
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilla Puhakka 
 

ASIANTUNTIJATODISTELU RIKOSPROSESSISSA 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIANTUNTIJATODISTELU RIKOSPROSESSISSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilla Puhakka 
Opinnäytetyö 
Syksy 2018 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Oulun ammattikorkeakoulu



  

3 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutusohjelma, oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehto 
 
 
Tekijä: Hilla Puhakka 
Opinnäytetyön nimi: Asiantuntijatodistelu rikosprosessissa 
Työn ohjaaja: Pentti Seppänen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2018 Sivumäärä: 23 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rikosprosessia teoreettisella tasolla ja keskittyä 
todisteluun ja nimenomaan asiantuntijatodisteluun osana sitä sekä asiantuntijatodistelun 
merkitykseen rikosprosessia. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin, kuten millaisen merkityksen voi 
antaa asiantuntijan antamalle todistelulle rikosprosessissa sekä mitä ongelmia 
asiantuntijatodistelua hankkiessa voi ilmetä vastaajan näkökulmasta.   
 
Tämän työn tavoitteena oli avata käsitteitä tarkemmin lukijalle ja selvittää lukijalle se, mitä 
tarkoitetaan rikosprosessilla ja mitä se sisältää, kuka on asiantuntija ja mitä kelpoisuusvaatimuksia 
asiantuntijalta vaaditaan sekä millaista todistelua hän voi antaa ja kuka ylipäätään 
asiantuntijatodistelua hankkii. Toimeksiantajaa tällä opinnäytetyöllä ei ollut. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin lainopillista tutkimusta, johon kuului asiaan liittyvän 
lainsäädännön tulkintaa, lain esitöihin perehtymistä ja oikeudellisen kirjallisuuden lukemista sekä 
ennakkotapauksiin tutustumista. Lainopillisen tutkimuksen lopputulemana voitaisiin summata se, 
että asiantuntijatodistelun hankkiminen tulisi olla kaikille yhtä lailla saavutettavissa, koska sen 
merkitys oikeudenkäynnissä, oikeudellisten kysymysten arvioinnissa ja tulkinnassa sekä tiettyjen 
asioiden ymmärtämisessä on suuri.  
 
Johtopäätöksenä tutkimukselle todetaan se, että asiantuntijatodistelun merkitys rikosprosessissa 
tulisi tunnustaa laajemmalti lainsäätäjien toimesta ja vastaajan oikeusturvan tulisi toteutua myös 
tilanteessa, jossa asiantuntijatodistelun hankintaa on mahdollisesti rajoitettu julkisuuslain nojalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: rikosprosessi, todistelu, asiantuntijatodistelu, oikeudenkäymiskaari, rikoslaki  
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The aim of this thesis was to research criminal procedure with a theoretical point of view and to 
focus on presentation of evidence ans particularly focus on presentation of evidence by expert 
witnesses as a part of the criminal procedure. The aim was to answer questions like, how 
meaningful is the presentation of evidence by an expert witness when deciding on a criminal case 
and what kind of problems can there be when getting this kind of evidence or argumentation. 
 
Aim of this thesis was also to explain and open up the concepts a bit more closely and to clarify 
what is criminal procedure, what does it mean, what does it include, who is the expert witness and 
what kind of quailifiqations has the law given so that one can be an expert witness. This thesis also 
explains what kind of presentation of evidence an expert witness can contribute and who’s 
responsible of getting this kind of evidence.This thesis didn’t have a client.  
 
The research method of this thesis was juridical studying which meant studying relevant legislation, 
reading judicial inquiries and researching precedents. As a result of this research one could say 
getting the presentation of evidence by expert witness should be easily accessible by everyone 
because it is a significant and highly relevant when it comes to argumentation and pondering of 
criminal law. It is also relevant when it comes to interpretation of the law.  
 
As a first conclusion to this research, getting the presentation of evidence by expert witnesses 
should be more widely recognized and more easily accessible by defendant. The second 
conclusion was that the defendant’s legal protection should remain the same as the law was 
intended in a situation where getting the presentation of evidence by an expert witness has been 
possibly restricted with another law.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: criminal procedure, presentation of evidence, presentation of evidence by expert 
witnesses, Code of Judicial Procedure, criminal law 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö tutkii asiantuntijatodistelua rikosprosessissa. Aihe valikoitui työelämän 
tilanteesta, jossa pohdimme asiantuntijatodistelun hankintaa vastaajan näkökulmasta ja 
huomasimme, että vastatodistelun hankinnan teoria ja käytäntö eivät valitettavasti aina kohtaa. 
Vastatodistelun hankkiminen oli käytännössä mahdotonta, koska salassa pidettävää 
esitutkintamateriaalia ei saanut luovuttaa asiantuntijan käyttöön ja ilman materiaalia lausunnon 
laadinta ei olisi onnistunut. Tämän tapauksen myötä asiantuntijatodistelun hankinta tuntui hyvin 
merkittävältä rikosprosessin osalta ja oli selvää, että asiaa tulisi tutkia tarkemmin. Huolimatta siitä, 
että aihe on valikoitunut työelämän tilanteesta, opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa. 
Asiantuntijatodistelu rikosprosessissa tuntuu kuitenkin tärkeältä aiheelta ja etenkin alalle 
työskentelevälle, tämän työn lukeminen tuo varmasti tiettyä selkeyttä todisteluun ja 
asiantuntijatodisteluun, sen hankintaan ja merkitykseen. Lisäksi rikosprosessi käsitteenä on 
monelle yllättävän vieras, joten sen läpikäyminen on välttämätöntä kokonaisuuden 
hahmottamiseksi.  
 
Asiantuntijatodistelua käytetään usein rikosprosessin aikana. Jos katsotaan, että esimerkiksi 
lääkärinlausunnot ovat asiantuntijatodistelua, käytännössä melkein jokaisessa henkeen ja 
terveyteen koskevassa rikoksessa tai seksuaalirikosasiassa käytetään asiantuntijatodistelua. 
Merkitykseltään asiantuntijatodistelun voidaan siis sanoa olevan huomattavaa. 
Asiantuntijatodistelun merkitykseen liittyen voisi mainita kaksi esimerkkitapausta. Tietenkään 
näissä tapauksissa ei ole otettu kantaa siihen, onko asiantuntijatodistelun vastaanottaminen 
vaikuttanut merkittävästi asian lopputulemaan, mutta lukija voi tehdä tämän päätelmän ns. rivien 
välistä.  
 
Ensimmäiseksi esimerkkitapaukseksi olen valinnut Lapin käräjäoikeudessa alun perin käsitellyn 
rikosasian, jossa rikosnimikkeenä oli omankädenoikeus. A oli pidättäytynyt toimittamasta B:lle 
puutavaraa mökin rakennusta varten, koska B ei ollut maksanut perustusten korjaus- ja 
muokkaustöistä aiheutunutta laskua. B ei ollut maksanut laskua, koska oli ollut riitaa siitä, kenen 
korvattavaksi kyseiset korjaustyöt kuuluvat. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen omankädenoikeudesta, 
koska katsoi, että A:lla oli oikeus pidättää puutavaraa pihallaan kuluttajansuojalakiin vedoten. B 
valitti tuomiosta hovioikeuteen ja hovioikeusvaihetta varten hankittiin asiantuntijatodisteluna rikos- 
ja prosessioikeuden Matti Tolvasen lausunto riitaisista kysymyksistä. Tolvanen totesi 
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lausunnossaan, että jo maksettu puutavara olisi tullut antaa B:n käyttöön huolimatta siitä, että B ei 
ollut maksanut laskua korjaustöistä. Tolvasen mielestä kyseessä oli kaksi täysin eri asiaa. 
Hovioikeus oli Tolvasen kanssa samaa mieltä ja tuomitsi A:n omankädenoikeudesta sakkoihin ja 
korvaamaan B:lle puutavaran arvon, asianhoitokulut, käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut 
sekä hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut. Korvauksia kertyi maksettavaksi yhteensä yli 12 000 
euroa. 
 
Toisessa esimerkkitapauksessa (KKO 2014:41) A:ta syytettiin törkeästä huumausainerikoksesta, 
vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. A oli antanut B:lle käytettäväksi 
metadonia, joka on vaarallinen vieroitushoidossa käytettävä huumausaineeksi luokiteltava lääke. 
A oli ollut tietoinen metadonin vaaroista ja siitä huolimatta antanut sitä B:lle käytettäväksi. B oli 
kuollut metadonin ja muiden aineiden yhteiskäytöstä johtuen. Käräjäoikeus katsoi, että A oli 
vastuussa B:n kuolemasta, koska oli antanut tälle metadonia käytettäväksi tietäen sen 
mahdollisesti tappavasta vaikutuksesta. Tuomio ei muuttunut hovioikeudessa. Korkein oikeus taas 
katsoi lääketieteellisten selvitysten ja asiantuntijatodistelun perusteella, että vaikkakin A oli ollut 
tietoinen metadonin vaaroista, oli myös B itse ollut samoista vaaroista tietoinen. B oli käynyt itsekin 
vieroitushoidossa, jossa hänelle oli annettu metadonia ja asiantuntijan antaman todistuksen 
mukaan vieroitushoidossa käydään läpi metadonin aiheuttamat vaarat ja korostetaan sitä, kuinka 
vaarallisesta huumausaineesta on kyse. Korkein oikeus hylkäsi syytteen törkeästä 
kuolemantuottamuksesta.  
 
Nämä kaksi tapausta osoittavat, että asiantuntijatodistelun hankinta on huomattavan tärkeää, jotta 
rikosasioissa saadaan selvitettyä oikeat tosiseikat ja tuomio on oikeudenmukainen. Ilman 
asiantuntijatodistelua, kärjistettynä sanoen, jokaisen rikosasioita päättävän tuomarin tulisi olla ns. 
kaikkien alojen asiantuntija, jotta hän voisi tuomita tai jättää tuomitsematta vastaajan oikeisiin 
faktoihin ja kokemussääntöihin nojaten. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan teoreettisella ja lainopillisella tasolla rikosprosessia, todistelua ja 
asiantuntijatodistelua käsitteinä sekä pyritään tutkimaan niitä ongelmia, joita asiantuntijatodistelun 
hankinnassa voi tulla eteen vastaajan näkökulmasta katsottuna. Tarkoituksena opinnäytetyössä on 
tutkia kysymyksiä, kuten mitä on asiantuntijatodistelu, miten asiantuntijatodistelu ja todistelu 
eroavat toisistaan, mikä on asiantuntijatodistelun rooli rikosprosessissa, kuka on asiantuntija ja 
kuka hankkii asiantuntijatodistelua. Tutkimusongelmana on myös se, onko julkisuuslaki ristiriidassa 
yksilön oikeusturvan kanssa. Tässä työssä tutkitaan asiantuntijatodistelun hankinnassa ja 
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vastatodistelun hankinnassa esiintyviä ongelmia nimenomaan vastaajan näkökulmasta. Tämä 
näkökulma tuntui luonnollisimmalta vaihtoehdolta tutkia asiaa, koska vastaajan oikeuksia on jonkin 
verran rajoitettu verrattuna asianomistajan oikeuksiin rikosprosessissa. Koska työskentelen 
asianajotoimistossa, joka keskittyy lähes kokonaan rikosasioiden käsittelyyn ja asiakaskuntamme 
koostuu pitkälti rikosasioiden vastaajista, näkökulma on myös työn tekijälle luonnollisin käsitellä ja 
tutkimuksesta on hyötyä myös työelämässä.  
 
Vaikka opinnäytetyö onkin tutkimustyö, jossa tarkoituksena on esitellä jotain uutta tutkimustietoa 
lukijalle, olen valinnut tutkimusmenetelmäkseni lainopillisen tutkinnan, jossa tutkin asiaa käymällä 
läpi Suomen lakia, oikeuskirjallisuutta, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeustapauksia. Lainopillisesti 
ajatellen tämä tutkimusmenetelmä on relevantein ja tarkin, kun tarkastellaan ja tulkitaan erilaisia 
oikeudellisia kysymyksiä sekä selitetään käsitteitä lukijalle.  
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2 RIKOSPROSESSI 

Tässä opinnäytetyössä pohditaan sitä, miten asiantuntijatodistelua voidaan käyttää hyväksi 
rikosprosessin aikana ja perehdytään tarkemmin asiantuntijatodisteluun käsitteenä sekä sen 
merkitykseen rikosprosessissa. Rikosprosessi itsessään on jo laaja kokonaisuus, joka tulee 
käsitteenä selvittää lukijalle. Rikosprosessissa on neljä eri päävaihetta: esitutkinta, syyteharkinta, 
oikeudenkäynti tuomioistuimessa sekä rangaistuksen täytäntöönpano (Jokela 2018, 7). Käsittelen 
tässä kappaleessa yllä mainituista kolmea ensimmäistä, koska rangaistuksen täytäntöönpano on 
rikosseuraamukseen liittyvä asia eikä täytäntöönpanovaiheessa ole enää todistelua. 

2.1 Esitutkinta 

Esitutkintaa Suomessa hoitaa poliisi (ETL 22.7.2011/805 2:1.1 §). Muitakin esitutkintaviranomaisia 
on olemassa, kuten rajavartio-, sotilas- ja tulliviranomaiset, mutta poliisi on yleinen 
esitutkintaviranomainen (Helminen, Fredman, Kanerva, Tolvanen & Viitanen 2012, 121).  
Esitutkinnan aikaisia toimenpiteitä ja esitutkintaa yleensäkin säätelee esitutkintalaki ja myös 
pakkokeinolaki. Esitutkinnan suorittaminen nimetään poliisin tehtäviin poliisilain eli PolL 1:1.1 
§:ssä. Poliisi selvittää esitutkinnan aikana epäillyn rikoksen sekä teko-olosuhteet, jossa rikos on 
tapahtunut, rikoksella aiheutetun vahingon ja sillä saadun hyödyn. Poliisin tehtävänä on selvittää 
myös rikoksen asianosaiset ja muut seikat, jotka ovat tarvittavia syyteharkinnassa sekä rikoksen 
seuraamusta määriteltäessä. Esitutkinnan aikana selvitetään myös se, onko rikoksella saadun 
omaisuuden saaminen takaisin mahdollista. Poliisi selvittää esitutkinnan aikana sen, onko 
asianomistajalla vaatimuksia epäiltyä kohtaan ja jos on, selvittää asianomistajan 
yksityisoikeudelliset vaatimukset, jos asianomistaja on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen 
vaatimustaan. Tässä vaiheessa poliisi myös selvittää sen, suostuuko asianomistaja kirjalliseen 
menettelyyn lievempien rikosten kohdalla. (Jokela 2018, 8.)  
 
Pääsääntöisesti poliisi selvittää yllä mainittuja seikkoja kuulustelemalla asianosaisia. Jokaisella 
henkilöllä, jolta oletetaan saavan lisätietoa rikoksesta, on velvollisuus saapua kuulusteluihin poliisin 
kutsusta.  Jos poliisin kutsua kuulusteluihin ei noudateta, henkilö voidaan poliisin toimesta noutaa 
kuulusteluihin. Jos henkilö tavataan suoraan rikospaikalta, on hänen jäätävä paikalle selvittämään 
asiaa välittömästi ja tarvittaessa tämä välitön kuulustelu voidaan turvata niin, että rikospaikalta 
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tavattu henkilö voidaan ottaa kiinni ja viedä kuulusteltavaksi. (Jokela 2018, 187). Kuulustelemisesta 
on säädetty esitutkintalaissa. Lasta eli alle 18-vuotiasta kuulusteltaessa täytyy ottaa huomioon 
hänen ikänsä ja kehitystasonsa ja kuulustelut on suoritettava niin, että niistä ei koidu tarpeetonta 
haittaa lapselle. Asianomistajaa kuulusteltaessa tulee ottaa huomioon se, että asianomistajalla on 
esitutkinnassa totuusvelvollisuus. Totuusvelvollisuus koskee myös todistajaa, mutta ei epäiltyä. 
Epäillyllä ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa rikoksen selvittämiseen eikä myöskään hänellä ole 
totuudessapysymisvelvollisuutta. Epäillyllä on siis esitutkinnassa ja kuulusteluiden aikana 
itsekriminointisuoja eli hänen ei tarvitse todistaa itse itseään vastaan. (Jokela 2018, 188.) Poliisilla 
on myös olemassa pakkokeinoja, joilla voidaan turvata esitutkintaa ja rikoksen selvittämistä. 
Pakkokeinoista säädetään pakkokeinolaissa ja pakkokeinoja on olemassa kolmea erilaisia: 
vapauteen kohdistuvat pakkokeinot eli kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen, 
yhteydenpidon rajoittaminen sekä matkustuskielto, henkilöön kohdistuvat pakkokeinot eli mm. 
henkilöntarkastus sekä henkilön elämänpiiriin kohdistuvat pakkokeinot eli esimerkiksi telekuuntelu 
ja televalvonta. (Jokela 2018, 197.) 

2.2 Syyteharkinta 

Kun esitutkinta on saatu suoritettua poliisin toimesta, asiakokonaisuus siirtyy syyttäjälle 
syyteharkintaan. ROL 1:2 §:ssä sanotaan, että syyteharkinta ja syytteen ajaminen ovat syyttäjän 
tärkeimmät tehtävät. Syyttäjä ratkaisee poliisin tekemän esitutkintamateriaalin perusteella sen, 
nostetaanko jotakin vastaan syyte (Jokela 2018, 257). Syyttäjän toimintaa ja syyteoikeutta koskevat 
normit luetellaan laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa eli ROL:ssa (Havansi 2007,134). 
Syyteharkinnan tarkoituksena on katsoa, täyttääkö teko jonkin rikoslaissa olevan rikoksen 
tunnusmerkistön.  
 
Syyttäjän tehtävänä on tutkia myös se, riittääkö asiassa näyttö eli onko esitutkintamateriaalin 
perusteella todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Kun syyttäjä on arvioinut, 
että teko täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön ja näyttöä on tarpeeksi syyllisyyden toteamiseksi, 
syyttäjä päättää, nostaako hän syytteen epäiltyä vastaan. Jotta syyte voidaan nostaa, täytyy sille 
olla lailliset edellytykset. (Jokela 2018, 258.) Syyttäjän on pakko nostaa syyte 
syytepakkoperiaatteen nojalla epäillystä rikoksesta, jos se on laissa säädetty rangaistavaksi, sen 
syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden 
tueksi (ROL 11.7.1997/689 1:6.1 §).  
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2.3 Oikeudenkäynti tuomioistuimessa 

Syyteharkinnan ja syytteen noston jälkeen asia siirtyy tuomioistuimeen vireille, kun syyttäjä 
toimittaa kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuteen (ROL 11.7.1997/689 5:1.1 §). Tuomioistuin 
alkaa valmistella asiaa heti haastehakemuksen saavuttua käräjäoikeuteen. Haastehakemuksen 
vireille tultua tuomioistuimen täytyy viipymättä toimittaa asiassa haaste, jotta asianosaiset tietävät 
asian siirtyneen tuomioistuimen käsiteltäväksi. (Jokela 2018, 348.) Haasteen yhteydessä 
toimitetaan myös kehotus vastata kirjallisesti haasteeseen tuomioistuimen asettamassa 
määräajassa tai suullisesti istunnossa (ROL 11.7.1997/689 5:9.1). Yksilön oikeusturvan ja 
selkeyden vuoksi, tuomioistuimen on saatava tiedoksiantotodistus haasteen perillemenosta 
(Jokela 2018, 357).  
 
Jos kyseessä on yksinkertainen rikosasia ja vastaaja on antanut suostumuksensa, asia voidaan 
ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Yksinkertaisella rikosasialla voidaan tarkoittaa esim. 
liikennerikkomuksia tai pieniä omaisuusrikoksia, kuten näpistyksiä ja varkauksia. Edellytyksenä 
kirjalliselle menettelylle on se, että vastaaja on myöntänyt teon, sekä kuten edellä jo mainittiin, 
vastaaja on suostunut asian käsittelyyn ilman pääkäsittelyä. Kirjallisessa menettelyssä voidaan 
tuomita sakkorangaistus tai enintään yhdeksän kuukauden mittainen ehdollinen tai ehdoton 
vankeusrangaistus, tai yhdyskuntapalvelua. Kirjallinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että 
käräjätuomari tai notaari ratkaisee asian kansliassa ja ilmoittaa ennalta määrättynä päivänä 
tuomion vastaajalle. (Oikeusministeriö 2018, viitattu 9.11.2018.)  
 
Vakavimmissa tai kiistetyissä rikosasioissa tuomioistuin siirtää asian pääkäsittelyyn – suulliseen 
istuntokäsittelyyn, jossa syyttäjä ja asianomistaja esittävät vaatimuksensa perusteluineen, vastaaja 
ilmoittaa kantansa häntä koskeviin syytteisiin sekä vaatimuksiin ja tuomioistuin ottaa todistelun 
vastaan (Jokela 2018, 401). Pääkäsittelyn jälkeen tuomioistuin joko julistaa tuomion istunnossa, tai 
antaa tuomion kansliassa myöhemmin (Jokela 2018, 759-762). Tuomiossa tulee olla perustelut 
siitä, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu (ROL 11.7.1997/689 11:4.1 §). 
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3 TODISTELU JA TODISTELUKEINOT 

Todistelusta säädetään oikeudenkäymiskaaren 17. luvussa, jonka ensimmäisessä pykälässä 
sanotaan, että asianosaisen oikeuksiin kuuluu esittää valitsemansa näyttö tuomioistuimelle ja 
lausua kaikista tuomioistuimessa esitetyistä todisteista, jollei toisin ole laissa mainittu. 
Tuomioistuimen on päätettävä esitettyjen todisteiden ja muiden asian käsittelyssä tulleiden 
seikkojen perusteella, mitä asioita todisteilla on näytetty toteen ja mitkä ovat jääneet näyttämättä 
toteen. Tuomioistuimen on arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvoa tasapuolisesti ja 
perusteellisesti vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. Tämä pykälä tarkoittaa sitä, 
että tuomioistuin voi ottaa vapaasti vastaan eli hyödyntää kaikilla mahdollisilla todistuskeinoilla 
tarjottua näyttöä ja tätä kutsutaan vapaaksi todisteluksi (Fredman 2018, 81). 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kolmannessa pykälässä käsitellään nimenomaan todistelua 
rikosasiassa: kantajan on tuotava esiin ne seikat, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa perustuu 
ja tuomion edellytyksenä sille, että vastaaja todetaan syylliseksi, täytyy olla se, että vastaajan 
syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa epäilyä. Asianosaisten tehtävänä rikosasian käsittelyssä on 
esittää tuomioistuimelle oikeaksi katsomansa näyttö ja tuomioistuin päättää näytön perusteella, 
mitä asiassa on näytetty ja mitkä tosiseikat ja kokemussäännöt otetaan tuomion perustaksi. (Rautio 
& Frände 2016, 6; OK 1.1.1734/4 17:7 §.) 
 
Oikeudenkäymiskaaressa luetellaan viisi eri todistuskeinoa ja ne ovat asianosaisten kuulustelu, 
todistajan kuuleminen, asiantuntijatodistelu, asiakirjatodistelu sekä katselmus (Rautio & Frände 
2016, 10). Oikeudenkäymiskaaren periaatteena ja lähtökohtana todistelussa on, että ei ole 
rajoituksia siitä, kuinka monta todistetta asianosainen saa nimetä asiassa (Rautio & Frände 2016, 
29). Asianosaista voidaan kuulustella todistelutarkoituksessa, mutta tämä on pidettävä erillään 
siitä, kun asianosainen esittää vaatimuksia ja niiden perusteluja oikeudenkäynnissä. Asianosaisen 
todistus pitää sisällään sen, mitä asiassa on tapahtunut ja muista asian kannalta tärkeistä sekä 
näyttöä kaipaavista tosiseikoista. Näin ollen asianosaisen kertomuksen näyttöarvo arvioidaan 
vapaalla todisteiden harkinnalla (Rautio & Frände 2016, 197). Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun  29. 
pykälässä todetaan, että kaikkia muita, kuin asianosaisia voidaan kuulustella todistajina ja 
asianomistajaa, jolla ei ole vaatimuksia, voidaan kuulustella myös todistajana. Todistajan roolina 
oikeudenkäynnissä on toimia tietolähteenä ja todistaa asiaan vaikuttavista tosiseikoista ja 
havainnoista. Vaikka todistaja olisi hyvinkin puolueellinen, hänen todistustaan voidaan käyttää 
tietolähteenä. Jos todistajan kertomuksen katsotaan olevan puolueellinen, todistajan 



  

14 

puolueellisuus otetaan huomioon todistajan kertomuksen luotettavuutta arvioitaessa. (Rautio & 
Frände 2016, 208.)  
 
Yhtenä todistuskeinona voidaan käyttää myös asiantuntijatodistelua. Tätä aihetta käsitellään 
laajemmin seuraavassa luvussa, mutta on johdonmukaista esitellä asia jo todistelukeinoja 
lueteltaessa. Asiantuntijatodistelua käytetään, kun täytyy todistaa erityisiä tietoja vaativista 
kokemussäännöistä ja kokemussääntöjen soveltamisesta asiassa ilmenneisiin seikkoihin. (OK 
1.1.1734/4 17:34 §). Asianosainen tai tuomioistuin voi hankkia asiantuntijan todistamaan 
tarvittaessa, jos asian luonne sitä vaatii. Todistelu perustuu yleensä tosiseikkoihin, mutta 
asiantuntija todistaa kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella tietystä, spesifistä asiasta. Ei 
ole merkitystä antaako asiantuntija todistuksensa kirjallisen lausunnon vai suullisen todistelun 
muodossa. (Rautio & Frände 2016, 221.)  
 
Viimeisenä todistuskeinona oikeudenkäymiskaaressa listataan asiakirjatodistelu sekä katselmus. 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 38 pykälässä on säädetty, että tuomioistuimelle voidaan esittää 
näyttönä esine tai asiakirja. Asiakirjatodistelusta käytetään myös termiä kirjalliset todisteet. 
Tällaisia todisteita voivat olla mm. tilausvahvistus verkkokaupasta petosasioissa. Jos todisteena 
käytetään esinettä, jota ei voida tuoda tuomioistuimeen tai kiinteää omaisuutta taikka paikkaa, 
tuomioistuin voi toimittaa katselmuksen näytön vastaanottamiseksi. Katselmuksessa tuomari tekee 
havaintoja aisteihin perustuen ja huomio katselmuskohteen ominaisuuksia, fyysisiä ulottuvuuksia 
ja sen sisältää informaatiota. (Rautio & Frände 2016, 247.) 
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4 ASIANTUNTIJATODISTELU JA VASTAAJAN MAHDOLLISUUDET 
HANKKIA ASIANTUNTIJATODISTELUA 

Edellisessä luvussa käsiteltiin todistelua kokonaisuutena, johon asiantuntijatodistelu kuuluu yhtenä 
osana. Oikeudenkäymiskaaren 17. luku on uudistunut 2016 lain muutoksella 12.6.2015/732.  
Ennen uudistusta tuomioistuin on määrännyt asiantuntijatodistelun hankinnasta asianosaisia 
kuultuaan ja asiantuntijaan sovellettiin tietyin poikkeuksin samaa, mitä todistajista on säädetty. 
Eduskunnalle ehdotettiin lakiin muutosta, koska katsottiin, että entisen lain puitteissa 
asiantuntijatodistelun hankinta on koettu mahdollisesti prosessia hidastavaksi tekijäksi eikä 
asiantuntijaa koskenut kelpoisuus- ja puolueettomuusvaatimukset. Lisäksi muutosta ehdotettiin 
siksi, että lain katsottiin olevan epäsopusoinnussa sen suhteen, että asianosaisten odotetaan 
toimittavan tarvittava todistelu ja näyttö tuomioistuimelle asian ratkaisua varten. (HE 46/4014 vp, 
33-35.)  
 

4.1 Asiantuntija todistajana: kelpoisuusvaatimukset ja kokemussäännöt 

Oikeudenkäymiskaaressa asiantuntijalle on asetettu kelpoisuusehdot toimia asiantuntijana. 
Asiantuntijan tulee olla alallaan rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu. Asiantuntijan tulee olla myös 
puolueeton. Samaisessa laissa lukee myös, että asiantuntijan on annettava lausuntonsa 
kirjallisesti, mutta asiantuntijaa voidaan kuulla myös suullisesti, jos se on tarpeen kirjallisen 
lausunnon puutteellisuuden vuoksi, tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi tai, jos asianosainen 
nimenomaisesti pyytää suullista kuulemista. (OK 1.1.1734/4 17:35-36 §.) Asiantuntijatodistelua 
rikosprosessissa on tyypillisesti esim. DNA-, veri-, käsiala-, ääni- tai kuitunäytteitä koskevat 
lausunnot (Jokela 2015, 309).  
 
Asiantuntijatodistelua otetaan vastaan nimenomaan erityistä tietoa vaativista kokemussäännöistä 
ja kokemussääntöjen soveltamisesta asiassa ilmenneisiin seikkoihin (OK 1.1.1745 17:34 §). Mikä 
erottaa asiantuntijatodistajan ja todistajan, on se, että asiantuntijan oletetaan selvittävän 
kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella tapahtunutta ja todistaja taas kertoo tekemistään 
havainnoista. Tällainen kokemus ja erityiset tiedot ovat kertyneet asiantuntijalle koulutuksen ja/tai 
kokemuksen myötä. Asiantuntija ei siis todista yleisiin kokemussääntöihin tai yleissivistykseen 
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liittyen, vaan tuomioistuin osaa ottaa ne huomioon viran puolesta. (Jokela 2015, 308-309.) Hyvänä 
yhteenvetona asiantuntijatodistelun tarkoituksesta Jokela on sanonut: ”Asiantuntijatodistelussa on 
kysymys siis kokemussäännöistä, jotka selittävät yleisellä tasolla, yleisesti ilmiöiden välisiä 
lainalaisuuksia ja syy-seuraus -suhteita tai väittävät näistä jotain”.  
 
Kokemussäännöt itsessään eivät perustu mihinkään lakiin, mutta ne voidaan jakaa eri tavalla 
ryhmiin. Deterministiset kokemussäännöt ovat luonteeltaan ehdottomia, luonnonlain kaltaisia 
sääntöjä. Nämä kokemussäännöt perustuvat luonnontieteisiin ja esimerkkinä tästä voidaan antaa 
se, että rikkihapon nieleminen aiheuttaa sisäelimien vaurioitumisen. Probabilistiset 
kokemussäännöt taas ovat tilastollisia tai muita todennäköisyyksiä ilmaisevia sääntöjä. 
Esimerkkinä tällaisesta kokemussäännöstä voisi olla se, että tilastollisesti katsoen 
persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin henkirikokseen, kuin 
ihmiset, joilla ei ole persoonallisuushäiriöitä. Asiantuntija voi todistaa myös kolmannen ryhmän 
kokemussäännöstä eli yleistyksistä. Yleistykset eroavat probabilistisesta kokemussäännöstä siten, 
että yleistyksen pohjana ei ole tieteellinen tieto ja tietopohja on kokemusperäisen tiedonkin osalta 
vaatimaton. Yleistys voisi olla esimerkiksi seuraavan lainen: lastenkodissa kasvaneet nuoret 
syyllistyvät yleensä enemmän rikoksiin, kuin kotona kasvaneet nuoret. Tällainen yleistys jää hyvin 
epämääräiselle tasolle. (Rautio & Frände 2016, 223-224.) 
 

4.2 Vastaajan mahdollisuus asiantuntijatodistelun hankintaan 

Vastaajalla on luonnollisesti mahdollisuus esittää todistelua syyttömyytensä tueksi (OK 1.1.1734/4 
17:1 §). Tässä kappaleessa tarkastellaan sitä, onko tällaisen vastatodistelun hankinnassa 
ongelmia ja onko vastaajan oikeusturvaa kenties rajoitettu joillain lainsäädännöllä. Yksilön 
oikeusturvasta säädetään perustuslain 21. pykälässä, jossa sanotaan, että ”jokaisella on oikeus 
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 
muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet 
turvataan lailla”. Yksilön oikeusturvaa käsitellään myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. 
artiklassa, jonka mukaan ”jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja 
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julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa 
tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä 
vastaan nostetusta rikossyytteestä”. Samaisessa artiklassa myös todetaan, että yksilöllä tulee olla 
”oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan” sekä ”oikeus puolustautua 
henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä”. Lisäksi rikoksesta 
syytetyn vähimmäisoikeuksiin kuuluu, että hänellä on ”oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, 
jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat 
kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut 
todistajat”. Viimeisimpään kohtaan viitaten, syytetyllä eli vastaajalla on siis oikeus hankkia 
vastatodistelua, kun syyttäjä hankkii näyttöä rikosasian vastaajalle epäedullisista seikoista. 
Voidaan tässä vaiheessa todeta, että rikoksesta syytetyn oikeudet ovat Suomessa hyvin taattu 
sekä perustuslailla, että Euroopan Unionin tasoisella lainsäädännöllä. On olennaista ymmärtää se, 
että yksilön oikeusturvan tulee toteutua joka tilanteessa, kun hänen asioitaan käsitellään 
tuomioistuimessa.  
 
On selvää, että joissakin tapauksissa vastaaja voi haluta hankkia asiantuntijatodistelua 
syyttömyytensä tueksi. Esimerkkinä voisi olla esim. lapseen kohdistunut rikos, jossa ei voida 
esitutkintamateriaalin perusteella olla varmoja siitä, puhuuko lapsi totta. Kun poliisi kuulustelee 
lasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta, kuulustelu nauhoitetaan ja kyseiset nauhat voidaan 
luovuttaa poliisin toimesta esimerkiksi lastenpsykologin arvioitavaksi ja psykologi antaa 
lausuntonsa kirjallisesti esitutkintapöytäkirjan liitteeksi (Helminen ym. 2012, 493). Hypoteettisesti 
ajatellen vastaajalla ei välttämättä ole samanlaista luottoa poliisin valitsemaan psykologiin, että 
kyseinen psykologi osaisi tulkita lapsen antaman kertomuksen tosiperäisyyttä oikealla tavalla – 
etenkin, jos vastaaja on omasta mielestään syytön rikokseen, josta häntä syytetään. Yleisellä 
elämänkokemuksella voidaan todeta, että lapsen antaman kertomuksen luotettavuuteen voi 
vaikuttaa moni asia, eivätkä nuoret lapset aina kykene arvioimaan sitä, että kenelle kannattaa 
puhua totta. Tähän voi vaikuttaa esim. lapsen vanhempien antama ohjeistus lapselle vaikkapa 
huoltoriitatilanteessa. Se, että vastaajalle annetaan mahdollisuus hankkia myös 
asiantuntijatodistelua asiassa, ei välttämättä kuitenkaan toteudu aina käytännössä. Jotta 
esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa vastaaja haluaa hankkia ns. toisen mielipiteen toiselta 
psykologilta lapsen kertomuksen luotettavuudesta ja käyttää tätä asiantuntijatodistajana asiassa, 
asiantuntijan tulisi saada esitutkintamateriaali käyttöönsä, jotta hän voi muodostaa käsityksen 
asiasta ja tehdä omat päätelmänsä.  
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Esitutkintamateriaalin julkisuudesta säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli 
julkisuuslaissa (ETL 22.7.2011/805 9:7 §). Esitutkintamateriaali on luokiteltu salassa pidettäväksi 
viranomaisen asiakirjaksi (JulkL 21.5.1999/621 6:24 §). Esitutkintamateriaali on myös 
asianosaisjulkista (ETL 22.7.2011/805 4:15 §). Asianosaisjulkisuudella tarkoitetaan sitä, että 
asianosaisella on oikeus saada tietoja siitä, mitä tietoja esitutkinnan aikana on saatu ja mitkä seikat 
ovat johtaneet esitutkinnan aloittamiseen. Asianosaisjulkisuutta on kuitenkin rajoitettu lailla siten, 
että tietoja ei tarvitse antaa, jos niiden antamisesta oletetaan olevan haittaa asian selvittämiselle. 
(Helminen ym. 2012, 599;JulkL 21.5.1999/621 3:11 §). Asianosaisia esitutkinnassa ovat 
asianomistaja, rikoksesta epäilty ja muu henkilö, jonka oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin rikos 
ja sen selvittäminen voivat vaikuttaa (ETL 22.7.2011(805 2:5 §). Asianosaisella on oikeus käyttää 
esitutkinnassa avustajaa (ETL 22.7.2011/805 4:10 §). Esitutkintamateriaali on siis salassa 
pidettävää tietoa, mutta tuo salassapitovelvollisuus voi lakata tietyiltä osin, kun asia on ollut 
tuomioistuimessa vireillä (JulkL 21.5.1999/621 6:24§ ). Yleensä esitutkintamateriaali on kuitenkin 
siinäkin vaiheessa salassa pidettävää materiaalia, jos kyseessä on esim. seksuaalirikos ja 
asianomistajan henkilöllisyyttä suojellaan tällä tavoin. Salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa 
viranomaisen erikseen antamalla luvalla, jos salassa pidettävää materiaalia käytetään esim. 
tieteelliseen tutkimukseen ja voidaan katsoa, että asiakirjan luovuttaminen tällaiseen tarkoitukseen 
ei loukkaa asianosaisten oikeuksia tai yksityisyyttä (JulkL 21.5.1999/805 7:28 §).  
 
Asiatuntijatodistelun kannalta on olennaista tutkia sitä, että onko asiantuntija asianosainen vai mikä 
hänen roolinsa on rikosprosessissa. Jos asiantuntijan katsotaan olevan ulkopuolinen henkilö, 
salassa pidettävän materiaalin luovuttaminen hänen käyttöönsä ei ole laillista. Oikeustieteen tohtori 
Markku Fredman on pohtinut salassa pidettävän materiaalin luovuttamista asiantuntijalle ja 
ylipäätään asiantuntijan roolia rikosasian yhteydessä sähköpostissaan 26.10.2016. Taustana 
hänen pohdinnalleen on ollut se, että käräjäoikeus eväsi tiettyyn rikosasiaan liittyen vastaajalta 
oikeuden antaa esitutkintamateriaalia asiantuntijalle, eikä asiantuntija näin ollen voinut laatia 
lausuntoa esitutkintamateriaalin pohjalta. Käräjäoikeuden kärjistetty näkökulma oli se, että 
asiantuntija on rinnastettavissa täysin ulkopuoliseen henkilöön eikä niinkään asianosaiseen 
rikosasiassa. Fredman aloittaa pohdintansa sillä, että julkisuuslaki säätelee esitutkintamateriaalin 
osalta sen salassapitoa ja luovuttamista “ulkopuoliselle”. Fredman toteaa myös, että asianosaista 
itseään koskevat tiedot on annettavissa aina. Julkisuuslain mukaan asianosainen ei saa ilmaista 
sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita, 
kuin asianosaista itseään. Fredman on ottanut kantaa siihen, että itse asiantuntijalausuntoa, joka 
on todiste, koskee tarkasti säädelty laki eli oikeudenkäymiskaari, tarkemmin sanottuna 
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oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 pykälä. Fredman on lähestynyt asiantuntijalausunnon 
hankinnan osalta, tai pikemminkin sen osalta, että asiantuntijalausuntoa ei kyetty hankkimaan niin, 
että se olisi pohjautunut esitutkintamateriaaliin, siten, että kyseisessä asiassa olisi voitu käyttää 
paremminkin termiä “laintulkintaselvitys”. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 4 pykälän mukaan 
asianosainen saa hankkia oikeudellisen laintulkintaselvityksen. Toisena vaihtoehtona Fredman on 
pohtinut sitä, että olisiko asiantuntija voinut olla asianosaisen avustajan käyttämä avustaja, koska 
asianosaisella on oikeus käyttää useampaa avustajaa. Jos katsottaisiin, että asiantuntija olisikin 
avustajan käyttämä avustaja, asiantuntija itsessään tulisi salassapitovelvolliseksi julkisuuslain 6 
luvun 23 pykälän nojalla. Fredman on ottanut esille sen, että avustaja saa käyttää työssään 
apulaisia (esim. sihteeri, tulkki ym.), jotka myös tulevat salassapitovelvollisiksi saman pykälän 
nojalla. Tällaisella apulaisella on oikeudenkäymiskaaren mukaan todistamiskielto, mutta apulainen 
voidaan määrätä todistamaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 15 pykälän ensimmäisessä 
momentissa säädetyillä edellytyksillä. Fredman on pohtinut, että jo edellä mainituilla perusteilla 
asianajaja saisi luovuttaa salassa pidettävää esitutkintamateriaalia asiantuntijalausunnon 
laatimista varten, koska kyseessä on Fredmanin mielestä “muuten avustajan apuna” oleva henkilö. 
Fredman on ottanut vielä kantaa sähköpostissaan, että jos käräjäoikeuden linjaus tässä asiassa 
on jatkossa tällainen, puolustus ei voisi käytännössä ennen pääkäsittelyä hankkia mitään 
asiantuntijatodistelua asiassa. Fredmanin mielestä on selvää, että tällainen lain tulkinta ei voi olla 
oikein ja se on osapuolten kannalta epätasa-arvoista. Fredman on todennut myös kirjassaan 
Puolustajan rooli, että perusperiaatteena oikeudenmukaisessa oikeudenkännissä on se, että 
asianosaisen on saatava itse hankkia todistelua ja pystyttävä tekemään se viranomaisten 
estämättä (Fredman, M. 2018, 123). 
 
Yhteenvetona vastaajan mahdollisuuksiin asiantuntijatodistelun hankinnasta ja siitä, että onko 
vastaajan oikeusturvaa rajoitettu jollakin lailla, voidaan todeta, että tietyt tahot tulkitsevat lakia eri 
tavalla. Se, että lakia tulkitaan eri tavalla, ei kuitenkaan saisi vaarantaa yksilön perustuslaillista 
oikeutta oikeusturvaan. Suomessa on olemassa niin sanottu säädöshierarkia, jonka mukaan 
perustuslaki on hierarkiassa kaikkein ylimpänä, eikä alemman tasoinen lainsäädäntö saa olla 
ristiriidassa ylemmän tason lainsäädännön kanssa, puhumattakaan siitä, että jokin kansallinen 
lainsäädäntö olisi ristiriidassa Euroopan unionin yhteisölainsäädännön kanssa (Eduskunta 2018, 
viitattu 26.11.2018).  
 



  

20 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata seuraaviin tutkimusongelmiin: mitä on asiantuntijatodistelu, 
miten asiantuntijatodistelu ja todistelu eroavat toisistaan, mikä on asiantuntijatodistelun rooli 
rikosprosessissa, kuka on asiantuntija ja kuka hankkii asiantuntijatodistelua sekä ehkäpä 
suurimpana kysymyksenä vastaajan oikeusturvan toteutuminen asiantuntijatodistelua hankkiessa. 
Tavoitteena oli vertailla sitä, että onko julkisuuslaki jollain tavalla ristiriidassa yksilön oikeusturvan 
kanssa. Opinnäytetyön yksi tavoitteista oli myös toimia niin sanotusti teoriaa esittelevänä teoksena, 
jossa käydään läpi rikosprosessi käsitteenä ja luetellaan todistelua ja asiantuntijatodistelua 
koskevaa lainsäädäntöä sekä viimeisenä käydään läpi niitä lainkohtia tai käytäntöä, joka voi 
vaikuttaa salassa pidettävän materiaalin luovuttamiseen asiantuntijalle lausunnon laatimista varten 
eli suoraan siihen, mikä mahdollisuus vastaajalla on tosiasiallisesti hankkia asiantuntijatodistelua.  
 
Johtopäätöksenä tutkimukselleni voisin todeta, että vaikkakaan suoranaisesti vastaajan 
oikeusturvaa ei ole loukattu sillä, että asiantuntijatodistelun hankinta voidaan tehdä vastaajalle 
hankalaksi, tulisi salassa pidettävän materiaalin luovuttamisesta asiantuntijatodistelun käyttöön 
saada mahdollisesti selvempää oikeuskäytäntöä ja mahdollisesti jopa tarkastella julkisuuslakia 
perustuslaillisesta sekä Euroopan Unionin ihmisoikeussopimuksellisesta näkökulmasta uudelleen. 
Tutkimusta tehdessä huomasin myös, että todistelu sekä asiantuntijatodistelu rikosasiassa ovat 
hyvin laajoja käsitteitä ja todisteluun liittyy paljon lainsäädäntöä sekä oikeuskirjallisuutta, jonka 
tarkempi tutkiminen olisi vaatinut huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja. Koko todistelun 
luonteen ja siihen liittyvien sääntöjen kokonaishahmottaminen oli hyvin haastavaa. Opinnäytetyön 
tekeminen tästä aiheesta on lisännyt huomattavasti tietopohjaani itse rikosprosessin kulusta ja siitä, 
kuinka paljon rikosprosessiin käsitteenä kuuluu asioita, joita en välttämättä ole ennen huomannut. 
Uskon, että jo hieman rikosoikeuteen perehtynyt ihminen päätyy myös samanlaiseen 
lopputulokseen lukiessaan tätä opinnäytetyötä.  
 
Tämä opinnäytetyö sisältää mielestäni paljon oikeudellista pohdintaa rikosoikeuden 
asiantuntijoiden teoksista ja on selvää, että lakeja voidaan tulkita hyvin eri tavalla henkilöstä 
riippuen. Oikeudellisen pohdinnan ja Suomen lainsäädännön tarkka lukeminen vaatii jonkin verran 
lakitekstin ymmärtämistä jo etukäteen, jotta sen sisältö hahmottuu lukijalle selkeänä. Työssäni on 
paljon edellä mainittua tekstiä ja se voi tuntua jostakin lukijasta raskaalta lukea. 
Ammattikorkeakoulupohjalta pelkästään tällaisen työn tekeminen olisi ollut haastavaa, mutta koska 
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minulle on ehtinyt kertyä alalta jo jonkin verran työkokemusta, en kokenut työn kirjoittamista liian 
raskaana. Se, että valitsin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi teoreettisen tutkimuksen, oli 
onnistunut ja realistinen valinta tällä aikataululla, joka minulla opinnäytetyön tekemistä varten oli. 
Aiheen tutkiminen esimerkiksi haastattelujen avulla olisi vienyt paljon aikaa, mutta olisi 
mielenkiintoista nähdä, että jatkossa joku tekisi saman tyylisestä aiheesta myös laadullisen 
tutkimuksen ja haastattelisi rikosoikeuden ammattilaisia.  
 
Aloituskeskustelu tälle opinnäytetyölle oli jo huhtikuussa 2018 ja tarkoituksenani oli saada 
opinnäytetyö valmiiksi kevään 2018 aikana. Huomasin kuitenkin, että hektinen työtilanne 
yhdistettynä opinnäytetyön kirjoittamiseen ei ollut paras mahdollinen yhdistelmä ja päätin siirtää 
opinnäytetyön kirjoittamisen syksyyn 2018. Ohjausseminaaria varten minulla oli kirjoitettuna noin 
puolet koko työstä ja koin, että ohjausseminaarin jälkeen sain työhöni järjestelmällisyyttä ja 
logiikkaa, joka ei vielä ohjausseminaaria ennen ollut selvillä. Ohjausseminaarin pidin marraskuussa 
2018 ja esitysseminaarin pidän myös marraskuussa 2018. Aikaresurssien puutteellisuuden vuoksi 
opinnäytetyöni jäi vielä pintaraapaisuksi siitä, mitä aiheesta olisi voinut kirjoittaa, mutta koen 
saaneeni aikaiseksi hyvän tutkimuksen tärkeästä aiheesta, joka näillä resursseilla on ollut 
mahdollista toteuttaa. Sain kaikkiin tutkimusongelmiini vastaukset, mutta jatkotutkimukselle olisi 
myös vielä tilaa. Jatkokehittämisideoina voisin mainita esimerkiksi vastaajan tosiasiallisen 
oikeusturvan toteutumisen tarkastelua Suomessa ja julkisuuslain tarkempaa tulkintaa salassa 
pidettävän materiaalin osalta. Uskon, että myös oikeustieteitä yliopistossa opiskeleva saisi 
asiantuntijatodistelusta rikosprosessissa hyvän pro gradu -aiheen.  
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