Virtuaaliläsnäoloa istuntosalissa – oikeudenkäynnin tulevaisuus vai ...

73

Defensor Legis N:o 1/2011

VIRTUAALILÄSNÄOLOA ISTUNTOSALISSA – OIKEUDENKÄYNNIN
TULEVAISUUS VAI TEKNOLOGIAUSKOISTEN UTOPIA?
(Virtualanwesenheit im Gerichtssaal – die Zukunft des Prozesses oder eine
Utopie der Technologiegläubigern?)

1

Sähköinen oikeudenkäynti – lainkäytön
muutos vai tuomioistuimen apuväline ?

1.1

Yleistä

Niin suomalainen lainsäätäjä kuin eurooppalainen oikeuspolitiikkakin on pyrkinyt kannustamaan
oikeudenkäynnin toimijoita lisäämään sähköisen
osallistumisen muotoja lainkäytössä. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on lähtenyt siitä, että
lainkäytön sähköistäminen on omiaan lisäämään
sen tehokkuutta, nopeutta ja joustavuutta ja siten
myös kasvattamaan ”tuomioistuimen houkuttelevuutta konﬂiktinratkaisupaikkana”.1 Myös EU:n
neuvoston todisteiden vastaanottamisesta annetussa asetuksessa n:o 1206/2001 korostetaan, että
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on edistettävä viestintätekniikan, erityisesti video- ja teleneuvottelujen käyttöä. Oma kysymyksensä on, miten
kehittämiskomitean ylistyssanat ja EU-oikeuden
asettamat, kansallista lainsäätäjää velvoittavat kannanotot käytännössä on ja vastaisuudessa tullaan
integroimaan tuomioistuintoimintaan. Osittain tämä
viestintätekniikan ja sähköisyyden esiinmarssi on jo

1

KM 2003:3, s. 203–204, 206.
KOM (2010) 245, s. 3.
3
KOM (2010) 245, s. 18–20.
2

alkanut; suomalaisissa tuomioistuimissa on todistajan kuuleminen videoneuvottelun ja puhelimen
keinoin mahdollistettu 1.10.2003 voimaan tulleella
lakimuutoksella (16.5.2003/360) OK 17:34a:ään
sisällytettyjen edellytysten täyttyessä.
Uusimpana lukuna eurooppalaisessa sähköistymisessä voidaan pitää Komission 26.8.2010 tiedoksiantoa Euroopan parlamentille eli ns. Euroopan
digitaalistrategiaa, jolla pyritään takaamaan EU:n
asettamien talouskasvu- ja kehitystavoitteiden saavuttaminen.2 Yhtenä keskeisenä tavoitteena digitaalistrategiassa on kuluttajien luottamuksen lisääminen digitaalisia palveluita kohtaan muun muassa
parantamalla tietosuojaa sekä ennaltaehkäisemällä
verkkorikollisuutta. Ajatuksena on, että kuluttajat
eivät ole valmiita omaksumaan uutta teknologiaa,
mikäli he kokevat sen epäluotettavaksi. Toisaalta
digitaalistrategiassa korostetaan, että pitkälle kehittyneiden verkkopankki- ja verkkolääkäripalveluiden
tarjoaminen jo sinällään on todiste tietoverkkojen
pitkälle menevästä turvallisuudesta.3
Sähköinen oikeudenkäynti itsessään on käsitteenä toistaiseksi jäsentymätön. Yhtäältä sillä voidaan
viitata law and technology –nimikkeellä kulkevaan
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laajempaan tutkimussuuntaukseen, joka pyrkii hahmottamaan oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan suhteita suuressa mittakaavassa.4 Toisaalta
tuomioistuimen näkökulmasta oikeudenkäynnin
sähköistämisessä on kyse enemmänkin oikeudenkäyntiteknologiasta (courtroom technology).5 Erona
käsitteiden välillä on, että kun law and technology
-ajattelu lähtee laajemmasta sosiaalisten seuraamusten ja vaikutusten arvioinnista, teknologia-aspektin
korostaminen tyhjentää sähköisen oikeudenkäynnin
käsitteen pelkästään tuomitsemistoiminnan teknisiksi apuvälineiksi huomioimatta sen laajempaa
merkitystä. Näyttäisi siltä, että myös suomalainen
lainsäätäjä on valinnut teknologian korostamisen
tien.6 Tosin vielä voidaan kysyä, toisiko käsitteenmäärittelyyn jotakin lisää se, että teknologia määritettäisiin digitaalistrategian mukaisesti juuri tieto- ja
viestintätekniikaksi erotuksena dokumenttikameroiden kaltaisista teknisistä esittämisapuvälineistä.7
Tässä artikkelissa lähestytään sähköistä oikeudenkäyntiä uutena lainkäytön muotona. Erityistarkasteluun nostetaan videoneuvottelu, joka toistaiseksi muodostaa voimassa olevan oikeutemme
keskeisimmän sähköisen oikeudenkäynnin sovelluksen. Huomio kiinnittyy siihen, mitä sähköinen vallankumous lainkäytössä tarkoittaa ja mitä
hyötyjä ja haittoja tässä sähköistymiskehityksessä
on nähtävissä. Artikkeli pyrkii etsimään vastausta
siihen, miten näihin haasteisiin on vastattava. Jaksossa 1 arvioidaan sähköistä oikeudenkäyntiä kokonaisuutena sekä analysoidaan sen eri sovelluksia.
Jaksossa 2 avataan sähköisestä oikeudenkäynnistä
esitettyjä hyöty- ja haittanäkökohtia. Kysymyksenasettelua konkretisoidaan jaksossa 3, jossa tarkastellaan videoneuvottelua ja sen prosessioikeudelle
asettamaa uudelleenmäärittelyn tarvetta erityisesti
suhteessa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen.

Viimeisessä jaksossa 4 sidotaan sähköinen oikeudenkäynti osaksi oikeustieteellisen tutkimuksen
traditiota sekä peräänkuulutetaan käytännön toimenpiteitä oikeudellisilta toimijoilta.
1.2

Sähköisen oikeudenkäynnin
monet kasvot

Sähköisen oikeudenkäynnin sovelluksia on käytössä nykyään jo useita, minkä lisäksi uusia kehitetään jatkuvasti. Osittain käsitteenmäärittelyn vaikeudesta johtuen sähköisen oikeudenkäynnin alle
voidaan luokitella runsaasti erilaisia teknisiä apukeinoja esittämisapuvälineistä sähköiseen tuomitsemiseen. Lederer on Yhdysvalloissa lähtenyt siitä,
että sähköisen oikeudenkäynnin ytimen perinteisesti
muodostaa dokumenttikamerat ja tietokoneet, joilla todistusaineisto pyritään saamaan lainkäyttäjän
ulottuville mahdollisimman helposti ja ymmärrettävästi.8 Suomessa sähköisellä oikeudenkäynnillä
voidaan niinikään viitata laajaan oikeudellisten
käytänteiden joukkoon, jotka ulottuvat ajallisesti
oikeudenkäynnin eri vaiheisiin. Näistä sovelluksista voidaan mainita ainakin sähköinen asiointi,
sähköiset arkistointimenetelmät, videoneuvottelu,
jota tarkastellaan tarkemmin seuraavassa jaksossa,
etäasianajo sekä sähköinen tuomitseminen ja automaatioteknologialla tuotetut ratkaisusuositukset.
Laajan oikeusyhteisön silmiin näkyvin sovellus
sähköisestä oikeudenkäynnistä lienee sähköinen asiointi ja kirjeenvaihto asianosaisten, asiamiesten ja
tuomioistuimen välillä, jota säätelee laki sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13).
Käytännössä voidaan olettaa sähköisen kirjeenvaihdon helpottaneen ainakin käytännönjärjestelyjen
hoitamista tuomioistuimissa. Sähköiseen oikeudenkäyntiin voidaan laskea myös toinen oikeu-

4
Law and technology on käsitteenä vakiintunut. Ks. esim. Yannopoulos 1998, s. 245 tai esim. Edinburghin yliopiston law
and technology-tutkimusinstituutin esittely http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/ tieto haettu 3.10.2010.
5
Oikeudenkäyntiteknologian käsitteestä ks. Lederer 2005, 676 sekä Fabri 2001, s. 12.
6
Ks. HE 190/2002 vp, s. 2. Toisaalta videoneuvottelun käyttöä ehdottaneen hallituksen esityksen sanavalinta saattaa olla
käytännön sanelemaa pakkoa ilman sen syvempää arviointia siitä, miten ”sähköisyys” tulisi omana kokonaisuutenaan ottaa
huomioon vastaisessa lainkäytössä.
7
TVT- eli tieto- ja viestintätekniikasta ks. KOM (2010) 245, s. 3 sekä Fabri 2001, s. 1.
8
Lederer 2005, s. 676.
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denkäyntiä edeltävä kommunikaation muoto eli
sähköisesti tapahtuva tiedoksianto, jota tosin ei
yleisissä alioikeuksissa sen sallivasta lakipykälästä
huolimatta juurikaan käytetä.9 Oikeusministeriön
työryhmän lausunnossa tiedoksiannon tehostamisesta oikeudenkäynnissä päädytään esittämään laajemman sähköisen tiedoksiannon sallimista sekä
sitä koskevien määräysten sisällyttämistä oikeudenkäymiskaaren 11 lukuun. Sähköpostitiedoksianto on
sittemmin mahdollistettu OK 11 luvun muutoksella
(14.5.2010/362). Mietinnössä kuitenkin korostetaan, että sähköpostitiedoksiannon käyttämisessä
saattaa olla erityisiä oikeusturvaongelmia, jotka
saattavat haitata sen käytettävyyttä. Esimerkkinä mainitaan, että summaarissa velkomusasioissa vastaajat saattavat olla täysin syrjäytyneitä tai
sähköpostiosoite saattaa olla useiden henkilöiden
yhteiskäytössä, minkä vuoksi haastemiehen olisi
ennen tiedoksiantoa selvitettävä, hyväksyykö vastaaja sähköpostitiedoksiannon.10
Toisinaan sähköiseen oikeudenkäyntiin lasketaan myös informaatioteknologiaa ja uusia tallennusmuotoja hyödyntävät arkistointijärjestelmät sekä
sähköinen asiahallinta (case management),11 joskin
voidaan perustellusti kysyä, onko näiden lähinnä
oikeushallintoon liittyvien järjestelykysymysten
käsitteleminen yhtäaikaa oikeudellisesti ongelmallisempien sovellusten kanssa tarkoituksenmukaista. Sähköisiin tietokantoihin ja arkistointiin liittyy

9
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tosin tietosuojakysymyksiä, joiden ratkaiseminen
edellyttää myös teknologian erityispiirteiden huomioimista. Oikeushallinnon ohella myös sähköiset
säädöskokoelmat kuten suomalainen Finlex-tietokanta on toisinaan mielletty sähköisen lainkäytön
ilmiöksi.12
Itse oikeudenkäyntiin ajoittuvista sovelluksista
maininnan arvoisia ovat erityisesti videoneuvottelu
sekä etäasianajo, joista ensimmäinen on jo omaksuttu
myös suomalaiseen lainkäyttöön ja jälkimmäinen
vuorostaan muodostaa oman asianajo-oikeudellisen erityiskysymyksensä. Etäasianajossa on kyse
tilanteesta, jossa asianosaisen asiamies avustaa tai
edustaa asianosaista ja kirjelmöi toisesta maasta
käsin. Esteitä ei liene myöskään sille, että avustaja ottaa osaa oikeudenkäyntiin videoneuvottelun
keinoin, joskin toistaiseksi tämä vaihtoehto näyttäytynee käytännön juristeille liian raskaana. Voidaan tosin kuvitella tilanne, jossa etäasianajo olisi
asianosaisen intressissä. Esimerkiksi ranskalaisen
asiamiehen käyttö suomalaisessa tuomioistuimessa
saattaa olla asianosaisen kannalta kannattavaa silloin,
kun sovellettava aineellinen laki on Ranskan laki.13
Oikeudenkäymiskaari rakentuu OK 17:3:stä ilmenevästi asianosaisten selvitystaakan periaatteelle,
jolloin asianosaisen on esitettävä selvitys vieraan
valtion laista, joka tulee sovellettavaksi.14 Käytettäessä esimerkkitapauksessa ranskalaista avustajaa
asiamiehen rooli saattaa osittain muuttua avustajasta

OMTR 2009:3, s. 21. Tiedoksiannon tehostamista käsittelevän työryhmän mietinnössä ei tarkemmin eritellä, mistä
todisteellisen sähköisen tiedoksiannon heikko käyttöaste johtuu. Oletettavasti vaikutusta on sillä, että sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain 18 §:ssä puhutaan lähinnä päätöksen tiedoksiantamisesta, joka edellyttää asianosaiselta
vartavastista tunnistautumista. Esteeksi saattaa muodostua monimutkaiselta kuulostava menettely sekä lakitekstin asettamat
rajoitteet. Hallitus onkin antanut Eduskunnalle lain muuttamista koskevan esityksen, joka vastaa pääasiallisesti mietinnön
sisältöä. Ks. HE 111/2010 vp., s. 1. Laki on tullut voimaan 1.12.2010.
10
OMTR 2009:3, s. 24.
11
Esim. Fabri 2001, s. 8 sekä Kujanen – Sarvilinna 2001, s. 34–35 ja 42.
12
Kujanen – Sarvilinna 2001, s. 31.
13
Ulkomaalaisen asiamiehen on tietenkin täytettävä OK 15 luvun edellytykset avustaessaan suomalaisessa oikeudenkäynnissä.
14
Koulu on korostanut asianosaisen selvitystaakan poikkeusluonnetta yleisestä jura novit curia -periaatteesta ja peräänkuuluttanut asianosaisen vastuun kapeaa tulkintaa. Ks. Koulu 2007, s. 1309–1310.
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asiantuntijatodistajaksi sovellettavan lain sisällöstä
riippuen.15 Myöskään tulkilta ei edellytetä välttämättä läsnäoloa istunnossa, vaan tulkkaus voidaan
järjestää myös videoneuvottelun kautta.16 Lainkäyttömenettely ei välttämättä vaadi ehdottomasti asianosaiseltakaan läsnäoloa.
Radikaaleimmalta sähköisen oikeudenkäynnin
muodolta kuulostaa sähköinen datan tulkinta ja tietotekniikan valjastaminen ratkaisusuositusten antamiseen, jolloin sähköinen oikeudenkäynti lähestyy
automaattisen tietojenkäsittelyn kautta toteutettua
sähköistä tuomitsemistoimintaa. Sähköinen tuomitsemistoiminta (e-Justice, legal AI) on viime aikoina
kokenut uuden tutkimuksellisen renessanssin sitten
1980-luvun.17 Ajatus oikeudenkäynnistä tietokoneen suorittamana matemaattisena analyysinä, jossa
kaavamaisesti yksittäistapauksen faktalauseesta
johdetaan syötetyn normilauseen kautta ratkaisu,
näyttäytyy oikeustieteilijöiden silmissä parhaimmillaankin vaarallisena yksinkertaistuksena ja pahimmillaan oikeudenmukaisen lainkäytön loppuna.
Toisaalta summaaristen velkomusasioiden pitkälle
automatisoitu sähköinen käsittely ja karsinta saattavat jo lähiaikoina tosiasiallisesti tarkoittaa automatisoitua tuomitsemista – ilman että ajatus tässä
yhteydessä välttämättä samaistuisi itsevaltiaaseen
tietokonetuomariin.

15

2

2.1

Mahdollisuudet ja haasteet
perinteiselle lainkäytölle
Sähköisen oikeudenkäynnin lupaukset
– kustannussäästöjä joustavammassa
prosessissa

Sähköisen oikeudenkäynnin eri sovellukset
tuovat mukanaan niin uusia mahdollisuuksia kuin
myös haasteita, joihin perinteisen lainkäytön on
vastattava. Osittain kannaotot sähköisen oikeudenkäynnin eduista ja haitoista näyttäisivät perustuvan
enemmänkin olettamuksille kuin empiiriselle toimivuustutkimukselle. Suurimman haasteen sähköinen
oikeudenkäynti asettaakin niin empiiriselle kuin
myös teoreettiselle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Sähköiset sovellukset kuten videoneuvottelu
tai sähköinen asiointi, etäläsnäolo ja uudet vuorovaikutuskanavat asettavat perinteisen oikeudenkäyntimallin muutokselle alttiiksi. Sähköistyminen
on omiaan muuttamaan prosessin muotoa, mikä
edellyttää myös oikeudenkäynti-ihanteiden uudelleenmäärittelyä. Tätä suurinta haastetta tarkastellaan
lähemmin seuraavassa jaksossa.
Empiiristä oikeustieteellistä tutkimusta sähköisen oikeudenkäynnin kustannushyödyistä näyttäisi
olevan niukanpuoleisesti. Kuitenkin todistelukus-

Oman problematiikkansa vieraan valtion lain selvittämisen osalta muodostaa se, että todistelun ensisijainen tarkoitus
on näyttää asian tosiseikat todeksi (Lappalainen 2007, s. 484) eli todistelu on tyyppitilanteessa luonteeltaan ns. historiallista
(Tirkkonen 1949, s. 12) sekä deskriptiivistä. Todistelun tavoitteena on osoittaa todeksi faktat, joille normatiivinen kannanotto
vallitsevasta oikeustosiseikasta kuten esim. saamisoikeudesta rakentuu. Normatiivinen todistelu ei siten lähtökohtaisesti ole
todistelun tyyppitilanne, joskin asianosaisten selvitys käytännössä näytön esittämistä edellyttääkin. Tirkkonen lähtee siitä, että
teoriassa todistelua voidaan esittää myös oikeussäännöksistä, mutta suppeassa merkityksessä kohteena ovat vain tosiseikat.
Ks. Tirkkonen 1949, s. 12.
16
OMTH 2006:31, s. 12.
17
Ks. Schafer 2010, s. 386 ja Yannopoulos 1998, s. 255.
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tannusten lasku, tehostuva ja nopeutuva prosessi
sekä säästyvät resurssit näyttäisivät olevan tutkimuksen tasolla keskeisiä kyseenalaistamattomia
lähtökohtia arvioitaessa ainakin yhden sovelluksen
eli videoneuvottelun hyväksyttävyyttä.18 Oikeusministeriö on videoneuvottelupilotoinnin loppuraportissaan pitänyt videoneuvottelua mahdollisuutena yhdistää laajemman oikeusturvan vaatimukset
kustannustehokkaaseen ja joustavaan prosessiin.19
Myös oikeustieteessä on huomioitu kustannussäästöjen merkitys ainakin sähköisen asioinnin osalta.
Laukkanen on katsonut, että sähköisen asioinnin
lisääminen summaarisissa asioissa mahdollistaisi
tuomioistuinten resurssien keskittämisen oikeudellisesti vaikeiden asioiden hoitamiseen.20 Sen sijaan
Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeessa 2008 on
ilmaistu näkemys, että ainakin rajat ylittävä oikeusavullinen todistelu videoneuvottelun välityksellä
saattaa muodostua kalliimmaksi kuin todistajan
matkakulut suomalaiseen pääkäsittelyyn.21
Oman lukunsa myös sähköisen oikeudenkäynnin
arvioinnissa muodostaa rajat ylittävät oikeudenkäynnit. Kansainvälisliitynnäisten riitojen lisäännyttyä
on kasvanut myös tarve rajat ylittävälle lainkäytöl18
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le,22 mikä vuorostaan tarkoittaa perinteisen oikeudenkäynnin näkökulmasta entistä enemmän aikaa
vieviä ja mutkikkaampia menettelyitä. Osittain kansainvälisen oikeusavun monimutkaisuuden vuoksi
kansainvälisyys on lainkäytössä muuttunut synonyymiksi hitaudelle ja kalleudelle.23 On huomattava,
että erityisesti näissä rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä sähköinen oikeudenkäynti, lippulaivanaan
videoneuvottelu, saattaisi nostaa käsittelyn laatua
sekä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin.24 Toisaalta yleisellä tasolla ei voida ottaa kantaa siihen,
merkitseekö videoneuvottelu kustannussäästöä vai
kustannusten nousua. Kustannusarvio on aina yksittäistapauksellista harkintaa, jossa huomiota kiinnitetään kaikkiin tapauksen olosuhteisiin.
Keskeisimpänä hyötynä sähköisen oikeudenkäynnin yleistymisessä voidaan – näkökulmasta
riippuen joko kustannussäästöjen sijaan tai ohella – pitää lainkäytön joustavuuden lisääntymistä.
Joustavuuden lisääminen vuorostaan pohjimmiltaan
palvelee juuri asianosaisten yksityisautonomiaa
oikeudenkäynnissä.25
Sähköistymisen ja tietotekniikan kehittymisen
myötä ongelmaksi saattaa muodostua myös access

Ks. Koulu 2010, s. 97–98 ja 111–113 sekä näissä viitattu kirjallisuus.
OMTH 2006:31, s. 23. Ajatus videoneuvottelun halpuudesta ja tehokkuudesta on omaksuttu myös oikeustieteessä. Esim.
Nissen 2004, s. 123.
20
Laukkanen 2007, s. 252–252.
21
Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2008, Keskustelupuheenvuoro, s. 59.
22
Oikeudenkäynnin kansainvälistymisestä ks. mm. McClean 2002, s. 3.
23
Näihin seikkoihin vedoten onkin toisinaan ehdotettu pidättäytyvää suhtautumista oikeusavulliseen todisteluun. Ks. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2008: Keskustelupuheenvuoro, s. 57. Toisaalta on muistettava, että videokonferenssi on
oleellisesti helpottanut kansainvälisen oikeusavun käyttämistä aikaisempaan verrattuna. Epäselvää on, kuinka pitkälti pidättyväisyys kansainvälistä todisteiden vastaanottoa kohtaan on yleistettävissä koskemaan myös videoneuvottelutodistelua, joka
ihannetapauksessa ei muodosta oikeudenkäynnin kestolle tai kustannuksille samanlaista tosiasiallista estettä kuin todistelu
vieraassa tuomioistuimessa tyypillisesti. Mikäli kriittisen suhtautumisen katsotaan koskevan myös videoneuvottelua, saattaa
se kuitenkin osoittautua asianosaisen oikeuksiinsa pääsyn kannalta haitalliseksi, kun videokuulemisen vaihtoehtona on kuulematta jättäminen tai merkittävät prosessikustannukset ja käsittelyn keskeyttäminen.
24
On huomattava, ettei ole mahdollista esittää pitäviä kannanottoja, että videoneuvottelu tulisi aina edullisemmaksi ja
nopeammaksi kuin fyysinen istuntosalikuuleminen tai päinvastoin. Olemassa olevan ja laadukkaan videolinkin käyttäminen
todistajan kuulemiseksi tilanteessa, jossa onnistumisennuste on korkea, johtaa varsin todennäköisesti nopeampaan ja halvempaan lainkäyttöön kuin pääkäsittelyn ulkopuolella toteutettu oikeusapukuuleminen. Vastakohtana voidaan kuvitella tilanne,
jossa videolinkkiä ei ole valmiina ja se tulee ensin rakentaa ja oikeusapua pyydetään diplomaattitietä yhden todistajan kuulemiseksi, jolloin videolinkin rakentaminen saattaa johtaa kasvaviin kustannuksiin ja aikatauluviiveisiin . Toisaalta videoneuvottelun lähtökohtaista kalleuttakaan ei voida vakuuttavasti perustella, sillä lienee selvää, että lukuisien todistajien sähköinen
kuuleminen eri mantereelta käsin saattaa hyvinkin olla halvempaa ja joutuisampaa kuin fyysisen läsnäolon järjestäminen
riippumatta videolinkin rakentamisvaiheesta.
25
Määräämisperiaatteen korostamisesta videoneuvottelussa ks. Koulu 2010, s. 130–133 sekä 122–124.
19
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to technology –näkökannat. Tähän liittyvä kysymys
on, tuleeko pääsyä riittävään informaatioteknologiaan tarkastella mahdollisesti EU:n turvaamana
kansalaisen perusoikeutena. Komission tiedoksiannossa 26.8.2010 Euroopan digitaalistrategiasta
lähdetään siitä, että tehokkaiden ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien turvaaminen kaikille kansalaisille edellyttää lisäinvestointien helpottamista
internetverkkoihin.26 Rivien välistä on luettavissa, että ainakin tehokkaan ja nopean laajakaistan
olemassaolo sinänsä voitaisiin hahmottaa EU:ssa
EU-kansalaisen perusoikeutena.27
2.2

Teknologia pettää aina – tieturvaongelmien ja vajaisen teknologian varjossa

Suhtautuminen sähköiseen oikeudenkäyntiin
näyttäisi olevan lähtökohtaisesti kielteistä.28 Kritiikissä on korostettu muun muassa videoneuvottelun mahdollistaman etäläsnäolon ongelmallisuutta
yleisten prosessioikeudellisten periaatteiden kannalta29 sekä teknologian etäännyttävää vaikutusta
oikeudenkäynnin ihmisläheisyydelle.30 Toisaalta
erityisesti videoneuvottelua kohtaan esitetyssä kritiikissä on uhkatekijäksi nähty se, että sähköinen
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viestintäteknologia on omiaan poistamaan järjestelmältä sen formaalisuuden ja samalla osan sen
auktoriteetista.31 Näyttäisi siltä, että kritiikissä
oikeudellinen argumentaatio kietoutuu toistuvasti
yhteen tunneargumenttien kanssa. Tällöin kielteisessä suhtautumisessa sähköistä oikeudenkäyntiä
kohtaan saattaa tosin olla kyse vain uutuudenpelosta. Tällainen lähinnä psykologinen pelko uutta teknologiaa kohtaan on tosin ylitettävissä, vaikkakin
varsinaisen hyväksynnän saavuttamiseen saattaa
mennä pitkältikin aikaa.32
Sähköiseen oikeudenkäyntiin liittyy usein myös
huoli tietoturvasta.33 Hyvänä esimerkkinä tästä
ongelmakentästä voidaan nähdä kysymys siitä, onko
videoneuvottelutodistelun tietoliikenneyhteyteen
mahdollista puuttua tuomioistuimen ulkopuolelta.
Tietoturvaongelmiin liittyen Lederer on arvioinut
myös mahdollisuutta hakkeroida tuomioistuimen
arkistoon ja jälkikäteen muuttaa tallennettua sähköistä aineistoa. Kuitenkin hän pitää uhkatekijöitä
lähinnä teoreettisina, sillä nykyisellä tietoteknisellä
osaamisella suojatut yhteydet ovat tosiasiallisesti huomattavan turvallisia.34 Lisäksi lienee syytä
korostaa, että myös perinteiseen todistusaineistoon
liittyy väärentämisen mahdollisuus, minkä riskiä

KOM (2010) 245, s. 6.
Samansuuntainen ajatus on ollut nähtävissä myös vuoden 2007 hallitusohjelmassa, jossa tavoitteeksi on asetettu sähköisten
tietoliikenneyhteyksien varmistaminen koko maassa viime kädessä julkisin varoin. Ks. Hallitusohjelma 2007, s. 41.
28
Videoneuvottelua kohtaan esitetystä kritiikistä ks. Koulu 2010, s. 94–97 sekä siinä viitattu oikeuskirjallisuus.
29
Suomessa esim. Virolainen 2007, s. 167; Havansi 2000, s. 25 ja Ervo 2005, s. 153.
30
Connor 2001, s. 209 ja 218. Connorin mukaan videoneuvottelussa katoaa oikeudenkäynnin inhimillinen tekijä (the human
element) , kun kuultava ei pysty vetoamaan tuomarin tunteisiin eikä synnyttämään tässä sympatiaa itseään kohtaan. Connorille
kyse on teknologian inhimillisyyttä vähentävästä vaikutuksesta (dehumanizing effect), joka perustuu ajatukseen fyysisen tilan
jakamisesta syntyvästä inhimillisyydestä. Inhimillisen tekijän puutteen korostaminen liittyy ajatukseen teknologian lähtökohtaisesta puolueellisuudesta erotuksena teknologian neutraalisuutta ja videoneuvottelua puolustavasta näkökulmasta.
31
Ks. mm. Sossin – Yetnikoff 2007, s. 255–256 ja Ashdown – Menzel 2002, s. 67–68. Poleemisessa artikkelissaan Ashdown
ja Menzel vertaavat videoneuvottelun käyttämistä tehokkuusargumenttien perusteella giljotiinin käyttöönottamiseen Ranskan
vallankumouksen aikoihin samantyylisillä tehokkuus- ja käytännöllisyysargumenteilla. Toisaalta edes videoneuvottelun kritiikissä ei formaalisuuden puutetta ole täysin allekirjoitettu. Poulin on nimittäin katsonut, että eräs peruste videoneuvottelun
kieltämiselle olisi, että kuultava saattaa itse oikeudenkäynnin lisäksi jännittää myös varsinaista kuvaamistilannetta. Ks. Poulin
2004, s. 1125.
32
Pilottihankkeiden ja varsinaisen hyväksynnän väliin jäävästä ajasta ks. Fabri 2001, s. 3.
33
Lederer 1999, s. 839. Myös Müller on kiinnittänyt huomiota erityisesti rajat ylittävän todisteiden vastaanoton tietosuojakysymyksiin ja todennut, että lähtökohtaisesti lex forin mukaan määräytyy ne tuomioistuinten ja muiden viranomaisten
tietosuojatoimenpiteet, joilla tiedonvälityksen luottamuksellisuus pyritään turvaamaan. Ks. Müller 2004, s. 19.
34
Lederer 1999, s. 839.
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tuomioistuinmenettely pyrkii mahdollisimman pitkälle rajoittamaan muun muassa suullisella, keskitetyllä ja välittömällä pääkäsittelyllä.
Uusi teknologia on niin ikään riitautettavissa
sillä perusteella, ettei sen taso ole riittävän korkea turvaamaan oikeudenkäynnin laatukriteerien
ja asianosaisten oikeussuojan asettamat vaatimukset. Vaikka heikkolaatuinen kuvayhteys tai pätkivä
ääniraita epäilyksettä vaarantavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteumisen, ei teoreettinen
oikeustieteellinen tai oikeuspoliittinen keskustelu
voi typistyä arvioimaan pelkästään teknologian
yksityiskohtaisten toteuttamistapojen sisältöä. Sen
sijaan teoreettisen keskustelun tulisi keskittyä tarkastelemaan sähköisen oikeudenkäynnin käytännön
tulkintaongelmia ja yhteismitallisuutta oikeudenkäynti-ihanteiden kanssa sillä olettamuksella, että
teknologia itsessään on riittävän korkeatasoista ja
toimivaa35 taatakseen korkean kuvanlaadun, toimivan yhteyden sekä riittävän vuorovaikutuksen
mahdollisuuden. Tätä keskustelun lähtökohdaksi
asetettavaa olettamusta riittävästä tekniikan laatutasosta voidaan kuvata puhumalla parhaan mahdollisen teknologian vaatimuksesta.36
Se, onko sähköisessä oikeudenkäynnissä eri
sovelluksineen lopulta kysymys perustavanlaatuisesta lainkäytön muutoksesta vai pelkästään
todistelun ja pöytäkirjaamisen apuvälineistä, jää
lopulta riippumaan niin oikeustieteestä kuin lainkäytöstä itsestäänkin. Oikeuspolitiikan tasolla lainkäytön sähköistämisen hyötyihin ja tarpeeseen on
jo herätty, mikä on johtanut jo voimassa olevaan
lainsäädäntöönkin. Tällä hetkellä keskeinen haaste
on, miten perinteiset prosessikäsitykset vastaavat
niille sähköisen oikeudenkäynnin asettamaan uudelleenmäärittelyn tarpeeseen. Vastauksen etsimisessä
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tähän kysymykseen on oikeustieteellä keskeinen
tehtävä. Samoin tuomioistuintoimijoiden toiminnasta riippuu, miten uudet innovaatiot tosiasiallisesti
otetaan käyttöön. On selvää, ettei parhaimmistakaan
teknisistä innovaatioista ole mainittavaa hyötyä
lainkäytön kehittämisessä, mikäli uutta teknologiaa
perusteettomasti karsastetaan.
3
3.1

Esimerkkinä videoneuvottelu
Läsnäolo, poissaolo, etäläsnäolo –
mitä videoneuvottelu on?

Kun sähköinen oikeudenkäynti yläkäsitteenä
on vielä toistaiseksi ongelmallinen ja liian laaja
yksittäisten tulkintaongelmien hahmottamiseen,
mahdollistaa sen yhden sovelluksen, tässä tapauksessa videoneuvottelun, tarkastelu myös monien
yleisen tason ongelmien kartoittamisen.
Videoneuvottelusta on kyse, kun tuomioistuin
ottaa vastaan henkilötodistelua tai muuten kuulee
oikeudenkäyntiin liittyen asianosaista, kuultavaa
tai muuta henkilöä tämän läsnä olematta. Itse käsittelyssä tämä tapahtuu siten, että istuntosalista on
reaaliaikainen, kahteen suuntaan toimiva kuva- ja
ääniyhteys kuultavan olinpaikkaan.37 Videoneuvottelun nostaminen tutkimuksen keskiöön on perusteltua, kun huomioidaan videoneuvottelutekniikkaan sisältyvä ainutlaatuinen mahdollisuus olla,
fyysisestä välimatkasta huolimatta, reaaliaikaisessa
vuorovaikutuksessa kahden eri sijainnin välillä.
Maailmalla videoneuvottelun ja fyysisen läsnäolon eroja on käsitelty myös oikeustieteellisessä tutkimuksessa ja erityisen runsaasti korkeiden
oikeudenkäyntikulujen tutkimuksessa. Yhdysvalloissa keskeinen problematiikka on liittynyt siihen,

35
Oman mielenkiintoisen kysymyksensä muodostaa se, kenen vastuulla tekniikan toimivuus oikeudenkäynnin aikana on.
Tästä ks. Lederer 2005, s. 679–683.
36
Koulu 2010, s. 128–129.
37
Määritelmästä ks. esim. Nissen 2004, s. 19; Roth 2000, s. 189. OK 17:34a:n mukaan videoneuvottelulla voidaan kuulla
henkilöä tämän henkilökohtaisesti läsnä olematta, kun istuntoon osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Puhe- ja
näköyhteys voidaan mieltää videoneuvottelun legaalimääritelmän alaan kuuluvaksi jo OK 17:34a:n sanamuodon perusteella.
Hallituksen esityksen mukaan videoneuvottelusta on kysymys, kun tuomioistuin käyttää videoneuvottelulaitteistoa hyväkseen
kuullessaan todistajaa pääkäsittelyssä. Ks. HE 190/2002 vp., s. 17.
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miten liittovaltion perustuslain 6. lisäyksessä mainittua syytetyn oikeutta tavata kasvokkain (face-toface) häntä vastaan puhuva todistaja on tulkittava.
Tapauksessa korkein oikeus salli videoneuvottelun
käytön tärkeän yleisen intressin (public policy)
perusteella, kun todistelun luotettavuus ja kontradiktorisuus muutoin taataan.38 Taustalla kohtaamisoikeudessa (confrontation right) näyttäisi olevan
ajatus, että kasvokkain valehteleminen on siinä
määrin vaikeampaa, että fyysinen läsnäolo turvaa
aineellista totuutta.39 Oikeuskirjallisuudessa Poulin on arvioinut tuomarin suhtautuvan vähemmän
suosiollisesti kuultavaan, joka esiintyy pelkästään
videoneuvottelun välityksellä.40 Poulin kiinnittää
huomiota myös median vaikutukseen (the media
effect) tuomarin katsomisodotusten suhteen. Näkemyksen mukaan tuomarit ovat tottuneet katsomaan
videokankaalla ja televisiossa ammattinäyttelijöiden esittäminä aidonolosia tunteita mm. vastuun
kantamisesta, auktoriteetin kunnioituksesta, luotettavuudesta ja uskottavuudesta ja nämä vapaa-ajan
katsomiskokemukset ovat omiaan vaikuttamaan
tuomarin ennakkoasenteisiin ja suhtautumiseen
kuultavan ulkoiseen käytökseen. Kuitenkaan kuultavat eivät ole ammattinäyttelijöitä, jolloin he eivät
38

kykene esittämään näitä tunteita sillä tavalla, mihin
tuomari on tottunut, minkä vuoksi tuomari saattaa
tehdä käyttäytymisestä johtopäätöksen, ettei kuultava ylipäätään tunne katumusta tai kunnioitusta
tuomioistuinta kohtaan.41
Jonkinlaisen inhimillisen tekijän katoamiseen
(the human element) on kiinnittänyt huomiota
myös Connor, jonka käsityksen mukaan vuorovaikutuksesta katoaa jotakin keskeistä, kun kuultava
vähennetään fyysisestä läsnäolosta videoruudulle. Videoneuvottelussa kuultava ei pysty vetoamaan tuomarin tunteisiin eikä synnyttämään tässä
sympatiaa itseään kohtaan, jolloin voidaan puhua
videon inhimillisyyttä vähentävästä vaikutuksesta (dehumanizing effect).42 Connorin käsityksen
mukaa inhimillisyys näyttäisi määräytyvän juuru
fyysisen tilan jakamisen kautta. Inhimillisen tekijän
puute liittyy ajatukseen teknologian lähtökohtaisesta puolueellisuudesta erotuksena teknologian
neutraalisuutta ja videoneuvottelua puolustavasta
näkökulmasta.43 Voimakkaan suullisen ja fyysisen
läsnäolon korostaminen liittynee oikeuskulttuurin
vahvaan suullisuuden traditioon, jossa retoriikka
ja esiintymistaidot ovat keskeinen osa oikeudenkäynnin perusluonnetta. Vaikka yhdysvaltalainen

Maryland v. Craig, kohta pp. 850.
Mm. McAllister 2007, s. 842. Toisaalta kuten Roth huomauttaa, ei tuomioistuin pysty kaikilta osin päättämään asian
tosiseikoista, sillä myös asianosaiset pystyvät etukäteen sopimaan, mitkä asiat jäävät riidattomiksi tai oikeudenkäynnin ulkopuolle. Siten Rothin käsityksen mukaan todisteluun liittyvillä rajoituksilla pyritään oikeastaan totuuden löytämisen sijaan
turvaamaan todistajan uskottavuus. Ks. Roth 2000, s. 210. Rothin näkemys muistuttaa suomalaista keskustelua aineellisen ja
prosessuaalisen totuuden eroista. Tästä ks. Ks. Klami – Rahikainen – Sorvettula 1987, s. 18.
40
Poulin 2004, s. 1119.
41
Poulin 2004, s. 1127–1128. Argumentti on sinällään mielenkiintoinen, mutta ei välttämättä kovinkaan osuva. Videoneuvottelu ei itsessään vaikuta esiintyjänlahjoihin ja myös istuntosalissa saattaa ammattimaisen esiintyjän ja tavallisen todistajan
esiintyminen poiketa huomattavastikin. Lisäksi ajatus näyttäisi äkkiseltään yksinkertaistavan myös tuomioistuimen valmiudet
ottaa huomioon todistelutapojen erot. Ainakin suomalaisessa prosessissa ajatus tuomarista, joka ei pysty erottamaan elokuvia
istuntosalista, kuulostaa lähinnä satiiriselta.
42
Connor 2001, s. 209, 218. Connorin artikkeli perustuu karkoitusoikeudenkäyntien tarkasteluun. Kritiikin kärki osuu
tällöin siihen, ettei videoneuvottelun välityksellä karkotettava ei voi antaa tuomioistuimelle positiivista ensivaikutelmaa.
Lisäksi ruumiinkielen lukeminen on erityisen vaikeaa monikulttuurisissa oikeudenkäynneissä muutenkin, etäkuulemisessa
erot kulttuurisessa käyttäytymisessä saattavat johtaa vielä suurempiin väärinymmärryksiin kuin istuntosalissa. Connor katsoo,
että fyysinen läsnäolo on välttämätön oikeuksiin pääsylle niin rikos- kuin siviiliasioissa.
43
Roth on pyrkinyt esittämään medianeutraalin ja manipulaatiota korostavan näkemyksen vaihtoehdoksi kolmannen, laissez-faire -suhtaumistavan videoneuvotteluun, jossa hän on katsonut, ettei tarkasti kuvakulmien ym. yksityiskohtien suhteen
sääntelemätön videoneuvottelu vaikuta haitallisesti valamiehistön arviointiin todistajan luotettavuudesta. Roth perustelee
väitettään vetoamalla siihen, että ensinnäkään videoneuvottelun kautta heikommin välittyvä todistajan käyttäytyminen (tässä
sivuinformaatio) ei pysty tarjoamaan luotettavuusarvioinnille riittävää perustaa, ja toiseksi, valamiehistö ohjeistetaan perustamaan arviointinsa muuhun kuin käyttäytymisen arviointiin. Ks. Roth 2000, s. 206–207.
39
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keskustelu ei ole suoraan sovellettavissa Suomeen,
saattavat nämä ajatukset kuvastaa varsin pitkälle
myös suomalaisia näkemyksiä.
Myös meillä videoneuvottelun ongelmallisuus
piilee juuri sen tarjoamassa mahdollisuudessa ohittaa välimatka keinotekoisesti. Tämä luo uudenlaisen
käsitteellisen ongelman. Onko kyseessä tällöin prosessilakimme systematiikassa läsnäolosta vai istunnosta poisjäämisestä? Voiko etäläsnäolo rinnastua
täysimääräisesti läsnäoloon? Jääkö etäläsnäolossa
jotakin myös inhimillisestä vuorovaikutuksesta
pois? Vai onko ajatus jaetun tilan kokemuksesta
ihmisten välisen samaistumisen ja kommunikaation
edellytyksenä vanhentunut? Osittain videoneuvottelun asettamat kysymykset kuuluvat aidon monialatutkimuksen vastattaviksi. Kysymykseen siitä,
mitä ihmisten välinen vuorovaikutus oikeastaan on
ja miten teknologia on omiaan sitä muuttamaan, ei
voida antaa juridista vastausta, joka tuottaisi aidosti
relevanttia tietoa tutkimuskohteestaan. Kysymys
on jo itsessään monitieteinen. Sen sijaan oikeustieteellinen tutkimus voi kyllä hyödyntää muiden
tieteenalojen tuloksia normatiivisten kannanottojen
pohjatietona. Tältä osin ongelmana on tosin se,
kuinka hyvin eri tieteenalat pystyvät tuottamaan
toisilleen hyödynnettävissä olevaa tietoa.
3.2

Videoneuvottelun välittömyys –
tarve uudelleenmäärittelylle

Edellä on esitetty, että sähköinen oikeudenkäynti
tuo mukaan myös tarpeen arvioida uusien innovaatioiden soveltuvuutta nykyiseen oikeusjärjestelmään. Kun oikeudenkäynnin käsitteet ovat rakentuneet fyysisen läsnäolon ja postitse toteutettavan
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kirjeenvaihdon varaan, saattavat uudet sovellukset
olla ongelmallisia jo puuttuvan käsitteistönkin tasolla. Lisäksi arvioitavaksi tulee sovellusten yhteensopivuus prosessioikeuden yleisten oppien kanssa.
Seuraavaksi artikkelissa esitellään videoneuvottelun
ja välittömyysperiaatteen suhdetta, joka muodostaa
prosessioikeudellisesta näkökulmasta keskeisen
elementin arvioitaessa videoneuvottelutodistelun
hyväksyttävyyttä. Prima facie näyttää siltä, että
välittömyysperiaate sisältää jännitteen suhteessa
etätodisteluun.
Välittömyysperiaatteen juuret ovat valistusajattelussa. Euroopassa suullisen ja välittömän oikeudenkäynti-ihanteen luomiseen vaikutti suuresti
englantilainen oikeusteoreetikko Jeremy Bentham,
jonka todisteluoikeudellinen teoria julkaistiin viisiosaisena Treatise on Judicial Evidence -teoksena
ja jota luettiin laajasti ympäri Eurooppaa.44 Vaikkakin keskeiset Benthamilta lainsäädäntöön omaksutut näkemykset olivat luonteeltaan pragmaattisia,
taustaideologialtaan uudistuspyrkimykset edustivat
utilitaristista yhteiskuntateoriaa.45 Bentham näki
oikeudenkäyntimenettelyn suullisuuden ja välittömyyden edellytyksinä (aineellisesti) oikeaan ratkaisuun päätymiselle;46 hänen mielestään tällainen
prosessi perustuisi terveeseen järkeen ja olisi ”luonnollinen”, orgaaninen.47 Todistelun päämääränä
hänen nähdäkseen on synnyttää tuomarissa usko tai
epäusko (Nousiaisen termein ”vakaumus”) esitettyyn tosiseikkaan sekä siihen, että esitettyä todistetta ”vastaa varsinainen tosiseikka”. Nämä todisteet ovat pohjimmiltaan aistihavaintoja ja todistelu
käsitteenä kattaa kaiken tuomarin tietoisuudelle
esitettävän tiedon, jonka tavoitteena on herättää
tämän vakaumus.48 Benthamin todistusteoreettisessa

Nousiainen 1993, s. 234.
Postema 1977, s. 1393–1395. Posteman näkemyksen mukaan Benthamin teoriaa voidaan luonnehtia välilliseksi utilitarismiksi, jossa merkitystä annetaan utilitaristisen periaatteen lisäksi myös moraali- ym. näkökohdille. Tällöin utilitaristinen
periaate toimii epäsuorasti, vaikuttaen public policy –periaatteiden välityksellä.
46
Postema 1977, s. 1422.
47
Bentham 1825, s. 7; Nousiainen 1993, s. 240.
48
Bentham 1825, s. 18; Nousiainen 1993, s. 235.
45
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ajattelussa on havaittavissa vaikutteita brittiläisestä
empirismistä, jossa riittävän varma oikeudellinen
tieto tavoitetaan suoran havainnoinnin kautta.49
Benthamin näkemykseen mukaan ihanne olisi, että
tuomari itse keräisi ja vastaanottaisi omilla aistihavainnoillaan kaiken sen todistelun, joka asian
kannalta on keskeistä.50 Todistelun tulisi olla yksityiskohtaista, yksilöityä ja olosuhteet huomioivaa
(particular, individualized, circumstantiated).51
Benthamin keskeinen sanoma on, ettei minkäänlaatuista todistelua saa jättää käyttämättä, mikäli sillä
pystytään selvittämään tapauksen sisältöä, ja hän
puoltaa kaikkien todistelua rajaavien lain säännösten poistamista.52 Bentham käsittelee yksityiskohtaisesti teoksessaan todisteluoikeuden päämääriä
ja menettelykysymyksiä tarkoituksenaan vaikuttaa
oikeudenkäyntireformeihin. Hänen vaikutustaan
modernien prosessiperiaatteiden muotoilussa on
pidetty prosessioikeuden alalla merkittävänä.53
Lähtökohtaisesti välittömyys on syntynyt myös
meidän kansallisessa oikeusjärjestelmässämme
vastaamaan aineellisen totuuden vaatimukseen.54
Tällöin välittömyys toimii läheisessä vuorovaikutuksessa suullisuuden ja keskityksen periaatteiden

kanssa.55 Välittömyys ei kuitenkaan typisty sen
enempää keskitykseen kuin suullisuuteenkaan.56
Aineellisen totuuden lisäksi voidaan puhua myös
kansainvälisen ihmisoikeuskehityksen aikaansaamasta siirtymästä, jonka kautta välittömyydelle on
ruvettu antamaan arvoa myös osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.57 Lähtökohtaisesta erillisyydestään huolimatta menettelyn oikeudenmukaisuus
ja ratkaisun oikeellisuus kulkevat kuitenkin de facto
käsi kädessä, jolloin aineellisen totuuden ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset ovat
osittain päällekkäiset.58
Parhaiten välittömyyden ja videoneuvottelun
suhdetta saattaisi kuvata ajatus välittömyysperiaatteen sisällöllisestä murroksesta, joka on noussut
pintaan vasta uusien tekniikoiden myötä. Muun
muassa tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean
mietinnössä todetaan, että ”ainakin oikeudenkäynnin suullisuus- ja välittömyysperiaate määrittyvät
jossain määrin uudella tavalla, kun suullinen ja välitön viestintä ja vuorovaikutus eivät entiseen tapaan
ole enää niin vahvasti aikaan ja paikkaan sidottuja”.59 Bylanderin mukaan pohjoismaissa on oikeudenkäynnin ”joustoja” haettu nimenomaan kaven-

49
Brittiläisessä empirismissä, joka on taustalla myös suomalaisessa todisteluoikeudessa vallitsevana faktapositivismina,
tiedon ei katsottu olevan luonteeltaan niinkään varmaa kuin edustavan tiettyä todennäköisyyttä. Valistusajattelu vuorostaan
tarkoitti todistusoikeudessa käsitteellistä siirtymää sisäisestä omantunnon vakuuttuneisuudesta järkevän epäilyn ulkopuoleiseen
varmuuteen. Englantilaista todistusteoriaa luonnehtii Jokilan mukaan ”perustahakuinen usko objektiiviseen todellisuuteen”.
Tällöin totena on pidetty sitä, mikä vastaa ulkoista todellisuutta. Ks. Jokila 2010, s. 101–103. Vrt. faktapremissin ja ulkoprosessuaalisen olosuhteen korrelaatiosta aineellisena totuutena Jonkka 1993, s. 24.
50
Bentham 1825, s. 301.
51
Bentham 1825, s. 54.
52
Nousiainen 1993, s. 234. Bentham hyväksyy tietyin varauksin myös anonyymisti lähetetyt paljastuskirjeet ja muun täysin
anonyymin todistelun käytön. Kts. Bentham 1825, s. 350.
53
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tamalla suullisuuden, välittömyyden ja keskityksen
vaatimuksia.60 Myös suomalaisessa oikeustieteessä
uudelleenmäärittelyn tarve on tunnustettu.61
On selvää, että välittömyyttä pitää tarkastella
uudella tavalla, jotta voidaan ottaa kantaa siihen,
onko videoneuvottelun käyttö välitöntä ja siten
sopusoinnussa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen kanssa. Teknologian käynnistämää
uudelleen- ja edelleenmäärittelyä silmällä pitäen voidaan välittömyysarvioinnin lähtökohdaksi osoittaa
jotakin yleistä periaatteen sisällöstä ja luonteesta.
Näyttää siltä, ettei välittömyys tyhjenny suullisuuteen eikä kontradiktorisuuteenkaan. Myöskään parhaan mahdollisen todistusaineiston tavoite ei lue
täysimääräisesti sisäänsä välittömyyttä.62 Perinteisesti välittömyysvaatimukset ovat kohdistuneet niin
tuomarin pysyvyyteen kuin todisteluharkintaankin.63
Videoneuvottelun kannalta olennaista on nimenomaan tämä välittömyyden todisteluharkintaan liittyvä ulottuvuus. Uudelleenmäärittelyn lähtökohdasi
tulee asettaa välittömyyden muuttumaton ydin, joka
heijastaa lainkäytölle asetettujen totuuden ja oikeudenmukaisuuden arvoja. Ennen kaikkea välitöntä
henkilötodistelua luonnehtii vuorovaikutteinen, ajallisesti yhtäaikainen ja interaktiivinen, myös visuaalisesti kaksisuuntainen puhetilanne tuomioistuimen
ja todistajan välillä, jossa vuorovaikutteisuus viittaa
enemmänkin toiminnan vastavuoroisuuteen kuin
itse menettelyn kontradiktorisuuteen.64 Tällainen
(teknologianeutraali) simultaaninen vuorovaikutteisuus – tai myöskin pelkkä vuorovaikutteisuuden
mahdollisuus, sillä soveltamistilanteessa välittömyyden vaatimukset täyttyvät myös silloin, kun
mahdollisuus on, mutta sitä ei käytetä – korostaa
oikeudenkäynnin kommunikatiivista funktiota.65
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Välittömyysperiaatteen keskeisen sisällön mieltäminen simultaaniseksi vuorovaikutteisuudeksi
näyttäisi myös olevan sopusoinnussa aiempien
välittömyydestä esitettyjen kannanottojen kanssa.
Lisäksi näin hahmotettuna välittömyysperiaatteeseen ei itse asiassa enää kohdistu Bylanderin ja
Ervon esittämää, uudesta viestintäteknologiasta
aiheutuvaa uudelleenmäärittelyn tarvetta. Tällöin
vältytään myös siltä, että välittömyyden käsite määrittyisi eri tavoin siitä riippuen, onko määrittäjän
ajattelun taustalla oleva esimerkkitapaus istuntosali- vai etäkuuleminen.
Näin näyttäisi siltä, että ainakin välittömyyden
ja videoneuvottelun välinen prima facie ristiriita
on ratkaistavissa uudelleentulkinnalla.
4

Sähköinen oikeudenkäynti
tutkimuskohteena

Kansainvälisellä tasolla sähköinen oikeudenkäynti on noussut jo omaksi tutkimuskohteeksensa,
mistä kansainvälisten julkaisujen ja erillisten tutkimusinstituuttien syntyminen toimii hyvänä esimerkkinä. Sähköisen oikeudenkäynnin tutkimus on ollut
erityisen edistynyttä Yhdysvalloissa ja Australiassa,
kun taas eurooppalaista näkökulmaa – kuten myös
suomalaista oikeuskulttuuria – on kuvannut lähinnä tutkimuksen puute. Fabri on nähnyt syyn tähän
olevan lähinnä heikossa oikeushallinnon perinteessä sekä siinä, että kielimuurin vuoksi eri maiden
viranomaisten yhteistyö on ollut varsin rajallista.66 Kääntäen voitaisiin tietenkin myös katsoa,
että Euroopassa oikeudenkäynnit ovat olleet siinä
määrin tehokkaita ja halpoja, ettei aikaisemmin
tarvetta erityiselle tehostamiselle ole ollut. Toisaalta
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tällaisen väitteen uskottavuus on niinikään helposti
kyseenalaistettavissa.
Kuten edellä videoneuvottelun esimerkkitilanteesta huomataan, on olemassa tarve laajalle perustutkimukselle sähköisen oikeudenkäynnin vaikutuksista.67 Jonkin verran sähköistä tiedonkäsittelyä on
tutkittu oikeusinformatiikan alalla, mutta varsinainen prosessioikeudellinen tutkimus on toistaiseksi
jäänyt muutamien reunahuomautuksien varaan. Law
and technology -tutkimussuuntauksessa pääpaino
näyttäisi vuorostaan asettuneen kauppaoikeuden ja
tekijänoikeusjuridiikan alalle.
Kun uusi viestintäteknologia mahdollistaa istuntosalin paikasta ja jossain määrin myös ajasta irrottautumisen, on selvää, että fyysisen läsnäolon ihanteelle rakentunut perinteinen oikeudenkäynti tulee
vastaisuudessa muuttumaan. Ennen kaikkea on
selvää, että kun alati voimistuva kansainvälistymiskehitys on johtanut perinteiseen oikeuslähdeoppiin
kohdistuvaan muutospaineeseen,68 korostuu oikeusperiaatteiden asema oikeudellisina ratkaisuperusteina entisestään.69 Tällöin on välttämätöntä tarkastella ja arvioida uudelleen myös oikeudenkäynnin
keskeisten perusperiaatteiden sisältö.
Edellä alajaksossa 3.2 tarkasteltu välittömyysperiaatteen ja videoneuvottelun suhde kuvastaa hyvin
sitä, minkälaisia uusia tulkintaongelmia sähköinen
oikeudenkäynti on tuonut tullessaan. Aina oikeusperiaatteen ja sähköisen oikeudenkäynnin sovelluksen välinen ristiriita ei ole suoraan löydettävissä.
Vaikka aikoinaan periaatteiden muovautumiseen
vaikuttanut oikeuspoliittinen tavoitteenasettelu ei
välttämättä enää käy suoraan ilmi periaatteiden
tulkinnassa, saattavat nämä taustaihanteet ja tavoitteet vaikuttaa piilotettuina syvätason merkityksinä
ja kyseenalaistamattomina itsestäänselvyyksinä.
Perinteisesti suomalaisessa prosessioikeudellisessa
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tutkimuksessa fyysisen läsnäolon suullisessa, välittömässä ja keskitetyssä pääkäsittelyssä on parhaiten
katsottu turvaavan oikeudenkäynnin tavoitteeksi
asetetun aineellisen totuuden löytämisen. Sekä tämä
objektiivisen aineellisen totuuden ihanne että keinot
sen saavuttamiseen on kyseenalaistettavissa.70
Vaikka sähköistä oikeudenkäyntiä tarkastelevalle perustutkimukselle selkeästi olisi tarvetta,
on suomalainen prosessioikeus toistaiseksi jättänyt
tarttumatta vaikeaan tutkimusaiheeseen. Syitä voi
olla useita. Oman ongelmansa varmasti muodostaa tutkimuskohteen monimuotoisuus; sähköinen
oikeudenkäynti on edellä esitetyin tavoin heterogeeninen ja vaikeasti asettuva kokonaisuus. Lisäksi
syynä tutkimukselliselle tyhjiölle saattaa olla myös
itse teknologia. Kun tutkimuskohteen ymmärtäminen edellyttäisi jo itsessään monimutkaisen teknologian ymmärtämistä, saattaa tutkimuskohde
näyttäytyä tutkijalle liian vaikeana ja vääränlaista
substanssiosaamista edellyttävänä. Vähiten tutkijakuntaa imartelevaksi syyksi voitaisiin nähdä myös
vähättelevä suhtautuminen koko sähköistymiseen.
Tällöin sähköistymiskehitys kuitattaisiin seuraavasti. Kun sähköinen oikeudenkäynti näyttäisi vielä
toistaiseksi olevan pienen piirin ja oikeuspolitiikan
korulauseiden ilmiö, ei sillä juurikaan ole tekemistä
itse oikeudenkäynnin todellisuuden kanssa.
Erityisesti vastaisen tutkimuksen kannalta kiinnostava kysymys on, miten nämä uudet tekniset
innovaatiot tulevat muuttamaan itse lainkäyttöä
vai onko ajatus muutoksesta kokonaisuudessaan
liioittelua. On mahdollista, että myös muut prosessioikeuden yleiset opit ja johtavat oikeusperiaatteet
joutuvat välittömyyden tavoin uudelleenmääritettäväksi.
Oikeuspolitiikan jo puhuttua jää lähinnä käytännön toimijoiden sekä oikeustieteen ratkaistavaksi,
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mitä sähköinen oikeudenkäynti lopulta tarkoittaa.
Typistyykö jo aikaansaadut uudistukset tyhjiksi lain
kirjaimiksi vai onko kyse perustavammanlaatuisesta muutoksesta lainkäytössä? Oikeudenkäynnin
toimijoiden ratkaistavissa on, missä määrin uudet
lainkäytön muodot omaksutaan osaksi asianajamisen
ja tuomitsemistoiminnan arkipäivää, kun taas oikeustieteilijöiden on kyettävä tarjoamaan käytännön tulkintajuridiikalle ne edellytykset, jotka ovat tarpeen
uuden teknologian sovittamiseksi yhteen kansallisten
ja ylikansallisten ihmisoikeusvaatimusten kanssa.
On syytä peräänkuuluttaa myös lainvalmistelulta
ja oikeusministeriöltä aktiivisuutta. Asiantunteva
ja laadukas lainvalmistelutyö luo perustan sekä
oikeustieteelle ja lainkäytölle. Oikeusministeriön
pilottihankkeet ovat se kanava, mitä pitkin sähköisen
oikeudenkäynnin käytännön toimivuutta testataan.
Ennen kaikkea sähköinen oikeudenkäynti saattaa
parhaimmillaan merkitä lainkäytölle kustannussäästöjä, joustavuutta, parantunutta oikeusturvaa sekä
oikeudenkäynnin laatua. Nämä sähköisen oikeudenkäynnin tarjoamat mahdollisuudet ovat liian arvokkaita, jotta ne voitaisiin hylätä ennakolta turhina
ilman riittävää tutkimusta, perinpohjaista kokeilua
ja avointa oikeusyhteisön keskustelua.
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