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Heli Melander

Asianomistajan vaitiolo-oikeuden suhteesta 
vastaajan vastakuulusteluoikeuteen

1. Johdanto

Rikosoikeudenkäynnin yhtenä tavoitteena on rikosoikeudellisen vastuun toteuttami-
nen. Tämän tavoitteen toteuttamiskeinona on perinteisesti pidetty aineellisen totuuden 
selvittämistä ja sitä ilmentävän ratkaisun antamista.1 Oikeudenkäymiskaaren (OK) 
17 luvun 2 §:n 1 momenttiin kirjatun vapaan todistusteorian periaatteen on osaltaan 
katsottu edistävän aineellisen totuuden selvittämistä ja sen myötä oikean ratkaisun 
antamista. Vapaan todistusteorian mukaan tuomioistuimella on rajaton oikeus käyttää 
todisteena mitä tahansa tietoonsa saamaa tosiseikkaa (vapaa todistelu) ja määrittää 
todisteen näyttöarvo vapaasti ja sääntöihin sitomattomana (vapaa todistusharkinta).2 
Aineellista totuutta ei kuitenkaan voida nykyaikaisessa asianosaisten perus- ja ihmis-
oikeuksia kunnioittavassa rikosprosessissa selvittää keinolla millä hyvänsä. Asian-
osaisten ja todistajien joukossa saattaa olla henkilöitä, jotka pystyisivät valottamaan 
rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisen kannalta keskeistä aineellista totuutta, mutta 
eivät syystä tai toisesta halua tehdä niin. Heidän oikeutensa olla lausumatta on turvattu 
erilaisten vaitiolo-oikeussäännösten nojalla. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(EIS) 6 artiklan takaama oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate asettaa tiettyjä 
rajoituksia vapaalle todistelulle tilanteissa, joissa vastaajalla ei ole ollut riittävää ja 
asianmukaista mahdollisuutta riitauttaa esitettyä näyttöä.

Esitutkintakertomuksen käyttämistä todisteena voidaan rajoittaa joko vastaajan 
vastakuulusteluoikeuden takaamisen tai kuultavan vaitiolo-oikeuden kunnioittamisen 
perusteella. Joissakin tilanteissa tästä aiheutuva käytettävissä olevan todistusaineiston 
rajoittuminen saattaa olla ristiriidassa aineellisen totuuden selvittämispyrkimyksen 
kanssa. 

Antti Jokela on määritellyt nykyaikaisen oikeusvaltion rikosprosessin tavoitteeksi 
aineellisesti oikeaan lopputulokseen pääsemisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

1  Aineellisen totuuden selvittämisen periaatetta on myös kritisoitu katsomalla, että aineellisen totuuden 
sijaan ratkaisun tulee perustua prosessuaaliseen totuuteen eli siihen, mitä kyseisessä oikeudenkäynnis-
sä saadun selvityksen perusteella on pidettävä totena. Ks. esim. Lehtimaja 1981, Virolainen – Pölönen 
2003 s. 171–173 ja Tolvanen 2006.

2  Pölönen 2003  s. 144 .
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edellyttämällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.3 Tämän kirjoituksen tarkoituksena 
on tarkastella tuon tavoitteen saavuttamista vastaajan vastakuulusteluoikeuden näkö-
kulmasta tilanteessa, jossa todistajaan rinnastettavalla asianomistajalla on oikeus olla 
kertomatta tiedossaan mahdollisesti olevista rikosprosessin kannalta olennaisista sei-
koista.

2.  Asianomistajan vaitiolo-oikeus

2.1. Yleistä

OK 17 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. 
Lähtökohtaisesti jokaisella todistamaan nimetyllä on siis lakiin perustuva velvollisuus 
toimia asiassa todistajana. Tietyillä perusteilla todistajalla voi kuitenkin olla oikeus 
kieltäytyä todistamasta. Todistamiskieltojen taustalla on erilaisia oikeusperiaatteita. 
Esimerkiksi Pölösen mukaan todistamiskiellot voidaan oikeusperustansa mukaan ja-
kaa neljään pääryhmään seuraavasti: a) tarve edistää rikosvastuun toteuttamisintressiä 
(mm. todistelun luotettavuus), b) tarve turvata asianosaisten oikeusturvaintressejä ja 
kunnioittaa heidän perusoikeuksiaan (mm. yksityisyyden, kotirauhan ja perhesiteiden 
kunnioittaminen), c) ulkoprosessuaalisten päämäärien toteuttaminen (mm. amma-
tillisten luottamussuhteiden edistäminen) ja d) rikosprosessin eettisen ja moraalisen 
moitteettomuuden takaaminen.4 Tämän kirjoituksen kannalta keskeiset todistamis-
kieltosäännökset ovat lähiomaissuojaan perustuvat OK 17 luvun 20 § ja 24 §:n 1 mo-
mentti, joiden oikeusperusta lienee vahvimmin kytkettävissä edellä mainitun luoki-
tuksen kohtaan b) ja lisäksi kohtiin a) ja d).

Asianomistajan5 kuulemisella on useassa jutussa keskeinen merkitys aineellisen to-
tuuden selvittämisen kannalta.6 Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 
esitöissä asianosaisen läsnäolosta säätävän 8 luvun 1 §:n yksityiskohtaisissa perus-
teluissa7 todetaankin asianosaisen henkilökohtaisen läsnäolon pääkäsittelyssä olevan 
tärkeää muun muassa siitä syystä, että asianosainen itse on yleensä jutun selvittämisen 
kannalta paras tietolähde, koska hän tietää parhaiten juttuun liittyvistä yksityiskohdis-
ta. Myös Fränden mukaan asianomistajan kuulemisella on aineellisen totuuden sel-
vittämisen kannalta niin olennainen merkitys, että hänet tulisi aina tarvittaessa kutsua 
kuultavaksi tuomioistuimeen.8

3  Jokela 2008 s. 6–7. Ks. myös Lehtimaja 1981.
4  Pölönen 2003 s. 197–198.
5  Rikoslain tiettyjä erityissäännöksiä lukuun ottamatta laissa ei ole yleistä määritelmää siitä, ketä on 

pidettävä jutussa asianomistajana. Kysymys on jäänyt oikeuskäytännössä ja -tieteessä määriteltäväksi. 
Tähän ei kuitenkaan tässä kirjoituksessa tarkemmin puututa. Ks. lisää esim. Virolainen-Pölönen 2004 
s. 156–167.

6  Niemi-Kiesiläinen 2004 s. 322.
7  HE 82/1995 vp s. 109.
8  Frände 2009 s. 410.
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Vaikka asianomistajan kertomus voidaan usein tosiasialliselta merkitykseltään rin-
nastaa todistajan kertomukseen, asianomistajan ja todistajan asema on lakitasolla ero-
tettu toisistaan.9 OK 17 luvun 18 §:n mukaan jokaista muuta paitsi jutun asianosaista 
voidaan kuulustella todistajana. Saman luvun 61 §:n 1 momentin mukaan asianosaista 
voidaan kuulustella todistelutarkoituksessa. Koska vastaajalla ei ole valan tai vakuu-
tuksen nojalla mahdollisuutta ”vannoa itseään vapaaksi”, asianosaisten tasa-arvoisuu-
den periaatteesta johtuen myöskään asianomistajan kertomukselle ei ole haluttu antaa 
valan tai vakuutuksen tuomaa lisäarvoa.10 Toisaalta todistelutarkoituksessa kuultavalla 
asianomistajalla on ROL 6 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla totuusvelvollisuus silloin, 
kun hän ei käytä vaitiolo-oikeuttaan. Tätä totuusvelvoitetta ei ole kuitenkaan sank-
tioitu.11 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on oikeuskäytännössään12 todennut, 
että todisteiden sallittavuus kuuluu kansallisella tasolla säädeltäviin kysymyksiin 
ja edelleen, että asiassa esitetyn todistelun harkinta on lähtökohtaisesti kansallisten 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluva asia.13 EIT:n tehtävänä on todeta lähinnä, onko 
oikeudenkäynti kokonaisuudessaan todistelun vastaanottaminen mukaan lukien ollut 
oikeudenmukainen. Kuitenkin Unterpertinger-tapauksessa14 EIT on nimenomaises-
ti todennut, että lakiin perustuva oikeus kieltäytyä todistamasta ei ole vastoin EIS:n 
6 artiklan määräyksiä ja että syytetyn ja hänen todistamaan nimetyn perheenjäsenensä 
suhteesta johtuvia ongelmatilanteita torjumaan tarkoitettuja säännöksiä sisältyy mo-
nien Euroopan neuvoston jäsenmaiden lakeihin. EIT:n oikeuskäytännön nojalla to-
distajan käsitteelle tulee antaa autonominen merkitys siten, että EIS 6 (3 d) artiklan 
tarkoittamana todistajana on pidettävä esimerkiksi myös asianomistajaa silloin, kun 
hänen kertomuksensa on tosiasiassa otettu huomioon näyttönä vastaajaa vastaan.15

Todistajalla on oikeus kieltäytyä todistamasta lähisukulaisuuden perusteella edellä 
mainittujen OK 17 luvun 20 § ja 24 §:n perusteella. Tässä luvussa tarkastellaan, onko 
myös asianomistajalla oikeus vaitioloon ja mihin tämä oikeus perustuu. 

2.2.  Normiperusta

Vastaajan oikeutta passiivisuuteen tai jopa suoranaiseen valehteluun voidaan perus-
tella yleisellä rikosoikeudellisella periaatteella, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse 

9  Rikoksen uhrin asemasta asianosaisena ja todistelussa ks. kootusti Virolainen 2006 s. 650.
10  Ervo 2005 s. 279, Virolainen-Pölönen s. 208-209. Tässä kirjoituksessa ei käsitellä lainkaan OK 

17 luvun 61 §:n 3 momentin mukaista asianomistajan kuulustelua totuusvakuutuksen nojalla.
11  Toisin esitutkinnassa. Ks. Rikoslaki (RL) 15 luku 2 §.
12  Mm. Delta v. Ranska (19.12.1990), Saidi v. Ranska (20.9.1993), Minguez Villar del Amo v. Espanja 

(1.3.2005), Kovac v. Kroatia (12.7.2007).
13  Pellonpää 2005 s. 428–429.
14  Unterpertinger v. Itävalta (24.11.1986).
15  Ks. jäljempänä 3.2.
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myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen.16 Periaate ei sellaisenaan sovellu 
asianomistajaan. Kun asianomistajan kuulemisella usein voitaisiin edellä todetuin ta-
voin parhaiten edistää aineellisen totuuden selvittämistä, voidaan kysyä, mihin asian-
omistajan vaitiolo-oikeus perustuu. Olisiko asianomistajalle perusteltua asettaa myö-
tävaikutusvelvollisuus prosessissa? Miksi asianomistaja pitäisi asettaa eri asemaan 
kuin todistaja, jolla on positiivinen totuusvelvollisuus?17 

Asianomistajan oikeudesta kieltäytyä OK 17 luvun 61 §:n 1 momentin mukai-
sesta todistelutarkoituksessa tapahtuvasta niin sanotusta vapaasta kuulustelusta ei 
ole nimenomaista säännöstä laissa. Oikeustieteessä onkin esitetty eriäviä käsityk-
siä asianomistajan totuusvelvollisuuden sisällöstä ja etenkin vanhemmassa prosessi-
oikeudellisessa kirjallisuudessa katsottiin asianomistajan totuusvelvollisuuden ole-
van positiivinen.18 Sittemmin säädetyn ROL 6 luvun 5 §:n 3 momentin19 on katsottu 
ilmentävän ainoastaan asianomistajan negatiivista totuusvelvollisuutta ja sen myötä 
oikeutta olla lausumatta asiasta.20 Tämä kanta on vakiinnutettu korkeimman oikeu-
den ratkaisussa KKO 2000:71. Ratkaisussa on tarkemmin perustelematta todettu, että 
asianomistajan ei tarvitse häntä todistelutarkoituksessa kuulusteltaessa kertoa mitään, 
eikä vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Asianomistajan vaikenemisoikeuden on 
siten katsottu perustuvan asianomistajan asemaan sinänsä. Tästä asianomistajan ylei-
sestä vaikenemisoikeudesta johtuen korkein oikeus katsoi, ettei OK 17 luvun 20 §:ssä 
säänneltyä lähisukulaisen todistamiskielto-oikeutta voitu soveltaa asianosaiseen sil-
loinkaan, kun hän täytti kyseisessä lainkohdassa säädetyt edellytykset. Ratkaisua tar-
kastellaan tarkemmin jäljempänä.

Ratkaisun KKO 2000:71 perusteella voidaan tehdä yksiselitteinen johtopäätös sii-
tä, että asianomistajalla on halutessaan asemaansa perustuva oikeus kieltäytyä kerto-
masta asiasta. Toisin kuin todistajan, asianomistajan ei tarvitse OK 17 luvun 25 §:ssä 
säädetyin tavoin tehdä selkoa kieltäytymisensä syistä.21 Hänellä on oikeus vaitioloon 
yksin asianomistaja-asemansa perusteella. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että mi-
käli asianomistaja vetoaa vaitiolo-oikeuteensa ilman pätevää syytä, tuomioistuimella 
on OK 17 luvun 5 §:n nojalla valta harkita, mikä merkitys vaitiololle on todisteena 
annettava.22 Kysymys ei ole kuitenkaan sanktioluonteisesta säännöksestä, koska asian-

16  Ervo 2000 s. 985–986.
17  Positiivisella totuusvelvollisuudella tarkoitetaan, että henkilön tulee oma-aloitteisesti kertoa totuuden-

mukaisesti kaikki mitä hän asiasta tietää ja vastata samalla tavalla myös hänelle esitettyihin kysymyk-
siin. Negatiivinen totuusvelvollisuus sen sijaan tarkoittaa, ettei henkilöllä ole oma-aloitteista ilmai-
suvelvollisuutta eikä hänen myöskään tarvitse vastata esitettyihin kysymyksiin, mutta jos hän halua 
kertoa itse tai vastata, hänen on puhuttava totta. Ks. esim. Virolainen 1998 s. 312.

18  Jokela 2002 s. 20–21, Viljanen 1993 s. 1016–1017.
19  Rikosasian asianomistajan on pysyttävä totuudessa, kun hän ilmoittaa ne seikat, joihin hän vetoaa 

asiassa, lausuu käsityksensä vastapuolen esittämistä seikoista ja vastaa tehtyihin kysymyksiin.
20  Virolainen 2000 s. 673, Rautio 2000 s. 478. Vrt. Niemi-Kiesiläinen s. 326.
21  Virolainen 2000 s. 673.
22  Virolainen 2000 s. 673.
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omistajan vaikeneminen voi puhua yhtä lailla syytteen puolesta kuin sitä vastaan.23 
Harkinnalla voi olla merkitystä esimerkiksi tilanteessa, jossa asianomistaja on esitut-
kinnassa kertonut tapahtumista tietyllä tavalla, mutta ei enää oikeudessa halua kertoa 
asiasta mitään eikä edes kiistää esitutkintakertomustaan ”pikaistuksissa” tai muutoin 
väärin perustein annettuna. Tällöin oikeudella on valta harkita päätöksen vaitiolosta 
syntyneen esimerkiksi uhkailun seurauksena ja se voi ottaa aiemmin esitutkinnassa 
annettun kertomuksen huomioon todisteena. Asianomistaja-asemaan perustuva vaiti-
olo-oikeus on tässä suhteessa merkittävästi erilainen kuin lähisukulaisuuteen perus-
tuva todistajan kieltäytymisoikeus. Todistajan kieltäytyessä todistamasta sukulaisuu-
teen vedoten todistajan mahdollinen aiempi esitutkintakertomus ikään kuin katoaa 
olemasta todisteena, eikä esitutkintakertomukselle tai vaitiololle muutoinkaan voida 
antaa minkäänlaista näyttöarvoa asiaa ratkaistaessa.24 

Kun asianomistaja ei välttämättä aina ole vastaajan lähiomainen, asianomistajan 
asianomistaja-asemaan perustuvan vaitiolo-oikeuden oikeusperusta jää jossain määrin 
epäselväksi. Vaitiolo-oikeus ei voine perustua todistelun luotettavuuden takaamiseen, 
kun asianomistajan suostuessa kuulemiseen todistelutarkoituksessa hänen kertomuk-
sellaan on yleensä vahva painoarvo todisteena, vaikkei kertomusta annetakaan edellä 
mainituista syistä valan tai vakuutuksen nojalla. Vaitiolo-oikeuden perustana lienee-
kin asianomistajan yksityisyyden kunnioittaminen sallimalla asianomistajan päättää, 
kertooko hän itseensä kohdistuneista teoista mitään vai ei. Kun virallisen syytteen 
alaisissa rikoksissa rikoksen selvittämisintressi on kuitenkin muistakin kuin rikoksen 
kohteeksi joutuneen asianomistajan oikeushyvien suojelusta johtuen niin painava, et-
tei asianomistajalla muun muassa ole valtaa päättää rikosprosessin käynnistämisestä, 
on jokseenkin epäjohdonmukaista, että asianomistajalla on vaitioloonsa vedoten tosi-
asiassa valta disponoida asian käsittelystä.25

Asianomistajan velvollisuus myötävaikuttaa prosessiin rajoittuu siten velvollisuu-
teen saapua pääkäsittelyyn (ROL 8 luku 1 ja 2 §) ja – mikäli hän ei käytä vaitiolo-oi-
keuttaan – velvollisuuteen puhua totta esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä (esitutkin-
talaki 25 §, ROL 6 luku 5 § 3 momentti).26

2.3.  Esitutkintakertomuksen käytöstä todisteena

2.3.1. Hyödyntämiskiellon käsitteestä yleisesti

Oikeuskirjallisuudessa mainitaan usein todisteen hyödyntämiskiellosta määrittele-
mättä kuitenkaan tarkemmin, mitä hyödyntämisellä itse asiassa tarkoitetaan. Hyödyn-

23  Niemi-Kiesiläinen s. 326.
24  Esitutkintakertomuksen hyödyntämisestä todisteena lisää seuraavassa kappaleessa.
25  Pölönen 2003 s. 266.
26  Asianomistajan velvollisuudet asianomistajan yksin ajamassa rikosprosessissa on jätetty tämän kirjoi-

tuksen ulkopuolelle.
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tämisen voidaan ymmärtää tarkoittavan joko sitä, ettei tiettyä todistetta voida lainkaan 
hyväksyä oikeudenkäyntiaineistoon tai sitä, että oikeudenkäyntiaineistoon sinänsä 
hyväksyttyä aineistoa ei voida tosiasiassa käyttää tuomioharkinnassa. Ratkaisun en-
nustettavuuden ja oikeudenkäynnin avoimuuden näkökulmasta tarkasteltuna voita-
neen pitää perustellumpana vaihtoehtona sitä, että oikeudenkäyntiaineistoon hyväk-
sytään vain sellaista aineistoa, josta ilmeneviin seikkoihin ratkaisu voidaan tosiasiassa 
perustaa.27

Hormian mukaan todisteen hyödyntäminen tarkoittaa viime kädessä todistelutu-
loksen hyödyntämistä. Hänen mukaansa todisteiden hyödyntämiskielto on todista-
miskiellon prosessuaalinen tehoste, jonka asettaminen kuulu tuomarille. Hyödyntä-
miskiellon asettaminen merkitsee siten, että tuomari jättää jonkin merkityksellisen 
todistelutuloksen huomioon ottamatta todisteiden harkinnassa.28 Hormian kanta vai-
kuttaisi siten olevan, ettei hyödyntämiskielto estä tietyn todisteen vastaanottamista ja 
merkitsemistä tuomioon todisteeksi, vaan ainoastaan sananmukaisesti todisteen hyö-
dyntämisen varsinaisessa tuomioharkinnassa.

Pölösen mukaan hyödyntämiskiellossa on kysymys siitä, voidaanko kiellonvastai-
sesti hankittu tai muuten (perus)oikeuksien rajoittamiseen johtava todiste hyväksyä 
oikeudenkäyntiaineistoon, eli voidaanko sitä hyödyntää (käyttää) todistus- ja tuo-
mioharkinnassa. Pölösen mukaan hyödyntämiskiellon sijasta voidaan puhua myös 
todisteen käyttökiellosta.29 Tämän perusteella Pölösen kanta vaikuttaisi olevan, että 
hyödyntämiskielto estäisi myös tietyn todisteen hyväksymisen todisteeksi eli ettei 
sitä lainkaan hyväksyttäisi oikeudenkäyntiaineistoon. Kuitenkin hän toteaa myös, 
että toisaalta todisteen hyödyntämisellä voidaan ymmärtää tuomioistuimen todistus-
harkinnassa oikeudenkäyntiaineistoon tarjotulle todisteelle annettavaa merkitystä. 
Hyödyntämiskielto tarkoittaisi tämän mukaisesti sitä, että tuomioistuin jättää jonkin 
todistelutuloksen huomioon ottamatta todistusharkinnassa jonkin hyödyntämiskieltoa 
tukevan argumentin perusteella. Vielä Pölönen toteaa, että hänen tarkoittamassaan 
mielessä hyödyntämiskiellosta voidaan puhua, kun tuomioistuin jättää jonkin todis-
teen todistusharkinnassa kokonaan huomioimatta. Jos todistetta tosiasiassa arvioidaan 
ja sillä on vähänkin vaikutusta tuomioperusteisiin, kyse ei ole hyödyntämiskiellon 
soveltamisesta.30

Hyödyntämiskiellon käsite on edellä todetuin perustein jokseenkin epäselvä. Sel-
keämpää olisi puhua todisteen huomioon ottamisen kiellosta, jolloin todistetta ei tie-
tyin perustein hyväksyttäisi lainkaan lopulliseen oikeudenkäyntiaineistoon. Tällöin 

27  Ks. esim. OK 25:17:ssä säädetty riita-asioiden uusien todisteiden esittämiskielto hovioikeudessa, jol-
loin uutta todistelua ei oteta lainkaan vastaan hovioikeudessa. ”Epämääräisen” asiakirjavihkoon lii-
tettävän aineiston karsimiseksi olisi erityisen tärkeää, ettei tuomioistuin ottaisi vastaan muuta kuin 
nimettyjä kirjallisia todisteita ja oikeudenkäyntiaineistoa, jotka merkitään asianmukaisesti tuomioon ja 
voidaan siten ottaa avoimesti huomioon päätöksenteossa.

28  Hormia s. 256–257.
29  Pölönen 2003 s. 205.
30  Pölönen 2003 s. 205–206 ja 276.
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päätös tietyn todisteen käyttämisestä tuomioharkinnassa tehtäisiin prosessiratkaisuna 
ennen varsinaista lopullista näytön sisällöllistä arviointia. Mikäli todisteen tai muun 
oikeudenkäyntiaineiston huomioon ottamista ei kiellettäisi, tuomioistuimen tehtävänä 
olisi näyttöä kokonaisuutena arvioidessaan harkita, mikä merkitys todisteelle olisi an-
nettava. Korkein oikeus ei ole ratkaisussaan KKO 2007:101 esitutkintakertomuksen 
huomioon ottamista arvioidessaan käyttänyt hyödyntämisen käsitettä, vaan on puhu-
nut ”esitutkintapöytäkirjan huomioon ottamisesta oikeudenkäynnissä” ja ”esitutkin-
takertomusten merkityksestä näyttönä asiassa”. Tällaisella jaottelulla on merkitystä 
myös arvioitaessa esitutkintakertomuksen käyttämistä todisteena EIS:n 6 artiklan 3 d 
kohdan takaaman vastakuulusteluoikeuden näkökulmasta.31

2.3.2. Asianomistajan esitutkintakertomuksen hyväksyminen 
 oikeudenkäyntiaineistoksi

OK 17 luvun 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuimessa ei saa, ellei 
laissa toisin säädetä, käyttää todisteena esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle 
merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa. Lainkohdan esitöiden yksityiskoh-
taisissa perusteluissa säännöksen on todettu olevan tarpeen muun muassa rikosasian 
pääkäsittelyn suullisuus ja välittömyys- vaatimusten toteuttamiseksi sekä EIS:n 6 ar-
tiklan 3 d kohdan takaaman vastaajan vastakuulusteluoikeuden vuoksi.32 Lainkohdan 
3 momentin nojalla tuomioistuin voi sallia edellä mainitun asiakirjan tai lausuman 
huomioon ottamisen oikeudenkäynnissä, jos todistajaa ei voida kuulustella pääkäsit-
telyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella.33

OK 17 luvun 32 §:n 2 momentin mukaan todistajan aikaisemmin oikeudelle tai vi-
ralliselle syyttäjälle tahi poliisiviranomaiselle antama kertomus luettakoon todistajaa 
kuulusteltaessa vain silloin, kun hän todistajanlausunnossaan poikkeaa siitä, mitä hän 
aikaisemmin on kertonut, tahi kun todistaja kuulustelussa selittää, että hän ei voi tai 
halua lausua mitään asiassa. ROL 6 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla edellä mainittua 
säännöstä noudatetaan soveltuvin osin kuulusteltaessa asianosaista todistelutarkoituk-
sessa.

Asianomistajan esitutkinnassa antaman kertomuksen hyödyntämistä tarkasteltaes-
sa keskeistä merkitystä on etenkin kolmella korkeimman oikeuden ratkaisulla KKO 
1987:93, KKO 1995:66 ja KKO 2000:71.

31  Ks. jäljempänä 4.
32  HE 82/1995 vp s. 143.
33  Tämän momentin osalta esitöissä on todettu, että vaikka sanottu asiakirja tai lausuma voidaan ottaa 

oikeudenkäynnissä huomioon, momenttiin ei sisälly kannanottoa siitä, mikä todistusarvo sellaisella 
asiakirjalla tai lausumalla asiassa on. Esitöiden mukaan aineiston hyödyntämistä todisteena rajoittaa 
muun muassa EIS:n 6 artiklan 3 d kohta. Vaikuttaisi siis siltä, että esitöissä todisteen hyödyntämisen 
käsite on ymmärretty näytön arvioinnissa tapahtuvana todisteelle annettavan merkityksen arvioimise-
na.
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Ratkaisussa KKO 1995:66 korkein oikeus on katsonut, että tilanteessa, jossa OK 
17 luvun 20 §:ssä tarkoitettu lähiomainen B oli oikeudenkäynnissä kieltäytynyt todis-
tamasta, todistajana ei saatu kuulla myöskään B:tä esitutkinnassa puhutellutta polii-
sia, joka olisi kertonut siitä, mitä B oli alustavassa puhuttelussa kertonut syytteessä 
tarkoitetusta teosta. Ratkaisussa on todettu, että poliisin kuuleminen siitä, mitä B oli 
alustavassa puhuttelussa kertonut, olisi tosiasiallisesti merkinnyt OK 17 luvun 20 §:ssä 
säädetyn lähisukulaisuuden suojan murtamista. OK 17 luvun 20 §:ssä säädettyyn kiel-
täytymisoikeuteen vetoamista on vakiintuneesti tulkittu siten, että jos läheistodistaja 
on esitutkinnassa antanut kertomuksen, mutta oikeudenkäynnissä käyttänyt kieltäyty-
misoikeuttaan, kertomuksen hyödyntäminen suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Todistajana kuultavan lähiomaisen vedotessa OK 17 luvun 20 §:ssä turvattuun eri-
tyiseen vaitioloperusteeseen kysymys ei siten ole kummastakaan edellä mainitusta 
tilanteesta (OK 17 luku 11 § 3 momentti tai 32 § 2 momentti). Läheistodistajan esi-
tutkintakertomus ei voikaan koskaan tulla lailliseksi oikeudenkäyntiaineistoksi, jos 
lähiomaisen kuuleminen tuomioistuimessa estyy OK 17 luvun 20 §:n kokonaiskiel-
täytymisoikeuden perusteella.34 Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1985 II 93 
ilmenevän oikeusohjeen nojalla läheistodistaja kuitenkin menettää kieltäytymisoikeu-
tensa, jos hän on jo suostunut todistamaan jutussa jonkun asianosaisen nimeämänä. 
Lähiomaisella on siten oikeus vedota kokonaiskieltäytymisoikeuteensa aina siihen 
saakka, kun hän ensi kerran oikeudenkäynnissä suostuu todistamaan.35

Kuten jo edellä kohdassa 2.1 on todettu, asianomistajan ja todistajan asemat ero-
avat toisistaan, vaikka heidän molempien kertomusta tosiasiassa käytettäisiin näyt-
tönä asiassa. Toisin kuin todistajalla, asianomistajalla on oikeus vaitioloon yksin 
asianosaisasemansa perusteella. Asianomistajan vaitiolo-oikeuden oikeusvaikutukset 
poikkeavat kuitenkin ratkaisevasti läheistodistajan vaitiolo-oikeuden oikeusvaikutuk-
sista. Tämän kysymyksen kannalta keskeinen korkeimman oikeuden ratkaisu on KKO 
2000:71, joka on saanut osakseen laajaa kommentointia oikeuskirjallisuudessa.36

Kyseisessä tapauksessa B oli esitutkinnassa kertonut kihlattunsa A:n pahoinpidel-
leen häntä. Käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultaessa B kuitenkin ilmoitti, 
ettei hän halunnut lausua asiassa mitään. Korkein oikeus on ratkaisussaan todennut 
ilman tarkempia perusteluja, että asianomistajan ei tarvitse häntä todistelutarkoituk-
sessa kuulusteltaessa kertoa mitään eikä vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja 
edelleen, että näin ollen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n säännökset todistajan 
oikeudesta kieltäytyä todistamasta eivät koske asianomistajaa. Ratkaisussa on lisäksi 
ROL 6 luvun 7 §:n 2 momenttiin ja OK 17 luvun 32 §:n 2 momenttiin viitaten katsot-

34  Pölönen 2003 s. 267.
35   Ks. todistamiskiellosta informoimisen merkityksestä Viljanen 2001 s. 1013–1014, Ervo 2000 s. 993–

994, Ervo 2005 s. 285–286  ja Virolainen 2000 s. 678.
36  Tässä yhteydessä käsitellään kyseistä oikeustapausta vain asianomistajan esitutkintakertomuksen huo-

mioon ottamisen kannalta. Kertomukselle näytön arvioinnissa annettavasta merkityksestä on kysymys  
jäljempänä kohdassa 3.3.2.
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tu, että B:n kieltäydyttyä lausumasta asiassa käräjäoikeudessa, hänen esitutkintaker-
tomuksensa saatiin lukea käräjäoikeuden pääkäsittelyssä.

Asianomistajan asianomistaja-asemaan perustuvan vaitiolo-oikeuden on siis kat-
sottu olevan merkitykseltään toisenlainen kuin ehdottomana pidetyn läheistodistajan 
kokonaiskieltäytymisoikeuden. Kuten todistaja, myös asianomistaja saattoi vielä kä-
räjäoikeuden pääkäsittelyssä vedota vaitiolo-oikeuteensa, mutta tämä hänen oikeuten-
sa saatettiin tosiasiassa murtaa lukemalla hänen esitutkintakertomuksensa.

Etenkin Virolainen on voimakkaasti kritisoinut korkeimman oikeuden ratkaisua ja 
huomauttanut ensinnäkin, että korkeimman oikeuden ratkaisun lopputulosta vastannut 
käräjäoikeuden ratkaisu, jossa OK 17 luvun 20 §:n soveltumattomuutta asianomista-
jaan perusteltiin sillä, ettei asianosaisen vapaata kuulustelua koskevassa OK 17 luvun 
61 §:ssä ollut nimenomaista viittaussäännöstä saman luvun 20 §:ään, oli virheellinen. 
Virolaisen mukaan OK 17 luvun 61 §:ssä ei säännellä asianosaisen kieltäytymisoike-
utta, vaan lainkohdassa on kysymys ainoastaan kuulustelumenettelyn järjestämises-
tä.37 Mielestäni Virolaisen kanta on tässä suhteessa perusteltu.

Virolainen katsoo, että lähiomaisen todistamiskielto-oikeus olisi yhtä lailla ulo-
tettavissa asianomistajaan silloin, kun hän täyttää OK 17 luvun 20 §:ssä mainitut 
edellytykset. Todistelutarkoituksessa kuultavaa henkilöä ei saa pakottaa kertomaan 
läheisensä vahingoksi riippumatta siitä, missä roolissa henkilöä kuulustellaan.38 Vi-
rolainen perustelee näkemystään asianomistajan kokonaiskieltäytymisoikeudesta 
muun muassa perustuslain yksityiselämän suojaa koskevan 10 §:n ja EIS:n yksityis- 
ja perhe-elämän kunnioittamista koskevan 8 artiklan määräyksillä.39 Vielä Virolainen 
huomauttaa, että korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2000:71 on ristiriidassa aikai-
semman ratkaisun KKO 1987:93 kanssa. Viimeksi mainitussa ratkaisussa katsottiin, 
että asianomistajaan voitiin soveltaa muodollisesti vain todistajaa koskevaa OK 17 
luvun 24 §:n 1 momentin säännöstä, jonka perusteella todistaja saa kieltäytyä kerto-
masta seikkaa tai vastaamasta kysymykseen, jos hän ei voisi tehdä sitä saattamatta 
syytteen vaaraan itseään tai toista, joka on häneen OK 17 luvun 20 §:ssä mainitussa 
suhteessa.40 Kun tämän osittaisen todistamiskielto-oikeuden yhtenä oikeusperustana 
on selkeästi edellä luvussa 2.1. tarkastellun jaottelun b-kohdan mukainen yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittaminen, voidaan perustellusti kysyä, miksi tämä todistamis-
kielto soveltuisi asianomistajaan, jos lähisukulaisuuden suojaamiseen perustuva OK 
17 luvun 20 § ei sovellu.

Virolainen on vielä vielä korostanut, että OK 17 luvun 32 §:n 2 momentin säännös 
asianosaisen esitutkintakertomuksen lukemisesta41 tulee sovellettavaksi ainoastaan 

37  Virolainen 2000 s. 672–673.
38  Näin myös Pölönen 2003 s. 278 -279.
39  Virolainen 2000 s. 673.
40  Virolainen 2000 s. 673, Viljanen 2001 s. 1012.
41  Vaikka säännöksessä käytetään termiä ”saadaan lukea” tämän on katsottava tosiasiassa tarkoittavan 

esitutkintakertomuksen ottamista oikeudenkäyntiaineistoksi eli todistelussa huomioon otettavaksi. 
Ks. myös Virolainen 2000 s. 674.
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silloin, kun todistaja (tai asianomistaja) on velvollinen antamaan kertomuksensa. 
Säännös ei tule lainkaan sovellettavaksi silloin, kun henkilöllä on joko lakiin perustu-
va täydellinen tai osittainen oikeus olla lausumatta asiassa. Virolaisen mukaan todis-
telutarkoituksessa kuulusteltavan asianomistajan esitutkintakertomus saadaan lukea ja 
ottaa todisteena huomioon vain, jos hän ei ilmoita mitään hyväksyttävää syytä kieltäy-
tymiselleen tai vaitiololleen.42 

Myös Pölönen katsoo, että muun kuin läheisasianomistajan vaitiolon perustues-
sa vain tämän yleiseen negatiiviseen totuusvelvollisuuteen, jolloin mikään erityisesti 
suojeltava vaitioloon oikeuttava peruste ei aktualisoidu, asianomistajan esitutkinnassa 
antama kertomus voitaisiin ottaa todisteena huomioon.43 Tätäkin näkemystä voidaan 
kritisoida. Mikäli asianomistajan asianomistaja-asemaan perustuva yleinen vaitiolo-
oikeus asetetaan muita vaitiolo-oikeuksia huonompaan asemaan, voidaan perustellusti 
kysyä, mihin oikeusperustaan asianomistajan yleinen vaitiolo-oikeus perustuu ja mik-
sei tätä oikeutta haluta suojata yhtä painokkaasti kuin muitakin vaitiolo-oikeuksia.

Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2000:71 on kritiikille altis, sen tar-
joama oikeusohje on selkeä. Asianomistajan vaitiolo-oikeus ei perustu missään olo-
suhteissa OK 17 luvun 20 §:n lähiomaissuojaan, vaan vaitiolo-oikeutta on arvioitava 
yksin yleisen asianomistaja-asemaan perustuvan vaitiolo-oikeuden perusteella. Näin 
ollen asianomistajan kieltäytyessä lausumasta asiassa oikeudessa, estettä hänen esitut-
kintakertomuksensa huomioon ottamiseen todisteena ei ole.

2.4.  Arviointia

Asianomistajalla on yleisesti tunnustettu oikeus olla kertomatta asiasta sekä esitut-
kinnassa että oikeudenkäynnissä. Vaitiolo-oikeudesta ei kuitenkaan ole nimenomaista 
säännöstä laissa ja sen oikeusperusta on jokseenkin epäselvä. Asianomistajan vaiti-
olo-oikeuden oikeusperustana ei voi olla oikeusprosessin oikeellisuuden ja todistelun 
luotettavuuden takaaminen, sillä asianomistajan halutessaan antama kertomus otetaan 
kuitenkin huomioon näyttönä. Asianomistajan yksityisyyden suojan kunnioittaminen 
vaitiolon takaamalla ei liene perusteltua silloin, kun kysymyksessä on virallisen syyt-
teen alainen rikos, josta rikoksentekijä on saatava vastuuseen asianomistajan tahdosta 
riippumatta. Vaitiolo-oikeus ei voi perustua myöskään lähiomaissuojaan silloin, kun 
kysymyksessä on muu kuin läheisasianomistaja.

Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty, että asianomistajalle voisi olla perusteltua 
asettaa aktiivinen kertomisvelvollisuus ja evätä yksin hänen asemaansa perustuva vai-
kenemisoikeus. Tämä palvelisi myös asian ratkaisemista aineellisen totuuden selvittä-
misen näkökulmasta. Ervo lähtee kuitenkin siitä, että mikäli asianomistajan yleisestä 

42  Virolainen 2000 s. 675.
43  Pölönen 2003 s. 279.
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vaitiolo-oikeudesta luovuttaisiin, häneen tulisi OK 17 luvun 20 §:ssä säädettyjen edel-
lytysten täyttyessä soveltaa lähiomaisen vaitiolo-oikeutta.44

Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemyksiä myös sen puolesta, ettei 
asianomistajan vaitiolo-oikeutta ole perusteltua perustella läheissuhteen suojaami-
sella silloin, kun hän on itse väkivaltarikoksen uhrina.45 Niemi-Kiesiläisen mukaan 
asianomistajan yleisestä vaitiolo-oikeudesta on kuitenkin syytä pitää kiinni muilla 
perusteilla.46 Niemi-Kiesiläinen ei kyseenalaista asianomistajan esitutkintakertomuk-
sen käyttämistä todisteena, vaan hän tulkitsee OK 17 luvun 32 § 2 momenttia jopa 
niin pitkälle, että esitutkintapöytäkirjaan voitaisiin vedota myös silloin, kun todistaja 
(korostus tässä) käyttää kieltäytymisoikeuttaan. Niemi-Kiesiläinen katsoo, etteivät 
todisteiden käyttökieltoa koskevat säännökset sovellu vapaan näytön arvioinnin jär-
jestelmään.47 

Myös Jokela on puhunut esitutkintakertomuksen huomioon ottamisen puolesta to-
teamalla, että ”rikosten uhreja on omiaan turvaamaan asiattomilta painostusyrityksil-
tä se, jos tiedetään, ettei mahdollisella painostuksella saatu asianomistajan vaikene-
minen oikeudessa poista hänen aikaisemmin esitutkinnassa antamansa kertomuksen 
käyttöä”.48 Virolainen on kuitenkin päinvastaisella kannalla ja katsoo, että ” jos ja kun 
tuomioistuin ei voi varmuudella tietää, mistä rikoksen uhrin vaikeneminen kulloin-
kin johtuu, sen tulisi pidättyä kaikenlaisista spekuloinneista ja holhoavasta asenteesta, 
kunnioittaa asianomistajan määräämisoikeutta ja jättää hänen esitutkintakertomuk-
sensa huomiotta”.49

Pölönen on jossain määrin välittävällä kannalla esitellessään teoreettista mallia, 
jossa läheisasianomistajalle taattaisiin OK 17 luvun 20 §:n mukainen vaitiolo-oikeus, 
joka voitaisiin kuitenkin murtaa ”lähiomaisen omaksi parhaaksi” tilanteessa, jossa 
vaitioloon tiedetään vedottavan painostuksen seurauksena. Pölönen katsoo kuitenkin 
lähiomaistodistajien/asianomistajien perusoikeussuojan asettavan rajoituksia edellä 
kuvatun mallin soveltamiselle.50

Kun asianomistaja on se taho, jonka oikeushyvää rikokseksi säädetyllä teolla on 
loukattu, katson, että hänelle yksityisyyden tai perhe-elämän suojaamisen näkökul-
masta taattavaa vaitiolo-oikeutta voidaan perustellusti arvioida toisin kuin teosta täy-
sin ulkopuolisen läheistodistajan kohdalla. Virallisen syytteen alaisten tekojen osalta 

44  Ervo 2003 s. 277–282.
45  Niemi-Kiesiläinen s. 326.
46  Esimerkkeinä hän mainitsee todistamisvelvollisuuden ristiriidan ja todistelun luotettavuuden. Ks. Nie-

mi-Kiesiläinen s. 327–329.
47  Niemi-Kiesiläinen s. 336–337. Vrt. kuitenkin Virolainen 2000 s. 677. Virolaisen mukaan vapaan to-

distusteorian periaatetta tarkoittavaa OK 17 luvun 2 §:n 1 momenttia ei voida tulkita siten, että se 
oikeuttaisi tuomioistuimen hyödyntämään myös todistamiskieltojen vastaisesti esitettyä ja vastaanotet-
tua näyttöä.

48  Jokela 2003 s. 725.
49  Virolainen 2000 s. 678.
50  Pölönen 2003 s. 271–272.
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asianomistajan ei voida sallia täydelliseen läheistodistajalle säädetyn kaltaiseen vai-
tiolo-oikeuteen vedoten tosiasiassa päättää siitä, tullaanko vastaaja tuomitsemaan vai 
ei, etenkin kun otetaan huomioon mahdollisuus siitä, että asianomistajan vaitiolo oi-
keudenkäynnissä saattaa johtua vastaajan häneen kohdistamasta painostuksesta. Vaik-
ka asianomistajan vaitiolo oikeudenkäynnissä perustuisikin vastaajan ja asianomista-
jan esitutkinnan jälkeen tekemään sovintoon, asianomistajaan kohdistettu teko on silti 
tapahtunut ja asianomistajan tahdosta huolimatta tekijää on siitä rangaistava.

Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2000:71 lopputulos asianomistajan esitut-
kintakertomuksen huomioon ottamisesta on siten lopputuloksen osalta perusteltu. Mi-
käli asianomistajalle halutaan sallia jonkinasteinen vaitiolo-oikeus, siitä, samoin kuin 
hänen esitutkintakertomuksensa huomioon ottamisesta, tulisi säätää selkeästi lakita-
solla. Lisäksi, jotta voitaisiin olla varmoja, että esimerkiksi perheväkivaltatilanteessa 
esitutkinnassa kuulusteluun suostuva asianomistaja todella haluaa lausua asiassa, jo 
esitutkinnassa tulisi varmistaa, että asianomistaja on tietoinen vaitiolo-oikeudestaan. 
Tämä tulisi myös kirjata näkyviin esitutkinta-aineistoon. Tällöin asiaa myöhemmin 
arvioiva tuomioistuin voisi paremmin edellytyksin arvioida, mistä asianomistajan 
vaitiolo vasta oikeudenkäynnissä mahdollisesti johtuu. Asianmukaista olisi kaiketi 
informoida asianomistajaa vaitiolo-oikeudesta vielä oikeudessakin, vaikka tällainen 
velvollisuus tuomioistuimella onkin OK 17 luvun 28 §:n 2 momentin nojalla vain 
todistajan suhteen.51

3. Vastaajan vastakuulusteluoikeus

3.1.  Yleistä

EIS 6 (3 d) artiklan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus kuulustella tai 
kuulustuttaa todistajia, joita kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puo-
lestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin 
häntä vastaan todistamaan kutsut todistajat.

Kuten jo edellä kohdassa 2.1. on todettu, EIT:n mukaan todisteiden sallittavuus 
kuuluu kansallisella tasolla säädettäviin kysymyksiin. Kuitenkin EIT on oikeuskäy-
tännössään52 katsonut, että vaikka kontradiktorisen menettelyn takaamiseksi kaikki 
näyttö tulee lähtökohtaisesti esittää oikeudenkäynnissä syytetyn läsnäollessa, esitut-
kintakertomuksen käyttäminen oikeudenkäynnissä ei itsessään riko EIS 6 (3 d) ja 6 
(1) artiklan määräyksiä, mikäli samalla turvataan vastaajalle hänen oikeutensa.

Edellä todetun mukaisesti Suomen tämänhetkiset rikosprosessisäännökset sallivat 
vaitiolo-oikeuteen vetoavan asianomistajan esitutkintakertomuksen huomioon otta-

51  Ks. Viljanen 2001 s. 1014. Vrt. Virolainen 2000 s. 678.
52  Esim. Unterpertinger v. Itävalta (24.11.1986), Asch v. Itävalta (26.4.1991), Minguez Villar del Amo v. 

Espanja (1.3.2005).
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misen todisteena. Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia rajoituksia EIS 6 (3 d) artik-
lan takaamasta vastaajan vastakuulusteluoikeudesta aiheutuu esitutkintakertomuksen 
käyttämiselle syytettä tukevana näyttönä.

3.2.  Vastakuulusteluoikeuden sisällöstä

Vastakuulusteluoikeuden toteutumista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaati-
muksen näkökulmasta on tarkasteltava sekä EIS 6 artiklan 1 kohdan että 3 d kohdan 
valossa, koska 3 d kohta sääntelee 1 kohdan takaaman oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin erityisiä piirteitä.53 EIS 6 (3 d) kohdan määräys konkretisoi ”aseiden yhtä-
läisyyden” (equality of arms) periaatteen54 takaamalla vastaajalle oikeuden riitauttaa 
häntä vastaan esitetty näyttö kuulustelemalla syyttäjän todistajia ja saada tasapuoli-
sesti kutsutuksi omia todistajiaan.55 Syytetyn kuulusteluoikeuden taustalla on todis-
telun kontradiktorisuuden ja luotettavuuden turvaaminen. Vastakuulusteluoikeudella 
mahdollistetaan todistajan luotettavuuden testaaminen, mikä toteutuu parhaiten esitet-
täessä kysymykset todistajalle julkisesti, suullisesti ja molempien osapuolten läsnä ol-
lessa.56 Tehokkaan vastakuulustelun tarkoituksena on paljastaa todistajankertomuksen 
heikkoudet ja ristiriitaisuudet.57 Vastaajan oikeus riitauttaa häntä vastaan esitettävä 
näyttö edistää siis omalta osaltaan aineellisen totuuden selvittämisen periaatteen to-
teutumista. Huomattava on, ettei EIS 6 (3 d) artikla sääntele tapaa, jolla vastakuulus-
teluoikeus on järjestettävä.58

Romaniaa koskeneessa Mariana Marinescu-tapauksessa (2.2.2010) EIT on kui-
tenkin todennut, että todistajan vastaaminen pääkäsittelyn ulkopuolella vastaajan 
avustajan kirjallisesti esittämiin kysymyksiin ei täyttänyt EIS 6 (3 d) artiklassa vas-
takuulustelulle asetettuja edellytyksiä. Oikeudenkäyntiä voidaan kuitenkin pitää oi-
keudenmukaisena, vaikka vastakuulustelu ei tosiasiassa täyttyisikään, jos vastaajalle 
on varattu asianmukainen tilaisuus vastakuulustelun toteuttamiselle.59 Vastaajalla on 
myös oikeus luopua vastakuulusteluoikeudestaan.60 Vaikka oikeudenkäynnin oikeu-
denmukaisuus edellyttää lähtökohtaisesti todistelun vastaanottamisen välittömyyttä 
oikeuden käsittelyssä, EIT:n oikeuskäytännön perusteella ratkaisevaa on, että vastaa-
jalla on jossain vaiheessa – joko esitutkinnassa tai varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
– ollut mahdollisuus todistajan kertomuksen riitauttamiseen.61

53  Ks. esim. A.M. v. Italia (14.12.1999).
54  Ks. Tapanila 2004 s. 31-36.
55  Pellonpää 2005 s. 428.
56  Tapanila 2004 s. 99, Ervo 2003 s. 336.
57  Tapanila 2004 s. 19.
58  Tapanila 2004 s. 87.
59  Ervo 2003 s. 338.
60  Ks. esim. Khametsin v. Venäjä (4.3.2010) vrt. Tsotsos v. Kreikka (30.4.2009).
61  Pellonpää 2005 s. 429.
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Kuten aikaisemmin on todettu, EIT on oikeuskäytännössään62 katsonut, että vastaa-
jan vastakuulusteluoikeuden toteutumista arvioitaessa käsitteelle todistaja tulee antaa 
itsenäinen, yleisesti käytetystä todistajan käsitteestä riippumaton tulkinta. Tässä mie-
lessä myös asianomistajaa on pidettävä EIS 6 (3 d) artiklan tarkoittamana todistajana 
silloin, kun hänen kertomuksensa on tosiasiassa otettu huomioon näyttönä vastaajaa 
vastaan.

EIT on suhtautunut pidättyvästi erilaisten tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien huo-
mioon ottamiseen arvioidessaan vastakuulusteluoikeuden toteutumista.63 Oikeuksien 
ja ristikkäisten intressien törmätessä EIT ei ole asettanut toisia oikeuksia toisten edel-
le, vaan on pyrkinyt ratkaisemaan tapaukset punninnalla.64 Kuitenkin lapsiin kohdis-
tuvien seksuaalirikosten kohdalla EIT ei ole uhrin suojattomasta asemasta johtuen 
edes lähtökohtaisesti vaatinut, että lapsen tulisi vastoin tahtoaan kohdata vastaaja vas-
takuulustelutilanteessa, vaan puolustuksen oikeuksien toteutuminen on varmistettava 
muilla tavoin.65 Silloin, kun vastakuulusteluoikeuden toteutumatta jääminen johtuu 
valtion vastuulle jäävästä syystä kuten, ettei kadonnutta todistajaa ole tarpeeksi pai-
nokkaasti pyritty saamaan oikeuteen, EIS 6 (3 d) artiklaa on EIT:n oikeuskäytännössä 
katsottu usein loukatun.66

EIT:n oikeuskäytännön valossa on jossain määrin epäselvää, mikä merkitys vasta-
kuulusteluoikeuden toteutumisen puutteisiin on annettava tilanteissa, joissa puute joh-
tuu kuultavan oikeudesta vaieta.67 Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan 
mainita Norjaa koskenut Kaste ja Mathisen-tapaus (9.11.2006), jossa vastakkain oli-
vat vastaajan vastakuulusteluoikeuden toteutuminen ja todistelutarkoituksessa kuulta-
van kanssavastaajan oikeus kieltäytyä todistamasta itsekriminointisuojan nojalla. EIT 
on ratkaisussaan katsonut, että asiassa ei ilmennyt, ettei vastakuulustelua olisi voitu 
toteuttaa ilman itsekriminointisuojan loukkausta. Koska vastaajilta oli evätty mahdol-
lisuus kaikenlaiseen vastakuulusteluun ja koska kanssavastaajan poliisille antamille 
lausumilla oli ollut ratkaiseva merkitys jutun lopputulokselle, EIT katsoi, että EIS 6 
(3 d) ja 6 (1) artiklaa oli rikottu.68 Vaikka ratkaisu ilmentää vastakuulusteluoikeuden 
toteutumisen tärkeää merkitystä, on huomattava, ettei EIT tässäkään tapauksessa ole 
asettanut toista oikeutta toisen edelle, vaan on pyrkinyt ratkaisemaan tapauksen oi-
keuksien punninnalla.

62  Mm. Delta v. Ranska (19.12.1990), Asch v. Itävalta (26.4.1991), Minguez Villar del Amo v. Espanja 
(1.3.2005).

63  Tapanila 2008 s. 142.
64  Ervo 2003 s. 326–327.
65  Pellonpää 2005 s. 432. Ks. myös esim. Kovac v. Kroatia (12.7.2007).
66  Ks. esim. Trofimov v. Venäjä (4.12.2008).
67  Danelius 1997 s. 183. Esimerkiksi Espanjaa koskeneessa Minguez Villar del Amo-tapauksessa 1.3.2005 

ei ole kannanottoa siitä, mikä merkitys oli annettava sille, ettei esitutkintakertomuksen antajaa voitu 
kuulla oikeudessa hänen henkisestä sairaudestaan johtuen. Ks. Pacula v. Latvia (15.9.2009), jossa EIS 
6 artiklaa katsottiin rikotun muun muassa siksi, kun epäselväksi jäi, olivatko viranomaiset tehneet 
kaikkensa sairautensa vuoksi oikeuteen tulemaan estyneen todistajan kuulemisen varmistamiseksi.

68  Ks. Tapanila 2008 s. 142.
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3.3. Esitutkintakertomuksesta näyttönä

3.3.1. Yleistä

Aikaisemmin todetuin tavoin EIT on oikeuskäytännössään selkeästi todennut, ettei 
EIS sinänsä sääntele todisteiden sallittavuutta ja edelleen, että ehdotonta kieltoa esi-
tutkintakertomusten käyttämiseen todisteena ei ole. Esimerkiksi tapauksessa Reiner 
ja muut v. Romania (27.9.2007) EIT on todennut, ettei sen asiana ollut lausua siitä, 
oliko todistajankertomus voitu ottaa näytöksi. Sen sijaan EIT:n oli tutkittava, oliko 
oikeudenkäynti kokonaisuutena tarkastellen, todistelun tapa mukaan lukien, ollut oi-
keudenmukainen.

Kirjallisen todistajankertomuksen sallittavuutta pohtiessaan EIT on kiinnittänyt 
erityistä huomiota todistajankertomuksen näyttöarvoon langettavaa tuomiota silmällä 
pitäen.69 Esitutkintakertomuksen hyödyntämismahdollisuudet riippuvat EIT:n ratkai-
sukäytännön valossa ensinnäkin siitä, onko vastaajalla ollut jossain vaiheessa mah-
dollisuus vastakuulustella todistajaa.70 Vaikka tätä mahdollisuutta ei olisikaan ollut, 
esitutkintakertomuksen käyttämistä ei välttämättä ole pidetty kiellettynä. Merkitystä 
on kuitenkin annettava erityisesti niille syille, minkä vuoksi vastakuulusteluoikeutta 
ei ole voitu toteuttaa.71 Lisäksi esitutkintakertomusaineiston hyödyntämisen edelly-
tyksenä on, ettei kyse ole ainoasta tai ratkaisevasta näytöstä asiassa. Mikäli kontradik-
torisella todistusaineistolla hankittu näyttö olisi jo yksinään kokonaan tai lähes koko-
naan riittävä, estettä ei-kontradiktorisen todistusaineiston käyttämiselle muun näytön 
ohella ja lisäksi ei ole katsottu olleen.72 

Vastakuulusteluoikeuden heikentyminen on siten EIT:n näkemyksen mukaan hel-
pommin hyväksyttävissä silloin, kun kirjallinen todistajankertomus ei ole ollut ainoa 
tai ratkaisevin näyttö asiassa.73 Niin kutsutun avaintodistajan kertomuksen vastaan-
ottamisen kirjallisesti ilman mahdollisuutta kertomuksen riitauttavaan vastakuulus-
teluun voidaan katsoa kaikkein olennaisimmin loukkaavan vastaajan oikeusturvaa, 
koska häneltä evätään mahdollisuus vapauttavaan tuomioon kyseenalaistamalla todis-
tajan luotettavuus.74

EIT:n kanta esitutkintakertomuksen merkityksestä näytön arvioinnissa on kiteytet-
ty informatiivisesti esimerkiksi Italiaa koskeneessa Kollcaku-tapauksessa (8.2.2007) 
seuraavasti:

EIT totesi, että näyttö tuli periaatteessa esittää syytetyn läsnäollessa julkisessa is-
tunnossa kontradiktorista käsittelyä silmälläpitäen. Tästä periaatteesta voitiin poiketa 

69  Tapanila 2003 s. 129.
70  Ervo 2003 s. 322.
71  Ks. esim. Asch v. Itävalta (26.4.1991), Artner v. Itävalta (28.8.1992). Tapanila 2003 s. 134.
72  Ervo 2003 s. 326.
73  Danelius s. 183.
74  Tapanila 2003 s. 129.
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vain syytetyn oikeuksien turvaamista koskevin edellytyksin. Yleisen säännön mukaan 
syytetylle oli annettava asianmukainen ja riittävä tilaisuus riitauttaa hänelle vastainen 
todistajankertomus ja kuulla sen antajaa joko kertomusta annettaessa tai myöhem-
min. EIT:n oikeuskäytännön mukaan oli tiettyjä tapauksia, joissa oli välttämätöntä 
turvautua esitutkinnassa annettuihin kertomuksiin. Sellainen ei itsessään ollut EIS 
6 artiklan 1 ja 3 d kohdan vastaista, jos syytetyllä oli asianmukainen ja riittävä tilai-
suus riitauttaa asianomaiset lausumat. Kuitenkin syytetyn oikeuksia loukattiin EIS 
6 artiklan vastaisesti, jos hänet tuomittiin yksinomaan tai ratkaisevassa määrin no-
jautumalla kertomukseen, jonka antajaa hän ei ollut voinut kuulustella esitutkinnassa 
eikä oikeudessa.75 

3.3.2.  Oikeuskäytäntöä

Suurin osa EIT:n vastakuulusteluoikeuden toteutumista koskevista ratkaisuista kä-
sittelee muita kuin sellaisia tilanteita, joissa vastakuulustelumahdollisuus on jäänyt 
toteutumatta todistajan vaitiolo-oikeudesta johtuen. Kuten edellä on todettu, näissä 
muissa tilanteissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista arvioitaessa mer-
kitystä on annettu myös sille, kuinka painokkaasti todistaja on pyritty saamaan oikeu-
den istuntoon vastakuulustelun toteuttamiseksi.

Asianomistajan vaitiolo-oikeuden kannalta keskeiset EIT:n ratkaisut ovat Itävaltaa 
koskeneet tapaukset Unterpertinger (24.11.1986) ja Asch (26.4.1991). Molemmissa 
kysymys oli miehen naiseen kohdistamasta parisuhdeväkivallasta. Naiset olivat teh-
neet rikosilmoitukset ja suostuneet kuulusteltaviksi esitutkinnassa, mutta olivat oi-
keudenkäynnissä kieltäytyneet todistamasta, jolloin heidän esitutkintakertomuksensa 
oli luettu oikeudenkäynnissä. Kun Unterpertinger-tapauksessa langettava ratkaisu oli 
perustunut esitutkinnassa annettuihin kertomuksiin76, joita vastaan puolustuksen oi-
keudet olivat olleet varsin rajoitetut, EIT katsoi, ettei vastaaja ollut saanut osakseen 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asch-tapauksessa EIT päätyi päinvastaiseen lop-
putulokseen, kun muu näyttö tuki asianomistajan esitutkinnassa antamaa kertomusta, 
eikä tuomioistuimen langettava ratkaisu ollut perustunut ainoastaan esitutkintaker-
tomukseen. EIT totesi lisäksi, että vastaajalla oli ollut mahdollisuus tehdä väitteitä 
asianomistajan esitutkinnassa esittämää kertomusta vastaan ja esittää siitä oma nä-
kemyksensä. Vastaaja oli kuitenkin esittänyt tapahtumista erilaisia versioita, mikä oli 
heikentänyt hänen kertomuksensa uskottavuutta. 

Ratkaisevaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta on siten 
ollut muun syytettä tukevan näytön määrä ja laatu. Vaikka EIT onkin oikeuskäytän-
nössään kiinnittänyt huomiota myös siihen, millainen prosessi on ollut vastaajan kan-
nalta ja kuinka vastaajan oikeuksista on muutoin huolehdittu, on huomattava, ettei 

75  Lähteenä on käytetty Finlexin ratkaisutiivistelmää.
76  Esitutkintakertomuksen merkitystä ratkaisevana todisteena voidaan ”testata” kysymällä, tuomittaisiin-

ko vastaaja ilman tätä kertomusta. Ks. Aall 1995 s. 403.
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näillä muilla tekijöillä voida sellaisenaan korvata vastakuulusteluoikeuden puuttumis-
ta.77 EIT:n ratkaisukäytännön valossa langettava tuomio ei voi perustua yksinomaan 
tai ratkaisevasti sellaiseen todistusaineistoon, jota vastaaja ei ole voinut riitauttaa vas-
takuulusteluoikeutensa nojalla.

Korkein oikeus on noudattanut EIT:n tulkintalinjaa edellä mainitussa ratkaisussaan 
KKO 2000:71 ja hylännyt syytteen, koska asianomistajan esitutkinnassa antama ker-
tomus oli ollut pääasiallinen näyttö asiassa eikä vastaajalla ollut ollut tilaisuutta kuu-
lustella tai kuulustuttaa asianomistajaa.

Käytännössä tilanteessa, jossa asianomistaja on esitutkinnassa kertonut tapahtu-
mista, mutta vetoaa oikeudessa vaitiolo-oikeuteensa, oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin vaatimusten takaamisen näkökulmasta olisi kaiketi riittävää, että molemmat 
asianosaiset kutsutaan pääkäsittelyyn, syyttäjä lukee asianomistajan esitutkintakerto-
muksen ja vastaajalle varataan nimenomainen mahdollisuus riitauttaa asianomistajan 
esitutkintakertomuksesta ilmenevä tapahtumainkulku. Kun esitutkintakertomus ei voi 
olla ratkaiseva näyttö vastaajan tuomitsemiseksi, pääkäsittelyssä olisi tärkeää käydä 
huolella läpi myös muu syytettä tukeva näyttö, kuten lääkärinlausunnot ja kotihälytys-
raportit, ja antaa vastaajalle mahdollisuus esittää myös näiden osalta omat näkemyk-
sensä. Suotavaa olisi myös, että mahdollinen kotihälytyksen perusteella asianosaisten 
kotona käynyt ja asianomistajan esitutkintakuulustelun suorittanut poliisi haastettai-
siin todistajaksi pääkäsittelyyn kertomaan omista havainnoistaan ja mahdollistettai-
siin vastaajalle vastakuulusteluoikeus näiden muiden todistajien suhteen. 

4. Arviointia

Näytön arvioinnin kannalta merkitykseltään todistajaan rinnastettavan asianomis-
tajan esitutkintakertomuksen hyödyntämiselle tuomioharkinnassa saattaa aiheutua 
rajoituksia paitsi tietyistä vaitiolon sallivista syistä myös oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin turvaamisen näkökulmasta. Näiden rajoitteiden oikeusperusta poikkeaa 
kuitenkin ratkaisevasti toisistaan. Kun vaitioloon perustuvan hyödyntämiskiellon 
taustalla on pääosin asianomistajan yksityisyyden ja perhe-elämän kunnioittaminen, 
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus rajoittaa langettavan tuomion perus-
tamista esitutkintakertomukseen lähinnä kertomuksen riitauttamismahdollisuuksien 
puuttumisen johdosta.

EIT on ratkaisuissaan todennut, että todisteiden sallittavuus on kansallisesti sää-
dettävä asia eikä EIT:n tehtäviin kuulu arvioida, onko tietty todistajankertomus voitu 
ottaa näytöksi asiassa vaan tarkastella sitä, onko oikeudenkäynti kokonaisuutena ar-
vostellen ollut oikeudenmukainen. Kuitenkin EIT on ratkaisuissaan jossain määrin 
edellä todetun kanssa ristiriitaisesti lausunut, että esitutkintakertomusten käyttäminen 

77  Tapanila 2003 s. 136.
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näyttönä ei ole EIS:n vastaista, jos vastaaja on saanut asianmukaisen ja riittävän tilai-
suuden kertomusten riitauttamiseen. Joka tapauksessa vastakuulusteluoikeuden puut-
tuessa esitutkintakertomus ei voi olla ainoa tai ratkaiseva näyttö asiassa.

Danelius onkin katsonut, että EIT:n kantaa vastaajan vastakuulusteluoikeuden 
asianmukaisesta toteuttamisesta ei ole lainkaan helppoa ymmärtää.78 EIT:n lausumis-
ta lienee tehtävä johtopäätös, että kansallisen lain niin salliessa esitutkintakertomus 
voidaan aina hyväksyä osaksi oikeudenkäyntiaineistoa, mutta sen merkitystä näytön 
arvioinnissa tulee tarkastella suhteessa vastaajan vastakuulusteluoikeuden toteutumi-
seen. Tämä näytön arvioinnin merkitystä korostava tulkinta olisi sopusoinnussa myös 
vastakuulusteluoikeuden perimmäisen tavoitteen eli näytöstä ilmenevien seikkojen 
riitauttamisen kanssa. Kun Suomessa ei ole tapana järjestää vastaajan vastakuuluste-
lua esitutkintavaiheessa, eikä vastaajalla siten juuri koskaan ole ollut mahdollisuutta 
vastakuulusteluun ennen oikeudenkäyntiä, tilanteissa, joissa asianomistajan tuleva 
vaitiolo-oikeuteen vetoaminen on otaksuttavaa, olisi tärkeää, että myös muuta syy-
tettä tukevaa näyttöä olisi saatavilla. Tällöin paineet riittävän näytön hankkimisesta 
kohdistuvat poliisiin ja esitutkintaan.79

Myös Virolainen korostaa asianmukaisen esitutkinnan toimittamisen tärkeyttä. To-
sin hän perustelee tätä lähinnä sillä, että myös läheisasianomistajalla tulisi olla lä-
heistodistajalle säädetyn kaltainen täydellinen vaitiolo-oikeus, joka estäisi myös mah-
dollisen esitutkintakertomuksen käyttämisen todisteena. Asianmukaisen esitutkinnan 
suorittamisen seurauksena aineellinen totuus olisi mahdollista selvittää myös ilman 
asianomistajan esitutkintakertomuksen huomioon ottamista tilanteessa, jossa hän ha-
luaa vedota vaitiolo-oikeuteensa.80

EIT:n ratkaisukäytännön nojalla etenkin ei-kontradiktorisen esitutkintakertomuk-
sen hyödyntäminen81 näytön arvioinnissa on ratkaisevasti riippuvainen muusta asias-
sa esitetystä näytöstä. Esitutkintakertomuksella on siten sattumanvaraista merkitystä 
syytettä tukevana näyttönä. Tämä on oikeusvarmuuden kannalta jokseenkin kyseen-
alaista, kun ennen pääkäsittelyn päättymistä asianosaiset eivät voi vielä varmuudella 
tietää, mihin oikeudenkäyntiaineistoon asian ratkaisu tulee lopullisesti perustumaan. 
Myöskään oikeudessa vaitiolo-oikeuteensa vetoava asianomistaja ei välttämättä vielä 
ennen tuomion antamista tiedä, onko hän tosiasiassa voinut käyttää vaitiolo-oikeut-
taan eli tullaanko vastaaja tuomitsemaan (osittain) hänen esitutkintakertomuksensa 
perusteella vai ei.82 Lisäksi on huomattava, että kun EIS:n näkökulmasta esitutkin-
takertomus saadaan lähtökohtaisesti aina hyväksyä todisteeksi kansallisen lain niin 

78  Danelius s. 183.
79  Niemi-Kiesiläinen s. 211–216.
80  Virolainen 2000 s. 678 ja Virolainen 2006 s. 662.
81  Tässä hyödyntämisellä tarkoitetaan todisteen merkitystä näytön arvioinnissa.
82  Ks. myös Pölönen 2003 s. 277. Läheisasianomistajan todistamiskiellon puolesta puhuva Pölönen lähtee 

siitä, että ratkaisussa KKO 2000:71 lähiomaisen oikeus päättää itse lopullisesti läheiselleen raskautta-
vien tietojen käytöstä tulee tavallaan ”sattumanvaraisesti” suojelluksi sen mukaan, miten merkittävästä 
todisteesta kulloinkin on kysymys.  
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salliessa, arvio sen tosiasiallisesta merkityksestä asian ratkaisemiselle ja tosiasialli-
selle hyödynnettävyydelle tehdään ”takaperoisesti” vasta tuomioharkinnassa riippuen 
muun asiassa esitetyn näytön painoarvosta. Selkeämpää olisi, jos vastakuulusteluoi-
keuden puuttumisen johdosta esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen todisteena 
kiellettäisiin kaikissa tilanteissa kokonaan, eikä esitutkintakertomusta siten otettaisi 
lainkaan osaksi oikeudenkäyntiaineistoa. Esitutkintakertomuksen käyttökiellosta olisi 
tällöin päätettävä prosessiratkaisuna jo ennen muun näytön vastaanottamisen aloitta-
mista.

Tällaisen todistusaineiston rajoittumiseen johtavan tulkinnan voidaan toisaalta 
katsoa olevan ristiriidassa aineellisen totuuden selvittämispyrkimysten kanssa. Si-
ten olisikin syytä vakavasti pohtia, heikentääkö vastakuulusteluoikeuden puuttumi-
nen esitutkintakertomuksen näyttöarvoa todisteena (eli jääkö esitutkintakertomuksen 
totuudenmukaisuus vastakuulustelun puuttuessa ikään kuin testaamatta) jopa siinä 
määrin, ettei esitutkintakertomusta hyväksyttäisi lainkaan todisteena huomioon otet-
tavaksi. Kun aineellisen totuuden selvittämisen voidaan katsoa olevan kaikkien asian-
osaisten etu – syytön ei tule tuomituksi, asianomistaja saa hänelle kuuluvan suojan, 
yleistä etua palveleva rikosvastuu toteutuu –, olisi tärkeää pitää mielessä, mistä syys-
tä jotakin tapahtumien kulkua valottavaa todistusaineistoa ei voida päätöksenteossa 
huomioida. Todistajalla tai asianomistajalla sen paremmin kuin vastaajallakaan ei voi 
olla oikeutta rajoittaa tietyn aineiston huomioon ottamista ilman asianmukaista oi-
keusperustaa. Kuten Viljanen on ratkaisua KKO 2000:71 kommentoidessaan toden-
nut ”ihmisoikeusperiaatteiden kunnioittaminen sen varmistamiseksi, ettei syytön tule 
tuomituksi, on ehdottomasti paikallaan, mutta niiden käyttämiseen sen turvaamiseksi, 
ettei syyllinen joudu vastuuseen edes siitä, mitä hän on tehnyt, suhtaudun varauk-
sellisesti”83. Aineellisen totuuden selvittämistä rajoittavien todisteiden käyttökieltojen 
oikeusperustan tulisi siten olla selkeästi määritelty.

Oikeuskirjallisuudessa käytetty todisteen hyödyntämisen käsite on epäselvä. 
Selkeämpää olisi puhua todisteen huomioon ottamisesta ja merkityksestä näytön ar-
vioinnissa. Ainakin asiaa ratkaisevan tuomarin tulisi kyetä selkeästi erottamaan, onko 
käsillä tilanne, jossa jo esitutkintakertomuksen hyväksyminen osaksi oikeudenkäynti-
aineistoa on kiellettyä (esim. kun läheistodistaja vetoaa vasta oikeudenkäynnissä OK 
17 luvun 20 §:ään) vai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamisesta johtuva ra-
joite perustaa tuomio yksinomaan sellaiseen esitutkintakertomukseen, jota vastaaja ei 
ole voinut asianmukaisesti riitauttaa. Tällöin esitutkintakertomus siis hyväksyttäisiin 
oikeudenkäyntiaineistoon, mutta syytettä ei välttämättä voitaisi katsoa toteennäyte-
tyksi yksin tällaisen ei-kontradiktorisen aineiston perusteella.

Asianomistajan vaitiolo-oikeutta sääntelevän säännöksen puuttuminen laista on 
kestämätöntä. Koko asianomistajan vaitiolo-oikeuden oikeusperusta on epäselvä. 
Mikäli läheisasianomistajalle halutaan taata läheistodistajan todistamiskieltoon rin-

83  Viljanen 2001 s. 1005.
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nasteinen vaitiolo-oikeus, myös tästä tulisi säätää lailla. Tällöin läheisasianomista-
jan vaitiolo-oikeuden murtaminen ei olisi mahdollista myöskään ottamalla todisteena 
huomioon hänen mahdollinen esitutkintakertomuksensa. 

Tätä artikkelia kirjoitettaessa korkein oikeus oli myöntänyt valitusluvan VL:2010–
97, jossa valituslupakortin tietojen perusteella oli kysymys tapauksen KKO 2000:71 
kanssa identtisestä tilanteesta. Valitusluvan myöntäminen antoi aihetta olettaa, että 
asianomistajan esitutkintakertomuksen huomioon ottamista tultaisiin arvioimaan ai-
emmasta tapauksesta poiketen. Asia ratkaistiin korkeimman oikeuden julkaisemat-
tomalla ratkaisulla 10.8.2011 nro 1671. Ratkaisusta kävi ilmi, että asianomistaja oli 
luopunut vaitiolo-oikeudestaan hovioikeudessa, eikä ratkaisu siten tarjonnut uusia 
näkökulmia tässä artikkelissa käsiteltyihin kysymyksiin.84 Asianomistajan vaitiolo-oi-
keutta ja hänen esitutkintakertomuksensa huomioon ottamista arvioitaessa keskeinen 
oikeuslähde on siten edelleen ennakkoratkaisu KKO 2000:71. 
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