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Johdanto 

Kognitiivinen haastattelu (cognitive interview, CI) on kehitetty rikostutkintaa varten. Se on 

tutkituin yksittäinen kuulustelumenetelmä, ja tutkimustulokset ovat kiistattomia: Kuultavan 

kerronnan todenmukaisten yksityiskohtien määrä lisääntyy merkittävästi kognitiivista 

haastattelua käyttämällä.  

Kognitiivinen haastattelu on kehitetty yhteistyöhaluisten todistajien ja 

asianomistajien kuulemiseen. Menetelmä perustuu tieteelliseen psykologiseen tietoon 

muistin toiminnasta ja vuorovaikutustilanteen vaikutuksesta kuultavan kerrontaan. 

Kognitiivisen haastattelun avulla kuultavalta pyritään avoimia kysymyksiä käyttämällä 

keräämään mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. Haastattelijan tehtävä on 

tukea vapaata kerrontaa keskeyttämättä ja johdattelematta kuultavaa. Menetelmän 

tekniikoilla autetaan kuultavan muistamista ja tutkittavan tapahtuman mieleen 

palauttamista. Kontaktin luominen, hyvä vuorovaikutus ja yhteistyösuhteen muodostaminen 

ovat muistitekniikoiden ohella keskeisiä tekijöitä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Noora Armilan poliisi AMK-tutkinnon opinnäytetyössä (2021) on tutkittu suomalaisten 

poliisien käyttämiä kuulustelumenetelmiä. Tutkimusmenetelmänä toimi poliiseille suunnattu 

kysely. Opinnäytetyön keskeisimpien tulosten mukaan valtaosa poliiseista ei tunne eikä käytä 

maailmalla tunnettuja, tieteelliseen näyttöön perustuvia kuulustelumenetelmiä. Kyselyyn 

vastanneet poliisit (166 poliisia) eivät pääsääntöisesti osanneet nimetä tai kuvata 

käyttämiään kuulustelumenetelmiä ja -tekniikoita, minkä voi jo itsessään nähdä merkkinä 

siitä, että mitään varsinaisia menetelmiä ei käytetä. Osalle vastanneista ei ollut selvää, mitä 

menetelmillä ja tekniikoilla ylipäätään tarkoitetaan. Tulosten mukaan eri kysymystyyppien 

(avoin, suljettu, johdatteleva) ero ei myöskään ollut kaikille poliiseille selvä. Keskeisin syy 

edellisiin lienee se, ettei eri kuulustelumenetelmiä ja niiden käyttöä systemaattisesti 

kouluteta poliiseille Suomessa.  

Kognitiivisella haastattelulla voidaan parhaimmillaan saada ratkaisevaa näyttöä. 

Menetelmän käyttökelpoisuus on laaja, mutta sen käyttö ei ole tutkinnan ja poliisin resurssien 

kannalta tarkoituksenmukaista joka rikoksen kohdalla. Vakavien rikosten tutkinnassa se on 

hyödyllinen ja toimiva, varsinkin keskeisten silminnäkijöiden kohdalla, joilta on tärkeää saada 

mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa. Vaikka menetelmän on todettu lisäävän jonkin 

verran myös vääriä yksityiskohtia, se tuottaa tavanomaiseen kuulusteluun nähden 

rikostutkinnan kannalta enemmän merkityksellistä ja laadukasta tietoa.  

Kognitiivisen haastattelun tekniikat parantavat ihmisen kykyä hakea tietoa 

muististaan. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa muuta näyttöä on vähän tai ei 
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ollenkaan. Menetelmän käyttö edesauttaa tutkintaotteen pysymistä objektiivisena ja 

vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja kartoittavana. Yksityiskohtainen ja oma-aloitteisesti ilman 

johdattelua tuotettu kertomus lisää sen luotettavuutta, jolloin kertomuksen näyttöarvo on 

lähtökohtaisesti parempi. Kognitiivisen haastattelun omaksuminen tuo poliisille uuden 

työkalun, jonka ammattimainen käyttö nostaa rikostutkinnan laatua ja parantaa sekä 

asianosaisten että poliisin oikeusturvaa. 

Suomenkielinen ohje yhteistyöhaluisten todistajien ja asianomistajien kuulemisessa 

tarjoaa konkreettisen ohjeistuksen kognitiivisen haastattelun toteuttamiseksi vaihe vaiheelta. 

Se ei kuitenkaan yksinään ole riittävä menetelmän syvällistä omaksumista ja ammattitaitoista 

hallintaa ajatellen. Jos menetelmän halutaan jalkautuvan käytäntöön, kognitiivisen 

haastattelun koulutus on keskeistä saada Poliisiammattikorkeakoulun kurssitarjontaan. Yksi 

vaihtoehto menetelmän jalkauttamiseksi on myös kouluttaa poliiseja, jotka kouluttaisivat 

edelleen muita poliiseja.  

Kognitiiviset haastattelut videoidaan aina, jotta haastattelija pystyy keskittymään 

kirjoittamisen sijaan vuorovaikutukseen, kuuntelemiseen, kuultavan kertomuksen 

arvioimiseen ja kysymysten suunnitteluun. Jotta kognitiivisen haastattelun toteuttaminen 

onnistuu käytännössä, tulee välineistöä ja osaamista sen käyttöön olla riittävästi. Yksi 

videoinnin eduista on mahdollisuus tarkastella kuulemista jälkikäteen. Videoinnin 

yleistyminen mahdollistaisi myös kuulustelumenetelmien käytön laajemman tutkimisen ja 

poliisin kuulusteluosaamisen kehittämisen.  

Kognitiivinen haastattelu on yksi toimivimmista ja poliisityöhön parhaiten soveltuvista 

kuulustelumenetelmistä. Sitä käytetään kansainvälisesti, ja erityisesti Isossa-Britanniassa se 

on paljon käytetty menetelmä. Kuulustelumenetelmiä on tutkittu maailmalla runsaasti, ja 

niistä on saatavilla paljon tietoa. Suomen poliisin toiminnan tulee perustua luotettavien ja 

hyväksi todettujen menetelmien käyttöön myös kuulustelujen osalta. 

Suomessa ainoastaan lapsirikostutkintaan on tällä hetkellä tarjolla näyttöön 

perustuvaa koulutusta asianosaisten kuulusteluun. Vuodesta 2009 on tarjottu 

lapsirikostutkinnan erityiskoulutusta (haastattelukoulutus), jonka keskeinen anti on lasten 

haastattelun teoria sekä osallistujien pienryhmissä saama palaute suorittamistaan 

kuulusteluista. Tutkimusten mukaan koulutukseen osallistuneiden poliisien ja lapsia 

haastattelevien psykologien osaaminen on parantunut viimeisen reilun vuosikymmenen ajan. 

Samankaltaista, systemaattista koulutusta olisi tarjottava myös muille kuin lapsia 

kuulusteleville poliiseille, erityisesti vakavia rikoksia tutkiville poliiseille. 
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Ohje kognitiivisen haastattelun toteuttamiseksi yhteistyöhaluisten todistajien ja 

asianomistajien kuulemisessa 

Ohjeen keskeisin lähde on Becky Milnen ym. The enhanced cognitive interview: A step-by-step guide (2004), jota 

on käännetty ja muokattu kirjoittajan toimesta suomalaiseen kontekstiin. 

Yleisiä periaatteita 

Kognitiivisen haastattelun keskeinen tarkoitus on tukea kuultavaa ja auttaa häntä 

muistamaan mahdollisimman paljon ja tarkasti. Vuorovaikutukseen ja kontaktiin 

panostamalla pyritään luomaan kuultavan kerronnalle mahdollisimman otolliset puitteet. 

Avointen kysymysten esittämisen tarkoitus on olla vääristämättä kuultavan muistikuvia ja 

edesauttaa itsenäistä kerrontaa. Haastattelijan on tärkeää pitää mielessä erilaiset 

vaihtoehtoiset tapahtumakulut ja tutkia niitä haastattelun aikana. Haastatteluun 

valmistautuminen ja teemojen sekä kysymysten suunnittelu on keskeistä luotettavan tiedon 

saamisen maksimoimiseksi ja johdattelun minimoimiseksi. Haastattelut videoidaan aina, jotta 

haastattelija pystyy keskittymään täysin kuultavaan ja haastattelun toteuttamiseen. 

Kontaktin luominen 

Tämän vaiheen aikana on tarkoitus saada kuultava rentoutumaan ja tottumaan 

haastattelutilanteeseen. Haastattelutilan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja tuolien 

mukavat istua. Älä haastattele kuultavaa kirjoituspöydän ääressä, vaan aseta tuolit sopivalle 

etäisyydelle toisistaan ja istu viistottain hänen kanssaan (kellotaulun viisareissa klo 10 ja klo 

2).  

Käytä riittävästi aikaa kontaktin luomiseen. Esittele itsesi ja kerro haastattelutilanteesta. Ole 

ystävällinen. Älä suorita rutiinia, kohtaa kuultava yksilönä. Pyri tasa-arvoiseen kohtaamiseen 

ilman valta-asetelmaa, luovu auktoriteettiasemastasi. Muista, että vaikka tilanne on sinulle 

arkipäivää, kuultavalle se voi olla ainutlaatuinen ja varsin jännittävä. Toimi ja puhu 

rauhallisesti, kiinnitä huomiota myös elekieleesi.  

Osoita kuultavalle, että olet kiinnostunut hänestä. Kysy neutraaleja ja avoimia kysymyksiä, 

jotka eivät liity tutkittavaan tapahtumaan. Mukauta oma kielenkäyttösi kuultavan mukaiseksi, 

käytä samoja sanoja kuin hän. Kuuntele ja ole empaattinen. 

Kerro kuultavalle, miksi kuuleminen tullaan videoimaan. Huolehdi siitä, että hänellä on 

mahdollisimman hyvä olla. Luo välitöntä ilmapiiriä, jossa kuultava voi olla oma itsensä ja 

puhua avoimesti mielessään olevista asioista. Siirry seuraavaan vaiheeseen vasta sitten, kun 

kuultava on riittävän rentoutunut. 
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Oikeudet ja velvollisuudet 

”Aloitetaan sillä, että kerron sinulle todistajan/asianomistajan oikeudet ja velvollisuudet. Lain 

mukaan poliisin tulee toimia tällä tavalla jokaisen kuultavan kanssa. Jos jokin on sinulle 

epäselvää, tai jos sinulla on kysyttävää, sano siitä minulle milloin tahansa. Kun oikeudet ja 

velvollisuudet on käyty läpi, kerron sinulle tarkemmin siitä, miten kuuleminen etenee. Sopiiko 

tämä sinulle?” 

(Oikeuksien ja velvollisuuksien kertominen.) 

Kerro haastattelun kulku ja tavoitteet 

”Tämän kuulemisen tarkoitus ja tavoite on käydä läpi kaikki se, mitä tästä tutkittavana 

olevasta asiasta tiedät ja muistat. Pyydän sinua hetken päästä palauttamaan mieleesi sen, 

mitä näit ja koit. Toivon, että kerrot minulle siitä niin tarkasti kuin mahdollista, jokaisen 

pienimmänkin yksityiskohdan. Kerro minulle myös ne asiat, jotka muistat vain osittain. Kerro 

myös kaikki se, mitä et itse pidä tärkeänä, ja minkä ajattelet minun mahdollisesti jo tietävän.   

Meillä ei ole kiire mihinkään, kerro ihan omassa tahdissasi. Myöhemmässä vaiheessa tulen 

esittämään sinulle joitain kysymyksiä. Tätä varten teen sinua kuunnellessani hieman 

muistiinpanoja. Se auttaa minua muistamaan asiat niin kuin ne sanoit, älä anna sen häiritä 

keskittymistäsi. 

Onko sinulla tässä vaiheessa mielessäsi jotain, mistä haluaisit kysyä tai keskustella?” 

Vapaan kerronnan vaihe 

Puhu kuultavalle rauhallisesti. Pysähdy ja pidä taukoja, jotta kuultavalla on aikaa omaksua, 

mitä hänelle sanot. Älä keskeytä kuultavan vapaata kerrontaa missään vaiheessa. Siedä 

hiljaisia hetkiä, älä täytä tyhjää tilaa, anna hänen edetä omassa tahdissaan. Kerro kuultavalle, 

että haastattelusta voidaan pitää taukoa hänen haluamallaan hetkellä. Tee lyhyet 

muistiinpanot tarkentavien kysymysten vaihetta varten, mutta varo häiritsemästä sillä 

kuultavan vapaata kerrontaa. 

Ole neutraali tutkittavan asian suhteen. Älä johdattele kuultavaa mahdollisten omien 

ennakkokäsitystesi mukaisesti. Ole tarkkana myös sanattoman viestintäsi kanssa. Varo 

antamasta kuultavalle mielikuvaa siitä, että jokin hänen kertomansa on arvokkaampaa kuin 

jokin toinen.  

Tarvittaessa voit edesauttaa kuultavan vapaata kerrontaa sanattomasti (”Mmmmh.”), 

kehottamalla kuultavaa kertomaan jostain asiasta enemmän (”Kertoisitko minulle vielä 
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tarkemmin siitä, kun sanoit huomanneesi että…”) tai palauttamalla kuultavalle takaisin hänen 

omia sanojaan (”Hänellä oli ase?”). 

Mikäli kuultava on kohdannut esimerkiksi raakaa väkivaltaa, tapahtuman mieleen 

palauttaminen voi herättää hänessä ahdistusta. Panosta kiireettömän ja hyväksyvän 

ilmapiirin luomiseen. Voit sanoittaa kuultavalle ymmärtäväsi, että asiasta kertominen voi olla 

hänelle henkisesti vaikeaa. Voit muistuttaa kuultavaa siitä, että hänellä on käytettävissään 

kaikki aika, minkä hän tarvitsee. Pysy itse neutraalina, jotta omat reaktiosi eivät vaikuta 

kuultavaan. Jos kuultavan ahdistustaso nousee liian korkeaksi, tai hän menee täysin lukkoon, 

hänelle tulee tarjota mahdollisuutta haastattelun toteuttamiseen toisena ajankohtana ja 

tilaisuutta tukihenkilön mukaan ottamiseen. 

Vapaan kerronnan ohjeistus 

”Nyt pyydän sinua palauttamaan mieleesi tutkittavana olevan tapahtuman. Toisin kuin minä, 

sinä olit silloin paikalla eli tiedät parhaiten, mitä tapahtui. Tämän vuoksi minulle on tärkeää 

kuulla kaikki, mitä tiedät ja muistat siitä. Voit sulkea silmäsi, jos se tuntuu sinusta luontevalta. 

Voit myös kiinnittää katseesi seinään tai lattiaan, ihan mikä itsestäsi tuntuu parhaalta.”  

(Anna seuraavat ohjeet hitaasti, yksitellen): ”Keskity niin hyvin kuin pystyt. Palaa mielessäsi 

siihen hetkeen, kun kaikki tapahtui. Kuvittele tilanne niin yksityiskohtaisesti ja tarkasti kuin 

mahdollista. Miltä sinusta silloin tuntui? Mitä ajattelit? Millaisia ääniä kuulit? Miltä ympärilläsi 

tuoksui? Keitä muita oli paikalla? Mitä muut ihmiset tekivät? Mitä kuulit heidän puhuvan? 

Millaisia asioita ja esineitä näit ympärilläsi?”  

”Palauta mieleesi niin tarkka ja elävä kuva kuin mahdollista. Myös sellaiset asiat voivat olla 

tärkeitä, joita et itse pidä merkityksellisinä. Kerro minulle siis ihan kaikki, pienimmätkin 

yksityiskohdat. Voit kertoa asioista juuri siinä järjestyksessä, kun ne tulevat mieleesi. Keskity 

kaikessa rauhassa niin kauan kuin haluat, ja aloita sitten kun olet valmis.” 

Tarkentavien kysymysten vaihe 

Suosi avoimia kysymyksiä. Kysy ainoastaan niistä asioista, joista kuultava on kertonut vapaan 

kerronnan vaiheessa. Kysy yksi kysymys kerrallaan. Älä johdattele. Käytä suljettuja kysymyksiä 

vain silloin, jos et saa vastausta avoimilla kysymyksillä. Vältä esittämästä 

vaihtoehtokysymyksiä ja kysymästä ”miksi?”. Ellei kuultava ymmärrä kysymystäsi, älä toista 

kysymystä samoin sanoin vaan muotoile se uudestaan. Puhu rauhallisesti ja pehmeästi. 
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Kuultavan on tärkeää ymmärtää, ettei hänen tarvitse vastata, mikäli hän ei tiedä tai muista. 

Kerro tämä kuultavalle mahdollisimman selvästi ja toista ohje tarvittaessa haastattelun 

aikana. Ohjeistuksen on todettu vähentävän vääriä yksityiskohtia asiakkaan kerronnassa. 

Ohjeistus vaiheen alkuun  

”Seuraavaksi esitän sinulle kysymyksiä asioista, joista minulle äsken kerroit. Ellet osaa vastata, 

se ei haittaa. Voit myös sanoa, ellet tiedä tai muista. Ja jos olet epävarma jostain asiasta, sano 

minulle sekin.”  

Kysymysesimerkkejä 

”Kerroit minulle äsken hyökkääjästä. Nyt toivoisin, että luot hänestä niin tarkan mielikuvan 

kuin mahdollista. Mikä oli se hetki, jolloin näit hänet parhaiten? Millainen hänen olemuksensa 

oli? Mitä hänellä oli päällään? Mitä kuulit ja haistoit? Kun olet saanut rakennettua hänestä 

mahdollisimman selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan, kerro hänestä niin tarkasti kuin voit.” 

”Kerroit minulle, että näit miehen ottavan esiin puukon. Mitä sen jälkeen tapahtui?” 

”Sanoit nähneesi, että paikalta pakeni auto. Kertoisitko minulle tarkemmin tuosta autosta?” 

”Kerroit kuulleesi, että auto piti omituista ääntä. Kuvailisitko minulle tarkemmin tuota 

ääntä?” 

Mieleen palauttaminen käännetyssä aikajärjestyksessä ja eri näkökulmista  

”Seuraavaksi pyydän sinua kokeilemaan sellaista, mikä voi joskus auttaa muistamaan asioita 

enemmän. Kertoisitko minulle uudelleen kaiken sen minkä muistat, mutta tällä kertaa 

päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken. Eli lähde liikkeelle siitä, mikä on viimeisin asia minkä 

muistat, ja jatka sen jälkeen kertomalla, mitä tapahtui juuri ennen sitä. Vähän kuin kelaisit 

elokuvaa lopusta alkuun. Jatka kertomista, kunnes pääset ihan ensimmäiseen havaintoosi 

koko tapahtumasta.” 

Voit helpottaa kuultavan kerrontaa kysymyksellä ”Mitä tapahtui juuri sitä ennen?”, kunnes 

hän on päässyt tapahtuman alkuun. 

”Seuraavaksi kokeilemme vielä yhtä tekniikkaa, joka voi myös helpottaa muistamista. Pyydän 

sinua kertomaan minulle kaiken sen minkä näit, mutta tee se tällä kertaa hyökkääjän 

näkökulmasta. Älä silti arvaile mitään, kerro ainoastaan se mitä näit.” 

Jos paikalla on ollut kuultavan kertoman mukaan myös muita henkilöitä, pyydä häntä 

kertomaan asioista myös heidän näkökulmastaan. 
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Yhteenveto 

Kerro kuultavalle omin sanoin, mitä kuulit hänen kertovan. Varmistu siitä, että ymmärsit 

häntä oikein. Pyydä kuultavaa korjaamaan itseäsi, mikäli olet ymmärtänyt häntä väärin. 

Tarkenna mahdollisia epäselvyyksiä, suosi edelleen avoimia kysymyksiä. Mikäli kuulustelua 

on ollut tarkkailemassa toinen rikostutkija, tarkista häneltä, huomioitko kaiken olennaisen. 

Kysy tarvittaessa kuultavalta lisää.  

Haastattelun päättäminen 

Pyri siihen, että kuultavalle jää myönteinen olo haastattelusta. Kiitä yhteistyöstä ja siitä, että 

hän teki parhaansa. Anna kuultavalle mahdollisuus kysyä, mikäli häntä askarruttaa jokin. 

Kerro kuultavalle, miten asia tulee hänen kohdallaan etenemään. Selvitä, onko kuultavalla 

tarvetta tuelle, ja kerro hänelle tarvittaessa eri vaihtoehdoista sen saamiseksi. Anna hänelle 

yhteystietosi. 

 

 
Tutkinnan kannalta olennaista 

Ihmiset ovat alttiita johdattelulle. Vältä johdattelevia kysymyksiä viimeiseen asti. Jos tiedon 

välittäminen kysymysten kautta kuultavalle on välttämätöntä, tee se suunnitelmallisesti ja 

harkiten. Jätä nämä kysymykset aivan haastattelun loppuun. Kysy johdattelevan kysymyksen 

jälkeen välittömästi avoin kysymys.  

Kuultavan muistamista voivat helpottaa seuraavat kysymykset: 

Henkilön nimi 

Onko nimi yleinen vai harvinainen? Oliko nimi pitkä vai lyhyt? Millä kirjaimella nimi alkoi? 

Fyysinen ulkomuoto 

Muistuttaako henkilö sinua jostain toisesta henkilöstä? Miksi? Oliko hänellä joitain erikoisia 

piirteitä? 

Vaatetus 

Muistuttiko hänen pukeutumisensa sinua jostain toisesta henkilöstä? Miksi? Millainen 

yleisvaikutelma hänestä muodostui? 

Puhe- ja keskustelutyyli 

Muistuttiko hänen äänensä tai tapansa puhua sinua jostain toisesta henkilöstä? Miksi? Miten 

reagoit kyseisessä keskustelussa? 

Kognitiivista haastattelua voidaan käyttää myös yhteistyöhaluisten epäiltyjen kuulemisessa. 

Epäillyille on kehitetty menetelmästä oma versionsa (cognitive interview for suspects, CIS). 
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Kysymystyypittely ja kysymysten vaikutus kuultavan kertomukseen 

(Julia Korkman) 

Kuulemisessa käytetyt kysymykset vaikuttavat suuresti siihen, miten paljon ja miten 

luotettavasti todistaja / kuultava kertoo. Tämän vuoksi kuulustelussa tulisikin olla hyvin tarkka 

muotoillessa kysymyksiä, jotta nämä eivät vaikuttaisi liikaa kuultavan kertomukseen.  

Seuraavat kysymystyypit on yleensä eroteltu toisistaan:  

1.Avoimet kysymykset (invitations) 

Avoimet kysymykset rohkaisevat monisanaisiin vastauksiin, ja niillä tuetaan haastateltavan 

omaa kerrontaa. Esittämällä avoimia kysymyksiä edesautetaan kuultavaa aktiivisesti 

etsimään tietoa muististaan ja minimoidaan riski, että kysymyksillä vaikutetaan kuultavan 

kerrontaan esim. tarjoamalla väärää tietoa tai valmiita vastausvaihtoehtoja.  

”Kerro minulle siitä tapahtumasta” 

“Kerro lisää” 

“Mitä sitten tapahtui” 

”Kerroit, että hän koski sinua. Kerro siitä lisää” 

”Sanoit, että mies oli sinuun yhteydessä ja aloitte tavata. Kerro kaikki ensimmäisestä 

tapaamisesta mitä vaan muistat, alusta loppuun” 

Joskus voi kuitenkin olla tarpeen viitata kysymyksessä siihen teemaan, josta haluaa lisää 

tietoa, minkä voi tehdä liittämällä avoin kysymys mainittuun aihealueeseen (engl. cued 

invitations) 

“Mainitsit, että sisko tuli kylään, kerro siitä” 

”Sanoit että hän sai kohtauksen, kerro mitä sillä tarkoitat” ”mitä silloin tapahtui” 

2. Helpottavat ilmaisut (facilitators) 

Tuetaan kuultavaa jatkamaan kertomusta, lähinnä ei-kielellisillä ilmaisuilla kuten hmm, ahaa, 

joo, niin. Myös kuultavan sanojen toistaminen voidaan laskea näihin:  

• Kuultava: Hänellä näytti olevan ase  

• Haastattelija: Näytti olevan ase 

3. Ohjaavat kysymykset (directive questions) 

Näiden kysymysten avulla fokusoidaan tiettyyn osaan kertomusta esittämällä 

missä/milloin/kuka/mitä/miksi-tyyppisiä kysymyksiä. Näitä tulisi käyttää varoen, sillä 

kuultava saattaa tällaiseen kysymykseen vastata, vaikkei hän varmuudella muistaisikaan 
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asiaa, josta kysytään. Näin ollen jo näiden kysymysten riski johtaa vääriin vastauksiin on 

kohonnut verrattuna avoimiin kysymyksiin. Niitä voi ja monesti tarvitsee kuitenkin käyttää, 

kun on selvittänyt mahdollisimman paljon tietoa avoimia kysymyksiä hyödyntäen. 

”Missä te olitte, kun tämä tapahtui?”  

“Kuka tämä mies oli?” 

“Minkä näköinen auto oli” 

Englanniksi niitä kutsutaan “Wh”-kysymyksiksi, koska niissä selvitetään tyypillisesti miksi / 

mitä / mikä / million / missä (why / what / who / when / where). Näitä kysymyksiä voidaan 

käyttää todistajan kertomuksen epäselvyyksien selvittämiseksi, mutta vasta silloin, kun on 

pyritty saamaan esille mahdollisimman paljon tietoa avoimilla kysymyksillä. Vaikka nämä 

ohjaavat kysymykset eivät ole suoranaisesti johdattelevia, sisältävät ne jo huomattavasti 

suuremman riskin sille, että kuultava arvaa vastauksen.  

4. Vaihtoehto- tai kyllä/ei-kysymykset (option-posing questionsa) 

Nämä ovat tyypillisesti “Onko”-sanalla alkavia kysymyksiä, joilla voi vastata kyllä tai ei, tai 

jotka tarjoavat valmiita vastauksia. Tutkimusten perusteella tämänkaltaiset kysymykset 

saattavat merkittävissä määrin aiheuttaa vääristymiä kaikenikäisten todistajien kertomuksiin. 

Joskus voi olla tarpeellista tästä huolimatta esittää yksittäisiä suoria kysymyksiä. Näitä tulisi 

esittää mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa haastattelua, tarkkaan harkiten. 

”Oliko hän vanha vai nuori?”  (  parempi: Kerro hänestä enemmän) 

“Onko hän käynyt teillä kotona aiemmin?” 

Jo tämänkaltaisen kysymyksen esittäminen saattaa vaikuttaa kuultavan tulkintaan 

tapahtumasta ja todistaja saattaa sisällyttää tämänkaltaisissa kysymyksissä esitettyjä 

yksityiskohtia omaan muistikuvaansa tapahtumista.   

5. Johdattelevat kysymykset (suggestive qestions) 

Näillä kysymyksillä viestitetään voimakkaasti millaisen vastauksen kuultavan odotetaan 

antavan. 

”Siitä et pitänyt, ethän?”  

”Se varmaan sattui kovasti”. 

Johdattelua voi myös olla muu kuin varsinaisten johdattelevien kysymysten esittäminen, 

esimerkiksi se, että haastattelija kysyy samaa asiaa monta kertaa, vaikka kuultava olisi jo 

vastannut kysymykseen, tai osoittaa tyytymättömyyttään tietyntyyppiseen vastaukseen ja 

toisaalta palkitsee muunlaisia vastauksia.   
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