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Tutkielman tarkoituksena on selvittää vanhemmalle määrätyn lähestymiskiellon vaikutusta 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan vastaamalla neljään 
tutkimuskysymykseen. Lähestymiskieltoon liittyy paljon tulkinnanvaraisia kysymyksiä, 
joita on pyritty tällä tutkielmalla osaltaan selventämään. Tutkielmassa käytetty 
tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen menetelmä, jonka avulla selvitetään voimassa 
olevan oikeuden sisältöä.  
 
Tutkielman mukaan lähestymiskieltomenettely on rikosprosessia täydentävä menettely, 
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perinteisestä rikosprosessista. Tutkielmassa todetaan oikeudellisen luonteen osalta 
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Tuomioistuin arvioi tuomiolle annettavan näyttöarvon vapaan todistusharkinnan perusteella. 
Huolimatta tuomioistuimen vapaasta todistusharkinnasta, korkein oikeus on antanut 
ennakkoratkaisuja liittyen tuomion todistusvaikutukseen. Tutkielman mukaan ratkaisut eivät 
kuitenkaan vaaranna alempien tuomioistuinten todistusharkinnan vapautta, sillä ratkaisujen 
tarkoitus on ohjaava ja lain tulkintaa yhtenäistävä. 
 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian näytön arvioinnissa lapsen etu on 
etusijalla.  Erityistä merkitystä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa saavat 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkielman tausta  

 

Lähestymiskielto on ennakollinen turvaamistoimi, jonka tarkoituksena on antaa suojaa 

itsensä uhatuksi tuntevalle henkilölle. Sen avulla estetään lähestymiskieltoon määrätyn ja 

kiellolla suojatun henkilön välinen yhteydenpito ja pyritään näin ennaltaehkäisemään 

mahdollisia henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvia rikoksia, kuten 

väkivaltaan liittyviä rikoksia.  Lähestymiskiellolla turvataan kiellolla suojattavan henkilön 

perustuslain (731/1999, PL) 10 §:n mukaista oikeutta yksityiselämään, mutta kiellolla 

rajoitetaan myös lähestymiskieltoon määrätyn perusoikeuksia.  

 

Lähestymiskiellosta säädetään vuonna 1999 voimaan tulleessa laissa lähestymiskiellosta 

(898/1998, LähKL). Lähestymiskieltolaki on luonteeltaan erityislaki. Ennen 

lähestymiskieltolain voimaantuloa ainoat keinot turvata jokaisen oikeutta yksityiselämään 

kieltämällä henkilöiden väliset tapaamiset olivat pakkokeinolain (806/2011, PKL) 5 luvun 

mukainen matkustuskielto sekä tietyt säännökset koskien rangaistuslaitoksessa olevaa 

vankeusrangaistukseen tuomittua henkilöä.1  Lähestymiskieltolaki on siis säädetty 

todelliseen tarpeeseen. Vuonna 2005 lähestymiskieltolakia uudistettiin lisäämällä perheen 

sisäistä lähestymiskieltoa koskeva lainkohta, jonka mukaan lähestymiskielto voidaan 

määrätä myös uhkaa tuntevan henkilön kanssa samassa asunnossa asuvalle henkilölle. 

Ennen lähestymiskieltolain uudistusta lähestymiskieltoa ei voitu soveltaa tilanteeseen, jossa 

itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja kieltoon määrättävä asuivat samassa asunnossa.  

 

Vaikka lähestymiskieltolaki on säädetty tarpeeseen, liittyy lähestymiskieltoon useita 

epäkohtia.2 Lähestymiskielto turvaamistoimena eroaa muista lainsäädäntömme 

mahdollistamista turvaamistoimista, kuten siviiliprosessuaalisista turvaamistoimista ja 

rikosprosessuaalisista pakkokeinoista, mikä tekee lähestymiskiellon oikeudellisen luonteen 

määrittämisestä epäselvän.3 Lähestymiskiellon epäselvän oikeudellisen luonteen lisäksi 

kysymys siitä, mihin prosessilajiin lähestymiskieltoasia tarkalleen ottaen kuuluu, on 

epäselvä. Niin lähestymiskieltolain esitöistä kuin oikeuskirjallisuudestakin löytyy osin 

ristiriitaisia näkemyksiä edellä mainittuihin kysymyksiin.  

 
1 HE 41/1998 vp, s. 4.  
2 Ks. esim. Leppälä – Rantala 2008. 
3 Ks. esim. Rantala ym. 2008, s. 71–72.  
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Lähestymiskieltolakiin itsessään sisältyy myös muita uudistamisen tarpeessa olevia 

oikeudellisia ongelmakohtia. Lähestymiskieltolakiin onkin esitetty useita 

uudistusehdotuksia liittyen lähestymiskiellon tehokkuuteen, sähköiseen valvontaan, kiellon 

rikkomisten vähentämiseen sekä uhkaa tuntevan henkilön turvallisuuden lisäämiseen.4 

Mallia on ehdotettu otettavaksi esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevista ratkaisuista.5 

Ruotsin lähestymiskiellosta annettu laki, Lag om kontaktförbud (1988:688) ja asetus, 

Förordning om kontaktförbud (1988:691), ovat tulleet voimaan kymmenen vuotta Suomen 

lähestymiskieltolakia aiemmin. Suomen lähestymiskieltolaki seuraa pitkälti Ruotsin mallia 

lähestymiskieltolain sisällön osalta.  

 

Tuomioistuimessa käsiteltävällä lähestymiskieltoasialla voi olla liityntä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevaan asiaan. Lapsella tarkoitetaan tässä tutkielmassa kaikkia alle 18-

vuotiaita henkilöitä. Toinen vanhempi voi hakea lähestymiskiellon määräämistä joko itsensä 

tai sekä itsensä että lastensa suojaksi. Lähestymiskiellon hakemisen taustalla voi olla 

esimerkiksi vanhemman väkivaltainen käytös, päihdeongelmat tai lapsikaappauksen uhka. 

Kun vanhemmalle määrätään lähestymiskielto, voidaan lähestymiskieltoasiassa annettu 

ratkaisu esittää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa todisteena. 

Lähestymiskieltotuomiot ovatkin usein kirjallisena todisteena lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevissa asioissa.6 Lapsen suojaksi määrätty lähestymiskielto vaikuttaa 

lapsen oikeuteen tavata vanhempaansa, koska lähestymiskieltoon määrätty ei pääsääntöisesti 

saa tavata suojattavaa henkilöä eikä ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön (LähKL 3.1 §). 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin riitaisiin asioihin voi negatiivisena puolena 

liittyä myös perättömien rikosilmoitusten tekeminen toista vanhempaa kohtaan ja 

lähestymiskiellon hakeminen tarkoituksena vaikuttaa tulevaan lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevaan asiaan.7 

 

Kun lähestymiskielto esitetään todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 

asiassa, herää kysymys siitä, millä tavalla tuomioistuin voi ottaa lähestymiskieltoasiassa 

annetun ratkaisun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa huomioon, miten 

vanhemmalle määrätty lähestymiskieltotuomio vaikuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

 
4 Ks. esim. OMML 2021:26; HE 143/2022 vp. 
5 Myös Ruotsin lähestymiskieltolakia kohtaan on kuitenkin vuosien mittaan esitetty kritiikkiä, ks. esim. 
Strandell 2011, s. 9–10. 
6 EOAK/6670/2021, s. 3.  
7 Ks. esim. Tikka 2001, s. 257–258; Aaltonen 2020, s. 73–74. 
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koskevan ratkaisun lopputulokseen ja millaisia vaikutuksia lähestymiskieltoasian ratkaisu 

voi ylipäänsä toisessa prosessissa saada. Mielenkiinnon kohteena on tällöin kysymys 

ensiprosessissa annetun ratkaisun vaikutuksesta jälkiprosessiin. Lähestymiskieltoasia sekä 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia kuuluvat erilaisina asioina eri 

prosessilajeihin, mikä tekee kysymyksestä mielenkiintoisen. Myös korkein oikeus on melko 

tuoreessa ratkaisussaan KKO 2021:89 ottanut kantaa ensiprosessin vaikutukseen 

jälkiprosessissa, joten kysymys on ajankohtainen. Kyseinen korkeimman oikeuden 

ennakkotapaus ei tosin liity lähestymiskieltoon eikä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevaan asiaan, mutta siinä arvioidaan rikosasiassa annetun tuomion vaikutusta, erityisesti 

todistusvaikutusta, myöhemmässä riita-asiassa.  

 

Tutkimuksen aiheeseen liittyvät lähestymiskieltoasian ratkaisut sekä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevat ratkaisut ovat pääasiassa alioikeuskäytännön ratkaisuja.8 

Alioikeuskäytännön ratkaisuja ei kuitenkaan hyödynnetä tässä tutkimuksessa, koska 

tilanteissa, joissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian taustalla on 

vanhemmalle määrätty lähestymiskielto, riippuisi paljolti tuomarin tekemien perusteluiden 

laadusta, onko lähestymiskieltotuomiolla todella ollut vaikutusta lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevan asian lopputulokseen.9 Empiirisestä alioikeuskäytännöstä 

koostuvasta aineistosta ei olisi myöskään tehtävissä yleisiä johtopäätöksiä 

lähestymiskieltotuomiolle annettavasta näyttöarvosta. Korkein oikeus on kuitenkin antanut 

muutamia ratkaisuja liittyen lapsen suojaksi toiselle vanhemmalle määrättyyn 

lähestymiskieltoon ja lapsen tapaamisoikeuteen, kuten ratkaisut KKO 2019:50 sekä KKO 

2007:71 osoittavat. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä löytyy myös melko tuoreita 

lähestymiskiellosta annettuja ratkaisuja, kuten KKO 2021:78 sekä 2021:50. Korkeimman 

oikeuden ennakkoratkaisuja hyödynnetään heikosti velvoittavina oikeuslähteinä tässä 

tutkielmassa.  

 

Tutkielman aihe, lähestymiskiellon vaikutus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan 

asiaan, on ajankohtainen.10 Oikeustieteellisiä tutkimuksia täsmälleen tämän tutkielman 

 
8 Ks. esim. Aaltonen 2020, s. 7. 
9 Perusteluiden laatu voi vaihdella käytännössä hyvinkin paljon, ks. esim. Virolainen – Martikainen 2010, s. 
324–325. 
10 Aiheen ajankohtaisuutta tukee se, että tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä on esitys lähestymiskiellosta 
annetun lain muuttamisesta lähestymiskiellon tehostamiseksi; ehdotus lähestymiskieltolain muuttamisesta on 
merkittävä myös lapsen asemaa ajatellen lähestymiskieltotilanteissa, ks. HE 143/2022 vp. 
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aiheesta ei tietääkseni ole tehty. Vaikka lähestymiskiellosta on tehty oikeustieteellisiä 

tutkimuksia ja ongelmat kohdistuen lähestymiskieltolain soveltamiseen sekä 

lähestymiskiellon epäselvään oikeudelliseen luonteeseen ovat tiedossa, ei lähestymiskieltoa 

tutkielman aiheena ole tutkittu kaikilta osin. Myös lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen 

liittyviä tutkimuksia on oikeustieteilijöiden keskuudessa tehty, mutta lähestymiskiellon 

vaikutusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan, erityisesti 

todistusvaikutuksen osalta, ei ole nimenomaisesti tutkittu. Lapsioikeuteen ja 

lähestymiskieltoon liittyvää kirjallisuutta on melko vähän saatavilla, joten tutkielmassa 

hyödynnetään suomalaisen oikeuskirjallisuuden lisäksi ruotsalaisia oikeuslähteitä.  

 

Tämän tutkielman aihetta sivuavista väitöskirjoista voidaan mainita ensimmäisenä lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin riitaisiin asioihin kohdistuva Hautasen väitöskirja 

”Väkivalta ja huoltoriidat”.11 Hautanen tutkii väitöskirjassaan kysymystä siitä, miten väite 

toisen vanhemman väkivaltaisesta käyttäytymisestä vaikuttaa muun muassa tuomarin 

päätöksentekoon huoltoriidoissa. Hautasen väitöskirjan aineisto on koostunut 158 

oikeudenkäyntiasiakirjasta, joista yhdeksässä tapauksessa taustalla on ollut vanhemmalle 

määrätty lähestymiskielto. On kuitenkin huomioitava, että kyseessä on 

yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka ei sisällä aiheen juridista tarkastelua. 

Lähestymiskiellosta, erityisesti perheen sisäisestä lähestymiskiellosta, ja 

lähisuhdeväkivallasta on lisäksi tehty jonkin verran oikeustieteellisiä tutkimuksia, joissa ei 

kuitenkaan käsitellä lähestymiskiellon vaikutusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevaan asiaan.12  

 

Oikeustieteellisistä tutkimuksista, jotka liittyvät ensiprosessissa annetun ratkaisun 

vaikutukseen jälkiprosessissa ja erityisesti todistusvaikutukseen, voidaan ensinnäkin mainita 

Markuksen tuore väitöskirja ”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa” vuodelta 2022.13 

Markuksen väitöskirjassa kehitellään todistusvaikutukseen liittyviä oppeja, joita hyödynnän 

myös omassa tutkielmassani. Toisena oikeustieteellisenä tutkimuksena on syytä mainita 

Mantilan väitöskirja vuodelta 2020.14 Mantila tutkii väitöskirjassaan 

hallintoprosessuaalisten ja siiviiliprosessuaalisten ratkaisujen merkitystä rikosprosessissa. 

 
11 Ks. Hautanen 2010.  
12 Ks. esim. Rantala ym. 2008. 
13 Ks. Markus 2022.  
14 Ks. Mantila 2020. 
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Mantilan tutkimuksessa syvennytään erityisesti hallintoprosessuaalisten ratkaisujen 

todistusvaikutukseen ja oikeudelliseen merkitykseen rikosprosessissa. Myös Huhtamäen 

vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassa ”Rahavarojen turvaamistoimet Suomessa ja 

Euroopan unionissa – Prosessioikeudellinen tutkimus rahasaamisen turvaamisesta ja 

eurooppalaisesta tiliturvaamismääräyksestä” tutkitaan todistusvaikutusta turvaamistoimien 

lisäksi.15 Edellä mainitut tutkimukset ovat mielenkiintoisia oman tutkielmani kannalta, sillä 

tässä tutkielmassa käsitellään ensiprosessissa annetun ratkaisun vaikutusta jälkiprosessiin, 

minkä lisäksi syvennytään tarkemmin yhteen tuomion mahdollisista vaikutuksista eli 

todistusvaikutukseen.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman tarkoitus 

 

Tällä tutkielmalla pyritään vastaamaan neljään tutkimuskysymykseen. Ensimmäisenä 

tutkimuskysymyksenä on, mihin prosessilajiin lähestymiskieltoasia kuuluu ja mikä on 

lähestymiskieltoasian oikeudellinen luonne. Tutkielman tarkoituksena on siis selvittää, 

mihin prosessilajiin lähestymiskieltoasia perinteisen prosessilajijaottelun mukaan voidaan 

katsoa kuuluvaksi ja miten lähestymiskieltomenettely eroaa lähestymiskieltomenettelyä 

lähellä olevasta rikosprosessista. Tutkielmassa pyritään lisäksi selventämään 

lähestymiskieltoasian oikeudellista luonnetta vertaamalla lähestymiskieltoasiaa 

siviilioikeudellisiin turvaamistoimiin ja rikosoikeudellisiin pakkokeinoihin.  

 

Tutkielman toisena tutkimuskysymyksenä on, millaisen vaikutuksen 

lähestymiskieltotuomio voi toisessa prosessissa saada. Jotta tutkimuskysymykseen voisi 

vastata, selvitetään aluksi lähestymiskieltoasiassa annettavan ratkaisun erityispiirteitä 

vertaamalla lähestymiskieltotuomiota prosessioikeuden perinteisiin tuomio-oppeihin. 

Tämän jälkeen perehdytään yleisesti tuomioiden mahdollisiin vaikutustapoihin ja 

syvennytään lähestymiskieltotuomion vaikutukseen toisessa prosessissa.  

 

Tutkielman kolmantena tutkimuskysymyksenä on, mikä on vapaan todistusharkinnan suhde 

lähestymiskieltotuomion todistusvaikutukseen. Tämän tutkimuskysymyksen tarkoituksena 

on selventää sitä, kuinka vapaita tuomarit todistusharkinnassaan todistusvaikutuksen osalta 

ovat.  

 
15 Ks. Huhtamäki 2019.  
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Neljäntenä eli viimeisenä tutkimuskysymyksenä on, millainen on näytön arviointi lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa silloin, kun lähestymiskieltotuomio esitetään 

kirjallisena todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Kysymykseen 

liittyen tarkastellaan myös todistusharkintamalleja näytön arvioinnin tukena, 

todistusvaikutuksen arviointiin vaikuttavia tekijöitä ja lähestymiskieltotuomion suhdetta 

lapsen tapaamisoikeuteen.  

 

Tämän tutkielman tiedonintressinä on siis selvittää vanhemmalle määrätyn 

lähestymiskiellon vaikutusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan. 

Tutkielman taustalla on lähestymiskieltolakiin liittyvät ongelmat, lähestymiskiellon 

epäselvä oikeudellinen luonne ja epäselvyys siitä, mihin prosessilajiin 

lähestymiskieltomenettely kuuluu. Tutkielma rajataan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskeviin asioihin, lapsen elatusta koskevien asioiden jäädessä tämän tutkielman 

ulkopuolelle.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkielman oikeuslähteet 

 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmä on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. 

Lainopillista menetelmää pidetään oikeustieteellisten tutkimusten perinteisimpänä 

tutkimusmenetelmänä.16 Lainopillisella lähestymistavalla oikeutta tarkastellaan sisäisestä, 

lainsoveltajan näkökulmasta.17 Lainopin avulla tulkitaan ja systematisoidaan voimassa 

olevaa oikeutta sekä saadaan tietoa voimassa olevien oikeusnormien sisällöstä.18 Lainopin 

tarkoituksena on siis selvittää oikeuslähteiden avulla voimassa olevan oikeuden sisältöä 

laintulkinnallisin menetelmin.  

 

Lainopillisen tutkimuksen ensisijaisena kohteena ovat oikeuslähteet. Oikeustieteessä 

oikeuslähteet on perinteisesti jaoteltu Aarnion oikeuslähdeopin mukaisesti kolmeen 

kategoriaan. Oikeuslähteet voidaan jakaa niiden velvoittavuuden perusteella vahvasti 

velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin.19 Tässä tutkielmassa 

tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti vahvasti velvoittavana oikeuslähteenä voimassa olevaan 

 
16 Ks. esim. Ervasti 1998, s. 368; Hirvonen 2011, s. 21.  
17 Aarnio 1989, s. 54. 
18 Hirvonen 2011, s. 21–22. 
19 Aarnio 1989, s. 220–221. 
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lainsäädäntöön, erityisesti lähestymiskieltolakiin, oikeudenkäymiskaareen (4/1734, OK) ja 

lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997, ROL). Merkittävässä osassa tätä 

tutkielmaa on lisäksi laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983, LHL). Suoraa 

vastausta jokaiseen tämän tutkielman tutkimuskysymykseen ei lainsäädännöstä löydy, joten 

tutkielmassa hyödynnetään lainsäädännön lisäksi heikosti velvoittavina oikeuslähteinä 

lainvalmisteluaineistoa, kuten hallituksen esityksiä ja oikeuskäytäntöä, kuten korkeimman 

oikeuden ennakkoratkaisuja. Sallittuna oikeuslähteenä tutkielmassa hyödynnetään myös 

oikeustieteellistä kirjallisuutta ja oikeusperiaatteita. 

 

Lainopilliseen tutkielmaan voi sisältyä kotimaisen oikeusjärjestyksen ja normien 

vertailemista jonkin vieraan valtion oikeusjärjestykseen.20 Tämä onkin huomioitu tässä 

tutkielmassa ja oikeusvertailevana lähteenä hyödynnetään jonkin verran ruotsalaisia 

oikeuslähteitä; tutkielmassa ei kuitenkaan pyritä ruotsalaisten oikeuslähteiden kattavaan 

esitykseen. Ruotsalaisen lähdeaineiston hyödyntämisen tarkoituksena on kuitenkin rikastaa 

tutkielmaa perehtymällä siihen, millainen Ruotsin lähestymiskieltoa sekä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö on verrattuna Suomen lainsäädäntöön. 

Lainsäädännön lisäksi tutkielmassa hyödynnetään jonkin verran ruotsalaista 

oikeuskirjallisuutta koskien lähestymiskieltoa sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta.  

Kuten aiemmin on todettu, on lapsioikeuteen ja lähestymiskieltoon liittyvän kansallisen 

oikeuskirjallisuuden määrä melko vähäinen, joten ruotsalaisen oikeuskirjallisuuden 

hyödyntäminen tässä tutkielmassa on perusteltua. Oikeusvertailun kohteeksi on valittu 

nimenomaan ruotsalaiset oikeuslähteet Ruotsin ja Suomen oikeusjärjestelmien 

samankaltaisuuden takia.  

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tässä tutkielmassa on kuusi päälukua. Tutkielman sisällys rakentuu tutkimuskysymysten 

mukaisesti neljään lukuun johdannon ja päätännön lisäksi. Johdannon jälkeen tutkielman 

toisessa luvussa käsitellään ensin yleistä tietoa prosessilajien jakautumisesta siviili- ja 

rikosprosessiin sekä näiden prosessilajien välisiä eroavaisuuksia. Tässä luvussa perehdytään 

lisäksi siihen, mihin prosessilajiin lähestymiskieltomenettely voidaan luokitella kuuluvaksi 

ja tarkastellaan syvällisemmin lähestymiskieltoasian oikeudellista luonnetta. Toisessa 

 
20 Hirvonen 2011, s. 26.  
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pääluvussa pyritään siis vastaamaan tämän tutkimuksen ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen eli siihen, mihin prosessilajiin lähestymiskieltoasia kuuluu ja mikä 

on lähestymiskieltoasian oikeudellinen luonne. 

 

Kolmannen luvun aiheena on kysymys siitä, millaisen vaikutuksen lähestymiskieltoasia voi 

toisessa prosessissa saada. Tarkoituksena on siis selvittää vastausta tutkielman toiseen 

tutkimuskysymykseen. Tässä luvussa syvennytään aluksi lähestymiskieltoasiassa 

annettavaan ratkaisuun ja sen erityispiirteisiin. Tämän jälkeen käsitellään yleisesti sitä, 

millaisia mahdollisia vaikutuksia tuomiolla voi toisessa prosessissa olla. Kolmannen luvun 

viimeisessä alaluvussa syvennytään lähestymiskieltoasiassa annetun ratkaisun vaikutuksiin 

jälkiprosessissa, erityisesti oikeusvoimavaikutukseen ja todistusvaikutukseen.   

 

Neljännen luvun tarkoituksena on vastata kolmanteen tutkimuskysymykseen 

lähestymiskieltotuomion suhteesta tuomareiden harkintaa ohjaavaan vapaaseen 

todistusharkintaan. Tässä luvussa käsitellään vapaan todistusharkinnan periaatetta 

aiemmissa luvuissa käsiteltyä yksityiskohtaisemmin ja tutustutaan korkeimman oikeuden 

todistusvaikutusta koskevaan ratkaisukäytäntöön. 

 

Tutkielman viidennessä luvussa käsitellään näytön arviointia lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Tarkoituksena on vastata neljänteen 

tutkimuskysymykseen eli siihen, millainen on näytön arviointi lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa silloin, kun lähestymiskieltotuomio esitetään 

kirjallisena todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Tässä luvussa 

perehdytään tarkemmin näytön arviointiin lapsioikeudellisissa asioissa ja käsitellään 

todistusharkintamalleja sekä niiden merkitystä käytännön tuomioistuintyön kannalta. 

Lisäksi käsitellään tarkemmin sitä, mikä on lähestymiskieltotuomion suhde lapsen 

tapaamisoikeuteen. 

 

Tutkielman kuudennessa eli viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto vastaamalla tässä 

tutkielmassa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  
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2 MIHIN PROSESSILAJIIN LÄHESTYMISKIELTOASIA KUULUU?  

2.1 Yleistä prosessilajeista ja niiden välisistä eroista 

 

Prosessilajit jaetaan tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden laadun perusteella 

siviiliprosessiin, rikosprosessiin ja hallintoprosessiin. Siviili- ja rikosprosessin alaan 

kuuluvat asiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, kun taas hallintoprosessuaaliset asiat 

käsitellään erillisessä hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevässä 

tuomioistuinorganisaatiossa. Tässä tutkielmassa ei käsitellä hallintoprosessia, vaan 

keskitytään ainoastaan tutkielman kannalta merkittävimpiin prosesseihin, siviiliprosessiin 

eli oikeudenkäyntiin riita-asioissa ja rikosprosessiin eli oikeudenkäyntiin rikosasioissa.21  

 

Siviiliprosessi ja rikosprosessi voidaan systematisoida yleisen siviili- ja rikosprosessin 

lisäksi siviili- ja rikosprosessin erityisiin lajeihin. Yleisellä prosessilla tarkoitetaan tällöin 

normaalia menettelyä eli täysimuotoista oikeudenkäyntiä, kun taas erityisellä prosessilla 

menettelyä, joka poikkeaa yleisestä prosessimenettelystä jollain tavalla, esimerkiksi 

tuomioistuimen kokoonpanon osalta.22 Oikeudenkäymiskaari (4/1734, OK) sääntelee 

yleislakina yleistä siviili- ja rikosprosessia.  Rikosprosessin osalta oikeudenkäymiskaari on 

toissijainen, sillä erityislakina sovellettavaksi tulee laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 

(689/1997, ROL). Erityiset prosessilajit eroavat yleisestä prosessista myös sovellettavaksi 

tulevien normaalimenettelystä poikkeavien säännösten osalta.23   

 

Prosessin erityisiä lajeja voidaan systematisoida eri tavoin. Siviiliprosessin erityisiin lajeihin 

on perinteisesti katsottu kuuluvan esimerkiksi summaariset prosessilajit ja asiat, jotka 

vaativat tuomioistuimen kokoonpanoon erityistä asiantuntemusta.24 Tämän lisäksi 

esimerkiksi hakemusasiamenettely, turvaamistoimimenettely ja välimiesmenettely voidaan 

ryhmitellä siviiliprosessin erityisiin lajeihin kuuluviksi.25 Rikosprosessin erityisistä lajeista 

voidaan mainita esimerkkeinä pakkokeinomenettely ja sakkomenettely.26  

 

 
21 Perinteisesti prosessioikeuteen kuuluvat vain siviiliprosessi ja rikosprosessi, ks. esim. Vuorenpää 2009, s. 3. 
22 Ks. siviiliprosessin osalta esim. Lappalainen 1995, s. 13; Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 64; sekä 
rikosprosessin osalta esim. Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 67.  
23 Lappalainen – Hupli 2021, s. 1253. 
24 Ks. esim. Lappalainen 1995, s. 13. 
25 Linna 2019, s. 4; Virolainen – Vuorenpää 2021, 64–65. 
26 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 67. 
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Vaikka riita- ja rikosasiat käsitellään samassa tuomioistuimessa ja yleisenä kehityssuuntana 

on ollut näiden prosessilajien lähentyminen, prosessilajien välillä on kuitenkin eroja. 

Siviiliprosessissa käsitellään yksityisoikeudellisia riita-asioita ja prosessin tarkoituksena on 

oikeussuojan antaminen yksityisoikeudellisille intresseille.27 Siviiliprosessissa vaadittu 

oikeusseuraamus on siis luonteeltaan yksityisoikeudellinen. Rikosprosessin kohteena on 

vaatimus rikosoikeudellisesta vastuusta väitetyn rikoksen johdosta ja vaadittu 

oikeusseuraamus on luonteeltaan rikosoikeudellinen.28 Rikosoikeudellinen seuraamus on 

mahdollista toteuttaa vain rikosprosessin kautta.  

 

Siviiliprosessin ja rikosprosessin tehtävät ja tavoitteet eroavat toisistaan, vaikka kumpikin 

prosessi pyrkii toteuttamaan aineellista oikeutta. Siviiliprosessille ominaisia funktioita 

voidaan ryhmitellä eri tavoin.29 Perinteisesti siviiliprosessin pääasialliseksi tehtäväksi on 

määritelty aineellisen oikeuden toteuttaminen ja oikeussuojan antaminen 

yksityisoikeudellisille intresseille.30 Näiden funktioiden lisäksi siviiliprosessille ominaisia 

tehtäviä ovat oikeusjärjestyksen mukaisen käyttäytymisen ohjaaminen, konfliktien 

syntymisen estäminen sekä yksityisoikeudellisten riitojen ratkaiseminen.31 

Oikeustieteilijöiden välillä on kuitenkin näkemyseroja prosessin ensisijaisen funktion 

määrittämisessä.32  

 

Rikosprosessin tehtävänä on rikosvastuun toteuttaminen ja yksilön prosessuaalisesta 

oikeusturvasta huolehtiminen. Kyseisten funktioiden on kuitenkin oikeuskirjallisuudessa 

katsottu usein olevan ristiriidassa keskenään.33 Koska prosessin ensisijaisten funktioiden 

määrittäminen on aiheuttanut ristiriitaa, on sekä siviili- että rikosprosessin osalta alettu 

puhua kaksoisfunktion käsitteestä sen sijaan, että prosessille määriteltäisiin vain yksi 

ensisijainen funktio. Malli kaksoisfunktiosta vähentää ristiriitoja eri funktioiden välillä, sillä 

mallin tarkoituksena on, ettei prosessille määritellyt tehtävät sulkisi pois toisiaan.34 Ero 

siviiliprosessin ja rikosprosessin välillä näkyy myös oikeudenalan arvoja ja tavoitteita 

ilmentävien prosessiperiaatteiden osalta, sillä siviili- ja rikosprosessilla on yhtenäisten 

 
27 Ks. esim. Lappalainen 1995, s. 1 ja 5; Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 62.  
28 Ks. esim.  Jokela 2018, s. 8–9; Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 65. 
29 Ks. esim. Ervasti 2002, s. 52–54. 
30 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 70.  
31 Lappalainen 1995, s. 5–6. 
32 Ks. esim. Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 69–70. 
33 Ks. esim. Jokela 2018, s. 10. 
34 Virolainen 1995, s. 85–90.  
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periaatteiden lisäksi omia, omalle prosessille tyypillisiä prosessiperiaatteitaan.35  

 

Siviiliprosessi ja rikosprosessi eroavat myös menettelyinä toisistaan, mikä ilmenee 

esimerkiksi oikeudenkäynnin vireillepanoa, puhevaltaa ja poissaoloa koskevista 

säännöksistä.36 Siviiliprosessissa kanteen nostaminen on asianosaisten tahdosta riippuvainen 

toimi ja menettelyyn liittyy dispositiivinen elementti riidan kohteesta. Rikosprosessille sen 

sijaan on tunnusomaista julkisen vallan vastuu ja julkisen intressin kautta pyrkimys 

aineelliseen totuuteen. Vireillepano rikosasian osalta tapahtuukin yleensä syyttäjän 

aloitteesta. On myös syytä huomioida, että prosessin käynnistyminen edellyttää aina 

tiettyjen prosessinedellytysten täyttymistä sekä siviili- että rikosprosessin osalta. Vaikka 

prosessinedellytykset ovat pitkälti samanlaisia näiden kahden prosessilajin välillä, ovat 

rikosprosessissa noudatettavat prosessinedellytykset absoluuttisia, mikä eroaa 

siviiliprosessissa noudatettavista prosessinedellytyksistä.37 Myös tuomioistuinten 

kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevat säännökset sekä prosessin kulku eroavat eri 

prosessilajien osalta toisistaan.  

 

Siviiliprosessin ja rikosprosessin erot näkyvät lisäksi erityisesti todistustaakan 

jakautumisessa ja näyttökynnyksessä, vaikka todistuskeinot ja todistelu menettelynä ovat 

melko samanlaisia prosessilajista riippumatta. Todistustaakasta rikosasioissa säädetään 

oikeudenkäymiskaaren 17:3.1:ssa, joka määrittää todistustaakan yksinomaan 

kantajapuolelle. Toisin kuin siviiliasioiden osalta, ongelmat rikosprosessissa kohdistuvat 

useimmiten näyttökynnykseen. Näyttökynnyksestä rikosasioissa säädetään 

oikeudenkäymiskaaren 17:3.2:ssa, jonka mukaan langettava tuomio edellyttää sitä, ettei 

vastaajan syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilyä. Sekä siviili- että rikosasioiden 

näyttökynnyksen osalta voidaan todeta, että olennaisinta molempien kohdalla lienee 

tuomarin vakuuttuminen kynnyksen ylittymisestä.38 

 

Siviiliprosessissa kysymys todistustaakan jakautumisesta on usein ongelmallisempaa kuin 

rikosasioiden osalta, eikä se ratkea pelkästään asianosaisasetelman perusteella. Pääsääntönä 

todistustaakan jaossa siviiliprosessissa on oikeudenkäymiskaaren 17:2.1, jonka mukaan 

 
35 Virolainen – Pölönen 2003, s. 159–160. 
36 Ks. esim. Lappalainen 1995, s. 12; Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 66.  
37 Ks. esim. Havansi 2007, s. 142; Vuorenpää 2009, s. 169. 
38 Ks. esim. Rudanko 2020, s. 166.  
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asianosaisen tehtävänä on näyttää ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa 

perustuu. Näytön riittävyyden osalta riita-asioissa edellytetään uskottavaa näyttöä (OK 

17:2.2). Jos näyttökynnyksen korkeutta verrataan siviiliasioiden ja rikosasioiden kesken 

toisiinsa, voidaan näyttökynnyksen korkeutta riita-asioiden osalta pitää yleisesti rikosasioita 

alempana ja tämän lisäksi näyttökynnystä riita-asioissa rikosasioita joustavampana.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 HE 46/2014 vp, s. 46. On kuitenkin huomioitava, että joissakin tilanteissa, esimerkiksi rikosperusteisen 
vahingonkorvauksen tilanteessa, näyttökynnyksen korkeus voi olla lähes yhtä korkea kuin rikosasioissa, ks. 
esim. Lappalainen – Rautio 2021, s. 712.  
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2.2 Lähestymiskieltomenettely omana erityisenä prosessilajinaan  

 

Kysymys siitä, mihin prosessilajiin lähestymiskieltomenettely luokitellaan kuuluvaksi, on 

jossain määrin tulkinnanvarainen.40 Edellisessä alaluvussa 2.1 on käyty läpi prosessilajien 

jakautumista yleisen siviili- ja rikosprosessin lisäksi siviili- ja rikosprosessin erityisiin 

lajeihin. Lähestymiskieltomenettely luokitellaan oikeuskirjallisuudessa usein erityisiin 

rikosprosessilajeihin kuuluvaksi.41 Tällöin lähestymiskieltomenettelyllä tarkoitetaan 

menettelyä, joka poikkeaa yleisestä rikosprosessimenettelystä.  

 

On myös esitetty, että lähestymiskieltomenettely voitaisiin sijoittaa rikosprosessin ja 

siviiliprosessin väliin.42 Luokittelisin lähestymiskieltomenettelyn kuitenkin lähemmäksi 

rikosprosessia, sillä lähestymiskieltomenettelyyn sovelletaan soveltuvin osin 

rikosprosessuaalisia menettelysäännöksiä. Lisäksi lähestymiskieltoasia voidaan 

lähestymiskieltolain 10 §:n mukaan käsitellä rikosasian yhteydessä, mutta 

lähestymiskieltoasian käsittely riita-asian yhteydessä ei ole mahdollista.43 

Lähestymiskieltoasioiden osalta voidaan lisäksi todeta, että ne luokitellaan käräjäoikeudessa 

rikosasioihin, jolloin tuomioiden diaarinumeron edessä on kirjain ”R” kuvaamassa 

käsiteltävän asian laatua.   

 

Tarkasti määriteltynä lähestymiskieltoasiat voidaan kuitenkin määritellä omalajisiksi 

asioiksi, jolloin ne kuuluvat omaan erityiseen prosessilajiinsa, eikä 

lähestymiskieltomenettelyä tämän perusteella siis voida pitää rikosprosessin erityisenä 

lajina.44 Ylipäänsä turvaamistoimiasioiden oikeudenkäynnin osalta voidaan todeta sen 

olevan sekä lainsäädännön että käsitteen osalta epäselvä.45 Jotta 

lähestymiskieltomenettelystä saisi selkeämmän kuvan, käsittelen seuraavaksi 

lähestymiskieltomenettelyä ja sitä, miten se eroaa sitä lähellä olevasta rikosprosessista.  

 

Lähestymiskieltomenettely eroaa rikosprosessista ainakin prosessin kohteen ja oikeussuojan 

antamisen ajankohdan osalta. Lähestymiskieltomenettely kohdistuu tulevaan ja sen 

 
40 Ks. esim. LaVM 11/1998 vp, s. 5.  
41 Ks. esim. Rautio 2021, s. 1409.  
42 Ks. esim. Niemi 2010, s. 1258. 
43 HE 41/1998 vp, s. 13 ja 23. Myös Ruotsissa lähestymiskieltoasia voidaan käsitellä rikosasian yhteydessä 
(Lag om kontaktförbud 22 §). 
44 Rautio 2021, s. 1409. 
45 Ks. siviilioikeudellisten turvaamistoimien osalta esim. Huhtamäki 2019, s. 73. 
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tarkoituksena on lähestymiskieltolain 1 §:n mukaan rikoksen tai sen uhan torjuminen. 

Menettely ei siis lainkohdan mukaan edellytä jo tapahtunutta rikosta. Rikosprosessin 

kohteena sen sijaan on vaatimus väitetystä rikoksesta, jolloin menettely kohdistuu 

menneisyydessä tapahtuneeseen tekoon. Rikosprosessin kohteena on siis epäilty rikos, kun 

taas lähestymiskieltomenettelyn kohteena ainoastaan rikoksen uhka, vaikka 

lähestymiskiellon taustalla voi myös olla jo tapahtunut rikos. Koska lähestymiskiellon 

määrääminen ei edellytä tapahtunutta rikosta, ei kielto edellytä myöskään näyttöä rikoksesta. 

Lähestymiskiellon avulla pyritään suojautumaan ennakollisesti tulevia oikeudenloukkauksia 

vastaan, kun taas rikosprosessille ominaista on oikeussuojan antaminen takautuvasti.46  

 

Tuomioistuimen rooli ja kokoonpano ovat erilaiset verrattaessa lähestymiskieltomenettelyä 

ja rikosprosessia toisiinsa. Tuomioistuimen rooli lähestymiskieltoasioissa asian 

selvittämisen osalta on normaaliin rikosprosessiin verrattuna korostuneempi, sillä 

lähestymiskieltolain 6.3 § velvoittaa tuomioistuinta huolehtimaan siitä, että asia tulee 

perusteellisesti käsitellyksi.47 Yhteistä menettelyjen osalta sen sijaan on se, että 

lähestymiskieltoasioissa todisteiden hankinta on ensisijaisesti asianosaisen vastuulla, kuten 

rikosasioidenkin osalta on.48 Myös tuomioistuin voi sekä lähestymiskieltoasioissa että 

rikosasioissa hankkia oma-aloitteisesti todisteita oikeudenkäymiskaaren 17:7:n säännöksiä 

noudattaen. Käytettävissä olevien todistuskeinojen osalta voidaan niiden todeta olevan sekä 

lähestymiskieltomenettelyssä että rikosprosessissa yhtenevät. 

 

Lähestymiskieltoasian osalta käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoa on kevennetty, sillä 

lähestymiskieltoasia voidaan käsitellä käräjäoikeudessa yhden tuomarin kokoonpanossa 

(LähKL 4.1 §). Pidättämiseen oikeutettu virkamies voi myös määrätä väliaikaisen 

lähestymiskiellon (LähKL 11.2 §). Rikosasian pääkäsittelykokoonpano käräjäoikeudessa on 

oikeudenkäymiskaaren 2:1.1:n mukainen lautamieskokoonpano, yhden tuomarin (OK 2:6) 

 
46 HE 41/1998 vp, s. 12. Rikosprosessin osalta oikeussuojakeinoihin turvaudutaan siis epäillyn rikoksen 
tapahtumisen jälkeen ja oikeussuojan antaminen, esimerkiksi rikollisesta teosta seuraavat sanktiot, tapahtuu 
vasta sen jälkeen, kun tuomioistuimessa on todettu rikoksen tapahtuneen. Lähestymiskiellolla varaudutaan 
tulevaan ja oikeussuojaa annetaan, eli tapaamiset kiellolla suojatun ja kieltoon määrätyn välillä estetään, jotta 
rikosta ei ehtisi ollenkaan syntyä; näin oikeussuojakeinoihin turvautumisen ja oikeussuojan antamisen 
ajankohta eroavat rikosasian ja lähestymiskieltoasian osalta toisistaan.   
47 LaVM 11/1998 vp, s. 5. Perusteellisuus tarkoittaa siis lähestymiskieltoasioiden käsittelyn osalta sitä, että 
tuomioistuimen prosessinjohtotoimien on tarpeen vaatiessa oltava aktiivisia. Aktiivisten muodollisten ja 
materiaalisten prosessinjohtotoimien avulla tuomari pyrkii oikeudenkäynnissä esimerkiksi selvittämään asioita 
ja viemään prosessia sujuvammin eteenpäin.   
48 HE 41/1998, s. 21.  
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ja kolmen lakimiestuomarin kokoonpanoa (OK 2:1.2) koskevin poikkeuksin. Rikosasia 

valmistellaan kuitenkin vain yhden tuomarin toimesta (OK 2:5.1 2k). 

Lähestymiskieltoasioille ominaista on se, että ne käsitellään käräjäoikeudessa aina 

kiireellisinä (LähKL 6.3 §). Vastaavaa säännöstä ei ole rikosasioiden osalta, mutta 

esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 19 lukuun sisältyy säännöksiä mahdollisuudesta 

rikosasian kiireelliseksi määräämisestä.   

 

Lähestymiskiellon hakija voi olla itsensä uhatuksi tunteva henkilö, poliisiviranomainen, 

syyttäjä tai sosiaaliviranomainen (LähKL 5.1 §). Rikosasiassa syyttäjä huolehtii 

rikosoikeudellisen vastuun toteutumista. Syyttäjällä on siis ensisijainen syyteoikeus ja 

asianomistajalla toissijainen syyteoikeus. Rikosasia tulee vireille kirjallisella 

haastehakemuksella (ROL 7:1.1 ja ROL 5:1.1), mutta poikkeuksellisesti syyttäjä voi 

kuitenkin itse laittaa rikosasian vireille antamalla haasteen itse (ROL 5:1.1). 

Lähestymiskielto voi sen sijaan tulla vireille joko suullisella tai kirjallisella käräjäoikeudelle 

osoitetulla pyynnöllä (LähKL 5.1 §). Rikosasia ei siis voi tulla vireille suullisesti, kuten 

lähestymiskieltoasia. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa määrittelee 

lähestymiskieltopyynnön sisällön, joka vastaa kuitenkin asianomistajan laatiman kirjallisen 

haastehakemuksen sisältöä rikosasioissa (ROL 7:2). Lähestymiskieltopyyntö ei kuitenkaan 

ole sama asia kuin rikosasioiden edellyttämä haastehakemus. 

 

Lähestymiskieltomenettely on normaaliin rikosprossiin nähden kevyempi menettely ja sitä 

voidaan myös luonnehtia vapaamuotoisemmaksi. Täysimittainen rikosprosessi etenee 

esitutkinnasta syyteharkintaan, jonka jälkeen seuraa oikeudenkäynti tuomioistuimessa ja 

rangaistuksen täytäntöönpano.49 Lähestymiskieltomenettely etenee 

lähestymiskieltopyynnön jälkeiseen hakemuksen tiedoksi antamiseen ja pääkäsittelyä 

edeltäviin mahdolliseen kirjalliseen lausumapyyntöön sekä suulliseen valmisteluistuntoon. 

Lähestymiskieltomenettelyssä voidaan myös tarvittaessa toimittaa pääkäsittelyä edeltävä 

poliisitutkinta, joka tarkoittaa kuitenkin eri asiaa kuin rikosasioiden yhteydessä toteutettava 

esitutkinta (LähKL 5.2 §). Lähestymiskieltoasiassa ei siis ole esitutkintaa, koska 

lähestymiskielto ei edellytä tapahtunutta rikosta. Jos lähestymiskieltoasia käsitellään 

rikosasian yhteydessä, toimitetaan rikosasioiden yhteydessä luonnollisesti normaali 

esitutkinta.  

 
49 Jokela 2018, s. 7. 
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Todistustaakka lähestymiskieltoasioissa on hakijapuolella ja rikosasioissa kantajalla (OK 

17:3.1). Rikosasioiden osalta on voimassa väittämistaakka (ROL 11:3). 

Lähestymiskieltoasian osalta tuomioistuin voi kuitenkin ottaa huomioon muitakin 

oikeudenkäynnissä esiin tulleita seikkoja, joten väittämistaakan ei voida katsoa olevan 

kaikilta osin voimassa.50 Vaatimistaakan osalta voidaan todeta, ettei rikosprosessissa tunneta 

asianosaisen vaatimistaakkaa siviiliasioiden tavoin.51 Lähestymiskieltoasiat luokitellaan 

indispositiivisiksi lainkäytön näkökulmasta ja niiden osalta on voimassa 

oikeudenkäymiskaaren 24:3.1:n mukainen vaatimistaakka.52  

 

Lähestymiskieltomenettely ja rikosprosessi eroavat toisistaan myös käsiteltävien asioiden 

näyttökynnyksen osalta. Näyttökynnyksen taso, ”ei varteenotettavaa epäilyä”, rikosasioissa 

ilmenee oikeudenkäymiskaaren 17:3.2:sta. Näyttökynnyksestä lähestymiskieltoasioissa 

säädetään lähestymiskieltolain 2.1 §:ssa. Näyttökynnyksen taso lähestymiskieltoasiassa on 

kyseisen lainkohdan mukaan ”perusteltu aihe olettaa”. Lähestymiskieltoasian 

näyttökynnyksen voidaan todeta sijoittuvan ”syytä olettaa” ja ”todennäköiset syyt” välille.53  

Verrattuna esimerkiksi rikosoikeudellisiin pakkokeinoihin, on näyttökynnyksen taso niiden 

osalta alimmillaan ”syytä olettaa”, kuten myös esitutkinnan aloittamiskynnyksen.54 Perheen 

sisäisen lähestymiskiellon osalta on huomioitava, että näyttökynnys ”todennäköiset syyt” on 

tavallisen lähestymiskiellon näyttökynnyksen tasoa korkeampi. Verrattaessa 

lähestymiskieltoasian näyttökynnystä rikosasiaan, voidaan todeta näyttökynnyksen tason 

lähestymiskieltoasiassa olevan kuitenkin rikosasioiden näyttökynnystä alhaisempi.  

 

Edellä käsitellyn perusteella voidaan todeta, että lähestymiskieltomenettely ja rikosprosessi 

eroavat monin tavoin toisistaan. Tämä käy ilmi myös lakivaliokunnan mietinnöstä, jonka 

mukaan lähestymiskielto eroaa muista asiatyypeistä, esimerkiksi juuri rikosprosessissa 

käsiteltävistä rikosasioista. Eroista huolimatta lähestymiskieltoasian käsittelyssä sovelletaan 

soveltuvin osin lähestymiskieltolain 6.1 §:n mukaan rikosprosessuaalisia 

menettelysäännöksiä, jota lain esitöissä perusteellaan sillä, että omien prosessisäännösten 

kirjoittaminen lähestymiskieltomenettelyä varten olisi epätarkoituksenmukaista.55 

 
50 Rautio 2021, s. 1412. 
51 Lappalainen – Hupli 2021, s. 724–725.  
52 Rautio 2021, s. 1409 ja 1412.  
53 Rautio 1999, s. 25.  
54 Niemi 2021, s. 889–890. 
55 LaVM 11/1998 vp, s. 5. 
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Rikosprosessuaalisista menettelysäännöksistä sovellettavaksi lähestymiskieltoasioissa 

tulevat lähinnä säännökset asianomistajan yksin ajaman rikosasian käsittelystä eli ROL 7 

luvun säännökset.56 Vaikka lähestymiskieltoasiassa ei ole kyse rikosasiasta,  todetaan lain 

esitöissä rikosprosessin oikeudenkäyntiperiaatteiden soveltuvan lähestymiskieltoasiaan 

paremmin kuin siviiliprosessiin liittyvien periaatteiden.57  

 

Lähestymiskieltolain esitöiden osalta voidaan todeta, etteivät ne osaltaan selvennä 

kysymystä siitä, mihin prosessilajiin lähestymiskieltomenettely tarkalleen ottaen kuuluu. 

Lain esitöissä korostetaan lähestymiskieltomenettelyn ja rikosprosessin erilaisuutta 

painottaen lähestymiskieltomenettelyä omana, rikosprosessista erillisenä menettelynä, mutta 

toisaalta katsotaan, ettei lähestymiskieltomenettely poikkea huomattavasti 

rikosprosessista.58  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lähestymiskieltomenettelyä voidaan siis pitää itsenäisenä, 

rikosprosessista erillisenä menettelynä, vaikka se usein jäsennetään rikosprosessin erityisiin 

lajeihin kuuluvaksi. Rikosprosessin erityisiin lajeihin lähestymiskielto näyttäisi kuitenkin 

myös soveltuvan, sillä prosessin erityiset lajit poikkeavat yleisestä prosessista jollain tavalla, 

esimerkiksi tuomioistuimen kokoonpanon osalta, kuten edellä on käynyt ilmi. Vaikka 

lähestymiskieltomenettely on sille ominaisine piirteineen oma, erillinen menettelynsä, 

katsoisin sen tietyllä tavalla täydentävän rikosprosessia ja olevan lähempänä rikosprosessia, 

ainakin siviiliprosessiin verrattuna.  

 

 

 

 

 

 

 
56 HE 41/1998 vp, s. 20. 
57 HE 41/1998 vp, s. 20. 
58 HE 41/1998 vp, s. 12.  
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2.3 Lähestymiskieltoasian oikeudellinen luonne  

 

Lähestymiskieltoasiat ovat omalajisia (sui generis), rikosprosessuaalisten keinojen 

käsittelyä muistuttavia asioita.59 Lähestymiskieltoasiat ovat oikeudelliselta luonteeltaan 

indispositiivia.60 Tämä tarkoittaa sitä, etteivät lähestymiskieltoasian osapuolet voi 

keskenään sopia lähestymiskiellon määräämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta.  

 

Lähestymiskieltolain 1.1 §:n mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, 

vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan 

häirinnän torjumiseksi. Lähestymiskielto voidaan määrätä joko perusmuotoisena tai 

laajennettuna.  Lähestymiskielto voidaan myös määrätä perheen sisäisenä, jos itsensä 

uhatuksi tunteva henkilö ja se, jota vastaan kieltoa haetaan, asuvat vakituisesti samassa 

asunnossa (LähKL 1.2 §). Tavallinen lähestymiskielto ja perheen sisäinen lähestymiskielto 

eroavat toisistaan kiellon määräämisen edellytysten, sisällön sekä voimassaoloajan osalta. 

Lähestymiskielto on mahdollista määrätä myös väliaikaisena. Jos pidättämiseen oikeutettu 

virkamies määrää väliaikaisen lähestymiskiellon, on lähestymiskieltoasia saatettava 

kuitenkin tuomioistuimen käsiteltäväksi lähestymiskieltolain 12.1 §:n mukaisesti. 

Säännökset väliaikaisesta lähestymiskiellosta sisältyvät lähestymiskieltolain 3 lukuun.  

 

Ruotsissa lähestymiskiellon sisältö ja sen määräämisen edellytykset vastaavat hyvin pitkälti 

Suomen lähestymiskieltolakia. Ruotsin lähestymiskieltolain (Lag om kontaktförbud, 

1988:688) 1 § määrittelee edellytykset lähestymiskiellon määräämiselle. Vapaasti 

käännettynä lähestymiskielto voidaan määrätä, jos erityisistä syistä on olemassa vaara, että 

kiellon kohteena oleva henkilö tekee rikoksen, vainoaa tai muutoin häiritsee henkilöä, jota 

lähestymiskiellolla on tarkoitus suojata. Myös Ruotsissa on mahdollista määrätä 

lähestymiskielto tilanteessa, jossa kiellolla suojattava henkilö ja lähestymiskieltoon 

määrättävä asuvat samassa asunnossa (Lag om kontaktförbud 1 a §).61 Lähestymiskielto 

voidaan määrätä perusmuotoisen ja laajennetun lähestymiskiellon lisäksi 

erityislaajennettuna, mikä ei Suomen lainsäädännön mukaan ole ainakaan toistaiseksi 

 
59 LaVM 11/1998 vp, s. 5.  
60 Rautio 2021, s. 1409. 
61 Ruotsissa Suomen perheen sisäistä lähestymiskieltoa vastaava lainkohta lähestymiskiellon määräämisen 
mahdollistamisesta tilanteessa, jossa kiellolla suojattava ja kieltoon määrätty asuvat samassa asunnossa, tuli 
voimaan jo vuonna 2003. Ks. lisää Ruotsin lähestymiskiellosta yhteisen asunnon tilanteessa Strandell 2011, s. 
19–20. 
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mahdollista. Erityislaajennetulla lähestymiskiellolla tarkoitetaan tavallista lähestymiskieltoa 

laajempaan alueeseen kohdistuvaa kieltoa, joka tulee kyseeseen laajennetun 

lähestymiskiellon rikkomistilanteissa (Lag om kontaktförbud 2.2 §). Erityislaajennetun 

lähestymiskiellon lisäksi Ruotsissa on määrättävä sähköinen valvonta, jollei erityisistä syistä 

muuta johdu. 

 

Oikeuskirjallisuudessa lähestymiskielto määritellään usein persoonallisuus-

rikosoikeudelliseksi turvaamistoimeksi.62 Lähestymiskieltolain esitöissä tavallinen 

lähestymiskielto rinnastetaan oikeudelliselta luonteeltaan lähinnä pakkokeinoihin, 

turvaamistoimiin tai liiketoimintakieltoon.63 Perheen sisäinen lähestymiskielto taas 

rinnastetaan siviilioikeudelliseen kielto- tai häätötuomioon ja lain esitöissä painotetaan, ettei 

perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisessä ole kysymys rikosoikeudellisesta 

toimenpiteestä.64 Painotus tavallisen lähestymiskiellon ja perheen sisäisen lähestymiskiellon 

osalta eroavat siis toisistaan, mikä tekee lähestymiskiellon oikeudellisen luonteen hieman 

epäselväksi.65 Jotta lähestymiskiellosta turvaamistoimena saisi selkeämmän kuvan, 

käsittelen seuraavaksi lyhyesti muita lainsäädäntöömme sisältyviä turvaamistoimia eli 

siviilioikeudellisia turvaamistoimia ja rikosprosessuaalisia pakkokeinoja.  

 

Säännökset siviiliprosessuaalisista turvaamistoimista ovat oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa, 

kun taas rikosprosessuaalisista pakkokeinoista säädetään pakkokeinolaissa (806/2011, 

PKL). Siviiliprosessuaalisiin turvaamistoimiin kuuluvat takavarikko saamisoikeuden tai 

esinettä koskevan paremman oikeuden turvaamiseksi sekä yleinen turvaamistoimi.66 

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot voidaan jakaa esimerkiksi vapauteen kohdistuviin 

pakkokeinoihin, henkilöön tai henkilön elämänpiiriin kohdistuviin pakkokeinoihin eli 

salaisiin pakkokeinoihin ja varallisuuteen kohdistuviin pakkokeinoihin.67  

 

Siviiliprosessuaaliset turvaamistoimet voidaan määritellä ennakollisiksi toimiksi, jotka 

liittyvät pääasiana olevaan riita-asiaan.68 Siviiliprosessuaalisen turvaamistoimen, kuten 

lähestymiskiellonkin, tarkoituksena on suojautua tulevia oikeudenloukkauksia vastaan.  

 
62 Ks. esim. Rautio 2021, s. 1409. 
63 HE 41/1998 vp, s. 12. 
64 HE 144/2003 vp, s. 23.  
65 Ks. esim. Leppälä – Rantala 2008, s. 297.  
66 Linna 2019, s. 112.  
67 Jokela 2012, s. 193. 
68 Helenius – Linna 2021, s. 283. 
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Siviiliprosessuaalisten turvaamistoimien avulla mahdollistetaan pääasiaa koskevan 

oikeudenkäynnin lopputuloksen täytäntöönpano.69 Siviiliprosessuaalista turvaamistointa 

voidaan hakea jo ennen pääasian vireillepanoa. Siviiliprosessuaalisista turvaamistoimista 

takavarikko kohdistuu saamisoikeuteen (OK 7:1) tai parempaan oikeuteen (OK 7:2). Sen 

sijaan oikeudenkäymiskaaren 7:3:n mukainen yleinen turvaamistoimi kohdistuu muuhun 

oikeuteen kuin saamisoikeuteen tai parempaan oikeuteen.70 Yleisellä turvaamistoimella 

voidaan esimerkiksi kieltää vastapuolta tekemästä jotakin.71  Turvaamistoimet eivät 

kuitenkaan tule voimaan tuomioistuimen päätöksellä, vaan ne edellyttävät ulosottokaaren 7 

luvun mukaista ulosottomiehen täytäntöönpanoa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 

kieltotuomio. Verrattuna esimerkiksi perheen sisäiseen lähestymiskieltoon, poliisi vastaa 

lähestymiskiellon osalta sen noudattamisesta ja toimenpiteistä kiellon rikkomisen johdosta, 

ei ulosottomies.72 Lähestymiskieltoa ei myöskään panna täytäntöön ulosottokaaren 

kieltotuomiota koskevin säännöksin.73 Turvaamistoimiasiassa annettavaa ratkaisua 

kutsutaan lisäksi päätökseksi, mikä eroaa lähestymiskieltoasiassa annettavasta 

ratkaisunimikkeestä. Siviilioikeudellisen turvaamistoimen osalta voidaan todeta sen 

muistuttavan siviilioikeudessa käsiteltävää riita-asiaa prosessin osalta, sillä 

turvaamistoimioikeudenkäynti etenee laajan siviiliprosessin mukaisesti 

oikeudenkäymiskaaren siviiliprosessia koskevia säännöksiä noudattaen; myös 

todistelukeinot ovat menettelyjen osalta yhteneväiset.74   

 

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot voidaan määritellä toimenpiteiksi, joilla puututaan 

henkilöiden lailla suojattuihin oikeushyviin rikosprosessin turvaamiseksi.75 

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot ovat käytettävissä myös esitutkinnan aikana. Esimerkkinä 

henkilöön kohdistuvista pakkokeinoista voidaan mainita henkilöntarkastus (PKL 8:30) ja 

henkilön elämänpiiriin kohdistuvista pakkokeinoista telekuuntelu (PKL 10:3). 

Varallisuuteen kohdistuvista pakkokeinoista esimerkkinä on vakuustakavarikko (PKL 6 

luku). Kuten tutkielman johdannosta käy ilmi, pakkokeinolain 5 luvun mukainen 

matkustuskielto oli ennen lähestymiskieltolain voimaantuloa ainoa keino turvata jokaisen 

 
69 Linna 2019, s. 107.  
70 Linna 2019, s. 113. 
71 Yleisen turvaamistoimen käyttämistä lähestymiskiellon vaihtoehtona perheväkivallan torjumisen välineenä 
on myös tutkittu, ks. lisää Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 250–255. 
72 HE 144/2003 vp, s. 23. 
73 Rautio 2021, s. 1418. 
74 Huhtamäki 2019, s. 81–82. 
75 Jokela 2018, s. 196.  
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oikeus yksityiselämään kieltämällä henkilöiden väliset tapaamiset. Matkustuskielto, kuten 

muutkin rikosprosessuaaliset pakkokeinot edellyttävät epäilyä jo tapahtuneesta rikoksesta.76 

Lähestymiskiellon määrääminen ei kuitenkaan edellytä jo tapahtunutta rikosta uhatuksi 

itsensä tuntevaa henkilöä kohtaan.77 Tämän vuoksi on perusteltua todeta, ettei 

lähestymiskiellon osalta voida puhua rikosprosessuaalisesta pakkokeinosta, vaan 

paremminkin eräänlaisesta rikoksia ennalta ehkäisevästä turvaamistoimesta.78 Lisäksi 

useiden turvaamistoimien tarkoituksena on suojautua tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Tämä 

piirre erottaa lähestymiskiellon muista turvaamistoimista, koska lähestymiskiellon 

tarkoituksena ei välttämättä ole suojautua esimerkiksi tulevaa rikosoikeudenkäyntiä varten.  

 

Lähestymiskieltolain esitöissä tavallinen lähestymiskielto rinnastetaan myös 

liiketoimintakieltoon.79 Liiketoimintakiellosta säädetään laissa liiketoimintakiellosta 

(1059/1985, LTKieltoL). Sekä lähestymiskielto että liiketoimintakielto puuttuvat kieltoon 

määrätyn perusoikeuksiin ja estävät kieltoon määrättyä tekemästä jotakin. 

Liiketoimintakielto on turvaamistoimi, jonka tarkoituksena on estää sopimaton ja 

vahingollinen liiketoiminta (LTKieltoL 1.1 §). Kuten lähestymiskiellon osalta on, myöskään 

liiketoimintakiellon määrääminen ei edellytä jo tapahtunutta rikosta. Liiketoimintakielto on 

voimassa vain tietyn, tuomioistuimen määräämän ajan. Lähestymiskieltoon verrattuna 

liiketoimintakiellon voimassaoloaika on kuitenkin pidempi, sillä liiketoimintakielto voidaan 

määrätä vähintään kolmeksi vuodeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi (LTKieltoL 5 §). 

Lähestymiskiellon tapaan, liiketoimintakiellon rikkominen on säädetty rikoslaissa (39/1889, 

RL) rangaistavaksi teoksi. Poliisi valvoo sekä lähestymiskiellon että liiketoimintakiellon 

noudattamista ja ryhtyy toimenpiteisiin kiellon rikkomistapauksissa.80 

 

Perheen sisäinen lähestymiskielto taas rinnastetaan lähestymiskieltolain esitöissä 

häätötuomioon.81 Yhteistä perheen sisäiselle lähestymiskiellolle ja häätötuomion saaneelle 

on se, että molemmissa tapauksissa henkilö velvoitetaan muuttamaan pois vakituisesta 

asunnosta. Lähestymiskiellon osalta kieltoon määrätyn velvollisuudesta poistua asunnosta 

säädetään lähestymiskieltolain 3.2 §:ssa. Perheen sisäinen lähestymiskielto eroaa kuitenkin 

 
76 Niemi 2021, s. 888. 
77 Ks. HE 41/1998 vp, s. 4; HE 144/2003 vp, s. 30.  
78 Ks. esim. Jokela 2018, s. 198. 
79 HE 41/1998 vp, s. 12.  
80 HE 144/2003 vp, s. 23.  
81 HE 144/2003 vp, s. 23. 
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häätuomiosta siten, ettei lähestymiskiellon täytäntöönpano tapahdu ulosottomiehen kautta.82 

Häätö sen sijaan tapahtuu ulosottomiehen toimesta kuten ulosottokaaren (705/2007, UK) 7 

luvusta käy ilmi. Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus poliisin virka-apuun häädön saanutta 

poistumishalutonta henkilöä kohtaan (UK 3:108). 

 

Edellä käsitellyn mukaan lähestymiskieltoa voidaan siis asiallisesti pitää omalajisena 

oikeusilmiönä sille ominaisine erityispiirteineen.83 Kyseessä on turvaamistoimi, jota ei voida 

suoranaisesti pitää rikosoikeudellisena pakkokeinona eikä siviiliprosessuaalisena 

turvaamistoimena. Myös lähestymiskieltolain esitöissä puhutaan ”rinnastamisesta”, joka 

tarkoittaa sitä, ettei lähestymiskieltoa voida samaistaa esimerkiksi liiketoimintakieltoon, 

pakkokeinoihin tai kielto- ja häätötuomioon. Erot perheen sisäisen ja tavallisen 

lähestymiskiellon oikeudellisen luonteen osalta johtuvat niiden erilaisuudesta, joka näkyy 

erityisesti siinä, että perheen sisäisellä lähestymiskiellolla puututaan voimakkaammin 

lähestymiskieltoon määrätyn perusoikeuksiin kuin tavallisella lähestymiskiellolla. Sekä 

perheen sisäistä että tavallista lähestymiskieltoa voidaan niiden välisistä eroista huolimatta 

pitää rikoksia ennalta ehkäisevinä turvaamistoimina. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 HE 144/2003 vp, s. 23.  
83 Leppälä – Rantala 2008, s. 307.  
84 Ks. esim. Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 67.  
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3 MILLAISEN VAIKUTUKSEN LÄHESTYMISKIELTOTUOMIO VOI 

TOISESSA PROSESSISSA SAADA? 

3.1 Lähestymiskieltoasiassa annettava ratkaisu ja sen erityispiirteet 

 

Käräjäoikeuden tekemä ratkaisu lähestymiskieltoasiassa on tuomio.85 Tuomio on 

nimikkeenä käräjäoikeuden pääasiassa tekemille ratkaisuille. Lähestymiskieltoasiassa 

annettu tuomio on kuitenkin erilainen verrattuna tavalliseen käräjäoikeuden antamaan 

tuomioon ja eroaa erityisesti pysyvyydeltään muista tuomioistuimen antamista tuomioista.86 

Käsiteltäessä prosessioikeudelle ominaisia tuomio-oppeja suhteessa 

lähestymiskieltotuomion erityispiirteisiin huomaa eron lähestymiskieltotuomion ja 

tavallisen tuomion välillä. Prosessioikeuden tuomio-oppeihin kuuluu keskeisenä osana 

oikeusvoiman käsite. Lisäksi tuomio-oppeihin liittyen voidaan käsitellä tuomion rakennetta, 

sisältöä sekä tuomion antamismenettelyä. Käsittelen seuraavaksi lähestymiskieltotuomiota 

ja sille ominaisia erityispiirteitä, jonka jälkeen alaluvussa 3.2 syvennyn tarkastelemaan 

tuomion mahdollisia vaikutuksia laajemmin.  

 

Lähestymiskiellolle ominainen piirre on se, että se on voimassa vain tietyn, tuomioistuimen 

määräämän ajan. Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään vuodeksi, kun taas perheen 

sisäinen lähestymiskielto enintään kolmeksi kuukaudeksi (LähKL 7.1 §). Käräjäoikeuden 

määräämä lähestymiskielto tulee heti voimaan ja ratkaisua on noudatettava välittömästi, 

lähtökohtaisesti muutoksenhausta huolimatta (LähKL 7.1 §). Koska lähestymiskielto tulee 

käräjäoikeuden määräyksellä heti voimaan, kiellon voimaantulon ehtona ei ole 

lähestymiskiellon lainvoimaisuus. Lähestymiskiellon täytäntöönpano alkaa siis heti 

käräjäoikeuden tekemästä ratkaisusta ja kieltoa on heti noudatettava. 

Lähestymiskieltotuomio ei kuitenkaan tule lainvoimaiseksi vielä tuomion antamishetkellä, 

sillä lähestymiskieltotuomioon voidaan hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.  

 

Tavallisesti tuomioistuimen tekemän ratkaisun täytäntöönpano edellyttää lähtökohtaisesti 

tuomion lainvoimaisuutta.87 Näin lähestymiskieltotuomio eroaa esimerkiksi rikosasiassa 

 
85 HE 41/1998 vp, s. 22. 
86 Huomioitavaa on myös ero hakemusasioihin nähden, sillä hakemusasioissa annettavan ratkaisun nimike on 
OK 8:10.1:n mukainen päätös. Myös muissa turvaamistoimiasioissa ratkaisun nimikkeenä on päätös, mikä 
erottaa lähestymiskiellon muista turvaamistoimista.  
87 Jokela 2018, s. 806. 
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annettavasta tuomiosta, joka on pääsääntöisesti täytäntöönpantavissa vasta 

muutoksenhakuajan umpeuduttua. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomion saatua lainvoiman, 

siihen ei voida enää hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.88 Myös 

lähestymiskieltotuomio saa lainvoiman, kun siihen ei enää voida hakea muutosta varsinaisin 

muutoksenhakukeinoin. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot sen sijaan ovat käytettävissä 

tuomioistuimen antaman ratkaisun ollessa lainvoimainen. Lainvoimaiseen tuomioon liittyy 

keskeisenä käsitteenä oikeusvoima, josta kerrotaan tarkemmin tämän tutkielman luvuissa 

3.2 ja 3.3. Oikeusvoimalla tarkoitetaan tuomion sitovuutta.89  Oikeusvoiman käsite liittyy 

pääasiallisesti pääasiaratkaisuihin eli tuomioihin.90 Lainsäädäntöön ei kuitenkaan sisälly 

nimenomaisia säännöksiä oikeusvoiman käsitteestä, mutta esimerkiksi 

oikeudenkäymiskaaren 31 luku sääntelee välillisesti oikeusvoimavaikutusta. Ruotsin 

oikeusjärjestelmään verrattuna oikeusvoima on siellä kirjattu lakiin, josta esimerkkinä on 

Rättegångsbalk 17:11. Suomeen verrattuna oikeusvoimavaikutusta on lisäksi Ruotsissa 

perinteisesti tulkittu hyvin laajasti.91 

 

Muutosta käräjäoikeuden lähestymiskieltoasiassa tekemään lopulliseen tuomioon haetaan 

valittamalla hovioikeuteen oikeudenkäymiskaaren 25 luvun mukaisesti. Säännökset ovat 

samat sekä lähestymiskieltotuomion että rikosasiassa annetun tuomion osalta. Poikkeuksena 

muutoksenhakumahdollisuudesta on väliaikainen lähestymiskielto, johon kohdistuu 

muutoksenhakukielto (LähKL 11.4 § ja OK 25:1.3). Sekä perheen sisäinen että tavallinen 

lähestymiskielto on kuitenkin mahdollista kumota tai niitä voidaan muuttaa 

lähestymiskieltoasiaan osallisten muuttuneiden olosuhteiden tai erityisen syyn takia ennen 

kiellon voimassaolon päättymistä (LähKL 16 §). Lähestymiskiellon muuttamisen tai 

kumoamisen tulee luonnollisesti tapahtua tuomioistuimen asiassa tekemällä ratkaisulla, sillä 

asianosaiset eivät voi keskenään sopia lähestymiskiellon muuttamisesta. Esimerkkinä 

tilanteesta, jolloin lähestymiskielto voidaan kumota, on yhteisymmärrys kiellon 

aiheettomuudesta kiellolla suojattavan ja kieltoon määrätyn välillä muuttuneiden 

olosuhteiden takia.92 

 

Lähestymiskiellolle ominaista on myös mahdollisuus uudistaa kielto ennen sen 

 
88 Tirkkonen 1977, s. 268.   
89 Lappalainen 2001, s. 400.  
90 Lappalainen 2001, s. 412; Lappalainen – Hupli 2021, s. 755.  
91 Jacobsson 1996, s. 268.  
92 Ks. esim. HE 41/1998 vp, s. 26.  
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voimassaolon päättymistä. Lähestymiskiellon uudistamiskertojen määrää ei ole rajoitettu 

lähestymiskieltolaissa, mutta kieltoa uudistettaessa on otettava huomioon kiellon 

voimassaolon rajoitukset.93 Lähestymiskiellon voimassaolon jatkaminen edellyttää 

kuitenkin aina asian uutta tuomioistuinkäsittelyä, sillä lähestymiskieltoa, lukuun ottamatta 

väliaikaista lähestymiskieltoa, ei voida määrätä samalla tavoin kuin hakemusasioita ilman 

tuomioistuinkäsittelyä. Kiellon edellytykset on myös kieltoa uudistettaessa tutkittava 

uudelleen.94 Tämä on kieltoon määrättävän oikeusturvan takia välttämätöntä. 

Lähestymiskieltolaki asettaa kiellon uudistamisen pituudelle kuitenkin aikarajan, sillä 

tavallinen lähestymiskielto voidaan uudistettaessa määrätä enintään kahdeksi vuodeksi ja 

perheen sisäinen lähestymiskielto enintään kolmeksi kuukaudeksi (LähKL 7.2 §). On hyvä 

huomioida, ettei kyse kuitenkaan ole lähestymiskiellon uudistamisesta esimerkiksi 

tilanteessa, jossa samojen henkilöiden välille on aiemmin määrätty perheen sisäinen 

lähestymiskielto, jonka jälkeen määrätään tavallinen lähestymiskielto ensimmäisen kerran.95 

 

Tuomio voidaan antaa joko tuomion julistamisella tai kansliatuomion antamisella. 

Rikosasioissa tuomion antaminen tapahtuu nykyisin usein kansliatuomiona. 

Lähestymiskieltoasioissa olisi kuitenkin suositeltavampaa julistaa tuomio, jotta vastaaja 

varmasti saa tiedon määrätystä lähestymiskiellosta ja sen muodosta.96 Ongelmia voi 

nimittäin syntyä lähestymiskiellon voimaantulon osalta erityisesti silloin, kun 

lähestymiskieltoasian vastaaja on poissaoleva asian käsittelyssä ja lähestymiskieltotuomio 

julistetaan istunnossa. Tämä on aiheuttanut ongelmia erityisesti kieltoon määrätylle 

menevän tiedon kulun ja tyytymättömyyden ilmoittamisen määräajan kulumisen suhteen.97 

Lähestymiskieltoasian ratkaisusta tulisi kuitenkin lähestymiskieltolain 9.2 §:n mukaan 

ilmoittaa kieltoon määrätylle todisteellisesti oikeudenkäymiskaaren 11 luvun mukaisella 

tiedoksiantotavalla silloin, kun vastaaja on poissaoleva lähestymiskieltoasian käsittelystä, 

mikä osaltaan on ratkaisuna edellä mainittuun käytännössä esiintyneeseen ongelmaan.  

 

Sekä lähestymiskieltoasioiden että riita- ja rikosasioiden osalta laaditaan kirjallisessa 

muodossa oleva ratkaisu (OK 24:7 ja ROL 11:6). Ratkaisut tulee lisäksi perustella (OK 24:4 

ja ROL 11:4.2). Ratkaisun sisällön osalta lähestymiskieltolain 8.1 §:n mukaan 

 
93 HE 41/1998 vp, s. 22; HE 144/2003 vp, s. 19. 
94 HE 144/2003 vp, s. 19 ja 32.  
95 HE 144/2003 vp, s. 32. 
96 Rautio 2021, s. 1415–1416. 
97 Ks. esim. Edilex 3.2.2022. 
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lähestymiskieltotuomiossa asia selostetaan lyhyesti. Jos verrataan lähestymiskieltoasiassa 

annettavan ratkaisun sisältöä rikosasiassa annettavan ratkaisun sisältöön, on rikosasiassa 

annettavan ratkaisun sisältö kuitenkin yksityiskohtaisempi, sillä rikoksesta seuraavalla 

rangaistuksella puututaan usein vielä voimakkaammin perusoikeuksiin kuin 

lähestymiskiellon määräämisellä.   

 

Verrattuna Ruotsin oikeusjärjestelmään, voidaan tässäkin yhteydessä todeta 

lähestymiskiellon olevan Suomessa ja Ruotsissa huomattavan samankaltaiset. 

Lähestymiskielto määrätään myös Ruotsissa vain ennalta määrätyksi ajaksi, enintään 

vuodeksi (Lag om kontaktförbud 4.1 §).  Lähestymiskielto tilanteessa, jossa kiellolla 

suojattava ja kieltoon määrättävä asuvat yhteisessä asunnossa, voidaan määrätä enintään 

kahdeksi kuukaudeksi. Suomessa vastaava säännös tavallisen lähestymiskiellon 

voimassaolon osalta on yhdenmukainen Ruotsin lähestymiskieltolain kanssa. Perheen 

sisäisen lähestymiskiellon osalta voimassaolon enimmäismäärä eroaa Ruotsista, sillä 

perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä Suomessa enintään kolmeksi 

kuukaudeksi.  

 

Lähestymiskielto on myös Ruotsin lainsäädännön mukaan mahdollista uusia. 

Lähestymiskiellon uudistamiskertojen määrää ei ole myöskään Ruotsissa rajoitettu. Kiellon 

jatkamisen enimmäispituus eroaa kuitenkin Suomen ja Ruotsin välillä, sillä Ruotsissa kieltoa 

voidaan pidentää lyhyemmäksi ajaksi kerrallaan. Ruotsissa lähestymiskieltoa on mahdollista 

jatkaa tilanteessa, jossa kieltoon määrätty ja kiellolla suojattava asuvat yhteisessä asunnossa, 

enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan vain erityisestä syystä (Lag om kontaktförbud 4.3 §). 

Jos kieltoon määrättyä seurataan sähköisesti, on kieltoa mahdollista jatkaa enintään kolme 

kuukautta kerrallaan (Lag om kontaktförbud 4.3 §). Lähestymiskieltoa voidaan muissa 

tapauksissa jatkaa enintään vuodeksi kerrallaan. Suomen lähestymiskieltolain mukaan 

perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi ja 

tavallinen lähestymiskielto enintään kahdeksi vuodeksi. Suomessa lähestymiskieltoa ei 

ainakaan toistaiseksi valvota sähköisesti.98   

 

 
98 Lähestymiskiellon sähköistä valvontaa lähestymiskiellolla suojattavan henkilön turvaamisen ja kiellon 
tehokkuuden parantamiseksi on kuitenkin esitetty sisällytettäväksi myös Suomen lähestymiskieltolakiin. 
Ruotsissa lähestymiskiellon sähköinen valvonta on ollut mahdollista vuodesta 2011 lähtien. Hallituksen esitys 
lähestymiskiellon tehostamisesta Suomessa valmistui syysistuntokaudella 2022, ks. HE 143/2022 vp. 
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On myös huomionarvioista, että Ruotsissa lähestymiskielto määrätään syyttäjän tekemällä 

päätöksellä (Lag om kontaktförbud 7 §). Lähestymiskieltoasia voidaan kuitenkin käsitellä 

myös tuomioistuimessa esimerkiksi lähestymiskieltoon määrätyn pyynnöstä (Lag om 

kontaktförbud 14 §). Lisäksi Ruotsissa lapsen asemaan lähestymiskieltotilanteissa 

kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsen asemaa on pyritty turvaamaan esimerkiksi 

lähestymiskieltoa koskevan asetuksen, Förordning om kontaktförbud, 4 a §:ssä, joka 

velvoittaa ilmoittamaan lähestymiskieltopäätöksestä sosiaaliviranomaiselle tilanteessa, 

jossa kieltoon määrätyllä ja kiellolla suojattavalla on yhteinen lapsi. Vastaavaa velvollisuutta 

ei sisälly Suomen lähestymiskieltolakiin, mutta ilmoitusvelvollisuutta koskevan säännöksen 

tarpeellisuus lapsen kannalta on myös noteerattu Suomessa.99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Huoli lasten asemasta lähestymiskieltoasioissa ilmenee myös lähestymiskieltolain uudistamista koskevasta 
hallituksen esityksestä, ks. HE 143/2022 vp, s. 30–31.  
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3.2 Yleistä tuomion vaikutuksista  

 

Edellisessä alaluvussa 3.1 mainitaan oikeusvoiman käsite. Oikeusvoima liittyy läheisesti 

tuomion muihin mahdollisiin vaikutuksiin, joita voidaan systematisoida eri tavoin.100 

Esimerkiksi Jokela jaottelee tuomion vaikutukset yleiseen vaikutukseen ja erityisiin 

vaikutuksiin.101 Tuomion oikeusvoimavaikutusta pidetään tuomion yleisenä vaikutuksena, 

sillä oikeusvoimavaikutuksella on liityntä kaikkiin tuomioihin. Tuomion erityisiin 

vaikutuksiin kuuluvat tuomion todistusvaikutus, sivuvaikutus, prejudikaattivaikutus, 

konstitutiivinen vaikutus ja eksekutiivinen vaikutus. Tuomion vaikutuksilla tarkoitetaan 

nimenomaan tuomion oikeudellisia vaikutuksia, jotka syntyvät yleensä tuomion 

lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen.102 Tästä johtuen tässä tutkielmassa ei käsitellä tuomion 

tosiasiallisia vaikutuksia, jotka eivät lukeudu tuomion oikeudellisiin vaikutuksiin.  

 

Tuomion oikeusvoimavaikutusta voidaan pitää tuomion vaikutuksista merkittävimpänä.103 

Oikeusvoiman ilmentymät voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen 

oikeusvoimavaikutukseen; useimmiten prosessilajien välisessä suhteessa kyse on kuitenkin 

positiivisesta vaikutuksesta. Positiivinen ja negatiivinen oikeusvoimavaikutus näkyvät 

uudessa oikeudenkäynnissä tuomioistuintutkinnan esteinä ja tuomioistuimen tulee ottaa 

kumpikin vaikutus viran puolesta huomioon.104  Positiivinen oikeusvoimavaikutus on 

siviiliprosessille ominainen vaikutusmuoto, jota ei tunnisteta rikosprosessissa. Positiivinen 

oikeusvoimavaikutus liittyy ennakkoluonteiseen oikeussuhteeseen, joka on ratkaistu 

aiemmin lainvoimaisella tuomiolla ja se tarkoittaa sitä, että aiemman tuomion lopputulos 

asetetaan sitovana uuden ratkaisun lähtökohdaksi.105 Kyseessä on siis seikka, joka on jo 

aiemmin oikeusvoimaisesti ratkaistu.106 Oikeusvoima ei tällöin kohdistu tuomion 

perusteluihin, vaan tuomion lopputulokseen.107 Oikeusvoiman positiivinen vaikutus ei 

myöskään muodosta uuden oikeudenkäynnin estettä, vaan merkitsee sitovaa 

ennakkokannanottoa uudessa prosessissa.108  

 

 
100 Ks. esim. Aalto 1968, s. 12–26. 
101 Jokela 2015, s. 566. 
102 Jokela 2015, s. 569.  
103 Ks. esim. Jokela 2015, s. 566. 
104 Lappalainen 2001, s. 401.  
105 Tirkkonen 1977, s. 277.  
106 Jokela 2015, s. 573. 
107 Ks. esim. Tirkkonen 1977, s. 285; Lappalainen 2001, s. 432. 
108 Lappalainen 2001, s. 402.  
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Negatiivinen oikeusvoimavaikutus taas tarkoittaa sitä, ettei tuomioistuin voi ottaa uudelleen 

tutkittavakseen asiaa, joka on jo lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu.109 Kyse on tällöin 

asioista, jotka katsotaan sisällöltään samanlaisiksi. Sisällöltään samanlainen asia muodostaa 

tuomioistuintutkinnan esteen ja puutteen prosessin edellytyksissä. Negatiivinen 

oikeusvoimavaikutus voi positiivisesta oikeusvoimavaikutuksesta poiketen ilmetä sekä 

siviiliprosessissa että rikosprosessissa. Negatiivista oikeusvoimavaikutusta voidaan pitää 

erityisen merkittävänä rikosprosessissa syytetyn oikeusturvan kannalta.110 

 

Oikeusvoimavaikutuksen kannalta keskeisiä ovat myös oikeusvoiman objektiivisen ja 

subjektiivisen ulottuvuuden käsitteet. Objektiivinen ulottuvuus liittyy kysymykseen siitä, 

missä laajuudessa tuomio on sitova asianosaisten välillä.111 Mielenkiinto kohdistuu tällöin 

kysymykseen siitä, miten sama asia määritellään eli missä laajuudessa aikaisempi tuomio 

tulee sitovaksi jälkiprosessissa.112 Saman asian määrittäminen eri tilanteissa voi kuitenkin 

aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta. Oikeusvoiman toinen ulottuvuus, subjektiivinen ulottuvuus, 

tarkoittaa tuomion ulottuvuutta henkilötasolla eli sitä, keneen oikeusvoima ulottuu.113  

Subjektiivinen ulottuvuus liittyy sekä negatiiviseen että positiiviseen 

oikeusvoimavaikutukseen, kun taas objektiivinen ulottuvuus nimenomaan negatiiviseen 

oikeusvoimavaikutukseen.  

 

Oikeusvoimakysymystä käsiteltäessä ongelmalliseksi voi muodostua kysymys eri 

prosessilajissa annetun tuomion sitovuudesta myöhemmin vireille pantuun, eri prosessilajiin 

kuuluvaan asiaan. Esimerkkinä voidaan mainita kysymys rikostuomion sitovuudesta 

myöhemmin vireille pannussa siviiliasiassa. Tällöin kyseessä oleva oikeusvoimavaikutus 

liittyy nimenomaan positiiviseen oikeusvoimavaikutukseen, ei negatiiviseen, sillä 

luonnollisesti riita- ja rikosasia eivät koske samaa asiaa.114 Lähtökohtaisesti rikostuomion ei 

nykyisin katsota olevan oikeusvoimainen myöhemmässä siviiliasiassa.115 Myös ruotsalainen 

oikeuskirjallisuus puoltaa samaa tulkintaa.116 Tämä ilmenee esimerkiksi tilanteessa, jossa 

pannaan kanteella vireille syytteessä tarkoitettuun tekoon perustuva yksityisoikeudellinen 

 
109 Lappalainen 2001, s. 401.  
110 Helenius 2021, s. 778. 
111 Lappalainen 2001, s. 405 ja 426. 
112 Helenius – Linna 2021, s. 571.  
113 Lappalainen 2001, s. 405. 
114 Ks. esim. Lappalainen 2001, s. 463; Helenius – Linna 2021, s. 580–581. 
115 Ks. esim. Lappalainen 2001, s. 466–467; Lappalainen – Hupli 2021, s. 792. 
116 Ks. esim. Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 259. 
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vaatimus tilanteessa, jossa syyte rikosasiassa on jo ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.117 

Verrattuna aiempaan oikeustilaan, kannatusta sen sijaan sai rikostuomion sitovuus 

myöhemmässä siviiliasiassa.118 

 

Kun kyseessä on siviilituomion oikeusvoima rikosasiassa, oikeusvoimaongelmana on sen 

sijaan kysymys siitä, onko rikosasiaan nähden ennakkoluonteisen kysymyksen ratkaisseella 

siviilituomiolla positiivinen oikeusvoimavaikutus rikosasiassa vai voidaanko aiemmin 

annetussa siviilituomiossa ratkaistu kysymys tutkia myöhemmässä rikosasiassa 

uudelleen.119 Kun pohditaan siviilituomion sitovuutta myöhemmässä rikosasiassa, on 

lähtökohtana nykyisin pidetty sitä, ettei tuomio voi tällöin saada positiivista 

oikeusvoimavaikutusta ainakaan laajemmin kuin myöhemmässä siviiliasiassa.120 

Kysymykseen liittyy yhä tulkinnanvaraisuutta ja eriäviä näkemyksiä, mutta lähtökohtaisesti 

on katsottu ennakkokysymyksestä annetun siviilituomion sitovan myöhemmässä 

rikosprosessissa, silloin kun rikos on tapahtunut siviilituomion antamisen jälkeen.121 

Tämänkin kysymyksen osalta nykyinen näkemys eroaa aiemmin kannatusta saaneesta 

näkemyksestä siviilituomion sitomattomuudesta rikosasiassa.122 Myös Ruotsissa kannatusta 

on saanut rikosasian ennakkokysymyksestä annetun siviilituomion sitovuus ainakin 

tilanteessa, jossa rikos on tapahtunut siviilituomion antamisen jälkeen.123  

 

Toinen tuomion mahdollisista vaikutuksista on todistusvaikutus. Vaikka edellä on käsitelty 

sitä, ettei rikosasiassa annettu tuomio sellaisenaan sido myöhemmässä siviiliasiassa, voi 

aiemmalla rikostuomiolla olla kuitenkin vahva todistusvaikutus myöhemmässä riita-

asiassa.124 Todistusvaikutus kohdistuu siis aiemman tuomion perustana oleviin 

tosiseikkoihin ja tarkoittaa niille annettavaa näyttöarvoa.125 Todistusvaikutus tulee myös 

erottaa edellä mainitusta positiivisesta oikeusvoimavaikutuksesta, sillä todistusvaikutus 

tarkoittaa tuomion sisällön merkitystä todisteena toisessa oikeudenkäynnissä.126 Tämä 

tarkoittaa sitä, että tuomio otetaan huomioon todisteena toisessa oikeudenkäynnissä, eikä 

 
117 Lappalainen 2001, s. 465; Lappalainen – Hupli 2021, s. 791. 
118 Tirkkonen 1977, s. 455.  
119 Lappalainen 2001, s. 463.  
120 Lappalainen – Hupli 2021, s. 791. 
121 Lappalainen 2001, s. 464. 
122 Tirkkonen 1977, s. 309.   
123 Ks. esim. Ekelöf – Bylund – Edelstam 2006, s. 264. 
124 Helenius – Linna 2021, s. 581; Lappalainen – Hupli 2021, s. 792.  
125 Helenius – Linna 2021, s. 453. 
126 Lappalainen 2001, s. 403. 
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sillä ole samanlaista sitovaa vaikutusta kuten aiemmin käsitellyllä oikeusvoimalla. Aiemmin 

annettu tuomio on siis tällöin todistustosiseikan asemassa uudessa oikeudenkäynnissä. 

Todistusvaikutus eroaa oikeusvoimavaikutuksesta myös siten, ettei se estä asian tutkimista. 

Todistusvaikutuksen edellytyksenä ei myöskään ole tuomion lainvoimaisuus, toisin kuin 

oikeusvoiman edellytyksenä on.127 

 

Tuomion todistusvaikutus voi ulottua oikeusvoimavaikutusta laajemmalle, vaikka se 

vahvuudeltaan onkin oikeusvoimavaikutusta heikompi.128 Tietyissä tilanteissa tuomiolle 

annettava todistusvaikutus voi kuitenkin johtaa hyvin samankaltaiseen lopputulokseen kuin 

oikeusvoimavaikutus, minkä takia oikeusvoimavaikutusta ja todistusvaikutusta voi 

käytännön tilanteissa olla hankala erottaa toisistaan.129 Tuomioistuin käyttää 

harkintavaltaansa ja arvioi tuomion todistusvaikutuksen vapaan todistusharkinnan pohjalta 

tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Myös Ruotsissa todistusvaikutus arvioidaan vapaan 

todistusharkinnan perusteella vastaavasti kuten Suomessa.130 Tuomiolle annettavan 

todistusvaikutuksen vahvuus ja merkitys voivat vaihdella tapauskohtaisten erojen takia 

toisessa oikeudenkäynnissä.131 Vaikka ensiprosessissa ja jälkiprosessissa käsiteltävillä 

asioilla ei olisi asiallista yhteyttä, voi ensiprosessissa annettu tuomio saada silti 

todistusvaikutuksen jälkiprosessissa.  

 

Tuomion oikeusvoimavaikutuksen ja todistusvaikutuksen lisäksi tuomion vaikutuksiin 

lukeutuvat aiemmin mainitut erityiset vaikutukset eli tuomion sivuvaikutus, 

prejudikaattivaikutus, konstitutiivinen vaikutus ja eksekutiivinen vaikutus. Käsittelen 

tuomion erityisiä vaikutuksia vain lyhyesti, sillä ne eivät ole yhtä olennaisia tämän 

tutkielman kannalta kuin oikeusvoimavaikutus ja todistusvaikutus. Tuomion mahdollisten 

vaikutusten hahmottamiseksi niiden esittely on kuitenkin tarpeen. Tuomion sivuvaikutusta 

voidaan kutsua myös tosiseikastovaikutukseksi. Tuomion sivuvaikutuksella tarkoitetaan 

sopimuksen tai erityisten oikeusnormien määräystä tuomioon liittyvistä oikeudellisista 

seurauksista.132 Toisin kuin esimerkiksi oikeusvoimavaikutuksen osalta, ulosottokaaren 2 

luvun 15–17 §:iin sisältyvät säännökset sivuvaikutuksesta.   

 
127 Koulu 2016, s. 121.  
128 Jokela 2015, s. 567.  
129 Ks. esim. Lappalainen 2001, s. 403; Lappalainen – Hupli 2021, s. 753.  
130 Ks. lisää vapaasta todistusharkinnasta Ruotsissa esim. Diesen 2015, s. 53. 
131 Ks. esim. Lindell 2017, s. 519. 
132 Lappalainen – Hupli 2021, s. 753. 
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Tuomion prejudikaattivaikutuksella tarkoitetaan tuomion ennakkopäätösvaikutusta. 

Tuomion ennakkopäätösvaikutus ilmenee tilanteessa, jossa samaa oikeuskysymystä 

käsitellään myöhemmässä oikeudenkäynnissä.133 Ennakkopäätösvaikutus on ominaista 

ylimpien oikeusasteiden ennakkopäätöksille ja tämä vaikutusmuoto on varmasti tuomion 

vaikutuksista yleisimmin tunnettu. Myös ennakkopäätösvaikutus ilmenee tuomion 

sivuvaikutuksen tapaan lain säännöksestä (OK 30:3.1). Ennakkopäätösvaikutuksen erona 

oikeusvoimavaikutukseen on esimerkiksi prosessien välinen yhteys sekä erot 

oikeusvoimavaikutuksen ja ennakkopäätösvaikutuksen sitovuudessa.134  

 

Tuomion konstitutiivisella vaikutuksella tarkoitetaan vaikutusta, joka on saatu aikaan 

muotoamiskanteen hyväksyvällä muotoamistuomiolla.135 Konstitutiivista vaikutusta 

voidaan kutsua myös muotoamisvaikutukseksi. Muotoamisvaikutus ei näin ollen tule 

kyseeseen lähestymiskieltotuomion osalta, sillä muotoamisvaikutus liittyy siviiliasioihin. 

Tuomion eksekutiivinen vaikutus tarkoittaa sen sijaan tuomion 

täytäntöönpanokelpoisuusvaikutusta. Tuomio muodostaa tällöin täytäntöönpantavan 

ulosottoperusteen. Täytäntöönpanokelpoisuusvaikutusta on oikeuskirjallisuudessa pidetty 

tuomion erityisistä vaikutuksista tärkeimpänä; vaikutus ilmenee viranomaisen toimenpitein 

tuomion täytäntöönpanona, joka liittyy riita-asioissa vain suoritustuomioihin ja rikosasioissa 

ehdottomiin rangaistustuomioihin.136 Lähestymiskieltoa ei voida panna täytäntöön 

ulosottomiehen toimesta, joten näin ollen täytäntöönpanovaikutus ei tule kyseeseen 

lähestymiskieltotuomion osalta.  

 

 

 

 

 

 

 
133 Jokela 2015, s. 567.  
134 Lappalainen 2001, s. 404. 
135 Jokela 2015, s. 566. 
136 Lappalainen – Hupli 2021, s. 753. 
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3.3 Lähestymiskieltoasiassa annettavan ratkaisun vaikutukset toisessa prosessissa 

 

Edellisissä luvuissa käsitellyn perusteella voidaan todeta lähestymiskiellon olevan 

omalajinen asia, joka menettelynä kuuluu omaan, erityiseen prosessilajiinsa. 

Lähestymiskieltoasian käsittely muistuttaa kuitenkin rikosasian käsittelyä, vaikka kyseessä 

ei ole rikosasia eikä myöskään rangaistus rikoksen johdosta. Jos lähestymiskielto 

menettelynä pitäisi luokitella johonkin prosessin päälajeihin kuuluvaksi, on lähestymiskielto 

perusteltua luokitella mieluiten rikosprosessin alle, kuten edellä on jo esitetty. 

Lähestymiskieltomenettelyllä on enemmän yhteneväisyyksiä rikosprosessiin nähden, vaikka 

lähestymiskieltomenettely poikkeaakin normaalista rikosprosessista. Näin ollen 

lähestymiskieltoasian luokittelu rikosprosessin erityisen lajin alle on perusteltua ainakin 

tarkasteltaessa kysymystä lähestymiskieltoasiassa annettavan ratkaisun vaikutuksista 

toisessa prosessissa.  

 

Tuomion vaikutukset on edellä jaoteltu yleiseen vaikutukseen ja erityisiin vaikutuksiin. 

Tuomion vaikutuksella toisessa prosessissa tarkoitetaan sitä, millaisen vaikutuksen 

ensiprosessissa annettava ratkaisu voi toisessa, myöhemmässä oikeudenkäynnissä saada. 

Tässä luvussa keskitytään ainoastaan tuomion oikeusvoimavaikutukseen ja 

todistusvaikutukseen, sillä ne ovat tämän tutkielman kannalta keskeisiä selvitettäessä sitä, 

millaisen vaikutuksen lähestymiskieltotuomio voi myöhemmässä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa saada. Myös oikeuskirjallisuus keskittyy useimmiten 

oikeusvoimavaikutuksen tutkimiseen, muiden vaikutusten jäädessä vähemmälle 

huomiolle.137 

 

Kuten tutkielmassa aiemmin käsitellyn perusteella käy ilmi, oikeusvoimakysymystä 

pohdittaessa ongelmalliseksi voi muodostua kysymys eri prosessilajissa annetun tuomion 

sitovuudesta myöhemmin vireille pantuun, eri prosessilajiin kuuluvaan asiaan. Edellä 

kerrotun mukaan nykyisten oikeusvoimaoppien mukaisena lähtökohtana voidaan pitää sitä, 

ettei rikostuomio ole oikeusvoimainen myöhemmässä siviiliasiassa. Tällöin vastaajalla on 

mahdollisuus riitauttaa rikosprosessissa ratkaistu kanta syyllisyyskysymyksestä.  

 

Pohdittaessa oikeusvoimakysymystä toisin päin, mikä on siviilituomion sitovuus 

 
137 Ks. esim. Aalto 1968, s. 20.  
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myöhemmässä rikosasiassa, on lähtökohtaisesti katsottu ennakkokysymyksestä annetun 

siviilituomion sitovan myöhemmässä rikosprosessissa, silloin kun rikos on tapahtunut 

siviilituomion antamisen jälkeen.138 Koska lähestymiskieltoasia ei kuitenkaan ole rikosasia, 

ei rikosasiaa koskevat oikeusvoimaopit ole välttämättä suoraan sovellettavissa 

lähestymiskieltoasiaan. Kyseessä on asiallisesti hyvin eri luonteiset asiat, kuten 

lähestymiskieltotuomiolle tunnusomaisten erityispiirteiden osalta käy ilmi. 

Oikeusvoimaopeista voidaan kuitenkin saada tulkinta-apua myös tämän tutkielman 

aiheeseen. 

 

Nykyisen oikeusvoimatutkimuksen valossa on siis tutkittu enimmäkseen rikostuomion 

oikeusvoimavaikutusta siviiliprosessissa ja siviilituomion oikeusvoimavaikutusta 

rikosprosessissa.139 Perinteisen oikeusvoimaopin tulkintaa siitä, ettei esimerkiksi 

rikosprosessissa voida muuttaa siviiliprosessissa annettua ratkaisua, voidaan periaatteessa 

soveltaa lähestymiskieltoa ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan.140 

Tulkintaa voisi puoltaa ainakin sillä, että lähestymiskieltoa lähinnä oleva prosessilaji on 

rikosprosessin erityinen laji, eikä nykyisten oikeusvoimaoppien osalta ole kehitetty 

paremmin sopivia oppeja kyseessä olevaan tilanteeseen. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevat asiat luokitellaan siviiliprosessiin kuuluviksi, indispositiivisiksi 

hakemusasioiksi.141 Voidaan todeta, että lähestymiskieltoasiat ja lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevat asiat kuuluvat siis eri prosessilajeihin ja kyseessä ovat 

luonnollisesti eri asiat.  

 

Jotta voitaisiin tutkia edellä mainitun perinteisen oikeusvoimaopin tulkinnan soveltuvuutta 

lähestymiskieltoasiassa annetun ratkaisun vaikutukseen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevassa asiassa, voidaan asiaa lähestyä seuraavan esimerkin avulla. Tässä tilanteessa 

toiselle vanhemmalle on määrätty tavallinen lähestymiskielto, joka on määrätty sekä toisen 

vanhemman että lapsen suojaksi. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva ratkaisu on 

tehty ennen lähestymiskiellon määräämistä. Sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevan asian ratkaisu että lähestymiskieltoasian ratkaisu ottavat kantaa lapsen ja toisen 

vanhemman välisiin tapaamisiin, jolloin kyseessä on tapaamisoikeuden osalta sama asia. 

 
138 Lappalainen 2001, s. 464; Lappalainen – Hupli 2021, s. 791. 
139 Tutkimuksia on myös tehty muiden prosessilajien välillä, kuten hallintoprosessuaalisten päätösten 
merkityksestä rikosprosessissa, ks. Mantila 2020. 
140 Ks. esim. Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 244.  
141 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 64. 
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Tällainen tilanne on myös käytännössä mahdollinen, koska tapaamisoikeuskysymykset ovat 

keskeisessä osassa silloin, kun lähestymiskieltoon määrätyllä vanhemmalla on lapsi. 

Perinteisen oikeusvoimaopin mukaan rikosprosessissa ei voida muuttaa siviiliasiassa 

annettua ratkaisua tilanteessa, jossa lähestymiskieltoasian ratkaisuun ja aiemmin annettuun 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen sisältyy ristiriitoja.  

 

Kun edellä mainittua tilannetta tutkitaan tarkemmin, huomataan, ettei perinteisen 

oikeusvoimaopin mukainen tulkinta kuitenkaan ole yhteneväinen lähestymiskieltolain 

esitöiden mukaisen tulkinnan kanssa. Lähestymiskieltolain esitöiden mukaan 

lähestymiskieltoasian ratkaisu menee tällaisessa tilanteessa tapaamisoikeutta koskevan 

ratkaisun edelle, eikä kiellon voimassaoloaikana lähestymiskieltoon määrätyllä 

vanhemmalla pääsääntöisesti ole oikeutta tavata kiellolla suojattavaa lasta.142 Tällainen 

tulkinta on yhdenmukainen lähestymiskiellon tarkoituksen kanssa. Poikkeaminen 

perinteisestä oikeusvoimaopista on mielestäni tässä tapauksessa perusteltua, sillä lapsen 

turvallisuuden tulee olla ensisijaisessa asemassa tapaamisoikeuteen verrattuna. Tämä 

esimerkki puoltaa myös sitä, ettei perinteinen oikeusvoimaoppi näytä soveltuvan kovin 

hyvin tarkasteltaessa lähemmin lähestymiskiellon vaikutuksia.   

 

Todistusvaikutuksen osalta voidaan rikosasioissa lähtökohtana pitää sitä, että huolimatta 

rikostuomion sitomattomuudesta myöhemmässä riita-asiassa, aiempi rikostuomio voi 

kuitenkin saada vahvan todistusvaikutuksen myöhemmässä riita-asiassa.143 On hyvä 

huomioida, että ensiprosessissa annettu lähestymiskieltoratkaisu voi siis saada 

todistusvaikutuksen jälkiprosessissa puuttuvasta oikeusvoimasta huolimatta. 

Oikeusvoimavaikutuksen ja todistusvaikutuksen tarkoitus ei ole sulkea toisiaan pois. 

Käsiteltäessä kysymystä lähestymiskiellon vaikutuksesta myöhemmässä siviiliprosessissa, 

voi lähestymiskielto saada rikostuomion tapaan myöhemmässä siviiliprosessissa ainakin 

todistusvaikutuksen. Tällöin lähestymiskieltotuomio otetaan huomioon todisteena 

myöhemmässä oikeudenkäynnissä, eikä sillä ole samanlaista sitovaa vaikutusta kuten 

aiemmin käsitellyllä oikeusvoimalla on.  

 

Esitettäessä lähestymiskieltotuomio todisteena, tuomioistuin arvioi oman harkintansa 

mukaan lähestymiskiellolle annettavan näyttöarvon, jolloin lähestymiskieltotuomiolle 

 
142 HE 144/2003 vp, s. 21. 
143 Helenius – Linna 2021, s. 581–582; Lappalainen – Hupli 2021, s. 792. 
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annettavan todistusvaikutuksen vahvuus voi vaihdella. Myös lähestymiskieltoa uusittaessa 

aiempi lähestymiskieltotuomio voi saada todistusvaikutuksen myöhemmässä 

lähestymiskiellon uusimista koskevassa oikeudenkäynnissä. Todistusvaikutus kohdistuu siis 

aiemman lähestymiskieltotuomion perustana oleviin tosiseikkoihin ja se tarkoittaa niille 

annettavaa näyttöarvoa; lähestymiskieltotuomio on siis todistustosiseikkana uudessa 

oikeudenkäynnissä.144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Lappalainen 2001, s. 403; Helenius – Linna 2021, s. 453. 
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4 TODISTUSVAIKUTUS JA VAPAA TODISTUSHARKINTA 

4.1 Yleistä vapaasta todistusharkinnasta  
 

Vapaa todistusharkinta tarkoittaa tuomioistuimen vapaata harkintaa siitä, mitä asiassa on 

näytetty ja mitä jäänyt näyttämättä (OK 17:1.2). Vapaan todistusharkinnan periaate voidaan 

luokitella ratkaisuperiaatteisiin kuuluvaksi.145 Periaatteella on liityntä edellä mainittuun 

asianosaisten vapaaseen todisteluun (OK 17:1.1). Vapaa todistelu ja vapaa todistusharkinta 

muodostavat yhdessä vapaan todistusteorian eli vapaan todistelun periaatteen, jolle 

oikeudenkäymiskaaren todistelua koskeva 17 luku perustuu. Myös Ruotsin 

oikeusjärjestelmä perustuu todistelun osalta vapaan todistelun periaatteelle ja 

todistusharkinnan osalta vapaan todistusharkinnan periaatteelle (RB 35:1), jotka vastaavat 

sisällöltään Suomen vapaan todistusteorian periaatetta. 

 

Vapaa todistusharkinta on siis lähtökohtana tuomioistuimelle asiassa esitetyn todistelun ja 

muiden asian käsittelyssä esiin tulleiden seikkojen arvioimisessa. Vapaa todistusharkinta 

kohdistuu oikeudenkäynnissä ilmenevien välittömien seikkojen lisäksi välillisiin seikkoihin. 

Näytön arviointi koskee myös sellaisia seikkoja, jotka ilmenevät oikeudenkäyntiaineistosta, 

mutta joihin asianosaiset eivät ole nimenomaisesti vedonneet.146 Näytön arviointi perustuu 

yleisiin päättelysääntöihin ja kokemuslauseisiin, minkä takia vapaan todistusharkinnan 

toteuttamistapaa ei voida säännellä yksityiskohtaisilla oikeusnormeilla.147 Jos vapaata 

todistusharkintaa säänneltäisiin oikeusnormeilla, ei todistusharkinta olisi vapaata nykyisessä 

merkityksessään.148  Voidaan puhua myös todistusharkinnasta tieto-opillisena toimintana.149 

Myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä, esimerkiksi KKO 2021:31, linjataan, ettei 

todisteiden arvottamisesta ole mahdollista antaa kiinteitä ohjeita perustuen 

näyttökysymysten vaihtelevuuteen eri tapausten välillä.150  

 

Vapaa todistusharkinta ei kuitenkaan ole nimestään huolimatta täysin poikkeuksetonta, 

vaikka periaate onkin aina tuomioistuimen suorittaman todistusharkinnan lähtökohtana. 

 
145 Ks. lisää esim. Leppänen 1998, s. 26–32. 
146 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 200.  
147 Rautio – Frände 2020, s. 32. 
148 Vrt. aiemmin voimassa olleeseen legaaliseen todistusteoriaan; legaalisen todistusteorian aikaan 
lainsäädäntöön sisältyi säännöksiä todisteille annettavasta näyttöarvosta. Ks. lisää legaalisesta todistusteoriasta 
esim. Klami 2000, s. 24–25. 
149 Rautio – Frände 2020, s. 32.  
150 KKO 2021:31, kohta 29. 
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Vapaan todistelun periaatetta sääntelevän oikeudenkäymiskaaren 17:1.2:n mukaan 

tuomioistuimen tulee noudattaa vapaata todistusharkintaa, ellei laissa toisin mainita. 

Legaalisia presumtioita ja tunnustuksen sitovaa vaikutusta voidaan pitää poikkeuksina 

vapaasta todistusharkinnasta.151 Legaalisilla presumtioilla tarkoitetaan lakiin sisältyvää 

määräystä jonkin seikan olettamisesta todeksi jonkin toisen seikan perusteella.152 Vaikka 

legaalinen presumtio sitoo tuomioistuinta, on presumtio kuitenkin kumottavissa siihen 

kohdistuvan vastanäytön avulla. Vapaan todistusharkinnan poikkeuksiin luetaan kuuluvaksi 

myös oikeudenkäymiskaaren 17:5.2, joka sääntelee tunnustuksen sitovaa vaikutusta 

dispositiivisissa riita-asioissa. Sitovaa vaikutusta ei sen sijaan anneta indispositiivisille riita-

asioille eikä rikosasioille, sillä näiden osalta tuomioistuin harkitsee tunnustuksen 

merkityksen ainoastaan todisteena (OK 17:5.3). Tunnustus tarkoittaa asianosaisen ilmoitusta 

siitä, että jokin hänelle epäedullinen seikka on tosi, jolloin tunnustus otetaan sitovana 

huomioon, eikä tunnustetun faktan osalta ole tarvetta esittää todistelua.153 

 

Edellä mainittujen legaalisten presumtioiden ja tunnustuksen sitovan vaikutuksen lisäksi 

tuomioistuimen toimintaa ohjaa lainsäädäntöön sisältyvä tuomioistuimen velvollisuus 

perustella näyttöratkaisunsa (OK 24:4 ja ROL 11:4.2). Säännöksiä perusteluvelvollisuuden 

osalta voidaan kuitenkin luonnehtia väljiksi, jolloin tuomioistuimen tekemien perusteluiden 

taso saattaa vaihdella.154 Hyvät perustelut ovat asiallisesti ja muodollisesti hyväksyttävät, 

kun taas huonot perustelut sisältävät asiallisesti virheitä, eivätkä ne täytä 

oikeudenmukaisuuden vaatimusta.155 Jos tuomioistuimen tekemät perustelut ovat niukat, ei 

perusteluiden niukkuus kuitenkaan saisi suoraan johtaa näyttöratkaisun näyttöarvon 

heikkouteen.156 Näyttöratkaisun perusteluilla on erityinen merkitys asianosaisille 

ristiriitaisen näytön tilanteissa.  

 

Näyttöratkaisun perusteluiden hyväksyttävyyden lisäksi todistusharkinnan tulee täyttää 

objektiivisuuden, tasapuolisuuden ja hyväksyttävyyden vaatimukset.157 

Oikeudenkäymiskaaren 17:1.2 velvoittaa näytön arvioinnin puolueettomuuteen ja 

 
151 HE 46/2014 vp, s. 46. Ks. myös esim. Ekelöf – Edelstam – Heuman 2009, s. 88–93; Jokela 2015, s. 193–
194. 
152 Ks. esim. Lappalainen – Rautio 2021, s. 602.  
153 Tirkkonen 1977, s. 603.  
154 Mantila 2020, s. 87.  
155 Virolainen – Martikainen 2010, s. 27. 
156 Ks. esim. Mantila 2020, s. 276. 
157 Pölönen – Tapanila 2015, s. 39.  
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tasapuolisuuteen. Tuomioistuimen perustelut ovat myös liitynnässä harkinnan avoimuuteen. 

Myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ilmenee tuomioistuimen tekemien 

perusteluiden tärkeys. Kuten ratkaisut KKO 2020:40 ja KKO 2019:2 osoittavat, on 

perusteluissa esiintynyt puutteita, vaikka tuomioistuimen suorittaman todisteiden ja muiden 

seikkojen näyttöarvon arvioinnin lähtökohtana tulisi olla näytön arviointi tasapuolisesti ja 

perusteellisesti.158 Tuomioistuimen vapaata todistusharkintaa ohjaa myös se, ettei 

todistusharkinta saa olla mielivaltaista eikä sen tule perustua pelkästään tuomarin intuitioon 

tai subjektiiviseen vakuuttumiseen. Ruotsin oikeusjärjestelmässä tunnistetaan poikkeukset 

tuomioistuimen vapaasta todistusharkinnasta esimerkiksi näytön arvioinnin 

yhdenvertaisuuden, objektiivisuuden ja puolueettomuuden vaatimuksen osalta.159 

 

Vapaa todistusharkinta ei siis ole samalla tavalla rajoitettua kuin asianosaisille kuuluva 

vapaa todistelu.160 Asianosaisten vapaata todistelua rajoitetaan lainsäädännössä erilaisilla 

todistamiskielloilla ja hyödyntämiskielloilla (OK 17:10–21 ja 17:24–25). Todistamiskiellot 

ovat asianosaisten oikeuksia tai velvollisuuksia kieltäytyä todistamasta ja niiden 

pääasiallisena funktiona on estää todisteen hankkiminen tai sen esittäminen. 

Todistamiskiellot voidaan jakaa todistusteemakielloiksi, todistuskeinokielloiksi ja 

todistusmetodikielloiksi; lisäksi todistamiskiellot voidaan ryhmitellä absoluuttisiin ja 

relatiivisiin todistamiskieltoihin.161 Oikeudenkäymiskaareen sisältyvillä 

hyödyntämiskielloilla taas tarkoitetaan kieltoa hyödyntää lainvastaisesti hankittua todistetta. 

Hyödyntämiskieltojen funktiona on hyödyntämiskiellon vastaiseen menettelyyn reagointi tai 

ratkaisun tekeminen hyödyntämiskiellon asettamisesta.162 Suomen lainsäädännön tavoin 

myös Ruotsin lainsäädäntöön sisältyy rajoituksia vapaan todistelun periaatteesta.163 

 

Vaikka todistelun vapautta olisikin rajoitettu, ei tämä tarkoita sitä, etteikö vapaata 

todistusharkintaa voitaisi silti noudattaa.164 Vapaata todistusharkintaa noudatetaankin 

vapaan todistelun rajoituksista huolimatta. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että 

lainsäädäntöön sisältyvät vapaan todistelun rajoitukset voisivat ulottaa välilliset 

 
158 KKO 2019:2 perustelut kohta 7; KKO 2020:40 perustelut kohta 10. 
159 Ks. esim. RF 1:9. 
160 Ks. esim. Lappalainen – Rautio 2021, s. 600. 
161 Pölönen – Tapanila 2015, s. 228–229. 
162 Pölönen – Tapanila 2015, s. 234. 
163 Ks. esim. Rättegångsbalk 35:7, joka on poikkeus vapaan todistelun periaatteesta. 
164 Lappalainen – Rautio 2021, s. 600.  
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vaikutuksensa vapaaseen todistusharkintaan.165 Jos todistamiskielto estää todisteen 

esittämisen oikeudenkäynnissä, ei tämä kuitenkaan mielestäni vaikuta tuomioistuimen 

tekemän näytön arvioinnin vapauteen. Tuomioistuin arvioi vapaasti oikeudenkäynnissä 

esitettyjen yksittäisten todisteiden ja muiden seikkojen todistusvoiman. Vapaan todistelun 

rajoitukset eivät siis merkitse sitä, että ne vaarantaisivat jollain tavalla tuomioistuimen 

harkinnan vapauden. Vapaan todistelun rajoituksilla on liityntä nimenomaan todistelun 

luotettavuuteen ja siihen, että luotettavuudeltaan puutteelliset todisteet voidaan karsia, jotta 

päästäisiin mahdollisimman lähelle aineellisen totuuden tavoitetta.  

 

Koska tässä tutkielmassa esitettyyn erityiseen kysymykseen, mikä on vapaan 

todistusharkinnan suhde lähestymiskieltotuomion todistusvaikutukseen, ei ole saatavissa 

suoraan aihetta käsittelevää kirjallisuutta, syvennytään kysymykseen käsittelemällä 

todistusvaikutusta korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön avulla sekä tarkastelemalla 

vapaan todistusharkinnan suhdetta todistusvaikutukseen asiaa sivuavan oikeuskirjallisuuden 

avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Ks. esim. Klami 2000, s. 24. 
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4.2 Todistusvaikutus korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan 

 

Yhtenä korkeimman oikeuden keskeisimmistä tehtävistä on ennakkopäätösten eli 

prejudikaattien antaminen. Ennakkopäätösten antamisella pyritään yhtenäistämään 

tuomioistuinten suorittamaa lain tulkintaa. Ennakkopäätöksillä on siis käräjäoikeuksien ja 

hovioikeuksien toimintaa ohjaava sekä oikeusvarmuutta lisäävä vaikutus. Myös Aarnion 

oikeuslähdeoppi luokittelee korkeimman oikeuden ratkaisut heikosti velvoittaviksi 

oikeuslähteiksi.166 Ennakkopäätökset eivät siis merkitse ehdotonta velvoittavuutta alempien 

tuomioistuinten ratkaisukäytännön kannalta. On myös syytä huomioida, että tuomioistuimen 

jättäessä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun huomioimatta, ei tämä tarkoita 

syyllistymistä rikoslain (39/1889, RL) 40:9:n mukaiseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. 

Tuomioistuimella on toki tällöin velvollisuus perustella ratkaisunsa ja yleisestä 

tulkintalinjasta poikkeamisensa. Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten huomioimatta 

jättäminen eroaa siten esimerkiksi lainsäädännön soveltamatta jättämisestä, jolloin tuomarin 

katsotaan syyllistyvään virkavelvollisuuden rikkomiseen.  

 

Lainsäädäntöön ei sisälly nimenomaisia säännöksiä korkeimman oikeuden antamien 

ratkaisujen sitovuudesta tai merkityksestä. Osittain tästä syystä on perusteltua puhua 

ainoastaan ennakkoratkaisujen tuomioistuimia ohjaavasta vaikutuksesta. Prejudikaateille 

annettava oikeuslähdearvo voi vaihdella. Oikeuskirjallisuudessa on esimerkiksi esitetty 

näkemyksiä, joiden mukaan ennakkoratkaisun jättämä harkintavalta alempien 

tuomioistuinten kannalta voisi olla erilainen riippuen ennakkoratkaisujen luonteesta ja näin 

ollen prejudikaatti voisi jopa tietyllä tavalla rajoittaa alempien tuomioistuinten 

harkintavaltaa.167 Tämän tulkinnan mukaan joihinkin ennakkoratkaisuihin, deklaratiivisiin 

prejudikaatteihin, sisältyvä oikeusohje voidaan rinnastaa jopa lainsäännökseen.168 Jos 

prejudikaatissa esitetty oikeusohje voidaan rinnastaa lainsäännökseen, antaa tämä aiheen 

pohtia ennakkoratkaisujen alkuperäistä tarkoituksenmukaisuutta ainoastaan alempien 

tuomioistuinten tulkintaa ohjaavina ratkaisuina. Prejudikaattien perusteluissa esitetyt 

linjaukset voivat kohdistua esimerkiksi jonkin käsitteen tulkintaan tai jopa näytön arviointiin 

 
166 Aarnio 1989, s. 220–221. 
167 Ks. esim. Uusitalo 2013, s. 18. Tällöin ero harkintavallan osalta näyttäytyy erilaisena demonstratiivisten ja 
deklaratiivisten prejudikaattien osalta, joihin prejudikaatit usein jaetaan. Deklaratiivinen prejudikaatti 
kohdistuu usein laintulkintaan, kun taas demonstratiivinen prejudikaatti avointen säännösten soveltamiseen 
liittyviin kysymyksiin.  
168 Uusitalo 2013, s. 18. 
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ja näin erota niille annettavan oikeuslähdearvon osalta toisistaan. Yleisesti voidaan kuitenkin 

todeta, että näyttökysymysten osalta prejudikaatit ovat useimmiten demonstratiivisia, mikä 

jättää tuomioistuimelle deklaratiivisiin prejudikaatteihin verrattuna enemmän 

harkintavaltaa.169 Mitä yleisemmäksi prejudikaatti on laadittu, sitä enemmän se on 

mahdollista rinnastaa lainsäännökseen.170  

 

Aiemmalle tuomiolle annettavaa todistusvaikutusta arvioitaessa tuomioistuimen harkinnan 

lähtökohtana on vapaa todistusharkinta, eikä tapaa, jolla tuomioistuimen tulee harkintansa 

suorittaa, ole laissa säännelty. Korkein oikeus on kuitenkin ennakkoratkaisuissaan ottanut 

kantaa todistusvaikutukseen, vaikka tuomiolle annettavan todistusvoiman arviointi on 

tuomioistuinten vapaan todistusharkinnan alaisuudessa.171 Ennakkoratkaisut voivat tällöin 

saada erityisen merkityksen alempien tuomioistuinten näyttöratkaisujen perusteluiden 

kannalta.172 Esimerkkeinä ennakkopäätöksistä voidaan mainita ratkaisut KKO 2021:89, 

KKO 2014:72, KKO 2011:58 ja KKO 2005:90. Kyseiset ratkaisut liittyvät aiemman 

rikostuomion vaikutukseen myöhemmässä riita-asiassa. Kaikissa edellä mainituissa 

ratkaisuissa linjataan oikeuskäytännössä vakiintuneeksi tulkinnaksi se, että rikosasian 

tuomiolla on myöhemmässä riita-asiassa ainoastaan todistusvaikutus, eikä aiempi 

rikostuomio näin ollen myöskään saa myöhemmässä riita-asiassa sitovaa 

oikeusvoimavaikutusta. Ratkaisuissa linjataan rikostuomion todistusvaikutuksen olevan 

vahvuudeltaan myöhemmässä riita-asiassa yleensä erittäin vahva. Edelleen näissä 

ratkaisuissa todetaan todistusvaikutuksen arvioinnin vähäisten rikosasioiden osalta eroavan 

muista rikosasioista.  

 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2014:72 linjataan ratkaisujen KKO 2011:58 ja 

KKO 2005:90 kanssa yhdenmukaisesti aiemmassa oikeudenkäynnissä ratkaistulla 

ennakkokysymyksellä olevan uudessa oikeudenkäynnissä, jossa sama kysymys tulee 

ratkaistavaksi, vain todistusvaikutus. Esitetyn oikeuskäytännön mukaan tuomion perustelut 

eivät myöskään saa oikeusvoimaa myöhemmässä siviiliasiassa. Jokaisessa korkeimman 

oikeuden ratkaisussa myös painotetaan tuomion todistusvaikutuksen punnintaa 

tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Ratkaisu KKO 2020:54 liittyy aiemman siviiliasiassa 

 
169 Marjosola 2021, s. 51. 
170 Uusitalo 2013, s. 18.  
171 Lisäksi korkein oikeus on antanut ennakkoratkaisuja näytön arvioinnista, esimerkiksi ratkaisut KKO 
2019:54 ja KKO 2021:5, joista molemmat liittyvät lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
172 Rautio 2021, s. 1186.  
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annetun ratkaisun vaikutukseen myöhemmässä rikosasiassa. Korkeimman oikeuden 

perusteluiden mukaan tällöinkin aiemmin ratkaistulla kysymyksellä voi olla vain 

todistusvaikutus uudessa oikeudenkäynnissä. Tämän ratkaisun perusteluissa korkein oikeus 

kuitenkin toteaa, että todistusvaikutuksen merkitys on arvioitava aina tapauskohtaisesti. 

 

Korkein oikeus on lisäksi antanut ratkaisuja aiempien rikostuomioiden todistusvaikutuksesta 

myöhemmässä rikosasiassa. Näistä ratkaisuista voidaan mainita esimerkkeinä KKO 2019:2 

ja KKO 2017:93. Ratkaisuissa todetaan aiemmassa oikeudenkäynnissä ratkaistulla 

ennakkokysymyksellä olevan uudessa oikeudenkäynnissä todistusvaikutus. Näissäkin 

ratkaisuissa korkein oikeus painottaa aiemman tuomion todistusvoiman arvioinnin 

tapahtuvan vapaan todistusharkinnan mukaisesti, minkä perusteella voidaan todeta, etteivät 

korkeimman oikeuden ratkaisut muodosta tuomioistuimia sitovia ohjeita 

todistusvaikutuksen arviointiin. Lisäksi ratkaisujen perusteluissa todetaan 

todistusvaikutuksen riippuvan useista seikoista, joista mainitaan vain asian laatu.173 

Ratkaisun KKO 2019:2 perusteluissa mainitaan myös kokemussäännön käsite ja todetaan 

rikostuomion todistusvaikutuksen edellytyksenä olevan kokemussääntöön perustuva yhteys 

rikoksen osalta.174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Ks. esim. KKO 2019:2, perustelut kohta 24. 
174 Ks. esim. KKO 2019:2, perustelut kohta 23. 
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4.3 Vapaan todistusharkinnan suhde todistusvaikutukseen  

 

Edellisessä luvussa 4.2 on esitetty korkeimman oikeuden antamia ennakkopäätöksiä 

yhdenmukaisesta tulkintalinjasta koskien todistusvaikutusta ja sen vahvuutta. 

Todistusvaikutuksesta annetun oikeuskäytännön myötä herää kysymys siitä, kuinka vapaita 

tuomarit tosiasiallisesti todistusharkinnassaan todistusvaikutuksen arvioinnin osalta ovat ja 

rajoittavatko korkeimman oikeuden tuomion todistusvaikutukseen kohdistuvat kannanotot 

vapaan todistusharkinnan toteutumista.  

 

Lähtökohtaisesti korkeimman oikeuden antamat ennakkoratkaisut eivät edellä esitetyn 

mukaisesti velvoita tuomioistuimia, vaan niiden tarkoitus on ohjaava ja alempien 

tuomioistuinten laintulkintaa yhtenäistävä. Korkein oikeus antaa ratkaisuja kysymyksistä, 

joihin lainsäädännöstä ei löydy selkeää vastausta. Todistusvaikutuksen osalta voidaan 

todeta, ettei lainsäädäntö anna vastausta todistusvaikutuksen vahvuudesta eri tilanteissa. 

Edellä mainittu on linjassa sen kanssa, ettei todisteille annettavaa näyttöarvoa säännellä 

yleisesti lainsäädännössä. Ainoana lähtökohtana lainsäädännössä on oikeudenkäymiskaaren 

17:1.2 mukainen vapaa todistusharkinta, joka ei anna kovin yksityiskohtaista ohjetta 

esimerkiksi tuomiolle annettavan todistusvaikutuksen vahvuuden arviointiin. Tämä on 

kuitenkin perusteltua, sillä tuomarilla tulee olla vapaus harkita todistusvaikutuksen vahvuus 

eri tilanteissa.  

 

Vaikka korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksiä todistusvaikutuksesta, on kuitenkin 

syytä huomioida, ettei todisteelle annettava todistusvaikutus voi olla vakio.175 Tuomiolle 

annettava todistusvaikutus on joustava, joten sen vahvuus voi vaihdella tilannekohtaisesti. 

Todistusvaikutushan ei myöskään tarkoita sitä, että aiemmin annettu tuomio otettaisiin 

sitovana uudessa oikeudenkäynnissä huomioon. Korkeimman oikeuden ratkaisut eivät siis 

ole oikeudellisesti sitovia, mutta ajatusta ratkaisujen perusteluiden tosiallisesta sitovuudesta 

ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois.176 Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön 

mukaan rikostuomiolle voidaan myöhemmässä siviiliasiassa antaa erittäin vahva 

todistusvaikutus, tulee kuitenkin huomioida, ettei rikostuomioille anneta automaattisesti 

vahvaa todistusvaikutusta. Vahvan todistusvaikutuksen arviointi edellyttää tapauskohtaista 

kaikkeen näyttöön kohdistuvaa punnintaa. Tuomioistuinten tulee kaikissa tapauksissa 

 
175 Turunen 2017, s. 567. 
176 Ks. lisää Aarnio 1989, s. 232. 
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arvioida todistusvaikutus ja sen vahvuus puolueettomasti ilman minkäänlaisia ennakko-

oletuksia käsiteltävästä asiasta. Harkinnassa ei myöskään saa käyttää mielivaltaa.  

 

Todistusvaikutukseen ja sen vahvuuden arviointiin vaikuttavat useat eri seikat. Näitä ovat 

esimerkiksi tuomioistuimen ensiprosessissa tekemien ratkaisujen perustelut, joilla on liityntä 

ratkaisun oikeuttamiseen. Jos aiemmalle tuomiolle annettaisiin aina automaattisesti 

myöhemmässä oikeudenkäynnissä vahva todistusvaikutus, vaarantaisi tämä myös syytetyn 

oikeusturvan. Kysymykset, jotka kuuluvat tuomioistuimen vapaaseen harkintaan, voivat 

kuitenkin olla oikeusperiaatteiden ohjaamia, esimerkkinä voidaan mainita erilaiset 

ratkaisuperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet.177 Periaatteiden 

vaikutus on kuitenkin ohjaava.  

 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen painoarvoa ei voida kuitenkaan vähätellä, sillä 

niillä on erityinen merkitys samanlaisissa tapauksissa yhtenäisen laintulkinnan kannalta. 

Voidaan kuitenkin todeta, etteivät korkeimman oikeuden ratkaisut todistusvaikutuksesta 

suoranaisesti vaikuta vapaaseen todistusharkintaan, sillä ennakkopäätöksillä on ainoastaan 

tuomioistuinten toimintaa ohjaava vaikutus. Annetuista ennakkopäätöksistä huolimatta 

tuomioistuin arvioi tuomiolle annettavan todistusvaikutuksen vapaasti ilman 

ennakkokäsityksiä asiasta ja voi myös poiketa tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä, jos 

ratkaisulinjasta poikkeaminen on asianmukaisesti perusteltua.  Tuomioistuin ei myöskään 

voi ratkaista asiaa pelkkään korkeimman oikeuden ratkaisuun perustuen. Kuten aiemmin on 

todettu, on oikeuskirjallisuudessa määritelty ne tapaukset, milloin vapaasta 

todistusharkinnasta voidaan poiketa eli legaalisen presumtion ja tunnustuksen sitovan 

vaikutuksen tilanteissa. Tilanteesta, jossa korkeimman oikeuden ratkaisut saisivat 

oikeudellisen sitovuuden, seuraisi se, että korkein oikeus antaisi normeja, mikä estäisi myös 

alempien tuomioistuinten vapaan todistusharkinnan toteutumisen nykyisessä 

muodossaan.178 Korkeimman oikeuden ratkaisut eivät ole kuitenkaan sitovia samalla tavalla 

kuin normit, vaikka prejudikaatit joissakin tapauksissa voitaisiinkin rinnastaa jopa 

lainsäännöksiin. Tällöin on toki perusteltua puhua siitä, että prejudikaatti voi tietyllä tavalla 

rajoittaa alempien tuomioistuinten harkintavaltaa. Lopputulemana voidaan kuitenkin todeta, 

etteivät korkeimman oikeuden tulkintakannanotot todistusvaikutuksesta vaaranna 

tuomioistuinten vapaata todistusharkintaa. 

 
177 Leppänen 1998, s. 29. 
178 Aarnio 1989, s. 234. 
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5 NÄYTÖN ARVIOINTI LAPSEN HUOLTOA JA 

TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA 

5.1 Lähestymiskieltotuomio todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 

asiassa  

 

Edellä on todettu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat luokitellaan 

siviiliprosessiin kuuluviksi, indispositiivisiksi hakemusasioiksi. Tarkemmin määriteltynä 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat hakemusasiat ovat relatiivisesti 

indispositiivisia.179 Relatiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä vanhempien lähtökohtana 

olevaa sopimusvapautta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, jota kuitenkin rajoitetaan 

tuomioistuimen velvollisuudella valvoa lapsen edun toteutumista.180 Lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevat riitaiset asiat ovat indispositiivisia asioita eli asioita, joissa 

sovinto ei ole sallittu. Jos lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia muuttuu 

riitaiseksi, käsitellään asia oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 4 §:n mukaisesti siviiliprosessin 

mukaisessa järjestyksessä.181 Suurin osa riitautuneista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevista asioista liittyy aikaisemmin vahvistetun sopimuksen tai päätöksen 

muuttamiseen.182  

 

Riitainen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia poikkeaa kuitenkin monin tavoin 

muista siviiliprosessissa käsiteltävistä riita-asioista.183 Erityisenä piirteenä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskeville asioille on se, että ratkaisut saavat oikeusvoiman vasta lapsen 

tultua täysi-ikäiseksi.184 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riitaiset asiat vaativat 

ratkaisun tekevältä tuomarilta usein myös erityisosaamista, sillä lapseen kohdistuvat asiat 

rinnastetaan usein vaativuudeltaan täytäntöönpanoasioihin.185 Erityisenä piirteenä lasta 

koskevissa oikeudenkäynneissä on lisäksi oikeusvaikutusten ulottuminen prosessiin nähden 

ulkopuoliseen tahoon eli lapseen, mikä vaatii myös tuomarilta tavanomaista aktiivisempaa 

 
179 Ks. esim. Lappalainen 1995, s. 89. 
180 Aaltonen 2020, s. 206.  
181 On kuitenkin syytä huomioida, ettei hakemusasian käsittely OK 8:4:n mukaisessa riita-asian 
käsittelyjärjestyksessä välttämättä tee riitaisesta hakemusasiasta riita-asiaa, vaan tällöin olisi perustellumpaa 
puhua riita-asian järjestyksessä käsiteltävästä hakemusasiasta perustuen muodollis-prosessuaalisen aseman 
erilaisuuteen, ks. Linna 2019, s. 119.  
182 Ks. esim. Valkama – Litmala 2006, s. 33.  
183 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia riitaisia asioita voidaan systematisoida eri tavoin. Auvinen 
jakaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riita-asiat psykososiaalisiin riitoihin, patologisiin riitoihin ja 
tasapeliriitoihin, ks. lisää Auvinen 2006.  
184 Aaltonen 2020, s. 8. 
185 HE 96/1995 vp, s. 33. 
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prosessinjohtoroolia.186 Tuomioistuimen tulee lasta koskevissa asioissa myös harkita lapsen 

oman mielipiteen huomioimisen tarpeellisuutta lapsen kehitystason mukaisesti. Esimerkiksi 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983, lapsenhuoltolaki, LHL) 15 

a §:n mukaan tuomioistuin voi kuulla lasta tuomioistuimessa tilanteissa, joissa se katsotaan 

asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi ja lapsi pyytää kuulemista tai antaa 

suostumuksensa kuulemiseen.187 Todettakoon kuitenkin, että aina lapsen oman mielipiteen 

mukaisesti ratkaistu asia ei kuitenkaan ole ratkaisu, joka parhaiten turvaisi lapsen edun.  

 

Jotta prosessin vaiheista ja erityisesti siitä, mihin vaiheeseen todistelu ja todisteiden 

varsinainen vastaanottaminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa kuuluu 

saisi selkeämmän kuvan, on asiaa lähdettävä tarkastelemaan siviiliprosessin ensimmäisestä 

vaiheesta eli asian valmistelusta. Siviiliprosessissa asian käsittelyn vaiheet jakautuvat 

vireilletulon jälkeiseen valmisteluun (OK 5 luku) ja pääkäsittelyyn (OK 6 luku). Joissakin 

tilanteissa asia voidaan ratkaista jo valmistelussa viemättä asiaa pidemmälle 

pääkäsittelyyn.188 Valmistelu voidaan edelleen jakaa kirjalliseen ja suulliseen valmisteluun.   

 

Hakemusasioiden kirjallisessa valmistelussa asianosainen esittää yksilöidyn vaatimuksensa, 

mahdolliset perusteet, todisteet ja oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimuksensa (OK 8:2). 

Lapsen huoltoa koskevassa asiassa vanhemman vaatimuksena on yleensä joko lapsen 

yksinhuolto tai yhteishuolto. Jos vanhemman vaatimuksena on lapsen yhteishuolto, tulee 

hänen ilmoittaa hakemuksessaan, onko hänen vaatimuksenaan myös lapsen asuminen 

vaatimuksen esittäneen vanhemman luona. Tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 

vanhemman vaatimuksena sen sijaan on se, minkä sisältöinen tapaamisoikeus vanhemman 

mielestä lapselle tulisi vahvistaa. Toisen vanhemman antama vastine lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on oikeudenkäymiskaaren 8:5:n mukainen kirjallinen 

lausuma. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian indispositiivisuuden takia 

tuomioistuin ei kuitenkaan ole sidottu vanhemman tekemään hakemukseen eikä siihen 

annettuun vastineeseen.189  

 

 
186 Aaltonen 2020, s. 17–18. 
187 Vrt. ennen vuoden 2019 lapsenhuoltolain muutoksia, jolloin lapsen kuuleminen tuomioistuimessa oli 
poikkeuksellista ja vaati painavia syitä, ks. esim. Hakalehto 2018, s. 92. 
188 Esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomioistuin päättää asian valmisteluvaiheessa jättää kanteen tutkimatta (OK 
5:27.1 3k) ei asiaa viedä pääkäsittelyyn. 
189 Aaltonen 2020, s. 232–233. 
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Jos lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia ei ole riitainen, on asia mahdollista 

ratkaista jo kirjallisessa valmistelussa (OK 8:3 ja 8:7). Oikeudenkäymiskaaren 5:27a 

mahdollistaa kuitenkin myös riitaisen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian 

ratkaisemisen kirjallisessa menettelyssä. Voidaan kuitenkin todeta, että on suositeltavampaa 

ratkaista riitaiset lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat suullisessa istunnossa, 

eikä pelkästään kirjallisessa menettelyssä.  

 

Jos asian käsittelyä jatketaan kirjallisen valmistelun jälkeisessä suullisessa 

valmisteluistunnossa, selvitetään valmistelussa oikeudenkäymiskaaren 5:19:n mukaiset 

asiat. Todistelun osalta valmistelun tarkoituksena on selvittää se, mitä todisteita asianosaiset 

aikovat mahdollisessa pääkäsittelyssä esittää ja mitä he aikovat kullakin todisteella näyttää 

toteen (OK 5:19 3k). Asian valmistelua seuraa mahdollinen pääkäsittely. Pääkäsittely 

jaetaan oikeudenkäymiskaaren 6:2.1:n mukaan alkukeskusteluun, todisteluun ja 

loppukeskusteluun. Varsinainen todisteiden vastaanottaminen tapahtuu siis pääsääntöisesti 

vasta pääkäsittelyssä (OK 6:2 3 k ja 17:56). Todistelun osalta huomionarvoista on se, ettei 

oikeudenkäymiskaaren 6:9:n mukainen prekluusiosäännös koske lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevia asioita. Tämän säännöksen mukaisesti vielä pääkäsittelyssä on 

mahdollista esittää uusia todisteita.  

 

Asianosaiset voivat esittää haluamansa näytön eri todistuskeinojen avulla, sillä 

todistuskeinoja ei ole määritelty lainsäädännössä. Todistuskeinot voidaan kuitenkin jakaa 

henkilötodisteluun eli todistajan, asiantuntijan tai asianosaisen kuulemiseen, kirjalliseen 

todisteluun ja katselmuksen toimittamiseen. Näiden lisäksi tunnustaminen voidaan lukea 

yleisiin todistuskeinoihin erityisesti rikosasioiden osalta.190 Todisteiden lukumäärälle ei ole 

lainsäädännössä myöskään asetettu rajoituksia.191 Vapaa todistelu ei kuitenkaan nimestään 

huolimatta ole täysin vapaata, sillä todistelua on lainsäädännössä rajoitettu esimerkiksi 

erilaisilla todistamiskielloilla.192 

  

Kun lapsen vanhemmalle on määrätty lähestymiskielto ja lähestymiskieltotuomio esitetään 

todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, on kyse 

lähestymiskieltotuomion esittämisestä kirjallisena todisteena. Kirjalliset todisteet kuuluvat 

 
190 Ks. esim. Pölönen – Tapanila 2015, s. 347. 
191 Rautio – Frände 2020, s. 27. 
192 Ks. todistamiskielloista tarkemmin tämän tutkielman luku 4.1. 
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reaalisiin todistuskeinoihin. Silloin kun lähestymiskieltotuomio esitetään todisteena, 

kohdistuu todistelu tulevaisuuteen.193 Säännökset todistelusta sisältyvät 

oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun, jonka 38–40 §:ssä säännellään asiakirjan esittämistä 

näyttönä tuomioistuimelle. Kirjallista todistelua koskevat säännökset ovat siis 

oikeudenkäymiskaaressa melko vähäiset.194  

 

Näyttöarvo kirjallisten todisteiden osalta liittyy asiakirjan kirjalliseen sisältöön eli 

kielelliseen informaation.195 Kirjallisen todisteen näyttöarvon perustana on asiakirjan aitous; 

näyttöarvoa kirjallisten todisteiden osalta on yleensä lähtökohtaisesti pidetty melko 

suurena.196 Esitettäessä aiempi tuomio todisteena ei kuitenkaan automaattisesti voida olettaa 

sillä olevan suurta näyttöarvoa myöhemmin käsiteltävässä asiassa, sillä tuomioistuin arvioi 

todisteen näyttöarvon aina vapaan todistusharkinnan perusteella. Asiakirjan aitoudesta ei 

tuomioistuimen aiemmin antamaa tuomiota todisteena esitettäessä ole varmastikaan epäilyä, 

mutta tämä ei kuitenkaan automaattisesti vaikuta todisteelle jälkiprosessissa annettavaan 

näyttöarvoon, vaan tällöinkin kirjalliselle todisteelle annettava näyttöarvo harkitaan 

tapauskohtaisesti. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on käsitelty erityisesti kysymystä aiemman rikostuomion 

hyödyntämisestä todisteena myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Rikostuomion esittämisellä 

todisteena tarkoitetaan nimenomaan edellä käsiteltyä asiakirjatodistelua. Jos aiempi 

rikostuomio esitetään todisteena esimerkiksi myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä, 

vastapuolen motiivina on yleensä osoittaa vastaajan syyllistyminen uuteen tekoon silloin, 

kun uudella teolla on esimerkiksi yhdistäviä piirteitä aiemmin tehdyn rikoksen kanssa. 

Aiemmalla rikollisuutta koskevalla selvityksellä voidaan tällöin katsoa olevan negatiivisen 

apufaktan merkitys; aiempi rikollisuus voi myös saada positiivisen apufaktan merkityksen 

esimerkiksi tilanteessa, jossa aiemmissa rikoksissa on käytetty uuden teon kanssa 

samanlaista tekotapaa.197  

 

 
193 Lähestymiskieltoa koskeva todistelu eroaa siis rikosasioita koskevasta todistelusta, jossa on kyse 
todistelusta kohdistuen menneisyyden tapahtumiin. Lähestymiskieltoasiassa tulevaisuuteen kohdistuvan 
todistelun ydin on todennäköisyydessä siitä, tuleeko rikos tapahtumaan, jos olosuhteet pysyvät uhkaa tuntevan 
henkilön ja mahdolliseen lähestymiskieltoon määrättävän henkilön osalta ennallaan, ks. myös esim. Rautio – 
Frände 2020, s. 7.  
194 Ks. myös Pölönen – Tapanila 2015, s. 444. 
195 Lappalainen 2001, s. 184.  
196 Lappalainen – Rautio 2021, s. 667. 
197 Virolainen – Martikainen 2010, s. 268. 
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Apufakta vaikuttaa todisteelle annettavaan näyttöarvoon kuitenkin ainoastaan välillisesti, 

sillä se ei yksin todista mitään todistusteemasta.198 Apufaktojen merkitys ilmenee siis siten, 

että ne joko heikentävät tai tukevat todistustosiseikkojen todistusarvoa.199 Esimerkiksi 

lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tilanteessa on mahdollista, että sekä rikosasiassa että 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa esitetään samanlaista näyttöä.  Tällöin 

on kuitenkin huomioitava, ettei lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian 

ratkaisemisen tarkoituksena ole syyllisyyskysymyksen ratkaiseminen kuten 

rikosprosessissa. Tällaisen näytön tuomioistuin voi kuitenkin ottaa huomioon hyväksikäytön 

vaikutuksen osalta, esimerkiksi erityisesti sen suhteen, millainen vaikutus hyväksikäytöllä 

voi olla lapsen olosuhteisiin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan ratkaisun kannalta. 

On lisäksi hyvä huomioida, että syytteen hylkääminen voidaan myös ottaa lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa huomioon, jos sillä voidaan arvioida olevan merkitystä 

asiassa.200 

 

Kun aiemmin määrätty lähestymiskieltotuomio esitetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevassa asiassa todisteena, lähestymiskieltoa hakeneen vanhemman intressinä on 

todennäköisesti se, että tuomioistuin ratkaisisi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 

asian tuomion todisteena esittävälle vanhemmalle myönteisellä tavalla. Tällöin kieltoa 

hakenut vanhempi pyrkii esittämään näyttöä esimerkiksi siitä, että lapsen huollon tulisi 

kuulua yksinomaan hänelle, eikä toinen vanhempi kykene turvaamaan lapsen hyvinvointia 

ja kehitystä. Merkitystä voivat tällöin saada erityisesti seikat, joilla voidaan arvioida 

esimerkiksi rikoksen tai vakavan häirinnän uhan jatkumista ja näiden seikkojen vaikutuksia 

lapsen olosuhteisiin.  

 

Lähestymiskieltotuomion esittämisellä kieltoa hakenut vanhempi pyrkii myös 

todennäköisesti heikentämään lähestymiskieltoon määrätyn kertomuksen uskottavuutta. 

Koska lähestymiskiellossa ei ole kyse rikosasiasta, ei lähestymiskiellon esittämisellä 

todisteena voida kuitenkaan katsoa olevan täysin samanlaista merkitystä ja yhtä vahvaa 

vaikutusta kuin rikostuomion esittämisellä kirjallisena todisteena toisessa 

oikeudenkäynnissä. Jos lähestymiskiellon taustalla on lisäksi vanhemman lapseensa 

kohdistama rikos, esimerkiksi vanhemman syyllistyminen lapseen kohdistuvaan 

 
198 Jokela 2018, s. 535; Rautio – Frände 2020, s. 7–8. 
199 Virolainen – Martikainen 2010, s. 267.  
200 Aaltonen 2020, s. 73–74. 
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pahoinpitelyyn, tulisi tämän olla vahva näyttö siitä, ettei vanhempi kykene turvaamaan 

lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia lapsenhuoltolain edellyttämällä tavalla. 
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5.2 Näytön arvioinnista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 

 

Tuomioistuimen suorittaman näytön arvioinnin lähtökohtana on oikeudenkäymiskaaren 

17:1.2:n mukainen vapaa todistusharkinta. Vapaan todistusharkinnan mukaan 

tuomioistuimen on harkittuaan esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita 

seikkoja päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimella on siis 

vapaa harkintavalta todisteiden todistusvoiman osalta, eikä tuomioistuin ole 

todistusharkinnassaan harkintavaltaa sitovien määräysten sitoma.201 Tuomioistuimen vapaa 

harkintavalta kohdistuu sekä yksittäisiin todisteisiin että kokonaisnäytön todistusarvoon. 

Todistusharkintaa ei voida kuitenkaan pitää täysin vapaana, sillä tuomioistuimella on muun 

muassa velvollisuus perustella todistusharkinta ja sen lopputulos.202 

 

Näytön arviointi voidaan vaiheittain jakaa todistusteemojen yksilöintiin ja määrittämiseen, 

niitä koskevien hypoteesien määrittämiseen sekä näiden vaiheiden jälkeiseen 

todistusaineiston jäsentämiseen todistustosiseikkoihin ja aputosiseikkoihin.203 

Todistustosiseikoilla tarkoitetaan tosiseikkoja, joista voidaan kokemussääntöjen avulla 

tehdä päätelmiä todistusteemasta ja arvioida näin väitteen todenperäisyyttä.204 

Todistustosiseikoilla on siis tietynlainen todistusvoima. Ne voidaan edelleen jakaa 

välittömiin todisteisiin ja aihetodisteisiin eli indisioihin.205 Aputosiseikoilla tarkoitetaan 

todistusfaktojen todistusarvoon vaikuttavia tulkinnallisia faktoja.206  

 

Tuomioistuimen tehtävänä oleva näyttökysymyksen ratkaiseminen jaetaan varsinaiseen 

todistusharkintaan ja näytön riittävyyttä koskevaan arviointiin.207 Varsinaisella 

todistusharkinnalla tarkoitetaan tällöin esitettyjen todisteiden näyttöarvon punnintaa, jolloin 

tuomioistuin tekee ratkaisun todistusteeman todennäköisyydestä. Todistusharkinnan jälkeen 

tuomioistuimen tehtävänä on ottaa kantaa näytön riittävyyteen. Todistustaakan käsite liittyy 

olennaisena osana näytön arviointiin. Todistustaakkanormien avulla ratkaistaan kysymys 

siitä, kumpi asianosainen kärsii haitallisen seurauksen asian selvittämättä jättämisestä. 

 
201 Ks. esim. Lappalainen 2001, s. 138.  
202 Ks. Virolainen – Martikainen 2010, s. 274.  
203 Virolainen – Martikainen 2010, s. 260–265. 
204 Lappalainen – Rautio 2021, s. 592–593.  
205 Lappalainen – Rautio 2021, s. 595. 
206 Virolainen – Martikainen 2010, s. 267.  
207 Tuomarit eivät käytännössä kuitenkaan välttämättä erota näytön arvioinnin vaiheita toisistaan, vaikka 
erottelu olisi kuitenkin perusteltua, ks. esim. Virolainen – Martikainen 2010, s. 273. 
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Nykyisin enemmistön kannatuksen on saanut niin sanottu uusi doktriini, jonka mukaan 

tuomioistuimen on todistustaakkasääntöjä soveltaessa otettava kantaa 

todistustaakkakysymykseen ja kysymykseen näytön vahvuudesta.208 Tällöin näytön 

riittävyyskysymykset ovat osa todistustaakkakysymystä.  

 

Näytön arviointia edeltävässä varsinaisessa todistusharkinnassa tuomioistuin ottaa siis 

kantaa todistustosiseikkojen näyttöarvoon. Kun tuomioistuin on määritellyt 

todistustosiseikkojen todistusarvot todistusteemojen osalta, on vuorossa päänäytön ja 

vastanäytön muodostavien yhdistettyjen todistusarvojen teemoittainen arviointi.209 

Todistusharkinnan viimeisenä vaiheena voidaan pitää kokonaisnäytön muodostamista, jossa 

otetaan kantaa todennäköisyyteen, jolla seikka on näytetty toteen tai siihen, ettei seikasta ole 

juurikaan näyttöä.210 Todistusharkintaan liittyy olennaisena osana kokemussäännön käsite, 

jolla tarkoitetaan hypoteesia ilmiöiden välisestä riippuvuussuhteesta ja jolla arvioidaan 

todennäköisyyttä todistustosiseikan näyttöarvosta.211 Kokemussäännöt ovat siis 

merkittävässä osassa harkintaa ja Rudanko onkin esittänyt, että kokemussäännöt voivat olla 

jopa oikeustosiseikan asemassa.212 On myös esitetty, että kokemussääntö voisi tietyissä 

tilanteissa saavuttaa jopa heikosti velvoittavan oikeuslähteen aseman korkeimman oikeuden 

prejudikaattien tapaan ja luovan näin oikeuskäytäntöä.213 Kokemussäännön liiallinen 

selvänä pitäminen saattaa kuitenkin olla erityisesti kontradiktorisuuden kannalta 

ongelmallinen.214 

 

Varsinaista todistusharkintaa seuraa näytön riittävyyttä koskeva päätöksenteko. 

Tuomioistuimen tulee siis ratkaista, voidaanko todistusharkinnan tulosta pitää riittävänä 

näyttönä ja voidaanko oikeustosiseikka näin ollen asettaa ratkaisun perustaksi.215 Näytön 

riittävyys riita-asioissa on oikeudenkäymiskaaren 17:2.2:n mukainen ”uskottava näyttö”. 

”Järkevä näyttöenemmyys” on vaihtoehtoinen ilmaus riita-asioiden näyttökynnykselle.216 

”Uskottava näyttö” ja ”järkevä näyttöenemmyys” eivät kerro kovin paljoa näyttökynnyksen 

 
208 Ks. esim. Lappalainen 2001, s. 308; Lappalainen – Rautio 2021, s. 693.  
209 Virolainen – Martikainen 2010, s. 276.  
210 Lappalainen – Rautio 2021, s. 695–696. 
211 Virolainen – Martikainen 2010, s. 269–270. 
212 Rudanko 2020, s. 118. 
213 Fredman 2018, s. 95 alaviite 353. 
214 Rudanko 2020, s. 119. 
215 Virolainen – Martikainen 2010, s. 272–273.  
216 Vuodesta 2016 lähtien oikeudenkäymiskaareen sisällytettiin kuvaus ”uskottava näyttö” näyttökynnyksen 
korkeudesta. ”Uskottava näyttö” on yhtä korkea kuin oikeuskirjallisuuden varassa oleva määritelmä ”järkevä 
näyttöenemmyys”, joten näytön korkeutta ei uudistuksella ollut tarkoitus muuttaa, ks. HE 46/2014 vp, s. 46.  
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korkeudesta, joten tarkemmin määriteltynä näyttökynnyksen ylittyminen vaatii tasoa 

”todennäköiset syyt” vahvempaa näyttöä, mutta kuitenkin rikosasioiden näyttökynnystä 

alhaisempaa näyttöä.217 Uskottavan näytön käsitettä kohtaan onkin esitetty kritiikkiä ja 

esimerkiksi Rudangon mukaan käsitteen ”uskottava” sijaan olisi perustellumpaa käyttää 

käsitettä ”uskottavampi näyttö”, sillä käsitteen tulisi myös ottaa huomioon tilanteet, joissa 

kummankin asianosaisen esittämä näyttö on uskottavaa.218 Ainut riidaton asia riita-asioiden 

näyttökynnyksen osalta lienee se, että kynnys niiden osalta on rikosasioiden näyttökynnystä 

matalampi, kuten Rudankokin väitöskirjassaan toteaa. Näytön riittävyyden arviointi 

tapahtuu todistustaakka- ja näyttökynnyksen korkeutta koskevien normien avulla. Normien 

tarkoituksena on ohjata tuomioistuimen päätöksentekoa siinä, kummalla asianosaisella on 

todistustaakka ja kuinka vahva näytön tulee olla.  

 

Todistustaakkasääntely lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitaisten asioiden 

osalta eroaa kuitenkin tavanomaisissa riita-asioissa noudatettavasta sääntelystä. Asian 

indispositiivisen luonteen vuoksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden 

osalta ei voida samalla tavoin puhua todistustaakan jakautumisesta.219 Syynä tähän on 

tuomioistuimen velvollisuus lapsen edun huomioimiseen, minkä osalta näytön arviointi 

eroaa tavanomaisesta riita-asiasta.220 Lapsenhuoltolain 10.1 § velvoittaa ratkaisemaan 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian lapsen edun mukaisesti, jolloin 

tuomioistuimen ei voida katsoa olevan sidottu asianosaisten vaatimuksiin, vaatimusten 

kiistämiseen tai myöntämiseen.221 

 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa tuomioistuimen ratkaistavaksi 

tulevat kysymykset koskien lapsen huollon muotoa, lähivanhemmuutta sekä 

tapaamisoikeuden sisältöä. Lapsen huollon erilaisia vaihtoehtoja ovat yksinhuolto ja 

yhteishuolto (LHL 9.1 § 1 k). Tuomioistuin voi myös poikkeuksellisesti määrätä lapsen 

huollon lapsenhuoltolain 9.1 §:n 2 kohdan mukaan vanhempien lisäksi tai sijasta 

suostumuksensa antaneelle henkilölle. Vanhempien yhteishuollon on kuitenkin oltava aina 

 
217 HE 46/2014 vp, s. 46; LaVM 19/2014 vp, s. 10. Näyttökynnyksen tasoon ”uskottava näyttö” liittyy kuitenkin 
tulkinnanvaraisuutta, joka oikeuskirjallisuudessa usein on esillä riita-asian näyttökynnyksen sietämän 
epävarmuuden osalta; on kuitenkin katsottu, ettei vaatimus ”varteenotettavien epäilyjen” poissulkemisesta ole 
perusteltu riita-asioiden osalta, ks. esim. Rautio – Frände 2020, s. 35.  
218 Rudanko 2020, s. 206–207.  
219 Gottberg 1991, s. 459.  
220 Aaltonen 2020, s. 438. 
221 Aaltonen 2020, s. 206. 
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ensisijaista, asuivat vanhemmat sitten yhdessä tai erikseen.222 Asumisen osalta tuomioistuin 

voi päättää lapsen asumisesta toisen vanhemman luona silloin, kun vanhemmat eivät asu 

yhdessä (LHL 9.2 § 1 k). Lapsi voi siis asua vain toisen vanhempansa luona tai asua 

vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Lapsi voidaan myös määrätä asumaan 

oheishuoltajan luokse (LHL 9.2 § 2 k) tai vuoroasumaan vanhempien tai toisen vanhemman 

ja oheishuoltajan luokse (LHL 9.2 § 3 k). Lainsäädäntö mahdollistaa siis useita 

vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lapsen huolto sekä lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset. 

 

Kun tuomioistuin arvioi lähestymiskieltoon määrätyn vanhemman kykyä olla lapsen 

lähivanhempi, vastapuolena olevan vanhemman esittämää näyttöä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa voivat olla esimerkiksi lapsen huoltoon kohdistuvat 

aiemmat laiminlyönnit, alentunut kyky toimia vanhempana, lapsikaappauksen riski, 

vanhemman päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat.223 Näiden lisäksi tuomioistuimen 

tulee ottaa erityisesti huomioon seksuaalirikoksiin sekä väkivaltaan kohdistuva näyttö, sillä 

lapsenhuoltolain 1.2 §:n mukaan lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja 

henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Myös ainoastaan toiseen 

vanhempaan kohdistunut väkivalta voi olla este lapsen yhteishuollolle.224 On lisäksi syytä 

huomioida, että toisen vanhemman vieraannuttaminen lapsesta voidaan lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevissa asioissa rinnastaa henkiseksi väkivallaksi.225  

 

Myös lapsen ja vanhemman välisellä suhteella on merkitystä erityisesti 

lähivanhemmuuskysymystä ratkaistaessa (LHL 10.3 §). Edellisessä kappaleessa mainitut 

esimerkit mahdollisesta näytöstä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 

voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla tuomioistuimen tekemässä arvioinnissa vanhemman 

soveltuvuuteen lapsen lähivanhemmaksi. Vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelmat 

sekä väkivalta ja sen uhka ovat myös perusteita määrätä lapsen ja vanhemman väliset 

tapaamiset joko tuettuina tai valvottuina (LHL 9 b.2 §).226 Todisteina saatetaan tällaisessa 

 
222 Gottberg 1997, s. 27 ja 29.  
223 Ruotsalaisesta kyselytutkimuksesta tehdyn raportin mukaan tutkimukseen vastanneista vanhemmista puolet 
olivat ilmoittaneet lähestymiskieltoon haetun vanhemman tekemistä rikoksista jo aiemmin ja puolet 
vastanneista kertoivat kieltoon haettavan päihteidenkäytön vaikuttaneen toimiin, jotka johtivat 
lähestymiskiellon hakemiseen, ks. Rapport 2007:2, s. 65.  
224 Aaltonen 2020, s. 36. 
225 HE 88/2018 vp, s. 22 ja 35.  
226 Ruotsalaisesta kyselytutkimuksesta tehdyn raportin mukaan lähestymiskieltoon määrätyt vanhemmat 
kokivat erityisen tärkeäksi tapaamiset lapsen kanssa sekä suhteen säilymisen lapseen lähestymiskiellosta 
huolimatta, ks. Rapport 2007:2, s. 66. 
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tilanteessa esittää lääketieteellistä näyttöä, sosiaalilautakunnan todistus tai olosuhdeselvitys. 

Oikeudenkäynnissä saatetaan lisäksi kuulla henkilötodistajia. Pelkkä vanhemman väite 

toisen vanhemman soveltumattomuudesta lapsen lähihuoltajaksi ei siis riitä, vaan lisäksi on 

esitettävä näyttöä tämän tueksi, jotta väite voisi vaikuttaa tuomioistuimen tekemään 

ratkaisuun.  

 

Tuomioistuimen on otettava myös lapsen oma mielipide huomioon lapsen iän ja 

kehitystason mukaisesti (LHL 11.1 §). Asiaa ei kuitenkaan ratkaista yksin lapsen mielipiteen 

perusteella, sillä mielipide on osa oikeudenkäyntiaineistoa ja se otetaan huomioon yhtenä 

kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana. Lapsen mielipiteen merkitys eroaa myös sen 

perusteella, onko kyseessä asumista vai tapaamisoikeutta koskeva asia.227 Lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on tärkeintä, että tuomioistuin tekee ratkaisun, jonka 

arvioi yksittäisessä tapauksessa olevan lapsen edun mukainen (LHL 10.1 §).228 

Tuomioistuimen tulee myös ratkaisuissaan pyrkiä turvaamaan lapsen suhde molempiin 

vanhempiin.229 Ensisijaisena tavoitteena lapseen kohdistuvissa asioissa tulee myös aina olla 

sovinnollinen ratkaisu, minkä takia asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua tarjotaan 

nykyisin vaihtoehtona oikeudenkäynnille lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa 

riitaisissa asioissa.230  

 

Ruotsissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat säännökset sisältyvät lakiin nimeltä 

Föräldrabalk (1949:381, FB). Myös Ruotsissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat 

asiat ovat indispositiivisia kuten Suomessa. Lapsella on myös Ruotsin lainsäädännön 

mukaan oikeus olla yhteydessä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu (FB 6:15). Lapsen 

huolto voidaan määrätä molempien vanhempien sijasta vain toiselle vanhemmalle, erikseen 

määrätylle huoltajalle tai väliaikaiselle huoltajalle (FB 6:2). Jos vanhemmat eivät kykene 

sopimaan, kumman vanhemman luona lapsi asuu, voi tuomioistuin tehdä ratkaisun asiassa 

(FB 6:14 a).  Tuomioistuin voi myös päättää lapsen ja muun kuin lapsen vanhemman 

välisestä yhteydenpidosta.231 Ruotsin lainsäädännössä painotetaan erityisesti sitä, etteivät 

 
227 Lapsen mielipiteelle voidaan tapaamisoikeutta koskevassa asiassa antaa asumista koskevaa asiaa suurempi 
painoarvo, ks. Aaltonen 2020, s. 408. 
228 Lasta koskettavissa riitaisissa asioissa tulisi ottaa huomioon lapsen etuun liittyen myös vanhempien kyky 
asettaa lapsi oman konfliktin edelle; lapsen edun tulisi olla ratkaiseva lapsen huoltoon ja asumiseen liittyvissä 
riitaisissa asioissa, ks. SOU 2017:6, s. 281.  
229 HE 224/1982 vp, s. 13.  
230 Aaltonen 2020, s. 7.  
231 Ks. esim. Föräldrabalk 6:15a. 
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lapset saa joutua väkivallan kohteeksi ja jos näin käy, lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään 

lapsen huoltajuutta koskevat kysymykset tietyissä tilanteissa uudelleen (FB 6:1 ja 6:7). 

Kuten Suomessa, myös Ruotsissa on vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lapsen huolto, asuminen 

sekä lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset. 

 

Lapsen etu ohjaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien ratkaisujen tekemistä myös 

Ruotsissa (FB 6:2a.1).232 Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

esimerkiksi riskiin lapsen joutumisesta väkivallan tai lapsikaappauksen kohteeksi (FB 

6:2a.2). Kuten Suomen lainsäädännön osalta, myös Ruotsissa painotetaan päätöksenteon 

lähtökohtana kuitenkin pyrkimystä turvata lapsen suhde molempiin vanhempiinsa.233 

Näissäkin tapauksissa tuomioistuimen tehtävänä on punnita ratkaisuissaan lapsen 

turvallisuutta sekä lapsen oikeutta tavata vanhempaansa. Myös lapsen mielipide on 

huomioitu Ruotsissa ja se on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti 

samoin kuin Suomessa (FB 6:2b). Yhteenvetona voidaankin todeta, että Ruotsin ja Suomen 

lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä lainsäädäntö on hyvin samankaltainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
232 Ks. esim. Singer 2012, s. 118–119. 
233 Singer 2012, s. 120.  
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5.3 Todistusharkintamallit näytön arvioinnin tukena 

 

Vaikka näytön arviointia ei vapaan todistusharkinnan periaatetta lukuun ottamatta säännellä 

yksityiskohtaisesti laissa, on näytön arvioinnin avuksi kehitetty erilaisia 

todistusharkintamalleja. Näistä todistusharkintamalleihin kuuluvista menetelmistä tässä 

luvussa käsitellään teemametodia, todistusarvometodia, hypoteesimetodia ja induktiivista 

menetelmää. Teorioiden tarkoituksena ei ole antaa suoraa vastausta siihen, miten näytön 

arviointi tulisi yksittäisessä tapauksessa suorittaa, mutta ne voivat tarjota apua 

hahmoteltaessa tuomareiden päätöksentekoprosessia.234 Leppänen luonnehtii metodeja 

osuvasti deskriptiivis-heuristisiksi malleiksi, joiden avulla todistusharkinnasta voidaan 

tehdä objektiivisempaa ja rationaalisempaa.235 Todellisuudessa tuomarin todistusharkinta on 

ainakin jonkin verran intuition varassa, sillä päätöksenteon inhimillisiä piirteitä ei voida 

sulkea kokonaan pois.236 Tuomarin todistusharkinta ei luonnollisesti kuitenkaan saa perustua 

pelkästään intuitioon, mikä suljetaan käytännössä pois perusteluvelvollisuudella koskien 

yksittäisten todisteiden näyttöarvoa ja kokonaisnäytön arviointia. Voidaankin todeta, että 

todistusharkintamallit pienentävät osaltaan tätä intuition riskiä.  

 

Todistusharkintamallien osalta voidaan todeta, että oikeuskirjallisuudessa esiintyy paljon 

erilaisia näkemyksiä näiden eri metodien käyttökelpoisuudesta. Teemametodi ja 

todistusarvometodi ovat niin sanottuja frekvenssimetodeja ja ne pohjautuvat erilaisiin 

teoreettisiin laskelmiin, joiden avulla lasketaan tosiseikkojen todennäköisyyksiä. Tässä 

luvussa ei käsitellä tarkemmin teemametodiin ja todistusarvometodiin liittyviä laskukaavoja, 

sillä ne eivät ole olennaisia tämän tutkimuksen kannalta.  

 

Teemametodissa tarkastelu kohdistuu tuomarin tekemän todistusharkinnan 

lopputulokseen.237 Keskeisessä osassa on tällöin alkuperäistodennäköisyyden käsite. 

Teemametodia kohtaan on kuitenkin esitetty oikeustieteilijöiden keskuudessa voimakastakin 

kritiikkiä kohdistuen erityisesti näyttöaineiston kattavuuteen sekä metodin 

soveltumattomuuteen käytännön päätöksentekoprosessissa.238 Yleisesti ottaen voidaan 

 
234 LaVM 19/2014 vp, s. 10.  
235 Leppänen 1998, s. 141. 
236 Jokela 2015, s. 330.  
237 Pölönen – Tapanila 2015, s. 91.  
238 Ks. esim. Jokela 2015, s. 324; Diesen 2015, s. 43.  
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todeta, että teemametodi soveltuu paremmin riita-asioihin kuin rikosasioihin.239  

 

Todistusarvometodi eroaa teemametodista siten, ettei todistusharkinnan lähtökohdaksi 

aseteta alkuperäistodennäköisyyttä. Todistusarvometodissa tarkastelu kohdistuu yksittäisten 

todisteiden arviointiin ja tämän jälkeiseen kokonaisnäyttöarvon laskemiseen.240  

Todistusarvometodi soveltuu paremmin rikosasioihin, toisin kuin teemametodi. 

Todistusarvometodin heikkoudet ovat kuitenkin hyvin samanlaisia kuin teemametodissa, 

vaikka tarkastelu metodien välillä eroaakin todistusteeman ja todistustosiseikan välisen 

suhteen osalta toisistaan. Molemmat metodit pyrkivät osaltaan tieteellisyyteen.  

 

Hypoteesimetodi on englantilaisen Cohenin induktiivisen metodin sovellutus.241 Se on 

alunperin ruotsalaisen Diesenin kehittämä metodi, joka perustuu vaihtoehtoisten 

hypoteesien pois suljentaan.242 Hypoteesimetodi eroaa frekvenssimetodeista siten, että se on 

huomattavasti todistusharkintametodia ja teemametodia käytännönläheisempi. 

Hypoteesimetodin tarkoituksena on selventää näytön riittävyyttä ja eri rikosten 

selvittämiskynnystä.  Hypoteesimetodin avulla voidaan systematisoida oikeuskysymyksiä ja 

näyttökysymyksiä. Metodi onkin saanut kannatusta erityisesti rikosasioiden osalta ja sitä on 

kannatettu laajasti kansallisessa prosessioikeudellisessa tutkimuksessa.243 Muiden 

todistusharkintamallien tapaan, myös hypoteesimetodi on kuitenkin saanut kritiikkiä 

osakseen. Erityisesti metodin yksipuolisuutta ja epärealistisuutta on kritisoitu.244  

 

Induktiivinen metodi liittyy esitettyjen kertomusten uskottavuuteen ja tapahtumainkulusta 

asetettavaan hypoteesiin, joka on kumottavissa tai vahvistettavissa.245  Induktiivinen metodi 

on kehitetty erityisesti Englannin oikeusjärjestelmää silmällä pitäen ja se soveltuu sekä riita- 

että rikosasioihin. Induktiivinen metodi ei kuitenkaan ole saavuttanut suomalaisessa 

oikeustieteessä merkittävää kannatusta. 

 

 
239 Teemametodin on esitetty soveltuvan tilanteisiin, joissa todistusharkinta suuntautuu tulevaisuuteen, 
esimerkkinä hallinto-oikeudellisista asioista lapsen huostaanotto, ks. Mantila 2020, s. 203. Myös lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa harkinta kohdistuu tulevaisuuteen, joten teemametodin 
soveltuvuutta voisi arvioida mahdollisesti soveltuvaksi myös lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa 
asioissa.  
240 Pölönen – Tapanila 2015, s. 92–93. 
241 Ks. Cohen 1977. 
242 Diesen 1994, s. 120–151.  
243 Ks. esim. Pölönen 2003, s. 157–179. 
244 Pölönen – Tapanila 2015, s. 97. 
245 Jokela 2015, s. 329.  
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Voidaan todeta, ettei yksistään minkään edellä esitetyn todistusteorian perusteella voida 

vastata kysymykseen siitä, miten näytön arviointi tulisi yksittäistapauksissa 

tuomioistuimessa toteuttaa. Malleilla voidaan kuitenkin kuvata todistusharkintaa edellä 

esitetyillä tavoilla. Kuten aiemmin on esitetty, jokaisella todistusharkintamallilla on 

kuitenkin omat vahvuudet ja heikkoudet. Metodien paremmuuden osalta ei vallitse 

yksimielisyyttä ja niiden merkitystä oikeuskäytännön kannalta voidaan luonnehtia 

epäselväksi.246 Oleellisen tärkeää lieneekin tietoisuus siitä, että ajatus yhden todistusteorian 

soveltuvuudesta kattavasti eri tilanteisiin ei ole realistinen.247 Vaikka jokaisesta metodista 

löytyy kuitenkin hyödyllisiä elementtejä todistusharkinnan kannalta, puuttuu metodeista 

usein käytännönläheisyys, joka olisi näytön arvioinnin kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi 

frekvenssiteorioiden osalta on pyritty näytön arvioinnin tieteellistämiseen matemaattisten 

laskukaavojen avulla, mikä on toisaalta kuitenkin hyvin kaukana tuomareiden käytännön 

työstä.248 Frekvenssiteorioihin liittyvien ongelmien vuoksi onkin pyritty kehittämään 

perinteisiin todistusharkintamalleihin verrattuna käytännönläheisempiä malleja, joista 

voidaan mainita esimerkkeinä edellä mainitun hypoteesimetodin ja induktiivisen metodin 

lisäksi Kolflaathin kehittämä selitysmalli.249  

 

Edelleen, kun vielä verrataan yksittäisiä todistusharkintamalleja, voidaan todeta, että 

hypoteesimetodin etuna frekvenssimetodeihin verrattuna on metodin yksinkertaisuus.250 

Toisaalta verrattaessa hypoteesimetodia induktiiviseen metodiin, voidaan induktiivista 

metodia pitää kattavampana, koska se soveltuu sekä rikos- että riita-asioihin. Induktiivinen 

metodi tarjoaa lisäksi muita todistusharkintamalleja paremman mahdollisuuden yksittäisten 

todisteiden näyttöarvon määrittämiselle ja metodin avulla voidaan myös paremmin 

huomioida todistelun kattavuus.251  

 

Kuten edellä on esitetty, huolimatta todistusharkintamalleihin kohdistetusta kritiikistä, 

voidaan niiden eduksi lukea niiden tarjoamat hyödyt erityisesti tuomarin tekemien 

perusteluiden laatimisen ja intuition vähentämisen kannalta. Malleilla voi myös olla 

positiivisia vaikutuksia todistusharkinnan luotettavuuteen. Vaikka edellä mainitut metodit 

 
246 Jokela 2015, s. 331; Mantila 2020, s. 202. 
247 Ks. myös Leppänen 1998, s. 141.  
248 Pölönen – Tapanila 2015, s. 84. 
249 Ks. lisää Kolflaath 2013.  
250 Ks. esim. Jokela 2015, s. 328.  
251 Pölönen – Tapanila 2015, s. 100; Jokela 2015, s. 330.  
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voivat tarjota apua todistusharkintaan, yhdyn kuitenkin Mantilan näkemykseen siitä, ettei 

todisteen oikean näyttöarvon määrittäminen käytännössä onnistu pelkästään teoriaa 

soveltamalla, minkä lisäksi teorioista saatavaa hyötyä heikentää mahdollisuus teorioiden 

testaamiseen käytännössä ainoastaan tuomareiden tekemien perusteluiden kautta.252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
252 Mantila 2020, s. 208–211. 
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5.4 Lähestymiskieltotuomion todistusvaikutuksen arviointi 

 

Esitettäessä aiemmin määrätty lähestymiskieltotuomio todisteena sen jälkeisessä lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, on tapauskohtaista, kuinka vahvan 

todistusvaikutuksen tuomioistuin ensiprosessissa annetulle tuomiolle antaa. On myös 

mahdollista, ettei lähestymiskieltotuomio saa lainkaan todistusvaikutusta. Näin ollen, 

todistusharkinnan tapauskohtaisuuden vuoksi, ei lähestymiskieltotuomiolle annettavaa 

näyttöarvoa ole mahdollista määritellä yleisesti.253  

 

Kuten aiemmin on todettu, liittyy korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntö 

todistusvaikutuksen osalta pääasiassa rikostuomion todistusvaikutukseen myöhemmässä 

siviiliasiassa.  Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan rikostuomiolle voidaan 

antaa vahva todistusvaikutus myöhemmässä siviiliasiassa, jota perustellaan rikosprosessissa 

syyttäjälle kuuluvalla näyttötaakalla ja rikosasioiden näyttökynnyksellä, joka on 

siviiliasioita korkeampi.254 Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ei kuitenkaan löydy 

ratkaisua, jossa otettaisiin nimenomaisesti kantaa lähestymiskieltotuomion 

todistusvaikutukseen myöhemmässä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 

asiassa.255 Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2014:68 on kuitenkin mainittu toiselle 

vanhemmalle määrätyn lähestymiskieltotuomion todistusvaikutus myöhemmässä 

lähestymiskiellon uusimista koskevassa asiassa. Korkeimman oikeuden perusteluissa 

todetaan, että aikaisemmat lähestymiskieltotuomiot voivat saada lähestymiskiellon 

uudistamista koskevassa asiassa ainoastaan todistusvaikutuksen. Edelleen korkein oikeus 

toteaa kyseisessä ennakkopäätöksessä, että todistusvaikutuksen arvioinnin tulee tapahtua 

aina tapauskohtaisesta ja että todistusvaikutuksen osalta merkitystä on erityisesti aiemmassa 

lähestymiskieltotuomiossa olevilla seikoilla, joiden perusteella voidaan arvioida rikoksen tai 

vakavan häirinnän jatkumisen uhan vaaraa.256  

  

Lähestymiskiellon määrääminen ei edellytä, että henkilö, jota vastaan lähestymiskieltoa 

haetaan, olisi jo tehnyt rikoksen (LähKL 2.1 §). Lähestymiskiellon taustalla saattaa kuitenkin 

 
253 Ks. esim. Virolainen – Martikainen 2010, s. 276. 
254 Ks. esim. KKO 2011:58, kohdat 3–8. 
255 Korkein oikeus on kuitenkin antanut ratkaisuja, joissa otetaan kantaa toiselle vanhemmalle määrätyn 
lähestymiskiellon suhteesta lapsen tapaamisoikeuteen, ks. esim. KKO 2007:71; KKO 2019:50. 
256 KKO 2014:68, kohta 19. 
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olla esimerkiksi väkivaltarikos.257 Koska lähestymiskieltopäätöstä tehtäessä tuomari joutuu 

suorittamaan riskinarvioinnin rikoksen uhasta, on lähestymiskieltohakemuksen kohteena 

olevan henkilön mahdolliset aiemmat rikokset otettava päätöstä tehtäessä huomioon, vaikka 

aiemmat rikokset esimerkiksi kiellon hakijaa kohtaan eivät suoraan tarkoita sitä, että 

lähestymiskielto olisi tällaisessa tapauksessa myönnettävä.258 Myös lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa saatetaan esittää kirjallisena todisteena 

lähestymiskieltotuomion lisäksi lähestymiskieltoon määrätyn aiempi rikostuomio. On 

kuitenkin huomioitava, etteivät lähestymiskieltomenettely ja lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevan riitaisen asian menettely ole samanlaisia, jonka takia myös 

näytön arviointi eri prosessilajien välillä eroaa toisistaan. Rikosasiassa annetun ratkaisun 

näyttökynnyksen osalta voidaan todeta, että rikosprosessissa näyttökynnys on korkeampi 

kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riitaisessa menettelyssä. Vaikka 

menettelyt ovat erilaisia, voidaan korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön osoittamasta 

rikostuomiolle mahdollisesti annettavasta vahvasta todistusvaikutuksesta myöhemmässä 

siviiliprosessissa kuitenkin saada tulkinta-apua todistusvaikutuksen arvioimisessa.  

 

Koska lähestymiskieltotuomiossa ei kuitenkaan ole kysymys rikostuomiosta, voidaan 

päätellä, ettei lähestymiskieltotuomio yksinään voi saada ainakaan yhtä vahvaa 

todistusvaikutusta kuin rikostuomio voi toisessa prosessissa saada. Näkemystä voidaan 

perustella sillä, että näyttötaakka rikosasioiden ja lähestymiskieltoasioiden osalta on 

erilainen. Rikosasioissa näyttötaakka on syyttäjällä, kun taas lähestymiskieltoasioissa 

lähestymiskiellon hakijalla. Myös näyttökynnys rikosasioiden ja lähestymiskieltoasioiden 

osalta eroaa toisistaan. Rikosasioissa näyttökynnys on jo lähtökohtaisesti korkea ja kuten 

korkeimman oikeudenkin ratkaisu KKO 2011:58 osoittaa, voidaan rikosasioiden 

näyttökynnystä pitää siviiliasioiden näyttökynnystä korkeampana. Lähestymiskieltoasioissa 

näyttökynnyksen taso eroaa myös tavallisen lähestymiskiellon ja perheen sisäisen 

lähestymiskiellon osalta toisistaan, mutta näyttökynnystä ei perheen sisäisenkään 

lähestymiskiellon osalta voida pitää yhtä korkeana kuin rikosasioiden näyttökynnystä. 

Lähestymiskieltotuomion todistusvaikutus ei siis näin ollen voisi olla ainakaan yhtä vahva 

 
257 Perheen sisäisen lähestymiskiellon taustalla prosessin käynnistävänä tekijänä on tavallista lähestymiskieltoa 
todennäköisemmin rikos, ks. esim. Leppälä – Rantala 2008, s. 307. 
258 Ruotsissa riskinarvioinnin osalta merkittävimpänä seikkana uhkaa arvioitaessa voidaan pitää 
lähestymiskieltohakemuksen kohteen syyllistymistä kiellolla suojattavaan henkilöön kohdistuviin aiempiin 
rikoksiin, kuten rikoksiin kieltoa hakeneen henkeä, terveyttä ja vapautta kohtaan. Ks. lähestymiskieltoasian 
riskinarvioinnin osalta esim. Rapport 2007:2, s. 11; Lag om kontaktförbud 1.2 §. 
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kuin todistusvaikutus, jonka rikostuomio voi myöhemmässä siviiliprosessissa saada.  

 

Kun arvioidaan ensiprosessissa annetun tuomion todistusvaikutusta myöhemmässä 

siviiliprosessissa, on kyse ensiprosessissa annetun tuomion todistusvoiman suuruudesta. 

Markus systematisoi väitöskirjassaan ensiprosessissa annetun ratkaisun todistusvoimaan 

vaikuttavat tekijät näyttökynnyksen lisäksi kysymykseen siitä, millaisen informaation 

pohjalta ensiprosessin näyttöratkaisu on tehty, ensiprosessin menettelylliseen laatuun sekä 

tuomioistuimen ensiprosessissa tekemän näyttöratkaisun perusteluihin.259 Tällöin 

tarkastelun kohteena on ensiprosessissa tehdyn tuomioistuintutkinnan kattavuus, 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin laatuvaatimukset sekä ensiprosessissa annetun 

näyttöratkaisun perusteluiden laatu. Tässä tutkielmassa on jo tuotu esiin eri prosessilajien 

väliset erot näyttökynnyksen osalta ja niiden suhde todistusvaikutukseen. Jäljempänä 

tarkastellaan myös muita edellä esitettyjä todistusvoimaan vaikuttavia tekijöitä 

täysimittaisen rikosprosessin osalta.260  

 

Jos tutkitaan kysymystä siitä, millaisen informaation pohjalta ensiprosessissa annettu 

näyttöratkaisu on tehty lähestymiskieltoasiassa, on tiedostettava, että lähestymiskieltoasian 

menettely eroaa rikosprosessista. Täysimittaisen rikosprosessin osalta voidaan 

tuomioistuintutkinnan todeta olevan perusteellista. Täysimittaisessa rikosprosessissa asian 

käsittelyn perinpohjaisuus ilmenee jo prosessin vaiheittaisessa etenemisessä esitutkinnasta, 

syyteharkintaan ja sen jälkeiseen oikeudenkäyntiin. Tutkinnan tulee olla perinpohjaista 

perustuen rikoksesta epäillyn oikeusturvaan. Lähestymiskieltoasioiden tuomioistuintutkinta 

eroaa rikosprosessin tuomioistuintutkinnasta.261 Lähestymiskiellon määräämisellä 

puututaan kuitenkin kieltoon määrätyn perusoikeuksiin, joten lähestymiskiellon 

määrääminen edellyttää aina istuntokäsittelyä. Lähestymiskieltoasian osalta 

tuomioistuintutkintaa ei voida kuitenkaan pitää yhtä perusteellisena kuin täysimittaisessa 

rikosprosessissa, esimerkiksi esitutkinnan puuttumisen takia, joten tämäkin puoltaa tulkintaa 

siitä, ettei lähestymiskieltotuomion todistusvoimaa voida pitää ainakaan yhtä suurena kuin 

täysimittaisessa rikosprosessissa annetun ratkaisun todistusvoimaa. 

 
259 Markus 2022, s. 228–233. 
260 Ensiprosessissa annetun ratkaisun todistusvoimaan vaikuttavia tekijöitä voidaan hyödyntää yleisesti eri 
prosessilajien välisissä suhteissa, ei pelkästään silloin, kun kyse on rikostuomion todistusvaikutuksesta 
siviiliprosessissa, ks. Markus 2022, s. 229.  
261 Lähestymiskieltomenettely on täysimittaiseen rikosprosessiin verrattuna kevyempi menettely, ks. tämän 
tutkielman luku 2.2. 
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Yhtenä todistusvoimaan vaikuttavana tekijänä Markus mainitsee ensiprosessin 

menettelyllisen laadun. Tällä tarkoitetaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvia 

laatuvaatimuksia, jotka voivat erota eri prosessilajien välillä. Täysimittaisen rikosprosessin 

laatuvaatimukset ovat jo lähtökohtaisesti korkeat. Laatuvaatimusten täyttymistä voidaan 

arvioida oikeudenkäynnissä noudatettavien periaatteiden avulla. Rikosprosessin ja 

siviiliprosessin osalta voidaan kuitenkin todeta, että useat oikeudenkäynnissä noudatettavat 

prosessiperiaatteet ovat samoja.262 Rikosprosessin osalta kuulemisperiaatteen voidaan 

kuitenkin katsoa olevan merkittävämmässä osassa siviiliprosessiin verrattuna.263 Myös 

itsekriminointisuoja on nimenomaan rikosprosessille ominainen periaate. 

Lähestymiskieltomenettelyn osalta ei laatuvaatimusten välttämättä voida katsoa olevan yhtä 

korkeat kuin täysimittaisessa rikosprosessissa. Jos laatuvaatimukset täysimittaisen 

rikosprosessin osalta arvioidaan sellaisiksi, että näyttöratkaisu voi myöhemmässä 

siviiliprosessissa saada suuren todistusvoiman, on tulkinta siitä, ettei lähestymiskieltotuomio 

voisi siviiliprosessissa saada ainakaan yhtä suurta todistusvoimaa kuin rikostuomio, 

perusteltu.  

 

Viimeisenä todistusvoimaan vaikuttavana tekijänä voidaan mainita tuomioistuimen tekemän 

näyttöratkaisun perustelut. Tällöinkin kyseessä on nimenomaan perusteluiden laatu ja niille 

asetettavat vaatimukset.264 Voidaan todeta, että perusteluiden laatu on koko tuomion 

laatutason eräänlainen mittari.265 Perusteluiden laatu voi kuitenkin vaihdella jo samassa 

prosessilajissa annettujen ratkaisujen välillä. Vaikka näyttökysymys olisi tuomioistuimen 

mielestä selvä, tulisi näytön arvioinnin olla huolellisesti perusteltu, mitä voidaan pitää 

erityisen tärkeänä asianosaisten kannalta.266 Asian epäselvyydellä ja riitaisuudella tulisi 

kuitenkin olla vaikutuksensa perusteluiden yksityiskohtaisuuteen; mitä epäselvemmästä ja 

riitaisemmasta asiasta on kysymys, tulisi tuomioistuimen perustella näyttöratkaisunsa sitä 

yksityiskohtaisemmin.267 Puutteet perusteluissa voivat yhtenä tekijänä vaikuttaa 

ensiprosessissa annetun ratkaisun jälkiprosessissa annettavan todistusvoiman vahvuuteen.  

 

Vaikka edellä on todettu rikostuomiolla olevan lähtökohtaisesti vahva todistusvaikutus 

 
262 Jokela 2016, s. 75–77. 
263 Jokela 2015, s. 104 
264 Markus 2022, s. 231. 
265 Virolainen – Martikainen 2010, s. 54. 
266 Ks. esim. KKO 1998:40, joka liittyy käräjäoikeuden tekemän näyttöratkaisun perusteluiden 
puutteellisuuteen.  
267 Virolainen – Martikainen 2010, s. 315–317. 
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siviiliprosessissa ja näin ollen myös syyksilukevan rikostuomion näyttöratkaisulla 

lähtökohtaisesti suuri todistusvoima siviiliprosessissa, on huomioitava, ettei 

rikostuomiollekaan voida antaa automaattisesti vahvaa todistusvaikutusta, vaan harkinta on 

tällöinkin tapauskohtaista. Edellä käsitellyn perusteella on kuitenkin perusteltua päätellä, 

ettei lähestymiskieltotuomio voisi saada yhtä suurta todistusvoimaa siviiliprosessissa kuin 

mitä rikostuomio voi siinä saada. Jos verrataan lähestymiskieltomenettelyä ja siviiliasian 

menettelyä toisiinsa, voidaan kuitenkin ajatella lähestymiskieltomenettelyssä tehtävän 

ratkaisun olevan tutkinnaltaan ainakin yhtä perusteellista kuin riita-asiassa on. Myös 

näyttökynnyksen korkeuden osalta voidaan lähestymiskieltoasioiden osalta todeta sen 

olevan ainakin yhtä korkealla kuin siviiliasioiden osalta on. Tämä puoltaa myös sitä, että 

lähestymiskieltotuomio voi siviiliprosessissa saada todistusvaikutuksen.  

 

Todistusvaikutukseen liittyy monia etuja, parhaassa tapauksessa sen avulla voidaan 

saavuttaa prosessiekonomisia etuja ja välttää moninkertaista todistelun vastaanottamista 

myös lähestymiskieltoasian sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian osalta. 

Lopputulemana voidaan todeta, että todistusvaikutuksen arviointi riippuu hyvin monesta 

tekijästä; joskin oleellisessa osassa ensiprosessissa annetun tuomion todistusvoiman 

arviointia on ensiprosessissa tapahtuneen harkinnan perusteellisuus ja siihen liittyvät 

tekijät.268 On kuitenkin mahdollista, että lähestymiskieltotuomio saa sen jälkeen olevassa 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa vahvankin todistusvaikutuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
268 Ekelöf ym. 2018, s. 142.  
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5.5 Lähestymiskieltotuomion suhde lapsen tapaamisoikeuteen   

 

Lapsenhuoltolain 2.1 §:n mukaan tapaamisoikeuden tarkoitus on turvata lapselle oikeus 

luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. 

Lapsen oikeus tavata vanhempaansa on siis ensisijaisesti lapselle kuuluva oikeus.269 Kun 

toinen lapsen vanhemmista määrätään lähestymiskieltoon lapsen suojaksi, ajankohtaistuu 

kysymys lapsen ja lähestymiskieltoon määrätyn vanhemman välisistä tapaamisista ja 

yhteydenpidosta. Niin Suomen kuin Ruotsinkin lähestymiskieltolain osalta voidaan todeta, 

ettei niihin sisälly erillistä, yksityiskohtaista säännöstä lähestymiskieltoon määrätyn ja 

kiellolla suojattavan yhteisten lasten huollosta tai tapaamisoikeudesta.270  

 

Jos lähestymiskielto määrätään ainoastaan vanhemman suojaksi, ei kiellolla ole vaikutusta 

lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman välisiin tapaamisiin. Lähestymiskieltotuomiossa on 

tällöin yleensä maininta, ettei lähestymiskielto koske kieltoon määrätyn vanhemman ja 

lapsen tapaamisten toteuttamista. Lähestymiskieltolain 3.1 § kieltää lähestymiskieltoon 

määrättyä henkilöä tapaamasta ja ottamasta yhteyttä ainoastaan kiellolla suojattavaan 

henkilöön. Jos rikoksen uhan sen sijaan arvioidaan kohdistuvan lapseen ja lähestymiskielto 

määrätään lapsen suojaksi, kielto vaikuttaa lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman välisiin 

tapaamisiin ja yhteydenpitoon. Lähestymiskieltoon määrätyllä vanhemmalla ei tällöin 

pääsääntöisesti ole oikeutta tavata lastaan lähestymiskiellon voimassaoloaikana eli 

lähestymiskielto menee lapsen tapaamisoikeuden edelle.271 Lähestymiskieltolaki ei sisällä 

suoranaista säännöstä lähestymiskieltoa koskevaan ratkaisuun sisällytettävästä 

poikkeuksesta, joka mahdollistaisi kieltoon määrätyn vanhemman ja kiellolla suojatun 

lapsen tapaamiset kiellon voimassaoloaikana.  

 

Lähestymiskieltolakiin sisältyy kuitenkin yksi poikkeus edellä mainitusta 

lähestymiskieltolain 3.1 §:n pääsäännöstä koskien yhteydenottoja kiellolla suojatun ja 

kieltoon määrätyn välillä.  Yhteydenotot, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen 

tarpeellisia, ovat sallittuja määrätystä lähestymiskiellosta huolimatta (LähKL 3.4 §).272 

Tällaisiksi yhteydenotoiksi katsotaan esimerkiksi yhteydenotot, joilla sovitaan lapsen ja 

 
269 HE 144/2003 vp, s. 22. 
270 Ks. esim. Ruotsin lainsäädännön osalta HE 144/2003 vp, s. 9.  
271 HE 144/2003 vp, s. 21 ja 26. 
272 Lainkohtaa on ehdotettu tarkennettavaksi siten, ettei LähKL 3.4 § koskisi yhteydenottoja liittyen lapsen 
tapaamisiin, ks. HE 143/2022 vp, s. 31.  
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vanhemman välisistä tapaamisista.273 Oikeuskäytännön mukaan lähestymiskieltolain 3.4 § 

ei kuitenkaan ole sovellettavissa lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman säännöllisen 

yhteydenpidon turvaamiseen.274 Vaikka lähestymiskielto on määrätty lapsen suojaksi, on 

oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä kuitenkin katsottu, että tapaamisoikeus on tästä 

huolimatta tietyissä tilanteissa rajattavissa lähestymiskiellon ulkopuolelle lapsen ja kieltoon 

määrätyn vanhemman välisen yhteydenpidon ja tapaamisten turvaamiseksi, vaikka tästä ei 

nimenomaista säännöstä lähestymiskieltolaissa olekaan.275 Edellä mainittua käytäntöä on 

kuitenkin pidetty huolestuttavana erityisesti lapsen kannalta ja tämän on myös katsottu 

vaarantavan lähestymiskiellon tavoitteet sekä tarkoituksen.276 

 

Lähestymiskieltolain 8.2 §:n mukaan kiellosta on kuitenkin mahdollista tehdä jonkinlaisia 

poikkeuksia. Lainkohdan mukaan poikkeusten, esimerkiksi olosuhteista johtuvien 

rajoitusten, tulee ilmetä lähestymiskieltotuomiosta. Lisäksi perheen sisäistä 

lähestymiskieltoa koskevissa hallituksen esityksissä todetaan, että ensisijaisesti tapaamisista 

lähestymiskiellon voimassaoloaikana tulisi sopia tai vaihtoehtoisesti panna vireille erillinen 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia, mikäli estettä lapsen ja vanhemman 

välisille tapaamisille ei ole.277 Lähestymiskieltolain esitöiden mukaan lähestymiskielto ei 

siis kaikissa tilanteissa ole este kieltoon määrätyn vanhemman ja lapsen välisille 

tapaamisille. Myös lapsenhuoltolain 12 § antaa mahdollisuuden muuttaa sosiaalilautakunnan 

vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 

sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeisen olosuhdemuutoksen 

perusteella. Jos tapaamiset ja yhteydenpito lapsen ja kieltoon määrätyn välillä sallitaan, 

lapsen ja lähestymiskieltoon määrätyn vanhemman välisten tapaamisten tulee tällaisessa 

tilanteessa kuitenkin olla lapsen edun mukaisia, eivätkä tapaamiset saa aiheuttaa riskiä 

lapsen fyysiselle ja psyykkiselle turvallisuudelle. On kuitenkin ristiriitaista, että tapaamiset 

kieltoon määrätyn vanhemman ja kiellolla suojattavan lapsen välillä ovat käytännössä 

mahdollisia. Näkemys siitä, että nykyinen käytäntö voi vaarantaa lähestymiskiellon 

alkuperäisen tarkoituksen on mielestäni perusteltu. Jos lähestymiskielto on määrätty lapsen 

suojaksi, olisi lähestymiskiellon alkuperäisen tarkoituksen mukaista, että vanhemmalle 

määrätty lähestymiskielto vaikuttaisi estäen vanhemman ja lapsen väliset tapaamiset. 

 
273 HE 144/2003 vp, s. 31. 
274 Ks. esim. KKO 2019:50, kohta 13. 
275 Ks. esim. Aaltonen 2020, s. 181–182. 
276 HE 143/2022 vp, s. 30. 
277 HE 144/2003 vp, s. 21–22. 
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Myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä löytyy muutamia ratkaisuja, jotka liittyvät 

vanhemmalle määrättyyn lähestymiskieltoon ja lapselle kuuluvaan tapaamisoikeuteen.  

Ratkaisuissa on katsottu valvottujen tapaamisten olevan lapsen edun mukainen ratkaisu 

vanhemmalle määrätystä lähestymiskiellosta huolimatta. Ratkaisu KKO 2007:71 liittyy 

lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin sekä lähestymiskieltotuomion jälkeiseen 

olosuhteiden muutokseen. Asian taustalla on ollut lapsen isälle määrätty laajennettu 

lähestymiskielto perusteinaan isän väkivaltaisuus ja kaappausuhka lasta kohtaan. Samana 

päivänä lähestymiskieltotuomion kanssa käräjäoikeus on antanut päätöksen lapsen 

määräämisestä yksin lapsen äidin huoltoon sekä määräyksen lähestymiskieltoon määrätyn 

isän ja lapsen valvotuista tapaamisista. Tässä tapauksessa valvotut tapaamiset on siis rajattu 

lähestymiskiellon ulkopuolelle. Hovioikeus on kuitenkin ratkaisussaan kumonnut 

käräjäoikeuden määräämät lapsen ja hänen isänsä väliset valvotut tapaamiset ja poistanut 

lapselta oikeuden tavata isäänsä. Korkein oikeus on sen sijaan arvioinut ratkaisussaan 

olosuhteiden muuttuneen lähestymiskiellon määräämisen jälkeen siten, etteivät 

lähestymiskieltoon määrätyn isän väkivaltaisuus tai kaappausuhka lasta kohtaan ole 

yksinään seikkoja, joiden perusteella lapsen oikeus tavata vanhempaansa voitaisiin lapsen 

tapaamisoikeutta uudelleen arvioitaessa lähestymiskiellon voimassaolon päätyttyä 

kokonaan poistaa. Ajan kuluminen lähestymiskiellon voimassaolon päätyttyä voi siis 

mahdollisesti vaikuttaa lapsen tapaamisoikeuden sallittavuuteen. Tuomioistuimen 

ratkaistaessa asiaa merkitystä annetaan sille, onko vanhemmalle määrätty 

lähestymiskieltotuomio voimassa silloin, kun se esitetään todisteena lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asiassa vai onko kiellon voimassaolo jo päättynyt ja onko 

voimassaolon päättymisestä ehtinyt kulua pitkä aika. Kuten lapsenhuoltolain esitöissäkin 

todetaan, on lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten poistaminen viimesijainen keino ja 

tulee kyseeseen ainoastaan ääritapauksissa.278 Antamassaan ratkaisussa korkein oikeus 

kumoaa siis hovioikeuden ratkaisun ja katsoo, että lapsen edun mukainen ratkaisu tässä 

tapauksessa on toteuttaa lapsen ja isän väliset tapaamiset valvotusti.  

 

Ratkaisu KKO 2019:50 liittyy myös lähestymiskieltoon määrätyn vanhemman ja lasten 

välisiin tapaamisiin sekä yhteydenpitoon kiellon voimassaoloaikana. Asian taustalla on 

käräjäoikeuden määräämä perusmuotoinen lähestymiskielto sekä vanhemman että lasten 

suojaksi. Lähestymiskieltohakemuksen perusteluina ovat olleet vanhemman väkivaltainen 

 
278 HE 224/1982 vp, s. 13.  
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sekä päihtymyksestä johtuva arvaamaton käytös. Lähestymiskieltoon määrätty vanhempi 

vaati lähestymiskieltoon kuitenkin poikkeusta, jonka mukaan lapsilla olisi oikeus tavata 

kieltoon määrättyä vanhempaansa valvotusti. Hovioikeus ei ollut tässä tapauksessa 

myöntänyt lähestymiskieltoon määrätylle vanhemmalle jatkokäsittelylupaa. Korkein oikeus 

ratkaisi asian kuitenkin tässä tapauksessa siten, että hovioikeuden olisi tullut myöntää 

lähestymiskieltoon määrätylle vanhemmalle jatkokäsittelylupa lasten suojaksi määrätyn 

lähestymiskiellon osalta. Korkein oikeus mainitsee perusteluissaan, ettei kieltoon määrätyn 

vanhemman ja lapsen yhteydenpidolle ole aina ehdotonta estettä, vaikka kiellon edellytykset 

olisivat olemassa ja kielto olisi määrätty nimenomaan lasten suojaksi. Korkeimman 

oikeuden ratkaisussa kritisoidaan käräjäoikeuden tekemän ratkaisun perusteluiden suppeutta 

erityisesti henkilötodistelun sisällön ja asiassa esitetyn näytön arvioimisen osalta. Myös 

lasten puhevallan käyttämisen ja lasten mielipiteen selvittämisen osalta on esiintynyt 

puutteita. Korkein oikeus viittaa lisäksi perusteluissaan siihen, ettei lähestymiskieltolaista 

löydy säännöstä edellä mainittuun tilanteeseen koskien lapsen suojaksi määrätyn 

lähestymiskiellon suhdetta lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman välisiin tapaamisiin. 

Perusteluissa viitataan lisäksi lain esitöiden epätarkkuuteen asian osalta ja siihen, ettei 

korkein oikeus ole aiemmin antanut ratkaisua lähestymiskiellon suhteesta perhe-elämän 

suojaan.  

 

Kummassakin korkeimman oikeuden ratkaisussa korostetaan tapaamisoikeuden olevan 

nimenomaan lapselle kuuluva oikeus. Vaikka toinen vanhempi määrätään 

lähestymiskieltoon lasten suojaksi, ei tämä oikeuskäytännönkään mukaan tarkoita 

välttämättä sitä, että lasten ja kieltoon määrätyn vanhemman väliset tapaamiset ja 

yhteydenpito loppuisivat kokonaan lähestymiskiellon voimassaolon ajaksi. Jos lapsen ja 

kieltoon määrätyn vanhemman välinen yhteydenpito loppuisi täysin lähestymiskiellon 

voimassaolon ajaksi, esimerkiksi yhdeksi vuodeksi, voidaan nostaa esiin myös 

vieraannuttamisen käsite, johon myös molemmissa edellä mainituissa korkeimman oikeuden 

ratkaisussa viitataan. Yleisesti ottaen vieraannuttamisella tarkoitetaan toisen vanhemman 

pyrkimystä vieraannuttaa lapsi toisesta vanhemmastaan esimerkiksi estämällä lapsen ja 

vanhemman väliset tapaamiset.279 Mitä ajallisesti pidemmästä vanhemmalle määrätystä 

lähestymiskiellosta on kyse, sitä painavammat perusteet tulee olla lapsen ja vanhemman 

 
279 Yhdysvalloissa on kehitetty myös vieraannuttamisoireyhtymän (Parental Alienation Syndrome, PAS) 
käsite, joka voi olla apuna riitaisten lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden ratkaisemisessa. 
Ks. lisää vieraannuttamisoireyhtymästä esim. Hannuniemi 2008.  
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välisten tapaamisten ja yhteydenpidon katkaisemiselle kokonaan lähestymiskiellon 

voimassaoloaikana. Tuomioistuin siis arvioi poikkeusten mahdollisuuden lapsen ja 

vanhemman välisten tapaamisten ja yhteydenpidon osalta tapauskohtaisesti lapsen edun 

mukaisesti.  

 

Kuten edellä on esitetty, lähestymiskieltoon määrätyn vanhemman ja lapsen välisen 

yhteydenpidon turvaamiseksi tapaamiset voidaan määrätä valvottuina.280 Valvotut 

tapaamiset tulevat kyseeseen kuitenkin ainoastaan tilanteessa, jossa voidaan arvioida 

lapselle koituvan uhan poistuvan valvonnan avulla ja ne tulevat kyseeseen viimesijaisena 

keinona.281 Myös korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2007:71 perusteluiden mukaan 

lapsen tapaamisoikeuden turvaamiseksi tapaamiset kieltoon määrätyn vanhemman ja lapsen 

välillä kiellon voimassaoloaikana tulisi ensisijaisesti järjestää valvotusti silloin, kun uhka tai 

vaara arvioidaan poistettavaksi valvonnalla. Tapaamisten valvonta ei kuitenkaan kaikissa 

tapauksissa takaa lapsen turvallisuutta.282 Jos lapsen ja lähestymiskieltoon määrätyn 

vanhemman väliset tapaamiset mahdollistetaan, lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman 

yhteydenpito ei katkea kokonaan lähestymiskiellon voimassaoloaikana, jonka voisi 

kuitenkin joissakin tapauksissa ajatella olevan lapsen edun mukainen ratkaisu, vaikka 

tapaamisten mahdollistaminen kiellolla suojattavan lapsen ja kieltoon määrätyn vanhemman 

välillä ovatkin ristiriidassa lähestymiskiellon tarkoituksen kanssa.  

 

Lastenhuoltolain 9 b.1 §:n mukaan valvotut tapaamiset ovat mahdollisia vain silloin, kun 

tapaamisten tukeminen tai valvottu vaihto eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Koska 

lähestymiskielto määrätään henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan 

rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi, ei voida katsoa, että tuettu 

tapaaminen tai valvottu vaihto olisivat ainakaan riittäviä keinoja turvaamaan lapsen etu 

lähestymiskieltotilanteissa. Vaikka tapaamisoikeus on ensisijaisesti lapsen oikeus, ei 

minkäänlaista riskiä lapsen fyysiselle tai psyykkiselle turvallisuudelle tulisi ottaa. Lapsen 

hyvinvointiin tulisi muutoinkin lähestymiskieltotilanteissa kiinnittää erityistä huomiota.283 

Tuomioistuimen tulee huomioida perusteet, joilla lähestymiskielto on määrätty ja arvioida 

 
280 Valvotut tapaamiset ovat yksi lapsenhuoltolain 9 b §:n mukaisista valvonnan lajeista, joihin kuuluvat myös 
tuetut tapaamiset ja lapsen valvottu vaihto. 
281 HE 88/2018 vp, s. 21.  
282 Aaltonen 2020, s. 180.  
283 Ruotsalaisesta kyselytutkimuksesta tehdyn raportin mukaan lähestymiskieltotilanteissa lasten on todettu 
voivan huonosti lähestymiskieltohakemuksen tekohetkellä; raportista ilmenee myös enenevä tarve 
sosiaalipalveluille ja tuelle lasta kohtaan, ks. Rapport 2007:2, s. 66 ja 70.  
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lapsen turvallisuudelle koituva riski. Yhteenvedonomaisesti voidaankin todeta, että lapsia 

koskevissa ratkaisuissa tuomioistuimen tulee punnita huolellisesti lapsen etua ja 

tapaamisista koituvia riskejä lapsen turvallisuudelle.  
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6 PÄÄTÄNTÖ  
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää vanhemmalle määrätyn lähestymiskiellon 

vaikutusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan vastaamalla neljään 

tutkimuskysymykseen. 

 

Ensimmäisenä käsitelty asia liittyy lähestymiskieltoasian prosessilajiin ja 

lähestymiskieltoasian oikeudelliseen luonteeseen. Lähestymiskieltomenettely eroaa sekä 

rikosprosessista että siviiliprosessista. Lähin prosessilaji, johon lähestymiskieltomenettely 

voidaan perinteisen prosessilajijaottelun mukaan sijoittaa, on rikosprosessin erityinen laji. 

Tarkan määritelmän mukaan kyseinen prosessilaji, johon lähestymiskieltomenettely usein 

oikeuskirjallisuudessakin luokitellaan, ei kuitenkaan ole sen oikea laji. 

Lähestymiskieltomenettelyä voidaan pitää omana erityisenä prosessilajinaan. Tämän 

perusteluna voidaan esittää, että lähestymiskieltomenettely eroaa sitä lähimpänä olevasta 

prosessilajista eli rikosprosessista prosessin kohteen, oikeussuojan antamisen ajankohdan, 

tuomioistuimen roolin ja kokoonpanon sekä menettelyn osalta. 

 

Kun tutkitaan ensiprosessissa annetun ratkaisun vaikutusta jälkiprosessiin, on välttämätöntä 

tutkia eroja eri prosessilajien näyttökynnyksen osalta. Rikosprosessissa näyttökynnyksen 

taso, ”ei varteenotettavaa epäilyä”, on korkea ja sitä voidaan eri prosessilajien välisessä 

vertailussa pitää lähtökohtaisesti tasoltaan korkeimpana. Lähestymiskiellon näyttökynnys 

eroaa tavallisen ja perheen sisäisen lähestymiskiellon välillä toisistaan. Tavallisen 

lähestymiskiellon näyttökynnyksen taso on ”perusteltu aihe olettaa”, kun taas perheen 

sisäisen lähestymiskiellon osalta taso on ”todennäköiset syyt”. Sekä tavallisen että perheen 

sisäisen lähestymiskiellon osalta voidaan kummankin lähestymiskiellon näyttökynnyksen 

tason todeta olevan alhaisempi kuin rikosasioiden näyttökynnyksen. 

 

Vaikka lähestymiskieltomenettely ja rikosprosessi eroavat toisistaan, tulevat 

rikosprosessuaaliset menettelysäännökset sovellettaviksi lähestymiskieltoasioihin 

soveltuvin osin. Lähestymiskieltoasian käsittely rikosasian yhteydessä on myös mahdollista. 

Vaikka lähestymiskielto on oma, erillinen prosessilajinsa, on se menettelynä kuitenkin 

perusteltua sijoittaa rikosprosessin erityisiin lajeihin. Prosessin erityiset lajit poikkeavat 

tavallisesta prosessista jollain tavoin, eikä erityisten lajien osalta ole määritelty sitä, kuinka 

paljon ne voivat tavallisesta prosessista erota, jotta ne voidaan vielä luokitella pääprosessin 
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erityiseen lajiin kuuluvaksi. Lähestymiskieltomenettelyn voidaan ainakin perustellusti, 

eroista huolimatta, todeta täydentävän rikosprosessia.  

 

Lähestymiskieltomenettelyn erityislaatuisuuden kanssa yhdenmukaisesti voidaan 

lähestymiskieltoasiat määritellä omalajisiksi, rikosprosessuaalisten asioiden käsittelyä 

muistuttaviksi asioiksi. Lähestymiskieltoasiat eivät ole rikosasioita. Lähestymiskieltoasiat 

määritellään oikeuskirjallisuuden mukaan usein persoonallisuus-rikosoikeudellisiksi 

turvaamistoimiksi. Verrattuna muihin lainsäädäntöömme sisältyviin turvaamistoimiin, ei 

lähestymiskieltoasioita voida luokitella rikosprosessuaalisiin pakkokeinoihin tai 

siviilioikeudellisiin turvaamistoimiin. Lähestymiskieltoa lähimpänä edellä mainituista 

voidaan varmasti pitää pakkokeinolain 5 luvun mukaista matkustuskieltoa, jolla voidaan 

kieltää henkilöiden väliset tapaamiset. Lähestymiskieltoasia voidaan tutkielmassa esitetyn 

perusteella luokitella rikoksia ennalta ehkäiseväksi turvaamistoimeksi, omine 

erityispiirteineen.  

 

Tutkielmassa määriteltynä toisena tutkimuskysymyksenä on, millaisen vaikutuksen 

lähestymiskieltotuomio voi toisessa prosessissa saada. Luvussa kolme lähestymiskieltoasian 

ratkaisua verrataan prosessioikeuden perinteisiin tuomio-oppeihin. Vaikka 

lähestymiskieltoasiassa annetun ratkaisun nimike on lähestymiskieltotuomio, eroaa se 

kuitenkin tavallisesta käräjäoikeuden antamasta tuomiosta, esimerkiksi rikostuomiosta. 

Lähestymiskieltotuomiolle ominaisia piirteitä ovat kiellon voimassaolo tuomioistuimen 

määräämän ajan ja kiellon voimaantulo heti käräjäoikeuden määräyksellä. Näin ollen 

lähestymiskiellon voimaantulon ehtona ei myöskään ole kiellon lainvoimaisuus. 

Lähestymiskieltotuomion erityisenä piirteenä on myös sen muuttaminen, kumoaminen tai 

uudistaminen tuomioistuimen asiassa tekemällä ratkaisulla. Lähestymiskiellon 

uudistamiskertojen määrää ei ole myöskään rajoitettu lähestymiskieltolaissa.  

 

Tuomion vaikutuksista merkittävimpiä tämän tutkielman kannalta ovat 

oikeusvoimavaikutus ja todistusvaikutus. Oikeusvoimakysymys ajankohtaistuu silloin, kun 

tutkitaan ensiprosessissa annetun tuomion vaikutusta jälkiprosessissa annettavaan 

ratkaisuun. Kun ensiprosessi ja jälkiprosessi kuuluvat eri prosessilajeihin, on kyseessä 

tällöin positiivinen oikeusvoimavaikutus. Pääsääntönä tämän hetkisen oikeuskäytännön ja 

kirjallisuuden mukaan on rikostuomion sitomattomuus myöhemmässä siviiliasiassa. Kun 

tarkastellaan kysymystä siviilituomion sitovuudesta myöhemmässä rikosasiassa, käytäntö ei 
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ole muodostunut yhtä selkeäksi. Enemmistön kannatuksen on saanut ajatus siitä, ettei 

ennakkokysymyksestä annetun siviilituomion voida katsoa sitovan myöhemmässä 

rikosasiassa. Todistusvaikutus ei ole riippuvainen edellä mainitusta 

oikeusvoimavaikutuksesta. Vaikka tuomiolla ei olisi oikeusvoimavaikutusta toisessa 

prosessissa, voi tuomio saada silti todistusvaikutuksen jälkiprosessissa.  

 

Tutkimuksessa todetaan, ettei perinteinen oikeusvoimaoppi sovellu kovin hyvin ainakaan 

tilanteeseen, jossa lähestymiskieltoasiassa annettuun ratkaisuun ja lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevaan ratkaisuun sisältyy ristiriitoja, koska perinteisen 

oikeusvoimaopin mukaan rikosprosessissa ei voida muuttaa siviiliprosessissa annettua 

ratkaisua. Sen sijaan todistusvaikutus soveltuu hyvin tarkasteltaessa kysymystä 

lähestymiskieltotuomion vaikutuksesta jälkiprosessissa. Lähestymiskieltotuomio voi saada 

todistusvaikutuksen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 

oikeusvoimavaikutuksesta huolimatta.  

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä on, mikä on vapaan todistusharkinnan suhde 

lähestymiskieltotuomion todistusvaikutukseen. Vaikka korkein oikeus on antanut ratkaisuja 

todistusvaikutuksesta, eivät ratkaisut vaaranna tuomioistuimen todistusharkinnan vapautta. 

Ennakkopäätösten tarkoitus on tuomioistuinten toimintaa ohjaava ja lain tulkintaa 

yhtenäistävä. Ennakkopäätösten sitovuus eroaa siis esimerkiksi lainsäädännön sitovuudesta. 

Edellä esitetyn perusteella alempi tuomioistuin voi poiketa korkeimman oikeuden 

ratkaisulinjasta, jos ratkaisu on asianmukaisesti perusteltu. Tutkimuksessa päädytään 

lopputulemaan, etteivät korkeimman oikeuden ratkaisut vaaranna alempien tuomioistuinten 

todistusharkinnan vapautta, vaikka prejudikaatit voivat tietyissä tilanteissa rajoittaa 

harkintavaltaa. 

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä on kysymys siitä, millainen on näytön arviointi lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa silloin, kun vanhemmalle määrätty 

lähestymiskieltotuomio esitetään kirjallisena todisteena lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevassa asiassa. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ovat siviiliprosessiin 

kuuluvia indispositiivisia hakemusasioita. Lähestymiskieltotuomion esittäminen kirjallisena 

todisteena perustuu vapaan todistelun periaatteeseen (OK 17:1.1) ja tuomioistuimen näytön 

arviointi vapaan todistusharkinnan periaatteeseen (OK 17.1.2). Tuomioistuin arvioi siis 

lähestymiskieltotuomiolle annettavan näyttöarvon vapaasti, eikä se ole harkinnassaan 
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minkäänlaisten harkintaa sitovien määräysten sitoma. Näytön arvioinnin avuksi on myös 

kehitetty erilaisia todistusharkintamalleja, mutta kuten tutkielmassa todetaan, niiden 

käytännön merkitys ilmenee lähinnä perusteluiden laatimiseen liittyvinä hyötyinä sekä 

intuition vähenemisenä.  

 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden näytön arviointi eroaa 

tavanomaisista siviiliasioista. Tuomioistuimen tulee aina ratkaista lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevat asiat lapsen edun mukaisesti (LHL 10.1 §). Lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevan asian näytön arviointiin vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi 

vanhemman päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, lapsikaappauksen riski sekä 

vanhemman lapseensa kohdistamat rikokset. Vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelmat 

sekä väkivalta ja sen uhka ovat lapsenhuoltolain 9 b.2 §:n mukaisia perusteita määrätä lapsen 

ja vanhemman väliset tapaamiset tuettuina tai valvottuina; myös lapsen suojaksi määrätty 

lähestymiskielto on peruste määrätä tapaamiset valvottuina.   

 

Lähestymiskieltotuomion esittämisen osalta merkitystä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 

koskevassa asiassa voivat lähinnä saada lähestymiskieltotuomiossa esiintyvät seikat, joilla 

voidaan arvioida rikoksen tai vakavan häirinnän uhan jatkumista ja näiden seikkojen 

vaikutuksia lapsen olosuhteisiin. Lähestymiskieltotuomiossa ei ole kyse rikosasiasta, joten 

tutkimuksessa todetaan, ettei lähestymiskieltotuomio voi saada täysin samanlaista 

merkitystä jälkiprosessissa, kuin mitä rikostuomio voi saada. Lapseen kohdistuvien rikosten, 

esimerkiksi pahoinpitelyrikos, tulee kuitenkin olla vahva näyttö vanhemman 

kyvyttömyydestä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseen. Tällainen rikos voi olla 

myös lähestymiskieltotuomion taustalla. 

 

Lähestymiskieltotuomiolle annettavan todistusvaikutuksen vahvuudesta ei voida antaa 

yleistä määritelmää. Todistusvaikutuksen arviointiin vaikuttavia tekijöitä on useita ja yhtenä 

merkittävimpänä arviointiin vaikuttavana seikkana voidaan pitää ensiprosessin 

todistusharkinnan perusteellisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. Lähestymiskieltotuomion 

todistusvaikutuksen vahvuuden osalta voidaan kuitenkin todeta, ettei tuomio voi saada 

ainakaan yhtä vahvaa todistusvaikutusta kuin rikostuomio voi jälkiprosessissa saada, 

perustuen muun muassa rikosasioiden korkeampaan näyttökynnyksen tasoon.  

 

Kuten tässä tutkielmassa on käynyt ilmi, liittyy lähestymiskieltoon asiana ja menettelynä 
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epäselvyyksiä, joihin ei lainsäädännöstä tai siihen liittyvästä lainvalmisteluaineistosta saada 

suoria vastauksia. Osaan ongelmista tullaan varmasti tulevaisuudessa vastaamaan, mikä 

näkyy jo äskettäin julkaistusta hallituksen esityksestä lähestymiskiellon tehostamiseksi.284 

Ehdotetut lähestymiskieltolain muutokset eivät kuitenkaan poista kaikkia 

lähestymiskieltoon liittyviä ongelmia, sillä uudistuksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan 

lähestymiskiellolla suojattavan henkilön turvallisuutta. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä 

muutoksia uhkaa kokevan henkilön kannalta, sillä esimerkiksi Ruotsissa lähestymiskiellon 

sähköinen valvonta on käytännössä osoittautunut toimivaksi menetelmäksi uhkaa kokevan 

henkilön turvallisuuden parantamiseksi ja kiellon rikkomisten vähentämiseksi. Ruotsia 

voidaankin pitää lähestymiskieltolain, kuten myös lapsiin liittyvän lainsäädännön osalta, 

edellä kävijänä Suomeen verrattuna. Kuten tästä tutkielmasta on ilmennyt, seuraa Suomen 

lähestymiskieltolaki ja lapsiin liittyvä lainsäädäntö, yksittäisiä eroja lukuun ottamatta, hyvin 

pitkälti Ruotsin jalanjälkiä.  

 

Yhteenvetona tehdyn tutkielman perusteella voidaan todeta, että lähestymiskieltoon liittyy 

tulkinnanvaraisia kysymyksiä, joita on pyritty tällä tutkielmalla osaltaan selventämään. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ovat moniulotteisia tuomioistuimen 

kannalta oleellisilta osin sen vuoksi, että ratkaisun vaikutukset ulottuvat oikeudenkäyntiin 

nähden ulkopuoliseen henkilöön eli lapseen. Kysymys lähestymiskiellon vaikutuksesta 

lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen on väistämättä edessä tilanteessa, jossa 

lähestymiskielto määrätään vanhemmalle lapsen suojaksi. Tällöin tuomioistuimen on 

punnittava keskenään lapsen etua ja lapsen turvallisuudelle aiheutuvaa riskiä pyrkien 

kuitenkin turvaamaan lähtökohtaisesti lapsen suhteen molempiin vanhempiinsa. 

Toivottavasti tulevaisuudessa lapsen asemaan ja turvalliseen lapsuuteen kiinnitetään entistä 

enemmän huomiota ja lähestymiskieltolain suunnitteilla olevat uudistukset osoittautuisivat 

myös Suomessa onnistuneiksi ja lähestymiskiellolla suojattavien, erityisesti jo 

lähtökohtaisesti heikossa asemassa olevien lasten, asemaa parantaviksi.  

 

 
284 Ks. HE 143/2022 vp. 
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