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Videoyhteyden käytön laajentaminen on yksi vuoden 2019 alusta astuneen lakimuu-
toksen tuomista uudistuksista, joilla pyritään keventämään oikeusprosessia yleisissä 
tuomioistuimissa. Videoyhteyden käytön laajentamisen tarkoituksena on saavuttaa 
prosessiekonomisia säästöjä vähentämällä asianosaisille aiheutuvia matkakustannuk-
sia, poliisin ja vankiloiden kuljetustehtävistä ja käräjävartioinnista aiheutuvia kustan-
nuksia sekä tehostaa ja nopeuttaa tuomioistuimen työtä. Taustalla on pyrkimys vähen-
tää oikeudenkäyntiin liittyviä kustannuksia ja lisäksi lieventää käräjäoikeuksien raken-
neuudistuksen aiheuttamaa haittaa. 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin videoyhteyden käytön laajentamisen vaikutuksia oikeuteen 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, asianosaisen kuulemisperiaatteeseen, käräjäoi-
keusvaiheen oikeusprosessiin ja käräjäoikeuksien toimintatapoihin. Työssä tutkittiin, 
miten videoyhteyden käytön laajentaminen vaikuttaa käräjäoikeuden istuntoihin ja kä-
räjäoikeudelle saapuvien videokuulemista koskevien virka-apupyyntöjen hoitamiseen. 
 
Työ toteutettiin oikeustieteellisenä tutkimuksena perehtyen hallituksen esitykseen, la-
keihin ja oikeuskirjallisuuteen. Työssä hyödynnettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeu-
den videotyöryhmän pöytäkirjoja, videoyhteyksistä laadittuja tilastoja, videoneuvotte-
lulaitteiden käyttöopasta sekä henkilökunnan työnkuvien ja oman työnkuvani muotou-
tumista käräjäsihteerinä. 
 
Videoyhteyden käytön laajentaminen oli tutkimuskohteena mielenkiintoinen ja haas-
tava, sillä lakimuutos tuli voimaan vasta vuoden 2019 alusta ja käytäntöä kyseisen 
lakimuutoksen sallimista videoyhteyksien käytöstä oli tutkimuksen aikana suppeasti. 
 
Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia, toimintamalleja ja pohdintoja on mahdollista hyö-
dyntää muissa käräjäoikeuksissa oikeudenkäyntiprosessin muuttuessa yhä sähköisem-
pään muotoon. Työ todentaa käräjäoikeuksien tilojen ja niiden teknisten laitteiden sekä 
henkilökunnan osaamisen muutostarpeita vastaamaan tekniikan kehitystä ja sähköis-
tyvää toimintaympäristöä.  
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The expansion of the use of the video connection is one reform of the amendment that 
came into force in the beginning of year 2019 and the purpose of this amendment is to 
lighten legal proceedings in ordinary courts. The purpose of the expansion of the use 
of the video connection is to achieve process economic savings by reducing parties 
travel expenses and the expenses that consist of the assignments of the polices and the 
prisons transportation and guarding in a session of district court along with increasing 
the effectiveness of process and accelerate work in court. The purpose is to reduce the 
expenses caused by legal proceedings and relieve the drawback caused by the structure 
reform of district courts. 
 
The purpose of this thesis was to study how the use of the video connection impacts to 
the right to the just court process, hearing of the party in interest, district courts legal 
proceedings and district courts course of action. In this thesis was a studied how the 
expansion of the use of video connection impacts on main hearing in district court and 
how it impacts on the way district court handles the requests for executive assistances. 
 
The thesis was carried out as a legal research by studying with the government pro-
posal, laws and relevant literature. The thesis was utilized by the reports of Finland 
Proper District Courts video committee, statistics of video connections, user guide of 
videoconference devices and my job as a secretary in district court. 
 
The expansion of the use of the video connection was interesting and challenging as a 
research subject, because the amendment came into force in the beginning of the year 
2019 and there was quite little practical experience of the use of the video connections. 
 
The results, operations models and considerations of this thesis can be utilized for ex-
ample in other district courts when legal proceedings are transforming into more digi-
tal format. This thesis verifies the fact that changes are required in the premises of 
district court and their technical devices and the skills of personnel must correspond 
to technical development and digital operational environment. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuskohde 

Vuoden 2019 alusta Suomessa astui voimaan lakimuutos, jonka tarkoituksena on ke-

ventää oikeusprosessia yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusprosessin keventäminen si-

sältää muutoksia tuomioistuimien kokoonpanoissa, kirjallisessa menettelyssä sekä 

syytetyn velvollisuuden lieventämistä olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä, sa-

kon muuntorangaistusmenettelyn keventämistä ja videoyhteyden käytön laajentamista 

oikeudenkäynnissä. (HE 200/2017 vp, 29-30.) Oikeusprosessin keventäminen on 

muuttanut oikeudenkäymiskaaren (OK), oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 

(ROL), esitutkintalain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain sisältöjä (HE 200/2017 

vp, 1). Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja selvittää lakimuutoksen tuomista uu-

distuksista videoyhteyden käytön laajentamista rikosasian käräjäoikeuskäsittelyssä ja 

sen aiheuttamia muutoksia käräjäoikeuden tiloissa ja toimintatavoissa. Työssä kerro-

taan videoyhteyden käytöstä riita- ja rikosasioiden käsittelyssä ja empiriaosuudessa 

keskitytään videoyhteyden käytön laajentamiseen rikosasioiden käräjäoikeusvaiheen 

pääkäsittelyssä. 

 

Videoyhteyden käytön laajentaminen muuttaa käräjäoikeuksien toimintatapoja ja 

muotoilee oikeudenkäyntiprosessia entistä sähköisempään muotoon. Aiheesta löytyy 

prosessioikeuden osalta kirjallisuutta, joita käytän teoriaosuudessa lähteinä ja lähteenä 

käytän myös hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muutta-

misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 200/2017 vp. Teoriaosuudessa esittelen oi-

keusprosessia oikeudenalana, prosessiekonomian periaatetta ja asianosaisen kuulemi-

sen merkitystä oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä. Työn empiriaosuudessa hyödynnän 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden videotyöryhmän pöytäkirjoja ja tilastotietoja video-

yhteyksien käytöstä. Empiriaosuudessa kuvaan käräjäsihteerin työnkuvan muotoutu-

mista lakimuutoksen myötä ja virka-apupyyntöinä saapuvien videokuulemisten lisään-

tymisen vaikutuksia käräjäoikeuden toimintatapoihin. 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää perusteet lakimuutoksen taustalla eli miksi oi-

keusprosessia kevennetään ja miten videoyhteys toiseen kuulemispaikkaan järjeste-

tään sekä mitkä muut tahot katsotaan videoyhteyden järjestämiseksi sopiviksi pai-

koiksi. Empiriaosuudessa selvitän, millaisia käytännön toimenpiteitä videoyhteyden 

luomiseksi vaaditaan, millaista tekniikkaa on saatavilla ja millaisia muutostarpeita vi-

deoyhteyden käytön laajentaminen aiheuttaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa sa-

lien, teknisten apuvälineiden ja henkilökunnan osaamisen suhteen. 

 

Opinnäytetyölläni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat lakimuutokset tavoitteet? 

2. Mitä käytännön toimenpiteitä, millaista tekniikkaa ja millaisia kuulemistiloja 

vaaditaan käräjäoikeudelta videoyhteyden järjestämiseen? 

3. Miten videoyhteyden laajentaminen vaikuttaa henkilökunnan työnkuviin ja 

millaista osaamista tulevaisuudessa vaaditaan henkilökunnalta? 

1.2 Opinnäytetyön menetelmät 

Opinnäytetyöni teoriaosuus sisältää oikeustieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena 

on selvittää oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen sisältöä ja niille asetettujen ta-

voitteiden tulkitsemista (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20). Teoriaosuudessa 

selvitän oikeusprosessia oikeudenalana pääpiirteissään ja prosessioikeuden tavoitteista 

prosessiekonomian, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja asianosaisen läsnäolon ja 

kuulemisen merkitystä oikeusprosessissa. Teoriaosuus sisältää lakimuutoksen edeltä-

vää tilannetta videoyhteyksien käytöstä ja hallituksen esityksessä olevia tavoitteita ja 

lakimuutoksen vaikutusten arviointia. 

 

Opinnäytetyössäni hyödynnän hermeneuttista metodia eli tavoitteeni on tutkia laki-

muutoksen aiheuttamia yksittäisiä seurauksista ja niiden vaikutuksia oikeusprosessin 

vaiheeseen kokonaisuutena (Pitkäranta 2014, 109). Pyrin selvittämään lakimuutoksen 

perusteita ja sen vaikutuksia sekä käräjäoikeuksien että yhteistyötahojen toimintaym-

päristöön. Työni kohde on käsitteellinen, jolloin kokonaiskuvan ymmärtäminen on 
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ehdottoman tärkeää, jotta pystyn konkretisoimaan lakimuutoksen tuomat vaikutukset 

ja haasteet (Pitkäranta 2014, 110). 

 

Työssäni hyödynnän Varsinais-Suomen käräjäoikeuden videotyöryhmää, jonka toi-

mintaa olen seurannut lähes alusta asti. Videotyöryhmän tarkoituksena on pohtia rat-

kaisuja videoyhteyden käytön laajentamiseen liittyviin ongelmiin ja kehittää käräjäoi-

keuden sähköisiä toimintatapoja. Videotyöryhmän pöytäkirjojen lisäksi työssä on käy-

tetty käytännön osuudessa tukena Varsinais-Suomen käräjäoikeuden videoneuvottelu-

laitteiden käyttöopasta ja videoyhteyksistä koottuja tilastotietoja. Työn empiriaosuu-

dessa kerron myös henkilökunnan työnkuvien ja käräjäsihteerin työnkuvan muuttu-

mista, kun videoyhteyksien käyttö pääkäsittelyissä lisääntyy entisestään ja videokuu-

lemista koskevien virka-apupyyntöjen määrä kasvaa. 

2 OIKEUSPROSESSI 

 

Oikeusprosessi tarkoittaa laissa säädeltyä tuomioistuimessa tapahtuvaa oikeudenkäyn-

timenettelyä, jonka eri vaiheiden kautta päädytään tuomioon eli seuraamuksen vahvis-

tamiseen (Frände ym. 2017, 49-50). Oikeusprosessit jaetaan siviiliprosessiin ja rikos-

prosessiin. Siviiliprosessissa on kyse riita-asioiden oikeudenkäynnistä, jossa ratkais-

taan yksityisoikeudellisia riita-asioita. Rikosprosessissa selvitetään ja ratkaistaan 

epäillyn rikosoikeudellinen vastuu rikoksen johdosta sekä määrätään rikoksesta aiheu-

tuva rangaistusseuraamus. Siviili- ja rikosprosessin menettelyvaiheet voidaan karke-

asti jakaa käsittelyvaiheeseen, tuomitsemisvaiheeseen ja täytäntöönpanovaiheeseen. 

Rikosprosessissa on käsittelyvaihetta edeltävinä vaiheina esitutkinta ja syyteharkinta. 

(Jokela 2016, 47-48.) 

 

Riita-asiassa asianosaisina ovat kantaja, joka haastehakemuksellaan panee asian vi-

reillä ja tämän vastapuolena on vastaaja, joka haastetaan vastaamaan haastehakemuk-

seen (Linna 2019, 27). Rikosasiassa asianosaisina ovat vastaaja, asianomistaja ja syyt-

täjä. Asianomistaja on rikoksen uhri ja vastaaja on rikoksesta epäilty, joka vastaa syyt-

täjän nostamaan syytteeseen, johon asianomistaja voi halutessaan yhtyä. 



8 

Oikeudenkäyntiavustaja edustaa oikeudenkäynnissä asianosaista toimeksiannon pe-

rusteella. (Linna 2019, 29-30.) 

 

Oikeudenkäyntiprosessia sääntelee vuonna 1734 säädetty oikeudenkäymiskaari, joka 

yleislakina sisältää säännökset siviili- ja rikosprosessin menettelyistä. Rikosprosessille 

säädettiin vuonna 1997 oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki, johon siirrettiin 

osa oikeudenkäymiskaaren säännöksistä, jotka koskivat rikosasioita. Laki oikeuden-

käynnistä rikosasioissa ei sisällä tyhjentävästi kaikkea rikosprosessissa sovellettavia 

säännöksiä, vaan siinä on useita viittauksia oikeudenkäymiskaareen, jolloin sovelle-

taan siviili- ja rikosasioille yhteisiä säännöksiä. (Frände ym. 2017, 83-84.) 

2.1 Prosessioikeus oikeudenalana 

Perinteisesti prosessioikeudessa on tavoiteltu oikean ratkaisun löytämistä, mutta oi-

kean ja oikeudenmukaisen ratkaisun saavuttamisen edellytyksenä on lainmukainen ja 

oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Prosessioikeus ei siten määrittele ainoastaan oi-

keudenkäynnin muotoa, vaan sisältää myös prosessioikeudelle asetettuja tavoitteita ja 

arvoja, joiden saavuttamiseksi on asetettu laadullisia vaatimuksia. Lähtökohtaisesti 

asianosaisella on oikeus asialliseen käsittelyyn ja kaikkia asianosaisia tulee kohdella 

tasavertaisesti ja kunnioittavasti. (Frände ym. 2017, 48.) 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tunnusmerkkejä ovat myös asianosaisen tosialli-

nen mahdollisuus osallistua oikeudenkäyntiin, oikeudenkäynnin puolueettomuus sekä 

tuomarin rehellisuus ja reiluus (Frände ym. 2017, 123). Asianosaisen kokeman oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin on todettu olevan merkittävämpää asianosaiselle kuin 

lopputuloksen oikeellisuus. Ihmisten käsitykset tuomioistuimesta muodostuvat sen 

toiminnasta ja siten prosessin laatu on merkittävä tekijä ihmisten arvioidessa lainkäy-

tön luotettavuutta. (Frände ym. 2017, 48-49.) 

 

Prosessioikeus muodostuu oikeussäännöistä ja oikeusperiaatteista. Oikeussäännön 

osina ovat tunnusmerkistö ja oikeusvaikutus. (Frände ym. 2017, 117.) Tunnusmerkistö 

eli oikeustosiseikat ovat välittömästi käsiteltävään asiaan olennaisesti liittyviä merki-

tyksellisiä seikkoja. Oikeustosiseikka on välttämätön edellytys vaaditun 
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oikeusvaikutuksen eli oikeusseuraamuksen toteutumiselle. (Frände ym. 2017, 112.) 

Oikeusperiaatteet ovat puolestaan keskeisiä oikeusjärjestelmään sisältyviä suuntaa an-

tavia arvoja ja tavoitteita, jotka sallivat tapauskohtaisesti prosessissa esiintyviä välttä-

mättömiä oikeudellisia ja tosiasiallisia rajoituksia (Frände ym. 2017, 117). 

 

Prosessioikeuden oikeusperiaatteita voidaan ryhmitellä menettely-, rooli- ja ratkaisu-

periaatteisiin, joiden tarkoituksena on ohjata oikeusprosessia saavuttamaan mahdolli-

simman hyvin sille asetetut tavoitteet ja arvot. Menettelyperiaatteet koskevat oikeu-

denkäynnin ulkoista muotoa ja sisältävät oikeusprosessin etenemistä ohjaavia periaat-

teita, joilla tavoitellaan prosessivarmuutta ja prosessiekonomiaa eli oikeudenkäynnin 

joutuisuutta ja kohtuuhintaisuutta. Rooliperiaatteet määrittelevät oikeudenkäyntiin 

osallistuvien tehtävät ja vastuualueet. Ratkaisuperiaatteet ovat tuomioistuimen ratkai-

sutoimintaa ohjaavia periaatteita. (Frände ym. 2017, 117, 119.) 

2.2 Prosessiekonomian periaate 

Oikeudenkäynnin tulisi olla joutuisa ja edullinen menettely. Asia tulisi käsitellä ja rat-

kaista tuomioistuimessa ilman aiheettomia viivästyksiä ja siten, että asian käsittelystä 

aiheutuisi mahdollisimman vähän kustannuksia sekä asianosaisille että tuomioistui-

melle. Hidas oikeusprosessi saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa viivästyneellä ratkaisulla 

ei ole enää asianosaisille merkitystä ja voi osoittautua siten arvottomaksi asian voitta-

neelle osapuolelle. Oikeusprosessin hitaus aiheuttaa myös lisää kustannuksia, joka 

puolestaan saattaa asianosaisen osalta nostaa kynnystä aloittaa oikeusprosessi ylipää-

tään. (Frände ym. 2017, 121.) 

 

Prosessiekonomian periaatteen tarkoituksena on välttää tarpeettomien toimenpiteiden 

suorittamista ja pyrkiä suorittamaan välttämättömät toimenpiteet mahdollisimman no-

peasti ja kustannustehokkaasti. Prosessin tehokkuutta ei saisi kuitenkaan asettaa oi-

keudenmukaisuuden periaatteen edelle eli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edel-

lytyksien tulisi ensisijaisesti täyttyä. (Frände ym. 2017, 121, 123.) 
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2.3 Asianosaisten kuuleminen 

Asianosaisten henkilökohtainen läsnäolo oikeusprosessissa edesauttaa asian selvittä-

mistä ja oikean ratkaisun löytämistä, koska tällöin tuomioistuimella on mahdollisuus 

esittää kysymyksiä ja tarkentaa asioita välittömästi asianosaisilta (Jokela 2018, 490). 

Asianosaisen kuulemisperiaate eli kontradiktorinen periaate on yksi tärkeimmistä kei-

noista taata asianosaiselle oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kuulemisperiaate edel-

lyttää, että asiaa ei voida ratkaista ennen kuin kaikkia oikeudenkäynnin asianosaisia 

on kuultu tai heille on annettu tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemisperiaate sisältää myös 

asianosaisen oikeuden saada tilaisuus kommentoida oikeudenkäyntiaineistoa. (Frände 

ym. 2017, 125-126.) 

 

Asianosaisen kuuleminen ei ole ainoastaan muodollinen menettely, vaan sen tulee 

täyttää laissa säädetyt vaatimukset ja olla menettelynä asianmukainen. Kuulemisperi-

aatteen toteutuminen vaatii mahdollisimman todentuntuisen vastavuoroisen keskuste-

lutilaisuuden, jossa asianosaiset voivat ajaa omaa asiaansa, vastata vastapuolen kysy-

myksiin ja lausua vastapuolen esittämistä vaatimuksista, väitteistä ja todisteista. Kuu-

lemisperiaatetta noudatetaan myös asianosaisten ja tuomioistuimen välillä, jolloin kä-

sillä on mahdollisuus asian monipuoliseen ja perusteelliseen selvittämiseen eli merki-

tykselliset seikat tuodaan esille tuomarin aktiivisella prosessinjohdolla. (Frände ym. 

2017, 125-126; Linna 2019, 16-17.) Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että 

kuulemisperiaate toteutuu parhaiten silloin, kun oikeudenkäynti käydään suullisesti ja 

välittömästi. Tuomioistuimella on myös velvollisuus viran puolesta huolehtia, että asi-

anosaisia tullaan kuulluksi. (Frände ym. 2017, 131.) 

 

Suullinen oikeudenkäynti tarkoittaa käsittelymuotona suullista istuntokäsittelyä, jossa 

asianosaiset ovat henkilökohtaisesti läsnä tuomioistuimessa tai oikeudenkäynti-

asiamiestensä edustamina. Suullinen oikeudenkäynti lisää varmuutta, koska silloin asi-

anosainen voi omaa kantaansa esittäessään varmistua siitä, että vastapuoli ja tuomio-

istuin ovat ymmärtäneet asianosaisen esittämän asian oikein. (Frände ym. 2017, 172.) 

Oikeudenkäynnin välittömyys edellyttää suullista istuntokäsittelyä ja tarkoittaa sitä, 

että asianosaiset esittävät oikeudenkäyntiaineistonsa välittömästi siinä oikeudessa, 

jossa asia on vireillä ja joka ratkaisee asian (Frände ym. 2017, 182). 
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3 VIDEOYHTEYDEN KÄYTTÖ TUOMIOISTUIMISSA 

 

Riita- ja rikosasioissa tiettyjen prosessitoimien suorittaminen on ollut mahdollista jo 

ennen vuoden 2019 voimaan astunutta lakimuutosta käyttämällä puhelinta, videoyh-

teyttä tai videotallenteita. Oikeudenkäymiskaaren mukaan esimerkiksi riita-asioissa 

käräjäoikeuden on mahdollista pyytää kantajaa täydentämään haastehakemustaan tai 

pidentää täydentämiselle asetettua määräaikaa puhelinta tai muuta soveltuvaa tiedon-

välitystapaa käyttäen. Samalla toimintatavalla myös oikeudenkäynnistä rikosasioissa 

annetun lain mukaan tuomioistuin voi kehottaa rikosasian asianomistajaa täydentä-

mään vaatimuksiaan puhelimen tai muun soveltuvan tiedonvälitystavan välityksellä. 

Rikosasiassa asianomistaja saa myös toimittaa vaatimuksensa ja niiden perusteet tuo-

mioistuimen pyynnöstä puhelimitse tai muulla tiedonvälitystavalla tuomioistuimelle. 

Lisäksi käräjäoikeuden riita- tai rikosasian valmisteluistunto voidaan pitää puhelimitse 

tai videoyhteyden välityksellä, mikäli tuomioistuin katsoo toimintatavan asian kan-

nalta tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon asian laatu ja laajuus. (Frände ym. 

2017, 181; OK 4/1734, 5:5.3, 5:15d §; ROL 689/1997, 3:10.2, 5:10a §.) 

 

Videoyhteyden käyttö on mahdollista myös pakkokeinoasioissa. Pakkokeinolain 

(PKL) mukaan vangituksi vaaditun henkilökohtainen kuuleminen voidaan järjestää vi-

deoyhteyden välityksellä, mikäli tuomioistuin katsoo sen soveliaaksi. Tällöin vangi-

tuksi vaadittua ei tarvitse kuljettaa tuomioistuimeen, jolloin vangitsemisasian käsittely 

on nopeampaa ja vangituksi vaaditun kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ei synny. 

Vangituksi vaaditun asian käsittely videoyhteyden välityksellä myös parantaa käsitte-

lyn turvallisuutta. (Frände ym. 2017, 181; PKL 806/2011, 3:6 §.) 

 

Vuonna 2016 voimaan astunut oikeudenkäymiskaaren luku 17 laajensi entisestään vi-

deoyhteyden käyttöä siten, että kuultavaa asianosaista, todistajaa tai asiantuntijaa voi-

daan kuulla pääkäsittelyssä todistelutarkoituksessa tämän läsnä olematta teknistä apu-

välinettä käyttäen edellyttäen, että istunnossa osallistuvilla on näkö- ja puheyhteys 

keskenään. Tuomioistuimen tulee oikeudenkäymiskaaren mukaan katsoa etäyhteyden 

käyttö soveliaaksi ja laissa mainituista kuudesta edellytyksistä jonkin tulee täyttyä. Vi-

deoyhteyden tai puhelimen käyttö on kyseisen säännöksen mukaan mahdollista, jos 

kuultava ei voi saapua henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn sairauden tai muun syyn 
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vuoksi, kuultavan henkilökohtainen läsnäolo pääkäsittelyssä aiheuttaisi todisteen mer-

kitykseen nähden huomattavia kustannuksia tai haittaa taikka kuultavan kertomusta 

voidaan luotettavasti arvioida ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan. Pelkän vi-

deoyhteyden käyttö on mahdollista, jos etäyhteyden käyttö on tarpeen kuultavan tai 

hänen läheisenä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta tai rikos-

asian kuultava on erityisen suojelun tarpeessa huomioiden kuultavan henkilökohtaiset 

olosuhteet ja rikoksen laatu taikka kuultava on alle 15-vuotias tai hän on henkisesti 

häiriintynyt. Lainuudistuksen taustalla oli teknisen apuvälineen käyttö todistajan suo-

jaamiseksi, mutta todistelua voidaan ottaa vastaan teknisiä apuvälineitä käyttäen myös 

silloin, kun todistajan henkilökohtainen läsnäolo ei ole tarpeen pääkäsittelyssä. (Jokela 

2015, 300; OK 17:52 §.) 

 

Tekniikan kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia kehittää oikeudenkäyntiprosessia 

joustavammaksi ja helpommaksi menettelyksi asianosaisille. Videoyhteyden käyttö on 

yleensä vaivattomampi ja edullisempi tapa asianosaisille kuin henkilökohtainen osal-

listuminen tuomioistuimessa tapahtuvaan istuntokäsittelyyn. Videoyhteyden käyttö on 

kustannustehokas toimintatapa erityisesti silloin, kun asianosaisilla tai heidän oikeu-

denkäyntiavustajillaan on pitkä välimatka tuomioistuimeen. Puhelin- tai videoyhtey-

den käyttö oikeudenkäyntiprosessissa on myös välittömämpi tapa kuin esimerkiksi kir-

jallinen menettely, jossa asia ratkaistaan asianosaisten suostumuksella pääkäsittelyä 

toimittamatta, sillä videoyhteys antaa mahdollisuuden vastaajalle vastata häntä koske-

vaan syytteeseen ja vaatimuksiin. Videoyhteys mahdollistaa myös vuorovaikutteisen 

keskustelun ja selventävien kysymysten tekemisen asiaa käsiteltäessä. (Frände ym. 

2017, 180-181; Jokela 2018, 516.) 

 

Oikeudenkäynnin suullisuus ja välittömyys ovatkin tekniikan kehityksen myötä saa-

neet uudenlaista sisältöä, kun asianosaisten samanaikainen läsnäolo ei ole enää sidottu 

samaan aikaan ja paikkaan yhtä vahvasti kuten ennen. Puhelin- ja videoyhteyden 

käyttö kuitenkin kaventaa oikeudenkäynnin välittömyyttä, koska asianosaiset eivät ole 

välttämättä samassa paikassa eivätkä voi kommunikoida keskenään ilman teknisiä 

apuvälineitä. (Frände ym. 2017, 180.) 
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3.1 Videoyhteyden käytön laajentaminen 

Videoyhteyksien käytön laajentamisella tavoitellaan hallituksen esityksen mukaan 

tuomioistuimen työn tehostamista, asioiden käsittelyn nopeuttamista, asianosaisten 

matkustustarpeiden ja oikeudenkäyntikustannusten vähentämistä. Videoyhteyden 

käyttö lisää asianosaisten oikeusturvaa alueellisesti ja lyhentää oikeudenkäyntiproses-

sin kestoa ajallisesti. Videoyhteyden käytön laajentamisen tarkoituksena on saavuttaa 

prosessiekonomisia säästöjä vähentämällä oikeudenkäyntiin osallistuvien matkakus-

tannuksia sekä poliisin ja vankiloiden kuljetustehtävistä aiheutuvia kuluja. (HE 

200/2017 vp, 17, 30.) 

 

Käräjäoikeuksien 1.1.2019 voimaan astuneen rakenneuudistuksen myötä käräjäoi-

keuksien määrä on vähentynyt 27:stä 20 käräjäoikeuteen ja siten toimipaikkojen määrä 

on vähentynyt 57:stä 36 toimipisteeseen. Käräjäoikeuksien vähentäminen merkitsee 

asianosaisille joissain tapauksissa pidempää välimatkaa ja kyseistä rakenneuudistuk-

sen aiheuttamaa haittaa pyritään vähentämään videoyhteyden käytön laajentamisella 

oikeudenkäynnissä. (HE 200/2017 vp, 29-30; Oikeuslaitoksen www-sivut 2019.) Oi-

keusministeriön mietinnön mukaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen yhteydessä on 

huomioitava digitalisaation tuomat kehitysmahdollisuudet tuomioistuinpalveluissa. 

Tulevaisuudessa kaikissa käräjäoikeuksissa tulisi olla käytössä AIPA – ja videotek-

niikka, joka merkitsee mietinnön mukaan noin 2 miljoonan euron säästöä sisältäen kä-

räjäoikeuksien vähentyneet turvajärjestelyjen tarpeet. (Oikeusministeriön muistio 

23.1.2017, 5-6, 8.) 

 

Vuoden 2019 alusta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan rikosasian 

asianosainen voi osallistua videoyhteyden välityksellä suulliseen käsittelyyn edellyt-

täen, että käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on puhe- ja näköyhteys toisiinsa, asian-

osainen suostuu kyseiseen toimintatapaan ja tuomioistuin katsoo toimintatavan sove-

liaaksi. Myös asianosaisen oikeudenkäyntiavustaja voi osallistua suulliseen käsitte-

lyyn videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyttä käytettäessä asianosaisen ja hänen oi-

keudenkäyntiavustajansa eivät tarvitse olla fyysisesti samassa etäyhteyspaikassa osal-

listuessaan videoyhteyden välityksellä oikeudenkäyntiin. Lainkohta sallii myös tilan-

teen, jossa asianosainen itse tai hänen oikeudenkäyntiavustajansa on läsnä henkilökoh-

taisesti käsittelyssä ja toinen heistä osallistuu videoyhteyden välityksellä. 
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Asianosainen ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa sopivat keskenään toimintatavasta, 

mutta päämiehen on suostuttava videoyhteyden käyttöön sekä omalta että oikeuden-

käyntiavustajan osalta. Laissa ei ole asetettu määrämuotoa suostumukselle. (HE 

200/2017 vp, 47; ROL 8:13 §.) 

 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan asianosaisen osallistuminen kä-

sittelyyn puhelimitse ei ole mahdollista, sillä edellytyksenä on sekä puhe- että näkö-

yhteys. Poikkeuksena asianosainen ei voi osallistua videoyhteyden välityksellä, jos 

kyseessä on tunnustamisoikeudenkäynti, joka on laissa säädelty rajatumpi ja kevyempi 

rikosasian menettely kuin normaali pääkäsittely. Tunnustamisoikeudenkäynnissä vas-

taajan ja syyttäjän tulee lain mukaan olla nimenomaisesti henkilökohtaisesti läsnä kä-

sittelyssä. Tunnustamisoikeudenkäynnissä vastaaja tunnustaa rikoksen ja suostuu ky-

seiseen menettelyyn. Tuomioistuimen on varmistuttava, että vastaaja ymmärtää tuo-

mioistuimen esittämän tuomioesityksen sisällön ja että sen sisältö on yhdenmukainen 

sen kanssa, mitä vastaaja on tunnustuksellaan tarkoittanut. Poikkeuksena on myös 

suulliseen valmisteluistuntoon osallistuminen videoyhteyden välityksellä, josta on 

säädetty erikseen. (HE 200/2017 vp, 48, Lappalainen 2016; ROL 8:13 §, 7:14a §.) 

 

Videoyhteyden järjestämiseksi etäosallistumispaikan- ja olosuhteiden tulee Kainuun 

käräjäoikeuden laamannin Pekka Määtän mukaan olla sopivia oikeudenkäyntiin, 

vaikka laki ei määrittele, mistä etäyhteys järjestetään. Määttä toteaa, että päätöksen 

videoyhteyden järjestämisestä ja etäyhteyspaikasta tekee tuomioistuin ja usein käsitel-

tävän jutun luonne voi vaatia videoyhteyden järjestämistä viranomaisessa, jolloin 

etäyhteyspaikkana voi olla toinen käräjäoikeus, poliisiasema, vankila tai oikeusaputoi-

misto. (Härkönen, 2018, 9.) 

3.2 Vaikutukset syytetyn asemaan ja oikeuksiin 

Hallituksen esityksen mukaan videoyhteyden käytön laajentaminen mahdollistaa ri-

kosasian vastaajan osallistumisen suulliseen käsittelyyn myös muutoin kuin todistelu-

tarkoituksessa siten, että videoyhteydellä osallistuminen korvaa henkilökohtaisen läs-

näolon. Rikosasian vastaajaa on voitu kuulla videoyhteyden välityksellä ennen laki-

muutosta ainoastaan todistelutarkoituksessa. (HE 200/2017 vp, 8.) 
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Lähtökohtaisesti syytetyllä on oikeus julkiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus olla läsnä 

oikeudenkäynnissä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan syytetyllä tulee 

olla oikeus osallistua oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti ensimmäisessä oikeusas-

teessa. Syytetyn osallistuessa oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä on huomi-

oitava, että menettelyn tulee perustua kansalliseen lainsäädäntöön ja täyttää ihmisoi-

keussopimuksen 6 artiklan edellytykset, jotka ovat rikoksesta syytetyn vähimmäisoi-

keudet. (HE 200/2017 vp, 11-12.) Ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan vas-

taajan osallistuminen videoyhteyden välityksellä ei ole oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin asettamien periaatteiden ja vaatimusten vastaista silloin, kun on otettu huomi-

oon, että oikeudenkäynnissä käytettävä videoyhteys on riittävän laadukas ja vastaaja 

voi tosiasiallisesti osallistua oikeudenkäyntiin (HE 200/2017 vp, 17). 

 

Tosiasiallinen osallistuminen tarkoittaa käytännössä riittävän laadukasta videoyh-

teyttä, joka antaa vastaajalle mahdollisuuden nähdä ja kuulla muut oikeudenkäyntiin 

osallistuvat. Oikeudenkäynnissä myös muiden osallisten tulee saada mahdollisuus 

nähdä ja kuulla vastaaja riittävän hyvin videoyhteyttä käytettäessä. Asianosaisten tois-

tensa näkemisen ja kuulemisen lisäksi vastaajalle ja tämän oikeudenkäyntiavustajalle 

tulee järjestää mahdollisuus heidän kahdenkeskiseen luottamukselliseen neuvotteluun. 

(HE 200/2017 vp, 12.) 

 

Videoyhteyden käyttö edellyttää vastaajan suostumusta, jolloin vastaaja suostumuk-

sellaan samalla luopuu oikeudestaan olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä. 

Vaikka vastaaja olisi luopunut oikeudestaan olla henkilökohtaisesti läsnä oikeuden-

käynnissä, hänet voidaan silti velvoittaa saapumaan oikeuteen henkilökohtaisesti, mi-

käli tärkeä julkinen intressi sitä vaatii. Videoyhteyden käytön laajentamisen myötä ri-

kosasian asianomistajalla on mahdollisuus osallistua oikeudenkäyntiin videoyhteyden 

välityksellä ilman oikeudenkäymiskaaren 17:52 §:n asettamien edellytyksien täytty-

mistä. Vastaajan ja asianomistajan lisäksi myös syyttäjällä, riita-asian asianosaisella ja 

asianosaisten oikeudenkäyntiavustajilla on mahdollisuus osallistua oikeudenkäyntiin 

videoyhteyden välityksellä. Kaikissa tapauksissa videoyhteyden käyttö on kuitenkin 

ensisijaisesti tuomioistuimen harkinnassa ja videoyhteyden käytön edellytyksenä, että 

tuomioistuin katsoo toimintatavan soveliaaksi. (HE 200/2017 vp, 17.) 
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3.3 Videoyhteyden käytön laajentamisen vaikutukset 

Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2017 hallituksen esityksen, jossa käräjäoikeuksien 

rakenneuudistuksen myötä käräjäoikeuksien määrä väheni 20 käräjäoikeuteen ja nii-

den toimipaikkojen määrä väheni 36:een. Käräjäoikeuksien väheneminen tarkoittaa 

sitä, että tietyissä tapauksissa välimatka käräjäoikeuteen on kasvanut. Pidentyneiden 

välimatkojen aiheuttamaa haittaa kompensoidaan hallituksen esityksen mukaan digi-

talisaation ja videoyhteyden käytön lisäämisellä. (HE 200/2017 vp, 29-30.) Esimer-

kiksi Kainuussa, jossa matka käräjäoikeuteen on saattanut olla jo aiemmin pitkä, vi-

deoyhteyden käytön laajentaminen tulee Kainuun käräjäoikeuden laamannin mukaan 

tuottamaan miljoonaluokan säästöjä tuomioistuimelle ja asianosaisille, joiden matka-

kulut ja poissaolot töistä vähenevät. Säästöjen lisäksi videoyhteyden käyttö lisää asi-

anosaisten tasavertaisuutta osallistua oikeudenkäyntiin riippumatta siitä, missä asian-

osainen asuu ja missä käräjäoikeudessa asia käsitellään. (Härkönen 2018, 9.) 

 

Videoyhteyden käytön laajentaminen vähentää matkustuksen aiheuttamia kustannuk-

sia ja viranomaistehtävien määrää eli esimerkiksi poliisin kuljetustehtäviä. Videoyh-

teyden käytön laajentaminen vähentää myös vankikuljetuksista aiheutuvia kustannuk-

sia ja työmäärää. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 henkilön oikeuteen viemi-

sestä aiheutuvia tehtäviä oli 1421. Tehtävien kesto oli keskimäärin 131 minuuttia. Var-

tiointia oikeudessa koskevia tehtäviä oli 1152 ja yksittäisen tehtävän kesto keskimää-

rin 123 minuuttia. Kustannukset vuonna 2015 oikeuteen viemiseen ja oikeudenkäyn-

nissä vartioimiseen olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Rikosseuraamuslaitoksen 

vuosittaiset kustannukset kuljetuksista tuomioistuimeen ja vartioinnista käräjäoikeu-

dessa ovat vähintään 1,2 miljoonaa euroa. (HE 200/2017 vp, 30.) 

 

Käräjäoikeuksilla on käytössään 126 videoneuvottelulaitetta ja vankiloissa on 102 lai-

tetta.  Näiden lisäksi videoneuvottelulaitteita on käytössä poliisilla ja oikeusaputoimis-

toilla. Videoyhteyttä käytetään erityisesti pakkokeinoasioiden käsittelyssä, jolloin van-

gittavaksi vaaditut ja tutkinnanjohtajat voivat osallistua oikeudenkäyntiin videoyhtey-

den välityksellä. Tuomioistuimet toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa 

asianosaisten ja todistajien kuulemista varten. Tilastojen mukaan videoyhteyttä käyte-

tään eniten rikosseuraamuslaitoksessa ja vuonna 2016 videoyhteyksiä käytettiin rikos-

seuraamuslaitoksessa kuukausittain yli 1000 kertaa. Käräjäoikeuksissa videoyhteyttä 
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on käytetty keskimäärin 800 kuukausittain ja hallituksen esityksen mukaan käräjäoi-

keuksien videoyhteyksiä on mahdollista lisätä entisestään. (HE 200/2017 vp, 30.) 

 

Videoneuvottelulaitteiden lisääminen aiheuttaa kustannuksia ja yhden laitteiston kus-

tannus on arviolta noin 2000-5000 euroa vuodessa. Vankiloiden videolaitteisiin pa-

nostettiin vuonna 2017, mutta vankiloissa joudutaan myös tekemään tilamuutoksia vi-

deoneuvottelutilojen luomiseksi. Muutoksen aiheuttamia kustannuksia ei kuitenkaan 

hallituksen esityksen mukaan pidetä suurina ottaen huomioon sen tuomat edut tulevai-

suudessa. Edellä mainittujen paikkojen lisäksi oikeusministeriön selvityksessä on val-

tion yhteispalvelupisteiden tilojen hyödyntäminen videoyhteyksien järjestämisessä. 

(HE 200/2017 vp, 30-31.) 

4 VIDEOYHTEYDEN KÄYTTÖ VARSINAIS-SUOMEN 
KÄRÄJÄOIKEUDESSA 

 

Videoyhteyden käytön laajentaminen merkitsee videoyhteyksien käytön lisääntymistä 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden istunnoissa ja käräjäoikeudelle saapuvien virka-

apupyyntöjen määrän kasvua. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa perustettiin laki-

muutoksen myötä videotyöryhmä, joka kokoontuu tietyin väliajoin pohtimaan video-

yhteyksien käytön laajentamisen aiheuttamia muutostarpeita oikeustalon saleihin ja 

niiden tekniseen varusteluun. Videotyöryhmä on pohtinut myös toimintatapojen kehit-

tämistä ja henkilökunnan koulutuksen sisältöä ja tarvetta. Videotyöryhmä on selvittä-

nyt oikeustalon ja Salon istuntopaikan salien tekniset varustelut sekä kartoittanut jo 

käytössä olevia tiloja ja mahdollisuuksia uusien asianosaisten videokuulemistilojen 

luomiseen. Videotyöryhmässä on pohdittu myös henkilökunnan työnkuvissa aiheutu-

via muutoksia ja lisääntyneiden videoyhteyden järjestämistä koskevien virka-apu-

pyyntöjen hoitamista. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käräjäpäivystyksen tilaston mukaan videoyhteyk-

siä järjestettiin virka-apuna vuonna 2018 yhteensä 220 ja vuoden 2019 toukokuun al-

kuun mennessä videoyhteyksiä on otettu 92 kertaa. Kyseisen tilastotiedon lisäksi vi-

deoyhteyksiä järjestetään istunnoissa tosiasiallisesti enemmän, sillä tilasto sisältää 
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vain virka-apupyynnöistä järjestetyt videoyhteydet. Pääasiassa videoyhteyksiä on 

otettu toisiin käräjäoikeuksiin ja videoyhteyksiä on järjestetty myös sairaaloihin, po-

liisilaitoksiin, hovioikeuksiin, vankiloihin ja ulkomaille. Edellä mainittujen lisäksi 

pakkokeinoasioissa videoyhteyttä käytetään erittäin usein ja lähes pääsääntöisesti, sillä 

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman tämän hetkisen remontin 

vuoksi vangituksi vaaditut sijaitsevat muissa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisi-

asemilla kuin Turun pääpoliisiasemalla, jolloin videoyhteyden käyttö on todettu nope-

ammaksi menettelyksi kuin vangituksi vaaditun kuljettaminen oikeustalolle. Lisäksi 

vangitun vangitsemisasian uudelleen käsittelyssä vangituksi vaadittu on jo siirretty tut-

kintavangiksi vankilaan, jolloin videoyhteys on luonnollisesti nopeampi menettely 

kuin vangituksi vaaditun kuljettaminen oikeustalolle. Todellisuudessa videoyhteyksiä 

määrä on siten edellä mainittuja tilastolukemia suurempi ja videoyhteyksien määrä on 

vuosien saatossa lisääntynyt huomattavasti sekä määrän odotetaan kasvavan reilusti 

lakimuutoksen myötä. 

4.1 Oikeustalon salit 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on yhteensä 20 salia, joista salit 1-8 on tarkoitettu 

pääasiassa rikosasioiden käsittelyyn ja loput salit riita-asioiden käsittelyyn, sovitteluun 

tai valmisteluistuntoihin. Sali numero 18 on hallinto-oikeuden käytössä. Saleista suu-

rimmat ovat salit 1 ja 8, joiden henkilökapasiteetti on 20 paikkaa ja niiden koko sallii 

myös suuren yleisön läsnäolon. Pienemmissä saleissa paikkoja on viidestä yhdeksään 

ja salit on tarkoitettu sovitteluasioiden hoitamiseen tai valmisteluistuntoihin. Rikossa-

leista sali numero 7 eli niin kutsuttu turvasali poikkeaa kaikista muista saleista siten, 

että kyseisessä salissa käsitellään pääsääntöisesti pakkokeinoasioita eli esimerkiksi 

vangituksi vaaditun henkilön asiaa. Salissa numero 7 on 26 asianosaisen paikkaa ja 

yleisölle varattu 30 paikkaa. Näiden lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudella on is-

tuntopaikka Salossa, jossa on 2 salia. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa salien käyttö on organisoitu siten, että tuomarilla 

on vakiosali käytössään, jossa istunnot pääsääntöisesti järjestetään. Vakiosalien käyttö 

toimintatapana helpottaa ja vähentää istuntoa edeltävää taustatyötä, koska sali on va-

rattu etukäteen tuomarin käyttöön eikä aikaa tarvita vapaan salin etsimiseen ja 



19 

varaamiseen. Saleista vapaina pidetään saleja 1 ja 8, jotka ovat suurimmat ja joissa 

tekninen varustelu on korkeimmillaan. Kyseiset salit pidetään vapaina, jotta istuntoa 

varten voidaan varata riittävän varusteltu sali, mikäli istunnossa on tarkoitus järjestää 

videoyhteyksiä. Myös median ja yleisön kiinnostus voi vaatia suuremman salin käyt-

töä. Median ja yleisön kiinnostus oli poikkeuksellisen suuri esimerkiksi vuonna 2018 

eräässä oikeudenkäynnissä, jolloin Turun vankilassa käyty oikeudenkäynti toistettiin 

suorana lähetyksenä oikeustalon saliin 8, josta yleisö seurasi oikeudenkäyntiä. 

4.2 Salien tekniikka 

Oikeustalon saleista tällä hetkellä vain osassa saleista on mahdollista järjestää oikeu-

denkäynti videoyhteyden välityksellä. Kokonaan varustelluissa saleissa 1 ja 8 on vi-

deolaitteisto, jolla voidaan ottaa videoyhteys toiseen kuulemispaikkaan. Kyseiset salit 

on varusteltu myös näytön jakamiseen tarkoitetulla VIA Go-järjestelmällä eli langat-

tomalla esitystekniikalla. VIA Go-järjestelmän avulla näkymä voidaan jakaa siten, että 

myös videoyhteyden päässä oleva vastaanottaja näkee jaetun näkymän. Näkymän ja-

kaminen on tarpeen silloin, kun oikeudenkäynnin aikana esitetään esimerkiksi kirjal-

lisia todisteita salissa oleville ja myös videoyhteyden välityksellä osallistuvalle osa-

puolelle. Saleissa 1 ja 8 näkymän jakaminen on mahdollista myös kaapelin avulla, 

mikäli langaton tekniikka ei esimerkiksi teknisen häiriön vuoksi toimi. Kaapeli kytke-

tään esittäjän tietokoneeseen, jolloin esittäjä voi esittää omalta tietokoneeltaan kirjal-

lisia todisteita tai materiaalia DVD-levykkeeltä. (Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

Langattoman VIA Go-järjestelmän tai kaapelin avulla esittäminen on mahdollista 

myös saleissa 2 ja 9, mutta näissä saleissa ei ole mahdollista järjestää istuntoa video-

yhteyden välityksellä. Saleissa 3-5 on videotykki, jonka avulla syyttäjä voi esittää ma-

teriaalia tietokoneelta tai DVD-levykkeeltä. Videotykkiä voidaan käyttää myös kaa-

pelin kautta, jolloin esimerkiksi oikeudenkäyntiavustaja voi esittää omalta tietokoneel-

taan materiaalia. Salissa 6 näkymän jakaminen onnistuu kaapelin avulla salissa oleville 

näytöille. Saleissa 7 ja 15 on videoyhteyden järjestämiseen soveltuvat videolaitteet ja 

näytön jakaminen videoyhteyden päässä olevalle onnistuu kaapelin avulla kytkemällä 

kaapeli esittäjän tietokoneeseen eli langatonta esitystekniikkaa kyseisissä saleissa ei 
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ole. (Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019; Varsinais-Suomen kä-

räjäoikeuden videoneuvottelulaitteiden käyttöopas 2019, 21.) 

 

Oikeustalolla on 1 siirrettävä AV-kärry käytössä, joka sisältää videotykin ja jota voi-

daan tarvittaessa käyttää saleissa 10-14 ja 16-17, joissa ei ole kiinteästi asennettua esi-

tystekniikkaa eikä videolaitteita. AV-kärry tilataan saliin käräjäpäivystyksestä ennen 

istuntoa. Oikeustalon aulassa on yksi todistajanhuone, joka on varusteltu videolaitteilla 

ja tila on tarkoitettu virka-apupyyntönä saapuneen asianosaisen kuulemiseen videoyh-

teyden välityksellä. Salon istuntopaikan salissa 1 on videoyhteydelle tarkoitettu varus-

telu eli videolaitteet sekä kaapelin avulla toimivat esitysnäytöt. (Varsinais-Suomen kä-

räjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

Sali Videolaite VIA Go Videotykki Esitys kaapelilla 

1 x x  x 

2  x  x 

3   x x 

4   x x 

5   x x 

6    x 

7 x   x 

8 x x  x 

9  x  x 

15 x   x 

Todistajan 

huone 

x   x 

Salo 1 x   x 

Taulukko 1. Salien tekniset varustelut. 

 

Videotyöryhmän pöytäkirjan mukaan työryhmä suosittelee kevytvideolaitteiden ja nii-

den käyttöön soveltuvien pienten tilojen lisäämistä, sillä oikeustalon virastomestarei-

den mukaan virka-apupyyntöjä koskien kuultavien kuulemista videoyhteyden välityk-

sellä on saapunut alkuvuodesta jo useampia päivässä. Käytännön kokemuksien perus-

teella virka-apupyynnöt ovat olleet aikataulullisesti haastavia ja kuultavan 
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sijoittamisessa on ollut haasteita eli vapaata salia tai muuta kuulemistilaa ei ole ollut 

saatavilla. Tällöin virka-apupyyntöä ei ole voitu toteuttaa ja virka-apua pyytävä on 

joutunut etsimään uudelleen oikeudenkäyntiin soveltuvan videokuulemispaikan. Kä-

räjäpäivystyksen tilaston mukaan vuoden 2019 alusta noin 20 virka-apupyyntöä on 

jouduttu peruuttamaan, koska oikeustalolla ei ollut resursseja järjestää videoyhteyttä. 

Näin ollen on perusteltua lisätä pieniä kuulemistiloja, jolloin virka-apupyyntöjä voi-

daan toteuttaa, päällekkäin kuulemisten riski pienenee ja mahdolliset aikataulumuu-

tokset eivät vaikuta kuulemisten toteutumiseen. (Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

pöytäkirja 16.1.2019.) 

4.3 Oikeudenkäynti videoyhteyden välityksellä 

Istuntoa järjestettäessä on huomioitava salin koko asianosaisten määrän ja mahdollisen 

yleisön kiinnostuksen perusteella. Tämän lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, tar-

vitaanko videotekniikalla varusteltu sali eli järjestetäänkö istunnossa videoyhteyksiä 

ja miten monta yhteyttä otetaan sekä käytetäänkö istunnossa esitystekniikkaa näkymän 

jakamiseksi esimerkiksi kirjallisten todisteiden läpikäynnissä. Käsiteltävän jutun si-

sältö saattaa siten vaatia suuremman ja teknisesti varustellumman salin varaamista, 

jolloin istuntoon sopiva sali haetaan ja varataan erikseen salien kalentereista. Mikäli 

haluttu sali on varattu, voidaan neuvotella salien päittäin vaihdosta ja usein vaihto on-

nistuu, mikäli saliin jo varatussa istunnossa ei ole tarvetta videoyhteyden järjestämi-

seen. 

 

Pyynnön vastaajan osallistumiseen rikosasian oikeudenkäyntiin videoyhteyden väli-

tyksellä esittää vastaaja ja useimmiten tämän oikeudenkäyntiavustaja. Vastaajan li-

säksi muu asianosainen tai hänen oikeudenkäyntiavustajansa, todistaja tai kuultava voi 

pyytää osallistumista oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyden 

käyttöä pyydetään siltä tuomioistuimelta, jossa juttu on vireillä. Yleensä perusteena 

videoyhteyden välityksellä oikeudenkäyntiin osallistumiseen on pitkä välimatka, jol-

loin videoyhteyden käyttö on edullisempaa ja säästää myös aikaa. Usein vankilassa 

sijaitsevaa vastaajaa kuullaan videoyhteyden välityksellä, jolloin vangin tuomiseen 

liittyviä kuljetustehtäviä ja vartiointia käräjäoikeudessa ei tarvita. 
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4.4 Videoyhteyden käytön edellytykset ja toimenpiteet 

Videoyhteyden käyttö on varmistettava syyttäjältä, sillä mikäli istunnossa on esimer-

kiksi tarkoitus tunnistaa henkilö siten, että asianomistajan tulee tunnistaa vastaaja tä-

män ulkonäön perusteella, niin vastaajan henkilökohtainen läsnäolo saatetaan katsoa 

sopivammaksi vaihtoehdoksi kuin videoyhteyden käyttö. Videoyhteyden välityksellä 

henkilön tunnistaminen kuitenkin pitäisi onnistua edellyttäen, että videoyhteys on tar-

peeksi laadukas ja henkilö pystytään varmuudella tunnistamaan. Videoyhteyden käy-

töstä päättää loppujen lopuksi aina tuomioistuimessa asiaa käsittelevä puheenjohtaja 

ja puheenjohtaja voi velvoittaa vastaajan saapumaan henkilökohtaisesti istuntoon, 

vaikka tämä olisi videoyhteyden välityksellä tapahtuvaa osallistumista pyytänyt. 

 

Videoyhteyden järjestämistä varten vastaajan oikeudenkäyntiavustajalla saattaa olla jo 

ehdotus siitä, mistä paikasta videoyhteys istuntoon otetaan. Mikäli paikkaa ei ole etu-

käteen ehdotettu, on käräjäsihteerin tehtävänä etsiä vastaajalle lähin ja sopivin video-

yhteyspaikka. Videoyhteyspaikkaa etsiessä on huomioitava asiaa käsittelevän puheen-

johtajan näkemys siitä, mikä on kyseisen asian laatu huomioon ottaen soveltuva vi-

deoyhteyspaikka. Useimmiten videoyhteyspaikka on vastaajan kotipaikan käräjäoi-

keus tai poliisilaitos, sillä nämä paikat on yleensä katsottu olevan sopivia videoyhtey-

den järjestämiseen. Soveltuva paikka voi olla myös oikeusaputoimisto, mutta käytän-

nössä tähän mennessä vastaaja on osallistunut istuntoon joko vankilasta, poliisilaitok-

selta tai toisesta käräjäoikeudesta videoyhteyden välityksellä. 

 

Videoyhteyden järjestämistä edeltäviä toimenpiteitä ovat soveltuvan videoyhteyspai-

kan etsiminen ja yhteydenotto kyseiseen paikkaan. Käräjäsihteerin tehtävänä on etsiä 

sopiva paikka ja käräjäsihteerin tulee osata hyödyntää viranomaisverkostoa löytääk-

seen sopiva videokuulemispaikka. Pyyntö lähetetään videoyhteyspaikan viraston säh-

köpostiin, josta pyyntö välittyy asiaa hoitavalle henkilölle. Videoyhteyspaikkaan voi-

daan olla myös puhelimitse yhteydessä ja erityisesti kiireellisissä tapauksissa kannat-

taa olla puhelimitse yhteydessä, jotta videoyhteys saadaan sovittua. Kiireellisissä ta-

pauksissa voi olla kyse siitä, että vastaaja on tuomioistuimen määräyksestä määrätty 

poliisin noudettavaksi istuntoon henkilökohtaisesti ja tämä on saatu otettua talteen, 

jolloin istunto tulisi pitää viiden vuorokauden sisällä vastaajan kiinniotosta. Vastaaja 

voidaan määrätä noudettavaksi, mikäli vastaaja on saanut tiedoksi kutsun saapua 
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henkilökohtaisesti, mutta hän ei ole kutsusta huolimatta saapunut istuntoon. Istunnossa 

voi siten olla mahdollisesti tarve järjestää videoyhteys esimerkiksi asianomistajaan tai 

todistajaan, mikäli tätä on tarkoitus kuulla asiassa ja kuultava asuu kaukana. 

 

Videoyhteyden ajankohdasta sovitaan, tehdään kalenterivaraus osapuolille ja vaihde-

taan lisätiedot eli esimerkiksi videoyhteyden kestolle varattu aika ja toimenpiteet, mi-

käli varattu aika ylittyy. Tämän lisäksi on muistettava todistajan mahdollisten todiste-

lukustannusten maksu eli sovitaan menettely, miten todistaja ilmoittaa henkilötietonsa 

ja tilinumeronsa asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle todistelukustannusten maksua 

varten. Ennen varsinaista istuntoa videoyhteyttä on syytä testata etukäteen 1-2 päivää 

ennen istuntoa, jotta videoyhteys varmasti toimii. Istunnon testausajankohdasta sovi-

taan erikseen ja testauksessa tarkistetaan äänen- ja kuvantoisto sekä näkymän jakami-

nen. Istuntopäivänä videoyhteys on hyvä ottaa jo hieman ennen istunnon alkamista, 

jolloin istunto voidaan aloittaa sujuvasti ja mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida 

välittömästi. 

 

Videoyhteyksien muodostamista varten on olemassa erilaisia yhteystapoja, joilla yh-

teys järjestetään käräjäoikeudesta videokuulemispaikkaan. Tiettyä yhteystapaa käyte-

tään riippuen siitä, minne videoyhteys luodaan eli eri neuvottelutunnuksia käytetään 

eri tilanteissa. Neuvottelutunnusten käyttöä varten Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

henkilökunnalla on käytössään videoneuvottelulaitteiden käyttöopas. Videoyhteyk-

sien järjestämisessä ulkomaille on huomioitava tulkin tarve ja se, kenen vastuulla tul-

kin varaaminen on. Eri maissa on erilaista kansallista lainsäädäntöä, joka saattaa vai-

kuttaa videokuulemisen käytännön järjestelyihin. Ulkomaan videoyhteyksissä on sel-

vitettävä vastaanottava viranomainen ja kiinnitettävä huomiota mahdolliseen aika-

eroon. Pyyntö videoyhteyden järjestämiseen on hyvä lähettää hyvissä ajoin kuten ko-

timaassakin ja videoyhteyden toimivuus on syytä testata etukäteen ennen istuntoa. 

 

Istunnon aikana videoyhteyden toimivuutta tarkkaillaan ja huolehditaan siitä, että vi-

deoyhteydellä osallistuva on tosiasiallisesti istunnossa mukana. Istunnon alkaessa vi-

deoyhteydellä osallistuvalle voi asettaa näkymäksi yleiskuvan, jolloin näkymässä nä-

kyy kaikki salissa olevat henkilöt. Istunnon edetessä kameroita ohjataan siihen näky-

mään, ketä on puheenvuorossa, sillä tällöin videoyhteydellä osallistuva saa käsityksen 

siitä, ketä puhuu ja esittää asiaansa. Videoyhteyttä käytettäessä teknisten laitteiden 
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käyttö ja kameroiden ohjaus ovat istunnossa pääsääntöisesti käräjäsihteerin tehtäviä. 

Mikäli huomataan, että videoyhteydellä osallistuva häviää linjalta tai muita teknisiä 

häiriöitä esiintyy, on istunto keskeytettävä yhteyden uudelleen muodostamisen tai tek-

nisen häiriön selvittämisen ajaksi. Oikeudenkäynnissä asianosaisten tulee saada mah-

dollisuus tosiasiallisesti osallistua oikeudenkäyntiin, joten istunnon keskeytys teknis-

ten häiriöiden ilmaantuessa on edellytys tasavertaisen ja oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin toteutumiselle. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden videotyöryhmän pöytäkirjassa on korostettu video-

yhteyden riittävää laatua asianosaisen osallistuessa videoyhteydellä, sillä Euroopan ih-

misoikeustuomioistuin on videoyhteyden käytössä erityisesti rikosasian vastaajan 

osalta kiinnittänyt huomiota siihen, että vastaajalla tulee olla mahdollisuus nähdä ja 

kuulla muut oikeudenkäynnin osalliset. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan myös 

muiden oikeudenkäynnin osallisten tulee nähdä ja kuulla vastaaja. Istuntosalien tek-

niikan laadulta vaaditaan siten tulevaisuudessa enemmän ja työryhmä on suositellut 

seuraamaan, miten hyvin asianosaisten tosiasiallinen osallistuminen oikeudenkäyntiin 

toteutuu silloin, kun istunnossa käytetään videoyhteyttä. (Varsinais-Suomen käräjäoi-

keuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

4.5 Henkilökunnan osaaminen 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa oli keväällä 2019 järjestetty opastustilaisuus, 

jossa henkilökunta sai harjoitella videolaitteiden käyttöä. Opastuksessa harjoiteltiin 

näkymän jakamista ja videoyhteyden luomista toiseen paikkaan. Videotyöryhmän ko-

kouksessa on todettu, että talossa järjestetty opastus on helpottanut videolaitteiden 

käyttöä, mutta tosiasiallisesti videolaitteiden käytöstä syntyy rutiini työn tekemisen 

kautta. Opastuksen lisäksi on esitetty, että henkilökunnalle järjestettäisiin kerran vii-

kossa tunnin kestoinen mahdollisuus harjoitella salissa videolaitteiden- ja yhteyksien 

käyttöä. (Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 7.2.2019.) 

 

Videotyöryhmän 7.2.2019 pidetyssä kokouksessa on todettu, että videoyhteyksien jär-

jestäminen ja videolaitteiden käyttö pääkäsittelyn aikana ovat pääasiassa käräjäsihtee-

rin tehtäviä, sillä käräjätuomari puheenjohtajan asemassa keskittyy oikeudenkäynnissä 
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prosessin johtoon ja asian ratkaisemiseen. Käräjäsihteerin työnkuva tulee siten laajen-

tumaan ja käräjäsihteeri toimii jatkossa pöytäkirjan pitäjänä lisäksi teknisenä avusta-

jana ja vastaa videoyhteyden järjestämisestä ja toteutumisesta. Istunnon aikana kärä-

jäsihteerin tehtävänä on myös seurata istuntoa ja ohjata kameroita istunnon edetessä. 

(Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 7.2.2019.) 

 

Henkilökunnan apuna videolaitteiden- ja yhteyksien käytössä on käräjäoikeudessa si-

säiseen käyttöön laadittu videoneuvottelulaitteiden käyttöopas, jossa on yksityiskoh-

taisesti kerrottu vaiheittain videoyhteyden luominen, kameroiden ohjaus ja langatto-

man esitystekniikan käyttö. Käyttöoppaan lisäksi käräjäsihteerit voivat tarvittaessa ot-

taa yhteyttä virastomestareihin, mikäli tekniikka ei toimi tai videoyhteyden luominen 

ei onnistu. Lisäksi käräjäsihteerien keskuudessa voidaan pyytää toisilta käräjäsihtee-

reiltä apua ongelmatilanteissa. Käytännössä videoyhteydet ja esitystekniikan käyttö 

ovat yleensä onnistuneet helposti ja vaivattomasti ja apua on tarvittaessa saatu muilta 

henkilökunnan jäseniltä. 

 

Ongelmia videoyhteyden käytössä on syntynyt lähinnä silloin, kun videoyhteyden 

kautta osallistuva asianosainen ei ole saapunut sovittuun videokuulemispaikkaan. Täl-

löin puheenjohtaja voi olla puhelimitse yhteydessä asianosaiseen tai istunto peruute-

taan ja siirretään toteutettavaksi toisena ajankohtana. Myös pakkokeinojen käyttö on 

mahdollista eli puheenjohtaja voi määrätä asianosaisen noudettavaksi poliisin toimesta 

videokuulemispaikkaan. Istunnossa kuitenkin ensisijaisesti pyritään siihen, että oikeu-

denkäynti käydään ja mahdollisuuksien mukaan istunnossa asia käsitellään vain niiltä 

osin kuin se on asianosaisen poissaolosta huolimatta mahdollista käsitellä. Näin toimi-

taan usein tilanteessa, jossa istuntoon on henkilökohtaisesti kutsuttu useita asianosaisia 

ja todistajia ja heitä on tarkoitus kuulla todistelutarkoituksessa. Kaikkien asianosaisten 

ja todistajien kutsuminen uuteen käsittelyyn vie aikaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustan-

nuksia, jolloin prosessiekonomian periaatteita noudattaen pyritään mahdollisimman 

kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Osittain käsittely tosin edellyttää sen, että 

poissaolevaa asianosaista koskevia asioita ei käsitellä ja poissaolevan asianosaisen oi-

keusturva ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin eivät kärsi menettelyta-

vasta. 
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4.6 Videokuulemisten virka-apupyynnöt 

Videoyhteyden käytön laajentaminen tuomioistuimissa edellyttää varautumista lisään-

tyviin virka-apupyyntöihin. Vuonna 2018 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen saapui 

220 virka-apupyyntöä ja vuoden 2019 virka-apupyyntöjä arvioidaan saapuvan 440 eli 

virka-apupyyntöjen odotetaan kasvavan huomattavasti. Virka-apupyynnöt vaativat 

jatkossa lisää resursseja eli kuulemiseen soveltuvia tiloja ja teknisiä taitoja omaavaa 

henkilökuntaa. Henkilökunnan osalta vaaditaan selkeitä toimintamalleja ja riittävää 

osaamista valmistella ja toteuttaa videokuuleminen. Tiloina virka-apuna annettuihin 

videokuulemisiin on käytetty saleja tai todistajan huonetta. (Varsinais-Suomen kärä-

jäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

 

Taulukko 2. Videokuulemista koskevien virka-apupyyntöjen määrä vuosittain. 

 

Virka-apupyyntöjen kasvaessa on huomioitava toimintatavoissa virka-apupyynnön 

vastaanottaminen ja yhdyshenkilön nimeäminen. Virka-apupyyntöä vastaanotettaessa 

käräjäoikeuden on saatava tieto siitä, ketä ja missä asianosaisen roolissa henkilöä on 

tarkoitus kuulla videoyhteyden välityksellä, mihin videoyhteys luodaan, kuka toimii 

vastaanottavassa paikassa yhdyshenkilönä ja millainen aikataulu kuulemiselle on 

suunniteltu. Virka-apupyyntöjen osalta videotyöryhmä suosittelee videoyhteyden luo-

mista ja tekniikan testaamista hyvissä ajoin ennen istuntoa, jolloin varmistetaan 
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tekniikan ja videoyhteyden toimivuus. Tämä edellyttää virka-apupyyntöjen vastaan-

oton lisäksi yhdyshenkilön nimeämistä virka-apua antavassa käräjäoikeudessa, jolloin 

ongelmatilanteissa tai aikataulun äkillisissä muutoksissa on mahdollisuus nopeaan rea-

gointiin. Etukäteen testaaminen on tärkeää istunnon toteutumiselle aikataulullisesti, 

sillä viivästykset aiheuttavat istunnon pitkittymistä ja siten saattavat aiheuttaa aikatau-

lullisia haasteita virka-apua antavassa käräjäoikeudessa ja virka-apua pyytävässä kä-

räjäoikeudessa. Aikataululliset haasteet voivat aiheuttaa jopa istunnon peruuttamisen. 

(Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

Virka-apupyyntönä toteutettavassa videokuulemisessa kuultavan saapumatta jättämi-

nen tulee huomata ja tällöin tilanteesta on ilmoitettava etäyhteyspaikkaan sekä selvi-

tettävä mahdolliset toimenpiteet. Kuultavan saapumatta jättäminen voi merkitä esi-

merkiksi pakkokeinojen käyttöä eli kuultava määrätään poliisin noudettavaksi oikeus-

talolle. Virka-ajan ulkopuolelle venyviin käsittelyihin tulee myös varautua ja video-

työryhmän mukaan virka-apua annetaan pääsääntöisesti ainoastaan virka-aikana. Vi-

deoyhteyksien lisääntyessä saadaan enemmän kokemuksia siitä, miten usein istunnot 

voivat venyä virka-ajan ulkopuolelle ja toimintamalleja voidaan muuttaa. Virka-apuna 

toteutetussa todistajan kuulemisessa videoyhteyden välityksellä tulee ottaa myös ottaa 

huomioon todistelukustannukset eli miten todistaja toimittaa henkilötietonsa ja tilinu-

meronsa asianomaiselle käräjäoikeudelle kuulemisen jälkeen. (Varsinais-Suomen kä-

räjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

4.7 Tulevaisuuden näkymät 

Salien videotekniikkaa tulee lisätä ja tarvitaan myös yksittäisiä tiloja, kun käräjäoikeu-

teen saapuu kuultava, joka osallistuu toisen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn. Varsinais-

Suomen käräjäoikeudessa virka-apuna toteutettavien kuultavien kuulemiseen saadaan 

vuoden 2019 heinäkuun alusta käyttöön kaksi uutta todistajan huonetta, jotka varus-

tellaan videolaitteilla. Näiden kahden todistajahuoneen lisäksi on suunnitteilla raken-

taa pelkäävän todistajan huone, joka varustellaan videolaitteilla ja jossa voidaan jär-

jestää anonyymitodistelua eli huoneessa olisi mahdollisuus puheäänen muuntoon. Vi-

deolaitteiden sijoittelua on myös pohdittu tarkoituksenmukaisemmiksi eli videolaittei-

den siirtoja neuvottelutiloista suurempiin saleihin on alustavasti suunniteltu. Salon 
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istuntopaikassa ei ole tällä hetkellä mahdollista järjestää videokuulemisia virka-apuna. 

(Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tuomareilla on käytössään vakiosalit, joiden va-

rustelu ei tällä hetkellä riitä kokonaan videoyhteydellä järjestettävään istuntoon. Vi-

deoyhteyksien käytön laajentaminen merkitsee salivarustelujen kehittämistä, sillä kun 

videoyhteydet istunnoissa lisääntyvät, niin myös vakiosalien tulisi tulevaisuuden tar-

peita varten olla teknisesti riittävän varusteltuja. Käytännössä kaikissa saleissa tulisi 

olla pitkällä aikajänteellä riittävä tekninen varustelu tai liikuteltavia laitteita tulisi olla 

saatavilla tarpeen mukaan. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa virka-apuna toteutettavat videokuulemiset ovat 

tähän mennessä olleet oikeustalon virastomestareiden hoidettavina. Tulevaisuudessa 

virka-apupyynnöistä aiheutuvan työmäärän kasvu edellyttää myös lisää henkilöresurs-

seja ja nykyinen toimintatapa on hyvin haavoittuvainen, sillä virastomestarit saattavat 

olla ajoittain estyneitä hoitamaan videokuulemisten virka-apupyyntöjä. Tästä syystä 

videotyöryhmä on esittänyt, että useammalla henkilöllä tulee olla taidot järjestää vi-

deokuuleminen käytännössä ja siten henkilökunnan työnkuviin olisi tulossa muutok-

sia. (Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pöytäkirja 16.1.2019.) 

 

Videoyhteyden käytön lisääminen edellyttää käräjäsihteereiltä tulevaisuudessa enem-

män kykyä organisoida ja järjestää videoyhteyksiä. Videoyhteyttä järjestettäessä on 

osattava hyödyntää muita viranomaisia ja teknisten laitteiden käyttö tulee hallita. Vi-

deoyhteyden järjestäminen istuntoon vaatii ennalta toimenpiteitä, kuten salin teknisen 

varustelun riittävyyden arviointia ja videoyhteyspaikan selvittämistä ja varaamista. Is-

tunnon aikana käräjäsihteerin tehtävänä ei ole enää vain pöytäkirjan ylläpito, vaan 

myös videoyhteyden päässä olevan huomioiminen välittämällä tälle oikeudenkäyntiin 

osallistumisen tunteen kameroiden ohjauksen avulla. 
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5 YHTEENVETO 

 

Oikeusprosessin keventäminen todentaa pyrkimyksen tehokkaampaan ja taloudelli-

sempaan oikeudenkäyntiprosessiin, joka takaa asianosaisen kuulemisperiaatteen 

myötä oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja samalla noudattaa proses-

siekonomian ohjaavia periaatteita. Vuoden 2019 alusta voimaan astuneen lakimuutok-

sen tarkoitus on videoyhteyden käytön laajentamisen kautta tehostaa ja nopeuttaa tuo-

mioistuimen työtä sekä vähentää tuomioistuimille ja asianosaisille oikeudenkäynnistä 

aiheutuvia matka- ja oikeudenkäyntikustannuksia. Lisäksi videoyhteyden käytön laa-

jentamisella pyritään vähentämään käräjäoikeuksien rakenneuudistuksesta aiheutuvia 

haittoja. Videoyhteyden käyttö on ollut jo entuudestaan tiettyjen prosessitoimien koh-

dalla sallittua ja tekniikan kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia oikeudenkäynnin 

järjestämiseksi sähköisessä muodossa. 

 

Videoyhteyden käytön laajentaminen merkitsee oikeudenkäynnin asianosaisista erityi-

sesti vastaajan osalta huomion kiinnittämistä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Video-

yhteyden käyttö vastaajan osallistuessa oikeudenkäyntiin etänä edellyttää riittävän laa-

dukasta videoyhteyttä ja vastaajan tosiasiallista osallistumista. Vastaajan on annettava 

suostumuksensa videoyhteyden käytölle omalla kohdallaan, joka tarkoittaa myös sa-

malla luopumista oikeudestaan olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudessa. Videoyhtey-

den käytön soveltuvuuden arviointi on kuitenkin aina tuomioistuimella, joka voi vas-

taajan pyynnöstä videokuulemiseen huolimatta velvoittaa vastaajaan saapumaan hen-

kilökohtaisesti oikeuteen. 

 

Hallituksen esityksen mukaan digitalisaation hyödyntäminen oikeudenkäyntiproses-

sissa synnyttää säästöjä ja lisää asianosaisten tasavertaisuutta, sillä oikeudenkäyntiin 

osallistuminen sähköisessä muodossa on kaikille asianosaisille mahdollista mahdolli-

simman vähällä vaivalla ja kustannuksella. Tuomioistuimen ja asianosaisten kulujen 

vähentymisen lisäksi videoyhteyden käytön laajentaminen vähentää poliisin, vankiloi-

den ja rikosseuraamuslaitoksen kustannuksia. Hallituksen esityksestä käy ilmi, että vi-

deoneuvottelulaitteiden lisääminen aiheuttaa toisaalta lisää kustannuksia, mutta pit-

källä aikajänteellä investointien aiheuttamia kuluja ei ole pidetty suurina huomioiden 

niiden tuomat edut. 
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Lakimuutoksen myötä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on hyvissä ajoin varau-

duttu videoyhteyden käytön laajentumiseen. Videotyöryhmä on toiminut vuoden 2019 

alusta asti ja ensitöikseen videotyöryhmä on kartoittanut oikeustalon ja Salon istunto-

paikan salit ja varustelut sekä pohtinut toimintatapojen kehittämiskohteita. Oikeusta-

lon saleista vain osa on tällä hetkellä varusteltu siten, että oikeudenkäynti voidaan 

käydä kokonaan videoyhteyden välityksellä ja istunnossa voidaan esittää materiaalia 

siten, että näkymä näkyy kaikille osapuolille. Virka-apupyyntöjen odotetaan kasvavan, 

jolloin lisää tiloja tarvitaan yksittäisen asianosaisen videokuulemiseen. Oikeustalossa 

on jo ryhdytty toimenpiteisiin esimerkiksi rakentamalla kaksi uutta todistajan huo-

netta, jotka ovat käytössä vuoden 2019 heinäkuun alusta alkaen. Lisäksi videolaittei-

den sijoittelua on pohdittu tarkoituksenmukaisemmaksi. 

 

Videoyhteyden käyttö istunnoissa lisääntyy, joka edellyttää teknisten laitteiden hallin-

taa ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Jokaisen tulisi osata hoitaa videokuule-

misia käräjäoikeuden omissa istunnoissa ja virka-apuna toteutettavissa kuulemisissa. 

Videoyhteyksien järjestäminen ja teknisten laitteiden käyttö on pääasiassa käräjäsih-

teerin tehtäviä, sillä puheenjohtajan tulisi keskittyä prosessin johtoon ja asian ratkai-

semiseen. Tämä tarkoittaa käräjäsihteerin työnkuvan muuttumista siten, että istunnon 

aikana käräjäsihteerin tulee huolehtia tekniikan toimivuudesta ja kameroiden ohjauk-

sesta. Lisäksi henkilökunnan osalta myös muilla kuin virastomestareilla tulisi olla 

kyky organisoida, järjestää ja toteuttaa virka-apupyyntöinä saapuvia videokuulemisia. 

Videoyhteyden käytön lisääntyminen merkitsee siten henkilökunnan koulutusta ja 

osaamisen kehittämistä vastaamaan yhä sähköistyvämpää toimintaympäristöä. 
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