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Antti Sajantila

Tippa verta kertoo, miltä rikollinen näyttää

V erta on aikuisella noin viisi litraa, josta 
noin puolet on veriplasmaa ja loput ve-
risoluja. Jos tekijästä jää tästä määrästä 

tippa murhapaikalle, hänestä saadaan tehdyksi 
yksilön tunnistava geneettinen koodi (DNA-
tunniste). Lisäksi DNA-tutkimuksilla saadaan 
selville silmien, ihon ja hiusten väri, miestyyp-
pisen kaljuuden aste sekä sananen myös hius-
kiehkuroiden kaarevuudesta, taipumuksesta 
aggressiivisuuteen ja…? Entä jos hyttynen pu-
ree murhan tekijää juuri ennen viimeistä iskua 
ja tekijä tappaa myös hyttysen, joka jää vainajan 
päälle. Voidaanko tekijä tunnistaa…?

Tipalla verta, kuten muillakin ruumiinnes-
teillä ja muilla biologisilla näytteillä, on nykyi-
sin tärkeä merkitys oikeuden jakamisessa. Niis-
tä tehtävät tutkimukset muodostavat keskeiset 
todisteet vakavissa rikoksissa. Veri voi olla va-
pauden tai vapaudenriiston lähde sen mukaan, 
mitä siitä tuotettu DNA-tunniste kertoo to-
disteena. DNA-tunniste sisältää joukon DNA-
merkkejä, tavanomaisesti 15–25 autosomaa-

lista mikrosatelliittia, joilla ei tiedetä olevan 
yhteyttä ihmisen ilmiasuun, sukupuolta lukuun 
ottamatta (1–3). 

DNA-tunnisteen käyttökelpoisuus perustuu 
siihen, että se voidaan analysoida periaatteessa 
lähes mistä tahansa ihmisen kudoksesta. Koska 
DNA on hyvin stabiili, edes vanhat rikokset 
eivät rajoita sen käyttöä, onhan DNA:ta onnis-
tuneesti tutkittu jopa 430 000 vuotta vanhoista 
ihmisen lähisukulaislajin luista (4).

DNA-tunniste paljastaa henkilöt, jotka oli-
vat henkirikospaikalla, mutta ei välttämättä itse 
tekoa (rikosta). Miten DNA-tunnistetta tulki-
taan, mikä on sen ”totuusarvo” eli todistusvoi-
ma ja mitä muuta DNA-tutkimus voi rikoksesta 
epäillystä kertoa?

DNA-tunnisteen tulkinta jaetaan kolmeen 
tyyppitulkintaan: tulokseton, poissuljenta ja ei-
poissuljenta. 

Tulokseton lopputulema on tilanteessa, 
jossa DNA-tunnistetta ei saada analysoiduksi 
näytteestä (ei tulosta), DNA-tunnisteen tekni-
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nen ”lukeminen” ei ole mahdollista (tunniste 
on epäselvä) tai se ei ole sovittujen tulkinta-
sääntöjen mukaan luotettavasti tehtävissä (ei 
täytä laatukriteereitä). 

Poissuljenta ja ei-poissuljenta. Yhteiskun-
nan ja yksilön oikeusturvan kannalta on tärkeää 
huomioida, että tulos voi myös olla poissuljen-
ta ja siten rikoksesta epäillyn vapautuksen pe-
ruste. Jos tutkimustuloksen tulkinta on ei-pois-
suljenta, on kyseessä tilanne, jossa verrattavissa 
näytteissä (epäillyn näyte ja rikospaikalta löy-
tynyt näyte) on sama DNA-tunniste. Tällöin ei 
voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että ver-
rattavat näytteet ovat samasta henkilöstä. 

Todistusvoima on tilastotieteellinen luku-
arvo, joka tulkinnalle lasketaan. Laskeminen 
perustuu väestögeneettisistä tutkimuksista saa-
tuun tietoon, esimerkiksi siihen, kuinka yleisiä 
DNA-merkkien eri muodot (alleelit) ovat siinä 
väestössä, jossa rikos on tapahtunut. Väestöge-
neettiset tutkimukset ovatkin oikeusgeneettisten 
tutkimusten yksi perusta, vaikka niiden oikeaop-
pisesta käytöstä yksilöntunnistuksessa käytiin 
1990-luvulla tiedeyhteisöä raadellut kiista (5). 

Nykyisin DNA-tunnisteen yksilöllisyys on 
käytännössä täysin yksilöivää, mikäli näytteestä 
on saatu analysoitua koko DNA-tunniste (edel-
lä mainitut noin 20 DNA-merkkiä). Keskimää-
räinen todennäköisyys sille, että sama DNA-
tunniste löytyy toisesta henkilöstä samassa 
väestössä, on nykyisillä menetelmillä noin 
1:109–1:1012 eli yhdellä henkilöllä miljardista 
biljoonaan. Käytännössä on kysymys DNA-
tunnisteen esiintymistodennäköisyydestä eli 
siitä, kuinka harvinainen (tai tavallinen) kysei-
nen DNA-tunniste on väestössä.

Siksi voidaankin esittää käytännöllinen ky-
symys: mikä on tilastollisesti merkitsevää ja 
mikä on oikeuslääketieteellisesti eli oikeu-
denkäytön kannalta merkitsevää? Jos DNA-
tunnisteen löytymisen todennäköisyys sattu-
manvaraisesti valitusta yksilöstä väestössä on 
1:8 x 109 tai 1:8 x 1015, näillä todennäköisyyk-
sillä on tilastollisesti merkitsevä ero, mutta 
oikeudenkäytännössä tuskin on merkitystä, 
onko henkilön DNA-tunniste löydettävissä 
yhdeltä 8 000 000 000 henkilöstä vai yhdellä 
8 000 000 000 000 000 henkilöstä – maailman 
väestöluku kun on noin 7 800 000 000. DNA-
tunniste on joka tapauksessa käytännössä yksi-
löivä, jos kaikki 15–25 DNA-merkkiä on saatu 
analysoitua.

DNA-tunnistetta on jo vuosien ajan pidetty 
totuutena, kun epäillyn henkilön DNA-tun-
nistetta on verrattu rikospaikalta löytyneeseen. 
Tulkinta on epäillyn kannalta aina merkittävä: 
tuomitseva tai vapauttava. DNA-tunnisteen to-
distusvoima ja yksilöllisyys oikeuslääketieteessä 
ja oikeudenkäynneissä on hyväksytty periaate.

Nyhjäistäänkö jo tyhjästä?

DNA-teknologia on kehittynyt ja yhteiskunnan 
vaatimukset ovat lisääntyneet. DNA-tunnistei-
ta vaaditaan aikaisempaa pienemmistä näytteis-
tä ja nopeammin. Yhdessä solussa on noin 6 pg 
DNA:ta. DNA:n rinnakkaissekvensointimene-
telmillä, jotka on validoitu rikostutkimuksiin, 
pystytään laboratoriokokeissa tekemään DNA-
tunniste näytteestä, jossa on noin 60 pg eli noin 
10 solua tai jopa vähemmän (5).

Missä ovat DNA-rikostunnistuksen herk-
kyysrajat? Laboratorio-olosuhteissa tehdään 

A. Sajantila

TAULUKKO. DNA-tunnistamiseen liittyviä käsitteitä.

DNA-tunniste muodostuu yhdistelmästä DNA-merkke-
jä. Se sisältää yksilöllisen informaation. Yksilöntunnistuk-
sessa DNA-merkkien tulee olla kytkentäepätasapainossa 
(linkage disequilibrium) toisiinsa nähden, jotta todistus-
voima voidaan laskea väestögeneettisiin periaatteisiin 
nojautuen.

DNA-merkki on perimän alue, esimerkiksi DNA-sek-
venssi, joka pystytään toistettavasti ja luotettavasti tutki-
maan. Ihmisen DNA-tunnisteissa DNA-merkkien paikka 
yksittäisessä kromosomissa tunnetaan tarkasti. DNA-tun-
nisteen DNA-merkit ovat monimuotoisia, toisin sanoen 
ne vaihtelevat eri yksilöillä.

Mikrosatelliitti on DNA-merkki, joka koostuu 2–6 
emäsparin toistoista. Oikeuslääketieteessä käytetyt mik-
rosatelliitit ovat neljän emäksen toistojaksoja, esimerkiksi 
CAGT CAGT CAGT CAGT. Mikrosatelliittien monimuotoi-
suus ja yksilöllisyys perustuvat toistojaksojen lukumäärän 
vaihteluun. Mikrosatelliitteja kutsutaan myös SSR (simple 
sequence repeat)- tai STR-merkeiksi (short tandem re-
peat).

Alleeli on DNA-merkin yksi muoto. Ihmisen DNA-tunnis-
teen sisältämissä DNA-merkeissä on eri väestöissä löydet-
tävissä useita (tyypillisesti 5–30) eri alleelia. DNA-merkki 
voi olla heterotsygootti, jolloin alleelit ovat eri muotoja 
tai homotsygootti, jolloin alleelit ovat samaa muotoa.
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ja tieteellisissä sarjoissa julkaistaan yksisolu-
DNA-analyysejä (6). On kuitenkin eri asia teh-
dä sama luotettavasti ja toistettavasti rikosnäyt-
teistä, jotka voivat olla vanhoja ja joissa on mu-
kana kontrolloimatonta materiaalia näytteen 
alustasta, ympäristöstä tai muista henkilöistä, 
jopa rikospaikkatutkijoista.

Tästä huolimatta käytännön rikostutkimuk-
sissa DNA-tunnisteita analysoidaan sormenjäl-

jistä, kun epäillyltä on jäänyt muutamia kym-
meniä soluja esimerkiksi tekovälineen pintaan 
(7). Tutkimuksia kutsutaan kosketus-DNA-
tutkimukseksi. DNA-tunnisteen onnistunee-
seen tuottamiseen käytännön työssä vaikut-
tavat monet muutkin seikat kuin vain DNA:n 
määrä. 

Tärkeitä muuttujia ovat muun muassa näyt-
teen hajoamisaste (näytteen altistuminen ke-

Tippa verta kertoo, miltä rikollinen näyttää
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A. Lahjapaketista otetun näytteen DNA-tunniste.

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
D3S1358 TH01 D21S11 D18S51

Emäsparien lukumäärä

D5S818 D5S818 D13S317 D7S820 D16S539

vWA vWA D8S1197 CSF1PO

AMEL TPOX TPOX FGA FGA

17 11 32 38 14 15

15

15 21 15 18 8

X Y 6 11 3016.2

10 9 11 5 97

B. Epäillyn tekijän (Tonttu A) DNA-tunniste.

C. DNA-profiilin esiintymistaajuus Joulumaan
 väestössä.

DNA-merkki Genotyyppi Taajuus
D3S1358
TH01
D21S11
D18S51
vWA
D8S1179
CSF1PO
AMEL
TPOX
FGA

17–17
11–11
32–38
14–15
15–21
15–18
8–8
X–Y
6–11
16.2–30

0,088
0,122
0,055
0,001
0,153
0,011
0,013

0,082
0,231

Taajuus = 2,45 x 10–13

KUVA. Joulumaassa on tapahtunut harvinainen rikos: joku on näpelöinyt joululahjapaketteja! Rikos on vaka-
va, ja sitä ratkaisemaan on pyydetty Valtion Erityisen Vaikeiden Tapausten osastolta rikosgeneetikko Juhani U. 
Palotila. Hän löytää kosketus-PCR-menetelmällä DNA-tunnisteen, joka sopii pääepäiltyyn (Tonttu A). A. Lah-
japaketista otetun rikospaikkanäytteen DNA-tunniste. B. Epäillyn tekijän (Tonttu A) DNA-tunniste. Molemmissa 
tunnisteissa on samat alleeliyhdistelmät (genotyyppi) kaikissa DNA-tunnisteen DNA-merkeissä (D3S1358, TH01, 
D21S11, D18S51, vWA, D8S1179, CSF1PO, TPOX ja FGA). DNA-tunnisteen osana on sukupuolen tunnistava AMEL, 
jossa oli X- ja Y-kromisomin tunnistavat merkit. Ne osoittivat syyllisen olevan miespuolinen. C. Kyseisen DNA-
tunnisteen löytymistaajuus Joulumaan väestössä on 1:2,45 x 1013. Koska Joulumaan väestö on tunnetusti pieni, 
vain 3 000 asukasta, on käytännössä akateemista hiustenhalkomista väittää, ettei Tonttu A olisi syyllinen.
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miallisille tai muille ympäristötekijöille), mah-
dollisten tutkimusta estävät aineet näytemateri-
aalissa (esimerkiksi niin sanotut PCR-estäjät) 
ja näytteen sekoittuminen toiseen näytteeseen 
(sekatahrat rikospaikoilla, miehen ja naisen 
DNA:n sekoittuminen raiskaustutkimuksissa). 
Näiden tekijöiden vuoksi osasta näytteistä saa-
daan analysoitua vain osittainen DNA-tunniste, 
ja todistusvoima heikkenee sen mukaisesti.

Kerro, kerro kuvastin

Näytteeseen liittyvien ongelmien lisäksi toi-
nen DNA-tunnisteen varmuuteen liittyvä te-
kijä liittyy biologisen tiedon lisääntymiseen. 
Nykyisillä genomiikan menetelmillä pystytään 
löydetyistä näytteistä arvioimaan paikallaol-
leiden ulkonäköä (8). Oikeuslääketieteelliset 
fenotyyppitutkimukset alkoivat silmien värin 
arvioin nilla (9). Biologisista näytteistä arvioi-
daan nykyisin muun muassa silmien, hiusten 
ja ihon väri, miestyyppinen kaljuus, hiusten 
rakenne ja näytteen jättäjän ikä. Ehkä pian jo 
rikoksesta epäillyn pituuskin (10). 

Mikä sitten on uusien oikeuslääketieteel-
listen fenotyyppi-DNA-tutkimusten todistus-
voima verrattuna DNA-tunnisteen antamaan, 
lähes tähtitieteelliseen todistusvoimaan? Paras 
todistusvoima on silmien värin DNA-tutki-
muksella, jossa sinisilmäisyys voidaan osoittaa 
ennustettavuudella 0,78–0,93 ja ruskeasilmäi-
syys ennustettavuudella 0,65–0,96 väestön mu-
kaan (11). Kyseisten DNA-tutkimuksien todis-
tusvoima on moninkertaisesti DNA-tunnistei-
den antamaa varmuutta pienempi. Uusissa tut-
kimusmenetelmissä on astuttu todistusvoiman 
osalta tilastollisesti eri luokan epävarmuuteen, 
eikä tämä ole ilmiselvää maallikoille (8). 

Tutkijat (ja media) ovat innostuksessaan 
tehneet eräänlaisen karhunpalveluksen rikos-
tutkinnalle antaessaan kuvan DNA-tunnisteen 
varmuudesta. Oikeusgenetiikan asiantuntijoilla 
on uudessa tilanteessa velvollisuus varmistaa, 
että poliisi- ja oikeusviranomaiset, jotka ovat 
tottuneet pitämään DNA-tutkimuksia käytän-
nössä näyttöarvoiltaan varmoina, ymmärtävät, 
että nyt todennäköisyyslaskennalla onkin toi-
senlainen käytännön merkitys. Todennäköi-
syyslaskennan ymmärtäminen on suurimmalle 

osalle meistä vaikeaa. Lisäksi tosiasia on, että 
tilastotieteilijän ymmärtämä todennäköisyyden 
käsite saattaa olla merkitykseltään toinen kuin 
poliisin tai juristin.

Sivujuonteita ja haittavaikutuksia

Myös sukututkijat ovat aloittaneet samojen ve-
restä tai posken limakalvojen soluista saatavien 
DNA-tunnisteiden käytön eriasteisten sukulai-
suussuhteiden ja perheenjäsenten maantieteel-
lisen alkuperän selvittämiseksi. Tähän mahdol-
lisuuteen ovat tarttuneet myös poliisi ja moni-
tieteinen tekninen suuntaus forensinen genea-
logia eli oikeuslääketieteellinen sukututkimus, 
joka syntyi DNA-tutkimuksia harrastavien su-
kututkijoiden ammattilaistuttua rikosteknisiin 
kysymyksiin. 

Yksi forensisen genealogian perustajista, ka-
lifornialainen ydinfysiikan tohtori Colleen Fitz-
patrick visioi jo vuonna 2005 DNA-sukututki-
muksen käytön rikostutkinnan apuna (12). 
Hän on käyttänyt sukututkimusmenetelmiä 
muun muassa Titanic-laivan turmassa vuonna 
1912 kuolleen kaksivuotiaan pojan tunnista-
miseksi Sidney Leslie Goodwiniksi (www.odt.
co.nz/news/dunedin/dunedin-cabbie-linked-titanic-
victim) ja tämän jälkeen useissa murhatutki-
muksissa. 

DNA-sukututkimus levisi yleisön tietoisuu-
teen viimeistään vuonna 2018, kun losangelesi-
lainen entinen poliisi Joseph DeAngelo osoit-
tautui vuosikymmeniä jahdatuksi Golden State 
Killeriksi, joka vuosina 1976–1986 teki ainakin 
12 murhaa ja 45 raiskausta. Oikeuslääketieteel-
linen sukututkimus oli syntynyt, mutta kuten 
aiemminkin väestötutkimuksissa, myös tätä 
tutkimuslinjaa on kritisoitu, nyt enimmäkseen 
DNA-sukututkimuksen eettisten ongelmien 
vuoksi (13,14).

Saman ilmiön toinen puoli ovat suuren ylei-
sön ”juurtenetsintämarkkinat”. Menetelmäl-
lisesti sukujuurten etsinnässä DNA:n avulla 
on kyse samoista laboratoriomenetelmistä ja 
pitkälti myös samoista DNA-merkeistä kuin 
rikostutkinnassakin. Useat kaupalliset firmat 
(esimerkiksi 23andMe, AncestryDNA, MyHe-
ritage, Family Tree DNA, LivingDNA) tarjoa-
vat palvelujaan kansalaisille ja lupaavat kertoa 

A. Sajantila
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heidän perhehistoriansa ja sukunsa maantie-
teellisen alkuperän. Kun firmojen laborato-
riotulokset yhdistetään eläköityneen bisnes-
miehen ja kuljetusinsinöörin luomaan tehok-
kaaseen GEDmatch-nimiseen hakupalveluun 
(www.nytimes.com/2018/10/15/science/gedmatch-
genealogy-cold-cases.html), kohtaavat sukututki-
joiden ja rikostutkijoiden intressit. Arvioilta 
yli 30 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on 
antanut näytteensä näille kaupallisille firmoil-
le. Osa firmoista on antanut ilman kuluttajan 
suostumusta tietokantojaan muun muassa Yh-
dysvaltain keskusrikospoliisin (FBI) käyttöön. 
Sääntely on tässäkin vasta tuloillaan.

Lopuksi

On kuitenkin eri asia tunnistaa yksilö kuin ker-
toa, mistä jokin henkilö tai perhe on maantie-
teellisesti kotoisin. Suuren yleisön on vaikeaa 
hahmottaa tutkimustulosten tulkinnassa pii-
levää, näennäistä ristiriitaa. Toisaalta tutkijat 
esittävät genomimme kertovan meidän olevan 

niin yksilöllisiä, että kaikki ihmiset voidaan 
DNA-tutkimuksilla erottaa toisistaan. Toisaalta 
tutkijat taas ilmoittavat, että olemme geneet-
tisesti niin samanlaisia, ettemme voi erottaa 
väestöjä toisistaan, puhumattakaan, että voi-
simme tieteellisesti puhua ihmisroduista (15). 
Vaikka tämä on osaltaan lohduttava tieto po-
liittisesti virittyneiden rotuoppien kannattajien 
kyseenalaistamiseksi, se antaa asiaan vihkiyty-
mättämille helposti kuvan DNA-tutkimusten 
sekavasta tulkinnasta. Taas kerran on kysymys 
käytetyn DNA-tunnisteen todistusvoimasta ja 
tulkinnasta. 

Totuus yksittäisen ihmisen sukulinjan maan-
tieteellisen alkuperän määrittämisestä on ge-
neettisestä näkökulmasta veteen piirretty, san-
gen helposti liukuva käsite, jossa on useita epä-
tieteellisyyden piirteitä (16). Se on käsitettävä 
pikemminkin tieteen sivujuoneeksi tai tieteeksi 
verhotuksi viihteeksi. ■
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