkopäätös on yksinomaan ylimmän oikeusasteen itse ennakkopäätökseksi määrittelemä ja sellaisella nimityksellä julkaisema ratkaisu.259
Toisin sanoen kyse on prejudikaattiperusteen nojalla annetun luvan perusteella
tehdystä ratkaisusta.260 Tässäkin esityksessä ennakkopäätös ymmärretään mainitulla tavalla suppeasti.261

255 Kolflaath 2004, s. 281.
256 Kolflaath 2004, s. 281.
257 Ks. myös Fredman 2018, s. 83–84, jonka mukaan todistusharkinnan vapaus tarkoittaa ylipäätään vain
vapautusta vahvasti velvoittavista oikeussäännöistä. Sen sijaan muut heikompiasteiset oikeuslähteet voivat
rajoittaa ja rajoittavatkin käytännössä todistusharkintaa.
258 Ks. aiheesta mm. Virolainen – Martikainen 2010, s. 387–398.
259 Launiala 2016, s. 1; Möller 1993, s. 193–193. Ks. myös HE 106/78 vp, s. 13.
260 Myrsky 2011, s. 8.
261 Ennakkopäätöksistä tulee erottaa ennakkotapaukset. Ennakkotapaus viittaa ratkaisun sisältämän
oikeusohjeen sijasta ratkaisun oikeustosiseikkoihin. Tämä tarkoittaa, että jotakin arvioidaan ensimmäistä
kertaa. Ennakkopäätös on puolestaan mahdollinen arvioinnin muodostava ratkaisu eli prejudikatiivinen
oikeusohje. Ks. Launiala 2016, s. 2.
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Prejudikaatti- eli ennakkopäätösperuste on tärkein peruste, jolla korkein
oikeus voi myöntää valitusluvan ja ottaa asian ratkaistavaksi. OK 30:3:n mukaan peruste edellyttää, että ”lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia
korkeimman oikeuden ratkaistavaksi”.262 Ennakkopäätöksillä on siten keskeinen
merkitys oikeusjärjestyksen kehittäjinä ja yhtenäistäjinä – niillä annetaan ohjeistuksia tulevien samankaltaisten tapausten varalle.263
Ennakkopäätökset ovat heikosti velvoittavia oikeuslähteitä.264 Tämä tarkoittaa, ettei ennakkopäätöksen soveltamatta jättäminen ole tuomarille virkavirhe,
mutta se voi aiheuttaa riskin ratkaisun muuttumisesta ylemmässä oikeusasteessa.265 Tosiasiassa prejudikaateilla on vahva tosiasiallinen sitovuus, mikä ilmenee
niiden kuuliaisesta seuraamisesta ja noudattamisesta oikeuskäytännössä. Ennakkopäätösten noudattaminen riippuu kuitenkin ratkaisevasti etenkin niiden
perusteluista ja vakuuttavuudesta.266 Lähtökohtaisesti poikkeaminen ennakkopäätöksestä edellyttää, että tuomioistuimella on sitäkin paremmat perustelut
muutokselle.267
Suomessa korkein oikeus voi antaa ja on viime vuosina antanut useita näytön
arviointia koskevia prejudikaatteja.268 Näyttökysymyksissä prejudikaattiaseman
edellyttämät kriteerit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti oikeuskysymyksiä tiukemmat.269 Yltääkseen ennakkopäätösperusteeksi näyttökysymyksen tulee sisältää
jokin yleistettävä, laajemmin esiintyvä ongelma. Yksittäistapauksen näyttöpun-

262 OK 30:3:n mukaan valituslupa voidaan lisäksi myöntää vain, ”jos siihen on erityistä aihetta asiassa
tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava
tai poistettava” (purkuperuste) tai ”jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy”.
263 Fredman 2018, s. 162; Tulokas 2007, s. 196. Toki alempienkin tuomioistuinten ratkaisuilla voi olla merkitystä
tulevaan lainkäyttöön, mutta niiltä puuttuu tämä prospektiivinen aspekti eli prejudikaatille ominainen
myöhempien ratkaisujen ohjaus- ja yhtenäistämisfunktio, ks. Virolainen – Martikainen 2010, s. 397–398.
264 Aarnio 1989, s. 220–221.
265 Fredman 2018, s. 83.
266 Launiala 2016, s. 3; Virolainen – Martikainen 2010, s. 49–51 ja 401; Tolonen 2003, s. 125.
267 Virolainen – Martikainen 2010, s. 49–51.
268 Esimerkkejä näytön arvioinnin prejudikaateista ks. Fredman 2018, s. 83–85. Henkilötodistelun
arvioinnin kannalta keskeisimpiä viimeaikaisia prejudikaatteja ovat mm. KKO 2021:5; KKO 2019:54;
KKO 2014:48; KKO 2013:97; KKO 2013:96; KKO 2004:60; KKO 2002:47. Ennakkopäätösten merkitys
on muutoinkin viime vuosikymmeninä jatkuvasti kasvanut, sillä yhteiskunnan kiihtyvä muutostahti
pakottaa lainsäätäjän siirtämään omaa harkintavaltaansa lainkäytölle, ks. Launiala 2016, s. 3; Tolonen
2003, s. 124. Myös Ruotsissa muun muassa Schelin ja Andersson pitävät näytön arviointia koskevien
prejudikaattien merkitystä varsin suurena. Schelin korostaa, että näytön arviointiin ei ole juuri laissa
tai esitöissä ohjeistuksia, mistä johtuen oikeuskäytännön merkitys oikeuslähteenä on korostunut, ks.
Schelin 2007, s. 25. Andersson on puolestaan perustellut näytön arvioinnin prejudikaattien merkitystä
kuudella argumentilla, joista yksi on näytön arvioinnista annetut lukuisat ennakkopäätökset ja niiden
soveltaminen myös käytännössä, ks. Andersson 2014, s. 432–442. Jämsän tavoin näen, että nämä samat
argumentit soveltuvat myös Suomessa, ks. Jämsä 2020, s. 174. Toisaalta Lainpelto on katsonut, ettei HD
voi antaa näytön arviointia rajoittavia prejudikaatteja, koska tämä olisi vastoin vapaata todistusteoriaa,
ks. Lainpelto 2012, s. 287.
269 Välimäki 2005, kohta (3.1).
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nintaan tai yksittäisen todisteen näyttöarvoon liittyvät kysymykset eivät prejudikaattiperusteeksi riitä.270
Prejudikaatit voivat olla joko deklaratorisia tai demonstratiivisia.271 Deklaratoriset prejudikaatit tarjoavat selkeäpiirteisen oikeusohjeen, joka voidaan
rinnastaa oikeussääntöön. Demonstratiiviset prejudikaatit tarjoavat puolestaan
harkintaohjeita – ne eivät määrää ratkaisua, vaan havainnollistavat kysymyksenasettelua, mallintavat argumentaatiota ja tarjoavat esimerkkejä kiperien punnintatilanteiden jäsentelystä.272 Näyttökysymyksissä korkein oikeus on tyypillisesti
antanut demonstratiivisia prejudikaatteja.273 Viime vuosina korkein oikeus onkin
ottanut useissa ennakkoratkaisuissaan kantaa näytön arvioinnissa käytettäviin
argumentoinnin keinoihin. Näiden ennakkoratkaisujen voidaan katsoa tarjoavan
metodologisia ja pedagogisia ohjeistuksia sekä asettavan sisällöllisiä vaatimuksia todistusharkinnan perusteluille.274 Vaatimusten toteuttamisen on katsottu
edellyttävän ratkaisuntekijältä yhä tarkempaa erittelyä perusteluissa käytetyistä
argumenteista. Tapausten perusteella on korostettu, että todistusharkinnan perusteluissa tulisi asianmukaisesti eritellä tapauksessa ilmenneet todistustosiseikat
ja aputosiseikat275 sekä ilmoittaa arvio siitä, miten tietty aputosiseikka on vaikuttanut jonkin todistustosiseikan näyttöarvoon. Perusteluissa kukin todiste tulisi
myös punnita yksitellen, ottaen huomioon siihen soveltuvat kokemussäännöt.276
Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää todistusharkinnassa käytettävän metodin valitsemiseen ja tämän metodivalinnan avoimeen ilmaisemiseen tuomion perusteluissa. Lähtökohtaisesti näiden vaatimusten ei ole katsottu rajoittavan vapaata
todistusharkintaa, vaan tekevän siitä yhä avoimemman ja kontrolloitavamman.277
Korkein oikeus onkin viime aikoina antanut useita ennakkopäätöksiä, joissa
voidaan havaita eräiden todistusharkintateorioiden piirteitä. Todistusharkinta-

270 Fredman 2018, s. 165–166.
271 Lisäksi on mahdollista, että ennakkopäätöksessä ilmenee piirteitä näistä molemmista, ks. Välimäki 2005,
kohta (4.4).
272 Ks. Lindell 1992, s. 294–296. Ks. myös Kemppinen 2018, s. 870–871; Välimäki 2005, kohdat (4.2) ja (4.3);
Möller 1993, s. 193–195.
273 Välimäki 2005, kohta (3.5).
274 Turunen 2017 s. 436–438, viitaten ratkaisuihin KKO 2013:96 ja KKO 2013:97. Ks. erityisesti KKO 2013:96,
kohta 6 koskien todistusharkinnan sisällöllisiä vaatimuksia ja kohdat 7–9 ja 30–49 koskien näytön
arvioinnin perusteluja, sekä KKO 2013:97, kohdat 7–11 ja 34–45 koskien näytön arvioinnin perusteluja.
275 Todistustosiseikka, toisin sanoen todiste tai näyttö, tarkoittaa seikkaa, jolla pyritään osoittamaan
todistusteema todeksi. Aputosiseikka tarkoittaa puolestaan todistustosiseikkojen tukinäyttöä eli sillä
pyritään joko vahvistamaan tai heikentämään muiden todisteiden todistusarvoa. Todistustosiseikkojen
ja aputosiseikkojen määritelmistä tarkemmin ks. mm. Jokela 2015, s. 186–187.
276 Turunen 2017, s. 436–438.
277 Turunen 2017, s. 436–438.
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teorioita käsitellään tarkemmin seuraavassa jaksossa.278 Toisaalta keskustelua
on myös herännyt siitä, voiko korkein oikeus antaa prejudikaattiohjeita koskien
esimerkiksi kokemussääntöjen käyttöä. Tätä kysymystä käsitellään tarkemmin
jaksossa 2.4.5.2.

2.4.4 Todistusharkintateoriat argumentaation tukena
2.4.4.1 Teorioiden jaottelutapoja ja lähtökohtia
Todistusharkinnan tueksi on kehitetty lukuisia erilaisia todistusharkintateorioita.
Vapaan todistusharkinnan mukaisesti tuomioistuimella on vapaus päättää, soveltaako se jotakin teoriaa tai sen osia arvioidessaan näyttöä. Velvollisuutta minkään
teorian soveltamiseen ei ole.279 Jos kuitenkin jokin teoria tukee todistusharkinnan
tavoitteita esimerkiksi jäsentämällä todistusharkintaa ja parantamalla tuomion
perusteluja, voi motiivi sen hyödyntämiseen syntyä tuomarin sisäisestä perustelu- ja kontrollointivelvollisuudesta. Tutkimusten mukaan ajattelua systematisoivat
mallit voivat tosiasiassa auttaa vähentämään virheitä päätöksenteossa.280 Tämä
kannustaa lähtökohtaisesti tukeutumaan strukturoituun malliin myös todistusharkinnassa. Todistusteoreetikkojen välillä vallitsee kuitenkin erimielisyyttä siitä,
millaiset teoriat ohjaisivat parhaiten päätöksentekijöitä kattavaan ja luotettavaan
näytön arviointiin.
Tässä esityksessä ei ole tarkoitus kuvata seikkaperäisesti kaikkia eri todistusharkintateorioita, vaan pikemminkin jäsentää eri teorioita yhdistäviä tunnusmerkkejä ja jaottelutapoja.281 Lisäksi tarkoitus on eritellä sellaisia todistusharkintateorioiden piirteitä, jotka voivat edistää luotettavan näytön ja erityisesti
henkilötodistelun arviointia.
Todistusharkintateoriat eivät lähtökohtaisesti ole juridisia, vaan ne seuraavat logiikan lainalaisuuksia.282 Oikeudellisen päättelyn tulee ylipäätään perustua

278 Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ilmenevistä, erityisesti Diesenin hypoteesimetodiin ja
Kolflaathin selitysmalliin viittaavista piirteistä ks. myös artikkeli 3. – Todistusharkintateorioiden
tarjoama argumentaatiomalli voikin olla peruste näytön arviointia koskevan tapauksen nostamiseksi
prejudikaattikysymykseksi. Tällaiset prejudikaatit ohjaavat näytön arvioinnin strukturointia ja voivat
antaa pedagogisia ohjeistuksia, mutta kuten jo edellä on todettu, ne eivät suoraan määrää oikeusohjeen
lailla, kuinka esimerkiksi tiettyä todistelua tulisi tietynlaisessa tilanteessa arvottaa.
279 Todistusharkintateoriat on nähty ennen muuta päätöksentekoa jäsentävinä ja havainnollistavina
apuvälineinä, eikä niistä yhtäkään ole tarkoitettu asettaa sääntelyssä muiden edelle, ks. LaVM 19/2014
vp, s. 10. Myös Ruotsin oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa on todettu, ettei kaikkiin tapauksiin
soveltuvaa todistusharkinnan mallia ole mahdollista kehittää, mutta yksittäisissä tapauksissa tietyn
teorian soveltaminen voi turvata todisteiden huolellisen arvioinnin ja kattavan perustelemisen, ks. NJA
2015, s. 702 (ns. ”Balkongfallet), kohta 21. Lisäksi ks. Diesen 2015, s. 52–53.
280 Sibbald – De Bruin – Van Merrienboer 2013; Russ et al. 2013; Hales – Pronovost 2006.
281 Yksityiskohtaisemmin eri todistusharkintateorioista ks. Rudanko 2020, s. 488 alkaen.
282 Saranpää 2010, s. 129.
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logiikkaan ollakseen rationaalista ja hyväksyttävää. Logiikan päättelymuodot voidaan jakaa deduktiiviseen, induktiiviseen ja abduktiiviseen päättelyyn. Kaikille
näille päättelytavoille, kuten myös näytön arvioinnille, on ominaista ylälauseiden perusteella tehtävien johtopäätösten muodostaminen syllogismipäätelmien
avulla.283
Deduktiivisessa päättelyssä yleisistä teorioista johdetaan lainalaisuuksia
yksittäistapaukseen. Esimerkki deduktiivisesta päättelystä on: ”Kaikki ihmiset
ovat erehtyväisiä. Tuomarit ovat ihmisiä. Näin ollen tuomarit ovat (väistämättä)
erehtyväisiä.” Deduktiivinen päättely edellyttää universaalisti todeksi tunnetun
ylälauseen olemassaoloa.284 Näytön arvioinnissa tällaiset universaalisti tunnetut
ylälauseet kuitenkin usein puuttuvat, sillä tuomioistuin joutuu operoimaan epävarmojen ja puutteellisten tietojen varassa. Tästä syystä näytön arviointia koskevaa
päättelyä onkin pidetty pikemminkin induktiivisena eli päättelyssä muodostetaan
yleistyksiä yksittäisten havaintojen perusteella. Esimerkki induktiivisestä päättelystä on johtopäätös: ”Koska havaitsemamme joutsenet ovat valkoisia, ovat kaikki
joutsenet valkoisia.”285 Induktiivinen päättely edellyttää siten aina epävarmuuteen
perustuvien yleistysten muodostamista. Todistusharkintateorioista erityisesti Jonathan Cohenin induktiivinen logiikka pohjautuu nimensä mukaisesti induktiiviselle päättelylle.286 Myös päätöksentekijän käyttämät kokemussäännöt, joihin
palataan tarkemmin jaksossa 2.4.5, perustuvat induktioon.287
Abduktiivinen päättely tarkoittaa puolestaan päättelyä parhaaseen selityk288
seen. Abduktiossa etsitään mahdollisia syitä tiedettyjen seurausten perusteella.
Päättelytapa on siten tietyllä tapaa käänteinen – mahdollisista vaihtoehdoista kohti
mahdollisimman todennäköistä johtopäätöstä. Abduktiivista päättelyä kuvaa esimerkki: ”Jos henkilö tulee ulkoa märän sateenvarjon kanssa, ulkona luultavasti
sataa vettä.” Johtopäätökset ovat ”sivistyneitä arvauksia” ja saavutettu johtopäätös

283 Anderson – Schum – Twining 2006, s. 55–56.
284 Anderson – Schum – Twining 2006, s. 55–56.
285 Raatikainen 2004, s. 18. Induktiivisen päättelyn käytöstä juridisessa päättelyssä ks. Cohen 1977. Lisäksi
ks. Ribeiro 2018, s. 92; Diesen 2015, s. 31–32; Jackson – Summers 2012, s. 15; Graver 2009, s. 214; Allen
– Pardo 2008, s. 227–228; Diesen 2000.
286 Ks. Cohen 1977, erit. s. 122. Cohenin induktiivisessa metodissa todistusharkinnassa tulee arvioitavaksi
kaksi seikkaa: ensin arvioidaan todistelun antama tuki yleisille kokemussäännöille, toiseksi arvioidaan
todistelun antama tuki konkreettisille, todistusteemana oleville väitteille. Ks. Cohen 1977, s. 123. Ks. myös
Rudanko 2020, s. 628–629.
287 Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 19 ja 281.
288 Abduktiivisen päättelyn on kehittänyt Charles S. Peirce (1893–1913), ks. Peirce Edition Project 1998,
erit. s. 106–108 ja 226–241; Burks 1946. Gilbert Harman (1965, s. 88–89) rinnasti ensimmäisenä
abduktion ja päättelyn parhaaseen selitykseen (the inference to the best explanation, IBE). Sittemmin
näiden rinnastuksesta tai käytöstä synonyymeinä on ollut filosofien keskuudessa erimielisyyttä, ks. esim.
Mcauliffe 2015. Kuitenkin mm. Niiniluoto toteaa edelleen, että IBE voidaan ymmärtää yhtenä abduktion
ilmenemisen muotona, ks. Niiniluoto 2018, s. 87–88. Tässä esityksessä käytetään myös näitä käsitteitä
synonyymeina.
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on luultavasti (plausibly) tosi.289 Abduktiivinen päättely huomioi ja sallii vaihtoehtoihin ja olemassa olevaan tietoon liittyvät epävarmuudet ja puutteet. Siten sen on
katsottu soveltuvan hyvin myös todistusharkintaan.290 Todistusharkintateorioista
muun muassa Kolflaathin selitysmalli ja Allenin ja Pardon suhteellisen uskottavuuden teoria (relative plausibility theory) perustuvat abduktiiviseen päättelyyn.291
Osin edellä mainittujen päättelytapojen rinnalla näytön arvioinnissa on nykyisin ryhdytty hyödyntämään modernin tieteen käyttämää hypoteettis-deduktiivista päättelytekniikkaa sekä erityisesti Karl Popperin kehittämää falsifiointiteoriaa. Falsifiointi tarkoittaa jonkin väitteen osoittamista vääräksi. Falsifiointiteorian
lähtökohtana on, että tieteellisen teorian oikeaksi todistaminen on mahdotonta,
mutta jonkinasteisella todennäköisyydellä on mahdollista päätellä, että teoria ei
pidä paikkaansa. Näin uutta tietoa saavutetaan jatkuvien testaamisten eli falsifiointipyrkimysten kautta. Esimerkiksi edellä käsitellyssä joutsen-esimerkissä
väite voitaisiin falsifioida osoittamalla, että on olemassa ainakin yksi musta joutsen.292 Näytön arvioinnissa tällainen lähestymistapa edellyttää, että päätöksentekijä pyrkisi kiinnittämään huomiota todistelun perusteella muodostettujen ensivaikutelmien ja yleistysten sijaan sellaisiinkin seikkoihin, joiden osalta tietoa ei
mahdollisesti ole saatavilla. Esimerkiksi Diesenin hypoteesimetodi ja Kolflaathin
selitysmalli perustuvat tällaiseen vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen kehittämiseen, arviointiin ja poissuljentaan.293 Lähestymistapa on havaittu hyödylliseksi
erityisesti siksi, että se ehkäisee niin sanotun vahvistusvääristymän (confirmation
bias) vaaraa.294 Tällainen vastakkaisten hypoteesien tarkastelu edellyttää kuitenkin tietoisia ponnisteluja, sillä kuten jäljempänä tullaan esittämään, ihmismieli
ei ole kovinkaan hyvä etsimään tai huomioimaan sellaisia seikkoja, joista hänellä
ei ole entuudestaan tietoa.295
Loogiset päättelymuodot ovat vain yksi tapa tunnistaa ja erotella eri todistusharkintateorioita. Toinen tapa kuvata teorioiden piirteitä on jakaa ne pascaliaanisiin eli matemaattisiin ja baconiaanisiin eli inferentiaalista päättelyä hyödyntäviin
malleihin.296 Pascaliaanisista malleista kenties keskeisimpänä pidetään Bayesin

289 Schum 2001b, s. 1645–1646. Ks. myös Niiniluoto 2018, s. 82.
290 Graver 2009, s. 215–216.
291 Allen – Pardo 2019a; Kolflaath 2013. Ks. myös Schum 2001b.
292 Popper 1982, xix–xxi.
293 Ks. Diesen 2015; 1994; 1993; Kolflaath 2013.
294 Falsifiointiin perustuvaa hypoteesitestausta hyödynnetään Suomessa systemaattisesti lähinnä selvitettäessä
epäilyjä lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Etenkin lasten haastatteluissa
hypoteesitestaus on nähty hyödylliseksi, ks. Laajasalo et al. 2018; Korkman – Pakkanen – Laajasalo
2017. Ks. myös O’Donohue – Cirlugea 2021.
295 Ks. Kahneman 2011, erit. s. 85–88.
296 Jaottelun on alkujaan esittänyt Jonathan Cohen, ks. Cohen 1977. Ks. myös Twining 2006, s. 127; Anderson
– Schum – Twining 2005, s. 229. Todistusharkintateorioiden jaottelusta kokoavasti ks. Rudanko 2020, s.
488–709.
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teoreemaa ja Bayesin verkostoa hyödyntävää todennäköisyysmallinnusta.297 Baconiaanisiin malleihin lukeutuvat puolestaan esimerkiksi Cohenin induktiivinen
logiikka, siitä vaikutteita ottanut Diesenin hypoteesimetodi sekä abduktiiviseen
päättelyyn perustuvat mallit, joihin katson myös Kolflaathin selitysmallin lukeutuvan.298 Löyhästi tulkittuna myös niin sanotut narratiiviteoriat voitaneen tulkita
kuuluvan baconiaanisiin malleihin.299 Jaottelu on kuitenkin karkea eikä se suinkaan sisällä kaikkia todistusharkintateorioita. Osa teorioista myös putoaa tietyllä
tapaa jaottelun väliin tai sisältää vain osittaisia piirteitä näistä päättelytavoista.300 Esimerkiksi pohjoismaiset frekvenssiteoriat, kuten todistusarvometodi ja
teemametodi, hyödyntävät lähtökohtaisesti numeerisia kaavoja, mutta toisinaan
myös sanallisia ilmaisuja todennäköisyyksien kuvaamisessa.301 Myös muun
muassa John Henry Wigmoren argumentaatioanalyysiin perustuvat mallit jäävät jaottelun ulkopuolelle.302
Jaottelun ulkopuolelle jää myös esimerkiksi riita-asioihin soveltuva näyttöenemmyysperiaate (tai ylipainoperiaate, överviktsprincipen). Periaatteen lähtökohtana on tuomion perustaminen sellaiseen seikkaan, joka
on tapauksessa esitetyn näytön perusteella todettava vastakohtaansa
todennäköisemmäksi.303 Näyttöenemmyysperiaatetta voidaan periaatteessa soveltaa sekä matemaattisen että ”hermeneuttisemman” lähestymistavan kanssa.304

297 Yksinkertaisimmillaan Bayesin kaavassa tietyn hypoteesin posteriori-todennäköisyys eli kaiken tiedossa
olevan todistelun huomioiva todennäköisyys lasketaan todistelun hypoteesiin nähden ehdollisen
todennäköisyyden (uskottavuusosamäärä, likelyhood ratio) ja hypoteesin priori-todennäköisyyden (eli
ns. puhtaan, ilman lisätietoja olevan todennäköisyyden) avulla. Bayesin teoreemasta todistusharkinnan
keinona ks. mm. Dahlman 2020; Dahlman 2018, Fenton – Neil – Lagnado 2013. Ruotsissa etenkin Dahlman
on aktiivinen Bayesin teoreeman puolestapuhuja.
298 Rudanko sen sijaan erottaa Kolflaathin selitysmallin ja muut abduktiiviset mallit, ks. Rudanko 2020, s.
499–500.
299 Rudanko 2020, s. 500. Joskin, kuten Rudankokin toteaa, narratiiviteoriat eivät niinkään tukeudu
todennäköisyyksiin, vaan pikemminkin kokonaisvaltaiseen käsitykseen siitä, mitä teoriaa on pidettävä
eheimpänä ja johdonmukaisimpana.
300 Rudanko 2020, s. 491–493.
301 Teemametodista ja todistusarvometodista ks. Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 169–172. Ks. myös
Klami 2000, s. 28–30; Bolding 1989, s. 75–87. Rudanko kutsuu frekvenssiteorioita ”semipascaliaanisiksi”
teorioiksi, ks. Rudanko 2020, s. 499.
302 Argumentaatioanalyysia hyödyntävät mallit perustuvat John Henry Wigmoren kehittämään
argumentaatiokaavioon. Kaaviossa eri vaihtoehtoisia, todisteista hypoteeseihin yhdistäviä argumentteja
kootaan graafiseen esitykseen, jonka avulla voidaan hahmottaa paremmin eri argumentteihin liittyviä
epävarmuustekijöitä. Mallissa keskeisenä tarkastelun kohteena ovat kokemussäännöt, jotka osoittavat
todisteiden ja hypoteesien välisiä syy-seuraus-suhteita. Ks. Wigmore, 1931. Argumentaatioanalyysin
hyödyntämisestä näytön arvioinnissa ks. myös esim. Prakken 2020.
303 Saranpää 2010, s. 2–3.
304 Esim. Saranpään näkemys näyttöenemmyysperiaatteesta on hermeneuttisempi, kun taas mm. Eckhoffin
ja Boldingin käsitys övervikt-periaatteesta muistuttaa läheisemmin frekvenssiteorioita. Ks. Saranpää
2010, s. 227; Bolding 1989, erit. s. 99–110, 118–128; Eckhoff 1943. Övervikt-periaatetta kehittäneistä
todistusteoreetikoista kokoavasti ks. Rudanko 2020, s. 567–627.
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Toisaalta teorioita voidaan myös jaotella sen mukaan, kuvaavatko ne päätöksentekijän tosiasiallisia päättelytapoja vai tarjoavatko ne todistusharkintaa koskevia menettelysuosituksia. Kyse on jaottelusta deskriptiivisiin ja normatiivisiin
teorioihin.305 Esimerkiksi narratiiviteoriat ovat deskriptiivisiä teorioita. Narratiiviteorioiden lähtökohtana on, että arvioidessaan näyttöä päätöksentekijä muodostaa
mielessään tapahtumainkulusta erilaisia kertomuksia, vertailee niitä keskenään
ja valikoi lopulta tuomion perustaksi kertomuksen, joka istuu parhaiten asiassa
esitettyyn näyttöön.306 Narratiiviteoriat pyrkivät kuvaamaan päätöksentekijöiden
tosiasiallisia toimintamalleja – nykyisin on varsin vahvaa empiiristä näyttöä siitä,
että päätöksentekijöillä on taipumus muodostaa tapahtumista mielessään koherentteja kertomuksia.307 Toisaalta osa teoreetikoista on myös esittänyt – nähdäkseni hieman sekaannusta aiheuttaen – että narratiiviteorioilla olisi myös tosiasiassa
normatiivinen elementti, eli niitä myös tulisi soveltaa parhaana todistusharkinnan
metodina.308 Kuten jäljempänä tullaan esittämään, tälle käsitykselle on olemassa
argumentteja sekä puolesta että vastaan.
Normatiiviset teoriat pyrkivät puolestaan ohjaamaan päätöksentekijää eli
ne kuvaavat tapoja, joiden avulla päätöksentekijän tulisi arvioida näyttöä. Teorian
normatiivisuus ei kuitenkaan tarkoita, että teoria olisi itsessään velvoittava – kyse
on pikemminkin suosituksista, joilla pyritään kehittämään näytön arviointia luotettavampaan suuntaan.309 Matemaattiset teoriat ja etenkin Bayesin teoreema ovat
kiistatta normatiivisia.310 Kuitenkin myös monet baconiaaniset teoriat, esimerkiksi
Diesenin hypoteesimetodi, ovat ensisijaisesti normatiivisia.311
Teorioita voidaan lisäksi jakaa atomistisiin ja holistisiin malleihin.312 Muun
muassa narratiiviteorioille on ominaista holistinen eli kokonaisvaltainen lähes-

305 Diesen 2015, s. 30–31; Kolflaath 2013, s. 26. Kyse on niin kutsutusta sein/sollen eli on/pitäisi olla
-erottelusta, ks. Rudanko 2020, s. 490, 716.
306 Narratiiviteorioihin lukeutuvat muun muassa Pennington ja Hastien (1993; 1991) kertomusmalli, Allenin ja
Pardon (2019a) suhteellisen uskottavuuden teoria (relative plausibility theory, tosin teoria on myöhemmin
muuntunut lähemmäs abduktiivista päättelyä, ks. Allen – Pardo 2019b) sekä Wagenaarin, van Koppenin
ja Crombagin (1993) skenaarioteoria.
307 Ks. Pennington – Hastie 1993; 1991 koskien valamiehistön päätöksentekoa ja Kolflaath 2013 koskien tuomareiden päätöksentekoa. Ks. myös Allen – Pardo 2019, s. 5; Cunliffe 2014, s. 140–146; Twining 2006,
s. 334. Psykologisesta tutkimuksesta ks. Tversky – Kahneman 1974; 1973; Kahneman 2011, s. 186–189.
Psykologisiin tutkimuksiin koskien päättelyketjujen muodostamista narratiivien muodossa palataan tarkemmin jaksossa 4.4.
308 Mm. Pennington ja Hastie (1993, s. 203) ovat esittäneet, että erilaisten kertomusten arviointi ja vertailu on
jo itsessään luotettava tapa arvioida näyttöä ja siksi sitä tulisi suosia. Wagenaar, van Koppen ja Crombag
(1993) ovat puolestaan kehittäneet skenaarioteoriaa normatiivisella anchored narratives teorialla. Sen
sijaan Allen ja Pardo (2019b, s. 215) ovat korostaneet, että relative plausibility theory on ensisijaisesti
deskriptiivinen ja selittävä, ei normatiivinen.
309 Tässä mielessä käsite ”normatiivinen” onkin nähdäkseni hieman hämäävä.
310 Dahlman 2018, s. 21–23. Ks. myös Rudanko 2020, s. 490, alaviite 1285.
311

Diesen 2015, s. 30–31.

312 Twining tiivistää, että todistusharkintaa kuvaavien mallien välillä liikkuu jännite atomistisen ja holistisen
tarkastelun välillä, ks. Twining 2006, s. 334. Ks. myös Diesen 2015, s. 30–31; Lainpelto 2012, s. 134.
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tymistapa, kun taas matemaattiset mallit ovat usein ensisijaisesti atomistisia eli
yksittäisiä todisteita eritellen tutkivia. Voidaankin todeta, että yleisesti holistisella
näkemyksellä tarkoitetaan menneisyyden rekonstruointia kerronnallisen narratiivin avulla, kun taas atomistinen lähestymistapa viittaa analyyttisia faktakuvauksia koskevaan päättelyyn, jossa päättely muodostetaan taustayleistysten ja
kokemussääntöjen avulla.313 Tosiasiassa moni teoria on näiden kahden yhdistelmä – esimerkiksi Kolflaathin selitysmalli nimenomaan yhdistää niin kutsutulle
johtopäätösmallille ominaisia atomistisia piirteitä kertomusmallille ominaiseen
holistiseen tarkastelutapaan.314

2.4.4.2 Todistusharkintateorioiden anti näytön arvioinnin laadun
parantamisessa
Yksikään todistusharkintateoria ei ole toistaiseksi saavuttanut ainakaan kiistattomasti vakiintunutta asemaa tuomioistuinten arviointikäytännöissä. Tämä johtunee erityisesti siitä, että kaikkiin teorioihin liittyy sekä hyötyjä että haasteita.
Sinänsä eri teoriat voivat antaa hyödyllistä tietoa todistusharkinnasta ja sen kehittämisestä. Monet teorioista kuitenkin pyrkivät jo lähtökohtaisesti vastaamaan
erilaisiin kysymyksiin – osa teorioista on kuvailevia, osa kehittäviä, osa pyrkii
realistisuuteen, osa taas päinvastoin tarjoamaan mahdollisimman selvästi tosiasiallisista prosesseista poikkeavia vaihtoehtoja.
Pohdittaessa, millainen todistusharkintateoria voisi parhaiten edistää mahdollisimman onnistuneen ja luotettavan näytön arvioinnin saavuttamista, tulee
huomioon ottaa ensinnäkin teorian käytännön sovellettavuus ja helppokäyttöisyys. Kuten jo todettua, tuomioistuimella ei ole velvollisuutta hyödyntää mitään
teoriaa todistusharkinnassaan. Tästä syystä kovin monimutkaiset tai jonkin muun
alan ekstensiivistä erityisosaamista vaativat mallit jäävät todennäköisesti hyödyntämättä. Jotta teoriaa tosiasiassa sovellettaisiin, tulisi sen siten olla riittävän
yksinkertainen, looginen ja helposti sovellettava. Teorian tulisi toimiakseen pyrkiä lähtökohtaisesti mukailemaan tuomareille luonnollisia toimintatapoja. Tämä
onnistuu parhaiten, jos teoria perustuu ainakin osittain deskriptiiviseen eli päätöksentekijöiden tosiasiallisia toimintatapoja kuvaavaan malliin.315

313 Rudanko 2020, s. 495.
314 Kolflaath 2013, s. 96–97 ja 164–165. – Diesen jaottelee puolestaan eri todistusharkintateorioita
deskriptiivisiin malleihin (jotka hyödyntävät lähimpänä aputieteenä psykologiaa), frekvensseihin
perustuviin malleihin (aputieteenä matematiikka), päätöksentekoteorioihin (aputieteenä taloustiede) sekä
analyyttisiin malleihin (aputieteenä filosofia), ks. Diesen 2015, s. 30.
315 Kolflaath 2019, s. 122–123. Myös Rudanko toteaa, että todistusharkintateorioiden hyödyllisyyttä
arvioitaessa tulisi huomioida niiden pragmaattisuus. Tuomioistuin saattaa joutua tekemään yksittäisessäkin
tapauksessa useita näyttöratkaisuja nopealla tahdilla. Tällöin hän hyödyntää sitä teoriaa tai keinoa, mikä
syntyy häneltä luonnostaan. Tämä ei jätä suuresti tilaa kovin monimutkaisille filosofisille tai matemaattisille
pohdinnoille. Ks. Rudanko 2020, s. 713.
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Toiseksi huomio tulee kiinnittää siihen, millaisilla edellytyksillä todistusharkintateoria edistää näyttöratkaisujen luotettavuutta. Näyttöratkaisujen luotettavuuden kannalta on ensinnäkin olennaista, että todistusharkinta sisältää sekä
todisteiden yksittäistä arviointia että näytön kokonaisvaltaista arviointia, jossa
eri todisteita vertaillaan suhteessa toisiinsa. Myös oikeuskäytännössä painotetaan
näiden molempien lähestymistapojen tarpeellisuutta.316 Siten todistusharkintateorian tulisi yhdistää sekä atomistista että holistista päättelyä. Edellytys on tärkeä,
sillä pelkästään yksitellen arvioitu todistelu jättää kokonaisuuden huomiota vaille,
mutta toisaalta arvioinnin perustaminen vain kokonaisvaikutelman varaan voi
sekin aiheuttaa merkittäviä virheitä. Siten molempia lähestymistapoja tarvitaan
virhepäätelmien minimoimiseksi.317
Lisäksi näyttöratkaisujen luotettavuuden edistäminen edellyttää, että yksittäisten todisteiden arviointi perustuu episteemisiin eli tieto-opillisiin kriteereihin.
Kuten seuraavassa jaksossa esitetään, olisi tärkeää, että tuomioistuin nojaisi arvioinnissaan mahdollisimman luotettaviin, kuten esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen perustuviin kokemussääntöihin, ja pyrkisi välttämään heuristiikkaan ja
arkikokemukseen perustuvia kokemussääntöjä. Samoin olisi tärkeää, että teoria
huomioisi ja pyrkisi ehkäisemään päätöksentekoon itseensä vaikuttavia virhelähteitä.318
Edellä mainittujen huomioiden valossa useisiin todistusharkintateorioihin
havaitaan liittyvän varsin merkittäviä ongelmia. Esimerkiksi narratiiviteoriat ovat
hyödyllisiä kuvaamaan päätöksentekijöiden tosiasiallisia päättelytapoja. Kuitenkin niiden soveltuvuus ohjaavaksi malliksi on kyseenalaistettava, sillä ne eivät
huomioi mahdollisia päätöksentekoon vaikuttavia virhelähteitä. Yksinomaan
kokonaisvaltaisessa arviointitavassa on muun muassa vaarana, että yksittäisten
todisteiden ja seikkojen kriittinen arviointi jää liian vähäiselle huomiolle tai koherentin kokonaisuuden luomiseen käytetään paljon subjektiivisia päätelmiä.319

316 Ks. KKO 2019:55, kohta 14; KKO 2019:54, kohta 10; KKO 2013:96, kohta 6 sekä HE 46/2014 vp, s. 45.
317 Kolflaath 2013, s. 164–165. Kuten edellä todettiin, atomistinen päättely sisältää tukeutumista
kokemussääntöihin, kun taas holistiselle tarkastelulle on ominaista kokonaisvaltainen, usein narratiivinen
hahmotustapa. Mm. Twining toteaa, että sekä yleistykset että narratiivit ovat välttämättömiä
todistusharkinnassa, mutta toisaalta molempiin liittyy sudenkuoppia, jotka saattavat vääristää
todistusharkintaa, ks. Twining 2006, s. 334–340. Sekä kokemussääntöjä että narratiiveja tullaan
käsittelemään erikseen myöhemmissä jaksoissa.
318 Cohen on edelleen muodostanut kolme teoreettista haastetta, jotka jokaisessa rikosprosessiin
sovellettavassa mallissa tulisi huomioida. Mallin tulisi huomioida 1) yksittäistapauksen ainutlaatuisuus,
2) tapauksessa esitettyjen argumenttien painoarvo ja robustius (ts. mitä enemmän relevantteja seikkoja
on tullut selvitetyksi, sitä suurempi varmuus arvioinnilla on) sekä 3) ennakkonäkemykset (asiassa tulisi
erottaa teeman alkuperäistodennäköisyydet eikä sekoittaa niitä jutun näyttöön), ks. Diesen 2015, s. 70–
71; Diesen 1994, s. 31–32. Ks. myös Rudanko 2020, s. 500.
319 Simon 2019, s. 86.
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Kuten jäljempänä todetaan, kokonaisvaltainen harkinta altistaa myös erilaisille
kognitiivisille vinoumille.320
Matemaattiset mallit pyrkivät nimenomaan korjaamaan kokonaisvaltaiseen
harkintaan liittyviä ongelmia. Esimerkiksi pohjoismaisten frekvenssiteorioiden
kannattajien ja ”bayesiaanien” tarkoituksena on ollut nimenomaan pyrkiä eroon
holistisesta, intuitiivisesta päättelytavasta ja kannustaa tuomareita muuttamaan
toimintamallejaan voidakseen arvioida näyttöä objektiivisesti, inhimillisen päätöksenteon virhelähteistä vapaana.321 Tosiasiassa matemaattistenkin teorioiden
käytännön soveltamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita.
Periaatteessa matemaattiset todennäköisyysteoriat voisivat tarjota keinon
väistää tyypillisiä kognitiivisia vinoumia. Tosiasiassa näytön arviointia ei kuitenkaan ole koskaan mahdollista toteuttaa täysin subjektiivisista arvioinneista
ja arvostuksista vapaana, koska todisteille on harvoin saatavilla objektiivisesti
mitattavaa todennäköisyyttä.322 Etenkin todistajankertomuksen luotettavuudesta
on käytännössä mahdotonta saavuttaa kovin tarkkoja matemaattisia todennäköisyysarvioita johtuen jo yksinomaan siitä, että useita kertomukseen vaikuttavia
virhelähteitä ei voida kattavasti selvittää.323 Lisäksi asiassa esitetty todistelu on
aina puutteellista ja aukollista. Siten todennäköisyyslaskuihin tarvittavat frekvenssit ja perusjoukko puuttuvat.324 Näin ollen todennäköisyyksien muodostaminen epävarmuustilanteessa edellyttää aina subjektiivisia tulkintoja. Tämä vesittää
sen tarkkuuden, johon matemaattisilla todistusharkintateorioilla nimenomaisesti pyritään.325 Siten vaikka numeeriset todennäköisyydet voivat olla hyödyllisiä
näytön arvioinnin apuvälineitä, ei niiden voida todeta tarjoavan merkittävästi
luotettavampia päättelyperusteita kuin ei-matemaattiset metodit.326

320 Narratiivisesta ajattelusta ja sen yhteydestä kognitiivisiin vinoumiin ks. tarkemmin jakso 4.4.
321 Dahlman 2018, s. 23–31; Diesen 2015, s. 31.
322 Prakken – Bex – Mackor 2020, s. 1055–1056.
323 Sinänsä yksittäisistä kertomukseen vaikuttavista tekijöistä on olemassa empiiristä todistajanpsykologista
tutkimusta, joka tarjoaa mainittuja todennäköisyysarvioita. Kuitenkaan aina tällaisia todennäköisyys
arvioita ei ole saatavilla, minkä lisäksi kaikkia virhelähteitä ei useinkaan voida edes tietää.
324 Allen 2017, s. 135; Biedermann 2015. Perusjoukko (base rate) tarkoittaa ilmiön esiintyvyyttä tarkasteltavassa
populaatiossa. – Vaikka toki yksittäisten todisteiden kohdalla nämä tarvittavat tiedot voivat olla käsillä,
kaikista todisteista ja asiassa tiedetyistä seikoista ei käytännössä koskaan ole niitä mahdollista saavuttaa.
Siten kokonaisarviota ei ole mahdollista laskea luotettavasti.
325 Biedermann 2015. Biedermann korostaa, että näytön arvioinnissa tietojen puutteellisuus johtaa aina
siihen, että muodostetut todennäköisyysarviot ovat väistämättä subjektiivisia arvioita.
326 Allen 2017, s. 134. Allen argumentoi, ettei numeerisia todennäköisyysarvioita voida formaalisti
integroida muuhun todisteluun eikä näytön arviointia voida kokonaisuutena ymmärtää mielekkäästi
matemaattisin termein. Siten matemaattinen teoria ei kuvaa eikä varmasti voikaan kuvata asianmukaisesti
oikeudenkäynnin rakennetta eikä päättelyprosessia. Ks. myös Allen – Pardo 2019a; Allen 1991; Cohen
1977, s. 49–120. Myös Rudanko totesi väitöstilaisuudessaan 29.1.2021 suhtautuvansa varsin kielteisesti
matemaattisten teorioiden sovellettavuuteen. Tämän toteaa myös Timo Saranpää Rudangon vastaväittäjän
lausunnossaan (ilmestyy Lakimies -julkaisussa 2021).
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Matemaattisiin malleihin liittyy vielä se konkreettinen ongelma, etteivät ne
vastaa vähäisessäkään määrin tuomareiden tosiasiallisia päättelytapoja. On epätodennäköistä, että tuomioistuimet ryhtyisivät hyödyntämään sellaisia keinoja, jotka
eivät tosiasiassa ole heille luontevia ja jotka vaativat huomattavaa erityisalan osaamista – etenkään, jos takeita arvioinnin luotettavuuden paranemisesta ei ole.327
On selvää, ettei yksikään todistusharkintateoria ratkaise kaikkia näytön arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Kuitenkin erityisesti falsifiointia hyödyntävät
teoriat ovat onnistuneet vastaamaan useisiin edellä mainittuihin ongelmakohtiin. Falsifiointi ja päättely parhaaseen selitykseen ovat saaneet jalansijaa myös
korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä – nykyisin korkeimman oikeuden
ennakkopäätöksissä näyttäisi vakiintuneen velvoite arvioida rikosasiassa vaihtoehtoisia selityksiä ja pohtia niitä vasten, jääkö vastaajan syyllisyydestä vaihtoehtoiset selitykset huomioon ottaen varteenotettava epäily.328 Kuten jo todettua,
falsifiointi on hyödyllinen, sillä se voi auttaa vähentämään muun muassa vahvistusvääristymän vaikutusta. On kuitenkin epäselvää, ohjaavatko nämä teoriat
esimerkiksi luotettavampaan yksittäisten todisteiden arviointiin. Artikkelissa 3
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Diesenin hypoteesimetodin ja Kolflaathin
selitysmallin toimivuutta rikosasian näytön arvioinnissa paitsi juridisesta, myös
psykologisesta näkökulmasta.

2.4.5 Kokemussäännöt henkilötodistelun arvioinnissa
2.4.5.1 Kokemussääntöjen jaottelutapoja
Näytön arviointi edellyttää poikkeuksetta arvioita eri tosiseikkojen välisistä syy- ja
riippuvuussuhteista. Nämä arviot perustuvat kokemussääntöihin eli yleistyksiin,
jotka sitovat eri tosiseikat yhteen ja perustelevat, miksi ja miten vaikkapa tietyn
todisteen olemassaolo kasvattaa jonkin esitetyn hypoteesin todennäköisyyttä.329
Kokemussäännöt ovat ikään kuin ”liimaa” todisteen ja esitetyn hypoteesin välissä.330 Ne ovat siten välttämätön sidosaine arviointiprosessissa. Kokemussääntöjen
merkitys tosiseikkakysymysten selvittämisessä voidaan tietyllä tapaa rinnastaa
siihen merkitykseen, joka oikeussäännöillä on oikeuskysymysten ratkaisemises-

327 Kolflaath 2019, s. 121–127. Teorian käytännönläheisyyttä painottavat myös Pölönen ja Tapanila, ks. Pölönen
– Tapanila 2015, s. 124.
328 Ks. mm. KKO 2021:5, kohta 98; KKO 2019:84, kohta 43; KKO 2019:54, kohta 10; KKO 2018:3, kohta 15;
KKO 2017:12, kohta 11; KKO 2013:96, kohta 6 ja 43; KKO 2012:27, kohta 13.
329 Jokela 2015, s. 188–189; Stanikić 2014, s. 68; Virolainen – Martikainen 2010, s. 269–270; Ekelöf – Edelstam
– Heuman 2009, s. 18–19 ja 281; Pölönen 2003, s. 117–118; Jonkka 1993, s. 39.
330 Schum 1994, s. 81–83, 109. Ks. myös Stanikić 2015, s. 315–316; Anderson – Schum – Twining 2005, s.
262.
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sa.331 Kokemussäännöt eivät kuitenkaan ole varsinaisia oikeuslähteitä. Niiden
käyttöä voidaan tässä mielessä verrata oikeusperiaatteilla operointiin.332
Näytön arvioinnissa pyrkimyksenä on rakentaa tosiseikoista koostuva kumulatiivinen kokonaisuus; päättelyketju. Kokemussäännöt toimivat tässä päättelyketjussa usein apufaktojen roolissa. Siten ne eivät pääsääntöisesti todista suoraan
tietystä teemasta, vaan tarjoavat tietoa esimerkiksi yksittäisen todisteen luotettavuuteen vaikuttavista seikoista.333 Näin kokemussäännöt voivat joko vahvistaa
tai heikentää tietyn todistustosiseikan näyttöarvoa.334
Kokemussääntöjen täsmällisyys, varmuus ja luotettavuus vaihtelevat huomattavasti. Deterministiset eli ehdottomat kokemussäännöt kertovat tosiseikkojen välisistä syysuhteista luonnonlakeihin verrattavalla varmuudella, kun taas
probabilistiset eli tilastolliset kokemussäännöt ilmentävät tilastollisia todennäköisyyksiä ja ovat siten varmuudeltaan vaihtelevampia. Osa kokemussäännöistä
perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta tämä ei ole välttämätöntä, sillä myös
arkikokemukseen perustuvien kokemussääntöjen käyttö näytön arvioinnissa on
sallittua.335 Empiirisen tiedon puuttuessa kokemussäännön luotettavuus on kuitenkin epävarmaa. Näin on etenkin arkikokemukseen perustuvien kokemussääntöjen osalta. Toisaalta esimerkiksi ammatillisen osaamisen myötä asiantuntija voi
omaksua kokemussääntöjä, jotka voivat olla luotettavampia kuin arkikokemus,
vaikka ne eivät varsinaisesti ole tieteellisesti tutkittuja. Tieteelliseen tietoon perustuvien kokemussääntöjen luotettavuus vaihtelee toki myös, mutta luotettavuus
on selkeämmin soveltajansa tiedossa.
Lisäksi kokemussääntöjä voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin sen perusteella,
ovatko ne yleisesti tunnettuja vai vaativatko ne jonkin erityisalan asiantuntemus-

331 Virolainen – Martikainen 2010, s. 270; Klami – Gräns – Sorvettula 2000, s. 42 ja 114. Kokemussäännöt
täyttävät vapaassa todistusharkinnassa samankaltaista tehtävää kuin aikaisemmin legaalisen
todistusteorian aritmeettiset näyttösäännöt, ks. Ekelöf – Boman 2005, s. 14; Klami 2000, s. 26.
332 Huovila 2003, s. 17–18. Kokemussäännön käsitettä ei ole määritelty laissa, mutta käsitteen sisältö ja
jaottelutavat ovat oikeuskirjallisuudessa vakiintuneita. Juridisessa kontekstissa kokemussäännöllä viitataan
sekä empiriaan että arkikokemukseen perustuviin yleistyksiin. Oikeuspsykologisesta näkökulmasta
käsitettä ei voida pitää kovin onnistuneena, sillä ”kokemukseen perustuva” viittaa lähtökohtaisesti
muuhun kuin empiirisesti tutkittuun tietoon. Mainitusta huolimatta kokemussääntö-termin käyttö on silti
katsottu tässä esityksessä perustelluksi sen oikeuskirjallisuudessa saaman vakiintuneen aseman vuoksi.
Epäselvyyksien välttämiseksi jäljempänä kokemussääntöjä erotellaan tarpeen mukaan nimenomaisesti
empiiriseen tai tieteelliseen tietoon perustuviin kokemussääntöihin ja arkikokemukseen tai heuristiikkaan
perustuviin kokemussääntöihin.
333 Rautio – Frände 2020, s. 237–239; Klami – Gräns – Sorvettula 2000, s. 134–135 ja 150. Kuten Rautio ja
Frände kuitenkin huomauttavat, toisinaan kokemussääntökin voi olla todistelun kohteena.
334 Turunen 2017, s. 435–436.
335 Vuorenpää 2020, s. 159; Rautio – Frände 2020, s. 239–241; Jokela 2015, s. 188–189; Stanikić 2015, s.
54; Stanikić 2014, s. 70; Vuorenpää 2012, s. 28–29; Virolainen – Martikainen 2010, s. 270–271; Pölönen
2003, s. 118–121; Jonkka 1993, s. 39–40.
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ta.336 Rajanveto yleisten ja erityisten kokemussääntöjen välillä ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen ja se voi muuttua – esimerkiksi erityinen kokemussääntö voi ajan
kuluessa muuttua yleisesti tunnetuksi kokemussäännöksi.337 Jos kokemussääntöä
pidetään yleisesti tiedossa olevana ja hyväksyttynä tosiseikkana, voi se saavuttaa notorisen aseman. Tällöin kokemussääntöön ei tarvitse erikseen vedota eikä
siitä tarvitse esittää todistelua, vaan tuomioistuimen tulee huomioida kyseinen
kokemussääntö viran puolesta.338 Notorisuus on kuitenkin käsitteenä varsin epämääräinen ja suhteellinen. Käytännössä notorisuuden käyttöalaa onkin pidetty
suppeana.339
Osapuolet voivat tuoda itse oikeuden tietoon erilaisia kokemussääntöjä ja
esittää niistä todistelua.340 Erityisten kokemussääntöjen sisällöstä voidaan myös
kuulla asiantuntijoita.341 Kuitenkin Suomessa on katsottu, että tuomioistuimella on
oikeus soveltaa tuntemiaan erityisiäkin kokemussääntöjä ilman, että kumpikaan
osapuoli niihin vetoaa.342 Luonnollisesti tällaiseen soveltamiseen voi sisältyä tiet-

336 Vuorenpää 2020, s. 160–161; Vuorenpää 2012, s. 29–30. Ks. myös Rautio – Frände 2020, s. 241–242; Rask
2012, s. 20–21. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tieteelliseen tietoon tai ammattitaitoon perustuva
kokemussääntö voi lukeutua toki yleiseksi kokemussäännöksi, jos se on yleisesti tunnettu ja hyväksytty.
– Muita kokemussääntöjen vertailu- ja jaottelutapoja on muun muassa jaottelu eri akseleilla, joita ovat
kokemussäännön yleisluontoisuus, luotettavuus, lähde sekä tunnettuus, ks. Anderson – Schum – Twining
2005, s. 265–266. Lisäksi kokemussääntöjä voidaan vertailla sen mukaan, kuinka yleisesti hyväksytty
sääntö on, kuinka voimakkaan riippuvuussuhteen se asettaa kahden tosiseikan välille ja kuinka täsmällistä
ja luotettavaa tietoa se antaa, ks. Hirvelä 2006, s. 249–250.
337 Vuorenpää 2012, s. 29–31; Rask 2011, s. 20.
338 OK 17:5.1. Ks. myös Rautio – Frände 2020, s. 241–242; Saranpää 2010, s. 40–41; Virolainen – Martikainen
2010, s. 270. Oikeuskirjallisuudessa yleisiä kokemussääntöjä on toisinaan pidetty ”automaattisesti”
notorisina siten, että tuomioistuimen tulisi huomioida ne viran puolesta, ks. Vuorenpää 2012, s. 29–30;
Lindell 1987, s. 226–227. Ks. myös Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 281, jotka kutsuvat yleisiä
kokemussääntöjä notorisiksi kokemussäännöiksi. – Notorisesta seikasta ei tarvitse esittää näyttöä, minkä
lisäksi tietyissä tilanteissa tuomioistuimen tuleekin evätä asianosaisen tarjoama näyttö, jos se on katsottava
notorisuuden perusteella tarpeettomaksi OK 17:8.1:n 2 kohdan mukaisesti.
339 Pölönen – Tapanila 2015, s. 137–138. Kirjoittajien mukaan notorisuus tarkoitti aikaisemmin kaikkia
tuomioistuimen viran puolesta tietämiä seikkoja, mutta nykyisin se rajautuu yleisiin seikkoihin eli sellaisiin
seikkoihin, jotka ovat yleisemminkin ”kaikkien” tiedossa. Notorisuuden epämääräisyys voi käytännössä
aiheuttaa osapuolissa epävarmuutta siitä, missä määrin he voivat luottaa jonkin relevantin tosiseikan
notorisuuteen ja siihen, että tuomioistuin huomioi sen viran puolesta arvioinnissaan.
340 Fredman 2018, s. 95; Huovila 2004, s. 802.
341 OK 17:34. Ks. myös Vuorenpää 2020, s. 156; Vuorenpää 2012, s. 24, 29–30. Lisäksi ks. Pölönen 2017,
s. 163–166. Pölönen erittelee asiantuntijan erityisten kokemussääntöjen selostamisen eri tasoihin.
Asiantuntija voi ensinnäkin kertoa kokemussäännöistä yleisellä tasolla. Esimerkiksi oikeuspsykologi voi
antaa tuomioistuimelle yleistä tietoa todistajan havaintoihin tai muistiin vaikuttavista tekijöistä. Toiseksi
asiantuntija voi soveltaa tiettyjä kokemussääntöjä kyseessä olevaan tapaukseen ja sen yksityiskohtiin.
Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oikeuspsykologin kannanottoja siitä, kuinka tietyt tapauksessa tunnetut
virhelähteet ovat voineet vaikuttaa tietyn todistajankertomuksen luotettavuuteen. Kolmanneksi asiantuntija
voi tehdä itse havaintoja prosessin tietyssä vaiheessa ja antaa lausuntonsa näiden omakohtaisten
havaintojensa perusteella. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun oikeuspsykologi lausuu haastattelemansa
lapsitodistajan kertomuksen luotettavuudesta. Kuten Pölönen huomauttaa, asiantuntijatodistelun
hyödyllisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, millä tasolla asiantuntija kertoo erityisistä
kokemussäännöistä tuomioistuimelle. Kokemussääntöjen käsittely vain yleisellä tasolla nostaa esiin jo
aiemmin käsitellyn G2i-ongelman, ks. Faigman – Monahan – Slobogin 2014.
342 Vuorenpää 2020, s. 161; Stanikić 2014, s. 69–70; Vuorenpää 2012, s. 30; Huovila 2004, s. 802.
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tyjä haasteita. Erityisosaamista vaativaa kokemussääntöä saatetaan esimerkiksi
soveltaa väärään tilanteeseen, liian yleistäen tai muutoin virheellisesti.343 Toisaalta
on myös vaarana, että erityisosaamista vaativan kokemussäännön soveltaminen
asianosaisilta kysymättä aiheuttaa osapuolille yllätyksiä.344 Jo kontradiktorinen
periaate edellyttää, että asianosaiset olisivat tietoisia ainakin tuomioistuimen soveltamista erityisosaamista vaativista kokemussäännöistä, jotta he voivat halutessaan lausua kokemussääntöjen soveltuvuudesta ja luotettavuudesta. Erityisiä
kokemussääntöjä tulisikin soveltaa viran puolesta tarkoin harkiten ja oikeudenkäynnin kontradiktorisuus huomioiden.
Kansainvälisessä kirjallisuudessa tosiseikkojen välisiä riippuvuussuhteita
kuvaavista väittämistä käytetään nimitystä yleistys (generalisation).345 Yleistyksen käsite on siinä mielessä havainnollistava, että se kuvaa syy- ja riippuvuussuhdetta kuvaavan väittämän epävarmuutta ja siihen liittyvää induktiivista päättelyä.
Suuri osa kokemussäännöistä on tosiasiassa tällä tavalla epävarmoja ja, kuten jo
todettu, niiden soveltaminen edellyttää käytännössä aina jonkinasteisten induktiivisten päätelmien muodostamista todistusharkinnassa.

2.4.5.2 Parhaan kokemussäännön vaatimus – scientia novit curia?
Vapaa todistusharkinta antaa tuomioistuimelle lähtökohtaisesti oikeuden soveltaa
vapaasti parhaaksi katsomiaan kokemussääntöjä. Kuitenkin todistusharkinnan
laatuvaatimukset, kuten perusteellisuus-, rationaalisuus- ja objektiivisuusvaatimus, ohjaavat osaltaan myös kokemussääntöjen käyttöä. Vaikka esimerkiksi
arkikokemukseen perustuvien kokemussääntöjen käyttäminen on lähtökohtaisesti
sallittua, olisi näyttöratkaisujen laadun edistämiseksi ensiarvoisen tärkeää, että
tuomioistuimet pyrkisivät hyödyntämään luotettaviin lähteisiin, kuten empiiriseen tutkimukseen perustuvia kokemussääntöjä.
Arkikokemukseen perustuvat kokemussäännöt ovat aikaan ja kulttuuriin
sidottuja uskomuksia, joihin voi liittyä vetoamista yksilöiden arvoihin tai liiallisiin kategorisointeihin ja yksinkertaistuksiin. Kritiikittömästi käytettynä tällaiset
kokemussäännöt voivat johtaa epätarkkoihin ja virheellisiin päätelmiin.346 Arkikokemukseen ja heuristiikkaan perustuvien kokemussääntöjen käyttöön liittyy
myös systemaattisten virhepäätelmien vaara.347

343 Mm. Wahlberg 2010, s. 14–15.
344 Fredman 2018, s. 95–96; Stanikić 2015, s. 310–311; Saranpää 2010, 41–42. Artikkelissa 4 käsitellään
seikkaperäisesti todistajanpsykologisten kokemussääntöjen itsenäiseen käyttöön liittyviä hyötyjä ja
haasteita myös tästä näkökulmasta.
345 Mm. Dahlman 2017; Twining 2006, s. 334–340; Anderson – Schum – Twining 2005, s. 100 ja 262–279.
346 Twining 2006, s. 335.
347 Mm. Tversky – Kahneman 1982; 1974; 1973. Päätöksenteon virhelähteitä käsitellään
yksityiskohtaisemmin luvussa 4.
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Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on puolestaan tuottaa luotettavaa,
testattavaa ja toistettavaa tietoa. Tutkimuksen laatua kontrolloidaan vertaisarviointijärjestelmällä.348 Laadukkaasta tieteellisestä tutkimuksesta johdettujen kokemussääntöjen voidaan perustellusti todeta olevan lähtökohtaisesti luotettavampia
kuin arkikokemukseen perustuvat kokemussäännöt.349
Eri aloilta tuotetaan jatkuvasti yhä monipuolisempaa ja erikoistuneempaa
tieteellistä tutkimusta. Saavutettu tutkimustieto on myös yhä luotettavampaa
tutkimusmetodien ja teknologian kehityksen ansiosta. Samalla tieteellinen tieto
kuitenkin myös monimutkaistuu ja sen hallinta käy yhä haastavammaksi. Tästä
syystä oikeudessa kuullaankin yhä useammin asiantuntijoita eri tieteenalojen
tutkimustuloksista ja niistä johdetuista erityisistä kokemussäännöistä.350 Toisaalta myös tuomioistuimet ovat ryhtyneet yhä aktiivisemmin ottamaan itsenäisesti
huomioon kokeellisen tutkimuksen tuloksia sekä tieteellisen kirjallisuuden kannanottoja.351 Kuten jo edellä on todettu, tuomioistuimella on oikeus hyödyntää
myös tuntemiaan erityisiä kokemussääntöjä. Näytön arvioinnin perusteellisuusja rationaalisuusvelvoitteet voivat jossakin määrin jopa asettaa tuomioistuimelle
painetta hyödyntää mahdollisimman luotettavina pidettäviä kokemussääntöjä todistusharkinnassaan. Voidaankin kysyä, tulisiko tieteelliseen tietoon perustuvien
kokemussääntöjen käyttö näytön arvioinnissa nähdä nykyään paitsi oikeutena,
myös jossakin määrin tuomioistuimen velvollisuutena.
Oikeuskirjallisuudessa kokemussääntöjen velvoittavuutta on pidetty jokseenkin epäselvänä.352 Selvää kuitenkin on, ettei velvoittavuus voi olla vakio,
vaan se vaihtelee kokemussäännöstä ja yksittäistapauksesta riippuen. Jonkka on
todennut merkitystä olevan muun muassa sillä, kuinka varmana ja luotettavana
sekä toisaalta yleisesti tunnettuna kokemussääntöä voidaan pitää. Velvollisuus
tietyn kokemussäännön käyttöön on nähtävä sitä suurempana, mitä suuremmalla todennäköisyydellä mainittu kokemussääntö ilmaisee kahden tai useamman
relevantin tosiseikan välistä riippuvuussuhdetta ja mitä selvempänä ja kiistattomampana sitä pidetään.353
Toisaalta ei liene mahdollista tulkita, että tuomarilla olisi aina velvollisuus
etsiä luotettavin, esimerkiksi tieteelliseen tietoon perustuva kokemussääntö käsillä
olevaan tilanteeseen. Tämä olisi myös käytännössä mahdotonta ottaen huomioon
tutkitun tiedon nopeasti kasvavan määrän ja jatkuvan kehittymisen.

348 Duncan et al. 2014; Drost 2011; Bollen 1989.
349 Burns 2016, s. 339–340; Anderson – Schum – Twining 2005, s. 276–280. Todistajanpsykologisten
kokemussääntöjen osalta myös Stanikić 2014, s. 70.
350 Rask 2012 s. 11. Ks. myös Vuorenpää 2020, s. 153–162; Vuorenpää 2012, s. 27–36.
351 Pölönen – Tapanila 2015, s. 377–379.
352 Näin mm. Jonkka 1993, s. 50 ja 52, alaviite 72.
353 Jonkka 1993, s. 50 ja 52, alaviite 72. Ks. myös Stanikić 2015, s. 321–322.
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Viime vuosina etenkin todistajanpsykologiseen tutkimukseen perustuvien
kokemussääntöjen velvoittavuus asianosaisten ja todistajien kertomusten luotettavuuden arvioinnissa on noussut keskustelun kohteeksi. Muun muassa Stanikić
tulkitsee, että vallitsevassa oikeusjärjestelmässämme on elementtejä, jotka paitsi
sallivat, myös käytännössä vaativat hyödyntämään todistajanpsykologista tietoa
henkilötodistelun arvioinnissa.354 Nähdäkseni tälle argumentille voidaan löytää
useampia perusteluja.
Ensinnäkin tieteellinen kokemussääntö voi saavuttaa velvoittavan aseman
siitä syystä, että se tulkitaan yleisesti tunnetuksi. Käsittääkseni myös Stanikić
viittaa tähän lähtökohtaan: osaa todistajanpsykologisista kokemussäännöistä pidetään jo siinä määrin yleisesti tunnettuina kokemussääntöinä, että niitä voidaan olettaa käytettävän viran puolesta. Stanikić toteaa nähdäkseni perustellusti
Suomessa vakiintuneen käsityksen, että tuomareilta voidaan nykyisin edellyttää
jonkinasteista perusymmärrystä todistajanpsykologisista kysymyksistä.355 Edelleen on kuitenkin tosiasiassa epäselvää, mitkä psykologisista kokemussäännöistä
voidaan tarkalleen ottaen lukea yleisiksi ja mitkä erityisiksi. Olisi tärkeää, että
päätöksentekijöiden käytännöt olisivat tältä osin mahdollisimman yhdenmukaisia.356 Lisäksi on korostettava, ettei tuomioistuimen tulisi monimutkaisessa
tilanteessa ryhtyä soveltamaan todistajanpsykologisia tai muitakaan tieteellisiä
kokemussääntöjä, jos se ei entuudestaan tunne kyseisiä kokemussääntöjä, niiden
luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja sekä tutkimusta niiden taustalla.
Toisaalta tieteellinen kokemussääntö voi myös nähdäkseni muodostua velvoittavaksi korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen luoman prejudikaattiaseman myötä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, voivatko
korkeimman oikeuden ennakkopäätökset antaa yksittäisille kokemussäännöille
prejudikaattiasemaa eli toisin sanoen, voiko korkein oikeus ohjeistaa tai velvoittaa tiettyjen kokemussääntöjen käyttöön tietynlaisissa tilanteissa. Näkemykseni
mukaan voi, ja kuten seuraavaksi esitän, näin on jo tosiasiassa käynytkin.
Viime vuosina korkein oikeus on antanut useita ennakkopäätöksiä, joiden
keskiössä on ollut henkilötodistelun arviointi todistajanpsykologisten kokemussääntöjen avulla. Useissa näistä ratkaisuista korkein oikeus on soveltanut psykologisia kokemussääntöjä ex officio eli viran puolesta, ilman asiantuntijan kuulemista.357 Moni mainituista kokemussäännöistä voidaan kenties mieltää yleisiksi
kokemussäännöiksi, jolloin niiden velvoittavuus voisi syntyä jo tämän yleisen hy-

354 Stanikić 2014, s. 69–71.
355 Stanikić 2015, s. 307.
356 Tuomareiden kouluttaminen todistajanpsykologisista kysymyksistä on keskeisessä roolissa näiden
käytäntöjen yhtenäistämisessä.
357 Korkein oikeus on todistusharkinnassaan tukeutunut oikeus- ja todistajanpsykologisiin kokemussääntöihin
ex officio muun muassa ratkaisuissaan KKO 2019:54; KKO 2013:97; KKO 2013:96; KKO 2004:60; KKO
2002:47.

65

väksyttävyyden perusteella. Kuitenkin ennakkopäätöksissä esiintyy myös kokemussääntöjä, joita tuskin on voinut ainakaan ennakkopäätöksen antamishetkellä
tulkita vielä yleisesti tunnetuiksi.358 Tällaisten kokemussääntöjen velvoittavuus on
siten jäänyt jokseenkin epäselväksi.
Esimerkiksi Tapanila on sitä mieltä, että korkein oikeus voi omilla ratkaisuillaan antaa metodologisia ja pedagogisia ohjeistuksia näytön arviointiin, siinä
erityisesti huomiota vaativiin seikkoihin tai tietylle juttutyypille ominaisiin kysymyksiin, mutta nämä ohjeet eivät voi toimia samanlaisina ennakkoratkaisuina
kuin oikeuskysymykset.359 Rautio ja Frände esittävät kenties vieläkin jyrkemmin,
ettei tieto-opillisista kysymyksistä olisi mahdollista antaa varsinaisia prejudikaatteja, joskin ne voivat toimia pedagogisina esikuvina näytön arvioinnin perustelujen rakentamiselle tuomiossa. Kirjoittajien mukaan kysymys on kumulatiivisen
tiedonrakennelman koostamisesta, jossa esimerkiksi psykologia tarjoaa lähinnä
vain ”meta-kriteerejä” näytön arvioinnissa hyödynnettävälle tiedolle.360
Toisaalta Fredman on huomauttanut, että kokemussäännöt tosiasiassa luovat
oikeuskäytäntöä. Fredman tukee argumenttiaan useilla ennakkopäätöksillä, joissa
korkein oikeus on hyödyntänyt tieteellisiä kokemussääntöjä.361 Osa mainituista
kokemussäännöistä on käytännössä muodostanut normatiiviseksi miellettäviä
ohjeistuksia.362
Fredmanin havainto on nähdäkseni merkittävä. Sinänsä on kiistatonta, että
näytön arviointia ja erityisesti näyttökynnystä koskevat ratkaisut ovat usein korostuneen tapauskohtaisia, eikä kiinteitä tai kaavamaisia punnintaohjeita siten voida

358 Esimerkiksi tapauksessa KKO 2019:54 korkein oikeus sovelsi lukuisia kokemussääntöjä, jotka liittyivät
asianomistajan muistiin vaikuttaviin tekijöihin ja valemuistojen syntymahdollisuuteen. Vaikka
todistajanpsykologisten kokemussääntöjen tuntemus on tuomioistuimissa viime aikoina selkeästi
lisääntynyt, ei tällaisia kokemussääntöjä voitane ainakaan asianosaisten näkökulmasta (vielä) tulkita
yleisesti tunnetuiksi. Tätä käsitystä puoltaa myös se, että tapauksessa päädyttiin äänestämään siitä, tulisiko
asiassa kuulla asiantuntijapsykologia ratkaisun kannalta relevanteista muistin toimintaan liittyvistä
kysymyksistä. Vähemmistöön jääneen, esittelijän mietinnön hyväksyneen oikeusneuvoksen mukaan
psykologiset kysymykset olisivat edellyttäneet ”sellaista erityisasiantuntemusta, jollaista tuomioistuimella
ei tyypillisesti ole”.
359 Tapanila 2015, s. 572–573. Tapanila on tulkinnut, että myös korkein oikeus on tapauksessaan KKO 2013:96,
kohta 6 tämän vahvistanut toteamalla, ettei todisteiden arvottamisesta tai punnintamenetelmistä voida
antaa kiinteitä ja kaavamaisia ohjeita.
360 Rautio – Frände 2020, s. 32–33.
361 Fredman 2018, s. 95, alaviite 353, jossa Fredman viittaa seuraaviin ennakkopäätöksiin: KKO 1998:1,
jossa hyödynnettiin kokemussääntöä: ”kaulasta kuristaminen aiheuttaa herkästi heijasteellisen
sydänpysähdyksen”; KKO 2006:25: ”Subutex voi yhdessä alkoholin kanssa nautittuna aiheuttaa kuoleman”;
KKO 2015:83, kohta 33: ”HIV on asiantuntijalausuntojen perusteella vakava sairaus.” Viimeksi mainittuun
kokemussääntöön on viitattu oikeuslähteenä myös tapauksessa KKO 2017:8, kohta 10–11.
362 Normatiivisia elementtejä saavuttaneita kokemussääntöjä voidaan tunnistaa myös esimerkiksi tapon
edellyttämän todennäköisyystahallisuuden täyttymisen arvioinnista. Esimerkiksi tapauksessa KKO
2012:98, kohta 8: ”Yksikin teräaseella lyöty isku voi varsin todennäköisesti aiheuttaa uhrin menehtymisen,
jos isku on ollut voimakas ja kohdistettu hengenvaaralliseen kohtaan kehoa”. Lisäksi uhrin menehtymistä
on katsottu voitavan pitää teon varsin todennäköisenä seurauksena esimerkiksi silloin, kun uhria on lyöty
teräaseella kaulaan (KKO 1990:9; KKO 2009:48, kohta 9) tai helposti vioittuvien sisäelinten alueelle (KKO
1978 II 24; KKO 1978 II 111; KKO 1985 II 172; KKO 1999:20; KKO 2005:63).
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niistä antaa. Kuitenkin yksittäisen todistelukeinon luotettavuuteen vaikuttavat tekijät voivat nähdäkseni olla erilaisissa tilanteissa toistuvia ja siinä määrin yleistettäviä, että niistä voidaan muodostaa selkeitä, oikeuskäytäntöä yhdenmukaistavia
prejudikaattiohjeita. Tämä pätee erityisesti todistajanpsykologisiin kysymyksiin
henkilötodistelun arvioinnissa – kuten edellä on todettu, ihmisen kognitiiviset
prosessit ovat lähtökohtaisesti universaaleja ja siten yleistettävissä. Korkein oikeus
voi ohjeistaa paitsi siinä, millaisia kokemussääntöjä tietyn todistelukeinon arvioinnissa voidaan käyttää, myös siinä, mitkä ovat tietyn kokemussäännön sisältö
ja varmuusaste ja millaisiin tilanteisiin kokemussääntö soveltuu tai ei sovellu.
Sanotut ohjeet eivät nähdäkseni sopimattomasti rajoita vapaata todistusharkintaa, sillä ne eivät lähtökohtaisesti määritä todisteen lopullista näyttöarvoa, vaan
ainoastaan tarkentavat niitä eri tekijöitä, jotka näyttöarvon määrittämisessä tulisi
huomioida. Siten tiettyyn tilanteeseen sovellettavista kokemussäännöistä voidaan
nähdäkseni antaa prejudikaatteja, kunhan ne ovat riittävällä tavalla yleistettävissä.
Useat kokemussäännöt soveltuvat yksinomaan tietyntyyppiseen todisteeseen
tai todistelukeinoon. Yksittäisenä todistelukeinona henkilötodistelu on kuitenkin
erittäin yleinen, lähes kaikissa suullisissa prosesseissa käytettävä keino, ja siihen
soveltuvat todistajanpsykologiset kokemussäännöt ovat varsin laajasti tähän todistelukeinoon yleistettävissä. Siten mainitun alan kokemussäännöt ovat jossakin
määrin korostuneita ja muita useammin toistuvia. Näin niistä on muodostettavissa
yleisempiä ”substanssista vapaita” sääntöjä, jotka pätevät laaja-alaisesti henkilötodisteluun monenlaisissa tilanteissa.363
Näkemystä tukee korkeimman oikeuden viimeaikaisissa ennakkopäätöksissä ilmenevä, paikoin ekstensiivinen ja ennen muuta toistuva todistajanpsykologisten kokemussääntöjen käyttö.
Jo klassikoksi muodostuneessa ennakkopäätöksessään KKO 2013:96
korkein oikeus muodosti useita näytön arviointia koskevia harkinta- tai
jopa oikeusohjeita, joihin on sittemmin viitattu lukuisissa myöhemmissä
sekä korkeimman oikeuden että alempien oikeusasteiden ratkaisuissa.
Todistajanpsykologisista kokemussäännöistä keskeisin oli kohdassa 8
todettu ohje, jonka mukaan ”henkilötodistelun luotettavuutta ei voida
juurikaan perustaa henkilön puhetavasta, ilmeistä ja eleistä taikka tunnereaktiosta oikeudenkäynnissä tehtävien havaintojen ja vaikutelmien
varaan”. Korkein oikeus on myöhemmin viitannut kyseiseen kokemussääntöön muun muassa ratkaisuissaan KKO 2013:97 (kohta 43), KKO
2019:54 (kohta 11), KKO 2019:55 (kohta 15) ja KKO 2021:5 (kohta 21).

363 Substanssista vapaista näytön arviointia koskevista säännöistä ks. Anderson – Schum – Twining 2005,
s. 71–77; Schum 2001a.
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Mainittuun kokemussääntöön on viitattu myös alempien oikeusasteiden
käytännössä.364
Ennakkoratkaisussaan KKO 2013:97 kohdassa 44 korkein oikeus
puolestaan tukeutui todistajanpsykologiseen kokemussääntöön, jonka
mukaan ”seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneilla lapsilla ei ole sellaisia
yhteisiä käytösongelmia, joiden perusteella heidät voitaisiin tunnistaa
tai diagnosoida tällaisen rikoksen uhriksi”. Sittemmin korkein oikeus
on viitannut mainittuun kokemussääntöön muun muassa ratkaisuissaan
KKO 2014:48 (kohta 16) sekä KKO 2019:54 (kohta 34).
Edelleen tapauksessa KKO 2019:54 korkein oikeus totesi kohdassa 36,
että ”arvioitaessa kertomusten luotettavuutta merkitystä on paitsi kertomuksen sisällön johdonmukaisuudella, realistisuudella ja muuttumattomuudella sekä yksityiskohtien runsaudella myös erityisesti sillä
seikalla, miten, missä tilanteessa ja millä tavalla muistikuvat ja kertomus
seksuaaliteoista ovat syntyneet”. Korkein oikeus on viitannut tähän kokemussääntöön uudelleen tapauksessa KKO 2021:5, kohta 82.365
Mainitut todistajanpsykologiset kokemussäännöt ovat yksittäisiä esimerkkejä vakiintuneeksi käytännöksi muodostuneesta ilmiöstä. On myös todettava,
että yhä useammin todistajanpsykologisiin kokemussääntöihin viittaamista on
tavattu myös alempien oikeusasteiden ratkaisukäytännössä. Näin ollen eräille
todistajanpsykologisille kokemussäännöille löytyy korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä vankkaa institutionaalista tukea. Kuten jo edellä on todettu, institutionaalinen tuki tarkoittaa oikeudellisen ratkaisuperusteen tai arviointikriteerin
tunnustamista oikeudellisesti merkityksellisissä käytännöissä. Tuki voi syntyä
esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisukäytännössä.366 Siten myös kokemussäännöt
voivat tietyissä tilanteissa saavuttaa prejudikaattiaseman. Itse asiassa huomion
kiinnittäminen kokemussääntöjen laatuun ja luotettavuuteen vaikuttaisi korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä nykyään selkeästi korostuneen.
Kuten jo todettua, korkeimman oikeuden prejudikaatit ovat heikosti velvoittavia oikeuslähteitä eli niiden soveltamatta jättäminen voi johtaa ratkaisun
muuttumiseen ylemmässä oikeusasteessa.367 Tämä pätee luonnollisesti myös kor-

364 Ks. esim. Helsingin HO 13.5.2016 nro 16/120253 (R 15/1606) ja Helsingin KäO 11.01.2019 nro 101337 (R
18/2438), s. 3–4.
365 Korkein oikeus on myös todennut ennakkoratkaisussaan KKO 2013:97 kohdassa 43, että ”päätelmät siitä,
että asianomistajan kertomus vaikuttaa itsekoetulta tai itse-eletyltä ja siten todenmukaiselta, ovat nykyisen
oikeuspsykologisen tutkimustiedon perusteella usein virheellisiä”. Mainittuun kokemussääntöön on
myöhemmin viitattu muun muassa tapauksessa KKO 2019:54, kohta 39. Esimerkkejä todistajanpsykologisten
kokemussääntöjen soveltamisesta on siten lukuisia.
366 Ks. myös Siltala 2003, s. 212–214.
367 Aarnio 1989, s. 220–221. Ks. myös Fredman 2018, s. 83–84.
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keimman oikeuden ennakkopäätöksissään soveltamiin kokemussääntöihin, jotka
ovat saaneet vastaavanlaisen prejudikaattiaseman.368 Tämä lähtökohta vaikuttaisi
käytännössä pätevän myös eräisiin todistajanpsykologisiin kokemussääntöihin
– jos alioikeuden perusteluista esimerkiksi ilmenisi, että ratkaisun perusteeksi
asetetun todistajankertomuksen näyttöarvo oli määritetty yksinomaan todistajan
käyttäytymisen tai ulkoasun perusteella, olisi pidettävä jo varsin todennäköisenä, että mainittu virheellinen arviointikeino voisi johtaa valitusperusteeseen,
ylemmän oikeusasteen kyseisen todistajankertomuksen uudelleenarviointiin ja
mahdollisesti ratkaisun muuttumiseen. Viitteitä tästä onkin jo jossakin määrin
havaittavissa oikeuskäytännössä.369
Jos sen sijaan todistajanpsykologinen kokemussääntö tunnustetaan yleisesti
tunnetuksi, voidaan sen tulkita velvoittavan vahvasti tuomioistuimia. Esimerkiksi
Jonkka on tulkinnut, että päätöksentekijä ylittää vapaan todistusharkinnan rajat,
mikäli hän sivuuttaa arvioinnissaan tuntemansa yleisesti päteväksi tunnustetun
kokemussäännön. Tällöin tilannetta on arvioitava samalla tavoin, kuin jos päätöksentekijä jättäisi soveltamatta vahvasti velvoittavaa oikeuslähdettä.370
Yhteenvetona voidaan siten todeta, ettei todistusharkinnan vapaus suo tuomioistuimelle täysin rajoituksetonta valtaa päättää tapaukseen soveltuvien kokemussääntöjen soveltamisesta tai soveltamatta jättämisestä. Erityisesti henkilötodistelun arvioinnissa tuomioistuimilta edellytetään yhä enenevässä määrin
todistajanpsykologisten kokemussääntöjen tuntemusta. Tietyissä olosuhteissa
tuomioistuimella voi olla velvollisuus hyödyntää asiaan soveltuvaa todistajanpsykologista kokemussääntöä sen saavuttaman prejudikaattiaseman nojalla. Tällainen kokemussääntö on heikosti velvoittava. Lisäksi jos kokemussääntö katsotaan
yleisesti tunnetuksi, voi se saavuttaa vahvasti velvoittavan faktatiedon aseman.371

368 Periaatteessa mainittu riski lienee olemassa, vaikka kokemussääntö ei olisikaan saavuttanut
prejudikaattiasemaa, jos se kuitenkin on yleisesti tunnettu, ks. Jonkka 1993, s. 50–51.
369 Esim. ennakkopäätöksessä KKO 2019:54 käräjäoikeus oli antanut asianomistajan kertomille oireille sekä
hänen käyttäytymiselleen painoarvoa arvioidessaan kertomuksen luotettavuutta. Kuitenkin ylemmät
oikeusasteet ja etenkin korkein oikeus nimenomaisesti selvensivät, ettei asianomistajan liikuttuneisuudesta
tai käyttäytymisestä voinut tehdä päätelmiä hänen kertomuksensa luotettavuudesta. Korkein oikeus
päätyikin arvioimaan asianomistajan kertomuksen näyttöarvon toisin kuin alemmat oikeusasteet.
370 Jonkka 1993, s. 52. Jonkka näkee periaatteessa mahdolliseksi, että jo tiettyjen probabilististen
kokemussääntöjen soveltamatta jättämisessä voi olla kyse todistusharkinnan rajojen ylityksestä tai
”huolellisen harkinnan” vaatimuksen laiminlyönnistä.
371 Viitaten edellä Hirvoseen (2020, s. 964–965), tosiasiaksi todettu tieteellinen fakta voi myös muotoutua
suoraan osaksi oikeuslähdeopin materiaa.
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3

TODISTAJANKERTOMUKSEN VIRHELÄHTEET
”Our memories are constructive. They are reconstructive.
Memory works a little bit more like a Wikipedia page:
You can go in there and change it, but so can other people.”
					
– Elizabeth Loftus

3.1

Todistajanpsykologisen tutkimuksen kehitys

Todistajanpsykologisen tutkimuksen juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle.
Kirjassaan La Suggestibilité (1900) ranskalainen psykologi Alfred Binet nosti ensimmäisten joukossa esiin huolen muun muassa johdattelevien kysymysten vaikutuksesta todistajan antamiin vastauksiin. Myös Saksassa psykologit havaitsivat,
että silminnäkijätodistajien kertomukset saattoivat muuttua sen perusteella, millaisia kysymyksiä heille esitettiin.372 Yhdysvalloissa oppi-isänä voidaan pitää Hugo
Münsterbergia, joka ryhtyi nostamaan painokkaasti esiin todistajankertomuksiin
vaikuttavia tekijöitä ja kritisoimaan oikeusjärjestelmää.373 Tuolloin kritiikkiä ei
kuitenkaan otettu oikeustieteilijöiden keskuudessa kovin vakavasti huomioon.
Erityisesti Wigmore kritisoi ankarasti Münsterbergin väitteitä.374
Moderni todistajanpsykologinen tutkimus otti merkittäviä harppauksia
70-luvulta lähtien erityisesti psykologi Elizabeth Loftusin lukuisten jälkikäteistiedon vaikutuksia (effect of post-event information) koskevien tutkimusten johdosta. Hän osoitti tutkimuksissaan, että ihmisen muisti on hyvin haavoittuvainen
ja altis muun muassa ulkopuolisen tiedon vaikutuksille.375 Siinä missä Münsterberg
oli kenties epäonnistunut osoittamaan psykologisen tutkimuksen luotettavuuden
ja relevanttiuden, Loftus onnistui vakuuttamaan suuren yleisön tutkimuksillaan.
Loftus innosti myös uuden sukupolven tutkijoita, jotka pystyivät kehittämään
tutkimusta edelleen ja luomaan modernin todistajanpsykologian alan tutkimuskentän.376

372 Ks. mm. Stern 1902, Yhdysvalloissa Whipple 1912 ja Münsterberg 1908. Ks. aiheesta myös HäkkänenNyholm 2018, s. 185; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 47.
373 Ks. Münsterberg 1908. Lisäksi ks. aiheesta Häkkänen-Nyholm 2018, s. 186; Sales – Krauss 2015, s. 3.
374 Ks. Wigmore 1909. Ks. aiheesta myös Sporer 1982, s. 329–330. Osa kritiikistä olikin aiheellista, sillä
Münsterberg oli taipuvainen liioittelemaan psykologian tutkimustuloksia, yliampumaan väitteissään ja
sivuuttamaan oikeudenkäynteihin liittyviä erityiskysymyksiä.
375 Ks. mm. Loftus – Miller – Burns 1978; Loftus – Zanni 1975; Loftus – Palmer 1974.
376 Wells – Memon – Penrod 2006, s. 47.
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Dialogi psykologien ja oikeusoppineiden välillä syveni edelleen merkittävästi
90-luvulla, kun DNA-teknologian myötä alkoi paljastua lukuisia tapauksia, joissa
syytön oli tuomittu virheellisen silminnäkijäntunnistuksen perusteella.377 Tämän
seurauksena oikeustieteilijät eivät enää voineet sivuuttaa psykologien jo vuosia
esiin tuomia ongelmia liittyen todistajien havainnoinnin ja muistin heikkouksiin.
Kuten jo aiemmin on todettu, Suomessa juristien kiinnostus todistajanpsykologista tutkimusta kohtaan on noussut merkittävästi viime vuosina. Todistajanpsykologista tutkimusta on ryhdytty yhä laajemmin huomioimaan erityisesti oikeuskäytännössä – edellä todetuin tavoin tuomioistuimet huomioivat
yhä useammin todistajanpsykologisia kokemussääntöjä todistajankertomuksia
arvioidessaan. Tätä on pidettävä kansainvälisestikin varsin poikkeuksellisena ja
edistyksellisenä. Kuitenkin kehitys kohti tutkimustiedon systemaattista hyödyntämistä todistusharkinnassa on vasta aluillaan. Lisäksi voidaan havaita, että todistajanpsykologisen tutkimuksen valossa myös muihin oikeudenkäyntiprosessin
vaiheisiin sisältyy edelleen merkittäviä ongelmia. Huomio tuleekin seuraavaksi
kiinnittää tuomareiden arvioinnin lisäksi myös muihin prosessin vaiheisiin sekä
eri todistajien kanssa kommunikoivien tahojen, kuten syyttäjien ja asianajajien,
käytäntöihin ja tietoisuuteen todistajankertomukseen vaikuttavista virhelähteistä.

3.2

Todistajankertomuksen virhelähteiden
jaottelutapoja

Todistajatekijät ja järjestelmämuuttujat. Todistajankertomuksen virhelähteitä
jaotellaan vakiintuneesti todistajatekijöihin (estimator variables) ja järjestelmämuuttujiin (system variables).378 Todistajatekijät tarkoittavat todistajaan tai
esimerkiksi havainnoinnin olosuhteisiin liittyviä muuttujia, joihin rikostutkinta
tai oikeusprosessi eivät lähtökohtaisesti voi vaikuttaa.379 Todistajatekijöitä ovat
muun muassa todistajan henkilökohtaiset ominaisuudet, aiemmat kokemukset,
ennakko-odotukset ja motivaatiot. Lisäksi todistajatekijöihin lukeutuvat erilaiset
ulkopuoliset, sinänsä todistajasta riippumattomat muuttujat, kuten havainnointiaika ja -etäisyys sekä havainnointia häiritsevät tekijät, kuten tilanteen stressaavuus
tai huono valaistus.380 Englanninkielisen nimensä mukaisesti todistajatekijöitä

377 Ks. aiheesta Häkkänen-Nyholm 2018, s. 192; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 46–47. Lisäksi ks. https://
innocenceproject.org/.
378 Jaottelun on muodostanut psykologi Gary Wells, ks. Wells 1978. Usein jaottelua käytetään etenkin
silminnäkijätunnistamisen luotettavuutta arvioitaessa. Jaottelu toimii kuitenkin samalla tavoin myös
todistajankertomuksen luotettavuuden arviointiin.
379 Wells – Memon – Penrod 2006, s. 45 ja 48; Wells 1978, s. 1548.
380 Albright 2017, s. 7759.
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yhdistävä piirre on se, ettei niitä voida kontrolloida, vaan yksinomaan arvioida
(estimate).381
Järjestelmämuuttujilla tarkoitetaan puolestaan tekijöitä, jotka liittyvät johonkin oikeudenkäyntiprosessin vaiheeseen ja joihin on siten ainakin teoriassa
mahdollisuus vaikuttaa prosesseihin liittyviä käytäntöjä tai sääntelyä kehittämällä. Järjestelmämuuttujia ovat esimerkiksi todistajankuulusteluun liittyvät menettelyt, todistajalle esitettävät kysymykset, hänelle annettavat tiedot ja ohjeet sekä
yleisesti vaikkapa oikeudenkäyntiprosessin kesto.382 Pyrkiessämme kehittämään
eri oikeudenkäyntiprosessin vaiheita siten, että ne tukisivat todistajankertomuksen virheetöntä esittämistä eivätkä ainakaan itse aiheuttaisi virheitä kertomukseen, huomio kiinnittyy juuri järjestelmämuuttujiin. Järjestelmämuuttujia koskevan tutkimustiedon avulla voidaan pyrkiä poistamaan tai vähentämään eri
prosessin vaiheista todistajankertomusta potentiaalisesti vääristäviä menettelyjä
sekä vastaavasti lisäämään sellaisia menettelyjä, jotka edistävät kertomuksen luotettavuutta. Sen sijaan todistajankertomuksen arvioinnissa tuomioistuimelle on
hyötyä sekä todistajatekijöiden että järjestelmämuuttujien tuntemisesta. Molemmat antavat tietoa todistajankertomusta mahdollisesti rasittavista virhelähteistä
ja tarjoavat siten työkaluja perusteellisen kertomuksen arvioinnin suorittamiseksi.383 Arvioitaessa todistajankertomuksen luotettavuutta on myös syytä huomata,
että todistajatekijät ja järjestelmämuuttujat vaikuttavat usein keskenään ja toinen
toisiinsa – jos esimerkiksi silminnäkijä on havainnoinut tapahtumia pitkän aikaa
hyvässä valaistuksessa, saattaa hän kyetä paremmin välttämään esimerkiksi johdattelun tai muiden järjestelmämuuttujien vaikutuksia.384
Todistajatekijöiden ja järjestelmämuuttujien lisäksi voidaan omaksi kategoriakseen lukea myös niin sanotut muut muuttujat. Niillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka
eivät itse ole vaikuttaneet kertomuksen luotettavuuteen, mutta voivat antaa luotettavuudesta tietoa.385 Tällaiseksi muuksi muuttujaksi voidaan nimetä esimerkiksi
silminnäkijän tunnistamiseen käyttämä aika tunnistamistilaisuudessa (response
latency) – lähtökohtaisesti tunnistus on sitä suuremmalla todennäköisyydellä
oikea, mitä nopeammin silminnäkijä tekee tunnistuksen tunnistamistilaisuu-

381 Wells 1978, s. 1548. Nähdäkseni käsitteen käännös ”todistajatekijät” ei tässä mielessä ole täysin
onnistunut, sillä se kattaa tosiasiassa todistajan yksilöön liittyvien kysymysten lisäksi myös laajasti
erilaisia olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Suomennoksena voidaankin käyttää myös esimerkiksi termiä
”havainnointitekijät” tai ”arvioitavat tekijät”, ks. Stanikić 2015, s. 56–57.
382 Albright 2017, s. 7759; Wells – Memon – Penrod 2006, s. 45–46; Wells 1978, s. 1548. Ks. myös Stanikić
2015, s. 56–57.
383 Wells – Memon – Penrod 2006, s. 45 ja 48. Toki myös avustajien ja syyttäjien on hyvä olla tietoisia
tällaisista kertomuksen luotettavuutta mahdollisesti rasittavista tekijöistä.
384 Wells – Memon – Penrod 2006, s. 51.
385 Santtila 2008, s. 200. Ks. myös Stanikić 2015, s. 55–58.
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dessa.386 Myös todistajan subjektiivinen varmuus oman kertomuksen todenperäisyydestä luetaan muihin muuttujiin. On kuitenkin korostettava, ettei todistajan
varmuus kaikissa tilanteissa korreloi kertomuksen luotettavuuden kanssa.387
Virhelähteet tapahtumaketjussa. Klami jaottelee todistajankertomuksen
virhelähteitä tapahtumaketjun muodossa. Tapahtumaketjun lenkkejä ovat todistajan havainnointi, tulkinta, muisti, kertomus ja viimeisenä tuomarin tulkinta.
Jokaisessa vaiheessa esiintyy virhelähteitä, jotka voivat vaikuttaa myöhempiin
lenkkeihin, olennaisimpina todistajankertomukseen ja tuomarin tulkintaan.388
Jaottelu on havainnollistava kuvaus eri virhelähteistä todistajankertomuksen
elinkaaren
eri vaiheissa. Kyseessä on kuitenkin toki vain karkea yksinkertaistus eri
Kuvio
1:
virhelähteiden syntymekanismeista. Tosiasiassa lenkkien vaikutukset eivät aina
etene ketjussa lineaarisesti eikä virhelähteitä ilmaannu vain tietyssä vaiheessa
kerrallaan. Kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi, esimerkiksi kertomuksen esittäminen tai muu kommunikointi todistajan kanssa saattavat vaikuttaa todistajan tulkintaan ja muistikuviin tapahtumista. Todistajankertomus esitetään myös
tyypillisesti useita kertoja. Kommunikointi ennen oikeudenkäyntiä, esimerkiksi
todistajan valmistelussa, saattaa aiheuttaa tulkinta- ja muistivirheitä, jotka puolestaan vaikuttavat myöhemmin oikeudenkäynnissä esitettävään kertomukseen.
Todistajankertomuksen elinkaaren eri vaiheissa todistaja voi siten muodostaa
useita kertoja uusia tulkintoja ja muistikuvia tapahtumista, mikä puolestaan vaikuttaa kuulustelukertomukseen ja sitä kautta tuomarin tulkintaan.
Kuvio 2:

Kuvio 2: Todistajankertomuksen virhelähteet tapahtumaketjussa389

386 Mm. Brewer et al. 2006. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että alle 15 sekunnissa tehty tunnistuspäätös
indikoi luotettavuutta. Yksiselitteisiä ja tarkkoja aikamääreitä tunnistamisen nopeuden yhteydestä
tunnistamisen luotettavuuteen ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää. Ks. aiheesta tarkemmin myös
Stanikić 2015, s. 232–234.
387 Todistajan varmuuden ja kertomuksen luotettavuuden välisestä korrelaatiosta ks. Wheatcroft – Ellison
2012, s. 829; Wheatcroft – Woods 2010; Kebbell – Evans – Johnson 2010; Wheatcroft – Wagstaff – Kebbell
2004; Kebbell – Johnson 2000; Kebbell – Giles 2000.
388 Klami 1995a, s. 134–135.
389 Kaavio on modifioitu ja tarkennettu versio Klamin esittämästä tapahtumaketjusta, ks. Klami 1995a, s.
134–135.
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Tarkasteltaessa todistajatekijöitä ja järjestelmämuuttujia tapahtumaketjussa
voidaan todeta, että tapahtumaketjun alussa virhelähteet painottuvat todistajatekijöihin, kun taas järjestelmämuuttujat vaikuttavat enemmän ketjun edetessä.
Tämä on tietenkin luonnollista siksi, että oikeudellinen prosessi ja sen myötä mukaan astuvat järjestelmän mahdollisesti aiheuttamat virhelähteet aktualisoituvat
aina vasta todistajan itse tekemien havaintojen sekä ensimmäisen tulkinnan ja
mieleen painamisen jälkeen. Toki myöhemmässä vaiheessa järjestelmämuuttujat
voivat vaikuttaa siihen, että todistajan tulkinta ja muistikuvat muuttuvat esimerkiksi virheellisen tiedon tai johdattelevien kysymysten seurauksena.
Puutteistaan huolimatta tapahtumaketju tarjoaa kuitenkin oivan pohjan eri
virhelähteiden tarkemmalle erittelylle ja analysoinnille. Seuraavaksi käsitelläänkin jaottelun mukaisesti todistajanpsykologisen tutkimuksen tuloksia koskien
todistajan havaintoihin ja tarkkaavuuteen, tulkintaan, muistiin sekä kertomukseen vaikuttavia tekijöitä. Esityksessä ei ole tarkoitus luetella kaikkia virhelähteitä
tyhjentävästi – se ei liene edes käytännössä mahdollista – vaan esitellä jaottelun
pääpiirteet ja keskeiset lähtökohdat, jotka vaikuttavat kunkin osa-alueen luotettavuuteen. Viimeistä lenkkiä, tuomarin päätelmiä ja etenkin arviointiin vaikuttavia
kognitiivisia vinoumia, käsitellään tarkemmin luvussa 4.

3.3

Todistajankertomuksen virhelähteet
tapahtumaketjussa

3.3.1 Todistajan havaintoihin ja tarkkaavuuteen vaikuttavia
tekijöitä
Todistajan tekemien havaintojen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ovat aina
todistajatekijöitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla ensinnäkin todistajan yksilölliset
ominaisuudet, kuten näkö- ja kuuloaisti. Lisäksi havainnoinnin luotettavuuteen
vaikuttavat havainnointiolosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten havainnoinnin kesto, tapahtumapaikan näkyvyys ja havainnointietäisyys. Havainnoinnin tarkkuus
heikkenee, jos havainnoitava kohde on kaukana390 tai jos havainnot tehdään huo-

390 Tutkimuksissa on muun muassa osoitettu, että henkilön kyky tunnistaa entuudestaan vieras henkilö
heikkenee lähes lineaarisesti havainnointietäisyyden kasvaessa. Kuten edellä on todettu, jo 15 metrin
etäisyys heikentää merkittävästi tunnistamisen luotettavuutta, ks. Lampinen et al. 2014; Lindsay et al. 2008;
Loftus – Harley 2005; Wagenaar – van der Schrier 1996. Optimaalisissakaan havainnointiolosuhteissa
vieraan henkilön kasvoja ei käytännössä voi enää luotettavasti tunnistaa 100 metrin etäisyyden jälkeen,
ks. Nyman et al. 2019a.
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nossa valaistuksessa.391 Toisaalta havainnot ovat yleensä sitä luotettavampia, mitä
kauemmin todistajalla on ollut aikaa havainnoida tapahtumia.392
Tosiasiassa tekemämme havainnot eivät koskaan kuvaa täysin täsmällisesti
meitä ympäröivää reaalimaailmaa. Monet tilanne- ja kontekstisidonnaiset tekijät,
kuten henkilökohtaiset odotukset, tunteet, kokemukset ja koulutus, muokkaavat
havaintojamme. Havainnointia voivat myös vääristää erilaiset havainnointiympäristön tai vaikkapa iän luomat illuusiot – huonekalu voi vaikuttaa pienemmältä kaupassa kuin omassa olohuoneessa. Myös esimerkiksi lapsena havainnoidut
esineet ja rakennukset ovat usein vaikuttaneet suuremmilta kuin myöhemmin
aikuisena tarkasteltuna.393
Havainnoinnin luotettavuuteen vaikuttaa myös keskeisesti se, mihin todistajan huomio on suunnattu. Yleisesti kiinnitämme huomiota keskeisiin, uusiin,
epätavallisiin ja värikkäisiin tai muulla tavoin huomiota herättäviin seikkoihin.
Myös mielenkiinnon kohteitamme vastaavat seikat kiinnittävät usein huomiomme
ja tällaiset seikat myös muistetaan usein paremmin.394 Esimerkiksi automyyjä
saattaa muistaa paremmin ajoneuvon tunnuspiirteet ja rakennusinsinööri kiinnittää tarkempaa huomiota rakennuksen pohjakartan yksityiskohtiin.
Epätavallisiin tapahtumiin kiinnitetään herkemmin huomiota. Toisaalta epätavallinenkin seikka saattaa jäädä todistajalta huomaamatta, jos hänen huomionsa on suunnattu muualle. Tarkkuuden kohdentuminen (tai tarkkaamattomuus
sokeus, inattentional blindness) tarkoittaa ilmiötä, jossa jätämme havaitsematta
näkökentässämme olevia odottamattomia ärsykkeitä, koska tarkkaavuutemme on
kohdentunut muihin seikkoihin.395 Esimerkiksi tapaturma tai rikos saattaa jäädä
kokonaan huomiotta, jos todistajan huomio on vaikkapa puhelimessa. Toisaalta
jos rikoksentekijällä on ase tai muu voimakkaasti huomiota herättävä tai vaaraa
indikoiva objekti, saattaa todistajan huomio kaventua yksinomaan tähän objektiin
(ns. asefokus). Tällöin todistajan havainnot muista seikoista, kuten tekijän ulkonäöstä, saattavat jäädä hyvin vähäisiksi.396 Tarkkuuden kohdentuminen heikentää
myös myöhemmin kykyä muistaa tapahtumien yksityiskohtia.397 Tarkkuuden kohdentuminen on varsin yleistä – huomiointikykymme on selektiivistä, sillä emme
kykene keskittymään moneen asiaan yhtä aikaa.398 Silti koemme epäuskoa kuul-

391 Nyman et al. 2019b.
392 Memon – Hope – Bull 2003.
393 Marchetti 2014, s. 3.
394 Powers – Andriks – Loftus 1979. Tutkimuksesta kootusti myös Haapasalo 2008, s. 165–171.
395 Hyman 2016; Rivardo et al. 2011; Simons 2000; Simons – Chabris 1999. Havainnointikyvyn kaventumista
havainnollistaa osuvasti ns. gorilla experiment, ks. Simons – Chabris 1999.
396 Fawcett – Russell – Peace 2013; Cutler 2006, s. 333–334; Kramer – Buckhout – Eugenio 1990.
397 Hyman – Wulff – Thomas 2018, s. 203–205.
398 Kahneman 1973.
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lessamme, ettemme havainneet jotakin hyvinkin poikkeuksellista tapahtumaa,
vaikka se sattui käytännössä silmiemme edessä. Tarkkuuden kohdentuminen
tuleekin usein yllätyksenä sekä ulkopuolisille että henkilölle itselleen.399
Todistajan havainnointikykyyn liittyy myös virheellisiä käsityksiä. Esimerkiksi entuudestaan tuntemattoman henkilön muistaminen tai tunnistaminen on
lähtökohtaisesti vaikeampaa kuin tyypillisesti kuvitellaan400 ellei tunnistettavalla
henkilöllä ole erityisen mieleenpainuvia piirteitä tai ominaisuuksia.401 Henkilöä
tunnistettaessa havainnoinnin tarkkuutta heikentää entuudestaan, jos tunnistettava on peittänyt hiuksensa tai osan kasvoistaan.402
Myös etäisyyksien ja nopeuksien arviointi on meille yleisesti haasteellista.
Erään tutkimuksen mukaan esimerkiksi ajoneuvojen nopeuksia systemaattisesti
yliarvioidaan.403 Toisaalta tutkimuksissa on havaittu, että arviot koskien kahden
kohteen välistä etäisyyttä taikka omaa etäisyyttä jostakin kohteessa tai henkilöstä
jäävät usein lyhyemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat.404 Tällä on merkitystä
etenkin arvioitaessa todistajan tekemien havaintojen tarkkuutta, jos havainnointietäisyydestä ei ole muuta tietoa kuin todistajan oma arvio.
Todistajan kokema stressi voi vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti
havainnointikykyyn ja muistamiseen.405 Tapaturman tai väkivaltaisen rikoksen
silminnäkijä kokee usein todistamansa tilanteen stressaavana. Stressin vaikutuksista havaintojen ja muistin tarkkuuteen on kuitenkin jossain määrin ristiriitaisia
tutkimustuloksia. Lievän tai kohtalaisen stressin on havaittu lähtökohtaisesti parantavan havainnointia ja muistamista, kun taas voimakas stressi voi heikentää
havainnointi- ja muistisuoritusta. Hyvin traumaattiset tai järkyttävät tapahtumat

399 Oletamme lähtökohtaisesti itseltämme ja muilta huomion kiinnittämistä epätavallisiin seikkoihin. Siksi
olemme usein yllättyneitä siitä, jos selkeästi poikkeuksellinen tapahtuma jäi meiltä tai ympärillämme
olevilta ihmisiltä tarkkuuden kohdentumisen seurauksena huomaamatta, ks. Jaeger – Levin – Porter
2017; Hyman 2016; Hyman et al. 2010; Simons 2010; Levin et al. 2000.
400 Kasvojen tunnistaminen on nopea mutta haasteellinen kognitiivinen prosessi. Etenkin vieraiden kasvojen
tunnistaminen on hyvin haasteellista ja siten tunnistamisen luotettavuus on jo lähtökohtaisesti varsin
heikko. Ks. Davis – Valentine 2009. Ks. myös Eysenck – Brysbaert 2018, s. 97–99. Vieraiden kasvojen
tunnistamista on arvioitu haasteelliseksi erityisesti siksi, että kasvot voivat näyttää hyvin erilaisilta
erilaisissa olosuhteissa ja kuvakulmissa. Tutun henkilön kasvot olemme nähneet lukuisissa erilaisissa
tilanteissa ja siten ne on myös helppo tunnistaa. Vieraan henkilön kasvoja emme sen sijaan ole nähneet
kuin kenties yhdestä kulmasta. Siten täsmälleen samanlaisissa olosuhteissa annetusta kuvakulmasta
katsottuna saatamme tunnistaa henkilön, mutta eri kulmasta tunnistaminen on hyvin vaikeaa. ks. Young
– Burton 2017. Ks. myös Eysenck – Brysbaert 2018, s. 97–99.
401 Light – Kayra-Stuart – Hollander 1979. Myös erityisen miellyttävät tai epämiellyttävät kasvot tunnistetaan
helpommin kuin ”tavanomaiseksi” mielletyt kasvot, ks. Fleishman et al. 1976.
402 Cutler 2006, s. 332–333; Fahsing et al. 2004.
403 Santtila – Lehto – Lounaskorpi 2001.
404 Strauss – Carnahan 2009; Lindsay et al. 2008; Wiest – Bell 1985. Tutkimusten mukaan etenkin alle 30
metrin välimatkoja usein aliarvioidaan, kun taas yli 30 metrin välimatkoja yleensä yliarvioidaan.
405 Shields et al. 2017.
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saattavatkin johtaa havaintojen ja muistikuvien sirpaleisuuteen.406 Toisaalta traumaattinen tilanne on toisinaan johtanut myös havainnoinnin kaventumiseen yksityiskohtaisiin seikkoihin, kuten tekijän kasvoihin, jotka voidaan tällöin muistaa
poikkeuksellisen tarkasti.407 Stressin vaikutuksia muistisuoritukseen käsitellään
vielä tarkemmin jaksossa 3.3.3.
Todistajan päihtymyksen on useissa tutkimuksissa havaittu heikentävän
havainnoinnin tarkkuutta. Esimerkiksi alkoholin on havaittu rajoittavan tarkkaavaisuutta ja visuaalista prosessointikykyä.408 Lievähkökin alkoholin aiheuttama
päihtymystila vaikuttaisi vähentävän huomion kiinnittämistä perifeerisiin seikkoihin ja heikentävän erityisesti yksityiskohtien muistamista.409 Toisaalta tutkimustulokset eivät ole näiltä osin täysin yksiselitteisiä.410 Päihtymyksen vaikutukset
todistajan havainnointikykyyn ovat korostuneen yksilökohtaisia, mistä johtuen
vaikutuksia voi olla vaikeaa arvioida käytännössä. Lisäksi on huomioitava, että
alkoholi voi heikentää nimenomaan oikeiden tietojen muistamista. Sen sijaan sen
ei ole havaittu lisäävän merkittävästi virheellisiä muistikuvia.411 Näin ollen todistajankertomusta ei tulisi suoraan tulkita epäluotettavaksi yksinomaan päihtymyksen perusteella. Selvää kuitenkin on, että etenkin vahvan päihtymystilan voidaan
usein todeta olevan tapahtumien yksityiskohtien muistamista heikentävä tekijä.

3.3.2 Todistajan tulkintaan vaikuttavia tekijöitä
Havaittuaan jonkin tapahtuman todistaja muodostaa siitä tulkinnan. Tähän tulkintaan voivat vaikuttaa todistajan tausta, aiemmat kokemukset, henkilökohtaiset

406 Deffenbacher et al. 2004. Lisäksi ks. Engelhard – Mcnally – van Schie 2019; Otgaar – Howe 2018; Herlihy
– Turner 2007, s. 3–4; Herlihy – Scragg – Turner 2002, s. 324–327.
407 Cutler 2006, s. 334–335. – Olof Palmen murhaoikeudenkäynnistä syyttäjän ja puolustuksen asiantuntijat
olivat erimielisiä siitä, kuinka stressi voi vaikuttaa yksityiskohtien muistamiseen. Puolustuksen kutsuman
asiantuntijan Astrid Holgersonin näkemyksen mukaan Lisbeth Palme oli kuvannut tekijän tunnuspiirteitä
ja etenkin kasvoja epärealistisen tarkasti ottaen huomioon tilanteen huomattava stressaavuus, ks.
Holgerson 2005, s. 273. Sen sijaan syyttäjän kutsuma muistitutkimukseen erikoistunut asiantuntija LarsGöran Nilsson lausui, että stressaavassa tilanteessa perifeeristen tietojen muistaminen yleensä heikkenee,
mutta tapahtuman keskeisimmät tiedot, kuten tekijän tunnuspiirteet, voidaan muistaa paremmin kuin
neutraalissa tilanteessa. Ks. Borgström 1991, s. 102–106. Ks. myös Haapasalo 2008, s. 162. Poikkeuksellisen
tarkasti tapahtuman yksityiskohtien muistamista kutsutaan hypermnesiaksi.
408 mm. Harvey – Bayless – Hyams 2017; Bayless – Harvey 2017; Harvey 2016; Canto-Pereira et al. 2007;
Clifasefi – Takarangi – Bergman 2006.
409 Harvey et al. 2020; Jaffe et al. 2019; Harvey – Kneller – Campbell 2013; Schreiber Compo et al. 2011.
410 Päihtymyksen vaikutuksista tunnistamisen luotettavuuteen ks. myös kootusti Stanikić 2015, s. 99–100;
Santtila 2008, s. 202.
411

Jores et al. 2019. Ks. myös Altman et al. 2018: Tutkimuksessa havaittiin, että alkoholi heikensi muistikuvien
määrää ja laatua, mutta kertomukseen syntyi varsinaisia virheitä vain silloin, jos osallistujalle esitettiin
vihjeitä sisältäviä kysymyksiä. Lisäksi alkoholi ei heikentänyt kasvojen tunnistamisen tarkkuutta.
Tutkimuksessa todettiin mahdolliseksi, että alkoholi vaikuttaa eri tavoin tapahtumien ja kasvojen mieleen
painamiseen ja mielessä pitämiseen.
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uskomukset ja odotukset sekä erilaiset yleistykset ja stereotypiat.412 Näistä syistä
havaintojen perusteella tehdyt tulkinnat voivat vaihdella eri todistajien välillä
merkittävästi.
Todistajan vaikutelma tapahtumista muodostuu intuitiivisesti, usein sen
kummemmin ajattelematta, tietynlaisen automaation tuloksena. Tulkintojen muodostamisessa käytämme apuna heuristiikkaa ja skeemoja (schemas).413 Skeemat
tarkoittavat mielen muodostamia tietorakennelmia, jotka edustavat tosimaailman
ilmiöitä ja muodostavat oletuksia niiden ominaisuuksista, suhteista ja seurauksista.414 Skeemat ovat välttämättömiä ajattelun työkaluja, jotka auttavat kategorisoimaan ja hallitsemaan käsittelemäämme valtavaa informaatiomassaa. Stereotypiat
ovat yksi skeematyyppi – ne muodostavat yksinkertaistettuja yleistyksiä jostakin
tietystä ryhmästä.415 Skriptit tarkoittavat puolestaan skeemoja, jotka muodostuvat toistuvien tapahtumien seurauksena – ne muodostavat käsityksemme siitä,
kuinka tapahtuma yleensä menevät.416
Negatiiviset stereotypiat ovat ennakkoluulojen ja esimerkiksi rasismin
taustatekijöitä. Ennakkoluuloilla viitataan sosiaalipsykologiassa yleisesti
negatiivisiin asenteisiin tai käyttäytymiseen tiettyyn ryhmään kuuluvia
tahoja kohtaan. Nämä negatiiviset asenteet ovat lähtökohtaisesti ehdottomia, irrationaalisia ja usein virheellisiä.417 Rasismissa on kyse ennakkoluuloja laajemmasta ilmiöstä – se tarkoittaa valta- ja alistussuhteita
aiheuttavia ajattelu-, puhe- ja toimintatapoja, joissa jonkun yksilön tai
ryhmän oletettu tai väitetty biologinen tai kulttuurillinen ominaisuus
esitetään olemuksellisena ja muuttumattomana.418 Rasismissa yksilön
uskomukset ja menettelyt linkittyvät laajemmin sosiaalisiin ja institutionaalisiin normeihin ja käytäntöihin. Siihen liittyy oppi ja uskomus eri
ryhmien välisestä rodullisesta, etnisestä tai kulttuurillisesta hierarkiasta.

412 Aistihavaintoihin perustuvan informaation prosessoinnissa hyödynnämme usein niin kutsuttua ”topdown” -prosessia, jossa tulkinta määrittyy henkilön odotusten, aiempien muistojen ja tietojen pohjalta.
Vastakohtana tälle on ”bottom-up” -prosessointi, jossa tulkinta muodostetaan suoraan ärsykkeen
perusteella. Informaatioprosessoinnin perusteista ks. Eysenck – Brysbaert 2018, ks. 23–25. Lisäksi ks.
Kafkas – Montaldi 2018; Volbert – Steller 2014, s. 214–216; Osborne – Davies 2013; Brainerd – Reyna 1995.
Ks. myös Kassin et al. 2001, joiden mukaan psykologiasiantuntijoiden keskuudessa vallitsee konsensus
siitä, että todistajan henkilökohtaiset asenteet ja odotukset voivat vaikuttaa heidän tulkintaansa ja sitä
kautta muistikuviin tapahtumista. Lisäksi ks. Korkman 2020.
413 Nopeasta, intuitiivisesta ajattelusta ja heuristiikasta tarkemmin ks. luku 4.
414 DiMaggio 1997, s. 269. Skeemoista yleisesti ks. myös Eysenck – Brysbaert 2018, s. 376–381; Fiske – Taylor
1991, s. 96–179.
415 Eysenck – Brysbaert 2018, s. 379; Kahneman 2011, s. 168.
416 Skriptien (script) määritelmästä ja merkityksestä ks. Schank – Abelson 1977, erit. s. 36–68. Ks. myös
Chen 2004.
417 Augoustinos – Reynolds 2001, s. 2.
418 Rastas 2005, s. 77.
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Nykyisin rasismin ei siten mielletä rajoittuvan yksinomaan vaikkapa
ihonväriin, vaan sen taustalla voivat vaikuttaa myös esimerkiksi kulttuurilliset tai sosiaaliset kontekstit.419
Skeemojen avulla voimme ennakoida tapahtumia, mutta toisaalta ennakkokäsitykset ja stereotypiat voivat myös vaikuttaa virheellisesti tapahtumien tulkintaan. Esimerkiksi tappelutilanteen silminnäkijä saattaa muodostaa tiedostamattaan jo ennakolta kielteisen tai myönteisen kuvan osapuolista yksinomaan
heidän ulkoisten piirteiden tai esimerkiksi etnisen taustan perusteella. Näiden
ennakkokäsitysten pohjalta todistaja saattaa tehdä oletuksia esimerkiksi siitä,
kuka aloitti tappelun tai kuka kenties toimi vain puolustautumistarkoituksessa.
Stereotypiat ja skeemat vaikuttavat paitsi tapahtumien tulkintaan, myös myöhemmin niiden muistamiseen.420
Stereotypioita liittyy monen muun ohella myös sukupuoleen. Tutkimusten mukaan esimerkiksi naisten väkivaltaista käyttäytymistä pidetään
hyvin poikkeuksellisena, ja naisen mieheen kohdistamaa hyökkäystä ei
usein mielletä yhtä vakavaksi kuin miehen naiseen kohdistamaa hyökkäystä.421
Todistajan tausta ja aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia skeemoja hän on muodostanut ja millä tavoin hän tulkitsee tapahtumia. Esimerkiksi
poliisiviranomainen saattaa muita herkemmin tulkita vaarattomankin tilanteen
uhkaavana tai rikollisena toimintana. Tällainen tulkinta voi syntyä, jos poliisi
tunnistaa tilanteesta piirteitä, jotka ovat yhteneväisiä hänen aiempiin kokemuksiin
perustuvien, uhkaavaa tilannetta kuvaavien skeemojen kanssa.422

419 Augoustinos – Reynolds 2001, s. 3–4.
420 Ks. Sherman – Bessenoff 1999; Fyock – Stangor 1994. Ks. myös Lindholm – Christianson 1998:
tutkimuksessa havaittiin, että eri etnistä taustaa olevaan kohdistuu useammin negatiivisia stereotypioita
kuin samaa etnistä taustaa olevaan. Yleisesti negatiiviset stereotypiat liittyvät usein meille erilaiselta tai
vieraalta tuntuviin seikkoihin, kun taas tutut seikat tuntuvat turvallisemmilta ja siten niihin liittyy usein
myönteisempiä mielikuvia.
421 Sukupuoliin liittyvistä stereotypioista etenkin parisuhdeväkivaltaan liittyen, ks. Scarduzio et al. 2017, s.
94–95.
422 Ks. kokoavasti Haapasalo 2008, s. 167. Toisaalta ks. Lindholm – Christianson – Karlsson 1997:
tutkimuksessa poliisien havaittiin kykenevän – todennäköisesti kokemuksensa ansiosta – torjumaan
esimerkiksi negatiivisia stereotypioita maallikkoja paremmin. Lisäksi poliisit kykenivät kuvaamaan
simuloidun rikoksen yksityiskohtia tarkemmin.
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3.3.3 Todistajan muistiin vaikuttavia tekijöitä
Havaintojen ja niistä tehtyjen tulkintojen perusteella todistaja painaa tapahtuman
mieleensä.423 Muistaminen käsittää kolme vaihetta: mieleen painamisen, mielessä
pitämisen ja mieleen palauttamisen. Kaikki nämä vaiheet sisältävät heikkouksia.
Toisin kuin usein uskotaan, tapahtuma ei tallennu muistiin kuin videoituna. Sen
sijaan kyse on pikemminkin havaittujen tapahtumien perusteella muodostetusta
rekonstruktiosta, johon vaikuttavat muun ohella edellä kuvatut todistajan omat
tulkinnat ja ennakko-odotukset.424 Mieleen painamiseen vaikuttaa toki myös
se, mihin seikkoihin henkilö on ylipäätään kiinnittänyt tapahtuman yhteydessä
huomiota.
Muistojen pysyvyyteen vaikuttavat muun muassa tapahtumien ainutlaatuisuus, yllättävyys ja stressaavuus. Yllättävät ja erityiset tilanteet muistetaan usein
paremmin. Tapahtuman toistuminen voi edesauttaa sen muistamista, mutta toisaalta toistuvat samankaltaiset tilanteet sekoittuvat myöhemmin helposti keskenään.425 Lisäksi osallisuus vaikuttaa muistamiseen – tilanteeseen itse osallistuva
henkilö muistaa usein tapahtumat paremmin kuin sivustakatselija.426
Kuten edellä on todettu, stressi vaikuttaa havainnointikyvyn lisäksi muistisuoritukseen.427 Tutkimusten mukaan todistajan kokema stressi voi heikentää
tiettyjä episodisen muistin prosesseja mutta parantaa toisia. Tähän vaikuttavat
paitsi edellä jaksossa 3.3.1. käsitelty stressin voimakkuus, myös erityisesti stressin syntyajankohta, muistettavien tapahtumien emotionaalinen lataus ja yhteys
stressin aiheuttajiin sekä tietyt todistajatekijät.428 Laajassa metatutkimuksessa
havaittiin, että ennen mieleen painamista tai sen aikana koettu stressi heikentää
yleensä muistamista. Jos kuitenkin koetun stressin ja mieleen painamisen välinen
aika on hyvin lyhyt ja muistettavat tapahtumat liittyvät suoraan stressiä aiheuttavaan tekijään – esimerkiksi silminnäkijän todistaessa stressaavaa tapahtumaa

423 Tapahtumat painetaan mieleen episodiseen muistiin. Episodinen muisti eli tapahtumamuisti on
pitkäkestoisen säilömuistin osa, johon tallentuu aikaan ja paikkaan sidottuja henkilökohtaisia kokemuksia
ja episodeja. Episodinen muisti on osa deklaratiivista muistia. Muita deklaratiivisen muistin osia ovat
semanttinen muisti ja autobiografinen muisti. Ks. Eysenck – Brysbaert 2018, s. 294–296.
424 Wright – Loftus 2008; Loftus 2005; 1975, s. 190.
425 Tapahtumien toistuminen voi johtaa ns. skeemamuistojen (script memory) syntymiseen. Tällöin
tapahtumien yksityiskohdat voivat unohtua, ja sen sijaan henkilö muistaa tapahtumat sen mukaan, kuinka
tapahtumat yleensä etenevät. Ks. aiheesta Korkman 2016, s. 3. Ks. myös Haapasalo 2008, s. 164.
426 Fahsing et al. 2004; Christianson – Hübinette 1993. Tosin tutkimuksissa myös huomautettiin, että asiaan
osallinen voi muistaa tiettyjä yksityiskohtia paremmin jo yksinomaan siitä syystä, että hän on tilanteessa
lähempänä ja voi siten havainnoida sellaisiakin yksityiskohtia, joita sivustakatselija ei välttämättä näe.
427 Stressin vaikutusta muistiin on selitetty kortisolitasojen nousulla. Kuitenkin ks. Shields et al. 2017: laajassa
metatutkimuksessa havaittiin, että vaikka stressi nostaa tasaisesti kortisolitasoja, ei tällä ole aina suoraa
yhteyttä muistisuoritukseen. Siten tutkimus indikoi, että stressi vaikuttaa muistitoimintoihin myös muilla
tavoin kuin kortisolitasoja nostamalla.
428 Shields et al. 2017. Todistajatekijöillä viitattaan tässä erityisesti metatutkimuksessa tehtyyn
mielenkiintoiseen havaintoon, jonka mukaan naisten hormonaalisen ehkäisyn käyttö vähensi stressin
(sekä positiivisia että negatiivisia) vaikutuksia muistisuoritukseen.
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– stressi voi itse asiassa parantaa muistamista.429 Mieleen painamisen jälkeen
koettu stressi puolestaan parantaa lähtökohtaisesti muistamista. Poikkeuksena
stressi voi kuitenkin heikentää muistamista, jos se syntyy eri kontekstissa kuin
muistettavat tapahtumat. Samoin juuri ennen mieleen palautusta tai sen aikana – esimerkiksi todistajan valmistelussa tai todistajankuulustelussa – koettu
stressi heikentää metatutkimuksen mukaan muistamista. Heikkeneminen usein
voimistuu, jos muistettaviin seikkoihin liittyi emotionaalista latausta.430
Muistikuvat ovat parhaimmillaan välittömästi tapahtuman jälkeen, mutta
ajan kuluessa ne haalistuvat ja yksityiskohdat unohtuvat.431 Ajan kulumisen vaikutusta muistiin kuvaa Hermann Ebbinghausin negatiivisesti kiihtyvä ”unohtamiskäyrä” (forgetting curve), jonka mukaan tapahtumien unohtaminen on aluksi
hyvin nopeaa, jonka jälkeen unohtamistahti hidastuu.432 Tutkimusten mukaan
noin puolet yksityiskohdista unohtuukin jo ensimmäisen tunnin aikana tapahtumista. Noin vuorokausi tapahtuman jälkeen unohtamistahti alkaa kuitenkin
hidastua, jääden lopulta varsin pysyvälle, joskin melko heikkojen muistikuvien
tasolle.433 Muistamisen näkökulmasta yksi keskeisimpiä – ellei keskeisin – epäkohta oikeudenkäyntiprosesseissa onkin niiden kesto. On tavallista, että asianosaisia ja todistajia kuullaan jo yksin alioikeustasolla vasta yli vuosi tapahtumien
jälkeen. Näin pitkän ajan jälkeen riski keskeisten yksityiskohtien unohtumisesta
ja muistivirheiden syntymisestä on merkittävä.434

429 Shields et al. 2017.
430 Shields et al. 2017.
431 Steblay 2015; Sadeh et al. 2016; 2014. Ks. myös Volbert – Steller 2014.
432 Ebbinghaus 1885/1913. Alkuperäinen tutkimus on vuodelta 1885, mutta sitä on replikoitu onnistuneesti
myöhemmissä tutkimuksissa, ks. esim. Murre – Dros 2015. Ks. myös Lacy – Stark 2013.
433 Unohtamisen psykologiaa on tutkittu pitkään, ulottuen Ebbinghausin lisäksi myös Münsterbergin (1908)
tutkimuksiin. Sittemmin unohtamisesta on vallinnut kaksi kilpailevaa teoriaa: muistin rappeutumisteoria
(memory decay theory, ks. mm. Hardt – Nader – Nadel 2013; Thorndike 1914) ja päättelyteoria (interference
theory, ks. mm. Keppel – Underwood 1962; McGeoch 1932). Sadeh et al. (2016; 2014) puolestaan
esittävät, että unohtaminen johtuu joko rappeutumisesta tai päättelystä, riippuen muistin muodostamista
representaatioista (memory representation). Ajan kuluessa muistikuvat muuttuvat episodisista eli
yksityiskohtaisista ja tarkoista muistoista semanttisiksi eli laajoiksi ja yleistäviksi muistoiksi. Siten
ajan myötä tapahtumia saatetaan muistaa kokonaisuuksina ja yleisinä kertomuksina, mutta niiden
yksityiskohdat unohtuvat. Ks. Lacy – Stark 2013, s. 656.
434 Tämä oli myös yksi keskeisiä perusteita nk. videotallennusuudistuksessa, ks. OM 2020:20.
Todistajanpsykologisesta näkökulmasta uudistusta on pidettävä perusteltuna. Ottaen huomioon, että
asia etenee hovioikeudessa suulliseen käsittelyyn usein vasta vuosia varsinaisten tapahtumien jälkeen,
ei todistajan kuulemista voida enää pitää kovin luotettavana keinona saavuttaa tapahtumista tietoa.
Rikosasioissa todistajankertomuksen videointia olisi tosiasiassa pidettävä hyödyllisenä jo esitutkinnassa, sillä
tuolloin todistajan muistikuvat ovat tuoreimpia ja näin ollen esitutkintakuulustelun videotallennus takaisi
parhaat edellytykset mahdollisimman luotettavan ja yksityiskohtaisen todistajankertomuksen taltiointiin.
Esitutkintakuulustelujen tallentamista kuva- tai äänitallenteelle käsiteltiin myös työryhmän mietinnössä,
joskin lähinnä oikeudenkäyntikuulustelun korvaajana, ks. OM 2020:20, s. 61–62. Kuten Julia Korkman
työryhmälle 19.2.2021 antamassaan asiantuntijalausunnossa toteaa, esitutkintakuulustelujen videointi
olisi erittäin suositeltavaa ennen muuta oikeusvarmuuden ja osapuolten oikeusturvan parantamiseksi, eikä
sen tarkoituksena tulisikaan olla oikeudenkäynnissä suoritettavan todistajankuulustelun korvaaminen,
ks. VN/4330/2018.
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Ajan kuluminen kasvattaa myös muistivirheiden riskiä.435 Muistivirheitä voi
syntyä, jos jokin aiemmin havaintoihin kuulumaton tieto sekoittuu todistajan
episodiseen muistiin.436 Ilmiötä kutsutaan väärän tiedon vaikutukseksi (misinformation effect).437 Virheellinen tieto voi olla peräisin toisen henkilön kanssa käydystä keskustelusta tai vaikkapa mediasta.438 Tulkinta- ja muistivirheet syntyvät
usein tiedostamatta, ja virheellisetkin muistikuvat voivat olla yksityiskohtaisia
ja todentuntuisia.439 Siten virheellistä muistikuvaa voi olla mahdotonta erottaa
todenperäisestä.440
Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset voivat ulkopuolisen
tiedon vuoksi uskoa nähneensä tapahtumia, joita he eivät tosiasiassa
ole voineet nähdä.441 Eräässä tutkimuksessa selvitettiin uutisoinnin vaikutusta henkilöiden muistikuviin traumaattisesta tapahtumasta; Lontoon bussissa Tavistock Squarella tapahtuneesta pommi-iskusta vuonna
2005. Brittiosallistujista merkittävä osa muisti virheellisesti nähneensä
uutisissa videomateriaalia esimerkiksi räjähtävästä bussista, vaikka tällaista ei ollut esitetty. Vertailuryhmänä olevasta ruotsalaisesta osallistujaryhmästä osa muodosti myös vastaavan virheellisen muistikuvan, mutta
määrä oli huomattavasti pienempi. Tähän oletettiin vaikuttaneen osin
se, että Iso-Britanniassa tapahtumaa uutisoitiin huomattavasti Ruotsia
laajemmin.442
Ongelmatilanteita voi esiintyä myös useiden silminnäkijöiden todistamissa tapahtumissa, esimerkiksi onnettomuuksissa tai rikoksissa,
joissa silminnäkijät pääsevät keskustelemaan tapahtumista keskenään
ja siten vaikuttamaan toistensa muistikuviin. Esimerkiksi Anna Lindhin
murhatutkintaa koskevassa arkistotutkimuksessa havaittiin, että silminnäkijätodistajat raportoivat paljon virheellistä tietoa erityisesti tekijän
vaatetuksesta. Yksi selittävä tekijä virheelliselle tiedolle saattoi olla se,
että silminnäkijät olivat odottaneet kuulusteluvuoroaan samassa tilassa
ja keskustelleet havainnoimistaan seikoista keskenään. Siten yksittäisen-

435 Otgaar – Howe 2017, s. 1; Valentine – Maras 2011, s. 554; Loftus 2005, s. 361–362. Kokoavasti
muistivääristymistä ks. myös Schacter 2021.
436 Tekin et al. 2013, s. 2; Granhag et al. 2013; Sarwar – Allwood – Innes-Ker 2011; Wright et al. 2009, s.
174–178. Ks. myös Loftus 2003, s. 868; Schacter – Chiao – Mitchell 2003; Loftus – Coan – Pickrell 1996.
437 Loftus 2005, s. 361.
438 Granhag et al. 2013; Ost et al. 2008.
439 Loftus 2005; Loftus – Pickrell 1995; Loftus – Miller – Burns 1978; Loftus – Zanni 1975; Loftus – Palmer
1974.
440 Shaw 2020; Otgaar – Howe 2017, s. 1; Loftus 2005, s. 363–365.
441 Ks. mm. Ost – Hogbin – Granhag 2006; Jelicic et al. 2006; Smeets et al. 2006; Ost et al. 2002; Crombag
– Wagenaar – Van Koppen 1996.
442 Ost et al. 2008.
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kin silminnäkijän virheellinen muistikuva oli saattanut aiheuttaa virheitä
myös muiden silminnäkijöiden muistikuviin.443
Todistajilta kysytään varsin harvoin esimerkiksi sitä, keiden kanssa ja missä yhteyksissä he ovat keskustelleet havaitsemistaan tapahtumista tai saaneet
niistä tietoa.444 Todistaja on ennen todistajankuulustelua saattanut saada uutta,
mahdollisesti virheellistä tietoa tapahtumista esimerkiksi poliisikuulustelussa,
median välityksellä, avustajalta, toisilta todistajilta tai asianosaisilta. Todistajankertomuksen arvioinnin näkökulmasta tällaisen ulkopuolisen tiedon selvittäminen olisi tärkeää. Parhaassa tapauksessa todistaja voi kyetä muistamaan, mitä
tietoa hän on saanut ulkopuoliselta taholta. Tällöin tuomioistuin voi verrata eri
henkilöiden antamia kertomuksia ja tehdä päätelmiä siitä, kuinka toisten kanssa
käydyt vuorovaikutustilanteet ovat voineet vaikuttaa todistajankertomukseen.445

3.3.4 Todistajankertomuksen tuottamiseen vaikuttavia tekijöitä
Neljännessä tapahtumalenkissä todistaja palauttaa tapahtuman mieleensä kertoessaan siitä toiselle taholle, kuten kuulustelijalle todistajan valmistelussa tai
varsinaisessa oikeudenkäyntikuulemisessa. Kuulustelukertomukseen voivat ensinnäkin vaikuttaa lukuisat todistajatekijät, kuten todistajan taustat ja motiivit.446
Todistaja, jolla on oma tai läheisen intressi jutussa, on luonnollisesti usein taipuvainen kertomaan tapahtumista omalta kannalta edullisemmin. Asianosaisen
subjektiivinen intressi omassa asiassa ei kuitenkaan automaattisesti tee kertomuksesta epäluotettavaa. Motiivi tulisikin huomioida vain yhtenä kertomuksen
näyttöarvoon vaikuttavana virhelähteenä muiden joukossa.447 Lisäksi todistajan
persoonallisuus ja esiintymistyyli voivat vaikuttaa kertomuksen sisältöön. On hyvin yksilöllistä, kuinka yksityiskohtaisesti ja tarkasti todistaja kertoo tapahtumista

443 Granhag et al. 2013. Ks. myös Wright et al. 2009, jotka erittelevät kolme keskeistä syytä todistajankertomuksen
vääristymiselle ulkopuolisen tiedon johdosta. Ensinnäkin muistikuvat voivat muuttua, jos todistaja
myötäilee muiden näkemyksiä, koska kokee väärässä olemisen aiheuttavan vähemmän vaivaa kuin eri
mieltä olemisen (normatiivinen vaikutus). Toiseksi muistikuvat voivat muuttua, jos kanssatodistajan
tai muun ulkopuolisen tahon antama tieto sekoittuu todistajan episodiseen muistiin (tosiasialliset
muistivirheet). Kolmanneksi muistikuvat voivat muuttua, jos kanssatodistajien muistikuvat eroavat
toisistaan ja todistaja valitsee kantansa sen mukaan, kuka on vertailun perusteella todennäköisimmin
oikeassa (informaatioon perustuva vaikutus).
444 Tästä poikkeuksena ovat lasten haastattelut selvitettäessä esimerkiksi epäilyjä lapsiin kohdistuneista
seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Näissä haastatteluissa mainittujen seikkojen selvittäminen kuuluu
nimenomaan suositeltuihin haastattelukäytäntöihin. Ks. Korkman – Pakkanen – Laajasalo 2017.
445 Klami – Sorvettula – Hatakka 1995, s. 177–179. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että muistikuvien
lähteiden tunnistaminen (memory source monitoring) on usein haastavaa ja esimerkiksi ulkopuolisen
tiedon lähteet usein sekoittuvat henkilön omiin muistikuviin. Käytännössä todistajan voi siten olla vaikeaa
erottaa, mitkä muistikuvat ovat itse koettuja ja mikä tieto on annettu ulkopuolelta. Ks. Lindsay 1994.
446 Wegener 1989, s. 125–127. Motiiveista ks. myös Jonkka 1993, s. 46–49.
447 Ks. myös HE 46/2014 vp, s. 32 ja Klami – Sorvettula – Hatakka 1995, s. 179.
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– osa puhuu lyhyesti, osa taas jaarittelee epäoleellisiakin seikkoja. Muun ohella
kulttuuritausta voi jossakin määrin vaikuttaa siihen, missä laajuudessa todistaja
on taipuvainen kertomaan tapahtuman kontekstista ja keskeisistä yksityiskohdista.448 Samoin on yksilökohtaista, kuinka varmasti ja selkeästi todistaja esiintyy.
Toisaalta kertomuksen sisältöön voivat vaikuttaa myös monet järjestelmämuuttujat, kuten kuulusteluympäristö, vuorovaikutus kuulustelijan kanssa sekä
kysymysten esittämistapa. Oikeudessa todistaminen on monelle todistajalle ainutkertainen tilanne. Kuulustelu koetaan usein stressaavana tapahtumana ja siihen
voi liittyä etukäteistä jännitystä ja pelkoa.449 Oikeussalin formaali ja auktoritaarinen ympäristö ei ainakaan ole omiaan vähentämään todistajan hermostuneisuutta. Jännitys voi aiheuttaa muun muassa takeltelua sekä vaikeuksia palauttaa
tapahtumia mieleen tai kertoa tapahtumista johdonmukaisesti.450
Toisaalta merkitystä on kuulustelijan esittämillä kysymyksillä.451 Edellä mainittu väärän tiedon vaikutus voi vaikuttaa todistajankertomukseen erityisesti
kuulustelukysymysten kautta. Tutkimuksissa avointen kysymysten on havaittu
tuottavan vastauksia, jotka sisältävät vähemmän virheitä mutta enemmän aukkoja. Tarkat, suljetut kysymykset tuottavat puolestaan vastauksia, jotka sisältävät
vähemmän aukkoja mutta enemmän virheitä.452 Juuri mainitusta syystä johtuen
pääkuulustelu tulisi aina aloittaa avoimilla kysymyksillä ja vasta pää- ja vastakuulustelun edetessä siirtyä rajatumpiin ja suljetumpiin kysymyksiin.
Eheän todistajankertomuksen tuottamisen kannalta olisi tärkeää, että todistaja saa esittää kertomuksensa mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Jatkuvat keskeytykset voivat häiritä todistajan mieleenpalautusprosessia.453 Toisaalta epäselvät,
vaikeaselkoiset tai monimutkaiset kysymykset voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä, hämmennystä tai virheitä todistajan vastauksissa.454 Tutkimusten mukaan
todistajat pyrkivät usein vastaamaan myös vaikeasti ymmärrettäviin kysymyksiin

448 Länsimaisissa individualistissa kulttuureissa muistetaan tutkimusten mukaan keskeisiä yksityiskohtia
paremmin, kun taas yhteisöllisissä kulttuureissa muistaminen riippuu enemmän tausta- ja
ympäristötekijöistä. Länsimaisissa kulttuureissa myös fokusoidutaan tyypillisesti yksilöön, kun taas
yhteisöllisissä, kuten esimerkiksi itäaasialaisissa kulttuureissa fokusoidutaan enemmän ryhmään. Ks.
aiheesta Wang 2013; Nelson – Fivush 2004; Nelson 2003.
449 Välikoski et al. 2017, s. 319–320; Välikoski 2004, s. 16; Raijas 2001, s. 357–365; Välikoski 2000a, s. 24–
26, 35 ja 59–60; Välikoski 2000b, s. 949. Ks. myös Häkkänen-Nyholm 2017.
450 Almonkari 2017; Oei et al. 2009, s. 133–141; Reysen 2007, s. 59–65. Ks. myös Häkkänen-Nyholm 2017,
s. 120.
451 Ks. Bull 2014; Milne – Roberts 2011.
452 Avoimista ja suljetuista kysymyksistä ks. Pölönen 2003, s. 407–408; Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen
2000, s. 194–195; Ellonen – Karstinen – Nykänen 1996.
453 Pölönen 2003, s. 494. Välikosken et al. (2017, s. 319–323) kyselytutkimuksessa osa todistajista koki, että
kuulustelijat usein keskeyttivät tarpeettomasti ja esittivät muutoinkin kysymyksiä liian nopealla tahdilla.
454 Wheatcroft 2017, s. 163; Wheatcroft – Ellison 2012, s. 833–834; Wheatcroft – Woods 2010; Wheatcroft
– Wagstaff – Kebbell 2004, s. 83–101; Kebbel – Johnson 2000.
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eivätkä he herkästi pyydä selvennystä.455 Tämä kasvattaa virheellisten vastausten
riskiä.456
Johdattelevat kysymykset voivat tutkitusti aiheuttaa virheitä todistajan tulkintaan, muistiin ja kertomukseen.457 Kysymys on johdatteleva, jos se ilmaisee
halutun vastauksen tai vie vastausta haluttuun suuntaan.458 Myös todistajalle uuden, mahdollisesti virheellisen tiedon esittäminen on johdattelua.459 Johdattelussa
on olennaista suggestio eli ärsyke, joka tavalla tai toisella vihjaa halutun vastauksen.460 Suggestiot voivat muokata todistajan tulkintaa ja muistikuvia tapahtumista ja siten vaikuttaa myös hänen myöhempään vastauskäyttäytymiseensä.461
Johdattelu voi olla tahallista tai tahatonta – on itse asiassa varsin tyypillistä,
ettei kuulustelija itsekään tiedosta oman kysymyksensä johdattelevuutta. Lisäksi
johdattelu voi olla sanallista tai sanatonta. Kuulustelija saattaa esimerkiksi tahattomasti osoittaa ilmeillään tai eleillään halutun vastauksen tai sen, miellyttääkö
todistajan antama vastaus kuulustelijaa.462
Johdattelevat kysymykset voivat olla joko suoria eli eksplisiittisiä tai epäsuoria eli implisiittisiä. Implisiittisessä johdattelussa uusi, mahdollisesti virheellinen
tieto on ujutettu huomaamattomasti kysymykseen, mikä tekee siitä erityisen vaikean tunnistaa ja torjua.463
Väärän tiedon vaikutusta on testattu lukuisissa eri koeasetelmissa. Tutkimuksissa osallistujat on esimerkiksi saatu muistamaan virheellisesti,
että he olisivat nähneet esitetyllä videolla ladon, jota ei tosiasiassa ollut,

455 Wheatcroft – Ellison 2012; Plotnikoff – Woolfson 2009, erit. s. 109–110; Zajac – Cannan 2009, s. 49–50;
Kebbell – Johnson 2000, s. 637. Ks. myös Henderson 2015, s. 85–86.
456 Riskinä on, että todistaja antaa ensimmäisen mieleen tulevan vastauksen ja pitäytyy siinä, sillä hän ei
halua vaikuttaa epävarmalta tai hän kokee painetta vastata nopeasti, ks. Henderson 2014; Wheatcroft –
Ellison 2012, s. 833–834; Zajac – Cannan 2009, s. 49; Wheatcroft – Wagstaff – Kebbell 2004; Kebbel –
Johnson 2000.
457 Valentine – Maras 2011, s. 559; Wheatcroft – Wagstaff – Kebbell 2004; Greene – Flynn – Loftus 1982; Loftus
1975, s. 560–572. Ks. myös Clifford – Scott 1978, s. 352. Viimeksi mainitussa tutkimuksessa osallistujille
esitettiin kysymyksiä, jotka johdattelivat vastaamaan virheellisesti. Osallistujista vain 5 % kykeni täysin
vastustamaan johdattelua eli vastaamaan kaikkiin neljään johdattelevaan kysymykseen oikein.
458 Gudjonsson 2003, s. 335–336. Ks. myös Ross 2007, s. 31; Pölönen 2003, s. 424–425; McDougall 2001, s.
74; Cross – Tapper 1995, s. 282; Loftus 1981, s. 121.
459 Ross 2007, s. 31; Cross – Tapper 1995, s. 282. Ks. myös Pölönen 2003, s. 424–425; Loftus 1981, s. 121.
460 Gudjonsson 2003, s. 335–336; Gudjonsson – Clark 1986, s. 84. Käsite suggestio eli mieleenjohdattaminen
(suggestion) tarkoittaa ajatusta tai vihjausta, joka voi tuottaa ehdotetun vastauksen. Tästä on erotettava
henkilön johdateltavuus tai johdattelualttius (suggestibility).
461 Ackil – Zaragoza 2011, s. 933; Valentine – Maras 2011; Wheatcroft – Woods 2010, s. 190–193. Tarkemmin
erityisesti kysymysmuotoisen johdattelun (interrogative suggestibility, IS) teoriasta ks. Gudjonsson 2003.
462 Gurney – Vekaria – Howlett 2014; Garrioch – Brimacombe 2001.
463 Keane – Fortson 2011, s. 281. Eri todistajankuulustelussa käytetyistä kysymystyypeistä ks. myös Leche
– Hagelberg 1947, s. 70–76; Pölönen 2003, s. 407–409. Leche ja Hagelberg pitävät implisiittisiä eli
edellytekysymyksiä vaarallisimpina todistajankertomuksen luotettavuudelle juuri niihin sisältyvien
huomaamattomien oletusten vuoksi.
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tai esitetyissä kuvissa kolmiomerkin STOP-merkin sijaan, vain lisäämällä
virheellistä tietoa huomaamatta kysymyksiin.464 Virheellistä tietoa syöttämällä tutkimuksissa on myös kyetty luomaan osallistujille valemuistoja
täysin uusista tapahtumista – klassikkotutkimuksessa osallistujia saatiin
muun muassa muistamaan virheellisesti, että he olisivat eksyneet lapsena
ostoskeskukseen.465
Myös kuulustelutyyli voi vaikuttaa todistajankertomukseen. Tiukka kuulustelutyyli saa tutkimusten mukaan todistajan vaihtamaan herkemmin vastaustaan
ystävälliseen tyyliin verrattuna.466 Todistajan painostaminen voi myös lisätä todistajan sosiaalista jännittämistä, mikä voi heikentää muistisuoritusta tai vaikeuttaa
muutoin kertomuksen esittämistä.467 Hermostunut todistaja on myös alttiimpi
johdattelulle.468 Johdattelualttiutta lisää entuudestaan, jos todistaja mieltää kuulustelijan auktoriteettina.469
Toisaalta todistajan hermostuneisuutta on myös tutkimusten mukaan mahdollista lieventää. Ystävällinen kommunikointi sekä todistajan perehdyttäminen
oikeudenkäynnin kulusta, kuulustelukysymyksistä ja todistajan roolista voivat
vähentää todistajan kokemaa jännitystä, mikä voi puolestaan parantaa todistajan
muistisuoritusta ja kerrontaa ja siten myös kertomuksen luotettavuutta.470
Hermostunut käyttäytyminen sekä todistajan muu olemus ja tapa esittää
kertomuksensa saattavat myös vääristää tuomioistuimen käsitystä todistajan uskottavuudesta, mikä heijastuu todistajankertomuksen arviointiin. Tämä on yksi
tyypillisiä tuomarin tulkintaan vaikuttavista virhelähteistä, joita käsitellään seuraavassa luvussa.

464 Loftus – Miller – Burns 1978; Loftus 1975, s. 566–567. Ks. myös mm. Loftus – Zanni 1975.
465 Loftus – Pickrell 1995, s. 720–725.
466 Baxter – Boon – Marley 2006. Ks. myös Baxter – Jackson – Bain 2003; Baxter – Boon 2000.
467 Henderson 2015, s. 87–89; Zajac – Cannan 2009; Baxter – Boon – Marley 2006.
468 Thorley 2013, s. 565–575; Zajac – Cannan 2009; Horselenberg – Merchelbach – Josephs 2003, s. 1–8;
Loftus 1997, s. 60–65.
469 Roper – Shewan 2002; Bushman 1988; 1984.
470 Välikoski et al. 2017, s. 317–321; Wheatcroft 2017; Wheatcroft – Ellison 2012; Wheatcroft – Woods 2010;
Lindgren – Pettersson – Hägglund 2001, s. 167 ja 173. Todistajan perehdytyksen vaikutuksia muistiin ja
kertomukseen on käsitelty tarkemmin artikkelissa 1.
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4

TODISTAJANKERTOMUKSEN
ARVIOINNIN VIRHELÄHTEET

“We’re blind to our blindness.
We have very little idea of how little we know.
We’re not designed to know how little we know.”
				
– Daniel Kahneman

4.1

Nopea ja hidas ajattelu

Todistajankertomuksen perusteellinen ja onnistunut arviointi riippuu merkittäviltä osin siitä, millaiset edellä kuvatut todistajankertomuksen virhelähteet rasittavat kertomusta ja kuinka perusteellisesti tuomioistuin kykenee tunnistamaan
ja huomioimaan näitä virhelähteitä arvioinnissaan. Tämän lisäksi kertomuksen
arviointiin vaikuttavat kuitenkin myös erilaiset päätöksenteon virhelähteet. Näytön arviointi on inhimillistä päätöksentekoa. Inhimillinen päätöksenteko ei ole aina
rationaalisia tai yksinomaan faktatietoihin nojautuvaa, vaan sille on ominaista tukeutuminen erilaisiin päätelmiä mahdollisesti vääristäviin yksinkertaistuksiin.471
Kuten edellä on todettu, vapaa todistusteoria ja sen mahdollistama tapauskohtainen harkinta ovat todistajankertomuksen arvioinnissa lähtökohtaisesti välttämättömiä – näytön arviointia koskevat kysymykset vaihtelevat tapauksittain, minkä
vuoksi arvioinnista ei ole mielekästä antaa kaavamaisia ohjeita. Arvioinnin vapaus
altistaa kuitenkin moninaisille vinoumille ja virheille, mikäli sekä todistajaan että
päätöksentekoon vaikuttaviin inhimillisiin tekijöihin ei kiinnitetä asianmukaisesti
huomiota.
Inhimillistä päätöksentekoa koskevan tutkimuksen mukaan päätelmät voivat
syntyä kahden erilaisen kognitiivisen prosessoinnin tuloksena.472 Psykologi Daniel
Kahneman käyttää näistä prosessointitavoista nimitystä systeemi 1 ja systeemi
2.473 Ensimmäiselle ovat ominaisia nopeat, intuitiiviset reaktiot ja päätökset, jotka syntyvät vaivattomasti mutta voivat aiheuttaa helpommin virheitä. Jälkimmäinen on puolestaan hidasta, harkitsevaa ja analyyttista päätöksentekoa, joka

471 Englich – Mussweiler – Strack 2006; Tversky – Kahneman 1982.
472 Dual process -teoriasta tarkemmin ks. Kahneman 2003; Kahneman – Frederick 2002, s. 51–52; Stanovich
– West 2000, s. 658–659. Teorian kritiikistä ja kehityksestä ks. Evans – Stanovich 2013.
473 Kahneman 2011, s. 20–21. Systeemi 1 ja systeemi 2 -jaottelua ovat tosin ensin käyttäneet Stanovich –
West 2000.
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vaatii ponnisteluja mutta tuottaa lähtökohtaisesti tarkempia johtopäätöksiä.474
Ajattelun kaksijakoista prosessia voidaan kutsua havainnollistavasti myös muun
muassa heuristis-analyyttiseksi (heuristic-analytic) tai heuristis-systemaattiseksi
(heuristic-systematic) prosessoinniksi.475
Oikeudellisen päätöksenteon tulisi lähtökohtaisesti olla jälkimmäistä; hidasta ja harkitsevaa. Hidas ajattelu on kuitenkin kuormittavaa ja vaatii jatkuvaa,
tietoista ponnistelua. Tutkimukset osoittavatkin, että myös tuomarit nojaavat usein
päätöksenteossaan intuitiiviseen systeemi 1 -ajatteluun ja heuristiikkaan.476 Monissa tilanteissa intuitioon nojaaminen ei välttämättä aiheuta ongelmia, mutta
toisinaan se voi johtaa systemaattisiin virheisiin ja vääristää arviointia.477
Heuristiikat tarkoittavat arkikokemukseen ja peukalosääntöihin perustuvia
kognitiivisia ”oikoreittejä”, jotka yksinkertaistavat monimutkaisia kysymyksiä.
Heuristiikkaan tukeutuessamme emme huomioi kaikkea asian kannalta relevanttia tietoa, vaan perustamme ratkaisun rajattuun määrään ratkaisua ohjaavia ”vihjeitä”.478 Kyse on yksinkertaisista, systeemi 1 -ajattelua ilmentävistä strategioista, joita käytämme tehdessämme ratkaisuja rajatun ajan ja informaation
puitteissa.479
Heuristiset peukalosäännöt ovat arkielämässä välttämättömiä, sillä kognitiivinen ja motivaationaalinen kapasiteettimme ei riittäisi kaikkien arkisten
ratkaisujen yksityiskohtaiseen punnintaan. Heuristiikat optimoivat ja rajaavat
päätöksenteossa huomioon otettavaa informaatiota ja auttavat näin vähentämään
kognitiivista kuormaa.480 Ne tarjoavat johtopäätöksiä, jotka usein osuvat lähelle
oikeaa tai ”sinne päin”.481 Monissa arkielämän tilanteissa tällainen lähelle osunut
ratkaisu onkin riittävä. Oikeudellisessa päättelyssä heuristiset yksinkertaistukset
voivat kuitenkin johtaa systemaattisiin ja vakaviin virheisiin.482 Lisäksi on ongel-

474 Kahneman 2011, s. 20–21. Ks. myös Kahneman – Frederick 2002, s. 51–52; Stanovich – West 2000, s.
658–660.
475 Heuristis-analyyttisestä prosessista puhuu mm. Evans 1984 ja heuristissystemaattisesta prosessista esim.
Chen – Duckworth – Chaiken 1999. Lisäksi voidaan puhua implisiittisestä ja eksplisiittisestä prosessista
(implicit-explicit knowledge), ks. esim. Dienes – Perner 1999, tai assosiaatioihin tai sääntöihin pohjaavista
eri tasoista (associative and rule-based), ks. esim. Sloman 1996. Näiden kahden tason vertailusta ks. myös
Neys 2006.
476 Burns 2016; Cunliffe 2014; Tumonis – Šavelskis – Žalytė 2013, erit. s. 151; Guthrie – Rachlinski – Wistrich
2007; 2001.
477 Tumonis – Šavelskis – Žalytė 2013, erit. s. 151.
478 Tversky – Kahneman 1982, s. 3; 1974 s. 1124. Ks. myös Peer – Gamliel 2013, s. 114.
479 Gigerenzer et al. 1999, s. 3–5.
480 Gigerenzer et al. 1999, s. 14–15. Oikeudellisen päätöksenteon kontekstissa myös Kolflaath 2013, s. 87;
Peer – Gamliel 2013, s. 114.
481 Bazerman – Moore 2009, s. 7.
482 Fiske 1995, erit. s. 166; Saks – Kidd 1980; Kahneman – Tversky 1972, s. 431.
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mallista, että heuristiikkaan nojataan usein tiedostamatta, mistä johtuen niistä
tehdyt johtopäätökset eivät välttämättä ole kontrolloituja.483
Myös todistusharkinnassa heuristiikkaa on käytännössä mahdotonta välttää,
sillä tuomioistuin joutuu tekemään arvionsa rajatussa ajassa ja usein puutteellisilla
tiedoilla. Lisäksi jokaisen yksittäisen tosiseikan kyseenalaistaminen ja arviointi
hitaan prosessoinnin tasolla olisi kuormittavaa ja tehotonta. Heuristiikkoja ei siten tulisi nähdä yksinomaan negatiivisina ilmiöinä – ne auttavat kokonaisuuksien
hahmottamisessa ja voivat oikein käytettynä vapauttaa kognitiivista kapasiteettia
sellaisiin kysymyksiin, jotka todella vaativat työlästä harkintaa.484 Ongelmallista
on kuitenkin se, että heuristiikkaan ja intuitioon saatetaan luottaa sokeasti väärissä tilanteissa, jolloin päätöksentekijä ei tiedosta päätelmiensä taustalla vaikuttavia
seikkoja. Tästä syystä olisi olennaista tunnistaa, millaisissa tilanteissa heuristinen
oletus voi riittää, kuinka erottaa heuristiset oletukset harkituista oletuksista ja
kuinka päätöksentekijä voisi testata omien heurististen päätelmiensä tosiasiallista
luotettavuutta.
Systeemi 1 -prosessoinnin muodostamien heurististen päätelmien syntyminen ei ole tahdonvaltaista eikä niitä ole siten myöskään mahdollista estää yksin
tahdonvoimalla.485 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö intuitiivisia päätelmiä
voisi pysähtyä tarkastelemaan kriittisesti ja tarvittaessa hylätä päätelmät, jos ne
eivät vaikuta luotettavilta. Parhaiten prosessointien yhdistelmä toimiikin siten,
että systeemi 1 tarjoaa intuitiivisen päätelmäehdotuksen, jota systeemi 2 puolestaan kontrolloi, testaa ja tarvittaessa korjaa tai kumoaa. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan suinkaan aina tapahdu. Keskeinen ongelma on, että jos emme tiedosta
intuitiivisten päätelmien syntyä, emme usein myöskään havaitse, että niitä olisi
tarpeen testata tai korjata.486

4.2

Heuristiikat

Erilaisia päätöksentekoheuristiikkoja ja niistä syntyviä kognitiivisia vinoumia on
lukuisia. Seuraavaksi esitellään kolme keskeistä todistusharkintaan vaikuttavaa
heuristiikkaa: saatavuusheuristiikka (availability heuristics), edustavuusheuris-

483 Tversky – Kahneman 1982; 1974. Ks. myös Bazerman – Moore 2009, s. 7.
484 Granhag – Strindberg 2010, s. 204; Gigerenzer et al. 1999, erit. s. 27–31.
485 Tumonis – Šavelskis – Žalytė 2013, s. 144–145.
486 Kahneman – Frederick 2002, s. 51–52. Ks. myös Tumonis – Šavelskis – Žalytė 2013, s. 144–145.
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tiikka (representativeness) sekä mukauttaminen ja ankkurointi (adjustment and
anchoring).487
Saatavuusheuristiikka tarkoittaa taipumustamme arvioida tietyn tapahtuman yleisyyttä sen perusteella, kuinka helposti siihen liittyvää informaatiota
on saatavilla pitkäkestoisesta muistista. Heuristiikkaan nojaten pidämme usein
helpoimmin saatavilla olevaa tai mieleen palautuvaa ratkaisua todennäköisimpänä ja oikeana.488 Esimerkiksi kysyttäessä eri kuolinsyiden yleisyyttä olemme
taipuvaisia yliarvioimaan sellaisten syiden yleisyyttä, jotka esiintyvät paljon vaikkapa mediassa (esimerkiksi murha) ja toisaalta aliarvioimaan sellaisten syiden
yleisyyttä, joista on vähemmän tietoa saatavilla (esimerkiksi itsemurha). Myös
tuomari saattaa näyttöä arvioidessaan mieltää jonkin tapahtuman todellista todennäköisemmäksi vain siksi, että kyseisestä ilmiöstä on uutisoitu paljon tai se
on tullut hänelle lähimenneisyydessä muutoin vastaan.489
Saatavuusheuristiikkaa hyödynnetään, koska tarkkojen todennäköisyyksien
arviointi on usein mutkikasta tai jopa täysin mahdotonta. Päättely perustuu sinänsä loogiseen ajatukseen, että mieleen nopeasti palautuvaa seikkaa on luonnollista
pitää varsin todennäköisenä. Ovathan todennäköiset seikat usein sellaisia, jotka
palautuvat mieleen helposti.490 Tosiasiassa tällainen päätelmä johtaa kuitenkin
usein virhearviointeihin. Kuten edellä on todettu, muistamme asioita hyvin valikoivasti. Osa tapahtumista unohtuu ja harvinaiset mutta huomiota herättävät
tapahtumat voivat saada ylikorostuneen aseman. Lisäksi mieleen palautumiseen
voivat vaikuttaa todennäköisyyden kannalta merkityksettömät seikat, kuten esimerkiksi se, kuinka elävältä ja todentuntuiselta jokin ilmiö tuntuu ja kuinka se
vaikuttaa tunteisiin.491 Siten saatavuusheuristiikkaan nojaavat päätelmät ovat tosiasiassa usein epätarkkoja ja vinoutuneita.
Tutkimuksissa on muun muassa havaittu, että uskomme helpommin
väitteen, jonka yhteydessä on esitetty aiheeseen liittyviä kuvia, vaikka

487 Tversky – Kahneman 1982; 1974. Ks. aiheesta myös Gräns 2003, s. 190–191. Mainitut heuristiikat
perustuvat alkuperäiseen Tverskyn ja Kahnemanin tutkimukseen, joskin sittemmin heuristiikkoja on
kehitetty myös monia muita. Esimerkkinä voidaan mainita tunneheuristiikka (affect heuristics), joka
viittaa taipumuksemme muodostaa päätöksiä tunteiden ohjaamaan suuntaan, ks. Slovic et al. 2007. Mm.
Kahneman ja Frederick ovat esittäneet, että tosiasiassa tunneheuristiikka muodostaa yhdessä edustavuusja saatavuusheuristiikan kanssa keskeisimmät päätöksenteon heuristiikat. Kaikille näille heuristiikoille on
ominaista monimutkaisten tilanteiden yksinkertaistaminen, kun taas ankkuroinnissa on kyse erilaisesta
kognitiivisesta prosessista. Ks. Kahneman 2016, s. 173–174; Kahneman – Frederick 2002, s. 56–58.
Nähdäkseni ankkurointiefekti on kuitenkin perusteltua käsitellä tässä yhteydessä, sillä se ilmentää osaltaan
keskeisiä tuomarin näyttöharkintaan mahdollisesti vaikuttavia virhelähteitä ja kognitiivisia vinoumia.
Kuitenkin on todettava, että myös tunneheuristiikka voi selittää monia kognitiivisia vinoumia, esimerkiksi
stereotypioita ja haloefektiä, joita käsitellään seuraavassa jaksossa.
488 Bazerman – Moore 2009, s. 7–8; Tversky – Kahneman 1982, s. 11; 1974, s. 1127; 1973.
489 Greene – Ellis 2008, s. 183–200; Tversky – Kahneman 1973.
490 Saks – Kidd 1980, s. 137.
491 Tversky – Kahneman 1982; 1974; 1973. Ks. myös Gräns 2003, s. 190–191.

90

kuvat eivät millään tavoin osoittaisi väitteen todenperäisyyttä.492 Esimerkiksi Yhdysvalloissa tietoisuus tällaisesta saatavuusheuristiikan
vaikutuksesta on johtanut merkittävään kuvien käytön lisääntymiseen
oikeudenkäynneissä.493
Edustavuusheuristiikka tarkoittaa puolestaan taipumusta tehdä päätelmiä
jostakin tilanteesta tai henkilöstä sen perusteella, kuinka selkeästi se vastaa jotakin
tiettyä sääntöä tai stereotypiaa. Toisin sanoen kyse on todennäköisyyksien arvioimisesta sen perusteella, kuinka hyvin mainittu seikka täyttää tietyn ennakkokäsityksiämme vastaavan kategorian tyypilliset elementit.494 Edustavuusheuristiikka
johtaa usein niin kutsuttuun esiintyvyysharhaan (base rate neglect) eli päättelyssä
jätetään huomiotta päätelmään tosiasiassa vaikuttavat todennäköisyydet.495
Tuomari saattaa esimerkiksi mieltää todistajankertomuksen luotettavammaksi, jos se sisältää vaikkapa tapahtumia, joiden voisi stereotyyppisesti ajatella
tapahtuvan kyseiselle todistajalle. Edustavuusheuristiikka on myös syynä siihen,
miksi todistajasta saatetaan tehdä arvioita hänen ulkoisen olemuksen tai käyttäytymisen perusteella. Yleisesti tuomari saattaa arvioida eri henkilöiden osallisuutta
ja tapahtumien kulkua kiinnittäen huomiota erityisesti sellaisiin seikkoihin, jotka
vastaavat kyseisen ilmiön “tyyppitapausta”, mutta samalla jättää huomiota vaille
sellaisia piirteitä, jotka poikkeavat tyyppitapauksesta, vaikka ne olisivat asian
kannalta relevantteja.496
Myös todistajat voivat tulkita ja muistaa tapahtumia virheellisesti stereotyyppisten oletusten perusteella. New Yorkissa sattui vuonna 2015
päiväsaikaan välikohtaus, jonka päätteeksi poliisi ampui kadulla tummaihoista miestä. Yksi silminnäkijä kertoi poliisin laittaneen miehen
käsirautoihin ja ampuneen häntä sen jälkeen. Toinen silminnäkijä puolestaan muisteli, että miestä oli ammuttu, kun hän oli pyrkinyt haavoittuneena poliisia pakoon. Valvontakameratallenteelta kuitenkin ilmeni,
että mies oli tosiasiassa jahdannut naispoliisia vasara kädessään ja oli
ollut juuri aikeissa lyödä tätä päähän, kun poliisin kollega oli pysäyttänyt teon ampumalla. Silminnäkijöiden tulkinta- ja muistivirheet olivat
todennäköisesti johtuneet siitä, että Yhdysvalloissa oli hiljattain käsitelty
julkisuudessa useita tapauksia, joissa poliisi oli kohdistanut liiallista voi-

492 Newman et al. 2012. Ks. myös Saks – Kidd 1980, s. 137–138.
493 Jones 2013, s. 74–76.
494 Kahneman – Tversky 1972, s. 431.
495 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2001, s. 805–806; Tversky – Kahneman 1982, s. 4; Saks – Kidd 1980, s.
128–130.
496 Gräns 2003, s. 190–191.
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mankäyttöä tummaihoisiin. Silminnäkijöiden tulkinnat ja muistikuvat
tapahtumista olivatkin todennäköisesti muodostuneet muiden julkisuudessa esiintyneiden samankaltaisten tapausten ja niistä muodostettujen
ennakko-oletusten perusteella.497
Mukauttamisella ja ankkuroinnilla tarkoitetaan taipumusta ankkuroida tai
mukauttaa arviomme ensimmäiseksi annettuun tietoon.498 Esimerkiksi sopimusneuvotteluissa ensimmäisen ehdotuksen esittäjä on tutkitusti etulyöntiasemassa,
sillä tarjous otetaan usein perustaksi neuvottelulle.499 Ankkurointiefekti ilmenee
kuitenkin myös muun tiedon arvioinnissa – esimerkiksi lääkäri voi sitoutua helposti ensivaikutelmansa perusteella antamaan diagnoosiin. Samoin tuomioistuin
voi sitoutua annettuun rangaistusvaatimukseen500 tai muodostaa ensivaikutelman tapahtumienkulusta, jonka jälkeen hänen on vaikeampi muuttaa käsitystään.
Ankkurointiefekti on myös läheisesti sidoksissa henkilöistä saatuun ensivaikutelmaan. Tutkimusten mukaan luomme henkilöstä intuitiivisen ensivaikutelman
sekunnin murto-osassa.501 Vaikutelman saatuamme meidän on haasteellisempaa
muuttaa sitä. Tuomioistuin saattaa esimerkiksi muodostaa todistajasta ensivaikutelman perusteella tietyn mielikuvan, jota hänen on enää myöhemmässä vaiheessa
vaikeaa muuttaa ja joka voi vaikuttaa kertomuksen arviointiin.

4.3

Kognitiiviset vinoumat

Heuristiikat voivat johtaa erilaisiin kognitiivisiin vinoumiin.502 Kognitiiviset vinoumat tarkoittavat taipumuksiamme tulkita informaatiota tietyllä, rationaalisesta päättelystä poikkeavalla tavalla.503 Vinoumat voivat aiheuttaa systemaattisia
virheitä päätöksenteossa.504 Kuten heuristiikkojen, myös kognitiivisten vinoumien
tarkoituksena on helpottaa ajattelua kuormittavia prosesseja.505

497 Ks. Dwyer 2015. Ks. myös Korkman 2020.
498 Tversky – Kahneman 1974.
499 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2001, s. 789.
500 ks. Englich – Mussweiler – Strack 2006.
501 Willis – Todorov 2006.
502 Tversky – Kahneman 1982, s. 18.
503 Ks. määritelmästä Haselton – Nettle – Murray 2016, s. 475.
504 Vinouma ei kuitenkaan ole suoranaisesti synonyymi virheelle, vaikkakin se usein aiheuttaa virheitä, ks.
Cokely – Feltz 2014, s. 215–216. Yleisesti ajatteluharhat (thinking biases) ovat systemaattisesti toteutuvia
pyrkimyksiä ottaa ajatteluprosessissa huomioon käsiteltävään aiheeseen nähden irrelevantteja seikkoja
tai jättää relevantteja seikkoja huomioimatta, ks. Pohl 2004; Evans 1990, s. 9–10.
505 Esimerkiksi henkilön älykkyys ei suoraan vaikuta siihen, kuinka altis hän on kognitiivisille vinoumille,
ks. Stanovich – West 2008.
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Tutkimusten mukaan tuomarit ovat yhtä lailla alttiita kognitiivisille vinoumille ja tekevät muiden tapaan arvioinnissaan kriittisiä ajatteluvirheitä.506 Muun
muassa seuraavat kognitiiviset vinoumat ovat keskeisiä todistajankertomuksen
arvioinnin kannalta:
Vahvistusvääristymä (confirmation bias). Vahvistusvääristymä tai -vinouma tarkoittaa taipumustamme etsiä tai tulkita todisteita olemassa olevia uskomuksia, odotuksia tai käsillä olevia hypoteeseja puoltavalla tavalla.507 Vääristymä
voi saada päätöksentekijän sitoutumaan johonkin tiettyyn hypoteesiin, jonka jälkeen hän näkee esitetyn todistelun hypoteesiaan vahvistavassa valossa ja jättää
huomiotta hypoteesia vastaan puhuvan näytön.508
Vahvistusvääristymän vaikutuksia on tutkittu eri asiantuntijoiden ja oikeudellisten toimijoiden keskuudessa. Laajalti on havaittu, että kokeneet rikostutkijat,
syyttäjät ja tuomarit ovat alttiita vahvistusvääristymälle.509
Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että tuomareiden ratkaisuun rikosasiassa vaikutti se, olivatko he toimineet päätöksentekijänä myös samaa
tapausta edeltävässä vangitsemisoikeudenkäynnissä. Jos sama tuomari
oli päättänyt rikoksesta epäillyn vangitsemisesta ennen oikeudenkäyntiä,
tuomitsi hän myös todennäköisemmin vastaajan syylliseksi pääjutussa.510
Vahvistusvääristymä voi myös saada päätöksentekijän muuttamaan yksittäisen todisteen tai asiassa saadun tiedon perusteella käsitystään muiden todisteiden näyttöarvosta. Eräässä tutkimuksessa syyttäjän yksittäisen todistajan
vahva esiintyminen sai osallistujat arvioimaan poliisin esitutkintakuulustelussa
väitetyn painostuksen merkitykseltään vähäisemmäksi.511 Toisessa tutkimuksessa
vastaajan alibin heikkeneminen sai puolestaan osallistujat arvioimaan syyttäjän
esittämän todistelun näyttöarvon vahvemmaksi.512 Lisäksi vastaajan tunnustus
sai eräässä tutkimuksessa osallistujia virheellisesti tulkitsemaan, että vastaajan

506 E.g. Lidén – Gräns – Juslin 2019a; Pettersson – Dahlman – Sarwar 2018; Vidmar 2011; Guthrie – Rachlinski
– Wistrich 2007, s. 27–29; Granhag – Strömwall 2004; Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2002.
507 Nickerson määrittelee vahvistusvääristymän seuraavasti: ”the seeking or interpreting of evidence in ways
that are partial to existing beliefs, expectations, or a hypothesis in hand”, ks. Nickerson 1998, s. 175. Ks.
myös Lidén 2018.
508 Vahvistusvääristymästä rikosprosessissa ks. Lidén 2018, erit. s. 46–47. Lisäksi ks. Peer – Gamliel 2013,
s. 115.
509 Ks. Lidén – Gräns – Juslin 2019a; 2019b; Kassin – Dror – Kukulcka 2013.
510 Lidén – Gräns – Juslin 2019a.
511

Greenspan – Scurich 2016, s. 650–659.

512 Smith et al. 1996.
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käsiala täsmäsi ryöstössä käytetyn viestin käsialaan.513 Eräässä tutkimuksessa
arvioijan mielikuva vastaajasta vaikutti puolestaan hänen käsitykseensä kaikesta
tapauksessa esitetystä todistelusta.514 Vahvistusvääristymä voi siten monin tavoin
vääristää tuomioistuimen arviointia. Riski virheille kasvaa erityisesti silloin, jos
päätöksentekijä antaa merkittävää painoarvoa näytön perusteella saadulle kokonaisvaikutelmalle ja jättää yksittäisten todisteiden erittelevän arvioinnin liian
vähäiselle huomiolle.515
Korvaaminen (attribute substitution / substitution bias). Korvaaminen viittaa taipumukseemme yksinkertaistaa pulmatilanteita. Jos esimerkiksi johonkin
vaikeaan kysymykseen ei heti löydy vastausta tai se on aukollinen, olemme taipuvaisia korvaamaan kysymyksen samankaltaisella mutta helpommalla kysymyksellä.516 Korvaaminen tarkoittaa siten prosessia, jossa päätöksentekijä löytää
”sopivan, joskin usein epätäydellisen” vastauksen vaikeaan kysymykseen.517 Vaikea kysymys korvataan yksinkertaisemmalla, jotta siihen vastaaminen vaatisi
vähemmän kognitiivisia ponnisteluja.518 Korvaaminen saattaa olla yksi keskeisiä
päätöksentekijöiden päättelyn perustoja, jonka avulla he tiedostamattaan muodostavat todistelusta yksinkertaistettuja, johtopäätösten muodostusta helpottavia
yleistyksiä.519
Esimerkkinä korvaamisen riskeistä voidaan esittää tilanne, jossa
raiskausepäilyssä asianomistajan ja vastaajan välinen aikaisempi seksuaalinen kanssakäyminen nostetaan esiin syytettä vastaan puhuvana
seikkana. Aiemmalla historialla ei tulisi olla asiassa merkitystä, sillä se ei
osoita, onko yksittäistapauksessa annettu suostumusta vai ei. Päätöksentekijä saattaa kuitenkin korvata tiedostamattaan kysymyksen: ”Onko asianomistaja antanut suostumuksensa nyt kyseessä olevassa tilanteessa?”
toisella, helpommin vastattavalla kysymyksellä: ”Onko asianomistaja
antanut aikaisemmin tällaisissa tilanteissa suostumustaan?”520 Tällainen
korvaaminen voi johtaa vakaviin virhearviointeihin päätöksenteossa.

513 Kukucka – Kassin 2014. Vastaajan tunnustuksen on myös arkistotutkimuksessa havaittu johtaneen useissa
tapauksissa siihen, että vastaajan DNA:n on virheellisesti tulkittu vastaavan rikospaikalta löytynyttä
DNA:ta, ks. Kassin – Bogart – Kerner 2012.
514 Simon – Stenstrom – Read 2015. Lisäksi ks. Kassin – Dror – Kukucka 2013, s. 42–52.
515 Vahvistusvääristymän vaikutus on myös linkittynyt myöhemmin käsiteltävään pyrkimykseemme muodostaa näytön perusteella mahdollisimman koherentteja ja yhdenmukaisia kokonaisuuksia, ks. seuraava
jakso 4.4.
516 Cunliffe 2014, s. 145; Kahneman 2011, s. 97–99; Kahneman – Frederick 2002.
517

Kahneman 2011, s. 97–98.

518 Ks. Kahneman – Frederick 2002. Ks. myös Tumonis – Šavelskis – Žalytė 2003, s. 149–150.
519 Cunliffe 2014, s. 145.
520 Cunliffe 2014, s. 145–148; Cunliffe 2012, s. 310–311.
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WYSIATI (what you see is all there is, vapaasti suomennettuna “se mitä
näet, on kaikki mitä on”). Ihmismielelle on haasteellista kartoittaa, mitä tietoa
häneltä puuttuu asianmukaisen ratkaisun tekemiseksi. Tästä syystä muodostamme usein käsityksiä vain sen tiedon perusteella, mitä meillä on kyseisenä hetkenä
käytettävissämme, kiinnittämättä huomiota tiedon puutteellisuuksiin. Tietoa, jota
ei ole palautettu muistista, ei tässä mielessä ole meille lainkaan olemassa. Kun
olemme päätyneet johonkin ratkaisuun, olemme myös taipuvaisia yliarvioimaan
ratkaisun virheettömyyden.521
Todistajankertomusta arvioidessaan tuomarilla on usein tiedossaan vain
murto-osa eri virhelähteistä, jotka ovat voineet vaikuttaa kertomukseen. Ilman
nimenomaista, tietoista ponnistelua tuomarin voi olla tällaisessa tilanteessa hyvin
haasteellista havaita, että häneltä saattaa puuttua oleellistakin tietoa todistajankertomukseen vaikuttaneista tekijöistä. Lisäksi wysiati vaikeuttaa tuomioistuimen mahdollisuuksia pohtia esimerkiksi syytteelle vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja, jollei puolustus ole tuonut sellaisia esiin.522 Wysiati voi selittää osaltaan
myös niin kutsuttua kehysvaikutusta (framing effect) eli taipumustamme muodostaa käsityksiä jostakin seikasta sen perusteella, onko kyseinen seikka esitetty
meille positiivisessa vai negatiivisessa valossa.523
Jälkiviisaus (hindsight bias) tarkoittaa taipumusta yliarvioida jälkikäteen
jonkin tapahtuman tai tilanteen ennakoitavuutta. Jälkiviisaus voi sisältää muistin
vääristymistä, uskomuksia tapahtuman tosiasiallisesta todennäköisyydestä tai
subjektiivisia uskomuksia omista tai toisten ennakointikyvyistä.524 Oikeudenkäynnissä jälkiviisaus voi aiheuttaa virheitä esimerkiksi tilanteessa, joissa tuomioistuimen tulee arvioida, kuinka todennäköisenä vastaaja piti vahingon syntymistä.
Jälkiviisaus liittyy myös olettamukseemme ihmisen rationaalisesta käyttäytymisestä. On tyypillistä olettaa, että ihmisten toiminta perustuu rationaalisiin
motiiveihin. Siten henkilön motiiveista etsitään usein selitystä hänen toiminnalleen, ja toimista hänen motiiveilleen.525 Vaikka motiivi voikin monissa tilanteissa
selittää henkilön käyttäytymistä, on virheellistä olettaa, että henkilöt aina toimisivat rationaalisesti ja laskelmoivasti motiiviensa mukaisesti. Psykologisen tutkimuksen mukaan etenkin yllättävissä ja stressaavissa tilanteissa ihmiset toimivat
usein voimakkaasti intuition ja vaistojen varassa, mikä voi johtaa hyvinkin epärationaaliseen käyttäytymiseen.526

521 Kahneman 2011, s. 85–88, 201, 209 ja 261–262.
522 Tästä syystä wysiatin vaikutus on etenkin rikosasioissa nähtävä ongelmallisena, sillä vastaajalla ei tulisi olla
velvollisuutta esittää syytteelle vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja tai ylipäätään lausua asiassa mitään.
523 Cunliffe 2014, s. 144. Framing-efektistä ks. esim. Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2001, s. 794–799.
524 Jälkiviisaudesta kootusti ks. Roese – Vohs 2012; Kahneman 2011, s. 201–204.
525 Ks. nk. rationaalisen perustelun periaatteesta Graver 2009, s. 214.
526 Kowalski-Trakofler – Vaught 2003. Ks. myös Kahneman 2011, s. 411–415.
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Esimerkkinä jälkiviisaudelle altistavasta arviointitilanteesta voidaan
esittää tapaus, jossa vastaaja on paennut rikospaikalta. Oikeudessa tuomioistuin voi joutua pohtimaan, olisiko vastaajan tullut ymmärtää, että
pakeneminen voidaan tulkita tukevan hänen syyllisyyttään, vai voiko
olla, ettei hän järkytyksestään johtuen kyennyt toimimaan tilanteessa
rationaalisesti. Tilanteen arviointi objektiivisesti voi olla hyvin haastavaa, sillä jälkikäteen tarkasteltuna yliarvioimme herkästi vastaajan
kyvyt toimia tilanteessa rationaalisesti ja laskelmoivasti sekä ennakoida
tilanteen seurauksia.
Haloefekti. Kognitiiviset vinoumat saattavat myös saada päätöksentekijän
tekemään nopeita, usein virheellisiä johtopäätöksiä todistajasta henkilönä. Ensivaikutelman yhteydessä syntyvä haloefekti eli sädekehäilmiö tarkoittaa taipumustamme tehdä henkilön yksittäisen positiivisen tai negatiivisen ominaisuuden
perusteella päätelmiä myös muista ominaisuuksista. Henkilön yksittäinen piirre
muodostaa siten ikään kuin ”sädekehän”, jonka perusteella myös muita piirteitä
arvioidaan, vaikka niistä ei tosiasiassa olisi tietoa ja vaikka ne eivät mitenkään
liittyisi havaittuun piirteeseen.527 Esimerkiksi henkilön ulkonäkö tai ulkoinen olemus voivat vaikuttaa siihen, kuinka älykkäänä tai luotettavana pidämme häntä.528
Oikeudenkäynnissä ilmiö voi muokata esimerkiksi todistajan käsitystä asiaan
osallisista, mutta myös yhtä lailla tuomarin käsitystä todistajasta tai osapuolista.
Odotusharha (expectancy confirmation). Odotusharha tarkoittaa taipumusta pitää henkilöä uskottavampana, jos hän käyttäytyy sosiaalisten odotusten mukaisesti. Tutkimusten mukaan esimerkiksi traumaattisen rikoksen, kuten
raiskausrikoksen, uhrin kertomusta pidetään uskottavampana, jos hän osoittaa
sellaisia voimakkaita tunteita, joita stereotyyppisesti voitaisiin olettaa tällaisen
rikoksen uhriksi joutuneen osoittavan.529 Tämäkin vinouma voi johtaa harhaan,
koska tutkimukset myös osoittavat yksilöiden reagoivan traumaattiseen kokemukseen hyvin eri tavoin ja usein tavoilla, jotka eivät välttämättä vastaa stereotyyppisiä oletuksia.530

527 Forgas – Laham 2007, s. 409–410.
528 Nisbett – Wilson 1977. Hymyilevän todistajan vaikutuksesta päätöksentekijän uskottavuusarviointiin ks.
Nagle – Brodsky – Weeter 2014.
529 Landström – Ask – Sommar 2019; Magnussen – Wessel 2010, s. 253–254; Kaufmann et al. 2003. Tutkimusten
mukaan myös todistajan eloisuus ja ilmeikkyys voivat lisätä mielikuvaa hänen luotettavuudestaan ja
rehellisyydestään. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että osallistujat pitivät kasvotusten kuultua todistajaa
luotettavampana ja rehellisempänä kuin henkilöä, jota kuultiin videoyhteyden välityksellä. Tätä selitettiin
sillä, että videoyhteyden välityksellä todistaja ei vaikuttanut yhtä eloisalta eivätkä hänen ilmeensä ja
eleensä tulleet yhtä selkeästi esiin. Ks. Landström – Granhag – Hartwig 2005.
530 Krohne 2003.
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Toisaalta useampikin tutkimus on osoittanut, että tuomarit ovat poliisiviranomaisia ja maallikkoja parempia jättämään todistajan tunteet huomiotta arvioidessaan todistajan tai asianomistajan kertomusta.531 Tämä
voi johtua ennen muuta siitä, että tuomareiden työhön kuuluu oleellisten
juridisten faktojen seulonta epäoleellisesta oikeudessa, ja tunteet ovat
tiedostetusti epäoleellisia seikkoja. Toinen selittävä tekijä voi olla myös se,
että oikeudenkäynneissä todistajat saattavat usein kyetä jo lähtökohtaisesti kertomaan traumaattisistakin tapahtumista rauhallisemmin kuin
esimerkiksi esitutkintakuulustelussa, koska tapahtumista on kulunut
enemmän aikaa ja todistajalla on ollut mahdollisuus valmistautua oikeudenkäyntikuulemiseen. Näin ollen tuomareille voi olla varsin tavallista,
etteivät kaikki todistajat välttämättä reagoi kovin voimakkaasti kertoessaan traumaattisistakaan tapahtumista.532
Ennakkoluulot ja stereotypiat. Kuten edellä todistajan tulkintaan vaikuttavien tekijöiden yhteydessä on todettu, pyrimme jatkuvasti kategorisoimaan havaitsemiamme seikkoja ja teemme oletuksia ympärillämme tapahtuvista ilmiöistä.
Kuten todistajat, myös tuomarit muodostavat skeemoja sekä näihin perustuvia
ennakko-odotuksia ja stereotypioita. Tällaiset kategorisoinnit auttavat tekemään
nopeammin johtopäätöksiä, jotka ovat todennäköisemmin lähempänä totuutta
kuin täysin satunnaisesti tehdyt ratkaisut.533 Toisinaan tuomarin ennakko-oletukset tai vaikkapa stereotyyppinen mielikuva todistajasta saattavat kuitenkin
vääristää todistajankertomuksen luotettavuuden arviointia.
Sekä positiiviset että negatiiviset stereotypiat muodostuvat usein tiedostamatta ja niitä on vaikeaa kontrolloida. Stereotypiat voivat kuitenkin olla todellinen
uhka oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille, sillä ne eivät anna mahdollisuutta
arvioida yksilöä yksilönä ja kertomusta kertomuksena.534 Yhdistettynä wysiatiin
luottaminen stereotyyppisiin käsityksiin voi saada päätöksentekijän jättämään
arvioimatta kriittisesti, onko oikeudessa saatu informaatio luotettavaa ja riittävää kattavan arvioinnin tekemiseksi.535 Esimerkiksi todistajankertomusta arvioidessaan päätöksentekijä saattaa tyytyä muodostamaan yleisen arvion todistajan
uskottavuudesta eikä tällöin kiinnitä välttämättä huomiota esimerkiksi kertomukseen mahdollisesti vaikuttaneisiin virhelähteisiin.

531 Magnussen – Wessel 2010, s. 257; Bollingmo et al. 2008; Wessel et al. 2006.
532 Magnussen – Wessel 2010, s. 256–257.
533 Ks. Kahneman 2011, s. 168–169. Ks. myös Cunliffe 2014, s. 150–151.
534 Cunliffe 2014, s. 152–153.
535 Cunliffe 2014, s. 150–151.
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Ulkomaisessa kirjallisuudessa vilkkaan keskustelun kohteena ovat olleet seksuaalirikoksiin liittyvät ennakkoluulot ja stereotypiat, jotka ovat
vuosien kuluessa muovanneet myös lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.
Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan etenkin raiskaustapauksiin liittyy edelleen monia harhakäsityksiä. Nämä
”raiskausmyytit” voivat sisältää oletuksia esimerkiksi uhrin myötävaikutuksesta ja tekijän provosoimisesta. Ainakin näiden maiden oikeuskäytännössä havaitaan edelleen käsityksiä, joiden mukaan raiskauksen
uhrit usein provosoivat tekijää esimerkiksi rohkealla pukeutumisellaan
tai seksuaalissävytteisillä vihjailuillaan. Lisäksi uhrien seksuaalihistorialle on saatettu antaa merkitystä arvioitaessa heidän kertomustensa
luotettavuutta.536 Useissa common law -maissa oli myös pitkään voimassa
niin kutsuttu tukitodistelusääntö (corroboration rule), jonka mukaan
seksuaalirikoksissa tuomitsemiskynnyksen ylittyminen edellytti aina
tukitodistelua asianomistajan kertomuksen lisäksi. Sääntö perustui
käsitykseen, jonka mukaan seksuaalirikoksissa asianomistajan kertomukseen ei rikostyypin eräiden ominaispiirteiden vuoksi voinut yksin
luottaa.537 Tukitodistelusääntöön on kohdistunut rajua kritiikkiä erityisesti siihen liittyvien seksististen stereotypioiden sekä sukupuoleen
kohdistuvan syrjinnän vuoksi.538 Useissa maissa sääntö onkin sittemmin

536 Temkin – Gray – Barrett 2018; Vonderhaar – Carmody 2015. Varhaisemmasta tutkimuksesta ks. Burt
1980. Suomalaisesta tutkimuksesta ks. Jokila 2010; Hahto 2004. Seksuaalihistorian selvittäminen kuuluu
edellä mainitun luonnetodistelun piiriin. Suomessa seksuaalihistoriaan vetoamiseen on oikeuskäytännössä
suhtauduttu kielteisesti tai sitä on pidetty merkityksettömänä seikkana, ks. esim. Itä-Suomen HO 26.10.1995
nro 1420 (R 95/665) sekä Vaasan HO 13.1.1997 nro 42 (R 96/599). Tosiasiassa raiskausrikoksiin liittyy
kuitenkin Suomessakin edelleen syvään juurtuneita ennakkoasenteita ja stereotypioita liittyen muun
muassa sukupuolirooleihin, seksuaalisuuteen ja seksuaalissävytteiseen viestintään. Ks. Hahto 2004, s.
513–515 ja 521–522.
537 Ennakkoluuloja kuvaa varhaisempi oikeuskirjallisuus Corroboration rule and crimes accompanying rape
1970, jossa s. 460 todetaan muun muassa seuraavaa: ”The incidence of false accusations and the potential
for unjust convictions are perhaps greatest with sexual offenses. Women often falsely accuse men of sexual
attacks to extort money, to force marriage, to satisfy a childish desire for notoriety, or to attain personal
revenge. Their motives include hatred, a sense of shame after consenting to illicit intercourse, especially
when pregnancy results, and delusion.”
538 Kritiikki perustuu tilastoihin, joiden mukaan valtaosa seksuaalirikoksen uhreista on naisia, ks. Snyder
2000. Ks. myös Boyle 2009.
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kumottu.539 Myös Suomessa korkein oikeus on hiljattain ottanut kantaa
tukitodistelun välttämättömyyteen seksuaalirikostapauksissa.540
Stereotypiat saattavat vääristää käsitystämme tiettyjen kategorioiden tai
tapahtumien todennäköisyyksistä.541 Ne saattavat muun muassa johtaa niin kutsuttuun käänteisharhaan (inverse fallacy), jossa jonkin seikan todennäköisyys
rinnastetaan sen käänteisarvoon. Kyse on ikään kuin nurinkurisesta päättelystä,
jossa vaikkapa tapahtuneen rikoksen syitä päätellään yksinomaan seurausten
perusteella. Esimerkiksi se, että miehet tekevät tilastollisesti enemmän rikoksia
kuin naiset, ei voi yksittäistapauksessa olla tietenkään peruste sille, että mies- ja
naisvastaajista miespuolista pidettäisiin naispuolista vastaajaa todennäköisemmin syyllisenä.542 Stereotypiat voivat kuitenkin pahimmillaan saada päätöksentekijän fokusoitumaan siihen, kuka arvioitavana oleva henkilö, kuten todistaja,
asianomistaja tai vastaaja on, eikä siihen, mitä hänen väitetään tehneen tai mitä
hän on kertonut.543

539 Ben-David 2019; Boyle 2009. Suomessa seksuaalirikoksiin liittyvien ennakkoluulojen vaaroja on pyritty
jo pitkään huomioimaan, ks. Hahto 2004, s. 467–468. Myös valmisteltavana oleva seksuaalirikoslain 20
luvun kokonaisuudistus pyrkii osaltaan edistämään sekä vastaajien että asianomistajien oikeusturvaa
muuttamalla raiskausrikoksen tunnusmerkistön suostumusperusteiseksi, ks. OM 2020:9.
540 Aiemmissa ennakkopäätöksissään KKO 2019:54 ja KKO 2013:96 korkein oikeus oli todennut, ettei
näyttökynnys seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja
yksiselitteisen näytön hankkiminen jo tekojen luonteen vuoksi on usein vaikeaa. Lisäksi korkein oikeus
oli todennut, että asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus tarvitsee virheettömyyden
varmistamiseksi tuekseen välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja
seurauksista, ks. KKO 2019:54, kohdat 10–11; KKO 2013:96, kohdat 5 ja 7. Tuoreessa lapsen seksuaalista
hyväksikäyttöä koskevassa ratkaisussaan KKO 2021:5 korkein oikeus kuitenkin tarkensi tulkintaansa,
todeten, ettei tukitodisteluvaatimus ole ehdoton, vaan joissakin tilanteissa asianomistajan kertomus voi
muodostaa riittävän vakuuttavan näytön syyksi lukevaan tuomioon (kohta 96). Ratkaisua on pidettävä
merkittävänä, sillä ehdottoman tukitodisteluvaatimuksen voitaneen tulkita seksuaalirikosten uhrien
kannalta kohtuuttomaksi – seksuaalirikoksissa kun on varsin tyypillistä, ettei asianomistajan ja vastaajan
kertomusten lisäksi muuta todistelua ole saatavilla.
541 Klassisessa tutkimuksessa osallistujille esitettiin kuvaus henkilöstä nimeltä Linda: “Linda is thirtyone years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was
deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in antinuclear
demonstrations.” Tämän jälkeen osallistujia pyydettiin arvioimaan todennäköisyyksiä eri väitteille.
Suurin osa arvioi todennäköisemmäksi väitteen ”Linda on pankkivirkailija ja aktiivi feministiliikkeessä” verrattuna väitteeseen ”Linda on pankkivirkailija”. Tosiasiassa on matemaattisesti selvää,
ettei ensimmäinen voi olla jälkimmäistä todennäköisempää. Ks. Kahneman – Tversky 1972. Esimerkki
ilmentää myös kognitiivista vinoumaa nimeltä yhtenäisyysharha (conjunction fallacy), jonka johdosta
olemme usein taipuvaisia arvioimaan jonkin tapahtuman todennäköisemmäksi, jos siitä annetaan paljon
yksityiskohtaista tietoa.
542 Ks. mm. Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2002, s. 47–48. Dahlman luokittelee mainitun päättelytavan
yhdeksi neljästä kiellettyjen kokemussääntöjen kategoriasta, ks. Dahlman 2017.
543 Cunliffe 2014, s. 155–156.
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4.4 Narratiivit ja pyrkimys koherenssiin
Psykologisen tutkimuksen mukaan mieli on taipuvainen pyrkimään päättelyssään
yhdenmukaisuuteen; koherenssiin.544 Päätellessämme jonkin tapahtuman kulkua
on luonnollista pyrkiä muodostamaan tapahtumasta mahdollisimman johdonmukainen, narratiivinen tapahtumaketju.545 Prosessi tapahtuu usein tiedostamatta,
systeemi 1 -ajattelun tuloksena. Myös heuristiikat ja esimerkiksi skeemojen muodostaminen ovat osa samaa koherenssiin tähtäävää prosessointia. Tapahtumien
järjestely erilaisten koherenttien kertomusten muotoon on välttämätöntä, jotta
voisimme tehdä päätöksiä, muistaa eri tapahtumien kulkua ja yleisemmin ymmärtää ympäröivän maailman kompleksisuutta.546
Kertomuksia ja kertomusten muodostamista pidetään myös todistusharkintaan ja faktojen päättelyyn kiinteästi liittyvänä prosessina.547 Kuten edellä jaksossa
2.4.4 todistusharkintateorioita käsitellessä on todettu, oikeudellista päätöksentekoa koskeva tutkimus on laajalti esittänyt, että niin maallikko- kuin ammattituomaritkin muodostavat tapahtumienkulusta erilaisia kertomuksia ja arvioivat
esitetyn näytön sopivuutta vaihtoehtoisiin kertomuksiin.548
Tuomareiden päättelyä tutkineen Dan Simonin mukaan monimutkaisissa oikeustapauksissa myös tuomareiden käsitys tapahtumista on
taipuvainen kehittymään kohti koherenssia.549 Simonin hypoteesin
mukaan käydessään tapausta läpi tuomarit uudelleenjärjestelevät todisteita, ennakkopäätöksiä ja oikeudellisia argumentteja tavalla, joka
lopulta asettaa yhden lopputuloksen muiden edelle kaikista johdonmukaisimpana ja koherenteimpana ratkaisuna.550 Annetun tiedon aukollisuudesta ja puutteellisuudesta huolimatta päätöksentekijät etsivät
intuitiivisesti johdonmukaisuutta. Muisti ja kommunikointi keskittyvät
koherenteimpaan kuvaukseen ja sitä vastaan puhuva todistelu muuttuu vaikeammaksi muistaa ja sisällyttää malliin.551 Simonin malli sopii
yhteen niin Kahnemanin ja Tverskyn kuin useiden narratiiviteorioita

544 Saks – Spellman 2016; Kahneman 2011; Holyoak – Simon 1999. Ks. myös Gräns 2005, s. 113.
545 Saks – Spellman 2016, s. 17; Simon 1998.
546 Cunliffe 2014, s. 150; Twining 2006, s. 336–337.
547 Twining 2006, s. 336.
548 Allen – Pardo 2019a; 2008; Kolflaath 2013; Pennington – Hastie 1993; 1991; Bennett – Feldman 1981, s.
10–18.
549 Simon 1998, s. 14, 19–22. Koherenssi oikeuskäytännössä voidaan sinänsä mieltää laajemminkin
yhteneväiseksi Dworkinin ajattelun kanssa oikeusjärjestyksestä eheänä kokonaisuutena (law as integrity),
ks. Dworkin 1986, s. 225–275.
550 Simon 1998, s. 20–22.
551 Simon 1998, s. 21.
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kannattavien todistusteoreetikoiden tutkimuksissaan esittämien lähtökohtien kanssa.552
Tapahtumien järjestely koherenttiin kertomuksen muotoon auttaa päätöksentekijää muodostamaan tapahtumista kokonaiskuvan. Tässä prosessissa käsitys
todellisista tapahtumista saattaa kuitenkin myös vääristyä. Koska tapahtumien
tiedot ovat usein puutteellisia, jää kertomukseen aukkokohtia. Mieli täydentää
näitä aukkokohtia omilla heuristisilla tulkinnoillaan ja oletuksillaan. Siten kertomukseen saattaa päästä livahtamaan epäoleellisia, epätosia tai perustelemattomia
seikkoja.553 Menettely altistaa myös erilaisille kognitiivisille vinoumille.554 Kuten
jo todettua, päätöksentekijöiden on muiden tavoin haastavaa havaita, mitä tietoa
heiltä puuttuu perusteellisen ratkaisun tekemistä varten (wysiati). Muodostettuaan jonkin koherentin kertomuksen päätöksentekijä saattaakin olla varmempi
sen oikeellisuudesta kuin annetun todistelun perusteella tulisi välttämättä olla.
Tällöin päätöksentekijä ei välttämättä tule huomioineeksi kaikkea informaatiota,
joka voisi vahvistaa tai heikentää hänen tekemiään johtopäätöksiä. Lisäksi narratiivinen ajattelu voi altistaa vahvistysvääristymälle eli sitouduttuaan yhteen
kertomukseen päätöksentekijä voi ryhtyä tulkitsemaan kaikkea esitettyä näyttöä
mainittua kertomusta tukevalla tavalla. Tällöin kertomusta tukevat todisteet saattavat saada ylikorostuneen aseman ja vastaavasti kertomuksen kanssa ristiriidassa
olevia oleellisiakin todisteita saatetaan kritiikittä sivuuttaa.555
Myös osapuolet tarjoavat pääsääntöisesti käsityksensä tapahtumainkulusta
kertomusten muodossa. Kertomus tarjoaa osapuolille tilaisuuden käyttää retoriikkaa sekä arvoihin ja tunteisiin vetoavia argumentteja. Tosiasioiden arvioinnin kannalta tällaiset argumentit ovat epäoleellisia, mutta niillä voidaan pyrkiä
voittamaan osapuolen eduksi sympatiaa tai upottamaan kertomukseen oikeaksi
todistamattomia faktoja. Vaarana onkin, että koherenttien kertomusten muodostamisessa faktatiedot jäävät lopulta ”parhaan kertomuksen” varjoon.556

552 Ks. myös Cunliffe 2014, s. 144. Narratiiviteorioiden kannattajilla viitataan tässä yhteydessä mm. Kolflaathin,
Penningtonin ja Hastien, Allenin ja Pardon sekä Wagenaarin, Van Koppenin ja Crombagin tutkimuksiin.
– Oikeudellinen päätöksenteko ei ole vain yksisuuntaista (unidirectional) eli siinä ei päätellä yksinomaan
premisseistä kohti johtopäätöksiä, vaan kaksisuuntaista (bidirectional) eli premissit ja johtopäätökset ovat
vuorovaikutuksessa ja erottelu hämärtyy, ja samalla päätöksentekijä pyrkii maksimoimaan ratkaisun
sisäisen konsistenssin ja koherenssin. Päätöksentekijä myös tyypillisesti valitsee useista vaihtoehdoista
yhden, jonka jälkeen hän tiedostamattaan pyrkii sulkemaan muut vaihtoehdot pois. Ilmiötä kutsutaan
constraint satisfaction -mekanismiksi. Tämä on yksi syy sille, miksi pro et contra -punninta voi olla
toisinaan haasteellista toteuttaa onnistuneesti. Ks. aiheesta Gräns 2013, s. 81–103; Gräns 2005, s. 113;
Holyoak – Simon 1999.
553 Twining 2006, s. 336 ja 445.
554 Charman – Bradfield Douglass – Mook 2019; Lidén 2018.
555 Simon 2019, s. 86–87; Kolflaath 2013, s. 157 ja 160–163; Twining 2006, s. 336; Kolflaath 2004, s. 295.
556 Twining 2006, s. 336; Gräns 2003; Scheppele 1989.
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Johdonmukaista kertomusta muodostaessaan tuomioistuin hyödyntää luonnollisesti myös kokemussääntöjä. Kokemussäännöt auttavat vaihtoehtoisten hypoteesien muodostamisessa, täyttävät kertomuksen aukkokohtia sekä ankkuroivat
viime kädessä sellaisia kertomuksen osia, joista ei ole saatavilla muuta todistelua.557 Kuten jo edellä on esitetty, myös kokemussääntöjen käytössä merkitystä
on kuitenkin sillä, perustuvatko ne luotettavaan tietoon, kuten tieteelliseen tutkimukseen, vaiko heuristiikkaan ja arkikokemukseen. Ensiksi mainitut voivat
täydentää aukkokohtia rationaalisesti ja edesauttaa virheetöntä arviointia, kun
taas jälkimmäiset voivat olla epäluotettavia ja johtaa arviointivirheisiin.558
Narratiivit ovat siten välttämätön osa ajatteluamme, mutta etenkin oikeudellisessa päätöksenteossa niihin sisältyy vaaroja. Narratiivinen ajattelu kutsuu
hyödyntämään heuristiikkaa, joka voi kuitenkin aiheuttaa virheitä. Heuristiikat
voivat tarjota epäluotettavia ohjeita ja muokata käsityksiä tapahtumista päätöksentekijän taipumuksia vastaavaan suuntaan. Kuten jo edellä on todettu, yksinomaan
narratiivinen, kokonaisvaltainen päättely ei siten johda luotettaviin tuloksiin näytön arvioinnissa. Sen sijaan narratiivisen ajattelun tukena tulisi hyödyntää myös
yksittäisiä todisteita luotettavasti ja systemaattisesti tarkastelevia arviointikeinoja.

4.5

Todistajan uskottavuus vs. kertomuksen
luotettavuus

Suomessa on tutkittu tuomareiden soveltamia heuristiikkoja erityisesti silminnäkijätunnistamisessa sekä asiantuntijatodistelun arvioinnissa.559 On havaittu,
että tuomarit tukeutuvat toisinaan arviointikriteereihin, jotka eivät saa tukea
tieteellisestä tutkimuksesta. Tämä johtunee siitä, etteivät todistajien muistiin,
havainnointiin ja tulkintoihin liittyvät kysymykset ole usein niin sanotulla ”maalaisjärjellä” pääteltävissä. Psykologinen tutkimus ei toisin sanoen ole usein yhteneväistä arkikokemukseen perustuvien yleistysten kanssa.560
Yksi ongelmallisimpia päätöksentekijöiden käyttämiä heuristisia peukalosääntöjä on tarkastella todistajan ulkoista uskottavuutta hänen kertomuksensa luotettavuuden mittapuuna.561 Myös OK 17 luvun säännöksissä562 ja oikeuskirjallisuudessa puhutaan usein sekaisin todistajien ja heidän kertomustensa

557 Wagenaar – van Koppen – Crombag 1993.
558 Twining 2006, s. 334–335.
559 Ks. Niskakangas – Lahtinen – Tolvanen 2017 sekä Åbo Akademin tutkimusryhmän tutkimukset koskien
tuomareiden tapaa arvioida asiantuntijalausuntoja: Tadei et al. 2016; 2014; Korkman et al. 2014.
560 Kapardis 2015, s. 23; Magnussen et al. 2010; Granhag – Strömwall – Hartwig 2005; Strömwall – Granhag
– Hartwig 2004.
561 Tämän huolen on nostanut esiin jo Jonkka 1993, s. 65–68.
562 Näistä kenties ongelmallisimpana voidaan pitää OK 17:43:n käsitettä kuultavan uskottavuus.
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uskottavuuksista ja luotettavuuksista.563 Psykologisesta näkökulmasta näiden
käsitteiden erottelu on kuitenkin merkityksellistä. Ensinnäkin uskottavuus
viittaa siihen, miltä todistaja tai hänen kertomuksensa vaikuttaa. Todistajan
uskottavuus viittaa siten lähtökohtaisesti muun muassa todistajan taustoihin
sekä ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen. Päätöksentekijän käsitys todistajan uskottavuudesta voidaan sanoa perustuvan lähtökohtaisesti systeemi 1
-prosessoinnin muodostamaan mielikuvaan. Käsite luotettavuus viittaa puolestaan kertomuksen faktiseen virheettömyyteen.564 Tämän päätteleminen – siinä
määrin kuin virheettömyys on ylipäätään selvitettävissä – edellyttää lähtökohtaisesti systeemi 2 -prosessoinnin aktivoimista.
Eräs yleinen ja sitkeästi pysyvä virheellinen käsitys on, että todistajan ulkoinen käyttäytyminen voisi paljastaa valehtelun. Tosiasiassa etenkin vieraan
henkilön valehtelun tunnistaminen on äärimmäisen haastavaa.565 Tuomarit eivät
myöskään tutkimusten mukaan ole muita parempia valehtelun tunnistamises-

563 Tähän kiinnittää huomiota myös Rudanko, todeten, että uskottavuuden käsite on yleisesti hieman epäselvä
ja usein uskottavuuden ja luotettavuuden käsitteitä sekoitetaan tai käytetään synonyymeinä. Rudankokin
näkee, että uskottavuus liittyy subjektiiviseen käsitykseen esimerkiksi henkilöstä esiintyjänä ja tämän
vakuuttavuudesta, kun taas luotettavuus viittaa itse tietoon – se on objektiivinen arvio siitä, kuinka
todenperäinen kertomus tosiasiassa on. Ks. Rudanko 2020, s. 325 ja 337–338.
564 Uskottavuuden ja luotettavuuden käsitteiden eroista sekä sekoittumisesta OK:ssa ja oikeuskirjallisuudessa
ks. Väisänen – Korkman 2014, s. 726–729.
565 Granhag – Vrij 2010; Vrij – Granhag – Porter 2010; The Global Deception Research Team 2006, s. 61;
Granhag – Strömwall 2004. Tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, ettei sanattoman viestinnän perusteella
voi luotettavasti tunnistaa valehtelua. Sanallisen viestinnän perusteella on sen sijaan mahdollista löytää
jonkinasteisia eroja totuudenmukaisten ja valheellisten kertomusten väliltä. Esimerkiksi kertomuksen
johdonmukaisuuden, yksityiskohtaisuuden ja yhdenmukaisuuden muuhun todisteluun on havaittu jossakin
määrin indikoivan kertomuksen luotettavuuden puolesta, ks. esim. Wojciechowski – Gräns – Lidén 2018.
Kuitenkaan aina indikaatiot eivät suinkaan osu oikeaan – esimerkiksi valemuistot voivat nekin olla hyvin
johdonmukaisia ja yksityiskohtaisia, ks. Loftus – Pickrell 1995; Loftus – Zanni 1975; Loftus – Palmer
1974. Samoin oikeudenkäynneissä esitettävät todistajankertomukset voivat usein olla johdonmukaisia
pikemminkin siksi, että ne on esitetty useita kertoja ja niiden esittämistä on mahdollisesti harjoiteltu
etukäteen. Siten luotettavuusarviointia ei tulisi kritiikittä perustaa mainittuihin seikkoihin. – Tutkimuksissa
on havaittu, että valehtelun tunnistamista todistajankertomuksen sisällön perusteella voidaan parantaa
käyttämällä ns. SUE (Strategic Use of Evidence) -taktiikkaa. Taktiikka perustuu muiden todisteiden
strategiseen käyttöön todistajankertomuksessa esiintyvien ristiriitojen ja epäjohdonmukaisuuksien
paljastamiseksi sekä uuden tiedon saavuttamiseksi. Taktiikassa kuulusteltavaa pyydetään ensin antamaan
avoin kertomus ja vasta tämän jälkeen paljastetaan muita, mahdollisesti kertomuksen kanssa ristiriidassa
olevia todisteita ja asiasta tiedettyjä seikkoja. Näin valehteleva kuulusteltava ei voi mukauttaa kertomustaan
etukäteen muuhun todisteluun, vaan saattaa herkemmin antaa muiden todisteiden kanssa ristiriitaista
tietoa (evidence-statement inconsistencies) sekä myöhemmin muuttaa kertomustaan (within statement
inconsistencies). SUE-taktiikasta ja sen avulla saavutetuista tuloksista ks. Hartwig – Granhag 2015;
Hartwig et al. 2006. SUE-taktiikkaa on käytetty ulkomailla erityisesti epäiltyjen esitutkintakuulusteluissa.
Samankaltaista menetelmää voidaan kuitenkin käyttää myös vaikkapa vastakuulustelussa, ks. epäsuorasta
kuulustelutaktiikasta artikkeli 2, s. 164–165.
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sa.566 Lisäksi oikeudellisilla toimijoilla on toisinaan virheellisiä käsityksiä valehtelun tunnistamisesta.567 Tutkimusten mukaan todistajaa esimerkiksi uskotaan
herkemmin, jos hän esiintyy itsevarmasti, puhuu selkeästi ja ylläpitää katsekontaktia päätöksentekijään. Epävarma ja hermostunut käyttäytyminen tulkitaan
sen sijaan usein epärehellisyyden merkiksi.568 Kansainvälisissä tutkimuksissa on
lisäksi havaittu, että muun muassa katsekontaktin välttelyä pidetään kulttuurista
riippumatta usein merkkinä valehtelusta.569 Samoin huono itseilmaisu, takeltelu sekä esimerkiksi tahaton liikehdintä tulkitaan usein valehtelun tai virheiden
merkeiksi.570
Tosiasiassa syy hermostuneelle tai välttelevälle käyttäytymiselle voi kuitenkin olla aivan muu kuin vilpillinen kertomus. Kuten edellä on todettu, moni todistaja jännittää oikeudenkäyntiä, mikä saattaa vaikeuttaa kertomuksen esittämistä.
Myös oikeudenkäynnin osapuolet voivat vaikuttaa siihen, kuinka stressaavaksi
tai jännittäväksi todistaja kokee kuulustelutilanteen.571 Siten päätöksentekijän ei
tulisi arvioida oikeudessa todistajaa, vaan hänen kertomustaan. Tosiasiassa siitä,
onko todistaja henkilönä tai ulkoisesti tarkasteltuna uskottava, ei tutkimustiedon
mukaan voi tehdä päätelmiä hänen kertomuksensa luotettavuudesta.572 Siten todistajan ulkoisen olemuksen ei tulisi vaikuttaa kertomuksen arviointiin.573 Kuten
jo edellä on todettu, myös korkein oikeus on todennut tämän tosiseikan toistuvasti
prejudikaateissaan.574

566 Landström – Granhag – Hartwig 2005; Strömwall – Granhag 2003. Valehtelun tunnistamisesta kokoavasti
Vrij 2008. Lisäksi ks. Strömwall – Granhag – Hartwig 2004 sekä Ruotsin korkeimman oikeuden
käyttämien uskottavuuskriteerien testauksesta Willén – Strömwall 2011. Usein tuomarit saattavat
kuitenkin uskoa, että he pystyvät tunnistamaan todistajan valehtelun, ks. Porter – ten Brinke 2009,
s. 123–124. Viimeksi mainituissa tutkimuksessa havaittiin myös monia muita virheellisiä käsityksiä,
joita tuomareilla on valehtelun tunnistamisesta. Toisaalta tutkimuksessa tuomareiden vastaukset myös
vaihtelivat merkittävästi.
567 Strömwall – Granhag 2003.
568 The Global Deception Research Team 2006, s. 65–69. Ks. myös Beebe 1974, s. 21–25.
569 The Global Deception Research Team 2006, s. 65–69.
570 Levan 1984, s. 87–91; Erickson et al. 1978.
571 Henderson 2015, s. 87–89; Zajac – Cannan 2009; Baxter – Boon – Marley 2006. Toisaalta todistajan
jännityksen helpottamisesta ks. mm. Välikoski et al. 2017, s. 317–321.
572 Vrij – Turgeon 2018; Strömvall – Granhag – Hartwig 2004; Kaufmann et al. 2003.
573 Mm. Snook et al. 2017, s. 297–306; Bennett 2015, s. 1364–1376; Väisänen – Korkman 2014, s. 738;
Magnussen – Wessel 2010, s. 255; Granhag – Stridbeck 2010, s. 193–194.
574 Ks. jakso 2.4.5.2.
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4.6

Tuomarin kokemus ja intuitio

Edellä on esitetty lukuisia esimerkkejä virhepäätelmistä, joita intuitiivinen systeemi 1 -ajattelu voi aiheuttaa päätöksenteossa. Toisaalta monessa asiantuntija-
ammatissa kokemuksen tuomaa intuitiota on pidetty tärkeänä osana ammattitaitoa. Onkin totta, että systeemi 1 on lähtökohtaisesti tehokas omaksumaan
uutta tietoa ja tietyissä tilanteissa kompleksiset, systeemi 2 -prosessointia vaativat
kognitiiviset operaatiot voivat kokemuksen myötä muuttua käsiteltäväksi systeemi
1 -prosessin avulla.575 Esimerkiksi kokenut lääkäri saattaa toisinaan kyetä nopean
silmäyksen perusteella diagnosoimaan potilaan sairauden intuitionsa perusteella.576 On esitetty, että vastaavalla tavalla myös tuomarin intuitiivinen päättely
kehittyisi ammattitaidon ja kokemuksen myötä.577 Tässä jaksossa kuitenkin esitetään, että erityisesti todistajankertomuksen arvioinnissa kokemukseen perustuvaa intuitiota on hyvin haasteellista kehittää luotettavasti, ja usein pelkkään
kokemukseen luottaminen voi pikemminkin johtaa virheellisiin päätelmiin.
Kokemukseen perustuva intuitio perustuu päätöksentekijän kykyyn tunnistaa tilanteen antamia vihjeitä ja palauttaa mieleen sopivia keinoja, joilla hän on
aikaisemmin ratkaissut tilanteen. Intuitio tarkoittaa siten yksinkertaisesti aiempien muistojen tunnistamista. Kyse on kertauksesta, jonka johdosta henkilölle
syntyy muistijälkiä taannoisista, samankaltaisista tilanteista.578
Asiantuntemukseen perustuvan intuition kehittyminen edellyttää siten
muun ohella erityisesti kahta seikkaa: Ensinnäkin tapauksen olosuhteiden tulee tarjota riittävästi päteviä vihjeitä tai tuntomerkkejä, jotka kertovat tapauksen
luonteesta ja ohjaavat siten intuitiivista päättelyä kohti oikeaa ratkaisua. Toiseksi
asiantuntemukseen perustuvan intuition kehittyminen edellyttää, että relevanteista vihjeistä ja tehdyistä ratkaisuista on mahdollista oppia.579
Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää siten ensinnäkin huomattavaa
määrää toistoja ja harjoittelua.580 On tärkeää, että asiantuntija ratkoo relevanteilta
osin samanlaisia tapauksia, jotta hänelle muodostuu niistä muistijälki. Toisaalta
hänen tulee oppia myös erottamaan ne vihjeet, joiden perusteella tapaus edel-

575 Kahneman – Frederick 2002, s. 51.
576 Cokely – Feltz 2014, s. 213. On kuitenkin painotettava, että myös lääkärit – kuten muutkin asiantuntijat
– voivat tehdä virheellisiä päätelmiä, jos he luottavat liikaa intuitioon eivätkä pohdi asiassa muita
vaihtoehtoisia selityksiä. Ks. Dror 2020; Korkman 2020. – Kenties parhaiten intuition tarkkuudesta
hyötyy esimerkiksi kokenut shakkipelaaja, joka voi lukuisten toistojen ja välittömän palautteen kautta
oppia havaitsemaan intuitiivisesti useiden seuraavien siirtojen vahvuudet ja heikkoudet, ks. Hogarth
2010, s. 345; Kahneman – Frederick 2002, s. 51.
577 Mm. Jokela 2018, s. 664. Ks. myös Posner 2008, s. 107.
578 Simon 1992, s. 155–156. Ks. myös Kahneman – Klein 2009, s. 520.
579 Kahneman – Klein 2009, s. 520. Ks. myös Cunliffe 2014, s. 161–163.
580 Cokely – Feltz 2014, s. 213.
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lyttääkin toisenlaista ratkaisua.581 Siten mainittujen vihjeiden tulee olla riittävän
täsmällisiä.582
Lisäksi intuitiota kehittävä oppiminen edellyttää välitöntä palautetta.583 Virheetön ja välitön palaute on välttämätöntä, jotta asiantuntija voi kehittää intuitiotaan oikeaan suuntaan. Ilman palautetta asiantuntijan on mahdotonta oppia
virheistään ja hän saattaa jopa kehittää päättelymallin, joka on systemaattisesti
virheellinen.584 Toisinaan tietty tapahtuma voi esimerkiksi tarjota säännönmukaisia vihjeitä, jotka kuitenkin tosiasiassa johtavat harhaan.585 Puutteellinen tai
tehoton palaute sekä virheelliset tai harhaanjohtavat arviointitekniikat ovatkin
syynä siihen, miksi kaikilla aloilla intuitiivista asiantuntemusta ei välttämättä
ole edes mahdollista syntyä.586
Tunnettu esimerkki intuition tuottamasta virheellisestä päättelystä on
tapaus 1900-luvun alussa työskennelleestä lääkäristä, joka intuitiivisesti
havaitsi osastolla potilaita, joilla hän epäili lavantautia. Lääkäri vahvisti
diagnoosinsa potilaan kieltä palpoimalla. Lääkäri ei kuitenkaan pessyt
käsiään tutkittavien potilaiden välissä, mistä johtuen hänen diagnoosinsa
muodostui kohtalokkaasti itseään toteuttavaksi.587
Todistajankertomuksen arvioinnissa intuitiiviset päätelmät ovat edellä todettujen edellytysten valossa ongelmallisia. Ensinnäkin intuitiivisen päättelyn
kehittyminen edellyttäisi, että todistajankertomuksissa ilmenee samankaltaisia,
toistuvia seikkoja, jotka tarjoavat vihjeitä kohti oikeaa ratkaisua. Ongelmallista
kuitenkin on, että siinä missä vaikkapa lääkäri voi hyödyntää intuitiotaan tunnistamalla kokemuksensa perusteella potilaista samankaltaisia oireita, todistajista
tai heidän kertomuksistaan ei voida lähtökohtaisesti löytää tällaisia yhteneväisiä
tunnusmerkkejä.588 Pikemminkin päinvastoin – mahdolliset samankaltaiset piirteet voivat tosiasiassa johtua lukuisista eri syistä ja tarjota siten harhaanjohtavia
vihjeitä. Heuristiikka ohjaa päätöksentekijää kiinnittämään huomiota todistajan

581 Hogarth 2010, s. 343; Kahneman – Klein 2009, s. 520.
582 Hogarth 2010, s. 343; Kahneman – Klein 2009, s. 520. Kirjoittajat toteavat, että vihjeet voivat ja niiden
tulee olla täsmällisiä, vaikka henkilö ei välttämättä itse tiedostaisikaan käyttävänsä mainittuja vihjeitä.
Usein erilaiset ympäristön antamat vihjeet ovatkin tällä tavalla tiedostamattomia.
583 Hogarth 2010, s. 343 ja 348; Kahneman – Klein 2009, s. 520–523.
584 Kahneman – Klein 2009, s. 520–523.
585 Hogarth kutsuu harhaanjohtavia olosuhteita nimellä wicked learning environments, ks. Hogarth 2010,
s. 242–345.
586 Cokely – Feltz 2014, s. 213.
587 Tämän esimerkin esittävät mm. Kahneman – Klein 2009, s. 520.
588 Poikkeuksellisesti, kuten jo edellä on todettu, esimerkiksi SUE-taktiikkaa käyttämällä on jossakin määrin
mahdollista löytää kertomuksesta kertomuksen virheellisyyttä indikoivia ristiriitoja muun todistelun
kanssa.
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ulkoiseen olemukseen, kuten käyttäytymiseen, kehonkieleen ja hermostuneisuuteen. Kuten edellä on seikkaperäisesti osoitettu, tosiasiassa nämä seikat eivät kuitenkaan ole päteviä vihjeitä todistajankertomuksen todenperäisyydestä. Todistajat
saattavat käyttäytyä tai reagoida yksittäisessä tilanteessa tai oikeudenkäyntikuulemisessa hyvinkin vaihtelevilla ja toisinaan intuitiivisten odotusten vastaisilla
tavoilla. Yksilöt käyttäytyvät eri tavoin ollessaan hermostuneita tai todistaessaan
väkivaltaisia tai traumaattisia tilanteita. Samoin todistajien yksilöllisissä havainnointi- ja muistamiskyvyissä voi olla huomattavia eroja. Todistajankertomuksen
todenperäisyys ei siten ole tunnistettavissa yhdenmukaisista ”oireista”, jotka voisivat tarjota luotettavia vihjeitä intuitiivisen päättelyn tueksi.
Lisäksi tuomarin intuition kehittämisen tiellä on palautteen puute – tuomarit kun eivät saa koulutuksensa tai kokemuksensa myötä välitöntä palautetta
antamistaan näyttöratkaisuista. Ylipäätään ainoa ”palautteeksi” luokiteltava tieto
on mahdollinen muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisu asiassa, joka sekin annetaan vasta kuukausia, ellei vuosia tuomarin oman näyttöratkaisun antamisesta,
ja joka ei myöskään ole täysin riippumatonta eikä tietenkään varmuudella oikein.
Tällainen ”palaute” ei kehitä intuitiota. Yleisesti välittömän palautteen puute vaikeuttaa arvioinnin laadun kehittämistä ja voi luoda osin perusteetonta varmuutta
näyttöratkaisujen virheettömyydestä.589
Usein kokemus tuo mukanaan itsevarmuutta. Tutkimusten mukaan tuomarit, kuten kaikki muutkin, saattavat toisinaan yliarvioida omia kykyjään suhteessa
muihin.590 Liiallinen varmuus voi kuitenkin johtua siitä, että päätöksentekijä on
tukeutunut merkittävässä määrin intuitioon ja heuristisiin päätelmiin.591 Tosiasiassa mitä kokeneempi tuomari on, sitä enemmän hän todennäköisesti luottaa
intuitioonsa ja sitä vähemmän hän käyttää aikaa systemaattiseen todisteiden arviointiin ja päättelynsä testaamiseen.592 Lisäksi kokeneet asiantuntijat saattavat
kuvitella, että he ovat itse immuuneja kognitiivisille vinoumille, vaikka tämä ei ole

589 Cunliffe 2014, s. 161 ja 172; Tumonis – Šavelskis – Žalytė, 2013, s. 158; Guthrie – Rachlinski – Wistrich
2007, s. 31–32.
590 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2002, s. 50. Yhdysvaltalaistutkimuksessa pyydettiin alioikeustuomareita
arvioimaan, kuinka usein heidän ratkaisunsa olivat muuttuneet muutoksenhakuasteessa suhteessa
muiden tuomareiden ratkaisuihin. Tuomareiden tuli suhteuttaa omien ratkaisujen muutosaste neljästä
vaihtoehdosta: korkea muutosaste (yli 75 %), toiseksi korkein muutosaste (50–75 %), toiseksi alin
muutosaste (25–50 %) ja alin muutosaste (alle 25 %). Tuomareista 56,1 % arvioi kuuluvansa alimmalle
asteelle ja 31,6 % arvioi kuuluvansa toiseksi alimmalle asteelle. Siten lähes 87,7 % arvioi, että ratkaisut
muuttuivat heitä itseään useammin vähintään puolella heidän kollegoistaan. Vertailun vuoksi voidaan
todeta, että tuomareiden ”egosentrisyys” vaikuttaisi samankaltaiselta kuin autoilijoiden (joista 87,5 %
uskoo olevansa keskimääräistä parempia kuskeja, ks. Svenson 1981, s. 145–146). Sen sijaan he vaikuttaisivat
olevan hieman vaatimattomampia kuin yliopisto-opettajat (joista 94 % uskoo olevansa keskimääräistä
parempia opettajia, ks. Cross 1977, s. 5–6) ja selvästi vaatimattomampia kuin keskimääräinen aviopari
(joista 99 % uskoo olevansa keskimääräistä vähemmän todennäköinen pari eroamaan, ks. Baker – Emery
1993).
591 Cucliffe 2014, s. 160 ja 163.
592 Posner 2008, s. 107–109.
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tosiasiassa mahdollista – kukaan ei ole täysin immuuni kognitiivisille vinoumille.593 Asiantuntijuuteen perustuvaan päätöksentekoon liittyvät tutkimukset ovat
yksimielisiä siitä, ettei itsevarmuus lähtökohtaisesti ohjaa parempaan ammattitaitoon tai ole siitä merkki, vaan voi toisinaan jopa päinvastoin johtaa virheisiin,
mikäli päätöksentekijä ei tarkastele kriittisesti omien ratkaisujensa validiteettia.594

4.7

Keinoja päätöksenteon hidastamiseen

Tuomioistuin ei pysty näyttöharkinnassaan täysin välttämään heuristiikkaa.
Kuten jo todettua, keskeisempää olisikin kiinnittää huomiota siihen, millaisissa
tilanteissa heuristiikkaan nojataan ja kuinka tuomioistuin voisi hidastaa päättelyään epäluotettavien heurististen oletusten tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.
Ensimmäinen askel päätöksenteon virhelähteiden ehkäisemisessä on niiden tiedostaminen.595 Vaikka toivoisimme, että oikeudelliset päätöksentekijät ovat
poikkeuksetta objektiivia ja kykenevät jättämään epäoleelliset seikat arvioinnissa
huomioimatta, tämä ei tosielämässä aina toteudu. On siten hyväksyttävä, ettei
psykologian ja empirian osoittama realismi välttämättä aina kohtaa oikeudellisen
idealismin kanssa.596
Lisäksi on tiedostettava, että vinoumien vaikutusta on vaikeaa välttää, vaikka olisimmekin niistä tietoisia.597 Etenkin ennakkoluuloista ja stereotypioista on
hyvin haastavaa päästä eroon, vaikka päätöksentekijä olisi tietoinen vinouman
olemassaolosta tai vaikka häntä olisi varoitettu mahdollisesti epäluotettavasta
informaatiosta.598
Intuitio ei kuitenkaan ole haitallinen siksi, että siihen nojaudutaan, vaan
siksi, että siihen nojataan kritiikittä sellaisissa tilanteissa, joissa siihen ei kuuluisi
nojata.599 Usein intuitio voi myös viedä lähelle oikeaa ratkaisua. Sen sijaan, että
intuitiota pyrittäisiin täysin eliminoimaan – mikä on käytännössä mahdotonta
– tulisi päätöksentekijän pyrkiä ”pysäyttämään” intuitiivinen päättelyprosessi ja
ottamaan nopean ajattelun tulokset lähempään tarkasteluun. Jotta intuition nojalla syntyneet päätelmät eivät pääsisi johtamaan tuomioistuinta harhaan, tulisi

593 Dror 2020, s. 7999.
594 Cunliffe 2014, s. 160 ja 163; Kahneman – Klein 2009, s. 522. Ks. myös Guthrie – Rachlinski – Wistrich
2007, s. 16; tutkimuksessa havaittiin, että ne tuomarit, jotka olivat vastanneet esitettyihin kysymyksiin
intuitiivisesti ilmeisellä mutta tosiasiassa virheellisellä tavalla, pitivät useammin mainittuja kysymyksiä
helpompina verrattuna tuomareihin, jotka olivat vastanneet kysymyksiin oikein.
595 Peer – Gamliel 2013, s. 118; Jones 2013, s. 114; Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2002, s. 50.
596 Piperides et al. 2006, s. 371.
597 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007, s. 5.
598 Cunliffe 2014, s. 152; Saks – Kidd 1980, s. 135–136.
599 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007, s. 5.
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tuomareiden, aina kuin mahdollista, hyödyntää nimenomaisia, tietoisia ja harkittuja testausmenetelmiä, joilla päätelmien todenperäisyyttä voidaan koetella.600
Jossakin määrin jo tuomion perustelut toimivat tällaisena testausmenetelmänä.601 Koeasetelmissa on kuitenkin lisäksi havaittu, että erityisesti erilaiset
muistilistat, ajattelua jäsentävät mallit sekä omien päätelmien tietoiset kumoamispyrkimykset (eli falsifiointi) ovat tehokkaita ajattelua hidastavia testausmenetelmiä, jotka auttavat vähentämään virheitä päätöksenteossa.602 Yksi tapa
ehkäistä heuristiikan tuottamia virhelähteitä on myös käyttää mahdollisimman
luotettavia, esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen perustuvia arviointikriteerejä
ja kokemussääntöjä.603
Ennen lopullista ratkaisua päätöksentekijä voi siten pyrkiä testaamaan
päättelyään esittämällä esimerkiksi seuraavia konkreettisia kysymyksiä: 1) mitkä
mahdolliset ennakko-oletukset ovat voineet vaikuttaa päätöksentekoon, 2) mitä
informaatiota mahdollisesti puuttuu604, 3) mitkä seikat vaihtoehtoisissa hypoteeseissa ovat fyysisesti ja tieteellisesti mahdollisia tai mahdottomia sekä 4) mitkä
seikat voisivat kumota esitetyn hypoteesin ja ovatko ne uskottavia ja mahdollisia.605
Mainitut strategiat eivät luonnollisestikaan tuota varmuudella oikeaa lopputulosta, mutta ne auttavat päätöksentekijää hidastamaan ajatteluaan ja vähentämään
ilmeisiä, nopean ajattelun tuottamia virhepäätelmiä.606 Kyse on intuitiivisen ja
tietoisen päättelyn hyödyntämisestä yhdessä.

600 Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007, s. 5. Oikeuskirjallisuudessa myös esimerkiksi Rudanko mieltää
intuition ”oivaltamiseksi”, jota on käytännössä mahdotonta eliminoida ja joka vain tapahtuu, halusipa sitä
tai ei, ks. Rudanko 2020, s. 302.
601 Zenker et al. 2018. Ks. myös Rudanko 2020, s. 301.
602 O’Donohue – Cirlugea, 2021; Sibbald – De Bruin – Van Merrienboer 2013; Russ et al. 2013, s. 856–
871; Guthrie – Rachlinski – Wistrich 2007, s. 33; Hales – Pronovost 2006, s. 231–235. Myös Cunliffe
toteaa, että korkeatasoiseen ratkaisuntekoon kuuluu tyypillisesti johtopäätösten tekeminen tietoisten
oman hypoteesin kumoamispyrkimysten kautta, ks. Cunliffe 2014, s. 164. Vaihtoehtoisia hypoteeseja
arvioitaessa on kuitenkin myös varottava poissulkemasta hypoteeseja vain sen vuoksi, ettei niitä tukevaa
aineistoa ole olemassa, jos tällaista aineistoa ei ole edes pyritty etsimään. Näytön arvioinnin laatu onkin
keskeisessä riippuvuussuhteessa siihen, miten asiaa on jo vaikkapa esitutkinnassa selvitetty. Aiheesta
tarkemmin ks. artikkeli 4.
603 Jones 2013, s. 114–116. Konkreettisia ja yksityiskohtaisia ohjeistuksia todistajanpsykologisten
kokemussääntöjen hyödyntämiseen silminnäkijätunnistamisen luotettavuuden arvioinnissa esittää
väitöskirjassaan Stanikić, ks. Stanikić 2015.
604 Tuomioistuimen pohdintaan siitä, mitä tietoja siltä mahdollisesti puuttuu asian ratkaisemiseksi,
on kytkettävissä myös Diesenin hypoteesimetodissa edellytettyyn selvittämiskynnykseen.
Selvittämiskynnyksen ylittymistä arvioidessaan tuomioistuimen tulee pohtia, onko syyttäjä esittänyt
asiassa riittävän kattavan selvityksen ja todistusaineiston, jotta asia voidaan ratkaista. Ks. aiheesta
tarkemmin artikkeli 3.
605 Cunliffe 2014, s. 173–176. Ks. myös Scheppele 1989, s. 2097–2098.
606 Cunliffe 2014, s. 173–176.
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5

5.1

KEINOJA LUOTETTAVAMMAN
TODISTAJANKERTOMUKSEN JA
ARVIOINNIN SAAVUTTAMISEKSI
Johdanto

Henkilötodistelun yleistä tavoitetta eli faktojen perusteellista ja luotettavaa selvittämistä voidaan edistää kahdella keskeisellä tavalla: Ensinnäkin huomiota voidaan kiinnittää eri järjestelmämuuttujiin todistajankertomuksen luotettavuuden
turvaamiseksi ja parantamiseksi. Järjestelmämuuttujien kehittämisellä pyritään
varmistumaan siitä, ettei oikeudenkäyntiprosessi ainakaan itsessään sisältäisi sellaisia menettelyjä, jotka voivat tärvellä tai manipuloida kertomusta taikka muutoin
haitata sen asianmukaista ja virheetöntä esittämistä oikeudessa. Toiseksi huomio
voidaan kiinnittää todistajankertomuksen arviointikeinoihin. Kertomuksen arviointia voidaan kehittää tarjoamalla työkaluja, jotka tutkitusti edistävät arvioinnin
luotettavuutta sekä toisaalta vähentävät arviointia mahdollisesti vääristävien virhelähteiden vaikutusta. Tässä luvussa esitellään väitösartikkelien keskeisimmät
tutkimustulokset, jotka tarjoavat keinoja näiden tavoitteiden edistämiseksi. Luvussa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, kuinka oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheissa ilmeneviä käytäntöjä tulisi kehittää mahdollisimman
luotettavan todistajankertomuksen ja sen arvioinnin saavuttamiseksi.
Jaksot 5.2 ja 5.3 esittelevät artikkelien 1 ja 2 tutkimustulokset. Artikkelit
käsittelevät todistajankertomuksen luotettavuuden edistämistä kahdessa eri oikeudenkäyntiprosessin vaiheessa: todistajan valmistelussa ja vastakuulustelussa.
Artikkeleissa havaitaan, että oikeudenkäyntiavustajia ja syyttäjiä koskeva sääntely
pyrkii tosiasiassa suojaamaan todistajankertomuksen luotettavuutta. Tästä syystä
molemmat artikkelit ovat lainopillisia eli sääntelyn sisältöä tulkitsevia. Artikkeleissa tarkastellaan kriittisesti vallitsevan sääntelyn ja tosiasiallisten käytäntöjen
eroavaisuuksia ja nostetaan näiden havaintojen pohjalta suosituksia käytäntöjen
parantamiseksi.
Jaksot 5.4 ja 5.5 esittelevät artikkelien 3 ja 4 tutkimustulokset. Artikkeleissa
tutkitaan tuomareiden todistusharkintaan suunnattuja työkaluja, tarkemmin ottaen todistusharkintateorioita ja todistajanpsykologisia kokemussääntöjä, keinoina
parantaa näytön ja erityisesti todistajankertomuksen arvioinnin luotettavuutta.
Kuten edellä on todettu, artikkelit ottavat lainopillisen näkökulman lisäksi de
sententia ferenda -näkökulman, jolla pyritään kehittämään tuomioistuinten arviointikäytäntöjä sääntelyä muuttamatta.
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5.2

Artikkeli 1: Sallitut keinot todistajan valmistelussa

Artikkelissa 1 tutkitaan, millaiset menettelyt ovat ennen oikeudenkäyntiä suoritettavassa todistajan valmistelussa sallittuja ja millaiset eivät. Lainopillisen tulkinnan
kohteena ovat oikeudenkäyntiavustajia koskeva sääntely ja tapaohjeet. Lisäksi
artikkelissa hyödynnetään kokemusperäistä todistajanpsykologista tutkimusta
lainopin tulkinta-apuna.
Artikkelissa havaitaan ensinnäkin, että todistajan valmistelussa tietyt tapaohjeet rajoittavat oikeudenkäyntiavustajan keskeistä velvollisuutta valvoa päämiehensä etua ja oikeutta. Tapaohjeiden mukaan avustaja ei saa menettelyllään
pyrkiä vaikuttamaan sopimattomasti todistajaan eikä myötävaikuttaa todistajankertomuksen vääristymiseen. Erityisesti myötävaikutuskielto asettaa merkittäviä
rajoituksia oikeudenkäyntiavustajan toimintaan, sillä se kattaa myös tahattoman
menettelyn. Havaintojen perusteella tutkimuksen keskeisiksi kysymyksiksi nousevatkin, millaiset menettelyt todistajan valmistelussa voivat myötävaikuttaa
todistajankertomuksen vääristymiseen ja kuinka näitä keinoja on mahdollista
välttää siten, että oikeudenkäyntiavustajan velvollisuudet päämiestään ja muita
osapuolia kohtaan tulevat myös huomioiduiksi. Tapaohjeet tai muut perinteiset
oikeuslähteet eivät kuitenkaan tarjoa tarkempia vastauksia näihin kysymyksiin.
Näin ollen kysymyksiin haetaan vastauksia oikeus- ja todistajanpsykologisesta
tutkimustiedosta.
Todistajanpsykologisen tutkimuksen mukaan todistajan ja kuulustelijan
välisellä keskinäisellä viestinnällä, kuulustelijan esittämillä kysymyksillä sekä
yleisellä kuulusteluilmapiirillä voi olla huomattavaa merkitystä siihen, kuinka
virheettömästi todistaja kykenee esittämään kertomuksensa sekä todistajan valmistelussa että myöhemmin oikeudenkäynnissä. Peilatessa mainittua psykologista
tutkimusta avustajia koskevaan sääntelyyn artikkelissa havaitaan, että todistajan valmistelukeinojen sallittavuus riippuu merkittäviltä osin siitä, käsittelevätkö
valmistelukeinot yleisiä oikeudenkäyntiprosesseja vaiko käsiteltävänä olevan tapauksen yksityiskohtia. Mainitulla perusteella artikkelissa omaksutaan jaottelu
yleisiin ja erityisiin valmistelukeinoihin.
Yleiset valmistelukeinot ovat substanssivapaita eli niissä ei lähtökohtaisesti
käsitellä oikeudenkäynnin kohteena olevan tapauksen yksityiskohtia, vaan keskitytään yleisiin prosessiin liittyviin seikkoihin. Yleisiin valmistelukeinoihin lukeutuvat avustajan perehtyminen todistajan yksilöllisiin ominaisuuksiin, todistajan
oikeudenkäyntiperehdytys, joka sisältää perehdytystä muun muassa oikeudenkäynnin osapuolista, kuulustelumenettelystä ja todistajan oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä valmistelutoimet todistajan esiintymiskäyttäytymisen parantamiseksi. Artikkelissa havaitaan, että yleiset valmistelukeinot eivät tyypillisesti
aiheuta muutoksia todistajankertomukseen, vaan voivat jopa päinvastoin edistää
todistajan valmiuksia esittää kertomuksensa mahdollisimman virheettömästi oi111

keudenkäynnissä. Esimerkiksi oikeudenkäyntiperehdytys voi vähentää todistajan
hermostuneisuutta ja siten edistää kertomuksen kattavuutta ja luotettavuutta.
Siten artikkelissa esitetään, että yleiset valmistelukeinot tulisi tulkita sallituiksi
ja jopa suositeltaviksi keinoiksi todistajan valmistelussa.
Poikkeuksena yleisten valmistelukeinojen suositeltavuudesta artikkelissa
nostetaan esiin todistajan esiintymiskäyttäytymisen parantamiseen tähtäävät
keinot. Yksinomaan ulkoisesti vakuuttavaan esiintymiseen tähtäävää valmistelua
tulisi artikkelissa esitetyillä perusteilla pitää lähtökohtaisesti tarpeettomana, sillä
ulkoinen vakuuttavuus ei tosiasiassa korreloi todistajankertomuksen luotettavuuden kanssa. Toisaalta artikkelissa todetaan, että tällaisista valmistelukeinoista
luopuakseen avustajien tulee ymmärrettävästi voida ensin luottaa siihen, etteivät tuomarit myöskään tosiasiassa kiinnitä arvioinnissaan huomiota todistajan
ulkoiseen olemukseen ja esiintymiskäyttäytymiseen.
Erityisissä valmistelukeinoissa käsitellään puolestaan aina jollakin tavoin
oikeudenkäynnissä käsiteltävänä olevan tapauksen yksityiskohtia. Erityisiin valmistelukeinoihin lukeutuvat todistajankertomuksen sisällön selvittäminen, todistajankuulustelun harjoittelu sekä todistajankertomuksen sisällön muokkaamiseen
tähtäävät keinot. Esimerkiksi todistajan havaintojen selvittäminen on usein oikeudenkäyntiavustajalle välttämätöntä, jotta hän pystyy asianmukaisesti valvomaan päämiehensä etua sekä muun muassa arvioimaan jutun menestymismahdollisuuksia. Tällaisiin keskusteluihin liittyy kuitenkin aina se riski, että avustaja
– tahallaan tai tahattomasti – johdattelee todistajaa tai antaa tälle virheellistä
tietoa, mikä vaikuttaa todistajan tulkintaan ja muistikuviin. Siten artikkelissa
esitetään, että erityisiin valmistelukeinoihin tulisi sisältyä merkittäviäkin sisällöllisiä rajoituksia. Artikkelissa ei kuitenkaan esitetä erityisten valmistelukeinojen
kategorista kieltämistä, vaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, millä tavoin tällaista
valmistelua suoritetaan. Erityisiä valmistelukeinoja käyttäessään avustajan tulisi
kiinnittää huomiota etenkin todistajalle esitettävien kysymysten esittämistapaan
ja muuhun kommunikointiin sekä varmistaa, ettei hän johdattele tai painosta
todistajaa taikka muulla tavoin menettele tavalla, joka voi aiheuttaa virheitä todistajankertomukseen. Artikkelissa painotetaan, että kaikki sellaiset valmistelukeinot, jotka tarkoituksellisesti tähtäävät todistajankertomuksen muokkaamiseen,
tulisi tulkita kategorisesti oikeudenkäyntiavustajia koskevan sääntelyn vastaisiksi.

5.3

Artikkeli 2: Oikeuspsykologinen näkökulma
vastakuulusteluun

Artikkelissa 2 tarkastellaan johdattelun, sosiaalisen painostuksen ja vaikeaselkoisten kysymysten hyväksyttävyyttä todistajan vastakuulustelussa. Lainopillisessa
tutkimuksessa hyödynnetään oikeuspsykologista tutkimustietoa vastakuulustelua
koskevan sääntelyn ja eettisten ohjeiden tulkitsemiseksi.
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Artikkelissa havaitaan ensinnäkin, ettei vastakuulustelussa tulisi sitä koskevan sääntelyn ja tavoitteiden perusteella lähtökohtaisesti hyväksyä sellaisia menettelyjä, jotka voivat vaikeuttaa todistajankertomuksen virheetöntä esittämistä
tai sen arviointia. Tällaiset menettelyt voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä vain,
jos ne ovat välttämättömiä asian perusteelliseksi selvittämiseksi eikä niitä ole
mahdollista korvata vähemmän haitallisilla keinoilla. Siten artikkelin ydinkysymyksiksi muodostuvat, voivatko tietyt menettelyt vastakuulustelussa aiheuttaa
virheitä todistajankertomukseen tai sen arviointiin, ja jos voivat, tulisiko tällaisia
menettelyjä kuitenkin poikkeuksellisesti sallia niiden haitoista huolimatta.
Laaja-alaisen oikeuspsykologisen tutkimuksen mukaan johdattelu, sosiaalinen painostus ja vaikeaselkoiset kysymykset ovat omiaan aiheuttamaan virheitä
todistajankertomukseen. Nämä menettelyt voivat aiheuttaa tulkinta- ja muistivirheitä sekä väärinymmärryksiä. Lisäksi menettelyt voivat lisätä todistajan sosiaalista jännittämistä, mikä voi vaikeuttaa kertomuksen virheetöntä esittämistä.
Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että johdattelu ja sosiaalinen
painostus olisivat vastakuulustelussa tarpeellisia asian perusteelliseksi selvittämiseksi. Erityisen tärkeinä näitä keinoja on pidetty silloin, kun kuulustelija epäilee
todistajan valehtelevan. Kirjallisuudessa on esimerkiksi esitetty, että valehtelua
epäiltäessä todistajan tarkoituksellista painostamista tulisi pitää sallittuna ja jopa
suositeltavana, koska hermostuneen todistajan uskotaan jäävän herkemmin kiinni
valehtelusta.
Psykologiseen tutkimukseen nojaten artikkelissa kuitenkin esitetään, etteivät
mainitut menettelyt tosiasiassa auta paljastamaan todistajan valehtelua, eivätkä
ne muutoinkaan pääsääntöisesti edistä asian perusteellista selvittämistä.607 Sen
sijaan menettelyt voivat päinvastoin vääristää todistajankertomusta ja sen arviointia. Havaintoihin nojaten artikkelissa esitetään, että määräävät ja implisiittiset
johdattelevat kysymykset sekä kaikenlainen sosiaalinen painostus ja vaikeaselkoisten kysymysten esittäminen tulisi tulkita vastakuulustelua koskevan sääntelyn
vastaisiksi menettelyiksi ja tuomioistuimen tulisi evätä niiden käyttö kokonaan.

607 Mainitusta huolimatta on todettava, että eräissä epäillyn esitutkintakuulusteluja jäljittelevissä tutkimuksissa tietynlaisen kognitiivisen kuormituksen on havaittu edesauttavan jossakin määrin valehtelun tunnistamista. Tällaisia ns. aktiivisia kuulustelukeinoja ovat mm. yksityiskohtaisten tai yllättävien kysymysten esittäminen (Lancaster et al. 2012), pyyntö esittää kertomus käänteisessä järjestyksessä (Evans et al.
2013) ja muiden todisteiden ja asiasta tiedettyjen seikkojen strateginen paljastaminen vasta kuulustelun
loppuvaiheessa (ks. SUE-tekniikasta edellä alaviitteet 565 ja 588). Tekniikat vaikeuttavat valehtelua ja
voivat saada kuulusteltavan kertomaan herkemmin ristiriitaisuuksia. Olennaista näiden keinojen teholle
on kuitenkin se, etteivät ne painosta, vaan ovat luonteeltaan neutraaleja, ks. Verschuere – Meijer – Vrij
2015. Lisäksi on huomattava, että mainitut tutkimukset simuloivat ennen muuta epäiltyjen kuulusteluja
esitutkinnassa. Vastakuulustelutaktiikkana keinojen hyöty on rajallinen, ja etenkään tuomioistuimen henkilötodistelun arviointiin ne eivät tuota kovin konkreettisia apuvälineitä. Kuten edellä on todettu, usein
arvioinnissa ei myöskään välttämättä ole keskeistä se, valehteleeko todistaja vai ei, vaan pikemminkin
se, onko hänen kertomukseensa eksynyt (tahattomia) virheitä.
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Artikkelissa kuitenkin havaitaan, että tietyissä tilanteissa uuden tiedon esittäminen todistajalle voi olla välttämätöntä asian perusteelliseksi selvittämiseksi.
Tästä syystä artikkelissa ei esitetä kategorista johdattelun kieltoa. Artikkelissa
kannustetaan silti välttämään johdattelua ja suosimaan aina mahdollisimman
avoimia kysymyksiä. Lisäksi artikkelissa esitetään, että tuomioistuimen tulisi
huomioida kysymyksen johdattelevuus näyttöharkinnassaan.

5.4

Artikkeli 3: Hypoteesit ja vaihtoehtoiset selitykset
rikosasian näytön arvioinnissa

Artikkelissa 3 tarkastellaan kahden pohjoismaisen todistusharkintateorian,
Christian Diesenin hypoteesimetodin ja Eivind Kolflaathin selitysmallin soveltuvuutta tuomioistuinten ohjaavaksi näytön arvioinnin malliksi. Tarkastelussa
arvioidaan teorioiden toimivuutta juridisesta, käytännöllisestä sekä erityisesti
inhimillistä päätöksentekoa koskevan psykologisen tutkimuksen näkökulmasta.
Artikkelissa arvioidaan, missä määrin nämä teoriat voisivat tarjota sellaisia todistusharkinnan työkaluja, jotka vähentäisivät inhimillisiä virheitä ja ohjaisivat
tuomioistuinta mahdollisimman kattavaan ja virheettömään näytön arviointiin.
Kuten edellä on todettu, ohjaavan todistusharkintateorian tulee täyttää tietyt
perusedellytykset. Ohjaavan mallin tulisi muun muassa toimiakseen olla tuomioistuimille mahdollisimman luonnollinen, yksinkertainen ja helposti sovellettava.
Lisäksi mallin tulisi edistää todisteiden luotettavaa ja perusteltua arviointia eli sen
tulisi perustua episteemisiin kriteereihin. Tämä edellytys sisältää sekä todisteisiin
että näytön arviointiin vaikuttavien virhelähteiden huomioinnin. Lain esitöiden ja
oikeuskäytännön linjausten mukaisesti teorian tulisi myös sisältää sekä todisteiden
erittelevää arviointia että näytön kokonaisarviointia. Lisäksi teorian tulisi täyttää
tietyt normatiiviset ja prosessuaaliset edellytykset – esimerkiksi rikosprosessissa
hyödynnettävän teorian tulisi huomioida tietyt prosessiin liittyvät reunaehdot,
kuten tuomitsemiskynnyksen ja tulkinnan syytetyn eduksi.
Artikkelissa havaitaan, että sekä hypoteesimetodi että selitysmalli täyttävät
pääosin edellä mainitut perusedellytykset. Jo strukturoidun mallin käyttö edistää
yleisesti kattavaa ja perusteellista näytön arviointia, mikä jo itsessään vähentää
jossakin määrin virheitä inhimillisessä päätöksenteossa. Hypoteesimetodi ja selitysmalli perustuvat molemmat falsifiointiin eli vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen arviointiin, vertailuun ja poissuljentaan. Falsifioinnin hyödyntäminen
on nähtävä kummankin teorian etuna, sillä se auttaa tutkitusti testaamaan päätöksentekijän muodostamien johtopäätösten luotettavuutta ja siten vähentämään
virheitä päätöksenteossa. Artikkelissa nostetaan myös esille, että useissa korkeimman oikeuden näytön arviointia koskevissa ennakkopäätöksissä on havaittavissa
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piirteitä sekä hypoteesimetodista että selitysmallista. Tämä viittaisi siihen, että
teorioiden hyödyntäminen on myös käytännössä koettu toimivaksi.
Hypoteesimetodin etuna on sen strukturoitu prosessi, joka mukailee rikosprosessin kulkua. Kuitenkaan hypoteesimetodi ei tarjoa apuvälineitä yksittäisten
todisteiden näyttöarvon määrittämiseen ja sitä onkin hyödynnetty myös heuristiikkaan ja arkikokemukseen perustuvien kokemussääntöjen kanssa. Tällöin päätöksentekijä saattaa strukturoidusta prosessista huolimatta langeta päättelyvirheisiin.
Selitysmalli tarjoaa puolestaan selkeitä apuvälineitä myös yksittäisten todisteiden – ja erityisesti henkilötodistelun – arviointiin. Lisäksi selitysmalli perustuu
empiirisiin havaintoihin tuomareiden tosiasiallisista arviointikeinoista, mistä johtuen sitä voidaan pitää käytännönläheisenä ja tuomareille helposti omaksuttavana
mallina. Artikkelissa esitetään, että mainituilla perusteilla selitysmalli tarjoaa
vallitsevista todistusharkintateorioista kattavimman ja luotettavimman mallin
tuomareiden näyttöharkintaan. Kuitenkin artikkelissa tuodaan esille, etteivät
kaikki selitysmallissakaan esitetyt yksittäisten todisteiden arviointiperiaatteet
sovellu varauksetta normatiivisiksi ohjeiksi. Siten artikkelissa esitetään, että mallia olisi tarpeen täydentää tutkittuun tietoon pohjautuvilla kriteereillä erityisesti
yksittäisten todisteiden arviointia koskien. Esimerkkinä todetaan, että todistajankertomusta arvioidessaan tuomarin olisi suositeltavaa hyödyntää todistajanpsykologisia kokemussääntöjä arviointinsa tukena.

5.5

Artikkeli 4: Applying Psychological Generalisations
in Testimony Evaluation Ex Officio – Benefits and
Challenges

Artikkelissa 4 tarkastellaan Suomen korkeimman oikeuden yleistyvää käytäntöä
soveltaa todistajanpsykologisia kokemussääntöjä ex officio todistajankertomusten luotettavuuden arvioinnissa. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä KKO
2019:54 esimerkkinä käyttäen artikkelissa punnitaan hyötyjä, haasteita ja käytännön seurauksia, joita tällaiseen itsenäiseen psykologisen tutkimuksen soveltamiseen liittyy.
Tutkimuksessa todetaan ensinnäkin, että psykologisten kokemussääntöjen
käyttö voi merkittävästi parantaa arvioinnin luotettavuutta ja perustelujen laatua. Kuten jo todettua, todistajanpsykologinen tutkimus, kuten tieteellinen tutkimus yleensä, tarjoaa tuomioistuimelle luotettavampia arviointikriteerejä kuin
esimerkiksi arkikokemus ja heuristiikka. Todistajanpsykologiset kokemussäännöt
auttavat poistamaan tyypillisiä arviointivirheitä, kumoamaan virheellisiä käsityksiä sekä perustelemaan kertomuksen näyttöarvoon vaikuttaneita seikkoja yk-
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sityiskohtaisesti ja avoimesti. Kontrolloidut ja avoimet perustelut lisäävät myös
tuomioistuinten ratkaisujen legitimiteettiä.
Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2019:54 osoittaa, että tuomioistuimet
kykenevät hyödyntämään todistajanpsykologisia kokemussääntöjä tarvittaessa
myös itsenäisesti. Tällainen itsenäinen hyödyntäminen on nähtävä useissa tilanteissa tarkoituksenmukaisena, sillä asianosaisia ja todistajia kuullaan lähes
jokaisessa oikeudenkäynnissä, eikä psykologiasiantuntijan kuuleminen siten ole jo
käytännön syistä aina mahdollista. Tuomioistuinten itsenäinen todistajanpsykologisten kokemussääntöjen soveltaminen tarjoaakin käytännöllisen ja taloudellisen
keinon lisätä tieteeseen nojaavia kokemussääntöjä näyttöharkinnassa.
Artikkelissa kuitenkin nostetaan esiin myös merkittäviä haasteita, joita
psykologisen tutkimustiedon itsenäiseen käyttöön voi liittyä. On tärkeää, että
todistajanpsykologisia kokemussääntöjä soveltava tuomari on näistä haasteista
tietoinen ja kykenee huomioimaan ne arvioinnissaan.
Ensinnäkin päätöksentekijän tulisi varmistua siitä, että hän soveltaa vain
validia, luotettavaa ja ajantasaista tutkimusta. Artikkelissa suositellaan tätä varten
nojaamista metatutkimuksiin ja kokoavaan psykologiseen kirjallisuuteen, sillä
niissä kootaan yhteen lukuisten, eri koeasetelmissa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Lisäksi soveltamisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi artikkelissa suositellaan, että soveltaessaan todistajanpsykologisia kokemussääntöjä tuomioistuimet
viittaisivat suoraan psykologiseen tutkimukseen tai kirjallisuuteen. Näin myös
ratkaisuja seuraavat muut tuomioistuimet olisivat tietoisia kokemussäännön laadusta ja voisivat tarvittaessa tarkistaa kokemussäännön taustalla vaikuttavan
tutkimuksen ajantasaisuuden.608
Toiseksi tuomareiden tulisi olla tietoisia tietyistä sudenkuopista, joita psykologisen tutkimuksen tarjoamien probabilististen tutkimustulosten soveltamiseen
liittyy. Erityisenä vaarana artikkelissa nostetaan esiin tutkimustulosten kategorinen ali- tai yliarviointi. Tulosten aliarviointi voi johtaa todistusharkinnassa siihen,
että tuomioistuin tulkitsee tulokset probabilistisen luonteensa vuoksi kategorisesti
yleistämiskelvottomiksi. Tällöin tuomioistuin saattaa sivuuttaa todistajankertomukseen vaikuttavat virhelähteet kokonaan ja luottaa sen sijaan heuristiikkaan.
Tulosten yliarviointi voi puolestaan saada tuomioistuimen antamaan virhelähteille ylikorostuneen merkityksen. Tällöin se saattaa tulkita todistajankertomusten
näyttöarvon kategorisesti hyvin alhaiseksi. Artikkelissa painotetaan, että vaikka
todistajankertomukseen vaikuttavien virhelähteiden tuntemus voi syystäkin joh-

608 On toki huomattava, ettei korkein oikeus ole ennakkopäätöksissään yleensäkään käyttänyt kovin
vakiintuneesti kirjallisuus- tai lähdeviittauksia arvioidessaan näyttö- tai oikeuskysymyksiä. Oikeus- ja
todistajanpsykologiseen tutkimukseen viittaavat ennakkopäätökset, kuten esimerkiksi KKO 2013:96 ja
KKO 2013:97, ovat tästä selkeä poikkeus.
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taa tietynasteiseen skeptisyyteen kertomusten luotettavuudesta, ei sen perusteella
kaikkia kertomuksia tulisi leimata kategorisesti epäluotettaviksi.
Kolmanneksi psykologisia kokemussääntöjä soveltaessaan tuomioistuimen
on huomioitava, että usein monet eri kokemussäännöt soveltuvat samaan tilanteeseen ja voivat olla päällekkäisiä tai jopa ristiriidassa keskenään. Siten artikkelissa
painotetaan, että päätöksentekijän tulisi tuntea riittävällä tavalla eri kokemussääntöjä ja kyetä punnitsemaan niiden yhteneväisiä ja mahdollisesti vastakkaisia
vaikutuksia.
Neljäs haaste liittyy kysymykseen siitä, missä määrin psykologiset kokemussäännöt voidaan luokitella yleistiedoksi ja milloin ne vaativat erityistä asiantuntemusta. Artikkelissa korostetaan tuomioistuimen velvollisuutta arvioida
sekä omien kykyjen rajoja että asianosaisten tietämystä tapaukseen soveltuvista
todistajanpsykologisista kokemussäännöistä. Vaativien psykologisten kokemussääntöjen käyttö lisää virheen ja väärinymmärryksen riskiä ja voi aiheuttaa yllätyksiä osapuolille. Siten psykologiasiantuntijan puoleen tulisi edelleen kääntyä
matalalla kynnyksellä sellaisissa tilanteissa, jotka vaativat merkittävää todistajanpsykologian erityisosaamista.
Artikkelissa huomautetaan, että päätöksentekijän kyky ottaa huomioon mainitut haasteet on tärkeää erityisesti siksi, että korkeimman oikeuden ennakkopäätösten myötä tuomioistuimilla on kasvava paine hyödyntää todistajanpsykologisia
kokemussääntöjä näyttöharkinnassaan. Tuomioistuimilla on jo jossakin määrin
muodostunut velvollisuus soveltaa tiettyjä todistajanpsykologisia kokemussääntöjä joko siksi, että kokemussääntö tulkitaan yleisesti tunnetuksi tai siksi, että
kokemussääntö on saavuttanut korkeimman oikeuden prejudikaattien myötä heikosti velvoittavan oikeuslähteen aseman.
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6
6.1

JOHTOPÄÄTÖKSET
Vastaukset tutkimustehtävään ja
tutkimuskysymyksiin

Väitöstutkimuksen tehtävänä oli selvittää, kuinka eri oikeudenkäyntiprosessin
vaiheita tulisi toteuttaa ja kehittää mahdollisimman virheettömän todistajankertomuksen ja sen arvioinnin saavuttamiseksi. Tämä kysymys jakautui alakysymyksiin, joihin vastataan seuraavissa osioissa. Esitysteknisesti alakysymykset
on jaoteltu siten, että ensin selostetaan todistajankertomuksen luotettavuuteen
vaikuttavat ja sitä kehittävät tekijät (alakohdat 1–2), ja toisena kertomuksen arviointiin vaikuttavat ja sitä kehittävät tekijät (alakohdat 3–4).
1. Millaiset käytännöt oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheissa voivat
aiheuttaa virheitä todistajankertomukseen?
Todistajankertomuksen luotettavuuteen vaikuttavat erilaiset virhelähteet,
joita voidaan jaotella jaksossa 3.2 kuvatulla tavalla todistajatekijöihin ja järjestelmämuuttujiin. Oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheissa todistajankertomuksen
luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ovat järjestelmämuuttujia.
Valmistelua ja vastakuulustelua käsittelevien artikkelien 1 ja 2 perusteella
havaittiin, että todistajan kanssa käydyllä sanallisella ja sanattomalla viestinnällä
eri prosessin vaiheissa on huomattava vaikutus todistajan tulkintaan, muistiin ja
kertomukseen. Siten esimerkiksi oikeudenkäyntiavustajien ja syyttäjien menettelyt heidän kommunikoidessaan todistajan kanssa voivat merkittävästi vaikuttaa
siihen, kuinka virheettömän kertomuksen todistaja kykenee esittämään oikeudenkäynnissä. Suurin riski kertomuksen vääristymisestä eri prosessin vaiheissa
on käsillä silloin, kun todistajan kanssa viestitään oikeudenkäynnin kohteena
olevan tapauksen yksityiskohdista. Tällöin on vaarana, että todistajalle esitetyt
kysymykset tai annetut tiedot muokkaavat todistajan tulkintaa ja muistikuvia
tapahtumista.
Psykologisen tutkimuksen mukaan todistajalle esitettävien kysymysten
muotoilu ja esittämistapa, kuulustelijan ilmeet, eleet ja muu sanaton viestintä
sekä viestintätilanteen ympäristö ja yleinen ilmapiiri voivat vaikuttaa todistajan
antamiin vastauksiin. Virheitä todistajankertomukseen aiheuttavat erityisesti todistajan johdattelu, sosiaalinen painostus sekä vaikeaselkoiset ja monimutkaiset
kysymykset. Ensinnäkin johdattelu tai muu väärän tiedon esittäminen voivat aiheuttaa tulkinta- ja muistivirheitä. Toiseksi eri menettelyt, kuten vaikkapa epäselvät kysymykset, voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä. Lisäksi menettelyt voivat
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vaikuttaa todistajan olotilaan esimerkiksi lisäämällä sosiaalista jännitystä, mikä
voi johtaa muistikatkoksiin tai muihin puutteisiin tai epäselvyyksiin todistajan
antamissa vastauksissa. Oikeuskirjallisuus ja empiirinen tutkimus viittaavat siihen, että monia näistä kertomukselle haitallisista menettelyistä on avustajien ja
syyttäjien keskuudessa vakiintuneesti noudatettu ja jopa suositeltu käytettävän.
Toisaalta tutkimuksessa tunnistettiin myös menettelyjä, jotka voivat tukea ja
parantaa todistajan muistisuoritusta ja todistajankertomuksen luotettavuutta. Erityisesti oikeudenkäyntiperehdytyksen sekä todistajan yksilöllisten ominaisuuksien huomioimisen kuulustelutilanteessa on tutkimuksissa havaittu vähentävän
todistajan jännitystä, mikä parantaa todistajan mahdollisuuksia esittää eheä ja
virheetön kertomus oikeudessa.
2. Kuinka käytäntöjä voidaan kehittää mahdollisimman luotettavan
todistajankertomuksen saavuttamiseksi?
Todistajankertomuksen luotettavuuden parantamiseksi prosessin eri vaiheista tulisi pyrkiä eliminoimaan sellaisia menettelyjä, jotka voivat aiheuttaa
virheitä kertomukseen, ja lisäämään sellaisia menettelyjä, jotka voivat parantaa
kertomuksen luotettavuutta. Toisaalta samassa yhteydessä on myös huomioitava
oikeudenkäynnin ja henkilötodistelun keskeiset tavoitteet, osapuolten oikeudet ja
eri prosessitoimijoiden velvollisuudet, kuten esimerkiksi oikeudenkäyntiavustajan
velvollisuus valvoa päämiehensä etua ja oikeutta.
Koska johdattelu, sosiaalinen painostaminen ja vaikeaselkoiset kysymykset
ovat todistajankertomukselle vahingollisia, on perusteltua esittää näiden keinojen
rajoittamista. Etenkään ennen oikeudenkäyntiä suoritettavassa valmistelussa ei
tällaisia keinoja tulisi sallia missään tilanteessa. Myös oikeudenkäynnin aikana
lähtökohta tulisi olla sama, joskaan tutkimuksen perusteella kaikkea johdattelua ei
ole mahdollista vastakuulustelussa kieltää. Esimerkiksi uuden tiedon esittäminen
on sinänsä sekin johdattelua, mutta tietyissä tilanteissa se on katsottava vastakuulustelussa myös välttämättömäksi, jotta tapauksen faktat voidaan perusteellisesti selvittää. Implisiittistä ja määräävää johdattelua, sosiaalista painostusta ja
vaikeaselkoisia kysymyksiä ei kuitenkaan tulisi tutkimuksen perusteella hyväksyä
myöskään vastakuulustelussa. Lisäksi sinänsä sallittuakin johdattelua tulisi vastakuulustelussa välttää ja pyrkiä aina korvaamaan kysymys vähemmän johdattelevalla vaihtoehdolla. Tutkimuksessa korostettiin, että todistajia valmistelevalla
tai kuulevalla taholla on lähtökohtaisesti velvollisuus pyrkiä aina toiminnassaan
siihen, ettei hän menettelyllään vääristä kertomusta. Pääsääntöisesti kysymykset
on mahdollista esittää todistajalle tavalla, joka minimoi tämän riskin.
Johdatteleva tai muutoin virheitä aiheuttava kommunikointi ennen oikeudenkäyntiä on nähtävä monista syistä erityisen ongelmallisena. Ennen oikeudenkäyntiä annetut suggestiot tai muu virheellinen tieto voivat aiheuttaa muis119

tivirheitä ja muokata myös todistajan myöhempää vastauskäyttäytymistä ilman,
että tuomari voi mitenkään tietää tällaisten virhelähteiden olemassaolosta. Siten
tuomioistuin ei myöskään voi ottaa tällaisia virhelähteitä huomioon todistajankertomusta arvioidessaan. Oikeudenkäyntikuulemisessa tuomioistuin voi sen
sijaan ainakin osittain valvoa esitettyjä kuulustelukysymyksiä ja huomioida ne
näyttöharkinnassaan. Siten valmistelua koskeva sääntely on syystä tulkittava tiukemmaksi kuin esimerkiksi vastakuulustelua koskeva sääntely. Toisaalta ennen
oikeudenkäyntiä suoritettavaa valmistelua on käytännössä mahdotonta valvoa
kattavasti. Tästä syystä valmistelun suorittava oikeudenkäyntiavustaja kantaa
korostetusti vastuun oman menettelynsä asianmukaisuudesta.
On kuitenkin myös korostettava, ettei todistajan valmistelua tulisi nähdä
ainoastaan ”monimutkaistuvan prosessimenettelyn negatiivisena lieveilmiönä”.609
Oikein toteutettuna todistajan valmistelu voi jopa parantaa todistajan mahdollisuuksia esittää luotettava kertomus oikeudessa. Nähdäkseni olisikin suositeltavaa, että avustajat panostaisivat todistajan muistisuoritusta parantavaan perehdytykseen ja muihin yleisiin valmistelukeinoihin (esiintymiskäyttäytymistä
lukuun ottamatta) ennen jokaista vähääkään perusteellisempaa henkilötodistelua
vaativaa oikeudenkäyntiä. Lisäksi vaikka todistajaa on suositeltavaa perehdyttää
oikeudenkäyntiprosessiin liittyvistä seikoista jo todistajan valmistelussa, myös
tuomioistuimen olisi suositeltavaa orientoida todistajaa yleisesti kuulustelun kulusta ennen todistajan kuulemista oikeudenkäynnissä. Orientointi olisi hyödyllistä
erityisesti silloin, jos todistajaa on tarkoitus kuulla useista eri teemoista ja useiden
eri tahojen toimesta.
Tutkimus rajautui koskemaan erityisesti todistajan valmistelua ja vastakuulustelua. On kuitenkin todettava, että myös esimerkiksi esitutkintakuulustelussa
tai oikeudenkäynnin pääkuulustelussa todistajan kanssa käydyllä viestinnällä on
samalla tavalla huomattavaa merkitystä todistajankertomuksen luotettavuuteen.
Näihin vaiheisiin voidaankin nähdäkseni soveltaa pitkälti samoja periaatteita kuin
todistajan valmisteluun. Yleisemminkin edellä käsiteltyjen todistajanpsykologisten lähtökohtien voidaan todeta pätevän laajasti kaikkeen viestintään todistajankertomuksen selvittämis- ja vastaanottovaiheissa.
3. Millaiset käytännöt voivat aiheuttaa virheitä todistajankertomuksen
arviointiin?
Todistajankertomuksen arvioinnin onnistuminen riippuu ensinnäkin jo siitä,
millaiset virhelähteet ylipäätään rasittavat todistajankertomusta. Mitä enemmän
erilaiset virhelähteet rasittavat kertomusta, sitä haasteellisempaa kertomuksen ar-

609 Artikkeli 1, s. 553.
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viointi lähtökohtaisesti on. Erityisen ongelmallista on, että monia virhelähteitä voi
olla vaikeaa selvittää tai tunnistaa. Voidaankin olettaa, että usein kertomukseen
vaikuttavat monet sellaiset virhelähteet, joista tuomioistuin tai todistaja itsekään
eivät ole tietoisia.
Lisäksi kertomuksen arviointia voivat vääristää erilaiset inhimillisen päätöksenteon virhelähteet. Näillä tarkoitetaan erityisesti heuristiikkaa ja kognitiivisia
vinoumia, jotka voivat saada päätöksentekijän esimerkiksi kiinnittämään huomiota epäoleellisiin seikkoihin tai hyödyntämään virheellisiä arviointikriteerejä.
Tuomioistuin saattaa esimerkiksi nojata kertomusta arvioidessaan arkikokemukseen perustuviin kokemussääntöihin tai heuristisiin ennakko-olettamiin, jotka
voivat johtaa virhearviointeihin.
Tutkimuksessa havaittiin erityisen ongelmalliseksi, jos päätöksentekijä luottaa todistajankertomuksen arvioinnissa liikaa kokemuksen muodostamaan intu
itioon. Todistajankertomuksen arviointi ei lähtökohtaisesti kehity kokemuksen tai
ainakaan kokemukseen perustuvan intuition myötä. Tämä johtuu siitä, ettei todistajankertomuksen luotettavuutta lähtökohtaisesti voida päätellä mistään yleistettävistä vihjeistä. Sen sijaan intuitio ohjaa tuomaria usein kiinnittämään huomiota
todistajan ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen, vaikka nämä tekijät eivät
tutkitusti korreloi kertomuksen luotettavuuden kanssa. Lisäksi tuomarit eivät
saa välitöntä tai varmaa palautetta näyttöratkaisuistaan. Näin ollen tuomareiden
kokemus ei lähtökohtaisesti lisää asiantuntemukseen perustuvan intuition luotettavuutta todistajankertomuksen arvioinnissa, vaan voi pikemminkin aiheuttaa
perusteetonta itsevarmuutta arvioinnin virheettömyydestä.
4. Kuinka käytäntöjä voidaan kehittää mahdollisimman luotettavan
todistajankertomuksen arvioinnin saavuttamiseksi?
Henkilötodistelun arvioinnista – kuten ylipäätään näytön arvioinnista – ei
ole sen tapauskohtaisuuden vuoksi mahdollista antaa kovin tiukkoja tai kaavamaisia ohjeita. Tästä huolimatta suositusten antaminen muun muassa todistusharkinnassa suoritettavista päättely- ja testauskeinoista sekä parhaiten tiettyyn
tilanteeseen soveltuvista kokemussäännöistä on mahdollista ja kannattavaa. Tuomioistuinten voidaan lähtökohtaisesti olettaa pyrkivän harkinnassaan mahdollisimman aineellisesti oikeisiin näyttöratkaisuihin ja siten olevan motivoituneita
seuraamaan tällaisia suosituksia, jos ne voivat edesauttaa oikeiden näyttöratkaisujen saavuttamista.
Inhimilliseen päätöksentekoon vaikuttavia virhelähteitä ei ole mahdollista
poistaa yksin tahdon voimalla. Päättelyä on kuitenkin mahdollista pyrkiä ”hidastamaan” esimerkiksi tietoisilla pyrkimyksillä testata heuristiikkaan ja intuitioon
perustuvia päätelmiä. Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti hypoteesimetodissa ja selitysmallissa omaksuttu falsifiointi on varsin tehokas keino päätök121

senteon tietoiseen testaamiseen. Falsifiointi auttaa päätöksentekijää testaamaan
ja kyseenalaistamaan omien oletustensa paikkaansa pitävyyttä ja siten vähentämään kognitiivisten vinoumien vaikutusta. Ylipäätään strukturoidun mallin
käyttäminen todistusharkinnassa edistää arvioinnin perusteellisuutta, sillä se
auttaa varmistamaan, että kaikki oleelliset seikat ja todisteet tulevat kohta kohdalta harkinnassa huomioiduiksi.
Strukturoitu malli ei kuitenkaan vielä yksin riitä, jos sen apuna nojataan
yksinomaan heuristiikkaan ja arkikokemukseen perustuviin kokemussääntöihin.
Erityisesti henkilötodistelun luotettavuuden arvioinnissa heuristiset oletukset
johtavat usein harhaan. Edellä kuvatut keinot todistajankertomukseen vaikuttavien järjestelmämuuttujien vähentämiseksi helpottavat toki osaltaan myös todistajankertomuksen arviointia. Kuitenkaan kaikkia kertomukseen vaikuttavia
virhelähteitä, etenkään todistajatekijöitä, ei ole mahdollista eliminoida. Siten olisi
tärkeää, että todistajankertomuksen arvioinnissa hyödynnettäisiin empiiriseen
tutkimukseen perustuvia todistajanpsykologisia kokemussääntöjä. Tällaiset kokemussäännöt tarjoavat episteemisiä arviointikriteerejä, jotka ovat lähtökohtaisesti
luotettavampia kuin arkikokemukseen perustuvat peukalosäännöt.
Kuitenkin tutkimuksessa painotettiin, että myös psykologisten kokemussääntöjen käyttöön liittyy eräitä haasteita ja rajoituksia. Tällaisten kokemussääntöjen itsenäinen käyttö edellyttää, että päätöksentekijä on tietoinen kokemussääntöjen taustalla vaikuttavan tutkimuksen luonteesta ja soveltuvuudesta
yksittäistapaukseen ja kykenee väistämään tyypillisimpiä soveltamiseen liittyviä
sudenkuoppia. Tieteellinen tieto voi oikein käytettynä edistää luotettavaa arviointia ja ehkäistä virheitä, mutta väärin käytettynä sekin voi johtaa virheellisiin
johtopäätöksiin.

6.2

Tutkimustulosten käytännön merkityksestä

Oikeus- ja todistajanpsykologisen tutkimuksen avulla väitöstutkimuksessa osoitettiin useita ongelmakohtia todistajankertomuksen selvittämiseen, vastaanottamiseen ja arviointiin liittyvissä käytännöissä. Nämä ongelmakohdat voivat
heikentää todistajankertomuksen tai sen arvioinnin luotettavuutta. Toisaalta
tutkimuksessa esitettiin useita rajoituksia ja kehitysehdotuksia, joiden avulla todistajankertomuksen ja sen arvioinnin luotettavuutta voidaan parantaa.
Kommunikoinnin ja virheellisen tiedon haitalliset vaikutukset todistajankertomuksen luotettavuuteen on sinänsä tunnettu oikeuspsykologian alalla jo pitkään. Aiemmin tätä tutkimustietoa ei kuitenkaan ole ainakaan Suomessa yksityiskohtaisesti ja systemaattisesti peilattu valmistelua ja vastakuulustelua koskevaan
sääntelyyn, käytäntöihin ja oikeuskirjallisuuden kannanottoihin. Tutkimuksessa
otettiin kriittiseen tarkasteluun muun muassa oikeusoppineiden käsityksiä eri
122

valmistelu- ja kuulustelukeinojen tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Havaintojen perusteella tutkimuksessa identifioitiin useita todistajankertomuksen selvittämiseen
ja vastaanottamiseen liittyviä virheellisiä käsityksiä ja vahingollisia käytäntöjä.
Myös inhimilliseen päätöksentekoon vaikuttavat virhelähteet ovat sinänsä
olleet laajalti tunnettuja sekä psykologien että osittain muidenkin ammattialojen keskuudessa. Mainitun tutkimustiedon vaikutuksia todistajankertomuksen
arviointiin ei kuitenkaan aiemmin ole Suomessa juurikaan tutkittu. Tutkimus
toi konkreettisia menettelysuosituksia sekä näytön arvioinnin metodien että todistajankertomuksen arvioinnissa hyödynnettävien kokemussääntöjen käyttöön.
Näiden suositusten avulla todistajankertomuksen arvioinnin laatua voidaan parantaa ja siinä esiintyviä virhelähteitä vähentää.
Artikkeli 4 toimi väitöstutkimuksessa eräänlaisena ”perälautana”, jonka tarkoitus oli tarkastella myös kriittisesti todistajanpsykologisten kokemussääntöjen
soveltamista käytännössä. Oikeuskirjallisuudessa on kenties aiemmin esiintynyt
jonkinasteista epävarmuutta sen suhteen, voiko todistajanpsykologiaa lainkaan
soveltaa todistusharkinnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli osaltaan kumota
ennakkoluuloja psykologisen tutkimuksen soveltuvuudesta, mutta toisaalta myös
alleviivata sellaisia haasteita, jotka voivat todella vaikeuttaa tai vääristää arviointia
sekä ennen kaikkea tarjota konkreettisia keinoja näiden haasteiden ylittämiseen.
Tutkimuksessa myös havaittiin, että oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheisiin
sisältyy jo useita käytäntöjä, jotka osaltaan edistävät todistajankertomuksen ja
sen arvioinnin luotettavuutta. Merkittävimmät havainnot liittyivät näytön arviointiin. Esimerkiksi vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen vertailu ja poissuljenta
näyttäisivät muodostuneen vakiintuneiksi käytännöiksi tuomioistuinten näytön
arvioinnissa sekä tuomioissa esitetyissä arvioinnin perusteluissa. Falsifioinnin
elementtejä on havaittavissa sekä korkeimman oikeuden että alempien oikeusasteiden ratkaisukäytännöissä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin korkeimman
oikeuden ratkaisukäytännössä piirteitä, jotka viittaisivat sekä hypoteesimetodin
että selitysmallin hyödyntämiseen näytön arvioinnin apuna.
Lisäksi korkein oikeus on ratkaisukäytännössään hyödyntänyt merkittävässä
määrin todistajanpsykologisia kokemussääntöjä. Yksi keskeisimpiä havaintoja tutkimuksessa olikin se, että eräät näistä kokemussäännöistä saavat jo lukuisista korkeimman oikeuden ennakkopäätöksistä niin vankkaa institutionaalista tukea, että
niiden voidaan katsoa saavuttaneen heikosti velvoittavan oikeuslähteen aseman.
Yleisemminkin, kuten aiemmin myös Fredman on todennut, kokemussäännöt
voivat luoda oikeuskäytäntöä ja saavuttaa siten käytännön myötä prejudikaattiaseman. Yleisesti oikeuskäytännössä on viitteitä siitä, että todistajanpsykologinen
tutkimus on juurtumassa yhä kiinteämmin osaksi henkilötodistelun arviointia
oikeudenkäynneissä. Kehitys voi parhaimmillaan merkittävästi parantaa arvioinnin laatua. Toisaalta kuten jo todettua, tämän suuntainen kehitys korostaa
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tarvetta huomioida todistajanpsykologisten kokemussääntöjen soveltamiseen liittyvät haasteet ja rajoitukset.
Väitöstutkimuksessa suositellaan monia muutoksia eri prosessitoimijoiden vallitseviin menettelyihin ja käytäntöihin. Nämä suositukset eivät edellytä
varsinaisia lainsäädännöllisiä muutoksia. Todistajankertomuksen luotettavuutta parantavia keinoja koskeva tutkimusosio on päinvastoin vallitsevaa sääntelyä
tulkitseva, ja siten lähtökohtana on, että tulkintakannanotto olisi sellaisenaan
sovellettavissa käytännön toimijoiden työhön. Näytön arviointia koskevat huomiot
ovat puolestaan pääosin suosituksia, sillä todistusharkinnan vapaus ei velvoita
tuomioistuinta esimerkiksi soveltamaan mitään tiettyä todistusharkintateoriaa
arvioinnissaan. Tästä poikkeuksen muodostaa tutkimuksessa esitetty kannanotto,
jonka mukaan tiettyjen todistajanpsykologisten kokemussääntöjen tulisi tulkita
saavuttaneen heikon velvoittavuuden lainsoveltajaa kohtaan. Kokonaisuudessaan
tutkimustulokset ja niissä muodostetut tulkintakannanotot ja suositukset ovat
siten varsin ongelmitta tuotavissa avustajien, syyttäjien ja tuomioistuinten suoraan sovellettaviksi käytännöiksi. Tutkimuksessa on myös tavoiteltu nimenomaan
käytännön kannalta konkreettisia ja helposti sovellettavia kehitysehdotuksia.

6.3

Tutkimuksen heikkouksista ja jatkotutkimuksesta

Väitöstutkimuksen kiistatta suurin haaste on ollut suomalaisia prosesseja koskevan empiirisen tutkimuksen vähäisyys. Esimerkiksi eri todistajan valmistelukeinojen tai vastakuulustelukysymysten käyttöä taikka tuomareiden päättelykeinoja
on tutkittu Suomessa vain vähäisesti, jos lainkaan. Tästä syystä tutkimuksessa on
ollut välttämätöntä tukeutua pääosin ulkomaisiin tutkimuksiin sekä suomalaisen
oikeuskirjallisuuden kannanottoihin ja näkemyksiin siitä, millaisia menettelyjä
tyypillisesti käytetään tai suositellaan käytettävän tietyissä tilanteissa.
Ruotsalaisia kollegoja seuraten tätäkin tutkimusta olisi luonnollisesti voinut
täydentää myös esimerkiksi poikkitieteellisillä empiirisillä osajulkaisuilla. Tämä
olisi toki tuonut tutkimukseen syvempää ymmärrystä siitä, miten eri prosessin
vaiheita tosiasiassa tällä hetkellä Suomessa toteutetaan. Toisaalta tällöin myös
tutkimusongelmaa olisi ollut välttämätöntä rajata huomattavasti koskemaan vain
yksittäisiä todistajankertomukseen tai sen arviointiin vaikuttavia kysymyksiä.
Kuten jo edellä on todettu, esitutkintakuulusteluun liittyvien käytäntöjen
tutkiminen olisi ollut myös tässä tutkimuksessa esitettyjen tutkimuskysymysten
kannalta relevanttia. Esitutkintakuulustelun rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle oli harkittu ratkaisu, johon päädyin erityisesti siksi, että esitutkinnan huomiointi
olisi laajentanut tutkimusta huomattavasti ja toisaalta siksi, että esitutkintamenettelyjä on oikeuspsykologisesta näkökulmasta tutkittu myös Suomessa muita,
nyt käsiteltävänä olevia osa-alueita perusteellisemmin.
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Jatkotutkimuksen kannalta empiiriselle oikeuspsykologiselle tutkimukselle
koskien oikeudenkäyntiavustajien, syyttäjien ja tuomareiden tosiasiallisia toimintatapoja ja arviointikeinoja olisi Suomessa huomattavaa tarvetta. Mielekkäitä empiirisiä tutkimusasetelmia voisi muodostaa esimerkiksi siitä, millaisia valmistelukeinoja oikeudenkäyntiavustajat tosiasiassa pääsääntöisesti käyttävät, millaisia
kuulustelukysymyksiä todistajille esitetään eri todistajankuulustelun vaiheissa
tai millaisia päätöksentekomekanismeja tuomarit hyödyntävät näyttöä tai todistajankertomusta arvioidessaan. Tällaisen tutkimuksen avulla olisi mahdollista
selvittää tehokkaammin, mihin prosessin vaiheisiin sisältyy merkittävimpiä ongelmia oikeuspsykologisesta näkökulmasta ja mihin seikkoihin tällaista järjestelmää
kehittävää tutkimusta tulisi siten erityisesti jatkossa kohdentaa.
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Lindgren, Magnus – Pettersson, Karl-Åke – Hägglund, Bo, Brottsoffer: från teori till
praktik. Jure CLN, Stockholm 2001.
Lindholm, Torun – Christianson, Sven-Åke, Intergroup Biases and Eyewitness Testimony.
The Journal of Social Psychology 138(6) 1998, s. 710–723.
Lindholm, Torun – Christianson, Sven-Åke – Karlsson, Ingemar, Police Officers and
Civilians as Witnesses: Intergroup Biases and Memory Performance. Applied
Cognitive Psychology 11(5) 1997, s. 431–444.
Lindsay, Stephen D., Memory Source Monitoring and Eyewitness Testimony. In Ross, David
F. – Read, J. Don – Toglia, Michael P. (eds.) Adult eyewitness testimony: Current
trends and developments. Cambridge University Press, New York 1994.
Lindsay R. C. L – Semmler, Carolyn – Weber, Nathan – Brewer, Neil – Lindsay, Marilyn
R – Cutler, Brian, How Variations in Distance Affect Eyewitness Reports and
Identification Accuracy. Law and Human Behavior 32(6) 2008, s. 526–535.
Loftus, Elizabeth, Planting Misinformation in the Human Mind: A 30-Year Investigation
of the Malleability of Memory. Learning & Memory 12(4) 2005, s. 361–366.
Loftus, Elizabeth, Make-believe memories. American Psychologist 58(11) 2003, s. 867–873.
Loftus, Elizabeth, Memory for a Past That Never Was. Current Directions in Psychological
Science: a Journal of the American Psychological Society 6(3) 1997, s. 60–65.
Loftus, Elizabeth, Eyewitness Testimony: Psychological Research and Legal Thought.
Crime and Justice: An Annual Review of Research 3/1981, s. 105–152.
Loftus, Elizabeth, Leading questions and the eyewitness report. Cognitive Psychology
7(4) 1975, s. 560–572.

143

Loftus, Elizabeth – Coan, James – Pickrell, J. E., Manufacturing false memories using bits
of reality. In Reder, Lynne M. (ed.) Implicit Memory and Metacognition. Psychology
Press, New York 1996.
Loftus, Elizabeth – Miller, David – Burns, Helen, Semantic integration of verbal information
into a visual memory. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and
Memory 4(1) 1978, s. 19–31.
Loftus, Elizabeth – Palmer, John C., Reconstruction of Automobile Destruction: An
Example of the Interaction Between Language and Memory. Journal of Verbal
Learning and Verbal Behavior 13/1974, s. 585–589.
Loftus, Elizabeth – Pickrell, James, The Formation of False Memories. Psychiatric Annals
25(12) 1995, s. 720–725.
Loftus, Elizabeth – Zanni, Guido, Eyewitness testimony: The influence of the wording of
a question. Bulletin of the Psychonomic Society 5(1) 1975, s. 86–88.
Loftus, Geoffrey R. – Harley, Erin M., Why is it easier to identify someone close than far
away? Psychonomic Bulletin & Review 12(1) 2005, s. 43–65.
Luukkonen, Marja, Sijoittajan velvollisuudet. Helsingin yliopisto 2018.
Magnussen, Svein – Melinder, Annika – Stridbeck, Ulf – Raja, Abid Q., Beliefs about
factors affecting the Reliability of eyewitness testimony: A Comparison of judges,
jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology 24(1) 2010, s. 122–133.
Magnussen, Svein – Wessel, Ellen, Displayed emotions in court: effects on credibility
judgments. Teoksessa Granhag, Pär Anders (ed.) Forensic psychology in context:
Nordic and international approaches. Willan Publishing, Cullompton 2010.
Marchetti, Giorgio, Attention and working memory: two basic mechanisms for constructing
temporal experiences. Frontiers in Psychology 5/2014, 1–15.
Mcauliffe, William H. B., How did Abduction Get Confused with Inference to the Best
Explanation? Transactions of the Charles S. Peirce Society 51(3) Indiana University
Press 2015, s. 300–319.
McDougall, William, An introduction to social psychology. 14th edition. Batoche, Kitchener,
Ontario 2001.
McEwan, Jenny, Breaking Down the Barriers. In Brooks-Gordon, Belinda – Freeman,
Michael (eds.) Law and Psychology: Current Legal Issues Volume 9. Oxford University
Press, Oxford 2006.
McEwan, Jenny, Special Measures for Witnesses and Victims. In McConville – Wilson
(eds.) The Handbook of the Criminal Justice Process. Oxford University Press, Oxford
2002.
McGeoch, J. A., Forgetting and the Law of Disuse. Psychology Review 39(4) 1932, s.
352–370.
Memon, Amina – Hope, Lorraine – Bull, Ray, Exposure Duration: Effects on Eyewitness
Accuracy and Confidence. The British Journal of Psychology 94(3) 2003, s. 339–354.
Mikkeli, Heikki – Pakkasvirta, Jussi, Tieteiden välissä. WSOY 2007.

144

Milne, Becky – Roberts, Karl A., Investigation and Investigative Interviewing: a Practical
Perspective. The British Journal of Forensic Practice 13(2) 2011.
Murre, Jaap – Dros, Joeri, Replication and analysis of Ebbinghaus’ forgetting curve. PloS
One 10(7) 2015, s. 1–23.
Münsterberg, Hugo, On the witness stand: Essays on psychology and crime. The McClure
Company, New York 1908.
Myrsky, Matti, Ennakkopäätökset verotuksessa. 3. uudistettu painos. Talentum 2011.
Mähönen, Jukka, Taloustiede lain tulkinnassa. Lakimies 1/2004, s. 49–64.
Määttä, Tapio, Metodinen pluralismi oikeustieteessä – Ympäristöoikeudellisen tutkimuksen
suuntaukset ja menetelmät. Edilex 2015.
Määttä, Tapio, Lainsäätäjän kunnioittamisasenne, tavoitteellinen laintulkinta ja lakien
tavoitesäännökset vallitsevassa tuomarinideologiassa. Edilex 2012.
Määttä, Tapio, Monitieteisyys ympäristöoikeudessa – oikeustieteen sisäiset ja ulkoiset
yhteydet oikeustieteellisen tutkimuksen haasteena. Oikeus 3/2000, s. 333–355.
Möller, Gustaf, Korkein oikeus oikeuskäytännön ohjaajana – erityisesti alioikeuden
näkökulmasta. Teoksessa Tuulenheimo-Takki, Anja (toim.). Korkein oikeus 75 vuotta
– Högsta domstolen 75 år. Lakimiesliiton kustannus 1993.
Nagle, Jacklyn E. – Brodsky, Stanley L. – Weeter, Kaycee, Gender, Smiling, and Witness
Credibility in Actual Trials. Behavioral Sciences and the Law 32 (2) 2014, s. 195–206.
Nelson, Katherine, Self and social functions: Individual autobiographical memory and
collective narrative. Memory 11(2) 2003, s. 125–136.
Nelson, Katherine – Fivush, Robyn, The Emergence of Autobiographical Memory: A Social
Cultural Developmental Theory. Psychological Review 111(2) 2004, s. 486–511.
Newman, Eryn J. – Garry, Maryanne – Bernstein, Daniel M. – Kantner, Justin – Lindsay,
D Stephen, Nonprobative photographs (or words) inflate truthiness. Psychonomic
Bulletin & Review 19(5) 2012, s. 969–974.
Neys, Wim De, Automatic-heuristic and executive-analytic processing during reasoning:
Chronometric and dual-task considerations. The Quarterly Journal of Experimental
Psychology 59(6) 2006, s. 1070–1100.
Niiniluoto, Ilkka, Onko abduktio päättelyä parhaaseen selitykseen? Ajatus 75(1) 2018, s.
75–91.
Nickerson, Raymond, Confirmation Bias: A Ubiquitos Phenomenon in Many Guises. Review
of General Psychology 2(2) 1998, s. 175–220.
Nisbett, Richard E. – Wilson, Timothy D., The Halo Effect: Evidence for Unconscious
Alteration of Judgments. Journal of personality and social psychology 35(4) 1977,
s. 250–256.
Niskakangas, Hanna – Lahtinen, Hanna – Tolvanen, Matti, Tuomareiden tietämys silminnäkijätunnistamisen luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä todistajan todistajanpsykologisen tutkimustiedon valossa. Defensor Legis 6/2017, s. 867–884.

145

Niskakangas, Hanna, Silminnäkijätunnistamisen luotettavuus. Itä Suomen yliopisto, pro
gradu -tutkielma 2016.
Nyman, Thomas J. – Lampinen, James Michael – Antfolk, Jan – Korkman, Julia – Santtila,
Pekka, The distance threshold of reliable eyewitness identification. Law and Human
Behavior 43(6) 2019, s. 527–541. (Nyman et al. 2019a)
Nyman, Thomas J. – Antfolk, Jan – Lampinen, James Michael – Tuomisto, Maria –
Kaakinen, Johanna K. – Korkman, Julia – Santtila, Pekka, A stab in the dark: The
distance threshold of target identification in low light. Cogent Psychology 6(1) 2019,
s. 1–23. (Nyman et al. 2019b)
O’Donohue, William – Cirlugea, Olga, Controlling for Confirmation Bias in Child Sexual
Abuse Interviews. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law
49(3) 2021, s. 1–10.
Ogloff, J. R. P., Two Steps Forward and One Step Backward: The Law and Psychology
Movement(s) in the 20th Century. Law and Human Behavior 24(4) 2000, s. 457–483.
Ogloff, James R. P. – Schuller, Regina A., Introduction to Psychology and Law: Canadian
Perspectives. University of Toronto Press, Toronto 2001.
Oei, N. Y. L. – Everaerd, W. T. A. M. – Elzinga, B. M. – van Well, S – Bermond, B.,
Psychosocial stress impairs working memory at high loads: An association with
cortisol levels and memory retrieval. Stress (Amsterdam, Netherlands) 9(3) 2009,
s. 133–141.
Osborne, Danny – Davies, Paul, Eyewitness identifications are affected by stereotypes
about a suspect’s level of perceived stereotypicality. Group processes & intergroup
relations 16(4) 2013, s. 488–504.
Ost, James – Granhag, Pär Anders – Udell, Julia – Roos af Hjelmsäter, Emma, Familiarity
Breeds Distortion: The Effects of Media Exposure on False Reports Concerning
Media Coverage of the Terrorist Attacks in London on 7 July 2005. Memory 16(1)
2008, s. 76–85.
Ost, James – Hogbin, Ian – Granhag, Pär-Anders, Altering false reports via confederate
influence. Social Influence 2006 1(2), s. 105–116.
Ost, James – Vrij, Aldert – Costall, Alan – Bull, Ray, Crashing memories and reality
monitoring: distinguishing between perceptions, imaginations and “false memories”.
Applied Cognitive Psychology 2002 16(2), s. 125–134.
Otgaar, Henry – Howe, Mark: Finding the truth in the courtroom: Dealing with Deception,
Lies, and Memories. Oxford University Press 2018.
Overbeck, Jennifer, Beyond admissibility: a practical look at the use of eyewitness expert
testimony in the federal courts. New York University Law Review 80(6) 2005, s.
1895–1920.
Paloniitty, Tiina – Kotamäki, Niina, Ympäristömallit, oikeuden lähteet ja normatiivisuuden
jatkumon ongelma. Lakimies 6-7/2020, s. 1104–1125.
Peczenik, Aleksander. Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk
argumentation. Fritzes, Stockholm 1995.

146

Peer, Eyal – Gamliel, Eyal, Heuristics and Biases in Judicial Decisions, Court Review: The
Journal of the American Judges Association 422(49) 2013, s. 114–118.
Peirce Edition Project: Houser, Nathan – Eller, Jonathan R. – Lewis, Albert C. – De
Tienne, Andre – Clark, Cathy A. – Davis, D. Bront (eds.) The essential Peirce:
Selected philosophical writings (1893–1913). Volume 2. Indiana University Press,
Bloomington 1998.
Peltonen, Jukka, Asianajajaoikeuden alasta – mitä on asianajajaoikeus? Defensor Legis
2/2017, s. 173–179. (Peltonen 2017a)
Peltonen, Jukka, Advokatoorisista maksiimeista asianajajaoikeuteen 2017. Defensor Legis
2/2017, s. 199–221. (Peltonen 2017b)
Pennington, Nancy – Hastie, Reid, The story model for juror decision making. Cambridge
University Press 1993.
Pennington, Nancy – Hastie, Reid, A cognitive theory of juror decision making: The story
model. Cardozo Law Review 13/1991, s. 519–557.
Pettersson, My – Dahlman, Christian – Sarwar, Farhan, Är det sant att lekmannadomare
påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare? Juridisk
tidskrift vid Stockholms universitet 2017-18(2) 2018, s. 363–376.
Piperides, Callia – Allen, Ronald J. – Dhami, Mandeep K. – Flessner, Axel – Hastie, Reid
– Koehler, Jonathan J. – Lempert, Richard – Schulz, Joachim – Wagner, Gerhard,
Group report: What is the role of heuristics in litigation? In Gigerenzer, Gerd – Engel,
Christoph (eds.) Heuristics and the Law. First edition. MIT Press, Cambridge 2006.
Plotnikoff, Joyce – Woolfson, Richard, Measuring Up? Evaluating implementation of
government commitments to young witnesses in criminal proceedings. NSPCC
Publications 2009.
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