Lddketieteellinen asiantuntijalausunto tuomioistuimelle

Lausunto koskee epSilyd siite, ette edesmennyt Elisa Palonen olisi pitkeaikaisen ja psyykkistii pahoinpitelya

muistuttavan manipuloinnin avulla saatu muuttamaan testamenttiaan siten, etta muutos koitui painostusta

ja manipulointia harjoittaneen tahon hyodyksi.
Elisa Palosen kuolinpesiin asiamiehen, OTT Petter Kavoniuksen pyynnosta esitan arvionaniseuraavaa

perehdyttyani minulle toimitettuun seuraavaan aineistoon.
Elisa Palosen potilasasiakirjat Lidkdrikeskus

Mehil6isesti Turusta 28.11.2005-8.12.2017 tulostettuina

75.L.2079, ja Helsingin Uniklinikasta 16.1.2018-13.3.2018. Elisa Palosen pdivdkirjateksteje piirroksineen
valokuvatjotka on otsikoitu sanoin "juomaohje,,, ,,kotoa kuoleman jdlkeen,,, ,,kuva luukusta,,, ,,ohjeet
Palosen kotoa", "pakattua tavaraa palosen kotoa kuoleman jdlkeen" ja "ruumisarkku". Lisaksi olen

kuunnellut kuusi MP-3aanitetta, jotka peeosin vaikuttavat uskonnollissuggestiiviselta, rituaaleihin

liittyneelta puheelta.
En ole henkil6kohtaisesti

tutkinut Palosta, enke tieda koskaan tavanneeni hdnti tai muita asianosaisia.

Asiamies on pyytanyt minulta asiantuntijalausuntoa psyykkisen manipulointiin perehtyneen psykiatrin
nakokulmasta, joten totean ammatillisesta taustastani seuraavaa. Olen ollut poliisin apuna esitutkinnassa ja

todistajana kdrij6oikeudessa, hovioikeudessa ja kerran korkeimmassa oikeudessa useissa tapauksissa,
joissa on katsottu esiintyneen psyykkistd manipulointia

us

kon no llisessa, spiritualistisessa

tai

"pa rannustoimintaan" liittyvassa kontekstissa. olen ollut vuodesta -93 Tieteellinen Hypnoosi ry:n

hallituksen jesen, ja paSosan testa ajasta toiminut sen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kyseessd
on Suomen ainoa tieteellinen alan yhdistys, Tieteellisten seurain valtuuskunnan jiisenyhdistys, joka ottaa

jiisenikseen vain laillistettuja terveydenhuollon am mattihen kiloit6. Olen julkaissut suomeksija englanniksi
useita hypnoosiin tai suggestiivisiin ilmiiiihin liittyvie artikkeleja, jotka on julkaistu
ve rta isa rviointim

enettelyA kdyttavisse tieteellisissa julkaisusarjoissa. Lisdksi olen mm. ohjannut hypnoottisia

ilmiOita laheisesti sivuavia dissosiaatiohairioite koskevan vaitoskirjan, ja kirjoittanut laaketieteellisiin

oppikirjoihin lukuja hypnoosi- ja suggestiohoidoista, ja psykoterapian haittavaikutuksista ja haitallisesta
keytosta.
Olen lukenut ylla kuvattuun aineistoon niin ikidn perustuvan lausunnon, jonka on laatinut psykiatrian

erikoislddkdri Matti Wallin 24.9.20L9. Pidiin lausuntoa erittain asiantuntevana ja siina tehtyje
johtopaet0ksia perusteltuina.

En tassii lausunnossani kertaakaan aiemmassa lausunnossa seikkapereisesti

esiteltyja nakOkohtia, vaan

totean yhtyv5ni siind esitettyyn. Kasitykseni on, etta kuvatun aineiston perusteella arvioiden monien
sairauksien heikentame Palonen on saatu hyvin pitkdaikaisella uskonnollishypnoottisella manipuloinnilla

muuttamaan testamenttiaan. Toiminta vaikuttaa aineiston nojalla olleen maeratietoista ja

je rjestelm

e

llista,

ja se neyttea heikenteneen palosen hyvinvointia ja harkintakykya olennaisesti.
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