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ETNOGRAFIA OIKEUDENKÄYNTIEN TUTKIMUKSESSA:  

Kulttuurinen asiantuntijuus ja oikeussubjektin haavoittuvuus vähemmistökulttuurien edustajien 

rikosoikeudenkäynneissä 

 

Artikkelissa tarkastelemme oikeudenkäyntietnografiaa hyödyllisenä tapana tutkia lakia, 

oikeuskäytäntöjä ja tuomioistuinten toimintaa. Vaikka etnografisen lähestymistavan on 

kansainvälisissä tutkimuksissa todettu haastavan sovinnaisia, opillisia käsityksiä laista ja 

lainkäytöstä, on suomalaisten oikeudenkäyntien tutkimisessa etnografista tutkimusotetta 

hyödynnetty harvoin. Artikkelin toisen kirjoittajan kenttätyöhön pohjaten havainnollistamme, 

minkälaista tietoa etnografialla saadaan Suomessa käydyistä, vähemmistökulttuurien edustajia 

koskevista rikosoikeudenkäynneistä. Tarkastelemme niin kutsutun kulttuurisen asiantuntijuuden 

rakentumista oikeudenkäynneissä, sekä tutkimme oikeussubjektin toimijuuden määrittymistä 

suhteessa sukupuoleen ja kulttuuritaustaan. Kuvatut oikeustapaukset piirtävät esiin suomalaisen 

oikeusjärjestelmän sokeita pisteitä liittyen kulttuuritaustan ja erilaisten haavoittuvuustekijöiden 

huomiointiin rikosasioita ratkottaessa. Etnografinen tutkimusote mahdollistaa oikeudenkäynnin 

dynamiikan ja eri toimijoiden välisten suhteiden tarkastelun sisältäpäin, mikä antaa tietoa 

arkisista lainkäytön neuvotteluista, jotka jäävät tuomioistuimen oman dokumentoinnin ja 

lakitekstien ulkopuolelle.  

 

[etnografia, kulttuurinen asiantuntijuus, oikeudenkäynnit, oikeussubjekti, tuomioistuimet] 

 

COURTROOM ETHNOGRAPHY: Cultural expertise and the vulnerability of the legal subject 

in criminal trials involving people from cultural minorities 

In this article we consider courtroom ethnography as a useful means of studying law, legal 

practice, and court proceedings. Drawing on first-hand ethnographic material, we examine the 

production of so-called cultural expertise in court proceedings, investigating the agency of a 

given legal subject in relation to their gender and cultural background. An ethnographic approach 

to law provides in-depth insights into both trials and the relationships between different people 

involved in them, producing knowledge about the everyday social, cultural and legal negotiations 

that are excluded from the court’s own official documentation and legal texts. 

[ethnography, cultural expertise, law courts, legal subject, legal trials]  
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1. Johdanto 

Oikeuden ja yhteiskunnan kysymykset kiinnostavat tutkijoita yli tieteenalarajojen. Oikeustieteen 

perinteiset tavat tutkia oikeutta poikkeavat yhteiskunta- ja ihmistieteiden vastaavista, mutta uusia 

metodisia tuulia voi tavoittaa tieteenalarajoja haastamalla. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme 

oikeudenkäyntietnografiaa (courtroom ethnography) käyttökelpoisena tapana tutkia lakia, 

oikeuskäytäntöä ja tuomioistuinten toimintaa. Etnografisten tapausesimerkkien kautta avaamme 

tuomioistuinten oikeuskulttuuria ja sitä, miten kulttuurinen asiantuntijuus ja oikeussubjektin 

toimijuus määrittyvät suomalaisissa rikosoikeudenkäynneissä, joissa on mukana 

vähemmistökulttuurien edustajia. Kulttuuriantropologisen, etnografiaa soveltavan 

lähestymistavan on aiemmissa tutkimuksissa todettu haastavan sovinnaisia, opillisia käsityksiä 

laista ja lainkäytöstä.1 Etnografinen tapa tutkia lainkäyttöä ja oikeudenkäyntejä tuo tuoreen 

näkökulman empiiriseen oikeustutkimukseen keskittymällä puheeseen, tilaan ja ihmisiin, jotka 

osallistuvat lainkäytön päivittäisiin neuvotteluihin.  

Etnografiassa tutkitaan ihmisten arkista toimintaa. Tutkija seuraa tapahtumia, kuuntelee sanottua 

ja on vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa käyttäen menetelminä esimerkiksi osallistuvaa 

havainnointia ja haastattelua. Etnografialle on tyypillistä monien eri menetelmien ja aineistojen 

käyttö rinnakkain.2 Aineiston tulkinnassa tutkija hyödyntää omia kokemuksiaan ja 

muistiinpanojaan “kentältä”. Etnografiaa on käytetty muun muassa tutkittaessa, miten 

institutionaaliset käytännöt ohjaavat päivittäistä vuorovaikutusta ja tilankäyttöä.3 Tällöin 

keskiöön nousevat usein instituutioiden arkiset, epäviralliset ja kirjoittamattomat säännöt ja 

toimintatavat. Tuomioistuimet ovat erityinen instituutio ja etnografinen tutkimuskohde, jossa 

toimijoiden väliset valtasuhteet sekä instituution säännöt ja käytännöt luovat kehykset kaikelle 

toiminnalle. Tuomioistuinten käytänteiden ja toimintakulttuurin ymmärtämisessä, sekä myös 

kyseenalaistamisessa, etnografia osoittautuukin hyödylliseksi. 

 
1 Conley – O’Barr 1990; Latour 2010; Gill 2019. 
2 Esim. Tiili 2016, s. 33. 
3 Walenta 2019, s. 2. 
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Aiemmissa, suomalaisia tuomioistuimia käsitelleissä empiirisissä tutkimuksissa on tarkasteltu 

muun muassa luottamusta oikeuslaitokseen4, koettua oikeudenmukaisuutta5, oikeudellisen 

päätöksenteon yhdenmukaisuutta eri tuomioistuimissa6 sekä oikeudenkäyntikuluja7 ja 

käräjäoikeuksien sovintomenettelyä8. Tutkimukset ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta 

perustuneet asiakirja-aineistoihin tai kyselylomakkeisiin. Oikeusantropologinen ja -sosiologinen 

näkökulma ja erityisesti laadulliset tutkimusmenetelmät ovat olleet tähänastisissa 

tuomioistuintutkimuksissa heikosti edustettuina.9 Suomalaisista oikeudenkäynneistä kerättyjä 

havainnointiaineistoja ovat kuitenkin hyödyntäneet tutkimuksissaan esimerkiksi Johanna 

Korpinen ja Tuija Kinnunen. Korpinen on tarkastellut lastensuojelun suullisia käsittelyjä 

hallinto-oikeudessa10, kun taas Kinnunen on tutkinut oikeustulkkausta11. Etnografisen 

tutkimusotteen hyödyntäminen suomalaisten oikeudenkäyntien tutkimisessa on kuitenkin 

kokonaisuudessaan pysytellyt marginaalisena. 

Etnografiseen tutkimusotteeseen kytkeytyvä paradigmojen ja itsestäänselvyyksien haastaminen12 

mahdollistaa oikeudenkäyntiin kiinteästi liittyvien käsitteiden, kuten asiantuntijuuden ja 

oikeussubjektin kriittisen tarkastelun. Hyödynnämme tässä kirjoituksessa etnografista 

tutkimusaineistoa, jonka toinen kirjoittajista (Cooke) on koonnut osallistumalla julkisiin 

rikosoikeudenkäynteihin, joissa on ollut osallisina henkilöitä eri vähemmistökulttuureista. 

Vähemmistön ja vähemmistökulttuurin käsitteet ovat laajoja, ja niillä tarkoitetaan ihmisryhmiä, 

jotka eroavat yhteiskunnan enemmistöstä, esimerkiksi fyysiseltä ulkonäöltään, traditioiltaan ja 

äidinkieleltään.13 Vähemmistö-enemmistö käsiteparia sovelletaan, kun viitataan eroihin paitsi 

vähemmistö- ja enemmistöryhmiin kuuluvien lukumäärissä myös niiden välisissä 

valtasuhteissa.14 Esittelemissämme aineistoesimerkeissä vähemmistökulttuurin edustajat ovat 

Suomeen ulkomailta muuttaneita henkilöitä, jotka eroavat valtaväestöstä muun muassa 

 
4 Blom 1970. 
5 Ervasti – de Godzinsky 2014. 
6 Sutela 2016. 
7 Ervasti 1997, 2005. 
8 Ervasti 2004. 
9 Ks. myös Ervasti 2007, s. 12–13. 
10 Korpinen 2008. 
11 Kinnunen 2013. 
12 Fabian 2001; Blommaert 2009, s. 438. 
13 Wagley – Harris 1958. 
14 Wirth 1945; Gleason 1991.  
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äidinkieleltään ja syntyperältään. Tutkimuksen kohteena olleissa oikeudenkäynneissä oli 

toisaalta osallisena myös Suomen sisäiseen vähemmistökulttuuriin lukeutuvia henkilöitä, 

romaneja, vaikka heidän oikeustapauksiinsa ei tässä artikkelissa viitatakaan.   

Artikkelin aluksi esittelemme lyhyesti etnografisen tutkimusotteen perusteita sekä sitä, miten 

etnografiaa on sovellettu etenkin oikeudenkäyntien tutkimisessa. Tämän jälkeen osoitamme 

aineistoesimerkkien avulla, minkälaista tietoa oikeudenkäyntietnografia tuottaa 

tutkimuskohteestaan. Ensimmäisessä analyysiluvussa tarkastelemme niin kutsutun kulttuurisen 

asiantuntijuuden (cultural expertise) rakentumista oikeudenkäynneissä ja tuomme esiin 

tapauksia, joissa silminnäkijätodistaja ja tulkit ovat päätyneet epävirallisiksi 

kulttuuriasiantuntijoiksi oikeudenkäynneissä. Toisessa analyysiluvussa tutkimme puolestaan 

oikeussubjektin toimijuuden määrittymistä suhteessa sukupuoleen ja kulttuuritaustaan. 

Osoitamme, että oikeudenkäynteihin sisältyvään käsitykseen autonomisesta ja kontekstistaan 

vapaasta oikeussubjektista liittyy heikkouksia, jotka tulevat esiin tarkasteltaessa esimerkiksi 

oikeudenkäyntiä, jossa vastaajan asemassa on luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttajanainen. 

Lopuksi tiivistämme artikkelin johtopäätökset sekä esittelemme potentiaalisia aiheita 

oikeudenkäyntietnografiseen jatkotutkimukseen.  

Tutkimuksessamme keskitymme tapaustutkimusperinteen mukaisesti yksittäisten tapausten 

analysointiin ilman pyrkimystä laajempaan yleistettävyyteen. Oikeusantropologisessa lain 

tutkimuksessa onkin perinteisesti viitattu ongelmatapaus-metodiin (trouble case method), jonka 

mukaan yksittäisten ongelmatapausten analysointi voi jopa paremmin kuvata yhteiskunnan 

todellisia konfliktien ratkaisukeinoja kuin kirjoitetut lait ja normit.15 Tämä näkökulma muistuttaa 

oikeusrealistisessa tutkimusperinteessä korostettua eroa tosiasiallisten oikeudellisten käytäntöjen 

(law in action) ja toisaalta muodollisen oikeuden (law in books) välillä.16  

Oikeudenkäyntietnografinen tapaustutkimus pureutuu esimerkkeihin lain arjesta ja siihen, miten 

oikeutta käytännössä yhteiskunnassa jaetaan. Yhteiskunnan muutokset, mukaan lukien 

kulttuurien monimuotoistuminen, todentuvat lainkäytön ruohonjuuritasolla, jolloin tutkimustieto 

näistä päivittäisistä lainkäytön neuvotteluista on ensiarvoisen tärkeää.  

 
15 Llewellyn – Hoebel 1941; Hoebel 1954. 
16 Pound 1910. 
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2. Etnografia tutkimusotteena ja -menetelmänä 

Etnografia on tieteenalojen rajat ylittävä tapa tehdä laadullista kulttuurintutkimusta ihmisten 

parissa. Se on paitsi tutkimusta ohjaava teoria ja metodologia, myös kenttätyön ja tutkijan 

tulkinnallisen prosessin tuloksena syntyvä kirjallinen tuotos.17 Vaikka etnografia on usein 

mielletty kaukaisten, vieraiden ja eksoottisten yhteisöjen tutkimukseksi, on etnografiaa tehty jo 

vuosisadan ajan myös länsimaisissa suurkaupungeissa.18 Nykymuotoisen etnografian isänä 

pidetty Bronislaw Malinowski määritti 1920-luvulla etnografisen tutkimuksen tavoitteeksi 

hahmottaa kulttuurille ominaisen käyttäytymisen ja ajattelun logiikka “sisältäpäin”, jolloin 

tutkija pyrkii ymmärtämään ilmiöitä tutkittavien näkökulmasta.19 

1970-80-luvuilta lähtien etnografia on ymmärretty tutkimusotteena ja metodologiana, ja sitä on 

sovellettu yhtä hyvin tutkijan oman kulttuurin kuin vieraiden kulttuurien tutkimuksessa. Myös 

käsitys kulttuurista on kokenut vuosikymmenten saatossa suuria muutoksia. Staattisen 

olemuksen sijasta kulttuuri ymmärretään nykyisin antropologi Clifford Geertzin tapaan 

dynaamisena symboli- ja merkitysjärjestelmänä, joka on aika- ja paikkasidonnainen ja jota 

tuotetaan ihmisten välisessä kommunikaatiossa, mutta johon vaikuttavat myös materiaaliset 

olosuhteet.20 Geertzin näkemys kulttuurista sosiaalisesti jaettuna tietona on vaikuttanut 

merkittävästi siihen, että etnografiassa keskitytään ihmisten kokemuksilleen antamille 

merkityksille.    

Nykyajan etnografista tutkimusta ei voi ymmärtää huomioimatta niin sanotun refleksiivisen 

käänteen vaikutusta kulttuuriantropologiassa ja muissa kulttuuritieteissä 1980-luvulta alkaen.21 

Etnografian refleksiivisyys viittaa prosessiin, jossa tutkija tiedostaa oman suhteensa 

tutkimusaiheeseensa ja tutkittaviinsa ja pohtii tiedonmuodostukseen vaikuttaneita tekijöitä 

tutkimustekstissään.22 Tutkijan harjoittaman refleksiivisyyden tarkoituksena on lisätä 

etnografisen tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä ja eettistä kestävyyttä.23 Refleksiivisen käänteen 

 
17 Paju ym. 2014, s. 30.  
18 Ks. Deegan 2001. 
19 Malinowski 1922. 
20 Ks. Geertz 1973.  
21 Clifford – Marcus 1986; Gould 2016, s. 16. 
22 Fingerroos 2003. 
23 Esim. Gould 2016. 
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seurauksena ymmärrys tutkijan merkityksestä tutkimuksen kululle korostui ja myös erilaisten 

kirjallisten keinojen hyödyntämiseen etnografisissa teksteissä alettiin kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota. Objektiivisen tarkkailijan sijaan tutkija alettiin siis nähdä tutkimusprosessiin 

aktiivisesti vaikuttavana toimijana, jonka persoonallinen kädenjälki näkyy tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa.  

Tämän päivän etnografinen tutkimus sijoittuu epistemologisesti sosiaalisen konstruktionismin 

piiriin, jossa tieto nähdään kielellisesti tuotettuna, sosiaalisesti paikantuneena ja 

kulttuurisidonnaisena ilmiönä.24 Samalla etnografinen tutkimusprosessi nojautuu vahvasti 

hermeneuttiseen perinteeseen, jossa tiedon nähdään syntyvän vuorovaikutteisessa ja muuttuvassa 

prosessissa tutkijan ja tutkittavien välillä. Etnografisessa tiedon tuottamisessa tutkija ei siis 

"löydä" tietoa, vaan rakentaa ymmärrystä ja tulkintoja maailmasta tiiviissä kanssakäymisessä 

tutkittavien ja heidän tulkintojensa kanssa.25 Etnografian tietokäsitys on siten suhteellinen, 

ajankohdasta ja paikasta riippuvainen ja subjektin mukaan muuttuva. Tähän etnografian 

tunnusmerkkiin ja teoreettiseen lähtökohtaan muun muassa antropologi ja historioitsija James 

Clifford viittaa puhuessaan etnografisen tiedon vaillinaisuudesta.26 Etnografinen tutkimustapa 

tuottaa siis vain osittaisia totuuksia: tulkintoja tutkimuskohteena olevan yhteisön tai ilmiön 

tietyistä piirteistä. 

Etnografisen tutkimuksen tieto rakentuu kohtaamisissa paitsi ihmisten myös materiaalisen 

ympäristön ja tekstuaalisten aineistojen kanssa. Aineiston hankinta, analyysi ja tulkinta 

kietoutuvat tiiviisti toisiinsa kulkien tutkimuksessa rinnakkain.27 Etnografisen tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa tiheää kuvausta jostain kulttuurisesta yhteisöstä tai ilmiöstä, mikä 

tarkoittaa pelkän kuvailun ylittävää analyysia tutkittavan ilmiön merkityksistä.28 Kenttätöiden 

ohella kirjoittamista on pidetty elimellisenä osana etnografista tutkimusta, viittaahan etnografia-

sanan alkuperäinen merkitys nimenomaan kirjoitettuun kuvaukseen kansasta.29 Kirjoittamista 

tapahtuu monessa vaiheessa, kun tutkija kenttä- ja haastattelumuistiinpanoista sekä muusta 

 
24 Heikkinen ym. 2005, s. 340–341. 
25 Campbell – Lassiter 2015.   
26 Clifford 1986. 
27 Rauhala 2019, s. 25–26; myös Kajander 2020, s. 45–46. 
28 Geertz 1973, s. 5–7. 
29 Etnografia on juonnettu kreikan kielen sanoista ethnos (kansa/ihmiset) ja graphein (kirjoittaa).  
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materiaalista alkaa muokata kirjallista esitystä. Tutkimustekstinä etnografia on vahvasti 

kirjoittajansa näköinen sekä tieteellisiltä että tyylillisiltä valinnoiltaan.30  

Monet tavat tehdä etnografista tutkimusta korostavat tutkijan osuutta tiedon tuottamisessa. 

Tutkija käyttää tulkinnallista valtaa läpi tutkimusprosessin, ja tästä syystä myös tutkijan 

refleksiivisyys oman tutkijaposition ja tutkimuksen eettisyyden suhteen kuuluu tärkeänä osana 

etnografiaan. 31 Tutkijan läheinen ja usein emotionaalinen yhteys tutkimuskohteeseen tarkoittaa, 

että eettisyyden tulisi olla sisäänkirjoitettuna etnografiseen tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. 

Etnografi Sirpa Lappalainen onkin kuvaillut etnografiaa eettiseksi kohtaamiseksi tutkittavien 

kanssa.32 Se tarkoittaa, että etnografia vaatii enemmän kuin tiettyjen moraalisten periaatteiden 

noudattamista, sillä kenttätöitä tehdään usein vaihtuvissa tilanteissa ja toisiinsa kietoutuvien 

suhdeverkostojen keskellä. Kirjoittamisen aikana eettisyyttä on vaikkapa haastateltavien 

anonymisointi ja tunnistetietojen häivyttäminen, mutta yhtä hyvin sen pohdinta, miten esittää 

tämä tai tuo tilanne kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla ja miten huomioida omat tunteensa 

kirjallisessa esityksessä. Oikeudenkäyntietnografiassa eettiset kysymykset ovat vahvasti esillä 

esimerkiksi luottamuksellista ja arkaa tietoa käsiteltäessä. 

3. Etnografia oikeudenkäyntien tutkimisessa 

Etnografinen ja kulttuuriantropologinen näkökulma tarkastelee lakia ja oikeuskäytäntöjä 

kulttuurisina ilmiöinä. Lain näennäisen objektiivisuuden sijaan antropologit ovat painottaneet 

sitä, että kirjoitettu laki ja oikeusinstituutiot ovat sosiaalisesti rakentuneita sekä tiettyyn 

kulttuuriseen kontekstiin ja aikaan paikantuvia ilmiöitä.33 Tähän näkökulmaan liittyy läheisesti 

oikeuskulttuurin käsite (legal culture), jolla viitataan muun muassa oikeuslaitoksessa ilmeneviin 

käytäntöihin ja ideologioihin.34 Oikeusantropologi Sally Engle Merryn mukaan instituutioiden 

oikeuskulttuuri heijastaa paitsi laajoja rakenteellisia toimintamalleja ja oikeusammattilaisten 

saamaa koulutusta, myös esimerkiksi heidän henkilökohtaisia mielipiteitään ja poliittisia 

sitoumuksiaan.35 Tuomioistuinten oikeuskulttuuria tutkimalla saadaan tietoa siitä, miten lakia 

 
30 Clifford 1986, s. 13–14. 
31 Hämeenaho – Koskinen-Koivisto 2014, s. 9. 
32 Lappalainen 2007. 
33 Rosen 2006, s. 5; Ballard 2007, s. 4.  
34 Merry 2010, s. 43, Friedman 1975. 
35 Merry 2010, s. 48. 
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käytännössä tulkitaan ja millaisiin oletuksiin esimerkiksi vastaajan sukupuolesta, kulttuurista ja 

toimijuudesta tulkinnat perustuvat. 

Tutkijat eri ihmistieteiden aloilta ovat hyödyntäneet etnografisia menetelmiä laajasti 

tarkastellessaan oikeudenkäyntejä esimerkiksi diskurssien ja performatiivisuuden kautta.36 John 

Conley ja William O’Barr ovat tutkineet oikeudenkäyntien kieltä ja valta-asetelmia 

Yhdysvalloissa ja osoittaneet muun muassa, että osapuolten uskottavuuden arviointi 

raiskausoikeudenkäynneissä pohjautuu ennakko-oletuksiin tietynlaisista sukupuolirooleista.37 

Guatemalan kansanmurhaa käsitellyttä oikeudenkäyntiä etnografisesti tutkinut Maria Garcia 

puolestaan kiinnitti huomiota oikeudenkäyntiä rasittaneeseen kommunikaatioristiriitaan.38 

Garcian mukaan oikeudenkäynnin diskursiiviset odotukset pohjautuivat valtaväestön 

kommunikaatiotapaan ja kieleen, mikä hankaloitti Ixil Maya vähemmistöön kuuluneiden 

todistajien lausuntojen tunnustamista. Sosiologi Lisa Flower on puolestaan tarkastellut 

ruotsalaisten puolustusasianajajien kehonkieltä heidän yrittäessään ohjata tuomioistuinten 

huomiota todistajanlausunnon aikana.39 Flowerin mukaan puolustusasianajajat osoittivat 

lojaaliutta päämiehilleen pienin, mutta merkitsevin elein muun muassa pudistamalla päätään 

asiantuntijalausunnon aikana.40 Lastensuojelun suullisia käsittelyitä suomalaisessa hallinto-

oikeudessa tutkinut Johanna Korpinen on niin ikään kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntien 

näytelmällisyyteen ja tutkinut sitä, miten eri osapuolet tuottavat asiantuntijuuttaan käsittelyiden 

aikana.41  

Etnografinen tutkimusote antaa välineitä oikeudenkäyntien syvälliseen, laadulliseen tutkimiseen 

ohjaamalla huomiota puheeseen, ihmisiin ja tapahtumakulkuihin, joista suuri osa jää lakikirjojen 

ja tuomioistuinten dokumentoinnin ulkopuolelle. Ihmismaantieteilijä Nick Gillin42 mukaan 

etnografia mahdollistaa lain kategorioiden ja prosessien asettamisen uuteen valoon, jossa lain 

sokeat pisteet ja juurtuneet ajattelutavat paljastuvat ja jossa ne voidaan haastaa. Etnografiaa 

 
36 Conley – O’Barr 1998; Philips 1998; Cole 2007; Korpinen 2008; Bens 2018; Flower 2018; Garcia 2019. 
37 Conley – O’Barr 1998. 
38 Garcia 2019. 
39 Flower 2018. 
40 Flower 2018, s. 12. 
41 Korpinen 2008. 
42 Gill 2019, s. 310. 
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onkin kuvattu antihegemoniseksi paradigmaksi43, joka hiljalleen ja pienin pensselinvedoin 

mahdollistaa jopa lain uudelleenmäärittelyn44.  

Tässä artikkelissa hyödynnämme etnografista tutkimusotetta oikeudenkäyntien tutkimisessa ja 

esitämme, että etnografisen, kulttuurin mikrotason ilmiöihin keskittyvän tutkimustavan avulla 

saadaan arvokasta tietoa tuomioistuinten oikeuskulttuurista ja siitä, miten kulttuuri, 

asiantuntijuus ja toimijuus näkyvät suomalaisissa rikosoikeudenkäynneissä, joissa on mukana 

vähemmistökulttuurien edustajia. Artikkelissa hyödynnettävä aineisto koostuu muistiinpanoista, 

joita toinen kirjoittaja on laatinut seuraamistaan kolmestakymmenestäkahdeksasta julkisesta 

rikosoikeudenkäynnistä yhdessä suomalaisessa käräjäoikeudessa ja yhdessä hovioikeudessa. 

Oikeudenkäynneissä oli osallisina henkilöitä vähemmistökulttuureista joko vastaajan tai 

asianomistajan asemissa. Seuratut oikeudenkäynnit vaihtelivat kestoltaan muutamasta tunnista 

viiteentoista päivään ja ne ajoittuvat vuosille 2014–2018. Aineistoon kuuluu lisäksi 

tuomioistuinten laatimat tapausten kirjalliset tuomiot sekä kuuden haastattelun litteraatit. 

Tuomarin, juristin, oikeudenkäynnin tulkin sekä kahden syyttäjän haastattelut mukailivat 

puolistrukturoitua haastattelumetodia45 ja jokainen niistä kesti noin tunnin verran. Tutkijan 

tekemät tulkinnat nojaavat aineiston yksityiskohtaiseen tuntemiseen ja analyysia on ohjannut 

aineistolähtöinen teemoittelu.46 Aineistoa on siis aluksi tarkasteltu joukkona erillisiä havaintoja, 

minkä jälkeen tutkija on pyrkinyt nimeämään havaintoja yhdistäviä teemoja. Teemojen väljästä 

nimeämisestä (“kulttuuripuhe oikeudenkäynneissä”, ”oikeudenkäynnin toimijat”) on puolestaan 

edetty havaintojoukkojen täsmällisempään käsitteellistämiseen (”kulttuurinen asiantuntijuus”, 

”oikeussubjekti”). Aiempi teoria on ohjannut käsitteellistämistä, ja vaikka analyysi on 

aineistolähtöistä, aineiston tulkinta ja teorianmuodostus ovat lopulta edenneet syklimäisesti, 

toinen toistaan ohjaten ja vahvistaen.47  

Aineiston keränneellä tutkijalla (Cooke) ei ollut taustalla oikeustieteellisiä opintoja tai aiempaa 

tuntemusta oikeudenkäynneistä tutkimusaineiston keruun alkaessa. Oikeudenkäynnit 

näyttäytyivät siis vieraana kenttänä, jonka logiikkaan ja toimintakulttuuriin tutkija hiljalleen 

 
43 Blommaert 2009, s. 438. 
44 Latour 2010, s. 199. 
45 Davies 2002, s. 94–95. 
46 Vrt. Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 122. 
47 Vrt. Lappalainen 2007b, s. 13. 



10 
 

tutustui havainnoinnin ja osallistumisen kautta. Etenkin tutkimuksen alussa korostuva etäinen 

suhde tutkittavaan ilmiöön mahdollistaa parhaassa tapauksessa sen, että tutkija kykenee 

kyseenalaistamaan sellaisia ilmiöön liittyviä käytänteitä ja rooleja, jotka näyttäytyvät 

itsestäänselvyyksinä tutkittaville.48 Toisaalta ulkopuolisuus näkyi haasteina esimerkiksi tiedon 

saatavuudessa ja tutkimusaiheen kannalta mieluisten oikeudenkäyntien löytämisessä. Tieto 

tulevista oikeudenkäynneistä löytyi joko fyysisesti oikeustalon seinältä tai käräjäsihteerille 

soittamalla. Koska oikeudenkäynnin julkisissa tiedoissa ei kuitenkaan mainita vastaajan tai 

asianomistajan kansalaisuutta, etnisyyttä tai äidinkieltä, henkilön vähemmistökulttuuritausta ei 

tullut tutkijalle etukäteen ilmi. Tutkittavat oikeudenkäynnit valikoituivat siis varsin naiivia, 

joskin enimmäkseen toimivaa metodia hyödyntäen, kun tutkija valitsi oikeudenkäynnin 

asianosaisen nimen perusteella. Huomio kiinnittyi nimiin, joita tutkija piti poikkeavina 

tyypillisistä valtaväestön nimistä ja päätyi näin seuraamaan oikeudenkäyntejä, joissa oli 

osallisina esimerkiksi turvapaikanhakijoita, maahanmuuttotaustaisia Suomen kansalaisia ja 

romaneja.  

Etnografisen tutkimukseen tarvitaan yleensä tutkittavien suostumus, mutta osallistuva 

havainnointi julkisissa tiloissa ja tapahtumissa voi olla mahdollista myös ilman tutkittavien 

erillistä suostumusta.49 Tutkimuksen alussa oikeustaloa ja sen henkilökuntaa informoitiin 

tutkimuksesta, mutta oikeudenkäyntiin osallistuneilta henkilöiltä ei pyydetty erikseen 

suostumusta tutkimukseen osallistumiseen. Oikeudenkäyntien julkisuusperiaate ja 

tuomioistuinten toiminnan laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus antavat kuitenkin vahvat 

perusteet etnografisen tutkimuksen sallimiselle.50 Tutkittavien anonymiteetin suojaamiseksi 

emme tuo esiin oikeustapausten tarkkoja tunnistetietoja, kuten diaarinumeroita, ja viittaamme 

tutkimusaineistossa esiintyviin henkilöihin joko pseudonyymeillä tai ammattinimikkeillä. 

Oikeustapauksiin liittyvien arkaluontoisten asioiden johdosta tutkittavien henkilöllisyyden 

suojaaminen oli tutkimuksen keskeinen eettinen periaate.  

4. Kulttuurinen asiantuntijuus oikeudenkäynneissä 

 
48 Hammersley – Atkinson 2007, s. 9, 87–89. 
49 AAA Statement on ethics 2012. 
50 Ks. myös Nader 1972, s. 304–305. 
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Kulttuurisesti monimuotoisessa Suomessa eri kulttuuritaustoihin liittyvät kysymykset ja 

epäselvyydet tulevat esiin myös oikeusasioita ratkottaessa. Kulttuurinen asiantuntijuus viittaa 

antropologin tai muun kulttuuriasiantuntijan tarjoamaan tietoon, joka liittyy oikeusasian 

osapuolen kulttuuritaustaan, ja sitä on hyödynnetty muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa 

maaoikeus-, turvapaikka- ja rikosasioissa.51 Henkilön kulttuuritaustaan viittaaminen etenkin 

rikosoikeudenkäynneissä on arvatenkin kiisteltyä. Useat tutkijat ovat huomauttaneet, ettei 

kulttuuriin tule vedota esimerkiksi naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan selittämisessä, sillä 

näin tehtäessä vähemmistökulttuurien sisäisiä ryhmiä (miehet, naiset, lapset) kohdeltaisiin 

epätasa-arvoisesti.52 Kulttuuritaustaan liittyvien seikkojen esiintuominen voi kuitenkin tietyissä 

tapauksissa auttaa ymmärtämään teon kontekstia paremmin, jolloin esimerkiksi tekijän motiivien 

ja teon motittavuuden arviointi onnistuu perusteellisemmin.53 

Sosiaaliantropologian professori Annika Rabo on tutkinut kulttuurisen asiantuntijuuden käyttöä 

ruotsalaisissa tuomioistuimissa, joissa sitä on hyödynnetty saamelaisten, romanien ja 

maahanmuuttajien oikeudenkäynneissä.54 Rabon mukaan kulttuurisen asiantuntijuuden 

hyödyntäminen on Ruotsissa epäsäännöllistä, eikä käsitteen sisällöstä ole käyty riittävää 

monitieteellistä keskustelua. 55 Usean muun tutkijan tapaan Rabo nostaa esiin myös kulttuurin 

käsitteeseen liittyviä ongelmia. 56 Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tieteenalalla kulttuurit 

ymmärretään monisyisinä ”merkitysten verkostoina”57, jotka näyttäytyvät jäsenilleen eri tavoin, 

ja jotka ovat jatkuvassa muutoksessa. Oikeudessa kulttuurista puhuminen näyttäisi kuitenkin 

johtavan yksinkertaistaviin ja essentialisoiviin esityksiin vähemmistökulttuureista ja niihin 

kuuluvista henkilöistä.58 Esimerkiksi eräässä aineistomme oikeudenkäynnissä syyttäjä 

kyseenalaisti asianosaisen aseman alistettuna afgaaninaisena muun muassa sillä perusteella, ettei 

nainen pukeutunut enää peittävään huiviin. Myös useat kulttuuriasiantuntijoina toimineet 

antropologit ovat kokeneet oikeudenkäynneissä painetta tällaiseen yksinkertaistavaan puhetapaan 

 
51 Holden 2011, 2019; Rosen 2017. 
52 Coleman 1996, 2001; Phillips 2007; Frick 2014. 
53 Renteln 2004, 2014; Lernested 2007; Parekh 2014. 
54 Rabo 2019. 
55 Rabo 2019, s. 8, 12. 
56 Rabo 2019, s. 11. 
57 Geertz 1973, s. 5. 
58 Volpp 1996; Coffman 2007; Phillips 2007. 
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antaessaan lausuntoja kulttuureista.59 Vaikka oikeudenkäyntejä leimaava pyrkimys selkeisiin 

vastauksiin ja resurssitehokkuuteen yhdistyy hankalasti kulttuuriantropologisen 

tiedonmuodostuksen keskeisiin ajatuksiin esimerkiksi refleksiivisyydestä ja relativismista60, on 

kulttuurisen asiantuntijuuden potentiaali laajalti tunnistettua etenkin Pohjois-Amerikassa, 

Britanniassa ja Australaasiassa61.  

Suomessa kulttuurisen asiantuntijuuden käytöstä oikeudenkäynneissä ei ole juuri keskusteltu, 

vaikka asiantuntijatodisteluun onkin kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. 

Asiantuntijatodisteluun liittyviä säännöksiä muutettiin vuoden 2016 alusta alkaen niin, ettei 

aiempaa jakoa asiantuntijatodistajan ja asiantuntevan todistajan välillä enää ole.62 Uudistuksen 

astuttua voimaan oikeudenkäynneissä on ollut mahdollista kuulla asiantuntijatodistajia, joita 

nimeävät sekä tuomioistuimet että asianosaiset. Tutkimusaineiston oikeudenkäynneissä 

kulttuuriasiantuntijoita asiantuntijatodistajina ei kuitenkaan hyödynnetty. Haastatelluista 

asianajajasta, tuomarista, kahdesta syyttäjästä ja tulkista ainoastaan tulkki kertoi muistavansa 

uraltaan oikeudenkäynnin, jossa hyödynnettiin ulkopuolisen tahon kulttuurista asiantuntijuutta. 

Etnografinen aineistomme havainnollistaa kuitenkin, miten epävirallista kulttuurista 

asiantuntijuutta tuotetaan ja hyödynnetään rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä.63 

Aineistomme sisältää esimerkkejä tapauksista, joissa silminnäkijätodistajaa ja tulkkeja kohdeltiin 

ajoittain eräänlaisina kulttuuriasiantuntijoina. Silminnäkijätodistaja sai merkittävän roolin 

kulttuurin selittäjänä oikeudenkäynnissä, jossa puitiin väkivaltaista selkkausta kahden 

turvapaikanhakijan välillä. Turvapaikanhakijat ja todistaja asuivat kaikki epäillyn rikoksen 

tapahtuma-aikana vastaanottokeskuksessa ja heihin viitattiin oikeudenkäynnin kuluessa kurdeina. 

Oikeudenkäyntiin johtaneessa selkkauksessa miehet olivat joutuneet keskinäiseen tappeluun, 

jossa toinen heistä oli käyttänyt aseenaan pieniä saksia. Puolustusasianajaja piti tapausta törkeänä 

pahoinpitelynä, kun taas syyttäjä väitti, että kyseessä oli tapon yritys. Tukeakseen tulkintaansa 

tapon yrityksestä syyttäjä korosti tappelun aikana esitettyjen suullisten tappouhkausten 

 
59 Clifford 1988, s. 318–22; Schwandner-Sievers 2005. 
60 Good, 2008, s. 57, Holden 2011b, s. 204. 
61 Holden 2019b, 195. 
62 Rautio – Frände 2016. 
63 Ks. myös Cooke 2019. 
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merkitystä. Syyttäjän mukaan saksia käyttänyt mies oli toisen miehen kimppuun hyökätessään 

uhannut tappavansa hänet, mikä todistaa tilanteeseen liittyneen tappotarkoituksen. 

Tappouhkausten esittäjästä ja ajoituksesta käytiin siis keskustelua oikeudessa ja vastaaja väitti, 

että tappouhkauksia oli esitetty myös molemmin puolin. Syyttäjä kysyi selkkauksessa paikalla 

olleelta todistajalta tappouhkausten esittäjästä, määrästä ja ajoituksesta useita kysymyksiä, minkä 

seurauksena todistaja vaikutti hämmentyneeltä. Todistaja ihmetteli syyttäjän kiinnostusta 

tappouhkauksiin liittyen ja kertoikin, ettei hänen mielestään tappouhkausta tule ottaa kovin 

vakavasti. Todistaja sanoi, että ”heidän kulttuurissaan” tappouhkauksen esittäminen ei nimittäin 

tarkoita sitä, että henkilö olisi todellisuudessa tappamassa ketään. Väitteensä tueksi todistaja 

kertoi: 

Voin antaa esimerkin. Kun lapsina leikimme ulkona, äiti saattoi kutsua meidät 

sisälle huutamalla ”tulkaa sisälle tai tapan teidät”. Se on vain tapa, ei se tarkoita 

mitään vakavaa.   

Todistajalta kysyttiin myös selkkaukseen johtaneesta sanaharkasta, jossa tappelun osapuolet 

olivat ilmeisesti puhuneet loukkaavasti toisen osapuolen naispuolisista perheenjäsenistä. 

Todistaja vahvisti asian ja kertoi vielä, että ”Meidän kulttuurissa voi loukata toisen uskontoa, 

mutta ei sisaruksia ja äitiä, se on kunnian asia”. Lopulta käräjäoikeus päätyi siihen, että kyseessä 

oli törkeä pahoinpitely, ja se lausui tapauksesta tuomiossaan seuraavasti: 

asianomistajan, vastaajan ja todistajan kertomuksilla on selvitetty, että vastaaja ja 

asianomistaja ovat kumpikin puhuneet rumasti toisen lähisukulaisista. Lisäksi 

ainakin vastaaja on sanonut asianomistajalle tappavansa tämän. Toisaalta on 

kerrottu, että vastaajan ja asianomistajan kulttuurissa on aika helpostikin tapana 

sanoa, että tappaa toisen ilman, että tarkoitetaan sellaista. Käräjäoikeus katsoo, 

että vastaajan ja asianomistajan kulttuuritausta tulee ottaa huomioon lausumien 

merkitystä arvioitaessa, mutta toisaalta asiassa ei ole esitetty jutun ulkopuolista 

selvitystä siitä, miten näitä lausumia tulee heidän kulttuurissaan tulkita. Todistajan 

mukaan heidän kulttuurissaan voi loukata uskontoa mutta ei lähisukulaisia. Joka 

tapauksessa sekä vastaaja että asianomistaja ovat kurdeja, joten heillä on 
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samanlainen kulttuuritausta ja he mitä todennäköisimmin ymmärtävät samalla 

tavalla toisiaan. 

Käräjäoikeus päätteli siis, että asianosaisten kulttuuritaustat tulee huomioida tapauksen 

rikosoikeudellisessa arvioinnissa. Lausunnon mukaan tapauksessa ei ole hyödynnetty 

ulkopuolista asiantuntijuutta, mutta tuomiossa nojataan todistajan tulkintaan lähisukulaisten 

loukkaamisen merkityksestä ”heidän kulttuurissaan”. Lisäksi käräjäoikeus tukeutuu todistajan 

lausumaan tappouhkausten tavanomaisuudesta, vaikka tiedon alkuperä on tuomiotekstissä 

piilotettu passiivin taakse (”toisaalta on kerrottu, että”). Passiivi-muodon käyttäminen voikin olla 

yksi kielellisistä keinoista, joita tuomioistuimet hyödyntävät saadakseen epävirallisen 

kulttuurisen asiantuntijuuden helpommin käyttöönsä.64 Tuomiotekstejä, kuten muidenkin 

byrokraattisen instituutioiden dokumentteja, leimaa myös pyrkimys kollektiivisen äänen 

korostamiseen (”käräjäoikeus katsoo”) uskottavuuden luomiseksi, jolloin instituution yksilöiden 

toimijuus hämärtyy.65 Oikeudenkäyntien tutkiminen etnografisesti mahdollistaa kuitenkin 

yksittäisten henkilöiden ja heidän toimintansa tarkan havainnoinnin siinä ympäristössä, josta 

tuomiotekstit välittävät vain osan. 

Haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin perusteella silminnäkijätodistajan lisäksi myös 

tulkeilla voi olla merkittävä rooli paitsi kielellisten myös kulttuuristen epäselvyyksien 

ratkomisessa oikeudenkäynneissä. Haastattelun antanut syyttäjä olikin huolissaan tulkkien roolin 

hämärtymisestä, ja hän kertoi, että: ”Joskushan niitä [tulkkeja] käytetään oikeasti ihan väärin 

oikeudenkäynneissä. Saatetaan tulkilta kysyä, että onks se näin? Ja silloin mennään kyllä ihan 

pieleen.” Oikeudenkäyntietnografisten havaintojen mukaan tulkeilta toivottiinkin toisinaan 

tarkennuksia, jotka eivät liittyneet ainoastaan sanotun kääntämiseen. Erään oikeudenkäynnin 

aikana käytiin lyhyt ja triviaali, mutta varsin kuvaava sananvaihto liittyen kahteen nimeen, jotka 

esiintyivät todistajan kertomuksessa: 

Tuomari: Nimet Ahmed ja Ahmad esiintyvät kertomuksessa, kumpi on oikein? 

Tulkki1: Onko kysymys tulkille vai todistajalle? [Tuomari ei vastaa, tulkki1 

kääntää lopulta kysymyksen todistajalle] 

 
64 Cooke 2019. 
65 Vrt. Hull 2012; Barrera 2018. 
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Todistaja: [vastaa kurdin kielellä] 

Tulkki1: [selittää suomeksi kahden kirjoitusasun eroista yleisesti] 

Tulkki2: niin siis tämä oli tulkin oma näkemys, todistaja sanoi, että ”en tiedä, 

meillä päin sanotaan vain Ahmediksi, en tiedä miten se kirjoitetaan” 

Ylläesitetyn kaltaisiin tulkin (tulkki1) tarjoamiin lisäyksiin suhtauduttiin aineistomme 

oikeudenkäynneissä suopeasti, vaikka oikeustulkkauksen ihanteena usein pidetäänkin tulkin 

näkymättömyyttä66. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ohjeiden mukaan ”Tulkin tehtävä 

oikeudessa on puhtaasti viestinnällinen”, ja myös Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 § korostaa 

tulkin puolueettomuutta.67 Tulkkien rooliin oikeudenkäynneissä liittyykin monenlaisia odotuksia, 

joissa korostuu vaade toisaalta neutraaliuteen ja sanatarkkaan käännökseen, mutta toisinaan 

myös kulttuuristen merkitysten avaamiseen.68 Tutkijat ovatkin kyseenalaistaneet tulkin roolin 

persoonattomana viestin välittäjänä ja huomauttaneet, että tulkki on viestintätapahtumassa 

aktiivinen osallistuja, jonka tehtävänä on keskustelun osapuolten välisen ymmärryksen 

luominen.69 Tulkkien toimintaan liittyviä monenlaisia odotuksia korosti myös haastattelun 

antanut tulkki (tulkki2 yllä). Hän kertoi, että hänelle on toisinaan esitetty kysymyksiä, jotka eivät 

liity ainoastaan kieleen vaan laajemmin asianosaisen kulttuuritaustaan. Tulkki kuitenkin lisäsi: 

Mutta joskus kun näen tarpeen, niin ihan itse sanon siihen väliin, jos minusta 

tuntuu, että toinen ei näytä ymmärtäneen sitä asiaa, niin itse sitten sanon siihen 

että, tulkki kommentoi ja sitten selitän asian ja tulkkaan sen saman minkä 

kommentoin myös tällä toisella kielellä, sitten se helpottaa sitä, vältytään 

kymmeniä minuutteja kestäviltä lisäkysymyksiltä. 

Eräässä oikeudenkäynnissä kyseinen tulkki muun muassa selvensi, että puhuessaan ”veljistään”, 

vastaajat eivät todennäköisesti viitanneet biologisiin perheenjäseniinsä, vaan läheisiin ystäviinsä. 

Useissa oikeudenkäynneissä tulkin tekemät täsmennykset näyttivätkin sujuvoittavan prosessia, 

joskin tulkkien – samoin kuin silminnäkijätodistajien – käyttämiseen kulttuurinasiantuntijoina 

yleisemmin liittyy myös ongelmia. Kielellinen yhteys esimerkiksi tulkin ja vastaajan välillä ei 

 
66 Wadensjö 1998, s. 67; Berk-Seligson 2017, s. 53. 
67 Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2001; Oikeudenkäymiskaari 4/1734 
68 Hale 1996, s. 65–67; Rycroft 2011. 
69 Roy 2000, s. 3; Jacobsen 2003. 
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nimittäin ole tae siitä, että he jakaisivat samanlaisen kulttuuritaustan. Esimerkiksi haastateltu 

tulkki oli asunut Suomessa jo vuosia, minkä lisäksi hänen sukupuolensa ja sosioekonominen 

asemansa vaikuttivat erottavan hänet vastaajista aineistomme oikeudenkäynneissä. Toisaalta, 

vaikka esimerkiksi silminnäkijätodistaja ja oikeudenkäynnin asianosaiset jakaisivat 

samankaltaisen kulttuuritaustan, on tietty etninen identiteetti yksinään heikko perusta 

kulttuuriasiantuntijana toimimiseen oikeudessa.70 

Oikeudenkäyntietnografian avulla tavoitetut esimerkit viittaavat siihen, että suomalaisissa 

oikeudenkäynneissä kaivataan asiantuntijuutta kulttuurikysymyksissä. Nyt tarpeeseen vastataan 

esimerkiksi hyödyntämällä silminnäkijätodistajan tai tulkin näkemyksiä ilman, että heidän 

kaksoisrooliinsa sekä oikeudenkäynnin todistajana/tulkkina että asiantuntijana kiinnitetään 

riittävästi huomiota. Kulttuurisen asiantuntijuuden perustaminen vahvemmin tieteellisiin 

lähteisiin voisi tuoda oikeudenkäyntien ”kulttuuripuheeseen” nykyistä enemmän selkeyttä ja 

luotettavuutta sekä vähentää liiallisia yksinkertaistuksia kulttuureista puhuttaessa. Törkeässä 

pahoinpitelytapauksessa käräjäoikeus esimerkiksi siteerasi silminnäkijätodistajan näkemystä 

siitä, että ”heidän kulttuurissaan” uskontoa voi loukata, mutta lähisukulaisia ei. Kommentti voi 

hyvinkin heijastella sekulaarin kurdin näkökantaa, mutta väitteen ulottaminen laajemmin 

“kurdikulttuuriin” vaikuttaa kyseenalaiselta. Lisäksi käräjäoikeus lausui, että ”sekä vastaaja että 

asianomistaja ovat kurdeja, joten heillä on samanlainen kulttuuritausta”. Asianosaisten 

kulttuuritaustoista ei kuitenkaan oikeudenkäynnin aikana esitetty lainkaan tarkentavia 

kysymyksiä “kurdikulttuurin” valtavasta laajuudesta ja maantieteellisestä hajanaisuudesta 

huolimatta71. 

5. Oikeudenkäyntien autonominen ja kulttuuriton oikeussubjekti 

Oikeudenkäynnit ovat tapahtumia, joita leimaa selkeä prosessijärjestys ja erityinen roolijako. 

Tapahtuman keskiössä ovat rikosasian vastaajan ja asianomistajan asemissa olevat 

oikeussubjektit, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista oikeudenkäynnissä päätetään. Vaikka 

oikeussubjektit luonnollisesti vaihtuvat oikeudenkäynnistä toiseen, pysyy lain ymmärrys 

oikeussubjektista varsin muuttumattomana. Suomalaisiin oikeudenkäynteihin, kuten 

 
70 Caughey 2009, s. 326; Holden 2011b, s. 209–210. 
71 Galip 2015. 
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länsimaiseen oikeustraditioon yleensä, liittyy nimittäin olennaisesti ajatus yksilöllistyneestä 

vastuusta sekä vahvasta autonomisesta oikeussubjektista.72 Kaius Tuori puhuu modernin 

oikeuden syvärakenteesta, jossa oikeussubjekti on yksi merkittävä peruskategoria.73 

Oikeussubjekti-käsitteen juuret ovat yksityisoikeudessa, eivät siis esimerkiksi rikos- tai 

julkisoikeudessa, ja yksi käsitteen heikkouksista on, että se hankaloittaa vähemmistöjen 

oikeusaseman ymmärtämistä.74 Lain olettama oikeussubjekti on sosiaalisesta kontekstistaan 

irrotettu, hyper-rationaalinen toimija, joka on teoriassa myös sukupuoleton ja kulttuuriton.75 

Oikeudenkäyntietnografiassa huomio kiinnittyi ajoittain kuitenkin laissa oletetun oikeussubjektin 

ja toisaalta oikeussalissa havaitun toimijan väliseen epäsuhtaan. Erityisen selvästi tämä epäsuhta 

tuli esiin tapauksessa, jossa käsiteltiin Afganistanista Suomeen tulleen pariskunnan törkeää 

petosasiaa. 

Pariskunta, jonka osapuoliin viittaamme nimillä Ali Sayed ja Mariam Sayed, oli haastettu 

oikeuteen epäiltynä törkeästä petoksesta sosiaalietuuksien perusteettomaan vastaanottamiseen 

liittyen. Syyttäjän mukaan pariskunta oli saanut vuosien ajan sosiaalietuuksia, vaikka heidän 

ulkomaisilla tileillään olleet varat eivät olisi etuuksiin todellisuudessa oikeuttaneetkaan. 

Pariskunta oli sittemmin eronnut ja oikeudessa heillä molemmilla oli omat asianajajansa. Ali 

Sayed myönsi syyllistyneensä petokseen, kun taas Mariam Sayed kiisti syytteet vedoten ennen 

kaikkea tietämättömyyteensä. Mariam Sayedin puolustus painotti, että nainen oli luku- ja 

kirjoitustaidoton sekä kulttuurissaan monella tapaa miehelleen alisteinen. Puolustus väitti, ettei 

naisella ollut sanan sijaa perheen talousasioiden hoidossa, jolloin hänen osallisuutensa epäillyssä 

rikoksessa tulisi ymmärtää huomattavasti miestä vähäisemmäksi. Oikeudenkäynnissä väittämiä 

Sayedien kulttuuritaustasta teki siis ennen kaikkea Mariam Sayedin puolustusasianajaja. Tämän 

tapauksen analyysissa emme kuitenkaan kiinnitä enempää huomiota kulttuurisen 

asiantuntijuuden rakentumiseen. 

Kaksipäiväisen oikeudenkäynnin aikana pariskunnan tarinan yksityiskohtia käytiin läpi ja 

etenkin Mariam Sayedin tahallisuutta viranomaisten harhauttamisessa arvioitiin. Pariskunnan 

aikaan Suomessa liittyi useita vaiheita ja evättyjä turvapaikkahakemuksia, ja eräs 

 
72 Grear 2011; Glenn 2014, s. 147–151. 
73 Tuori 2000, s. 213. 
74 Kurki 2018. 
75 Grear 2011, s. 44, ks. myös Cooke 2017. 
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merkittävimmistä käänteistä oli, kun Mariam Sayed otettiin ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmän piiriin yhdessä pariskunnan lapsen kanssa. Ihmiskauppaepäily sai alkunsa 

muutamia vuosia parin Suomeen saapumisen jälkeen, kun Mariam Sayed kertoi 

sosiaalityöntekijälle epäilevänsä, että hän on todellisuudessa nuorempi kuin mitä Suomen 

viranomaiset olettivat. Mariam Sayedille tehty käden ja hampaiden luuston kehitykseen 

perustunut iänmääritys arvioikin naisen olleen todennäköisesti alaikäinen avioparin saapuessa 

Suomeen. Iänmääritys, jonka luotettavuudesta kiisteltiin oikeudessa, johti siihen, että 

pariskunnan avioliitto mitätöitiin ja ihmiskaupan uhrin asemaan perustuneet toimet Mariam 

Sayedin kohdalla aloitettiin. 

Ali Sayedin kuultua ihmiskauppaepäilystä hän kiisti syytteen jyrkästi ja kertoi oman versionsa 

tapahtumienkulusta poliisille. Hän kertoi, että heidän Suomen viranomaisille antamansa tarina 

lähtömaastaan, matkareitistään, varallisuudestaan ja nimistään oli valheellinen, ja että he olivat 

todellisuudessa asuneet laillisesti Venäjällä vuosia ennen Suomeen saapumistaan. Ali Sayed tuki 

kertomustaan kirjallisilla todisteilla, joiden mukana olivat muun muassa pariskunnan passit. 

Mariam Sayedin passiin merkitty syntymävuosi tuki Ali Sayedin väitettä siitä, että Mariam 

Sayed oli ollut täysi-ikäinen heidän saapuessaan Suomeen. Uuden käänteen seurauksena Mariam 

Sayed poistettiin ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, johon liittyneet kustannukset olivat 

kuitenkin ennättäneet nousta jo yli sataantuhanteen euroon. Mariam Sayed kertoi oikeudessa 

kuitenkin uskovansa, että Ali Sayedin esittämät passit olivat väärennöksiä ja että hän oli 

Suomeen saapuessaan alaikäinen. 

Tuomiossaan käräjäoikeus, ja myöhemmin myös hovioikeus, päätyivät siihen, että Ali ja Mariam 

Sayed olivat molemmat syyllistyneet törkeään petokseen. Sayedit saivat ehdolliset 

vankeustuomiot, minkä lisäksi heidän tuli yhdessä korvata väärin perustein maksetut 

sosiaalietuudet takaisin Maahanmuuttovirastolle. Kulut, jotka koituivat Mariam Sayedin saamista 

palveluista ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä määrättiin hänelle itselleen korvattaviksi. 

Lopulta Ali Sayedille kertyi korvattavaa noin 20000 euron edestä, kun taas Mariam Sayedilta 

vaaditut korvaukset nousivat melkein 170000 euroon. 

Mariam Sayedin osuutta rikoksessa arvioidessaan tuomioistuimet eivät siis kyseenalaistaneet 

hänen asemaansa autonomisena oikeussubjektina, joka toimi laskelmoidusti petoksen 
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suunnitellussa ja toteutuksessa. Uusintaessaan hegemonista käsitystä vahvasta oikeussubjektista 

tuomioistuimet eivät kyenneet ottamaan huomioon Mariam Sayedin asemaan kuitenkin selvästi 

liittyneitä haavoittuvuustekijöitä. Martha Fineman on kirjoittanut haavoittuvasta toimijasta 

(vulnerable subject), joka tulisi hänen mukaansa ottaa nykyistä paremmin huomioon 

yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuten sosiaalipolitiikassa ja laissa. 76 Finemanin mukaan 

autonomisuuden sijaan haavoittuvuuden tulisikin olla ihmisyyttä määrittävä universaali piirre, 

minkä huomioimalla liberaalit yhteiskunnat herkistyisivät olemassa oleville materiaalisille, 

kulttuurisille ja sosiaalisille eroavaisuuksille. 77 Mariam Sayed oli oletettavasti luku- ja 

kirjoitustaidoton, hän oli kasvanut korostuneen patriarkaalisessa ympäristössä, elänyt 

epävarmuudessa jo vuosia, sekä ollut lukuisten eri avustajien ja sosiaalityöntekijöiden 

edustamana maassa, joka oli hänelle todennäköisesti entuudestaan vieras. Oikeudenkäynnin 

aikana Mariam Sayed tarvitsi toistuvasti taukoja, hän vastasi esitettyihin kysymyksiin usein 

epävarmasti ja poistui myös salista itkien kesken käsittelyn. Hegemoninen käsitys 

oikeussubjektista jättääkin huomiotta paitsi tällaisia yksilön haavoittuvuustekijöitä78, myös sen, 

että oikeussubjektin toimintaa ohjaavat usein monet tahot (avustajat, viranomaiset yms.). Mariam 

Sayedin puolustus painotti oikeudenkäynnissä, että olisi kohtuutonta edellyttää Mariam Sayedin 

olevan vastuussa kuluista, jotka aiheutuivat hänen ajastaan ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmässä. Puolustuksen mukaan iänmäärityksen suorittamisen jälkeen Mariam 

Sayediin kohdistuneet toimet tapahtuivat nimittäin varsin automaattisesti ja korostuneen 

viranomaisvetoisesti.   

Mariam Sayedin tapauksessa hegemoniseen oikeussubjektiuteen liittyi selvästi oletus sellaisesta 

vahvasta ja riippumattomasta yksilön toimijuudesta, mitä esimerkiksi kulttuuriantropologiassa on 

kritisoitu jo pitkään. Tutkijat ovat huomauttaneet, ettei toimijuutta tule ymmärtää kontekstistaan 

irralliseksi yksilön ominaisuudeksi, vaan aina valtakysymyksiin ja ympäröiviin sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin rakenteisiin kiinnittyväksi.79 Toimijuus on sosiokulttuurisesti välittyvä kyky 

toimia80, joka ei palaudu vapaaseen tahtoon tai ajatukseen yksilön ”äänestä”81. Ilana Gershon on 

 
76 Fineman 2008. 
77 Fineman 2008, s. 4. 
78 Fineman 2008. 
79 Ortner 1997, s. 146; 2006; Kockelman 2007. 
80 Ahearn 2001, s. 112. 
81 Comaroff – Comaroff 1997, s. 48. 
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kritisoinut uusliberalismiin kytkeytyvää ymmärrystä toimijuudesta, joka hänen mukaansa 

heijastelee markkinalogiikkaa, jossa yksilöt nähdään itseään taidokkaasti säätelevinä 

pienyrityksinä. 82 Gershon peräänkuuluttaakin antropologisen näkökulman hyötyä tällaisen 

yksinkertaistavan toimijuuskäsityksen haastamisessa. Gershonin mukaan antropologialle 

ominainen tapa tuoda esiin sosiaalisten organisaatioiden ja episteemisten näkemysten eroja on 

omiaan osoittamaan uusliberaalin, yksioikoisen toimijuuskäsityksen rajallisuuden.83 

Oikeusjärjestelmään sisäänkirjoitetut oletukset oikeussubjektin autonomiasta ja vahvasta 

toimijuudesta tulivat esiin myös syyttäjän kanssa tehdyssä haastattelussa. Haastattelussa 

keskusteltiin maahanmuuttajien oikeudenkäynneistä ja siitä, voisiko jonkin asian käsittelyn 

yhteydessä tuoda esiin esimerkiksi vastaajan kulttuuritaustaan ja sukupuoleen liittyviä 

haavoittuvuustekijöitä. Syyttäjä, jolla oli paljon kokemusta maahanmuuttajien oikeusasioista, 

pohti asiaa: 

Jos se väite on, että tässä on alistettu nainen, niin kyllä se on avustajan tehtävä 

tuoda sitten esille, että mikä siinä tekee sen, että miksi tämä nainen on alistettu. 

Eihän se, jos heittää vaan että se nainen on vaikka Nigeriasta, niin ei se vielä 

vaikuta mitään. Sen pitää tuoda lääkärinlausunto, joka osoittaa siitä naisesta 

jotakin. Että sillä on vaikka jotakin traumaa takana (…) Meillä puhutaan 

teemoittamisesta, eli sen avustajan pitäis ilmoittaa, että hän haluaa esitellä 

tämmöistä teemaa alistetusta naisesta ja se avais sille avustajalle mahdollisuuden 

siellä oikeudenkäynnissä tuoda esiin myös kulttuurisia seikkoja kuulemalla 

esimerkiksi sitä naista sen elämästä, että ”kerro mitä sää oon tehny, osaatko lukea 

ja kirjoittaa”. 

Syyttäjän kommentit puoltavat osaltaan sitä, että oikeudenkäynneissä oletus autonomisesta ja 

kontekstistaan vapaasta oikeussubjektista on oikeusasian käsittelyä määrittävä oletus, minkä 

kyseenalaistaminen ei ole helppoa. Jotta esimerkiksi vastaajan haavoittuvaan asemaan liittyviä 

seikkoja voidaan tuoda oikeudenkäynnin aikana esiin, täytyy puolustuksen kyetä esittämään 

haavoittuvuustekijät konkreettisesti esimerkiksi lääkärintodistusten ja suullisten kuulemisten 

 
82 Gershon 2011. 
83 Gershon 2011, s. 537, 546. 
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muodossa. Se, kuinka saumattomasti ja kuinka usein haavoittuvuustekijät kääntyvät tällaiselle 

lain ymmärtämälle konkretian kielelle, jää puolestaan arvailujen varaan. Ideaalitilanteessa 

tuomioistuimet voisivat omaksua nykyistä monisyisemmän ymmärryksen oikeussubjektista ja 

yksilön toimijuudesta arvioidessaan esimerkiksi kulttuuritaustansa tai sukupuolensa vuoksi 

haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden toimia. Tässä voisi auttaa kulttuuriantropologinen 

ymmärrys toimijuudesta sosiokulttuuriseen kontekstiinsa sidottuna kykynä toimia, mikä ei 

palaudu yksilön vapaaseen tahtoon.84 Oikeudenkäyntietnografinen tapaustutkimus antaa aihetta 

pohtia, olisiko Mariam Sayedin kohdalla tuomioistuinten monisyisempi ymmärrys 

oikeussubjektista ja toimijuudesta johtanut rikosasiassa oikeudenmukaisempaan lopputulokseen.  

6. Lopuksi 

Artikkelissa havainnollistimme, miten etnografian avulla voi pureutua kysymyksiin 

kulttuurisesta asiantuntijuudesta ja oikeussubjektista Suomessa käydyissä 

rikosoikeudenkäynneissä. Kuvaamamme oikeustapaukset piirtävät esiin suomalaisen 

oikeusjärjestelmän sokeita pisteitä liittyen kulttuuritaustan ja erilaisten haavoittuvuustekijöiden 

huomioimiseen vähemmistökulttuureihin kuuluvien henkilöiden rikosasioita ratkaistaessa. 

Aineistoesimerkkien avulla toimme esiin tapauksia, joissa oikeusistuimet turvautuivat 

epävirallisiin asiantuntijoihin, kuten silminnäkijään ja tulkkeihin, saadakseen tietoa asianosaisten 

kulttuuritaustoista. Tämä johti esimerkiksi tilanteeseen, jossa asianosaisten kulttuuritaustojen 

vaikutusta tapahtumiin arvioitiin kapeasti ja subjektiivisia kulttuurikäsityksiä hyödyntäen. Myös 

länsimaisen oikeuslaitoksen oletus vahvasta ja autonomisesta oikeussubjektista osoittautui 

ongelmalliseksi aineistosta tehtyjen havaintojen valossa. Vaikka esimerkkitapauksessa luku- ja 

kirjoitustaidottoman maahanmuuttajanaisen asemaan liittyneet haavoittuvuustekijät tulivat 

oikeudenkäynnin aikana selvästi esille, ei tuomioistuimen soveltama käsitys oikeussubjektista 

heijastanut naisen haavoittuvaa asemaa millään tavalla.  

Etnografian on sanottu tuottavan tietoa, jonka pohjalta on mahdollista muodostaa ja muuttaa 

mielipidettä vieraasta tai vähän tunnetusta ilmiöstä. Tutkimus voi siten vaikuttaa asenteisiin 

osoittamalla vähemmän tunnetusta ilmiöstä jotain uutta. Yhtenä etnografian määräävänä 

piirteenä on ollut pyrkimys tuottaa tietoa yhteiskunnan marginaalisista ryhmistä ja kulttuureista, 

 
84 Ahearn 2001, s. 130. 
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kuten vähemmistöryhmistä.85 Tällaiseen tiedon tuottamiseen liittyvät kuitenkin aina myös 

kysymykset vallasta ja eettisyydestä. Keskittyminen oikeustapauksiin, joissa on osallisina 

vähemmistökulttuurien jäseniä voi esimerkiksi pahimmillaan edistää vähemmistöjen 

toiseuttamista sekä vahvistaa populaaria ja politisoitua diskurssia rikoksia tekevistä 

ulkomaalaisista86. Artikkelin näkökulma on kuitenkin institutionaalinen, ja tarkastelimme 

tuomioistuinten oikeuskulttuuria paitsi kansallisten myös esimerkiksi ammatillisten kulttuurien 

ilmentymiskohtana. Myös oikeudenkäynteihin osallistuvien henkilöiden haavoittuvuuden 

korostaminen osaltaan tuottaa ja kenties myös kärjistää sitä haavoittuvuutta, jonka huomiotta 

jättämisestä oikeuslaitosta kritisoimme. Ääripäiden vaara onkin hyvä tiedostaa haavoittuvuudesta 

ja autonomiasta keskusteltaessa, eikä yhtä yksinkertaistavaa paradigmaa tule korvata toisella.87 

Oikeussubjektia ei tule siis ymmärtää hyperrationaalisena ja kontekstistaan irrallisena itsenäisenä 

toimijana88, muttei toisaalta myöskään täysin passiivisena olosuhteidensa uhrina. 

Samoin kuin etnografisessa tutkimuksessa, myös oikeudenkäytössä on aina kysymys vallasta ja 

tulkinnasta. Tuomioistuimen ja vaikkapa rikosasiassa vastaajan asemassa olevan henkilön 

välinen valta-asetelma on kärjistyneen epäsymmetrinen ja osa tuomion oikeutuksesta 

palautuukin ennen kaikkea tuomioistuimen auktoriteettiasemaan. Tämä näkyy muun muassa 

siinä, että Suomessa tuomioistuimet ryhtyivät kirjaamaan yksityiskohtaisia perusteluja 

tuomioilleen vasta 1970- ja 1980-lukujen taitteessa89, ja edelleen tuomioistuimet käyttävät niin 

sanottuja vakio- tai fraasiperusteluja tuomioteksteissään90. Tuomarit myös kirjoittavat 

tuomiotekstit kolmannessa persoonassa (”tuomioistuin katsoo”) huolimatta siitä, että tapauksen 

usein ratkaisee yksittäinen tuomari. Tällainen tuomioistuimen vahvan auktoriteetin ja 

kasvottomuuden korostuminen näyttäytyy kuitenkin yksinkertaistavana jälkimodernin oikeuden 

aikakaudella, jota leimaavat ajatukset useista totuuksista, koetusta oikeudenmukaisuudesta sekä 

tuomarin keskeisestä roolista lain tulkitsijana91.  

 
85 Deegan 2001; Hämeenaho – Koskinen-Koivisto 2014, s. 22–24. 
86 Rivers 2015; Keskinen 2016. 
87 Ks. myös McKinley 2009, s. 115. 
88 Grear 2011. 
89 Virolainen – Martikainen 2010, s. 42; Paso 2014, s. 246–247.  
90 Virolainen – Martikainen 2010, s. 162. 
91 Ervasti 2005b; Ervo 2012. 
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Tuomioistuinten toimijoiden ja vallankäytön yksityiskohtaiseen tarkasteluun etnografia tarjoaa 

otollisia keinoja. Oikeudenkäyntien tutkiminen etnografisesti mahdollistaa nimittäin yksittäisten 

henkilöiden ja heidän toimintansa tarkan havainnoinnin siinä institutionaalisessa ympäristössä, 

jossa oikeutta käytännössä jaetaan. Etnografia siis inhimillistää oikeuslaitosta. Oikeudenkäynnit 

ovat asiakeskeisyydestään huolimatta aina inhimillisiä vuorovaikutustilanteita, joihin vaikuttavat 

institutionaalisten raamien ohella myös esimerkiksi asianosaisten asenteet ja tunteet. 

Kansainvälinen oikeusetnografinen tutkimus onkin viime vuosina keskittynyt enenevissä määrin 

oikeudenkäyntien affektiivisuuteen. Tämä heijastelee kulttuurintutkimuksen ja laajemmin 

ihmistieteiden niin kutsuttua ”affektiivista käännettä”, jonka seurauksena tutkijat ovat alkaneet 

kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tunteiden, emootioiden ja ruumiillisten tuntemusten 

vaikutuksiin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja yksilöiden toiminnassa.92 Affektiivisuudesta 

kiinnostuneet oikeudenkäyntien tutkijat ovat muun muassa tarkastelleet sitä, miltä odottaminen 

ja viivästymiset oikeudessa tuntuvat93, sekä kiinnittäneet huomiota oikeudenkäynnin ilmapiirin 

muotoutumiseen paitsi puheen ja materiaalisten esineiden, myös tunteiden ja erilaisten äänten 

yhteisvaikutuksessa94. 

Affektiivisuus voisi tarjota yhden uuden näkökulman myös suomalaiseen 

oikeudenkäyntietnografiseen tutkimukseen tulevaisuudessa. Suomalaisten oikeudenkäyntien 

ongelmista ja kansalaisten oikeusturvasta on käyty tänäkin vuonna keskustelua muun muassa 

eduskunnassa ja Suomen Asianajajaliitossa, ja huolta ovat herättäneet etenkin pitkiksi venyvät 

oikeudenkäyntiajat.95 Kaivattua näkökulmaa keskusteluun voisi tuoda tutkimus, jossa tuotaisiin 

esiin sitä, miten yksittäiset ihmiset kokevat oikeudenkäynnin ja minkälaisia tunteita oman 

oikeusasian käsittely tuomioistuimessa herättää. Myös oikeusammattilaisten työtä olisi 

epäilemättä kiinnostavaa tutkia keskittymällä affektiivisuuteen. Millaista emotionaalista työtä 

(emotional labour) esimerkiksi tuomareiden toimenkuvaan kuuluu ja millaisiksi he kokevat 

työnsä emotionaaliset vaatimukset? Emotionaalisen työn käsite on peräisin sosiologi Arlie 

Hochschildilta, joka käytti termiä kuvaamaan etenkin asiakaspalvelutyössä tietyn tunneilmaisun 

kuulumista työn vaatimuksiin.96 Toisin kuin esimerkiksi tarjoilijan työhön, tuomarin 

 
92 Clough 2007; Rinne – Kajander – Haanpää 2020, s. 5. 
93 Makhija 2019. 
94 Bens 2018. 
95 HS 17.1.2020. 
96 Hochschild 2003. 



24 
 

toimenkuvaan liittyy kuitenkin korostuneen vakava ja hillitty olemus, jossa tunneilmaisu on 

minimaalista. Tällainen tunneilmaisun taitava kontrollointi lienee työn suorittamisen kannalta 

tärkeää, ja olisikin kiinnostavaa selvittää mitä kontrollin ylläpitäminen voi vaatia työntekijältä. 

Oikeudenkäyntietnografisen näkökulman mukaan yllä mainittuihin kysymyksiin ei saa riittävää 

selvyyttä esimerkiksi pelkän haastattelun keinoin, vaan tutkittavaa aihetta on myös havainnoitava 

siinä todellisessa ympäristössä, jossa ilmiö esiintyy.  

Etnografinen aineistomme mahdollisti eräiden oikeudenkäynnin keskeisten käsitteiden, 

asiantuntijuuden ja oikeussubjektin, kriittisen tarkastelun osoittaen näihin käsitteisiin ja 

käytäntöihin liittyviä heikkouksia. Oikeuskulttuurin etnografinen tarkastelu auttaakin haastamaan 

ymmärrystä käsitteistä ja ilmiöistä, joita oikeustieteissä ei kenties perinteisesti ole totuttu 

kyseenalaistamaan. Samalla aineistomme herättää pohtimaan, miten etnisten ja kulttuuristen 

vähemmistöjen oikeudet käytännössä toteutuvat suomalaisessa oikeusjärjestelmässä, joka nojaa 

valtakulttuurin käsityksiin ihmisen toimijuudesta ja vastuusta. Kysymykset tasa-arvosta oikeuden 

edessä tulevat yhä polttavammiksi kulttuurisesti monisävyisessä yhteiskunnassamme.       
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