
Defensor Legis N:o 6/2015

lYHYeMpiÄ KiRjOituKsia – KORtaRe sKRiFteR

Välimiesten palkkiot ja eläkemaksut

Välimiesten palkkiot maksetaan joko välimie-
henä toimineelle yksityiselle henkilölle tai yhtiöl-
le kuten asianajotoimistolle tai välimiehen omalle 
yhtiölle. Jos maksu suoritetaan yhtiölle, palkkion 
maksajan suoritettavaksi tulee arvonlisävero. Työn-
antajan sosiaaliturvamaksua ja eläkemaksua ei voi 
tulla maksettavaksi, koska palkkion saaja ei ole 
yksityinen henkilö.

Kun palkkion saaja on yksityinen henkilö, on 
jouduttu miettimään, tuleeko maksajan suorittaa 
myös työnantajan sosiaaliturvamaksu. Käytäntö oli 
asiassa jossain määrin vaihteleva, kunnes alalle 
levisi tieto Keskuskauppakamarissa tehdystä sel-
vityksestä. Sen mukaan sosiaaliturvamaksua ei 
tarvitse maksaa, koska välimies ei ole työsuhtees-
sa palkkion maksajaan. Tämän mukaisesti on väli-
tystuomion tuomiolauselmassa varsin tavallisesti 
määrätty vain siitä, että yksityisen henkilön saa-
masta palkkiosta on suoritettava lain mukainen 
ennakonpidätys. Tämä on voitu tulkita niin, ettei 
muita maksuja tule suorittaa.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan työeläke-
maksuja peritään työsuhteen perusteella. Sääntely 
oli tältä osin sama vuoden 1962 työeläkelain (TEL) 
mukaan. Välimies ei ole työsuhteessa ratkaistavana 
olevan riidan asianosaisiin. Välimieshän ei ole asian-
osaisten johdon ja valvonnan alaisena vaan suorittaa 
tuomarin tehtävään rinnastettavaa lainkäyttötehtävää, 

1 Ks. HE 94/2002 s. 14–15.

jossa hän on tuomarin tavoin riippumaton asianosai-
sista. Tässä suhteessa välimies on eri asemassa kuin 
esimerkiksi oikeudellinen konsultti. Yksityisoikeu-
delliset subjektit kuten yritykset eivät ole maksaneet 
työeläkemaksuja välimiesten palkkioista. 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä-
kelaki (KVTEL, 202/1964) tuli voimaan vuonna 
1965. KVTEL oli yhtenäinen kuntien palvelukses-
sa olevia koskeva laki. Sen mukaan eläkemaksuja 
suoritetaan palvelussuhteen perusteella. Jo 
KVTEL:ssä säädettiin siitä, että eläkemaksuja suo-
ritetaan myös omaishoidon, perhehoitajien ja luot-
tamushenkilöiden osalta. Nämä siis rinnastettiin 
palvelussuhteessa oleviin. KVTEL:n voimassa 
ollessa ei tiettävästi esitetty sitä käsitystä, että kun-
nan tulisi välimiesten palkkioita suorittaessaan 
tilittää myös eläkemaksuja, jotka vähentävät väli-
miehelle tulevaa nettopalkkiota. 

KVTEL:n tilalle on tullut kunnallinen eläkelaki 
(KuEL) (549/2003). Sen 3 §:ssä on määrätty pal-
velussuhteesta, jonka perusteella eläkemaksuja 
suoritetaan. Maksuja on tullut suorittaa jäsenyhtei-
söön virka- tai työsopimussuhteessa olevista, ellei 
maksuvelvollisuus perustu johonkin muuhun lakiin. 
Lain 3.2 §:n 1-3 kohdissa on säädetty perhe- ja 
omaishoitajien sekä luottamusmiesten osalta tapah-
tuvasta eläkkeenmaksuvelvollisuudesta samalla 
tavoin kuin KVTEL:ssä.1 
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Vuonna 2006 KuEL:n 3.2 §:ää muutettiin lisää-
mällä siihen uusi 4 kohta (2.6.2006/433). Kyseisen 
kohdan mukaan vakuutusturvan piirissä on myös

sellainen luonnollinen henkilö, joka toimimatta 
yrittäjänä on tehnyt jäsenyhteisön kanssa toimek-
sianto- tai konsulttisopimuksen tai sopinut muusta 
vastavasta järjestelystä eikä tätä toimintaa harjoite-
ta yhtiön tai muun yhteisön nimissä.

Lainmuutoksen esitöissä ei ole käyty lähemmin 
selvittämään, mistä lisäys johtuu ja mitä sillä tar-
koitetaan. Hallituksen esityksessä on vain mainittu, 
että lain soveltamisala on tarkoitettu koskemaan 
myös muunlaisen toimeksiantosopimuksen kuin 
perhe- tai omaishoitosopimuksen tehnyttä henki-
löä.2 Lakiin tutustuva voi joutua ymmälleen siitä, 
mitä tarkoitetaan muulla vastaavalla järjestelyllä, 
kun mitään lähempää kuvaus ta tai esimerkkiä ei 
ole esitetty. Asiayhteyden perusteella kysymys on 
joka tapauksessa perhe- ja omaishoitoon rinnastu-
vasta sopimuksessa, joka on samantyyppinen kuin 
palvelussuhde. 

Mitään siihen viittaavaa ei ole lain esitöissä lau-
suttu, jonka mukaan välimiehet tulisi lukea niiden 
henkilöiden ryhmään, joista eläkevakuutus tulisi 
maksaa. Lainkohta on kuitenkin kirjoitettu niin, 
että asiayhteydestään irrotettuna voisi ajatella väli-
miehen ja asianosaisen välillä voivan olla ”muu 
vastaava järjestely”. Asianosaisena välimiesmenet-
telyssä olevan kunnan ja välimiehen välillä olisi 
”muu vastaava järjestely” riidan ratkaisemisesta. 
Jos asiaa lähestyttäisiin sopimusoikeuden näkökul-
masta, kyseessä olisi välimiessopimus. 

Edellä esitetyin tavoin on ajatus kulkenut Kun-
nallisessa eläkelaitoksessa Kevassa. Toukokuussa 
2015 annettiin Helsingissä välitystuomio asiassa, 

jossa toisena asianosaisena oli eräs kaupunki. Kau-
punki maksoi palkkioista eläkemaksun ja pidätti 
palkansaajan osan välimiehille tulevista palkkiois-
ta. Tämä vähensi välimiehille tulleen nettopalkki-
on määrää. Kunnan menettely perustui Kevan 
ohjeistukseen. 

Jotta esitetty laintulkinta ei jäisi Kevan linjauk-
sena pysyväksi, välimiehet esittivät asiasta päin-
vastaisen näkemyksen. Perusteena oli se, että 
kyseessä ei ole työ- eikä muukaan palvelussuhde. 
Suomessa on erityisesti Gustaf Möller esittänyt, 
ettei välimiehellä ole mitään sopimussuhdetta riidan 
osapuoliin. Tämä käsitys merkitsee samalla väli-
miessopimusta koskevan opin hylkäämistä.

Möller on esittänyt kantansa ensiksi Encyclo-
pedia iuridica fennicassa, sitten välimiesmenette-
lyn yleisesityksessä ja viimeiseksi tässä lehdessä 
julkaisemassaan artikkelissa, jossa on ollut mah-
dollista perustella asiaa tarkemmin kuin aikaisem-
missa yhteyksissä.3 Ulkomailta voidaan mainita 
relevanttina tutkimuksena saksalaisen Eugen Buche-
rin artikkeli, jossa otsikon mukaisesti jätetään jää-
hyväiset välimiessopimukselle.4 Mikään kysymyk-
seen tulevista arviointiperusteista – välimiehen 
toimivalta, välimiehen oikeus palkkioon ja väli-
miehen vastuu – ei edellä mainittujen tutkimusten 
mukaan edellytä sopimuskonstruktiota välimiehen 
ja asianosaisen välillä.

Asetelmaa voidaan luonnehtia zittingiläisittäin 
analyyttisen oikeustieteen valossa niin, että väli-
miessopimus on käsitteenä tarpeeton, vaikka tiet-
tyjä välimiehen ja asianosaisen välisiä suhteita 
voidaan ratkaista sopimusoikeudellisten periaattei-
den perusteella. Virhepäätelmiin joudutaan silloin, 
kun vaikkapa eläkemaksuja koskeva kysymys rat-

2 Ks. HE 45/2004 s. 24.
3 Ks. Gustaf Möller, Encyclopedia Iuridica Fennica IV, Rikos- ja prosessioikeus (1995) s. 867–869, Gustaf Möller, Väli-

miesmenettelyn perusteet (1997) s. 48–49 ja Gustaf Möller, Välimiessopimus – tarpeeton käsite!, DL 2005 s. 971–977. 
4 Ks. Eugen Bucher, Was macht den Schiedsrichter? Abschied vom “Schiedsrichtervertrag” und Weiteres zu Prozessver-

trägen s. 97–118 (erityisesti s. 101–105) teoksessa Grenzüberschreitungen, Beiträge zum Internationalen Verfahrensrecht und 
zur Schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Peter Schlosser zum 70. Geburtstag (2005). Bucher lähtee liikkeelle prosessisopi-
musdoktriinista ja tarkastelee välimiessopimuskonstruktiota pitkään jatkuneen saksalaisen doktriininmuodostuksen valossa 
vertailuja muihin maihin tehden. Tästä lähtökohdat käsin doktriini näyttäytyy nykyisen lainsäädännön kannalta aikansa elä-
neeltä ja tavallisimmin kysymykseen tulevien tilanteiden arvioinnissa ratkaisukykyään menettäneeltä.
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kaistaan sen perusteella, että kyseessä on väli mies-
sopimukseen perustuva maksuvelvollisuus. 

Välimiehen valinta ei perusta sopimussuhdetta 
välimiehen ja asianosaisen välillä. Tämä on hel-
posti havaittavissa, kun ulkopuolinen taho kuten 
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta nimeää 
välimiesoikeuden tai kun välimiehet valitsevat väli-
miesoikeuden puheenjohtajan. Tällöin ei kyseinen 
välimiestehtävää suorittava henkilö ole ”sopinut 
muusta vastaavasta järjestelystä”. Hänellä ei ole 
liioin toimeksianto- tai konsulttisopimusta kunnan 
kanssa. Hänhän on ainoastaan ottanut suostumuk-
sensa perusteella vastaan tehtävän, jonka ulkopuo-
linen taho on hänelle tarjonnut. Olisi outoa ja lakiin 
perustumatonta, jos työeläkemaksun maksaminen 
perustuisi siihen, miten välimies on valittu. Valin-
tatapahan ei vaikuta siihen tehtävään, jota välimies 
suorittaa.

Välimiehen oikeus palkkioon perustuu yleensä 
välittömästi lakiin, minkä vuoksi palkkion maksa-
minenkaan ei perusta sopimussuhdetta asianosaisen 
ja välimiehen välille.5 Välimiesten palkkioiden 
maksaminen ei sitä paitsi perustu siihen, että palk-
kion tulee maksaa sen, joka on välimiehen nimen-
nyt. Tämän kautta ei näin voida päätellä, että väli-
miehellä ja asianosaisella olisi sopimussuhde, saa-
ti palvelussuhde.6

Palkkioiden maksamisesta määrätään välitys-
tuomiossa lähinnä jutun lopputuloksen perusteella. 
Hävinnyt osapuoli on tavallisesti viimekätisessä 
vastuussa palkkioista, mutta asianosaisten kesken 
vastuu on tavallisesti yhteisvastuuta. Siten ei mene-
tellä, toisin kuin suuri yleisö saattaa ajatella, että 
välimiehen nimennyt taho maksaa tälle kuuluvan 
palkkion – edellyttäen, että asianosainen on väli-
miehen nimennyt. Tämäkin kertoo siitä, ettei väli-

miehen ja asianosaisten välillä ole sopimus- tai 
palvelussuhdetta.

Kun vastuu palkkioiden maksamisesta on soli-
daarinen, on sattumanvaraista, kuka tai ketkä palk-
kioita maksavat. Jos katsottaisiin, että kunta joutuu 
maksamaan eläkevakuutusmaksun mutta muut 
asian osaiset eivät, olisi sattumanvaraista, peritään-
kö palkkioista eläkevakuutusmaksua vai ei. Näin 
ei tulisi olla. Myös reaaliset argumentit puhuvat 
sen puolesta, ettei eläkemaksuja tule maksaa väli-
miesten palkkioista. Välimiehen ja palkkion mak-
sajan välinen suhde on sopimussuhteen ja palve-
lussuhteen arvioimisen näkökulmasta saamanlainen 
riippumatta asianosaisen statuksesta. Kysymys ei 
ole käsitelainoppiin perustuvasta päättelystä siitä, 
millainen suhde asianosaisilla ja välimiehillä on.

Kun Kevalle oli esitetty edellä mainittuja näkö-
kohtia, se muutti elokuussa 2015 kantansa eläke-
maksuasiassa. Kannanmääritys muotoiltiin seuraa-
vasti: ”Keva katsoo, että koska sopimussuhdetta ei 
katsota syntyvän välimiehen eikä riidan osapuolten 
välille, ei kyse ole KuEL 3 §:n mukaisesta toimek-
siantosuhteesta eikä palkkioista tilitetä eläkemak-
suja”. Kyseessä ei ole mikään ennakkoratkaisu. On 
kuitenkin toivottavaa, että kunnat toimivat tämän 
linjauksen mukaisesti välimiespalkkioita mak saes-
saan.

Oma kysymyksensä tietenkin on, onko välimie-
helle edullista, ettei eläkemaksuja tilitetä palkkios-
ta. Tämähän riippuu siitä, kuinka pitkään välimies 
on aikanaan työeläkettä saamassa. Kun eläkemak-
sun tilittämistä koskeva sääntely on pakottavaa 
oikeutta, ei välimies voi lähteä spekuloimaan sillä, 
olisiko eläkemaksun tilittäminen hänen osaltaan 
edullista vai haitallista, ja laatia tällä perusteella 
tuomiolauselmaan palkkiota koskevaa kirjausta.
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5 Ks. Gustaf Möller, Välimiesmenettelyn perusteet (1997) s. 49.
6 Ks. Möller, DL 2005 s. 974–975. Ks. myös Bucher s. 117–118.
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