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Käsiteltäviä teemoja

• Lähtökohta: mikä muuttuu, mikä pysyy
ennallaan ja mitä lakia sovelletaan

• Asiantuntijatodistelun uudistaminen (ml.
oikeudelliset asiantuntijalausunnot)
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Mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan ja
mitä lakia sovelletaan

• Useat todistelukysymykset pysyvät ennallaan kuten:
– Todistuskeinot
– Kuulustelumenettely (pääkuulustelu, vastakuulustelu

täydentävät kysymykset)
– Näyttökynnykset

• Siviiliprosessi OK 17:2.2 ”uskottava näyttö”
• Rikosprosessi OK 17:3.2  vastaajan syyllisyydestä ei saa jäädä

”varteenotettavaa epäilyä”.
• Kummankin osalta HE 46/2014 vp s. 46-49 lausutaan, että

kynnysten korkeutta ei ole uudistuksella tarkoitus muuttaa
– Todistustaakka
– Todisteprekluusio
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Mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan ja
mitä lakia sovelletaan jatkuu..

• Uudistus voimaan 1.1.2016
• Prosessilakina sovelletaan heti myös aiemmin

vireille tulleissa asioissa.
– àAsiantuntijatodistelua koskevia säännöksiä

sovelletaan myös ennen 1.1.2016 vireille tulleisiin
asioihin.

• Poikkeuksena vaitiolovelvollisuus ja –oikeus: Jos
asia tullut ennen 1.1.2016 vireille noudatetaan
aiempia säännöksiä = OK 17:10-23 vastaavat
aiemmat säännökset.
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Asiantuntijatodistelu. Lähtökohta

• OK 17:55 kumottiin. Siinä säädettiin seuraavasti:
– Jos asianosainen nojautuu asiantuntijaan, joka ei ole

oikeuden määräämä, olkoon tästä voimassa, mitä
todistajasta on säädetty. Kuitenkin voidaan häneen
soveltaa, mitä 50 §:ssä ja 51 §:n 2 momentissa on
säädetty.

– Säännös on ollut pulmallinen, sillä sen johdosta
asianosaisten ”omien” asiantuntijoiden
prosessuaalinen asema on poikennut huomattavasti
tuomioistuimen määräämien asiantuntijoiden
asemasta (vrt. esim. kelpoisuus, palkkiot,
totuusvelvollisuus, uhat …)
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Lähtökohta jatkuu…

• Jaottelusta tuomioistuimen määräämä
asiantuntija ja asianosaisen oma asiantuntija
luovutaan. OK 17:7:n mukaan
tuomioistuimella säilyy kuitenkin
mahdollisuus määrätä asiantuntijoita
kuultavaksi.

• àKaikkiin asiantuntijoihin sovelletaan samoja
säännöksiä
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Uudet asiantuntijatodistelua koskeva
lainkohdat: OK 17:34

• Asiantuntijaa kuullaan erityisiä tietoja
vaativista kokemussäännöistä sekä niiden
soveltamisesta asiassa ilmenneisiin seikkoihin
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Uudet lainkohdat jatkuu…:
OK 17:35

• Asiantuntijan on oltava rehelliseksi ja alallaan taitavaksi tunnettu.
• Asiantuntijana ei saa toimia se, joka on asiaan tai asianosaiseen

sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.
• à huomattava muutos vanhan lain mukaisiin

asianosaisasiantuntijan yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin
verrattuna.
– LaVM 19/2014 vp. s. 23 ja HE 46/2014 vp s. 35:

• Ensisijaisesti vastuussa kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä on on
asianosainen ja asiantuntija itse.

• Tuomioistuin voi ottaa puutteet kelpoisuudessa huomioon arvioidessaan
näyttöä tai viime kädessä tuomioistuin voi evätä epäpäteväksi katsomansa
asiantuntijan lausunnon.

• Tarvittaessa myös asiantuntijalta itseltään voidaan hankkia selvitystä hänen
yleisestä ja erityisestä kelpoisuudesta.

• Jos ei täytä asiantuntijan kelpoisuusehtoja, voidaanko kuulla todistajana
• Muutoksenhaku asiantuntijan kelpoisuutta koskevaan ratkaisuun?
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Uudet lainkohdat jatkuu…:
OK 17:36

• Asiantuntija antaa lausuntonsa kirjallisesti.
• Asiantuntijaa on kuultava tuomioistuimessa suullisesti, jos:
• 1) se on tarpeen asiantuntijan lausunnon epäselvyyksien,

puutteellisuuksien tai ristiriitaisuuksien poistamiseksi;
• 2) tuomioistuin katsoo sen muusta syystä tarpeelliseksi; tai
• 3) asianosainen sitä pyytää eikä kuuleminen ole ilmeisesti

merkityksetöntä.
– KKO 2015:86:

• Kirjallisessa asiantuntijalausunnon hyödyntäminen todisteena ei kaikissa
tapauksissa edellytä sitä, että lausunnosta käy ilmi sen laatijan henkilöllisyys.

• Sen sijaan lausunnon anonymiteetti voi kuitenkin alentaa lausunnon
todistusarvoa.

• Hyödyntämiskieltoon anonyymi asiantuntijalausunto voidaan ratkaisun
mukaan vain mikäli lausunnon anonyymisyys vaarantaa OK 17:25:3
momentissa tarkoitetuin tavoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
toteutumista.
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Asiantuntijan ja todistajan välinen
rajanveto

• Uudistus ei poista todistajan ja asiantuntijan
välisen rajanvedon tarpeellisuutta, vaan ehkä
jopa lisää sitä.

• àTuomioistuimen pitää jatkossakin ratkaista
kuullaanko henkilöä asiantuntija vai todistajana

• Sanotulla ratkaisulla merkitystä useissa suhteissa
(mm. kelpoisuus, palkkiot, totuusvelvollisuus,
uhat, mahdollisuus kirjallisen lausunnon
antamiseen jne.)
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Rajanveto asiantuntijan ja todistajan
välillä jatkuu

• HE 46/2014 s. 99à ratkaisevaa on lausunnon
sisältö eli asiantuntija lausuu
kokemussäännöistä ja todistaja
tapahtumafaktoista.

• Jos henkilö lausuu molemmista, ratkaisevaa
on se, kummasta hän lausuu ensisijaisesti.
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Kokemussäännöt todistusharkinnassa

• Kokemussäännöt kytkevät todistustosiseikat
todistusteemaan

• Esim: Jarrutusjäljen pituusà Ajoneuvon
nopeus ennen jarrutusta
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Rajanveto asiantuntijan ja todistajan
välillä jatkuu…

• Muita rajanvetokriteereitä:
– Havaintojen tekemisen ajankohta suhteessa

asiantuntijamääräyksen antamiseen
– Kuultavan vaihdettavuus
– Korvaukseen oikeuttava työskentely
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Palkkiokysymyksiä

• OK 17:65 ja 17:66
– Asiantuntijalle (jos muu kuin viranomainen tms)

työkorvaus todistajalle ei.

• Korvaukset valtion varoista esim:
• Syyttäjän kutsumat asiantuntijat
• Oikeusapua saaneen asianosaisen kutsumat

asiantuntijat
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Palkkiokysymyksiä jatkuu…

• OAL 4.2
• Valtion varoista suoritetaan oikeusapua saaneen asianosaisen nimeämälle

todistajalle maksettavat korvaukset. Muut oikeusapua saaneen toimesta
tuomioistuimessa tapahtuneesta todistelusta aiheutuneet kustannukset korvataan
valtion varoista, jos todistelu on ollut asian selvittämiseksi tarpeen.

• TodKustL 1 §
• Syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen kutsusta taikka tuomioistuimen muussa kuin

riita-asiassa antamasta määräyksestä tuomioistuimeen saapuneella todistajalla on
oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja
toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Todistajalla on
oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös silloin, kun häntä on kuultu
puhelinta tai videoneuvottelua käyttäen.

• Asiantuntijapalkkiot valtion varoista?
– Aiemman työkorvauksia ei juuri tarvinnut maksaa, koska OK 17:55:n nojalla asiantuntijoihin

sovellettiin todistajaa koskevia säännöksiä.
– KKO 2004:83
– Entä uudistuksen jälkeen?
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Palkkiokysymyksiä jatkuu…

Korvaukset, jos asianosaiset maksavat itse?
– Asiantuntijalle (jos muu kuin viranomainen tms)

työkorvaus todistajalle ei.
– Vanhassa menettelyssä oli samoin, mutta jos

asianosaiset maksoivat itse omat kulunsa,
asiantuntijan työkorvaus oli hävinneeltä
veloitettavaa oikeudenkäyntikulua

–àPalkkiot silloin, jos TI katsoo, että asianosaisen
asiantuntijana pitämä henkilö onkin todistaja?
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Oikeudellinen asiantuntijalausunto
OK 17:4

Tuomioistuin soveltaa lakia viran puolesta. Asianosainen saa antaa
tuomioistuimelle kirjallisen selvityksen siitä, miten lakia olisi
sovellettava. Selvityksen laatijaa tai muuta henkilöä voidaan kuulla
henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, jos tuomioistuin katsoo sen
tarpeelliseksi.

Jos asiassa olisi sovellettava vieraan valtion lakia eikä tuomioistuin
tunne sen sisältöä, tuomioistuimen tulee kehottaa asianosaista
esittämään siitä selvitystä. Tuomioistuimen velvollisuudesta hankkia
viran puolesta selvitystä vieraan valtion lain sisällöstä säädetään
erikseen.

Suomen lakia sovelletaan, jos vieraan valtion lain sisällöstä ei ole
selvitystä. Selvityksen puuttuminen ei kuitenkaan saa koitua rikosasian
vastaajan vahingoksi.
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Oikeudellinen asiantuntijalausunto
jatkuu

• OK 17:4 perusteluissa (HE 46/2014 s. 51)
muun muassa:

• Oikeudellinen asiantuntija ei ole todistaja,
asiantuntija tai muukaan todistuskeino

• Oikeudellista asiantuntijaa ei voida sakon
uhalla kutsua tai noutaa tuomioistuimeen

• Oikeudelliselta asiantuntijalta ei oteta
vakuutusta.
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Muutoksenhaku todistelua koskevaan
ratkaisuun OK 17:68,1 ja 3 mom.

• Todistelua koskevaan päätökseen haetaan muutosta pääasian
yhteydessä. Päätökseen haetaan kuitenkin muutosta erikseen, jos
päätös koskee:

• 1) uhkasakkoon tuomitsemista;
• 2) noutokustannuksiin tuomitsemista;
• 3) todistajan tai asiantuntijan palkkiota ja korvausta;
• 4) asiakirjan tai esineen tuomioistuimeen tuoneen korvausta.
• Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tuomioistuin voi

määrätä, että päätökseen haetaan muutosta erikseen, jos
päätöksen sisältö huomioon ottaen muutoksenhaku pääasian
yhteydessä olisi hyödytöntä ja asianomaisen henkilön oikeusturva
edellyttää erillistä muutoksenhakuoikeutta tai jos siihen on muuten
erittäin painavat syyt. Muutoksenhakemus on käsiteltävä
kiireellisenä.


