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1  JOHDANTO 

 

1.1 Aiheen valinta ja siihen johtaneet syyt 

 
Entisen Miss Helsingin pahoinpitelyn käsittely jatkuu lähiaikoina Helsingin 
hovioikeudessa. Sekä pahoinpitelystä tuomittu avopuoliso että syyttäjä ovat 
valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta.  
Syyttäjää kaihertaa käräjäoikeuden antamassa tuomiossa erityisesti hyödyn-
tämiskielto. Oikeus päätti puolustuksen vaatimuksesta, että koska Miss Hel-
sinki ei halunnut tulla rikoksesta missään vaiheessa kuulluksi, myöskään to-
distajat eivät saisi kertoa, mitä he ovat tapahtumista kuulleet. Oikeus käytän-
nössä vaiensi kolme jutun avaintodistajaa. 
 
– Sitä oli mahdotonta hyväksyä. Käräjäoikeus sekoitti läheisomaissuojaan 
kuuluvan oikeuden olla todistamatta ja hyödyntämiskiellon. Kyllähän jossain 
amerikkalaisissa televisiosarjoissa kuulopuhetodistelulle huudetaan vastalau-
seita, mutta sellainen ei Suomessa päde. Tiedon lähde ei voi päättää, ketä to-
distajia kuullaan, kihlakunnansyyttäjä selvittää. 
 
– Tulee mieleen, että jos kysymys olisi henkirikoksesta ja tappaja olisi kertonut 
teosta kaverilleen, miten tekijä voisi vaatia oikeudessa, ettei niitä tietoja voisi 
käyttää? (Seiska, 7.10.2016) 
 

 

Lähisuhdeväkivalta on vakava ja ajankohtainen ongelma. Lähisuhdeväkivalta esiintyy uu-

tisotsikoissa vähän väliä, mikä kertoo myös aiheen ajankohtaisuudesta. Viimeisten vuosi-

kymmenien aikana aihetta on tutkittu paljon, jotta pystyttäisi löytämään keinoja, joilla voi-

taisi auttaa niin uhreja kuin tekijöitäkin väkivaltakierteen katkaisemiseksi. 

 

Tutkimukset lähisuhdeväkivallan yleisyydestä perustuvat pääasiassa poliisin saamiin rikos-

ilmoituksiin ja hälytystehtäviin, sekä tehtyihin uhritutkimuksiin. Uhritutkimuksia teetetään 

säännöllisesti laajalla otoksella, koska poliisin lähteet kertovat vain siitä rikollisuudesta mikä 

on poliisille ilmoitettu. Näiden lisäksi on teetetty erityisesti naisille kyselytutkimuksia, joi-

den tarkoituksena on selvittää heidän kokemuksiaan väkivallasta. (Niemi-Kiesiläinen, 30). 

 

Tämä ei mielestäni anna luotettavaa kuvaa lähisuhdeväkivallan yleisyydestä, sillä aihe koe-

taan yhteiskunnassamme ja erityisesti miesten osalta erityisen arkaluontoisena tai ehkä voisi 
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puhua jopa tabusta. Yhtä lailla tutkimuksia tulisi suunnata yhä enemmän miesten ja myös 

aikuisten lasten suuntaan, sillä tänä päivänä lähisuhdeväkivalta ei suinkaan kohdistu aina 

vain naisiin, vaikkakin tilastollisesti naisuhreja on edelleen valtaosa. Miehillä kynnys ilmoit-

taa naisen tekemästä väkivallasta on huomattavasti korkeampi, kuin päinvastaisessa tapauk-

sessa. Tätä teoriaa tukee omat työelämässä tehdyt havaintoni. 

 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähi-

suhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, mikä on 0,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 69,0 prosenttia oli naisia. Perhe- ja lähisuhdeväkival-

lasta 40,6 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa. Perhe- ja lähisuhdeväki-

valtaan syylliseksi epäillyistä 77,9 prosenttia oli miehiä. Uhreista neljännes oli alaikäisiä. 

(Tilastokeskus 2017.) 

 

Suuri osa lähisuhdeväkivallasta ei tule koskaan poliisin tietoon. Nimenomaisesti lähisuhde-

väkivallan osalta asiaa on vaikea arvioida, mutta eri tietolähteiden avulla voidaan arvioida 

poliisille ilmoittamista yleisellä tasolla. Esimerkiksi poliisibarometrin mukaan vain noin 

puolet väkivallan uhreista on tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille. Yleisimmät syyt ilmoituk-

sen tekemättä jättämiseen ovat olleet asian kokeminen yksityiseksi tai se, että rikosta ei ole 

koettu kyllin vakavaksi. (Poliisibarometri 2018, 77) 

 

Valitsin tämän aiheen, koska kuten uutisesimerkistäkin käy ilmi, ei lähisuhdeväkivaltarikos-

ten todistelu ole aina mutkatonta.  Monesti väkivallan uhri vähättelee tapahtumien vaka-

vuutta ja joskus uhri on jopa pyytänyt, ettei poliisi tekisi asiasta rikosilmoitusta, vaikka hä-

nen kärsimyksensä olisikin selvästi nähtävissä. Halusin lähteä tutkimaan tarkemmin sitä, 

millaisia ongelmia tapausten käsittelyissä ilmenee ja millaisiin lopputuloksiin tuomioistui-

messa päädytään. 

 

 

1.2 Lähisuhdeväkivalta käsitteenä 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan henkilön väkivaltaista toimintaa nykyistä- tai entistä 

kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistä kohtaan. Lähisuhdeväkivalta voi 

johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriintymiseen, perustar-

peiden tyydyttämättä jättämiseen tai jopa pahimmillaan kuolemaan. Lähisuhdeväkivalta si-

sältää ilmeisimpien väkivallan tekojen lisäksi myös laiminlyönnin ja tekemättä jättämisen. 

(THL 2017.) 
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Perheenjäsenten väliselle väkivallalle altistuminen on lapselle yhtä haitallista, kuin suoran 

väkivallan kohteena oleminen. Siksi on erityisen tärkeää, että viranomaiset osaisivat tunnis-

taa työtehtävillään lähisuhde- ja perheväkivallan merkit. Kaikissa yhteiskunnissa lähisuhde- 

ja perheväkivalta kohdistuu useammin naisiin ja lapsiin, kun miehiin. Miesten kokema vä-

kivalta on useammin tuntemattomien tekemää ja tapahtuu julkisessa tilassa. Kyselytutkimus-

ten mukaan naisista ja miehistä suunnilleen yhtä moni on kokenut parisuhdeväkivaltaa, 

mutta vakava väkivalta kohdistuu useammin naisiin ja naisten saamat väkivallasta koituneet 

vammat ovat usein vakavampia. Parisuhdeväkivaltaan kuolleet ovat suuriltaosin naisia. 

(THL 2017.)  

 

Vaikka suuri osa lähisuhdeväkivalta tapauksista täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkis-

tön, niin silti lähisuhdeväkivaltaan liittyy usein myös lievempiä rikoksia, joita ei yleensä 

joko ilmoiteta tai sen enempää tutkita. Tällaisia esimerkkejä voisi olla laiton uhkaus ja kun-

nianloukkaus. Usein erotilanteessa tyypillisiä rikoksia ovat kotirauhan rikkominen ja omai-

suuden vahingoittaminen. Suuri syy sille, ettei tällaisia rikoksia tutkita on se, että ne ovat 

asianomistajarikoksia. Uhrin täytyy siis itse vaatia asiassa rangaistusta ja pyytää syytteen 

nostamista. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 82). 

 

1.3 Työn rajaus, rakenne ja tavoite 

Lähisuhdeväkivalta on käsitteenä niin laaja, että päädyin rajaamaan työni käsittelemään ai-

noastaan tuomioistuimeen päätyneitä, syyttäjävetoisia lähisuhdeväkivaltarikoksia. Tarkaste-

lun kohteeksi olen valinnut ainoastaan tapauksia, joissa väkivalta on ollut fyysistä, mutta ei 

kuitenkaan kuolemaan johtanutta tai seksuaalista. Lievät tapaukset olen jättänyt myös tar-

kastelun ulkopuolelle. Valikoidussa juttuotannassa asianosaiset ovat täysi-ikäisiä eli vähin-

tään 18-vuotiaita. Erityisen tarkastelun kohteena tässä työssä on tuomioistuimessa tapahtu-

nut todistelu sekä sen analysointi. Näin ollen en käsittele lähisuhdeväkivalta tapausten so-

vittelua työssäni lainkaan. Tämä työ pohjautuu Suomen lainsäädäntöön eli ulkomaiden oi-

keuskäytännöistä tämä työ ei anna kuvaa. 

Tämä opinnäytetyö koostuu kahdeksasta pääluvusta, joista ensimmäinen johdattelee lu-

kijan aiheen äärelle, sekä antaa mielikuvan ongelman laajuudesta valtakunnallisella ta-

solla. Mielestäni tiivis esittely on perusteltua, koska kyseessä on ammattikorkeakoulu ta-

son opinnäytetyö ja työn keskiössä on tuomioistunkäsittelyyn sijoittuva todistelu. Sa-

masta syystä työssä ei ole käsitelty lähisuhdeväkivaltarikosten historiaa, vaikka se olisi 
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antanut kattavamman kuvan siitä, millä tavoin asenteet lähisuhdeväkivaltaa kohtaan ovat 

muuttuneet vuosien saatossa. 

Toisessa luvussa kuvaan lähisuhdeväkivaltaan liittyvää lainsäädäntöä tunnusmerkistöläh-

töisesti. Kolmas pääluku käsittää rikosasian asianosaisten määrittelyn, sekä asianomista-

jan roolin erityispiirteet lakiuudistuksen jälkeen. Neljäs luku käsittelee lähisuhdeväkival-

tarikosten todistelukeinoja teoriassa. Viidennessä luvussa kerron tarkemmin tutkimuk-

seni kulun, sekä siihen liittyvät velvoitteet. Kuudennessa luvussa käsittelen aineistoani ja 

sen tuloksia. Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa kokoan työtä tehdessä heränneitä 

ajatuksia yhteen. 

Työni tavoitteena on perehtyä tarkemmin oikeuskäytäntöön lähisuhdeväkivaltarikosten 

osalta ja saada kuva tuomioistuimessa tapahtuvasta todistelusta ja eri todistelukeinojen 

näyttöarvosta syyksi lukuun nähden. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia ongelmia lähi-

suhdeväkivaltarikosten todistelussa ilmenee tuomioistuinkäsittelyssä? 

 

1.4 Tutkimusmenetelmästä 

Tässä työssä käytän tutkimusmenetelmänä oikeusdogmaattista tutkimusta. Oikeusdogmatii-

kan tehtäviin kuuluu muun muassa oikeusjärjestyksen normien sisällön selvittäminen ja tut-

kiminen eli tulkitseminen, sekä oikeus säännösten systematisointi, jolla voidaan kehittää oi-

keudellisen ajattelun käsitteiden ja niiden välisten suhteiden muodostamaa järjestelmää 

(Aarnio 1989, 288-293). Toisaalta työni on myös osaltaan kvalitatiivista tutkimusta, sillä 

analysoin työssäni Helsingin hovioikeuspiirin pahoinpitelytapauksia vuodelta 2018, joista 

on valitettu hovioikeuteen. Mielestäni menetelmä soveltuu tämänkaltaiseen tutkimukseen 

hyvin, pienen otoskoon vuoksi. Kerron tutkimuksen menetelmästä tarkemmin viidennessä 

luvussa. 

 

Käytän työssäni hovi- ja käräjäoikeuden päätösten lisäksi ensisijaisesti aiheeseen liittyvää 

ajantasaista lainsäädäntöä, hallituksen esityksiä, lainopillista kirjallisuutta ja tutkielmia. 

Lähdeaineistoon sisältyy myös pro gradu -tutkielma ja lakiasiantuntijoiden artikkeleja. 
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2 LÄHISUHDEVÄKIVALTA RIKOSLAIN NÄKÖKULMASTA 

 

2.1 Pahoinpitelyn tunnusmerkistö 

 

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä 
vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedot-
tomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon 
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava. 
(Rikoslaki 21.4.1995/578, 21 luku, 5§) 

 

 

Pahoinpitelyn tunnusmerkistö voi täyttyä kahdella tavalla, joko tekotavan tai teosta aiheutu-

neen vahingon perusteella. Tekotavan osalta tunnusmerkistö täyttyy, kun pahoinpitelyyn liit-

tyy fyysistä väkivaltaa, vaikka kohteelle ei syntyisikään minkäänlaisia näkyviä vammoja, 

ruhjeita tai jälkiä. Vammaa tai muuta terveyteen liittyvää vahinkoa ei edellytetä syntyvän, 

koska fyysinen väkivalta itsessään jo loukkaa uhriksi joutuneen fyysistä koskemattomuutta. 

Mikäli teosta on aiheutunut sen kohteelle kipua, teolla on vahingoitettu terveyttä tai saatettu 

uhri tiedottomaan tai vastaavaan tilaan, niin silloin tekotavalla ei ole minkäänlaista merki-

tystä, vaan tunnusmerkistön katsotaan täyttyvän aiheutettujen seurausten perusteella. (Savo-

lainen 2007, 26). 

 

Pahoinpitelyn tunnusmerkistö huomioi myös henkisen väkivallan. Muun, kuin fyysisen vä-

kivallan kohdalla, rangaistavuuden edellytyksenä on, että teko aiheuttaa uhrille jonkin lain-

kohdassa mainitun seurauksen, kuten psyykkisen vamman. Syytteitä kuitenkaan henkisestä 

pahoinpitelystä ei valitettavasti juuri nosteta, vaikka laki sen mahdollistaakin. Syy tähän on 

yksinkertaisesti se, että syy-yhteyttä henkisen väkivallan ja terveyden vahingoittamisen vä-

lillä on hyvin vaikea todistaa. Tämän lisäksi seurauksen tulee olla tahallinen, eli tekijän tulee 

tietää ennalta, millaista vahinkoa hän uhrilleen saa aiheutettua toiminnallaan. (Niemi-Kiesi-

läinen 2004, 86). 

 

Puhuttaessa tiedottomaan tilaan saattamisesta tai sitä vastaavasta tilasta, tarkoitetaan yleensä 

vaaratonta nukuttamista, tahdonvastaista hypnoosia tai huumaamista lääkkeiden avulla. Täl-

laisissa tapauksissa seurausten aiheuttaminen tulee myös olla tahallista, jotta teosta voidaan 
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rangaista. Näin ollen, seurausten aiheuttamiseen ei tarvitse aina liittyä fyysistä pahoinpite-

lyä, niin kuin moni sen mieltää. Seuraus voidaan toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi 

hyväilemällä voidaan tartuttaa tauteja ihmisestä toiseen. Myös toisen ihmisen myrkyttämi-

nen on pahoinpitely, ilman varsinaista väkivallan käyttöä. (Savolainen 2007, 27). 

 

 

2.2 Törkeä pahoinpitely 

 

Jos pahoinpitelyssä 
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaa-
rallinen tila 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai 
3) käytetään ampuma – tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hen-
genvaarallista välinettä 
Ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, on tuomittava törkeästä 
pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuo-
deksi. Yritys on rangaistava.  
(RL 21:6§). 

 

 

Se, millaisia vammoja uhrille on pahoinpitelystä tullut ja minkälaista tekovälinettä on käy-

tetty, ovat ratkaisevia tekijöitä pohdittaessa sitä, onko pahoinpitely törkeä. Lisäksi teon tulee 

olla kokonaisarvostelultaan törkeä. Rangaistus voi olla huomattavasti kovempi, kuin perus-

muotoisen pahoinpitelyn osalta, josta maksimi rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Törke-

ästä pahoinpitelystä voi pahimmillaan joutua vankilaan 10 vuodeksi. (Niemi-Kiesiläinen 

2004, 87). 

 

Vaikealla ruumiinvammalla tarkoitetaan esimerkiksi näön, kuulon tai puhekyvyn täydellistä 

menettämistä tai huomattavaa heikkenemistä. Lisäksi sillä voidaan tarkoittaa raskauden kes-

keytymistä naisen sitä tahtomatta, pysyvää tai pitkäaikaista terveydellistä vahinkoa, sekä 

haavaa tai sairautta, jonka on aiheuttanut hengenvaaran. (Savolainen 2007, 28). 

 

Vaikea ruumiinvamman lisäksi, törkeän pahoinpitelyn seurauksena voivat olla myös vakava 

sairaus tai hengenvaarallinen tila. Se, onko aiheutettu sairaus pysyvä, ei ole relevanttia mie-

tittäessä sairauden vakavuutta. Esimerkkinä vakavasta sairaudesta mainittakoon HI-virus. 

Törkeän pahoinpitelyn yleisin tekotapa on puukotus, jolloin puukotuksesta syntyneiden 
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vammojen voidaan katsoa aiheuttavan hengenvaaran. Näin ollen se, että pahoinpitely teh-

dään hengenvaarallisella tavalla, ei riitä täyttämään törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistöä 

hengenvaarallisen tilan osalta. (Savolainen 2007, 28). 

 

Törkeän pahoinpitelyn luokitteluperusteisiin kuuluu se, että rikoksen tekotapa on erityisen 

raaka tai julma. Hallituksen esityksessä (94/1993) ilmenee näiden kahden termin välinen ero. 

Esimerkiksi jos pahoinpitely tapahtuu potkimalla uhria päähän, pidetään tekoa raakana. Sil-

loin, kun uhri taas on puolustuskyvytön, teko on julma. Mainittakoon vielä, että kuristaminen 

pahoinpitelyn yhteydessä ei tee teosta automaattisesti törkeää. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 90). 

 

Pahoinpitely yleensä luokitellaan törkeäksi silloin, kun se on tehty hengenvaarallisella väli-

neellä, kuten esimerkiksi ampuma- tai teräaseella. Tällaisissakin tapauksissa toki edellytyk-

senä on se, että teko on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Arvostelussa on koettu 

ongelmalliseksi se, että mitä tarkoitetaan ampuma- ja teräaseisiin rinnastettavalla hengen-

vaarallisella välineellä. Laissa on käytetty aikaisemmin termiä ”muu hengenvaarallinen vä-

line”, mutta se muutettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 1995. Muutoksella pyrittiin siihen, 

että varsinaisesta aseen käytöstä langetettaisiin kovempi tuomio, kuin esimerkiksi laudan-

pätkien tai kivien käytöstä, vaikka niitäkin voidaan käyttää hengenvaarallisella tavalla. 

(Niemi-Kiesiläinen 2004, 89). 

 

Ampuma-aseeseen rinnastettaviksi hengenvaarallisiksi esineiksi luokitellaan esimerkiksi 

erilaiset pommit, myrkylliset tai tukahduttavat kaasupanokset ja räjähteet. Teräaseisiin eli 

muun muassa tikareihin, stiletteihin ja pistimiin rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä 

taas ovat esimerkiksi jousipatukka ja nyrkkirauta, sekä erilaiset ketjusta, kaapelista, metalli-

putkesta tai vaijerista valmistetut ja niihin rinnastettavat lyömäaseet. (HE 66/1988).  
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3 RIKOSASIAN ASIANOSAISET 

 

3.1 Määritelmä 

 

Rikoksen uhriksi joutunut henkilö on rikosasian asianomistaja. Rikoksesta epäiltyä henkilöä 

kutsutaan esitutkinnassa epäillyksi ja oikeudenkäynnissä syytetyksi tai vastaajaksi. Myös 

syyttäjä on oikeudenkäynnissä yksi asianosaisista.  

 

Todistajana esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä voidaan kuulla henkilöä, jolla on omakoh-

taisia havaintoja tai tietoja oikeudenkäynnin kohteena olevasta asiasta. Todistaja ei ole ri-

kosasian asianosainen, eikä hän saa olla läsnä oikeudenkäynnissä muuten kuin oman todis-

tajanlausuntonsa antamisen ajan. 

Asianosaiset ovat oikeutettuja olemaan läsnä koko oikeudenkäynnin ajan (OK 15:1) ja heillä 

on oikeus esittää tuomioistuimelle haluamansa näytöt käsiteltävään asiaan liittyen. Lisäksi 

heillä on oikeus antaa lausunto esitetyistä todisteista, jollei laissa ole toisin säädetty (OK 

17:1). Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL 689/177) säädetään, että asianosaisella 

on ehdoton tiedonsaantioikeus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hän saa automaatti-

sesti tuomiojäljennöksen oikeudelta (ROL 11:12§). 

 

3.2 Asianomistajana oikeudenkäynnissä 

Asianomistajalla on niin sanottu negatiivinen totuusvelvollisuus eli hänellä ei ole asemansa 

nojalla velvollisuutta lausua käsiteltävään asiaan mitään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asi-

anomistajan ei tarvitse perustella vaitioloaan millään tavoin, toisin kuin todistajan asemassa 

olevan (HE 46/2014). Asianomistaja on kuitenkin velvollinen puhumaan totta siltä osin, kun 

hän päättää asiaan jotakin lausua (ETL 25 ja ROL 6:5§).  

OK 17 luvun uudistus astui voimaan 1.1.2016, jonka myötä asianomistajaa, jolla ei ole vaa-

timuksia asiassa, kohdellaan oikeudenkäynnissä todistajana. Ennen muutosta, heitä kohdel-

tiin kuultavina. Uudistuksella haluttiin poistaa kokonaan lainsäädännöstä kuultavien ryhmä, 

koska kuultavien saattoi olla hankala ymmärtää asemaansa oikeudenkäynnissä. (HE 

46/2014). Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17§:ssä säädetään seuraavasti: 
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Asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, si-
sarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, jolla 
on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen 
suhde asianosaiseen, saa kieltäytyä todistamasta. Jos 1 momentissa tarkoitettu 
henkilö suostuu todistamaan tuomioistuimessa, suostumusta ei voida peruut-
taa, ellei muusta tässä luvussa säädetystä salassapitovelvollisuudesta tai vai-
tiolo-oikeudesta muuta johdu. (OK 17:17§) 
 

 

Uudistus hankaloittaa lähisuhdeväkivaltatapausten henkilötodistelua, sillä nyt aiempaa use-

ammalla henkilöllä on oikeus kieltäytyä todistamasta. Pykälässä mainittu sukulaisuuteen rin-

nastettavalla suhteella viitataan muun muassa uusioperheisiin, jolloin äiti-ja isäpuolet voi-

daan katsoa olevan lähisukulaisia. Tämän lisäksi pykälää muutettiin niin, että kihlattu muu-

tettiin avopuolisoksi ja pykälästä poistettiin kokonaan ottovanhempi/-lapsi suhde. (HE 

46/2014) 

 

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa todistelulla on suuri merkitys, mutta nämä edellä kuvatut oi-

keudet aiheuttavat ristiriidan. Tekijä tulisi saada teostaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, 

mutta ilman todisteita, syytteen toteennäyttäminen on hankalaa. Usein uhri on teon ainoa 

todistaja, eikä muuta näyttöä välttämättä ole saatavilla. Tässä lähisuhdeväkivallan erityis-

luonne käy haasteelliseksi lainsäädännön osalta. 

 

Lainsäädännöstä löytyy kuitenkin pykälä, johon vedoten todistajan asemassa olevan asian-

omistajan, jolla ei ole vaatimuksia, vaitiolo-oikeus voidaan tuomioistuimen toimesta murtaa, 

mikäli on perusteltua epäillä, ettei henkilö ole itse saanut päättää vaitiolo-oikeutensa käyttä-

misestä (OK 17:18). Murtamiskynnys tulee pitää matalalla, jotta tekijälle ei muodostu auto-

maation omaista kuvaa siitä, että painostamalla uhri saadaan pysymään vaiti. Vaitiolo-oi-

keuden murtamisesta voi tehdä päätöksen ainoastaan viranomainen. Tällä pyritään estämään 

mahdolliset kostotoimenpiteet uhria kohtaan. Näytön saamiseksi painostukselle, tuomiois-

tuin voi käyttää kyselyoikeuttaan ja esittää todistamasta kieltäytyvälle uhrille haluamiaan 

kysymyksiä. Tuomioistuin voi murtaa vaitiolo-oikeuden myös silloin, jos vaikenemiselle ei 

kyetä ilmaisemaan järkeenkäypää syytä, eikä väkivallan uhkaa voida sulkea pois. (Pölönen 

ja Tapanila 2015, 310). 
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4 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN TODISTELU 

 

4.1 Todistelusta yleisesti 

Tuomioistuimen tulee pyrkiä selvittämään aineellinen totuus, jotta he voivat päättää rikos-

oikeudelliseen vastuuseen saattamisesta. Heidän tulee selvittää kaikki mahdolliset seikat kä-

siteltävänä olevaan asiaan liittyen ja tehdä huolellinen harkinta näiden seikkojen pohjalta. 

Jotta aineelliseen totuuteen voidaan päästä, tulee tuomioistuimen hyödyntää todistuskeinoja 

tapauskohtaisesti sekä muita seikkoja, jotka ilmenevät oikeudenkäyntiaineistosta tai on muu-

toin noussut esiin rikosprosessin aikana. Tuomioistuimella on niin sanottu ratkaisupakko eli 

asiasta tulee tehdä päätös. Lopputulos on niin sanottu prosessuaalinen totuus. (Lappalainen 

2001, 127-129). Todistelu on avain asemassa totuuden selvittämisen kannalta. 

 

Todistelu tarkoittaa sitä, kun todisteet esitetään tuomioistuimelle oikeuden pääkäsittelyssä. 

Sillä voidaan tarkoittaa myös tosiseikkojen selvittämistä kokonaisuutena, joka sisältää todis-

teiden esittämisen lisäksi myös näytön arvioinnin. Todistelun tarkoitus on selvittää käsitel-

tävänä olevan asian tapahtumien kulku. (Lappalainen 2012, 587-588). Todistelua tapahtuu 

myös rikosasian esitutkinnassa, kun pyritään selvittämään mahdollinen tapahtunut rikos sekä 

nimeämään epäilty (Pölönen 2003, 100-103). Todistelun tarkoitus on selvittää se, pitääkö 

oikeustosiseikkoja koskevat väitteet paikkansa (Lappalainen 2012, 588). Tämän jälkeen tuo-

mioistuimen tulee harkita sitä, riittääkö esitetty näyttö tuomitsemiskynnyksen ylittämiseen 

(Pölönen 2003, 155). 

 

Oikeudenkäymiskaaressa säädettyjä todistuskeinoja ovat kirjalliset todisteet, reaaliset eli 

asiakirjatodisteet sekä katselmus. Kirjallisten todisteiden ja katselmuksen ero on siinä, että 

kirjallisissa todisteissa todistusarvo on kirjoituksen sisällössä eli sanallisessa informaatiossa. 

Katselmus taas on aistihavainto, jolla tuomioistuin pyrkii selvittämään asian kannalta mer-

kityksellisiä asioita. (Lappalainen 2001, 184-185). Henkilötodistelu sisältää asianosaisten, 

todistajien ja asiantuntijoiden kuulemisen todistelutarkoituksessa (Pölönen 2003, 105-106). 
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4.2 Henkilötodistelu 

Lähisuhdeväkivalta tapauksissa ei monestikaan ole asianosaispiirin ulkopuolisia todistajia. 

Tämä johtuu siitä, että lähisuhdeväkivalta tapahtuu usein yksityisessä tilassa eli käytännössä 

perheen kotona. Vaikka tapahtumille olisikin yksi tai useampi todistaja, saattaa heidän suh-

teensa asianosaisiin aiheuttaa ongelmia todistajan kieltäytymisoikeuden muodossa. Usein 

kyseessä ovat oikeudenkäymiskaaren tarkoittamat asianosaisten lähiomaiset. (Niemi-Kiesi-

läinen 2004, 317). 

Vaikka tapahtumalla ei olisikaan silminnäkijöitä, voi kuitenkin löytyä todistajia, joiden ha-

vainnot tukevat epäsuorasti muuta näyttöä. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi naa-

puri, joka on kuullut avun huutoja tapahtuma-aikaan, henkilö, joka on nähnyt uhrin vammat 

tai henkilö, jolle uhri on kokemastaan kertonut. Tällaisilla niin sanotuilla aihetodisteilla ei 

ole merkittävää näyttöarvoa, mutta ne voivat tukea oikeustosiseikkojen olemassaoloa ja ovat 

näin ollen sallittuja. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 318 ja 329). 

Vain sellaista henkilöä, jolla on oikeus todistaa tutkittavana olevaa rikosta käsittelevässä 

oikeudenkäynnissä, saa kuulla todistajana myös esitutkinnan aikana. Lähtökohta todistajana 

toimimiselle on se, ettei todistaja saa olla asianosaisena tutkittavana olevassa rikoksessa. 

Todistajan asemaan siirtynyttä asianosaista voidaan kuulla, mutta silloin ei sovelleta, mitä 

OK 17:44 §:ssä säädetään todistajan vakuutuksesta ja 17:63 §:ssä pakkokeinoista todistajan 

kieltäytyessä todistamasta. Sama koskee niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet rikesakon tai 

rangaistusmääräyksen tutkittavana olevaan tekoon liittyen. (OK 17:29§) 

Poliisia koskee todistajan asemassa samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin henkilö 

todistajia. Poliisin tulee kutsuttaessa saapua tuomioistuimeen todistamaan esimerkiksi ha-

vaintojaan työtehtävältä, jolla on ollut. Poliisi ei saa kuitenkaan todistuksellaan syyllistyä 

virkavelvollisuutensa rikkomiseen, paljastamalla virkansa puolesta hänen tiedossaan olevia 

seikkoja asiaan liittyen. Todistuksen tulee siis perustua täysin omiin havaintoihin. 

 

4.2.1 Asianosaisen kuuleminen todistelutarkoituksessa 

Asianosaisten kertomukset ovat usein keskeisiä todistelukeinoja oikeudenkäynnissä, sillä 

heillä on yleisesti paras tietämys käsiteltävänä olevan jutun tosiseikoista. Asianosaisia kuul-

laan samalla tavalla, kuin todistajaakin, mutta asianosaisen prosessuaalinen asema voi vai-

kuttaa merkittävästikin kertomuksen näyttöarvoon. (Lappalainen 2001, 268). 



14 

 

 

Asianosaisilla on koko oikeusprosessin ajan niin sanottu itsekriminointisuoja eli kenenkään 

ei tarvitse myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Vastaajalla ei myöskään ole 

totuusvelvoitetta kertomustensa osalta. (Pölönen ja Tapanila 2015, 312). 

 

Rikosasian asianomistajalla saattaa olla ainoat välittömät havainnot tapahtuneesta teosta, jo-

ten näytön arviointia ei voida yleistämällä perustaa siihen, että asianomistaja tai syytetty 

omien intressiensä vuoksi kertoisi aina epäluotettavasti. Näytön tulee siis perustua objektii-

visiin ja sisällöllisiin seikkoihin. (Pölönen ja Tapanila 2015, 389). 

 

 

4.2.2 Esitutkintakertomus - kirjallista henkilötodistelua 

Lähtökohtaisesti tuomioistuimessa suullisesti kuullun todistajan lausumalla on enemmän 

näyttöarvoa, kuin todistajan esitutkintakertomuksella. Käytännössä siis OK 17:8§:n 4 koh-

dan mukaisesti, tuomioistuimen on evättävä esitutkintakertomus näyttönä, mikäli suullinen 

todistus on saatavilla (HE 46/2014). Kyseisen pykälän 5 kohdan mukaan voidaan myös kuul-

tavan todistajan lausuma evätä, mikäli todistajaa ei yrityksestä huolimatta olla tavoitettu ja 

saatu rikosasiassa tuomioistuimeen kuultavaksi. Tällöin todistajan esitutkintakertomusta 

voitaisiin hyödyntää todisteena (HE 46/2014). 

 

Tuomioistuimessa ei saa käyttää todisteena esitutkintapöytäkirjaan tai muulle 
asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa, ellei laissa toi-
sin säädetä, paitsi jos lausuman antajaa ei voida kuulustella pääkäsittelyssä 
tai pääkäsittelyn ulkopuolella taikka hän on jäänyt asianmukaisista toimenpi-
teistä huolimatta tavoittamatta, eikä asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää 
(OK 17:24§). 

 

Tämän kiellon tarkoitus on tehostaa todistelun välittömyyttä rikosasioissa, sillä vastaajalla 

tulee olla mahdollisuus esittää kysymyksiä myös sellaisille todistajille, jotka syyttäjä on ni-

mennyt todistamaan vastaajaa vastaan. Lisäksi vastaajalla on oikeus esittää kysymyksiä 

myös niille asianosaisille ja asiantuntijoille, joiden lausumia käytetään todisteena asiassa. 

Tästä säädetään Euroopan ihmisoikeus- sopimuksen 6 artiklan 3d kohdassa. (Jokela 2015, 

225). 
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Tilanteessa, jolloin kuultava on kertonut tapahtumista esitutkinnassa, mutta päättääkin olla 

vaiti oikeudessa, voidaan hänen esitutkintakertomustaan hyödyntää todisteena tietyissä ti-

lanteissa. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun kuultavan kertomus poikkeaa hä-

nen aikaisemmin kertomastaan tai jos kuultava kieltäytyy kertomasta joiltain osin asiasta. 

Tällöin voidaan esitutkintakertomusta käyttää todisteena siltä osin, kun kertomus poikkeaa 

esitutkintakertomuksesta tai mistä kuultava ei suostu lausumaan (OK 17:47). Esitutkintaker-

tomusta voidaan hyödyntää myös silloin, jos kuultavaa ei voida hänen tavoittamattomuu-

desta johtuen kuulla pääkäsittelyssä, eikä asian ratkaisua voida viivyttää (OK 17:24). Mikäli 

kuultava kieltäytyy todistamasta lähisukulaisuuteensa vedoten, tulee tuomioistuimen arvi-

oida, kuuluuko tämän esitutkintakertomus määrätä hyödyntämiskieltoon. Hyödyntämiskiel-

losta säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 pykälässä. 

 

4.3 Kirjalliset todisteet 

Tuomioistuimella on oikeus hyödyntää kaikkia sellaisia tietoja ja tietolähteitä, jotka ovat 

laillisesti saatavilla tai saatu tietoon asian käsittelyn aikana. Lisäksi tuomioistuimella on va-

paus arvioida todisteiden merkitystä kunkin käsiteltävän tapauksen kannalta. (Tolvanen ja 

Kukkonen 2011, 97). 

Kirjallisella todisteella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sisällöllä on todistusarvoa. Yleisesti ot-

taen kirjalliset todisteet ovat merkittävämpiä esimerkiksi talousrikoksissa, kuin pahoinpite-

lyissä. On kuitenkin myös lähisuhdeväkivallan kannalta merkittäviä kirjallisia todisteita, 

joilla tapahtunut väkivalta voidaan näyttää välittömästi toteen tai vaihtoehtoisesti tukea 

muuta jo olemassa olevaa näyttöä. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 351). 

On tavanomaista, että pahoinpitelytapauksissa esitetään kirjallisia todisteita sekä esine to-

disteita henkilötodistelun lisäksi. Esinetodisteita kutsutaan myös katselmusesineiksi. Kirjal-

linen todiste on asiakirja tai esimerkiksi tietokoneella oleva tallenne, jonka sisällöllä on näyt-

töarvoa asiassa. Ehkäpä tyypillisin kirjallinen todiste pahoinpitelytapauksissa on lääkärinto-

distus. Valokuvat taas luokitellaan esinetodisteeksi, vaikka usein ajatellaan niiden olevan 

kirjallisia todisteita. (Lappalainen ym. 2012, 621). 

Nykyään on tyypillistä, että teon vakavuus määrittää sen, kuinka perusteellisesti poliisi suo-

rittaa rikospaikkatutkinnan ja miten se kirjataan. Silminnäkijöiden puuttuessa rikospaikka-

tutkinnan merkitys korostuu entisestään (Niemi-Kiesiläinen 2004, 317). Henkirikoksen tai 
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törkeän pahoinpitelyn ollessa kyseessä, on rikospaikkatutkinta hyvinkin perusteellisesti suo-

ritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että valokuvia otetaan niin uhrista, rikospaikasta ja sen ympä-

ristöstä. Rutiinin omaisessa pahoinpitelytapauksessa rikospaikkatutkinta suoritetaan usein 

hyvin pintapuolisesti, eikä siitä laadita erikseen pöytäkirjaa. Tällöin on olemassa se riski, 

että oleellista todistusaineistoa voi joko hukkua tai jäädä huomaamatta. (Niemi-Kiesiläinen 

2004, 214). 

Mahdollisesta rikospaikkatutkinnasta tehty pöytäkirja toimii kirjallisena todisteena tuomio-

istuimessa, samoin kuin esimerkiksi puhelinnauhoitteet. Pahoinpitelytapauksissa kyseessä 

ovat yleisimmin hätäkeskustallenteet. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa hyödynnetään usein 

kirjallisina todisteina myös asianosaisten välisiä kirjeitä, tekstiviestejä tai muita viestejä. 

(Niemi-Kiesiläinen 2004, 351-352). 

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa lääkärinlausunnolla on erityisasema todisteena, sillä lääkä-

reillä on kiistatta sellainen asiantuntemus, jonka avulla he pystyvät perehtymään todistelun 

kohteena olevaan seikkaan, kuten uhrin vammoihin. Lääkärinlausunnon merkityksen arvi-

ointi kussakin oikeustapauksessa jää kuitenkin tuomioistuimen vastuulle (Niemi-Kiesiläinen 

2004, 215). Lääkäri voidaan kutsua myös todistajaksi oikeudenkäyntiin, jos tuomioistuin 

uskoo näin saavansa asiaan lisäselvitystä. (Jokela 2008, 482). 

Lääkärinlausuntoon kirjataan esitiedot tapahtuneesta. Tämän jälkeen tulee kirjata yksityis-

kohtaisesti ja selkeästi tutkimushavainnot. Esimerkiksi pahoinpitelyvammojen mittaaminen 

niiden koon määrittelemiseksi on tärkeää. Lisäksi havaintoihin tulee sisällyttää kuvailu vam-

mojen ulkonäöstä, väristä, syvyydestä ja kudosvaurioista. (Hannikainen 2000, 341). 

Havaintojen jälkeen kirjataan tuomioistuinkäsittelyn kannalta tärkein osa eli johtopäätökset. 

Tämä osio on tärkeä siitä syystä, että henkilön, jolla ei ole lääketieteellistä pätevyyttä, on 

lähes mahdoton arvioida vammojen syntymekanismia (Saukko 2000, 61). Johtopäätöksiin 

kirjataan tiivistelmä tutkimushavainnoista, havaintojen täsmäävyys esitietoihin, lausunto to-

distettavana olevasta seikasta sekä muut oleelliset päätelmät. Johtopäätökset osiossa lääkäri 

voi esittää myös muita, vaihtoehtoisia, vammojen syntymekanismeja, mikäli kokee sen ai-

heelliseksi. Näin toimiessaan, lääkärin tulee kuitenkin ilmaista selkeästi kyseessä olevan 

vain arvailu eikä tosiseikka. (Hannikainen 2000, 341). 
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4.4 Katselmus 

Katselmus on todistelukeino, jolla tarkoitetaan esineen tai paikan havainnointia. Tuomiois-

tuimen jäsenet itse havainnoivat katselmusesinettä – tai paikkaa ja tekevät havainnoimastaan 

näytölliseen ratkaisuun vaikuttavia johtopäätöksiä (Pölönen ja Tapanila 2015, 449). Katsel-

mus poikkeaa muista todistelukeinoista, sillä havainnointi kohdistuu katselmuksessa suo-

raan kohteen ominaisuuksiin eikä sanalliseen informaatioon. (Frände ym. 2012, 628). 

 

Oikein kohdistettuna, katselmus voi olla hyvinkin tehokas näyttökeino sen havainnoinnin 

välittömyyden sekä kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Tyypillisimpiä katselmusesineitä ovat va-

lokuvat, videotallenteet, kartat, rikoksentekoväline ja tietojärjestelmät. Rikosasioissa paik-

kaan kohdistuva katselmus tehdään yleensä silloin, jos on tarve selvittää rikoksen teko-olo-

suhteita. (Pölönen ja Tapanila 2015, 450). 

Hyvin oleellisena osana lähisuhdeväkivallan todistelussa on vammoihin perustuva näyttö. 

Ongelmia tuottaa kuitenkin se, kuinka uhrin mahdolliset vammat voidaan todistaa synty-

neeksi juuri käsiteltävänä olevassa tilanteessa. Oppikirjan mukaisessa tapauksessa, uhri ha-

keutuisi lääkäriin välittömästi tapahtumien jälkeen, jolloin vammat tutkitaan ja lääkäri voi 

ne todentaa. Näin vammojen yhteensopivuus uhrin kertomukseen on helpoin selvittää. Vam-

moista otetaan yleensä myös valokuvat joko lääkärin tai poliisin toimesta (Niemi-Kiesiläi-

nen 2004, 214).  

Poliisi takavarikoi esinetodisteista yleensä vain tekovälineen. Varsinkin teräaseen takavari-

kointi on poliisille rutiinitoimenpide. Sen sijaan lähisuhdeväkivallalle ominaisten tekoväli-

neiden, kuten vöiden ja lasipullojen takavarikoiminen on harvinaisempaa. Niillä voi kuiten-

kin olla näyttöarvoa asianosaisten esittämiä kertomuksia vahvistavana tai heikentävänä te-

kijänä. Rikosteknistä tutkintaa ei lähisuhdeväkivaltatapauksissa rutiinin omaisesti tehdä. 

Joskus se kuitenkin on tarpeen tapahtumien selvittämiseksi, jolloin DNA-analyysi on mah-

dollista tehdä jälkikäteen takavarikoidusta tekovälineestä. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 214-

216). 

Laki ei rajoita todisteluun käytettävien esinetodisteiden käyttöä. Esinetodisteita voidaan 

myös takavarikoida, mikäli se on tarpeen. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa yleisimmin käy-

tettyjä esinetodisteita ovat valokuvat, tekovälineet ja vaatteet. (Niemi-Kiesiläinen 2004, 

351). 
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4.5 Asiantuntijatodistelu 

Oikeudenkäynnissä asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kuulemisen tarkoituksena on 

selvittää tapauksen kannalta erityisiä ammattitietoja, joilla voi olla merkitystä asian ratkai-

semiseksi. Asiantuntija tekee havaintoja todistelun kohteena olevasta seikasta ja antaa ha-

vaintojensa perusteella asiantuntijalausuntonsa. Lausuntoon on kirjattu asiantuntijan havait-

semia faktoja, sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä. (Lappalainen 2001, 282). 

Asiantuntija eroaa todistajasta siltä osin, että asiantuntija suorittaa tehtävänsä useimmiten 

vasta oikeudenkäynnissä eikä hänellä ole samanlaisia välittömiä havaintoja oikeudenkäyn-

nin kohteena olevasta asiasta, ennen kuin hän on tutustunut asiaan aineiston tai katselmuksen 

perusteella. Asiantuntija on myös vaihdettavissa toiseen saman alan asiantuntijaan, kun taas 

todistajan kohdalla tämä ei onnistu, sillä todistajan havainnot perustuvat omakohtaisiin ko-

kemuksiin. (Pölönen ja Tapanila 2015, 417). 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄSTÄ 

 

5.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista se, että siinä ei ole hypoteeseja. Eli tarkoitus on 

edetä mahdollisimman vähin ennakko-oletuksin. Oletuksilta ei kuitenkaan voi täysin välttyä 

ja siksi ne olisikin hyvä tiedostaa etukäteen. Näin niitä voi käyttää tutkimuksen esioletta-

mina. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi myös hyödyntää omia arvauksia tutkimuksen tu-

loksista. (Eskola ja Suoranta 2014, 19-20). 

 

Kvalitatiivinen tutkimus tarvitsee taustalleen teoriaa, jota hyödyntäen aineistoa analysoi-

daan. Sen lisäksi tarvitaan tulkintateoriaa, jonka avulla pystytään muodostamaan kysymyk-

set ja se, mitä aineistosta on tarkoitus etsiä. (Eskola & Suoranta 2014, 81-83). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto ei ole kovinkaan suuri ja tarkoitus on, että valikoi-

tuja yksiköitä tutkitaan perusteellisesti. Tällöin aineiston laadun merkitys korostuu. Aineis-

ton koon tulisi olla kattava suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan 

tehdä. Aineisto pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti. (Eskola & Suoranta 2014, 60-

61). 

 

Kvalitatiiviselle analyysille on ominaista induktiivinen päättely, jossa pyritään tekemään 

yleistyksiä ja päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Aineistoa pyritään tar-

kastelemaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti nostaen siitä esiin aiheen kannalta merki-

tyksellisiä teemoja. Tilastolliseen yleistämiseen ei oli tarkoituksen mukaista edes pyrkiä. 

(Eskola ja Suoranta 2014, 65). 

 

Yhtenä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erona on, että kvantitatiivisen tutki-

muksen ongelmat määritellään etukäteen, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus-

tehtävä voi muuttua tutkimuksen aikana. (Hirsjärvi ym. 2009 ,119-120, 255). 
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5.2 Aineiston hankinta 

Ensimmäiseksi soitin Helsingin hovioikeuden kansliaan ja esitin tarpeeni saada tilattua opin-

näytetyötäni varten hovioikeuden päätöksiä. Kansliasta puhelu ohjattiin asiasta tietävälle 

henkilölle, joka lupasi etsiä minulle mahdollisimman tuoreita päätöksiä, joissa esiintyy lähi-

suhde sekä nimikkeenä törkeä- tai perusmuotoinen pahoinpitely. Kaksi päivää myöhemmin 

sain virkapostiini 17 päätöstä satunnaisotantana annetuilla ohjeilla vuosilta 2016-2018. 

 

Perehdyin tarkemmin päätösten sisältöön lukemalla tapaukset läpi. Tämän jälkeen merkitsin 

ylös kunkin tapauksen kohdalta työn kannalta tärkeitä seikkoja, kuten oliko kyseessä asian-

omistaja vai asianomistaja-todistaja, oliko tämä tullut kuulluksi, minkälaista muuta näyttöä 

tapauksessa esitettiin ja minkälaisia ongelmia havaitsin. Ne tapaukset, joissa havaitsin on-

gelmia, käsittelin tarkemmin ja pyrin erittelemään mistä ongelma johtui ja oliko ratkaisu lain 

mukaan oikein. Lopullinen aineistoni koostuu kahdeksasta, työn aiheen kannalta mielenkiin-

toisimmasta päätöksestä. Työni tarkoituksena on muodostaa aineiston pohjalta kuva eri to-

distelukeinojen hyödynnettävyydestä lähisuhdeväkivaltatapauksien oikeuskäsittelyissä, 

sekä niiden näyttöarvoista. 

 

 

5.3 Henkilötietojen käsittely 

Koko aineisto on julkista ja perustuu Helsingin hovioikeuspiirin päätösasiakirjoihin. Saa-

miini päätöksiin sisältyy henkilöiden koko nimet sekä henkilötunnukset. Näiden lisäksi pää-

tökset sisältävät tietoa epäillystä rikoksesta. Tiedot ovat rikosepäilyn osalta arkaluontoisia 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklan mukaisesti. Näin ollen aineistoni 

muodostaa arkaluontoista tietoa sisältävän henkilöreksisterin. 

Henkilötietolain (523/1999) 12 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 13 §:n 1 momentin 3 kohdan 

mukaan tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käsitellä arkaluonteisia tietoja. Tässä työssä 

henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kun on välttämätöntä. Mitään henkilötietoja ei jul-

kisteta ja kaikki sellainen tieto, jolla voisi henkilön yksilöidä, muokataan sellaiseen muo-

toon, ettei näin pääse käymään.  

Henkilötietolain (523/1999) 4 luvun 14§ mukaisesti tieteellistä tutkimusta varten saa henki-

lötietoja käsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos rekisteröityjen 

suostumusta ei tietojen suuren määrän vuoksi ole mahdollista hankkia, henkilörekisterin 

käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen 
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johtaja, henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain tieteellistä tutki-

musta varten, sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät pal-

jastu ulkopuolisille ja henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot 

muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötie-

dot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden 

varmistamiseksi. 

 

5.4 Tietosuoja ja asiakirjojen säilyttäminen 

Tämän tutkimuksen aineistoa säilytetään ja käsitellään ainoastaan tutkijan virkasähköpos-

tissa, johon on pääsy ainoastaan tutkijan henkilökohtaisella p-tunnuksella ja salasanalla. 

Sähköposti sijaitsee vahvasti suojatussa Sisäministeriön turvallisuusverkossa. 

 

Analyysivaiheessa pseudonymisoin tapaukset taulukoimalla niistä ainoastaan diaarinume-

rot, joten tietojen yhdistäminen päätösten henkilöihin on mahdollista ainoastaan hankkimalla 

itselleen julkiset asiakirjat diaarinumeron perusteella. 

 

Henkilötietoja ei käsitellä lopullisen työn havainnoissa eikä tuloksissa lainkaan. Mikäli on 

tarve viitata yksittäisen jutun tapahtumiin, tietoja käsitellään siten, ettei niitä pystytä yhdis-

tämään tiettyyn henkilöön. Käytännössä henkilöistä puhutaan aakkosin tai vastaavalla neut-

raalilla tavalla. Näin myöskään henkilöiden sukupuoli ei ole tekstistä luettavissa. 

 

Helsingin hovioikeuden asiakirjoista muodostunut henkilörekisetri, sekä alkuperäiset asia-

kirjat säilytetään selosteessa mainitulla tavalla.  

 

 

5.5 Rekisterin pitäjän velvollisuudet 

Henkilötietorekisterin pitäjällä on yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 14 artiklan 5b 

kohdan perusteella velvollisuus toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuk-

sien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien kyseisten tietojen 

saattaminen julkisesti saataville. Tätä työtä koskeva dokumentti osoitusvelvollisuuden täyt-

tymisestä, on liitettynä työn loppuun.  
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Lisäksi rekisterin pitäjän on laadittava yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30 artiklan 

mukainen kirjallinen seloste henkilötietojen käsittelytoimista. Selosteesta tulee selvitä hen-

kilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit alusta loppuun huomioiden tietojen koko elinkaari 

(kerääminen ja tallettaminen rekisteriin, tietojen käsittely ja tietojen hävittäminen tai arkis-

tointi ja sen ehdot). Tämän lisäksi selosteessa täsmennetään mikä on tutkimustehtävä ja tie-

tojen käsittelytarkoitus, mitkä tiedot ovat tutkimuksen osalta tarpeen ja mistä tarpeelliset 

tiedot saadaan.  

Tutkimuksestani ei aiheudu tutkimuksen luonne, asiayhteys, laajuus ja tarkoitus huomioon 

ottaen, yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 35 artiklassa tarkoitettua korkeaa riskiä re-

kisteröidyn henkilön vapauksien ja oikeuksien kannalta. Näin ollen en näe tarpeelliseksi 

tehdä artiklan mukaista tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia.  

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen, jolloin myös suunnitel-

lun tietosuojalain tuli astua voimaan. Näin ei kuitenkaan käynyt huonon lainvalmistelun 

vuoksi. Tämän hetkinen lainsäädäntö noudattaa siis ensisijaisesti voimassa olevaa tieto-

suoja-asetusta, sekä henkilötietolakia niiltä osin, kun tietosuoja-asetuksessa ei säädetä.  
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6 HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖSTEN ANALYYSI 

Seuraavaksi analysoin jokaisen tapauksen erikseen. Tapauksesta heränneet kysymykset 

ja ajatukset ovat esitettynä kunkin tapauksen päätteeksi. Selkeyden vuoksi olen numeroi-

nut tapaukset 1-8 ja jakanut tapaukset esiintyneiden ongelmien perusteella alaotsikoiden 

alle. 

 

6.1 Kokonaiskieltäytymisoikeuden vaikutus hyödyntämiskieltoon ja 
kontradiktorisen periaatteen kiertäminen 

Aineistossani yhdeksi todistelun ongelmaksi osoittautui asianomistaja-todistajan kokonais-

kieltäytymisoikeus. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa rikos tulisi näyttää toteen ilman asian-

omistajan lausumaa. Tilanteessa on myös ristiriita kontradiktorisen periaatteen toteutumisen 

osalta. Vastaajalla kun tulisi olla kyselyoikeus niin esitutkinnassa, kuin tuomioistuimessa-

kin. (Pölönen & Tapanila 2015, 40) 

Kontradiktorinen periaate tarkoittaa sitä, että asiaa ei saa ratkaista ennen kuin asianosaisia 

on kuultu, eli heille on varattu tilaisuus ajaa asiaansa ja vastata toistensa esityksiin. Tuo-

mioistuimen tulee huolehtia, että kuulemisperiaate toteutuu. Lisäksi tuomiota ei ole lupa 

perustaa sellaiseen aineistoon, josta asianosaisella ei ole ollut tilaisuutta lausua käsitys-

tään. Kuulemisperiaate käy ilmi muun muassa Suomen perustuslain 21§:stä, sekä Euroo-

pan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta. (Pölönen & Tapanila 2015, 41)  

1. Helsingin hovioikeuden 20.3.2018 antamassa ratkaisussa R17/2082 jatko käsiteltiin Hel-

singin käräjäoikeuden 17.8.2017 antama tuomio R17/124 pahoinpitelystä. 

 

Kyseisessä tapauksessa asianomistajalla ei ollut vaatimuksia, jolloin kyseessä oli siis asian-

omistaja-todistaja. Hän kuitenkin käytti kokonaiskieltäytymisoikeuttaan. Tapauksessa rikos-

nimikkeenä oli pahoinpitely, jonka vastaaja kiisti syytteen ja teonkuvauksen osalta täysin. 

Lisäksi vastaaja kertoi, ettei ollut koskaan ollut väkivaltainen asianomistajaa kohtaan. 

 

Todisteluna tapauksen käräjäoikeuskäsittelyssä käytettiin lääkärinlausunnon esitietoja sekä 

itse lausuntoa, joista ilmeni tapahtumien kulku, sekä asianomistajan vammat, jotka lääkäri 

oli katsonut syntyneeksi kuvatulla tavalla. Lisäksi syyttäjä vetosi tutkintailmoitukseen, josta 

ilmeni tapahtumien kulku. 



24 

 

 

Asianomistaja-todistajan käyttäessä kokonaiskieltäytymisoikeutta, ei vastaajalla ollut mah-

dollisuutta esittää asianomistajalle kysymyksiä. Käräjäoikeus totesi, ettei ollut mitään syytä 

epäillä lääkärinlausunnosta ilmenevien tietojen paikkansapitävyyttä, mutta käräjäoikeus kui-

tenkin hylkäsi syytteen, koska kyselyoikeus ei toteutunut ja lisäksi vastaaja on kiistänyt syyt-

teen. 

 

Hovioikeudessa syyttäjä vaati vastaajalle rangaistusta pahoinpitelystä. Syyttäjän mielestä 

käräjäoikeus oli antanut liikaa painoarvoa kyselyoikeuden puuttumiselle ja näyttöäkin olisi 

asiassa esitetty riittävästi. 

 

Hovioikeudessa kirjallisena todisteluna hyödynnettiin samaa materiaalia, kun käräjäoikeu-

dessa. Tosin kuin käräjäoikeudessa, asianomistaja halusi tulla kuulluksi asiassa. Asianomis-

taja-todistaja kertoi tapahtumat niin, kuin ne tutkintailmoitukseen oli kirjattu. Vastaaja puo-

lestaan kiisti kokonaan tapahtumat. Lisäksi vastaaja esitti arvelunsa siitä, miten asianomis-

tajan vammat olisivat voineet syntyä. 

 

Hovioikeudessa ongelmana oli siis se, onko tapahtumaa tukevaa näyttöä riittävästi. Hovioi-

keus piti asianomistaja-todistajan kertomusta uskottavana ja tätä kertomusta tukivat todis-

teena esitetyt lääkärinlausunto ja tutkintailmoitus. Sen sijaan hovioikeus ei ole pitänyt us-

kottavana vastaajan esittämää vaihtoehtoista tapahtumakuvausta. 

Huomion arvoista tässä tapauksessa mielestäni on se, että asianomistaja-todistajan käyttä-

essä kokonaiskieltäytymisoikeuttaan, ei säännöstä pitäisi olla lain puitteissa mahdollista 

kiertää niin, että kolmas osapuoli kertoisi todistelutarkoituksessa tuomioistuimelle sen, mitä 

asianomistaja on tälle tapahtumista kertonut. Kuitenkin tässä tapauksessa on todisteena huo-

mioitu lääkärintodistuksen esitieto osa, sekä poliisille tehty tutkintailmoitus. Käräjäoikeuden 

toimintaa voisi tältä osin siis kritisoida. Tapauksen ratkaisussa kuitenkin huomioitiin kont-

radiktorinen periaate ja sen toteutumattomuus, joten syyte hylättiin. 

2. Helsingin hovioikeuden 22.5.2018 antamassa ratkaisussa R17/2492 pohdittiin rangais-

tuksen pituutta. Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 17.10.2017 

antamaa tuomiota R16/7561. 

 

Kyseisessä tapauksessa rikosnimikkeenä oli kolme samaan asianomistajaan kohdistunutta 

pahoinpitelyä. Asianomistajalla ei ollut asiassa vaatimuksia eikä hän halunnut tulla kuulluksi 
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käräjäoikeudessa. Kyseessä siis asianomistaja-todistaja, joka käytti kokonaiskieltäytymisoi-

keuttaan. 

 

Vastaaja kiisti syytekohdat joko kokonaan tai osittain. Vastaaja katsoi itse syyllistyneensä 

lievään pahoinpitelyyn. Tapauksessa käytettiin kirjallisena todisteluna asianomistajan kuu-

lustelukertomusta, dvd-tallennetta, lääkärinlausuntoa, sekä valokuvia asianomistajan vam-

moista.  

 

Käräjäoikeus hylkäsi yhden syytekohdan siksi, koska asianomistaja ei ollut maininnut vas-

taajan nimeä missään kertomuksessaan henkilönä, joka hänelle aiheutti valokuvista ilmen-

neet vammat. Toisessa syytekohdassa käräjäoikeus katsoi, että tapahtumat näytettiin toteen 

dvd-tallenteelta ilmenevien tapahtumien perusteella. Päätöksessä ei ole tarkemmin kuvailtu 

sitä, mitä tallenteella oli. Kolmas syytekohta tuli käräjäoikeuden mielestä näytettyä toteen 

asianomistajan esitutkinnassa antaman kertomuksen perusteella, jota muu kirjallinen näyttö 

tuki. 

Tässä tapauksessa kontradiktorista periaatetta ei huomioitu lainkaan, eikä todisteita määrätty 

hyödyntämiskieltoon, vaikka olisi pitänyt OK 17:24§ perusteella. Kyseisessä lainkohdassa 

sanotaan, että: ”Tuomioistuimessa ei saa käyttää todisteena esitutkintapöytäkirjaan tai 

muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa, ellei laissa toisin 

säädetä.” Näin ollen herää kysymys, siitä ovatko ratkaisut edes lainmukaisia? Hovioikeu-

dessa käräjäoikeuden päätöstä ei muutettu, eikä tuomion perusteita kyseenalaistettu, mikä 

vain lisää ihmetystä entisestään. 

3. Helsingin hovioikeuden 28.2.2018 antamassa ratkaisussa R17/2081 käsiteltiin vain ran-

gaistuksen pituutta ja sitä oliko kyse törkeästä vai perusmuotoisesta pahoinpitelystä. Hovi-

oikeus katsoi, ettei teko ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä ja näin ollen muutti Espoon 

käräjäoikeuden 17.8.2018 antamaa päätöstä R17/1542 siten, että käräjäoikeuden antaman 

tuomion pituus säilyi ennallaan, mutta rikosnimike muuttui perusmuotoiseksi pahoinpite-

lyksi. 

 

Kyseisessä tapauksessa rikosnimikkeinä oli törkeä pahoinpitely, kaksi perusmuotoista pa-

hoinpitelyä, sekä yksi lievä pahoinpitely. Vastaaja tunnusti kaikki syytekohdat ja teonku-

vaukset. Asianomistaja ei halunnut lausua käsiteltävään asiaan mitään, eikä hänellä ollut 

asiassa vaatimuksia, jolloin kyseessä oli asianomistaja-todistaja. Asianomistaja käytti koko-

naiskieltäytymisoikeuttaan. 
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Asiassa käytettiin todisteena useampaa lääkärinlausuntoa ja valokuvia asianomistajan vam-

moista. Päätöksestä ei käy ilmi, onko tapahtumien kulku esitutkintapöytäkirjasta vaiko lää-

kärinlausunnon esitiedoista. 

 

Käräjäoikeus katsoi, että vastaajan tunnustus sekä asiassa esitetyt kirjalliset todisteet riittävät 

näyttämään toteen tapahtuneet pahoinpitelyt. Lisäksi käräjäoikeus on katsonut raskauttavana 

tekijänä sen, että asianomistaja oli teon aikana raskaana ja tekoon oli käytetty teräasetta, 

jolloin käräjäoikeus piti tekoa törkeänä. Hovioikeus muutti kuitenkin teon perusmuotoiseksi 

pahoinpitelyksi. 

Vastaavasti tässäkin tapauksessa olisi OK 17:24§ perusteella lääkärinlausuntoon merkitty 

asianomistajan kertomus tullut asettaa hyödyntämiskieltoon. Vastakuulustelun mahdolli-

suutta ei tässäkään tapauksessa huomioitu. Mielenkiintoista oli mielestäni myös se, että ho-

vioikeus muutti käräjäoikeuden päätöstä, kun kyseessä oli kuitenkin toistuva lähisuhdeväki-

valta ja teko olisi voinut olla asianomistajan hengelle vaaraksi. Hovioikeus perusteli päätök-

sensä sillä, ettei asianomistajalle tullut vakavia vammoja. 

 

6.2 Kuulopuheen näyttöarvo 

Hallituksen esityksessä (46/2014) todetaan, että kuulopuhetodistajaa voidaan kuulla, mikäli 

sitä henkilöä, jonka puheista on kyse, ei voida tavoittaa (HE 46/2014, 56). Ongelmallista 

kuulopuhetodistelusta tekee kuitenkin sen epäluotettavuus. Lisäksi vastakysymysten esittä-

minen, on käytännössä mahdotonta asian alkuperäiselle kertojalle. Kertomuksen näyttöarvoa 

voidaan kuitenkin saada nostettua sillä, jos saatavilla on kertomusta tukevaa muuta näyttöä. 

 

4. Helsingin hovioikeuden 8.6.2018 antamassa ratkaisussa R18/1221 käsiteltiin rangaistuk-

sen mittaamista. Jatkokäsittelylupa hylättiin ja Espoon käräjäoikeuden 29.3.2018 antama 

päätös R17/1719 jäi voimaan.  

 

Kyseisessä tapauksessa rikosnimikkeenä oli perusmuotoinen pahoinpitely. Asianomistaja 

vaati rangaistusta sekä korvauksia. Asianomistaja kertoi tapahtumista käräjäoikeuden käsit-

telyssä ristiriitaisesti vastaajan kertomukseen nähden. Riitaista asiassa oli siis ainoastaan se, 

olivatko syytteessä kuvatut vammat aiheutuneet vastaajan menettelystä. Vastaaja on kuiten-

kin myöntänyt tapahtumat, mutta kiistänyt siitä syntyneet vammat. 
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Asianomistajan kertomus on käräjäoikeudessa ollut samansuuntainen, kuin kirjallisena to-

disteena olleessa lääkärinlausunnossa, eikä lausunnossa esitietojen ja asianomistajalla ha-

vaittujen vammojen välillä havaittu ristiriitaa. Käräjäoikeus katsoi, ettei sillä, onko asian-

omistaja käyttänyt täysin samoja sanoja käräjäoikeudessa, kuin mitä lääkärinlausuntoon on 

hänen sanomakseen kirjattu, ole uskottavuuden kannalta merkitystä. 

 

Asianomistaja oli tapahtumahetkellä soittanut lähisukulaiselleen ja kertonut tapahtumista. 

Kyseinen sukulainen kutsuttiin käräjäoikeuteen todistajaksi. Todistajan kertomusta rasittaa 

kuitenkin hänen läheissuhteensa asianomistajaan sekä se, että kaikki mitä todistaja on ker-

tonut, on perustunut siihen, mitä tämä on kuullut asianomistajalta. Näin ollen todistajan ker-

tomuksen näyttöarvo oli käräjäoikeudessa varsin vähäinen. 

 

Käräjäoikeus kuitenkin huomioi sen seikan, että kuulopuhetodistaja osasi kertoa yksityis-

kohdista samoin, kun asianomistaja. Tuomitsemiseen kuulopuhetodistelu ei yksistään riitä, 

mutta Suomessa on jo olemassa oikeuskäytäntöä siitä, että syyttäjä on nostanut syytteen kuu-

lopuheen perusteella. 

 

5. Helsingin hovioikeuden 21.2.2018 antamassa ratkaisussa R17/2063 käsiteltiin rangais-

tuksen mittaamista. Hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 17.8.2017 antamaa 

päätöstä R 17/6136. Näin ollen tarkasteltavaksi jää käräjäoikeuden ratkaisu. 

 

Kyseisessä tapauksessa vastaajaa syytettiin neljästä erillisestä samaan asianomistajaan koh-

distuneesta pahoinpitelystä. Vastaaja myönsi teonkuvan esitutkinnassa kaikissa syytekoh-

dissa. Asianomistaja kertoi käräjäoikeudessa tapahtumista, kun taas vastaaja ei halunnut 

tulla kuulluksi.  

 

Asianosaisilla oli hankaluuksia muistaa tapahtumia, jolloin käytettiin heidän esitutkintaker-

tomuksiaan todisteena. Kolmessa syytekohdassa neljästä, asianomistaja osasi itse kertoa ta-

pahtumista ja esitutkintamateriaalista haettiin vain täsmennyksiä. Yhdessä syytekohdassa 

kuitenkaan asianomistaja ei kyennyt itse kertomaan tapahtumista ilman, että esitutkintaker-

tomus ensin luettiin ääneen. Kertomuksen loogisuudessa oli myös epäkohtia, kuten se, että 

asianomistaja kertoo viettäneensä aikaa vastaajan kanssa heti tapahtumien jälkeen. Näin ol-

len kyseinen syytekohta jäi näyttämättä toteen eikä sitä huomioitu rangaistusta mitattaessa. 
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Tapahtumille oli myös ulkopuoliset todistajat, jotka kutsuttiin käräjäoikeuteen todistamaan. 

Lisäksi asianomistaja oli käynyt lääkärissä, joten lääkärinlausuntoja hyödynnettiin myös to-

disteena. Tapahtumapaikasta, sekä asianomistajan vammoista esitettiin todisteena paikalla 

käyneen poliisipartion toimesta otettuja valokuvia. 

 

Vastaaja vaati asianomistajan esitutkintakertomusta hyödyntämiskieltoon, koska asianomis-

taja kertoi käräjäoikeuden käsittelyssä, ettei hän muista poliisin kertoneen kuulustelun alussa 

hänen oikeudesta olla kertomatta asiasta hänen ja vastaajan lähisuhteen perusteella. Syyttäjä 

ja asianomistaja vastustivat vaatimusta. Käräjäoikeus totesi, että asianomistajan kuulustelu-

pöytäkirjaan oli merkitty poliisin toimesta, että hänellä on oikeus olla kertomatta mitään ja 

olla vastaamatta esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että kyseisessä ta-

pauksessa hyödyntämiskielto olisi tarkoitettu asianomistajan eikä vastaajan suojaksi, niin 

vaatimus hylättiin. Vastaaja esitti myös vaihtoehtoisen vammojen syntymekanismin, jota 

käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt mahdollisena, sillä asianomistajan mainitsema tekoväline 

löytyi vastaajan hallusta hetkeä myöhemmin. 

 

Käräjäoikeus katsoi, että todistajien kertomukset olivat muita todistelukeinoja tukevia ja luo-

tettavia. Todistajien havaintoihin perustuneet lausumat, valokuvat asianomistajan vam-

moista sekä tapahtumapaikasta, sekä asianomistajasta tuoreeltaan tehty sairaalatutkimus tu-

kivat asianomistajan kertomaa. Lääkärinlausunnon mukaan asianomistajalla todettiin syyt-

teen mukaiset, moninaiset vammat, jotka käräjäoikeus katsoi syntyneiksi asianomistajan 

kertomalla tavalla. 

 

Tässä tapauksessa siis tuomioistuin piti todistajalausuntoja luotettavina ja asianomistajan 

lausumaa tukevina, vaikka ne perustuivat pitkälti asianomistajan kertomaan. 

 

6. Helsingin hovioikeuden 8.6.2018 antamassa ratkaisussa R18/57 jatko käsiteltiin Helsin-

gin käräjäoikeuden 17.11.2017 antama tuomio R17/2219. Vastaaja vaati, että syyte pahoin-

pitelystä hylätään. Hovioikeudessa ei esitetty sellaista näyttöä, mikä ei olisi jo käräjäoikeu-

den käsittelyssä huomioitu, eikä näin ollen hovioikeus ole katsonut aiheelliseksi muuttaa 

käräjäoikeuden ratkaisua. 

 

Kyseisessä tapauksessa vastaaja kiisti syytteen ja paikalla olonsa asianomistajan vammojen 

syntyessä. Asianomistajaa, vastaajaa sekä yhtä todistajaa kuultiin todistelutarkoituksessa. 

Lisäksi kirjallisena todisteena esitettiin vammavalokuvia. Asianomistaja ei ollut antanut lu-

paa lääkärinlausunnon tilaamiselle esitutkinnassa. 
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Asianomistajan kertomuksesta ilmeni, ettei hän voimakkaan päihtymystilansa vuoksi muista 

juurikaan tapahtumia. Asianomistaja oli käynyt lääkärissä, mutta kertoo saaneensa syyt-

teessä kuvatut vammat sairaskohtauksen vuoksi. 

 

Todistajan kertomuksesta ilmeni, että päihtynyt asianomistaja oli kertonut vastaajan pahoin-

pidelleen tämän. Todistaja oli havainnut voimakkaan pahoinpitelyn jäljet asianomistajassa. 

Asianomistaja oli todistajan mukaan pelännyt puhua asiasta. Todistaja oli itse ottanut valo-

kuvat asianomistajasta, joita esitettiin käräjäoikeudessa kirjallisena todisteena. Käräjäoikeu-

dessa pohdittavaksi jäi, ovatko asianomistajan vammat syntyneet pahoinpitelyn vai sairas-

kohtauksen yhteydessä.  

 

Käräjäoikeus katsoi, että asianosaisiin nähden todistaja kertoi asiasta yksityiskohtaisesti, 

johdonmukaisesti ja uskottavasti. Hänen kertomustaan tuki kirjallisina todisteina esitetyt 

vammavalokuvat, jotka todistaja oli itse ottanut. Niistä ilmeni vammojen määrä ja sijainti. 

Käräjäoikeus katsoi, ettei ollut uskottavaa, että sairaskohtauksen aiheuttama kaatuminen 

olisi aiheuttanut niin runsaat vammat. Tämän perusteella vastaajan syyllisyydestä jäänyt 

epäilyä. 

 

Tapauksessa huomionarvoista oli se, että syyksiluku perustui lähes kokonaan todistajan te-

kemiin havaintoihin asianomistajan vammoista, sekä kuulopuhetodisteluun eli asianomista-

jan todistajalle kertomasta kuvauksesta vammojen synnystä. 

 

 

6.3 Vaihtoehtoisten kertomusten uskottavuus 

OK 17:2§ mukaan tuomioistuin ei saa ottaa vastaajan vaitioloa huomioon hänen vahingok-

seen rikosasiaa ratkaistaessa kuin siinä määrin, kun se ei loukkaa vastaajan oikeutta itsekri-

minointisuojaan. Kuitenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan vai-

keneminen voidaan huomioida näyttönä vastaajaa vastaan, jos olosuhteet selvästi vaatisivat 

vastaajalta selvitystä asiasta. (Rautio ja Frände 2016, 64) 

 

7. Helsingin hovioikeuden 17.5.2018 antamassa ratkaisussa R17/2341 käsiteltiin oikeuden-

käyntikuluja sen jälkeen, kun vastaaja oli perunut pääasiavalituksensa. Näin ollen hovioi-

keus perui toimitettavaksi ilmoitetun pääkäsittelyn. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 
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13.10.2017 antama päätös R17/179 jäi voimaan. Näin ollen tarkasteltavaksi jää käräjäoi-

keuden ratkaisu. 

 

Kyseisessä tapauksessa rikosnimikkeenä oli seitsemän törkeää pahoinpitely tapausta ja li-

säksi perusmuotoinen pahoinpitely, joka kuitenkin sisälsi useita erillisiä pahoinpitely kertoja 

pidemmältä aikaväliltä. Asianomistaja vaati rangaistusta ja korvauksia. Vastaaja kiisti kaikki 

häneen kohdistuneet syytteet, eikä halunnut tulla kuulluksi asiassa. Sen sijaan vastaaja on 

esitutkinnassa myöntänyt käyttäytyneensä joskus väkivaltaisesti asianomistajaa kohtaan. 

 

Vastaajan puolustus esitti vaihtoehtoisia kertomuksia asianomistajan vammojen syntymeka-

nismiin. Näin ollen käräjäoikeuden punnittavaksi jäi, onko asianomistajan vammat vastaajan 

aiheuttamia vai ei. 

 

Istunnossa kuultiin asiantuntujana lääkäriä, joka suoritti katselmuksen asianomistajan vam-

moja koskien. Asiantuntija totesi, että vammojen sijainti ja lukumäärä viittaa ulkopuoliseen 

tekijään eikä hän näin ollen pidä todennäköisenä sitä, että iäkäs asianomistaja kykenisi esi-

merkiksi itse aiheuttamaan kyseisiä vammoja. Lisäksi asiantuntija otti kantaa vastaajan esit-

tämään vaihtoehtoiseen vammamekanismiin, eikä pitänyt niitä todennäköisinä. 

 

Lisäksi istunnossa kuultiin todistajana asianosaisille tuttua lääkäriä, joka oli muutaman asi-

anomistajalle aiheutuneen vamman hoitanut kotonaan. Todistaja kertoi havainneensa asian-

omistajalla lukuisia vammoja, joista osa oli jo vanhoja. Lisäksi todistajan lausunnosta kävi 

ilmi, että asianomistajan hänelle kertoma poikkesi vastaajan kertomasta. 

 

Käräjäoikeuden näytön arvioinnissa mainitaan seuraavasti: ”Vaikka rikosasian vastaajalla 

ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen, tuomioistuin voi 

tehdä johtopäätöksiä vastaajan vaitiolosta tilanteissa, joissa syyttäjän esittämä näyttö syyl-

lisyydestä on siinä määrin todennäköinen, että se selvästi edellyttää vastaajalta selitystä.” 

Kyseisessä tapauksessa käräjäoikeus ei pitänyt kumpaakaan vastaajan esittämää vaihtoeh-

toista selitystä varteenotettavana sen jälkeen, mitä asiantuntija lausui asianomistajan vam-

moista. 

 

Asianomistajan kertomuksen luotettavuutta punnittiin, koska asianomistajalle oli hankalaa 

muistaa kaikkia tapahtumia. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että asianomistajan kertoessa 

pitkälti samalla tavalla tapahtumista, kun mitä hän oli kertonut lääkärille ja esitutkinnassa 

muutamaa vuotta aiemmin, ei tämän kertomuksen paikkansapitävyyttä ollut syytä epäillä. 
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Vastaaja siis esitti käräjäoikeudessa oman tulkintansa siitä, miten asianomistajan vammat 

olivat syntyneet samalla, kun tämä kiisti oman syyllisyytensä. Päätöksestä ei niinkään käy 

ilmi se, mikä painoarvo näillä kertomuksilla on, mutta siltä osin, kun todisteet ovat ristirii-

dassa vastaajan kertomuksen kanssa - viittaavat vastaajan esittämät vaihtoehtoiset kertomuk-

set tämän syyllisyyteen. 

 

8. Helsingin hovioikeuden 29.4.2016 antamassa ratkaisussa R16/91 käsiteltiin 11.4.2016 

törkeää pahoinpitelytapausta. 

 
Asianomistajalla ei ollut vaatimuksia asiassa, jolloin häntä kuultiin asianomistaja-todista-

jana. Tapauksessa vastaaja ja asianomistaja-todistaja esittivät toisistaan poikkeavat teon ku-

vaukset käräjäoikeuden käsittelyssä. Käräjäoikeus katsoi, että asianomistaja-todistajan ker-

tomusta tukeva lääkärinlausunto näytti perusmuotoisen pahoinpitelyn toteen, mutta asiassa 

ei kyetty riittävällä luotettavuudella osoittamaan, että vastaaja olisi toiminut tahallaan niin, 

että teko olisi täyttänyt törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Käräjäoikeus katsoi myös 

mahdolliseksi, että vastaajan vaihtoehtoinen kertomus voisi pitää paikkansa. Tekovälinettä 

käytettiin katselmusesineenä niin käräjäoikeudessa, kuin hovioikeudessakin. 

 

Hovioikeudessa asia käsiteltiin uudelleen ja asianosaiset vetosivat käräjäoikeudessa esitet-

tyihin kirjallisiin todisteisiin. Asianosaiset kertoivat tapahtumien kulun samoin, kun olivat 

käräjäoikeudessa kertoneet. Kyseessä oli edelleen kaksi eriävää tapahtumakulkua. Vastaaja 

myönsi osittain tapahtumat niin käräjäoikeudessa, kuin hovioikeudessakin. Hovioikeus kat-

soi, että vastaajan kertomus on epäuskottava ja perusteli sitä tekovälineen katselmuksen tu-

loksilla. Hovioikeus totesi myös, että kirjallisena todisteena esitetty lääkärinlausunto tuki 

täysin syyttäjän esittämää teonkuvausta. Hovioikeus katsoi, ettei vastaajan syyllisyydestä 

jäänyt epäilystä, toisin kuin käräjäoikeus. Lisäksi, koska pahoinpitelyssä oli käytetty selvästi 

vaarallisempaa teräasetta, tapahtumat ajoittuivat myöhäiseen iltaan, eikä asianomistaja ollut 

antanut minkäänlaista aihetta pahoinpitelyyn, hovioikeus katsoi, että pahoinpitelyä oli pidet-

tävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. 

 

Näin ollen voidaan päätellä, että muun näytön ollessa puutteellinen, on mahdollista, että 

syyte jopa hylätään. Tässä tapauksessa näyttö riitti perusmuotoiseen pahoinpitelyyn.  
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7 LOPUKSI 

 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksesta on havaittavissa, että nykyisellään laki antaa 

asianomistajalle useita mahdollisuuksia prosessin aikana hankaloittaa rikosvastuun toteutu-

mista. Mielestäni ei olisi lainkaan perusteetonta muuttaa lakia siihen muotoon, kun se alku-

jaan työryhmän valmisteluissa oli. Eli lähisuhdeväkivalta rikoksissa, asianomistajalla ei oli-

sikaan mahdollisuutta kieltäytyä todistamasta. Tällöin asianomistajalle ei jäisi vaihtoehtoa 

päättää siitä, myötävaikuttaisiko hän valinnoillaan rikosvastuun toteutumiseen. Myös loppu-

tulos olisi näin helpommin ennakoitavissa jo syytettä nostaessa. Näin myös vältyttäisi tur-

hilta oikeudenkäynneiltä, kuten aineistoni tapauksessa R17/2082, jossa jouduttiin käymään 

asia uudestaan läpi hovioikeudessa tuomion saamiseksi. Mielestäni näin säännös olisi lin-

jassa myös muun lainsäädännön kanssa. 

 

Useissa käyttämissäni lähteissä nousi esiin rikospaikkatutkinnan merkitys (esim. Niemi-Kie-

siläinen 2004, 317). Teoriassa varmasti jokainen poliisimies tietää, että hyvällä rikospaikka-

tutkinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Käytännössä kuitenkaan perus poliisin-

työssä ei juuri aikaa kuluteta katselemalla ympärille tai hakemalla mahdollisia todisteita. 

Luotetaan siihen, että asianomistajan kertoessa alustavassa puhutuksessa tapahtumista, ker-

too hän varmuudella niistä jatkossakin. Tähän olettamukseen ei mielestäni yhdenkään am-

mattitaitoisen poliisimiehen tulisi tuudittautua. 

Poliisin työssä olen havainnut valtavasti tapauksia, jolloin asianomistaja haluaa vain kieltää 

tapahtuneen ja jatkaa elämää ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Läsnä on pelko ja häpeä. 

Pelko kohdistuu usein suoraan tekijää kohtaan. Olen myös kuullut asianomistajan kertovan, 

että väkivaltaa esiintyy vain tilanteissa, jossa mukana on alkoholi. Näin uhri uskottelee it-

selleen asioiden olevan hyvin ja siirtää vastuun muualle. 

Mielestäni jokaisen poliisin tulisi kyetä tunnistamaan lähisuhdeväkivallan merkit ja pyrkiä 

tekemään voitavansa sen eteen, että uhri saa apua. Useista aineistoni päätöksistä kävi ilmi, 

ettei asianomistaja ollut käynyt jokaisen tapahtuneen pahoinpitelyn jälkeen lääkärissä. Eten-

kin henkilön ollessa iäkkäämpi, oli kynnys lähteä lääkäriin selvästi korkeammalla, kuin nuo-

remmilla uhreilla. Samoin jos väkivalta oli jatkunut huomattavan pitkän aikaa, ei asianomis-

tajalla välttämättä ole voimavaroja käydä lääkärissä jatkuvasti. Myös häpeä, tosiasian kiel-

täminen ja tarve salata voivat olla syy olla menemättä lääkäriin.  
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Tässä korostuu paikalle menevän poliisipartion rooli. Poliisi voi neuvoa ja kehottaa asian-

omistajaa käymään lääkärissä tämän oikeusturvan vuoksi, mutta pakottaa siihen ei voi. Po-

liisi suorittaa kuitenkin tehtävillään rutiinina tutkintaa siltä osin, kun jutun kannalta katso-

taan tarpeelliseksi. Lähisuhdeväkivalta tehtävillä on tärkeää valokuvata uhrin vammat, sekä 

tapahtumaympäristö. Sen lisäksi, että näin jutulle määrättävä tutkija saa käsityksen tapahtu-

mista, voidaan kuvia käyttää myös oikeudessa näyttönä, mikäli asianomistaja ei käy lääkä-

rissä tai kieltää lääkärinlausunnon tilaamisen. Aineistoni tapauksista lähes kaikissa esitettiin 

todisteina poliisin tai asianomistajan ottamia kuvia asianomistajan vammoista. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa oikeudenkäynnissä tapahtuvasta todis-

telusta ja saada mielikuva aineiston avulla sitä, kuinka teoria ja käytäntö todellisuudessa 

kohtaavat. Työn rakenne muovautui työn edetessä. Alkuun keräsin tietoa todisteluun liittyen 

ja jaoin teorian omiksi osa-alueiksi, jotka näkyvät työssä erillisinä lukuina. Tämän jälkeen 

pureuduin itse aineistoon, josta pyrin poimimaan käytännön todistelun ja teorian ristiriitoja 

eli ongelmia. 

 

Yksi tämän työn keskeisimmistä asioista oli oikeudenkäymiskaaren 17 luvun läpikäynti. 

Tarkastelu vaati myös nykyisen ja vanhan lainsäädännön vertailua, jotta muutokset pystyi 

ymmärtämään ja peilaamaan käytäntöön.  

 

Käytin työssäni runsaasti lähteitä ja mielestäni tässä onnistuinkin hyvin, vaikka aina ei ol-

lutkaan tietoa helposti saatavilla. Myöskään epäselviltä tilanteilta ei vältytty.  

 

Työn lopputuloksen kannalta olisi ollut kannattavaa hyödyntää suurempaa otoskokoa käräjä- 

ja hovioikeuden ratkaisuissa. Tällöin johtopäätökset olisivat olleet mahdollisesti pitävämpiä 

ja helpommin yleistettävissä. Aineistoni tuntui sisältävän runsaasti niin sanottuja perusta-

pauksia, joista tiedon löytäminen tuntui vain vähän tuomioistuinten käytäntöön tutustuneelle 

haasteelliselta. 

 

Yhtenä työn haasteena koin aiheen rajauksen. Alkuun tietoa aiheen ympäriltä löytyi run-

saasti, mutta varsinaisesta rajatusta aiheesta suppeammin. Ajattelin työn alkuvaiheessa, että 

pyrkisin löytämään mahdollisimman selkeät käytännön linjaukset todisteiden hyödynnettä-

vyyteen sekä todistelukäytäntöön. Pian tuli kuitenkin selväksi, ettei jokaiseen tilanteeseen 

edes löydy tyhjentävää vastausta. Tilanne vaati sen, että loin itselleni jonkinlaisen yleisen 

käsityksen asioista, jotta pystyin vertailemaan ja arvioimaan ratkaisuissa esiintyneitä tilan-

teita. Lukijalle jääköön arvioitavaksi se, kuinka hyvin siinä onnistuin. 
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Opin kuitenkin paljon uutta rikosprosessin eri vaiheista sekä lainsäädännöstä, mikä on hy-

vinkin tärkeää tulevaisuuden työn kannalta. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö oli prosessina 

mielenkiintoinen, haasteistaan huolimatta. Voisin ajatella työni aihetta tarkasteltavaksi myös 

ulkomaan lainsäädännön osalta, lievempien rikosnimikkeiden osalta ja mielenkiintoista olisi 

myös perehtyä aiheeseen henkisen väkivallan näkökulmasta. 
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LIITE 1 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30 artiklan mukainen kirjallinen seloste henkilötie-

tojen käsittelytoimista. Sisältää myös tiedot 14 artiklan 5b kohdan tarkoittamat suojaustoi-

mista, jotka ovat esitelty 89 artiklan 1 kohdassa. 
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Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30 artiklan mukainen kirjallinen se-
loste henkilötietojen käsittelytoimista. Sisältää myös 14 artiklan tarkoittamat suojaus-
toimet. 
 
 
Poliisi (AMK) 

Maria Lahtio 

12.11.2018 

 

Opinnäytetyö:  
Lähisuhdeväkivalta – Todistelun ongelmakohdat 

 

 

Aineiston hankinta 
 

Ensimmäiseksi soitin Helsingin hovioikeuden kansliaan ja esitin tarpeeni saada tilattua opin-

näytetyötäni varten hovioikeuden päätöksiä. Kansliasta puhelu ohjattiin asiasta tietävälle 

henkilölle, joka lupasi etsiä minulle mahdollisimman tuoreita päätöksiä, joissa esiintyy lähi-

suhde sekä nimikkeenä törkeä- tai perusmuotoinen pahoinpitely. Kaksi päivää myöhemmin 

sain virkapostiini 30 päätöstä satunnaisotantana annetuilla ohjeilla vuosilta 2016-2018. 

 

Tämän jälkeen perehdyin tarkemmin päätösten sisältöön, todisteluihin sekä näytön arvioin-

teihin. Valitsin lopulliseen aineistooni seitsemän, työn aiheen kannalta mielenkiintoisinta 

päätöstä, joista kahdessa rikosnimikkeenä oli törkeä pahoinpitely muiden ollessa perusmuo-

toisia. Poimin aineistosta työni kannalta relevantteja tietoja ja laadin niistä taulukon, jonka 

on tämän työn liitteenä. Tarvitsin työni toteuttamiseen aineistosta tietoja oikeudenkäyn-

neissä tapahtuneista todistelukeinoista ja todistelun arvioinneista. Työni tarkoituksena on 

muodostaa aineiston pohjalta kuva eri todistelukeinojen käytön yleisyydestä ja siitä, miten 

ne on huomioitu oikeudessa. 

 

Henkilötietojen käsittely 
 

Koko aineisto on julkista ja perustuu Helsingin hovioikeuden päätösasiakirjoihin. Saamiini 

päätöksiin sisältyy henkilöiden koko nimet sekä henkilötunnukset. Näiden lisäksi päätökset 

sisältävät tietoa epäillystä rikoksesta. Tiedot ovat rikosepäilyn osalta arkaluontoisia EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 10 artiklan mukaisesti. Näin ollen aineistoni muo-

dostaa arkaluontoista tietoa sisältävän henkilöreksisterin. 
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Henkilötietolain (523/1999) 12 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 13 §:n 1 momentin 3 kohdan 

mukaan tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käsitellä arkaluonteisia tietoja. Tässä työssä 

henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kun on välttämätöntä. Mitään henkilötietoja ei jul-

kisteta ja kaikki sellainen tieto, jolla voisi henkilön yksilöidä, muokataan sellaiseen muo-

toon, ettei näin pääse käymään. Tietokoneella käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat henkilön 

yksilöintitiedot eli koko nimi ja henkilötunnus sekä syyksi luetut rikokset ja tuomitut ran-

gaistusseuraamukset. Manuaalisesti tuotetussa aineistossa käsitellään ainoastaan päätösten 

diaarinumeroita, joilla informaation voi päätökseen yhdistää. 

 

Henkilötietolain (523/1999)14§ mukaisesti tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietoja 

käsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos rekisteröityjen suostu-

musta ei tietojen suuren määrän vuoksi ole mahdollista hankkia, henkilörekisterin käyttö 

perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja, 

henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain tieteellistä tutkimusta var-

ten, sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulko-

puolisille ja henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan 

sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät 

enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmista-

miseksi. 

 

EU yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5b kohdan mukaan kyseisen artiklan kohtia 1-4 

ei sovelleta jos kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi koh-

tuutonta vaivaa, erityisesti kun käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituk-

sia tai tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten 

siten, että noudatetaan artikla 89 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia, tai niiltä 

osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti estää kyseisten 

yleisen edun mukaisten arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja historiallisten tutkimustar-

koitusten taikka tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti; tällai-

sissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 

oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien kyseisten 

tietojen saattaminen julkisesti saataville. 
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Tietosuoja ja asiakirjojen säilyttäminen 
 

Tämän tutkimuksen aineistoa säilytetään ja käsitellään ainoastaan tutkijan virkasähköpos-

tissa, johon on pääsy ainoastaan tutkijan henkilökohtaisella p-tunnuksella ja salasanalla. 

Sähköposti sijaitsee vahvasti suojatussa Sisäministeriön turvallisuusverkossa. 

 

Analyysivaiheessa pseudonymisoin tapaukset taulukoimalla niistä ainoastaan diaarinume-

rot, joten tietojen yhdistäminen päätösten henkilöihin on mahdollista ainoastaan hankkimalla 

itselleen julkiset asiakirjat diaarinumeron perusteella.  

 

Henkilötietoja ei käsitellä lopullisen työn havainnoissa eikä tuloksissa lainkaan. Mikäli on 

tarve viitata yksittäisen jutun tapahtumiin, tietoja käsitellään siten, ettei niitä pystytä yhdis-

tämään tiettyyn henkilöön. Käytännössä henkilöistä puhutaan vastaajana, todistajana, asian-

omistajana ym. Näin myöskään henkilöiden sukupuoli ei ole tekstistä luettavissa. 

 

Helsingin hovioikeuden asiakirjoista muodostunut henkilörekisteri, sekä alkuperäiset asia-

kirjat säilytetään 12 kuukautta siitä, kun työ on Poliisiammattikorkeakoulun puolesta hyväk-

sytysti arvioitu. Säilytyspaikkana toimii suojattu sähköposti, jossa aineistoa on säilytetty 

myös tutkimuksen ajan. Tämän 12 kuukauden jälkeen rekisteri, yleisen tietosuoja-asetuksen 

tarkoittamassa mielessä, lakkaa olemasta. Käyttämäni aineisto on julkista ja mahdollisen jat-

kotutkimuksen osalta saatavissa kenen tahansa toimesta diaarinumeroilla. 

 

 

 
 


