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(Zwei Bilder über schiedsgerichtliche Rechtsanwendung - qualitativ hochwertige 
Streitbeilegung oder lukrative Geschäftstätigkeit)

Defensor Legis N:o 3   /2009

1 Taustaa

Välimieslainkäyttö on aina sijoittunut oikeu-
dellisen periferian laitamille: useimmat lakimiehet 
eivät joudu työuransa aikana sen kanssa tekemi-
siin. Siitä kirjoittelu on ollut harvojen harrastus, 
osaksi ehkä huvikin. Viime vuodet ovat kuiten-
kin järkyttäneet pahasti oikeudellisen periferian 
totuttua hiljaiseloa. Parin vuoden kuluessa on 
ilmestynyt enemmän välimiesoikeudellista tut-
kimusta kuin edellisten vuosikymmenten aikana 
yhteensä1, välimieslainkäytön tutkimuksen tasosta 
kiistellään oikeustieteellisissä aikakauslehdissä2 
ja välimieslainkäytön tulevaisuudesta taitetaan 
peistä lakimieskunnan ammattilehdissä. Kuten 
vallankumouksissa yleensäkin, ulkopuolinen saa 
vaikutelman keskustelua hallitsevista rintamalin-
joista. Jos viimeisimpiä artikkeleita on uskominen, 
vastakkain tuntuvat olevan yhtäältä välimieslain-
käyttöön enemmän tai vähemmän vihamielisesti 
tai ainakin kriittisesti suhtautuva perustutkimus, 
toisaalta välimieslainkäytön perinnettä puolustava 
uskollisten ystävien joukko.3 

Ilmiötä tarkasteleva sosiologi luultavasti 
puhuisi sarkastisesti välimieslainkäytön tutki-

muksen paradoksista. Vuosikymmeniä on valitel-
tu tutkimuksen vähäistä kiinnostusta välimiesme-
nettelyyn ja tieteellisen tiedon tarvetta: tutkimuk-
sen renessanssi johtaa kuitenkin välittömästi kiis-
taan oikeuden sanomisen vallasta, toisin sanoen 
siitä, kenellä on oikeus osallistua oikeudelliseen 
keskusteluun välimiesmenettelystä. Tosin tähän 
kiistaan ei tarvitse hakea vastausta kaukaa: sano-
misen valta on tässä kuten muutoinkin jokaisel-
la, jolla on siitä jotakin sanomisen arvoista.4 Sen 
enempää tutkijoilla kuin käytännön toimijoilla-
kaan ei ole sanomisen yksinoikeutta. Myös väli-
miesmenettelyjen asianosaisilla on tämä valta, 
sillä välimieslainkäyttö ei ole - tuomioistuimista 
sanottua vapaasti soveltaen - olemassa oikeustie-
teen tutkijoita tai välimiehiä vaan riitaosapuolia 
varten. 

Tutkijan tai ylipäätään sivullisen lienee tässä 
vaiheessa toivotonta vedota siihen, että mitään 
rintamalinjoja ei todellisuudessa saisi olla. Tut-
kimusta yleensä ja myös oikeustieteen tutkimusta 
nimittäin ohjaa puhdas tiedonhalu. Tutkimus ei 
voi ottaa tehtäväkseen tietyn riidanratkaisukei-

1 Välimiesmenettelystä on myös ilmestynyt ensimmäinen yleisesitys sitten 1940 -luvun. Sen alkusanojen mukaan välimies-
menettely on jäänyt ”tieteelliseltä kannalta katsoen varsin kapealle pohjalle”. Ks. Ovaska 2007 s. 3.

2 Savola 2008 s. 1013.
3 Ks. esim. Gedik s. 58. Artikkelissa käytetään vastakkainasetteluun viittaavia ilmaisuja (”koulukunta”).
4 Koulu 2008b s. 1279.
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non - tässä: välimiesmenettelyn - markkinointia 
tai mainostamista muiden keinojen kustannuk-
sella. Erityisen omituista on kiistely välimies-
lainkäytön tulevaisuudesta. Kannattaa muistaa, 
että aika näyttää, toteutuuko ennuste vai ei. Sitä 
paitsi ennustukset itse vaikuttavat toteutumiseen-
sa: synkkä ennuste pakottaa tietoiseen kehittä-
mistyöhön, optimistinen taas ruokkii toimijoit-
ten itsetyytyväisyyttä ja omahyväisyyttä. On vai-
kea uskoa, että välimieslainkäyttö muodostaisi 
poikkeuksen tästä yleisestä kokemussäännöstä. 
Kysymys tutkijan suhtautumisesta tutkimuskoh-
teeseensa on samoin absurdi. Tutkimuskohde on 
pelkkä tutkimuskohde, eikä tutkijalla ole eikä 
voikaan olla siihen erityistä asennetta. Kukaan-
han ei kysele esimerkiksi syöpätutkijalta, mikä 
hänen asenteensa syöpään ilmiönä on. Hänen 
tutkimustulostensa arvo ei riipu esimerkiksi sii-
tä, mitkä hänen motiivinsa tutkimuskohteena 
valinnalle ovat olleet. Ennen kaikkea on syytä 
muistaa, että tutkimustulosten kumoamiseen tai 
mitätöimiseen ei riitä väite siitä, että tulosten esit-
täjä suhtautuu kohteeseensa ”vihamielisesti” tai 
”epäluuloisesti”. 

Tällä artikkelilla on kaksoistavoite. Ensiksi-
kin siinä yritetään analysoida yhtäältä välimies-
lainkäytön yleistä mediakuvaa (‘mitä kansalai-
set ajattelevat välimiesmenettelystä’), toisaalta 
välimieslainkäytön tutkimuksesta käytävää kes-
kustelua (‘mitä tutkijat ajattelevat alan tutkimuk-
sesta’). Tältä osin voidaan puhua eräänlaisesta 
media- ja tieteenala-analyysistä. Toiseksi artikke-
lissa arvioidaan suomalaista välimiesmenettelyä 
ja viime kädessä sen laatua: onko välimiesmenet-
tely kustannustehokas riidanratkaisukeino? Täl-
lainen arvio vaatii kannanottoa välimiesmenette-

lyn sääntelyyn ja nykyisen lain perusratkaisuihin. 
Arvio puolestaan avaa näkökulman tulevaisuu-
teen: miten suomalaista välimiesmenettelyä kan-
nattaisi kehittää, jotta se säilyttäisi kilpailuetunsa 
suhteessa muuhun riidanratkaisuun, ennen kaik-
kea institutionaaliseen sovitteluun ja perinteiseen 
oikeudenkäyntiin nähden.5 Arvioissa ja vertai-
luissa kannattaa muistaa, että välimiesmenettely 
ei ole ainutlaatuinen suomalainen ilmiö. Pikem-
minkin voidaan puhua yhteisestä pohjoismaisesta 
välimieskulttuurista tai oikeusvertailun termein 
välimieslainkäytön perheestä. 

Pohjoismaisissa laeissa nimittäin ei ole perus-
tavia sisällöllisiä eroja, joskin ajallinen siirtymä-
linja on paikannettavissa. Siinä Suomen vuoden 
1992 laki edustaa, näennäisestä uutuudestaan 
huolimatta, vanhempaa skandinaavista sääntely-
perinnettä. Tästä syystä se vaikuttaa hieman nuk-
kavierulta muiden pohjoismaiden uunituoreiden 
lakien rinnalla. Kehitys tällä alueella on ollut 
niin nopeaa, että vuosikymmenkin näkyy selväs-
ti. Vaikka oikeuden pintatasolla on kieltämättä 
kansalliset erikoisuutensa, koko välimieslainkäy-
tön pohjoismainen oikeusperhe kärsii, välimies-
lainkäytön tutkimusta ajatellen, yhteisestä, vielä 
ratkaisemattomasta kaksoisongelmasta. Ensiksi-
kin: mikä tulkinnallinen merkitys annetaan niin 
sanotulle pehmeälle sääntelylle, ennen kaikkea 
eri järjestöjen laatimille suosituksille ja UNCIT-
RAL-mallilaille?6 Samoin vastausta odottaa 
myös kysymys välimieslainkäytännön painoar-
vosta. Onko se oikeuslähde eli onko sillä muoti-
ilmauksen mukaan ”normatiivinen ulottuvuus”? 
Jos se on oikeuslähde, on ratkaistava, miten tästä 
käytännöstä kootaan tieteelliset kriteerit täyttävää 
tietoa. Jotta käytäntö kelpaisi ”erääksi tulkinnan 

5 Tällaisten vertailujen mielekkyys riippuu toki siitä, mitä valitaan vertailukohteeksi. Merkitystä on sekä riitatyypillä että 
riidanratkaisukeinon tarkalla sisällöllä. Yleinen piirre muiden riidanratkaisukeinojen tutkimuksessa on, että vertailuun vali-
taan kaikkein epäedullisin oikeudenkäynnin muoto eli täysimittainen perusprosessi. Ks. Koulu 2009 s. 15. Tämä vääristää 
vertailua. 

6 Välimiesmenettelyn oikeuslähteistä ks. esim. Saarikivi 2008 s. 37. Kuvaavaa on, että välimiesoikeudellinen kirjallisuus 
vuoden 1992 lakia tulkitessaan tukeutuu usein argumentoinnissaan UNCITRAL-mallilakiin, vaikka kyseinen järjestö itse 
katsoo, että Suomi ei ole omaksunut mallilakia.
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ohjeeksi”, käytännön tulkintalinjan on sitä pait-
si oltava selvä.7 Tällaisen linjan hahmottaminen 
periaatteessa ei-julkisesta aineistosta taas tuo 
mukanaan omat ongelmansa. Väitteet käytän-
nöstä pitäisi pystyä jotenkin dokumentoimaan ja 
näin verifioimaan. Moni seikka viittaa siihen, että 
käytäntöä on yhtä monta kuin välimiehiäkin.

2 Välimieslainkäytön julkisuuskuva 

2.1 Aineisto

Kirjallisuudessa on todettu, että joissakin 
pohjoismaissa – esimerkkinä Ruotsi – välimies-
lainkäytön yleinen julkisuuskuva on musta. 
Jopa valtalehdistössä esiintyy yleisesti kielteisiä 
artikkeleita.8 Välimiesmenettelyn kannattajaa tai 
puolueetonta sivullista ei pahemmin lohduta se, 
että artikkelit perustuvat liioiteltuihin yksittäis-
tapauksiin tai väärinkäsityksiin. Lukijat nimit-
täin muodostavat joka tapauksessa mielikuvansa 
julkaistun aineiston perusteella, silloinkin kun 
julkaistu aineisto muodostuu lähes yksinomaan 
sensaatiohakuisista kohu-uutisista. Myös kotimai-
sessa oikeuskirjallisuudessa yleisenä lähtökohtana 
esitetään, että välimiesmenettelystä uutisointi on 
taustaoletuksiltaan kielteistä ja ennakkoluuloista. 
Kannanotot välimiesmenettelyn julkisuuskuvasta, 
maineesta ja laajemman oikeusyhteisön suhtau-
tumisesta välimieslainkäyttöön edellyttävät kui-
tenkin median välittämien mielikuvien tarkempaa 
tarkastelua ja sen analysoimista, mihin tosiasial-
lisesti tämä lehdistön luoma julkisuuskuva perus-
tuu, ennen kaikkea mitkä ovat ne yksittäistapauk-
set, joiden perusteella suuren yleisön mielikuvat 
luodaan. Tämän julkisuuskuvan sisältöä pyritään 
avaamaan tämän jakson lehdistökatsauksella.

Aineistoksi on valittu kolme päivittäin ilmes-
tyvää, levikiltään Sanomalehtien liiton julkaise-
mien tietojen mukaan suurimpaa sanomalehteä eli 
Helsingin Sanomat (levikki vuonna 2007 yhteen-
sä 419 791), Aamulehti (139 615) ja Turun Sano-
mat (112 419). Tämän lisäksi on aineistoon vali-
koitunut Aamulehden kanssa samaan Alma Me-
dia –konserniin kuuluva, viitenä päivänä viikos-
sa ilmestyvä ja talousasioihin erikoistunut Kaup-
palehti (81 383) sekä Helsingin Sanomien kanssa 
SanomaWSOY-konserniin kuuluva, vuoden 2008 
alusta lukien vain sähköisenä ilmestyvä Talous-
sanomat. Oheinen tarkastelu perustuu näiden leh-
tien kuuden viimeisen vuoden sisällä eli 1.1.2003–
31.12.2008 julkaisemiin artikkeleihin ja uutisoin-
teihin, joissa esiintyy joku hakusanoina käytetyistä 
termeistä, ”välimies”, ”välitystuomio”. Haku ulo-
tettiin koskemaan myös vuoden 2009 puolella jul-
kaistua aineistoa, mutta sellaista ei, Helsingin Sa-
nomissa 28.2.2009 julkaistua sharia-laista kertovan 
artikkelin kainalojuttua lukuun ottamatta, ole tar-
kastelun kohteena olevissa lehdissä julkaistu. Ai-
neistohaut on toteutettu lehtien sähköisten arkisto-
jen kautta eikä aineistossa ole tehty poissuljento-
ja sen mukaan, onko kyseessä asiaa syvällisemmin 
käsittelevä artikkelikokonaisuus, STT:n välittämä 
uutinen vai mielipideosastolla julkaistu kirjoitus. 
Mielipideosastolla julkaistuja kirjoituksia aineis-
toon sisältyy kuitenkin vain muutama.

Näin toteutetuilla hakutoiminnoilla saadun 
aineiston kokonaislaajuus on yhteensä 121 
artikkelia tai muuta julkaistua kirjoitusta. Niis-
tä ylivoimaisesti suurin osa (78 kpl) on julkaistu 
Helsingin Sanomissa. Aamulehdessä (11 kpl) ja 
Turun Sanomissa (10 kpl) julkaistuja kirjoituk-
sia on huomattavasti vähemmän, mistä johtuen 
Helsingin Sanomien merkitys välimieslainkäy-
tön julkisuuskuvan luomisessa korostuu. Kaup-
palehdessä julkaistua materiaalia oli tarkaste-
luajankohtana yhteensä 16 kpl ja Taloussano-
missakin 6 kpl. Uutisoinnin määrässä ei ole 
tapahtunut tarkastelujakson aikana mainittavia 

7 Näin Husa 1995 s. 218. Vaikka lausuma koskee julkisoikeutta, se voitaneen enemmittä perusteluitta laajentaa muutakin 
oikeustiedettä koskevaksi.

8 Koulu 2008 s. 494.
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muutoksia. Helsingin Sanomissa julkaistuista 78 
kirjoituksesta 53 kpl käsitteli välimiesmenette-
lyä lainkäyttöön liittyvänä ilmiönä tai vähintään-
kin mainitsi sen juridisesti määriteltynä käsit-
teenä. Suurin osa näistä artikkeleista oli lyhyitä 
uutisointeja spesifeistä välimiesmenettelyistä 
osakkeiden lunastustilanteissa, minkä lisäksi 
yllättävän suuri osa (yhteensä 10 juttua) koski 
nimenomaan urheilun kansainvälisen välitystuo-
mioistuimen CAS:in (Council of Arbitration for 
Sport) käsittelemiä doping-tuomioita ja urheilun 
välimiesriitoja. 

Urheilusivuilla välimiesmenettely näyttäytyy 
tehokkaana ja helppona; HS:n 24.10.2006 jul-
kaisemassa CAS:in pääsihteerin Matthieu Reebin 
haastattelussa CAS:in toiminta kuvataan tärkeim-
mästä rahoittajastaan Kansainvälisestä olympia-
komiteasta riippumattomaksi, oikeudenkäyntiku-
luiltaan halvaksi ja käsittelyajoiltaan nopeaksi. 
CAS:in välimiehenä työskentelevä juristi kuva-
taan nuorekkaaksi ja ammattitaitoiseksi asiantun-
tijaksi, joka on kiinnostunut urheilusta. Toisaalta 
haastattelu on otsikoitu ”Urheilun korkeimmalla 
oikeudella nuori keulakuva” ja CAS:in toiminta 
personifikoidaan Reebin kautta helposti lähestyt-
täväksi (HS 24.10.2006). Aamulehdessä urheilun 
välimiesmenettelyä koskevia artikkeleita oli kol-
me kpl, Turun Sanomissa viisi kpl. Myös Turun 
Sanomien ja Aamulehden urheilun välimiesme-
nettelyä koskevat kirjoitukset olivat luonteeltaan 
neutraaleja tai positiivisia. Sen sijaan talousleh-
tien osalta aineistossa ei viitattu kertaakaan urhei-
lun välimieslainkäyttöön. 

2.2 Epämääräinen välimies

Helsingin Sanomien 24 artikkelissa mainittiin 
”välimies”-termi sen yleiskielisessä merkitykses-
sä, välittäjänä osakkeen ostajan ja myyjän, huu-
mekauppiaan ja asiakkaan tai tulkkina kahden 
erikielisen välillä. Yllätyksetöntä on, että suurin 
osa tästä yleiskielisestä terminkäytöstä on jul-
kaistu muualla lehdessä kuin talous- tai urheilu-
sivuilla, joskin taloussivuillakin on muutamas-

sa yhteydessä käytetty ”välimiestä” yleiskielen 
sanana, tällöin yleensä viittaamaan arvo-osuuk-
sien komissiokauppaan. Yleiskielen merkityk-
sessä ”välimies”-sanan sävy ei myöskään ole 
todellisia välimiehiä mairitteleva. Uutisoinnis-
sa välimies esiintyy salaperäisenä, anonyymina 
välikappaleena laittomassa toiminnassa tai väli-
portaana, joka käärii hihaansa osan voitoista. 
Aamulehden 11 kirjoituksesta neljässä ”välimies” 
viittaa yleiskieleen, mutta muista päivälehdistä 
poiketen Turun Sanomissa välimies-termi kuu-
luu spesifisesti ainoastaan välimieslainkäytön 
piiriin. Taloussanomissa sen sijaan välimiehellä 
tarkoitetaan sen jokaisessa käyttöyhteydessä (6 
kpl) selvästi oikeudellisen lainkäyttömenettelyn 
riidanratkaisijasta. Samoin Kauppalehdessäkin 
vain 1 kirjoituksessa (yhteensä 16 kpl) välimies 
viittaa yleiskielen välittäjään, tällöinkin tosin 
neutraalissa tai positiivisessa yhteydessä: ”Suo-
men kirjallisuuden tiedotuskeskus on tavallaan 
tärkeä välimies tai agentti, kun suomalaista kir-
jallisuutta viedään eteenpäin” (Kauppalehti Optio 
10.11.2005). 

Kielenkäyttö ei näyttäisi olevan päivälehtien 
osalta täysin eriytynyttä. Talouslehdet vuorostaan 
ovat omaksuneet spesifisemmän terminologian. 
Helsingin Sanomissa, jonka kirjoituksista lähes 
kolmasosassa välimiestä käytettiin muussa kuin 
sen oikeudellisessa merkityksessä, ei kielenkäyt-
tö myöskään ole tarkastelujakson aikana mainit-
tavasti eriytynyt. Suuri osa aineiston varsinaista 
välimieslainkäyttöä koskevista uutisista käsitte-
lee osakkeiden lunastusoikeudesta ja –hinnasta 
syntyneitä riitoja ja näiden riitojen ratkaisemista 
välimiesoikeudessa. Erityisesti Kar-Air-osakkei-
den lunastusriidasta Finnairia vastaan sekä Pohjo-
lan osakkeiden lunastushinnasta OKOn ja Pohjo-
lan vähemmistöosakkaiden välillä on aineistossa 
kirjoitettu runsaasti. 

Helsingin Sanomissa on pääkirjoituksessa 
6.4.2005 viitattu SUPOn saaman arvostelun osal-
ta 1990-luvun lopun kritiikkiin KKO:ta kohtaan, 
joka liittyi osaltaan tuomareiden välimiestehtä-
viin ja osalta oikeusneuvoksen kiinteistökauppo-
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jen syyteharkintaan. Pääkirjoituksessa esitetään 
problematiikka tuomareiden välimiestehtävien 
osalta seuraavasti: ”Heidän käyttämisensä väli-
miehinä ei ole ongelmatonta tehtävien salamyh-
käisyyden vuoksi. Sen katsottiin vaarantavan riip-
pumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen 
uskottavuutta”. Sanavalintana ”salamyhkäisyys” 
on mielenkiintoinen. Sen luomat assosiaatiot ovat 
täysin eri luokkaa kuin jos sanana olisi käytetty 
”ei-julkista”, ”salaista” tai jopa ”salattua”. Yleis-
kielessä salamyhkäisyys mielletään enemmänkin 
toiminnaksi, joka ei kestä päivänvaloa. Kuten esi-
merkki osoittaa, ei toimituksellisessa aineistossa 
välitetyt mielikuvat välttämättä ole ilmeisiä tai 
yksiselitteisiä. Uutisoinnissa mielipiteitä välite-
tään hienovaraisilla sananvalinnoilla, joita tuskin 
aina on edes mietitty loppuun asti.

Marraskuussa 2005 verottajan julkistettua edel-
lisen verovuoden verotiedot Helsingin Sanomat uu-
tisoi 3.11.2005 aiheesta otsikolla ”Tuomari voi lä-
hes tuplata tulonsa sivutöillä”. Kirjoituksen sävy 
näyttäisi aiheestaan huolimatta suhteellisen neut-
raalilta. Jutussa haastateltu Leif Sevón kertoo, et-
tä tuomareilla saa olla vain 2 välimiestehtävää ker-
rallaan, ja Gustav Möller vuorostaan huomauttaa 
virkatehtävien olevan tietenkin ensisijaisia sivutöi-
hin verrattuna. Kuitenkin artikkelin leipätekstissä 
todetaan, että ”KHO:n tuomareista ei kukaan istu-
nut rahakkaissa välimiesoikeuksissa” ja kerrotaan 
Pauliine Koskelon ylittäneen 10.000 euron sivutu-
lot kirjoittamalla kaksi asiantuntijalausuntoa. ”Ra-
hakkaat välimiesoikeudet” ja Koskelon lausuntojen 
sitominen tämän tulojen määrään välittävät lukijal-
le taustaoletuksena, että välimiehen tehtävistä saa-
dut tulot eivät ole välttämättä oikeassa suhteessa 
tehtyyn työhön nähden. Vielä Helsingin Sanomat 
julkaisi 9.9.2008 Mielipideosastollaan Jyrki Viro-
laisen mielipidekirjoituksen ”Tuomareiden sivutu-
lot uhka KKO:n nauttimalle luottamukselle”, jos-
sa Virolainen katsoo välimiestehtävien olevan uh-
ka tuomioistuimen puolueettomuudelle ja haittaa-
van tuomareiden viranhoitoa. 

Eksoottisen lisän aineistoon tuo Helsingin 
Sanomissa 28.2.2009 julkaistun, Lontoon sharia-
lainkäyttöä koskevan artikkelin yhteyteen liitetty 
kainalojuttu ”Välimiesoikeudesta sitovia tuomioi-
ta”, jossa kerrotaan brittiläisten sharia-tuomiois-

tuimien kiertävän päätöstensä lähtökohtaista 
täytäntöönpanokelvottomuutta välimieslainkäy-
tön kautta siten, että tuomioistuimen toimivalta 
perustuukin asianosaisten välityssopimukseen 
ja näin päätökset olisivat myös täytäntöönpan-
tavissa. Metatekstin tasoisesti jutussa viitataan, 
että ”jyrkimpien arvioiden mukaan sovittelume-
nettelyssä annetut shariaan perustuvat päätökset 
ovat täten kiertoteitse saaneet lainvoiman, ja Bri-
tanniaan olisi syntymässä rinnakkainen oikeus-
käytäntö”. Vaikka toimittaja ei esitä mielipidettä 
toteennäytettynä, saa virke tämän islamin ja väli-
mieslainkäytön muodostaman uhkakuvan näyttä-
mään vähintäänkin varteenotettavana erityisesti, 
kun jutussa ei tuoda esille käytännön puolesta 
puhuvia seikkoja. Artikkelikokonaisuuden valos-
sa välimieslainkäyttöä ohjaava lainsäädäntö sisäl-
tää väärinkäytön mahdollisuuden ja näyttäytyy 
jopa potentiaalisesti vaarallisena. 

2.3 Päätelmiä

Tämän aineiston valossa Helsingin Sanomat 
rakentaa kuvan välimiesmenettelystä pikku-uutis-
ten, urheilun ja muutaman pidemmän artikkelin 
kautta, eikä näin syntyvä kuva ole kovinkaan 
informoitunut. Helsingin Sanomien uutisointi 
välimiesmenettelystä näyttäisi olevan perusasen-
teiltaan kriittistä ja jopa torjuvaa. 

Aamulehdessä oikeudellisesta välimiehestä 
kirjoitettiin kolmessa jutussa, joista toinen oli 
uutinen langettavasta välitystuomiosta Finnairia 
kohtaan Kar-Airin lunastusriidassa, yksi pitkähkö 
artikkeli Olkiluodon ydinvoimalan viivästyneestä 
rakentamisaikataulusta ja mahdollisuudesta käsi-
tellä asiaa välimiesmenettelyssä. Lisäksi myös 
Aamulehti on ottanut osaa keskusteluun KKO:n 
tuomareiden sivutoimista julkaisemalla 3.1.2007 
haastatteluartikkelin professori Jyrki Virolaisesta, 
joka esittää huolensa KKO:n tuomareiden väli-
miestehtävien tuomioistuimen riippumattomuuden 
vaarantajana. Haastattelussa Virolainen lähtee sii-
tä, että KKO:n tuomareiden välimiestehtävät tuli-
si kieltää kokonaan, sillä ”tuomioistuinten tulee 
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olla riippumattomia. Kytköksiä talouselämään ei 
saa olla”. Toimittaja on haastatellut myös Mikko 
Tulokasta, joka ei näe tuomareiden välimiesteh-
tävissä puolueettomuusproblematiikkaa. Kuiten-
kin referoidessaan tekstissä Tulokkaan mielipitei-
tä varsinaisten lainausten ulkopuolella toimittaja 
toistaa aina Tulokkaan oman näkökulman, kun 
taas Virolaisen näkemykset on sisällytetty tekstiin 
ilman selkeää merkintää siitä, mikä on Virolaisen 
esittämää ja mikä toimittajan oma näkemys asias-
ta. Lisäksi ennen Tulokkaan haastattelua artikke-
lissa kerrotaan tämän verotettavat ansiotulot ja 
esitetään arvio, minkä verran näistä tuloista tulee 
välimiestehtävistä (”Välimiestehtävät eivät vält-
tämättä ole hänen ainoa sivutulonlähteensä, mut-
ta luultavasti huomattava”.) Samalla toimittaja 
leipätekstissä mainitsee, että ”KKO:n tuomarit 
eivät välttämättä mielellään luovu sivutöistään 
välimiehenä, sillä ne ovat rahakkaita töitä”. Näin 
koko artikkelista välittyy kuva, että Virolaisen 
näkökulma on ilman muuta totuudenmukainen ja 
Tulokkaan näkemys pyritään häivyttämään sen 
varjolla, että tehtäviä hoitaneena ja niistä tuloja 
saaneena ei hän voi myöskään puolueettomasti 
lausua asiasta mitään rakentavaa.

Turun Sanomien välimieskirjoittelu on luon-
teeltaan informatiivisempaa kuin Helsingin Sano-
mien tai Aamulehden, minkä lisäksi välittyvä 
kuva on neutraali. Tämän valossa tarkastelluista 
päivälehdistä Turun Sanomat näyttäisi suhtautu-
van välimieslainkäyttöön ennakkoluulottomim-
min, perustaen näkemyksensä asiantuntijoiden 
haastatteluille. Vaikka lehden osalta aineisto 
on pieni ja siten vain suuntaa antava, vaikuttai-
si siltä, että Turun Sanomat pyrkisi välittämään 
mahdollisimman asiapitoista, mutta kuitenkin 
helposti lähestyttävää tietoa ja välttämään tiuk-
koja kannanottoja Pohjolan osakkeiden lunastus-
kiistan innoittamana Turun Sanomissa julkais-
tiin 29.12.2005 artikkeli ”Osakkeiden hintakiistat 
ratkotaan välimiesoikeudessa”, jossa on haasta-
teltu Keskuskauppakamarin lunastuslautakun-
nan pääsihteeriä Paula Palorantaa. Artikkelissa 
pyritään selittämään ko. tapauksen valossa, miten 

välimiesoikeus lunastusriidoissa toimii. Artikke-
lista ei välity minkäänlaista värittynyttä kuvaa, 
positiivista tai negatiivista, eikä toimittaja ota itse 
kantaa. Turun Sanomat on haastatellut Paloran-
taa myös 9.5.2008 julkaistua artikkelia ”Yritykset 
turvautuvat yhä useammin keskuskauppakamarin 
välitykseen” varten, jonka sävy on paljolti vuo-
den 2005 artikkelin tapaan puolueeton. Kuitenkin 
myöhemmässä artikkelissa välimieslainkäytöstä 
välittyy ehkä jopa varovaisen positiivinen kuva. 
Paloranta näkee kommentissaan syyksi lisään-
tyneelle välimiesmenettelyn käytölle sen, että 
”menettely koetaan monella tapaa turvalliseksi”. 
Artikkelitekstissä välitystuomion luonnehditaan 
tuovan ratkaisun yritysriitoihin ilman ”pitkäl-
listä oikeusprosessia” ja lisäksi välitystuomion 
muutoksenhausta ja välimiesten nimittämisestä 
kerrotaan neutraalin asiantuntevassa sävyssä. 
Maininnat välimieslainkäytön kustannuksista 
loistavat poissaolollaan. Vielä Turun Sanomissa 
on 24.2.2005 julkaistu AA Lukanderin 50-vuo-
tispäivän henkilökuva, jossa Lukander katsoo 
välimiesmenettelyn ”säästävän hermoja ja kus-
tannuksia”. 

Taloussanomien 5.2.2003 julkaisemassa kir-
joituksessa ”Välimiehellä on väliä” suhtaudu-
taan ennakkoluuloisesti järjestelyyn, jossa Kes-
kuskauppakamari nimeää välimiehet lunastusrii-
toihin. Keskuskauppakamaria ei nähdä riittävän 
puolueettomaksi toimijaksi. Taloussanomissa 
toimittaja huomauttaa, ettei ”lopulta kyse ole 
lainkaan siitä, ovatko välimiesoikeuksien tuoma-
rit tai päätökset oikeasti kallellaan yrityksiin tai 
piensijoittajiin päin”. Artikkeli peräänkuuluttaa 
lainsäätäjältä toimenpiteitä, joilla ”epäilys voitai-
siin hälventää piensijoittajien mielestä”. Toisaalta 
22.8.2003 Taloussanomissa uutisoidaan piensi-
joittajan oikeusturvan paranemisesta Korkeim-
man oikeuden sallittua vahingonkorvausasian 
käsittelyn välimiesoikeuden sijaan yleisessä 
tuomioistuimessa piensijoittaja-kantajan vähä-
varaisuuden vuoksi. Kauppalehdessä 12.9.2008 
otsikolla ”Uskottu mies lyö usein tehtävänsä lai-
min” julkaistussa uutisessa uskottujen miesten 
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puuttuvista loppuselonteoista ollaan huolissaan 
siitä, miten piensijoittajien asiaa ajavat uskotut 
miehet eivät välimiesoikeudessa hoida tehtäviään 
asianmukaisesti. Kauppalehdessä esitetään, että 
Keskuskauppakamarin tulisi ryhtyä valvomaan 
uskottujen miesten toimintaa. 

Taloussanomissa 15.1.2008 julkaistussa Suo-
men Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventauk-
sen haastattelussa ”Kallis oikeus rassaa yrittäjiä” 
esitetään välimieslainkäyttö yhtenä esteenä pien-
ten yritysten pääsylle oikeuksiinsa. Artikkelissa 
ollaan huolissaan siitä, että vakioehtoinen väli-
tyslauseke suuryrityksen ja pienyrittäjän välillä 
on tasapainoton kalliin menettelyn ja muutoksen-
hakukelvottomuuden vuoksi eikä pienyrittäjällä 
ole varsinaista valinnanvapautta torjua välityslau-
seke sopimuksesta. Koko oikeusjärjestelmä esit-
täytyy talouden näkökulmasta epäluotettavaksi; 
”mutkikkaat oikeusprosessit ja kallis välimies-
menettely” luovat kuvan järjestelmästä, joka ei 
pysty vastaamaan käyttäjänsä tarpeisiin. Järven-
taus näkee suurimmaksi kulujen synnyttäjäksi 
kustannustehottoman ajattelun ja hänen käsityk-
sensä mukaan lainkäytön tehostamista voitaisiin 
edistää mm. palaamalla kirjalliseen menettelyyn 
hovioikeudessa. 

Yhtäältä taloutta koskeviin asioihin erikois-
tuneiden Kauppalehden ja Taloussanomien toi-
saalta päivälehtien uutisoinnissa ja kirjoittelussa 
on luonnollisesti eroja. Päivälehtien keskittyes-
sä urheilumaailman välimiesmenettelyyn sekä 
lyhyisiin, tapauskohtaisiin pikku-uutisiin, joiden 
välittämisessä kansallisilla ja kansainvälisillä tie-
totoimistoilla on keskeinen merkitys, on talous-
lehtien näkökulma enemmän yrittäjän tai talou-
den ammattilaisen. Talouslehtien uutisoinnissa 
kielenkäyttö on spesifisempää, toimituksellista 
aineistoa on enemmän ja artikkelien informaa-
tioarvo on siten suurempi. Tiedon määrä ei kui-
tenkaan näyttäisi korreloivan positiivisten käsi-
tysten kanssa. Niin Kauppalehden kuin Talous-
sanomienkin toimituksellinen aineisto välittää 
välimieslainkäytöstä epäluottavaisen kuvan. 

2.4 Mitä ei kirjoiteta? 

Välimieslainkäyttöä käsittelevissä kirjoituksis-
sa on siten erotettavissa erilaisia kirjoittajaposi-
tioita. Suurin osa näistä rakentuu oikeuden ulko-
puolisen näkökulman varaan. Tämä ulkopuolisen 
näkökulma ei yleensä ole valistunut tai informoi-
tu, mikä vaikuttaa syntyviin ennakkoluuloihin ja 
–asenteisiin puhuttaessa perinteisen lainkäytön 
ulkopuolisesta riidanratkaisusta, johon on liittynyt 
myös jonkin verran epäselvyyttä. Lisäksi kirjoitta-
misen sävyyn ja arvovalintoihin näyttäisi vaikut-
tavan myös se, mistä positiosta käsin toimittaja 
uutisoi välimieslainkäytöstä. Välimieslainkäytön 
todellisuus eri aloilla ja siten myös urheilu- ja 
taloustoimittajan uutisointi-intressit saattavat 
ajoittain olla huomattavankin erilaiset.

Erityisesti oikeuden sisäisen näkökulman 
puuttuminen herättää huomiota. Puheenvuoro-
ja mielipideosastolla on käytetty harvakseltaan, 
nyt puheena olevaan aineistoon sisältyy vain 
yksi, Jyrki Virolaisen mielipidekirjoitus, jossa 
hän osoittaa huolensa KKO:n tuomareiden väli-
miestehtäviä kohtaan. Lisäksi haastatellut juristit 
ovat huomattavan harvasanaisia ja ilmaisuissaan 
varovaisia, mihin toisaalta vaikuttanevat myös 
oletettamukset toimittajien ennakkoluuloista ja 
juridiikan altavastaajan asemasta mutta myös leh-
den toimitukselliset ratkaisut, mitä julkaistaan ja 
kuinka muokattuna. Toisin kuin ennakolta odo-
tettiin, puuttuivat aineistosta välimieslainkäytön 
sisäpiiriläisten puolustuspuheenvuorot ja laajem-
man lakimieskunnan kannanotot. Juristien keske-
nään käymä keskustelu näyttää siten keskittyneen 
yksinomaan juridiikan sisälle. 

Tämän aineiston valossa näyttäisi keskeisem-
pää kuin se, miten välimieslainkäytöstä kirjoite-
taan, olevan se, ettei siitä kirjoiteta. Kyse saattaa 
olla yhtä hyvin oikeuden sisäisten toimijoiden 
eräänlaisesta protektionismista eli suojautumi-
sesta virheellistä kirjoittamista kohtaan kuin 
laajemman yleisön ja toimittajien kiinnostuksen 
puutteesta ja välinpitämättömyydestä. Talouden 
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termeillä välimiesmenettelyltä puuttuu brändi. 
Kallis, salainen ja korostuneesti yritysmaailma-
liitännäiseksi mielletty välimiesmenettely saat-
taa toimittajien silmissä vaikuttaa myös turhalta 
tai vähintäänkin epäajankohtaiselta uutisointi-
kohteelta lehdistölle, joka pääasiallisesti pyrkii 
huolehtimaan reaaliaikaisesta tiedonvälityksestä 
luonnollisille henkilöille. Sinänsä toimittajien 
juttuvalinnat eivät välttämättä kuitenkaan pal-
vele kuvitteellisen kohdeyleisönsä tarpeita. Sen 
intressissä lienee todelliseen tietoon perustuvan 
kuvan muodostaminen välimieslainkäytöstä ja 
sen mahdollisuuksista heidän omista lukijaposi-
tioistaan käsin.

3 Välimieslainkäyttö oikeudellisessa   
keskustelussa

3.1 Välimieslainkäytön keskustelut

Myös välimieslainkäyttöä koskevaa oikeus-
tieteellistä keskustelua on aihetta analysoida. 
Oikeastaan välimieslainkäyttöä koskevia kes-
kusteluja on vähintäänkin kolme, sillä konflik-
titeoreetikot, oikeustieteen tutkijat ja käytännön 
toimijat käyvät kukin omaa diskurssiaan väli-
miesmenettelystä. Pääsääntöisesti nämä erillis-
keskustelut ja keskusteluryhmät eivät häiritse 
toisiaan, sillä niihin osallistuvat vähät välittävät 
siitä, mitä muissa keskustelukonteksteissa puhu-
taan. Silloin kun rajojen yli satunnaisesti astu-
taan, seurauksena on tavallisesti väärinymmärrys 
ja ilmiriita keskustelijoiden välillä. Keskustelu-
konteksteilla, edes oikeustieteellisellä ja prakti-
sella (joka määritellään jäljempänä), joilla tun-
tuisi olevan luontainen perusta, ei tunnu olevan 

sellaista yhteistä kieltä, jonka avulla mielipiteitä 
voitaisiin vaihtaa. Tämä johtaa kysymään, onko 
näkemysten yhteismitattomuus rakenteellista vai 
onko kysymys vain eri näkökulmista välimies-
menettelyyn - jolloin yhteisymmärrys on peri-
aatteessa saavutettavissa.

Konfliktiteoria ei ole kaikille juristeille tuttu 
käsite, joten se vaatii muutaman selityksen sanan. 
Sillä tarkoitetaan monitieteistä tutkimusta, jolla 
selvitetään konfliktien syntymistä ja eri tapoja 
niiden ratkaisemiseen.9 Konfliktiteoria rikastaa 
myös oikeustieteen tutkimusta ellei muuten niin 
osoittamalla, että länsimainen konfliktinratkai-
sun arkkityyppi, yksipuolinen lainkäyttöpäätös, 
ei suinkaan ole ainoa tai välttämättä paras tapa 
ratkaista riitaisuuksia. Kannattaa panna merkil-
le, että välimieslainkäyttö ei ole konfliktiteorian 
lempiteemoja vaan pikemminkin melko margi-
naalinen ilmiö. Välimieslainkäytön kiinnostavuus 
on siinä, että se edustaa valtiollisen lainkäytön ja 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun välimuotoa, erään-
laista ”yksityistä lainkäyttöä”, jota valtiollinen 
lainkäyttö tukee ja tehostaa. Konfliktiteoreetikot 
eivät sen sijaan ole kiinnostuneita välimiesmenet-
telyn yksityiskohdista eivätkä mainittavasti välitä 
välimieslainkäytön oikeustieteellisen tutkimuk-
sen tuloksista. Tosin samaa voidaan sanoa kon-
fliktiteorian ja prosessioikeuden tutkimuksen suh-
teestakin. Sen seurauksena konfliktiteoreetikkojen 
kuva oikeudenkäynnistä on kovin stereotyyppinen, 
joskus jopa vääristelevä yksinkertaistus.10 

Tämän lähtökohdan valossa on sanottava, että 
konfliktitutkijoiden silmissä välimieslainkäytön 
ulkoiskuva on yllättävän positiivinen.11 Se täyt-
tää luontaisen paikan riidanratkaisukeinojen arse-
naalissa. Välimieslainkäyttö on kunniallinen rii-
danratkaisukeino ja jopa konfliktinhallinnan jär-

9 Ks. esim. Ervasti 2005 s. 2. Lakimiesten merkitys toimivalle riidanratkaisulle on ideologinen kiistakysymys. Oikeudelli-
nen konfliktinhallinta on ymmärrettävästi lähtenyt lakimiesprofessiolle tavalla tai toisella rakentuvista malleista. Ohimennen 
todettakoon, että konfliktiteorioita on itse asiassa useita. Tässä pidetään silmällä ns. käyttäytymistieteellistä tarkastelutapaa. 
Ks. Lindell 2006 s. 42.

10 Koulu 2009 s. 18.
11 Koulu 2008 s. 494.
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jestelmälle välttämätön; onkin sanottu, että ellei 
välimiesmenettelyä vanhastaan olisi, se tulisi 
enemmin tai myöhemmin keksityksi ja käyttöön 
otetuksi. Enintään on vaadittu alan toimijoilta 
aktiivisempaa tuotekehittelyä ja lainsäätäjältä 
vuoden 1992 lain modernisointia. Vuonna 1992 
toteutettu modernisointi oli liian pinnallinen; se 
olisi vaatinut syvällisempää harkintaa. Tästä tus-
kin kukaan muu kuin lakiehdotuksen kirjoitta-
nut lainvalmistelija on eri mieltä. Asian todistaa 
vuoden 1992 lain ja Ruotsin hieman myöhäisem-
män eli vuoden 1999 välimiesmenettelylain hal-
lituksen esitysten vertailu. Kun ensimmäisessä 
perusteluja oli 30 sivua, jälkimmäisessä sivumää-
rä oli 10-kertainen! Ero todistaa muustakin kuin 
lainvalmistelun resurssien erilaisuudesta, toisin 
sanoen lainsäätäjän asenne on ollut toinen.

Oikeustieteen tutkijoilta välimieslainkäyt-
töön perehtyminen edellyttää tavallaan perusta-
vaa valintaa. Valinta voidaan muotoilla vaikkapa 
näin: onko välimieslainkäytön tutkimus normaa-
lia oikeustieteellistä toimintaa eli lähinnä lainop-
pia vaiko jotain muuta? Tirkkosen ajoista lähtien 
tutkimus on valinnut ensimmäisen tien12: väli-
miesmenettelyn tutkimus on suhteellisen tavallis-
ta oikeustieteellistä tutkimusta. Tästä on vaikea 
olla eri mieltä. Jos oikeustieteen harjoittaminen 
ylipäätään on tieteellistä toimintaa, todistustaak-
ka on sillä, joka väittää, että välimieslainkäytön 
tutkimus ei seuraakaan normaaleja sääntöjä vaan 
omia lainalaisuuksiaan. Toki on myönnettävä, että 
välimieslainkäytön irrottaminen kaikesta taustas-
taan - eli niin sanotun tieteellisen viitekehyksen 
totaalinen puuttuminen - on omiaan luomaan täl-
laisen erillisyysharhan. 

Asia erikseen on, että viitekehyksen löytä-
minen on ollut aikanaan kohtalainen ongelma. 
Viime vuosina välimieslainkäytön tutkimus on 

kotoutunut onnistuneesti vaihtoehtoisen riidan-
ratkaisun nimellä tunnetulle alueelle. Se on ylei-
sestä prosessioikeudesta irtaantuva lohko, jota 
pitänee oikeammin kutsua konfliktinhallinnaksi, 
koska vaihtoehtoinen riidanratkaisu on siitä vain 
osa, tosin tärkeä. Nykytutkijoidenkin itseymmär-
rys joutuu koville, jos heitä vaaditaan ottamaan 
kantaa nykyisen tutkimuksen tavoitteisiin tai luo-
kittelemaan sitä tutkimusta, jota he harjoittavat. 
Objektiivinen arvio jää tietenkin seuraavan tutki-
japolven murheeksi, mutta jos nykyarvio kaiken 
uhalla annetaan, useimmat tutkijat päätynevät 
seuraavaan luonnehdintaan. 

Kaikesta kohusta huolimatta nykyinen väli-
mieslainkäytön tutkimus lienee luonnehdittava 
perinteisen konservatiiviseksi. Se ei tähtää perus-
taviin muutoksiin ajattelussa vaan tyytyy esittä-
mään tulkintasuosituksia, ajanmukaistamaan väli-
mieslainkäytön yleisiä oppeja vanhalta pohjalta 
lähtien ja esittämään parannuksia yleisesti tunnus-
tettuihin epäkohtiin. Tästä johtuu, että myöskään 
oikeudellinen diskurssi ei poikkea oikeustieteen 
valtavirrasta. Radikaalit uudistajat löytyvät muual-
ta vaihtoehtoisen riidanratkaisun, lähinnä sovitte-
lututkimuksen alueelta. Ääriradikaalit ovat valmiit 
korvaamaan niin valtiollisen kuin yksityisenkin 
lainkäytön erilaisilla sovittelujärjestelmillä. 

Jos tieteellisestä välimieslainkäytön tutkimuk-
sesta haetaan piileviä merkityksiä ja asenteita, 
perusasenne on todella helppo tuoda esiin. Se on 
hyväksyvä ja kohdetta kunnioittava. Väitetystä 
epäluuloisesta tai vihamielisestä suhtautumises-
ta on vaikea osoittaa ensimmäistäkään esimerk-
kiä. Epäluuloinen lukija voi toki kärsiä optisesta 
harhasta. Perustutkimus eli hakeutuu, tehtävänsä 
mukaisesti, ongelmiin eli järjestelmän kipupis-
teisiin. Ellei tällaisia ongelmia ole, ei voi olla 
tutkimustakaan.13 

12 Tirkkosen vuonna 1943 ilmestynyt tutkimus ”Välimiesmenettely” on edelleen välimieslainkäytön standarditeos ja myö-
hemmän tutkimuksen esikuva.

13 Asiaan ehkä vaikuttaa sekin, että tutkija puhuu aina ”moniäänisesti”. Hänen nimittäin on suhteutettava oma esityksensä 
siihen, mitä muut ovat aiheesta kirjoittaneet. Vain ”eläkeläisprofessorilla on yksiääniseen kirjoitteluun lupa, koska hänellä on 
tai ainakin on joskus arvioitu olevan tieteellinen ammattitaito”. Ks. Eskola 2008 s. 213. Sen sijaan praktinen välimieslainkäytön 
tutkimus on ehkä pääsääntöisestikin yksiäänistä: kirjoittajan oma henkilökohtainen näkemys hallitsee esitystä. 



387Kaksi kuvaa välimieslainkäytöstä - laadukasta riidanratkaisua vaiko tuottoisaa ... 

3.2 Onko olemassa praktinen keskustelu   
välimieslainkäytöstä?

Entäpä sitten käytännöllinen välimiesmenette-
lyn tutkimus? Välimieslainkäytön kiistattomiin 
erikoisuuksiin kuuluu se laaja kirjallisuus, joka ei 
näytä asettavan itselleen varsinaisia tutkimuksel-
lisia tavoitteita. Valtaosa tästä kirjallisuudesta on 
välimiesmenettelyn ja sen ominaispiirteiden esit-
telyä; inhimillistä on sekin, että kirjallisuus saa 
väliin suorastaan markkinointihenkisen sävyn, 
kun asiaansa uskova kirjoittaja haluaa lisätä väli-
miesmenettelyn käyttämistä riidanratkaisussa tai 
tuoda esiin oman asiantuntemuksensa välimie-
henä. Tässä ei ole mitään pahaa, kunhan ei-tut-
kimukselliset lähtökohdat vain tuodaan reilusti 
esiin. Usein kuitenkin myös tässä kirjallisuudes-
sa otetaan kantaa laintulkintaan. Tällöin voidaan 
puhua vaikkapa praktisesta tai operatiivisesta 
välimieslainkäytön tutkimuksesta erotukseksi 
sen oikeustieteellisestä tutkimuksesta. Praktinen 
tutkimus kun kohdistuu, kuten ennalta voidaan 
arvata, käytännössä esiinnousseisiin menettely-
detaljeihin. Detaljit valikoituvat usein sattuman-
varaisesti henkilökohtaisten kokemusten kautta, 
eikä tutkimuksella näin ole yleisempää merki-
tystä oikeudenalan kehittämiselle. Tältä osin kir-
jallisuutta voidaan analysoida samoin kriteerein 
kuin tutkimusta yleensäkin. Välimiesoikeudelli-
sesta kirjallisuudesta voidaan toisin sanoen etsiä 
nimenomaan sille ominaista karakteristiikkaa. 

Praktisesta välimieslainkäytön tutkimuksesta 
onkin yllättävän helppoa osoittaa piirteitä, jotka 
eivät ainakaan yhtä selvinä näy muussa juridises-
sa kirjoittelussa, oli se praktista tai tieteellistä. 
Tällainen piirre on ensiksikin vahva välimies-
keskeisyys: välimiesnäkökulma hallitsee sekä 
kysymyksenasettelua että tuloksia. Ulkopuolinen 
lukija saa vaikutelman, että välimieslainkäyttö 
on sama asia kuin välimiehen tehtävä. Tosin on 

syytä muistaa, että kysymys on vivahde-erosta. 
Hallitseehan tuomioistuimen ja tuomarin näkö-
kulma muutoinkin prosessioikeuden tutkimusta. 
Sen sijaan selvä aste-ero on praktiselle välimies-
lainkäytön tutkimukselle ominaisessa auktori-
teettiuskossa. Asiat ovat niin, kuin joku aukto-
riteetti on joskus kirjoittanut tai sanonut. Näin 
on saavutettu lopullinen totuus, eikä uudelleen 
arviointi ole sen enempää tarpeen kuin sallittua-
kaan. Praktisesta välimieslainkäytön tutkimuk-
sesta toisin sanoen puuttuu normaalitieteelle omi-
nainen vanhojen tulkintojen kyseenalaistaminen 
ja jatkuva testaaminen. 

Tällä lienee yhteys välimiesnäkökulmaan. 
Välimiehellehän riittää, että hän saa kirjallisuu-
desta kaipaamansa menettelyohjeen. Sen sijaan 
auktoriteettisidonnaisuus ja välimiesnäkökulma 
eivät selitä kolmatta ominaispiirrettä, perustelu-
jen tai laajemmin argumentaation ohuutta. Tul-
kintasuosituksia perustellaan muuta oikeustieteel-
listä tutkimusta heikommin. Usein perustelujen 
ohuus kompensoidaan kannanoton ylenmääräi-
sellä jyrkkyydellä. Lukija saa vaikutelman, että 
henkilökohtainen vakaumus eli viime kädessä 
usko kelpaa perusteluksi. 

Neljäs havaittava piirre on välimiesoikeudel-
lisen kirjallisuuden sitoutuminen nykyhetkeen. 
Välimieslainkäyttö oletetaan staattiseksi ja perus-
piirteissään muuttumattomaksi, eikä kirjallisuu-
den tehtävänä ole tehdä ehdotuksia instituution 
kehittämiseksi. Tässä on selvä ero moderniin 
perustutkimukseen verrattuna. Perustutkimuk-
sessa de lege lata - ja de lege ferenda -näkökul-
mat sulautuvat yhteen. Pohjoismaisen ja myös 
suomalaisen oikeustieteen vahvuutena on pidet-
ty konstruktiivista eli tulevaisuudenkin huomi-
oonottavaa kritiikkiä.14 Ehkä tämän nykyhetkeen 
sitoutumisen seurauksena myös oikeuspoliittinen 
keskustelu välimieslainkäytöstä on ollut silmiin 
pistävän vaisua. Välimieslainkäytön säädettävä 

14 Husa – Nuotio – Pihlajamäki 2007 s. 35. ”Nordic legal thinking has, in its most fruitful moments, been predominantly 
critical. The studies have shown critical deficiencies and problems in approaches and in the laws themselves, but this critique 
has relatively often been presented in a constructive manner - - -”. 
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laki ei tunnu kiinnostavan ketään, ei edes välimie-
hiä. Tältä osin kysymys on kylläkin laajemmasta 
ilmiöstä. Käytännön lainoppi sitoutuu yleensä-
kin nykyhetkeen ja sen tulkintaongelmiin. Sen 
sijaan erityispiirteenä voitaneen pitää sitä, että 
välimieslainkäytön kuvainnollinen tuotekehitte-
ly keskittyy niin sanottuihin välitysinstituuttei-
hin, jotka tarjoavat erilaisia tukipalveluja väli-
mieslainkäyttöön turvautuville. Nämä instituutit 
kehittävät muun muassa yhä uusia muunnelmia 
välimiesmenettelyn perustyypistä; ne myös tarjo-
avat välimiesmenettelyn rinnalla institutionaalis-
ta sovittelua. Tässä suhteessa välimieslainkäyttö 
on malliesimerkki polysentrisestä oikeuskehityk-
sestä. 

Viides erityispiirre ei ole yllätys: praktisessa tut-
kimuksessa pehmeä sääntely rinnastetaan enem-
pää perustelematta velvoittavuudessaan säädännäi-
seen oikeuteen, yleisemmin sanoen tutkimus ei siis 
seuraa tavanomaista oikeuslähdeoppia. Tässä suh-
teessa praktista välimieslainkäytön tutkimusta on 
vaikea moittia, sillä välimieslainkäytön perustut-
kimuskaan ei ole toistaiseksi kyennyt ratkaisemaan 
edellä viitattua ongelmaa pehmeän sääntelyn ”nor-
matiivisesta ulottuvuudesta”. Tosin pulma on ko-
ko oikeustieteen tutkimukselle yhteinen. Ehkä voi-
daan kuitenkin sanoa, että välimieslainkäytön tutki-
muksessa ongelma on aika tavalla akuutimpi kuin 
muilla oikeudenaloilla, koska pehmeää sääntelyä 
on paljon ja se kattaa sellaisia välimiesprosessin 
ydinalueita, joista ei ole säädännäistä oikeutta.

Tässä vaiheessa on otettava kantaa praktisen 
välimiestutkimuksen piiloasenteisiin. Siinäkään 
perusasenteen osoittaminen ei vaadi älyllistä 
ponnistusta. Perusasenne on vahva kritiikittö-
myys. Jos tieteellinen välimieslainkäytön tutki-
mus hakee ongelmia, praktinen tutkimus välttelee 
niitä ja - tätä vaikutelmaa on lähes mahdotonta 
välttää - kieltää niiden olemassaolon. Taustalla 
vaikuttaa selvästikin ajatus, että nykyinen väli-
mieslainkäytön järjestelmä on täydellinen tai 
vähintäänkin paras mahdollinen.15 Välimieslain-

käytön kehitys on päättynyt: olemme ohittaneet 
pitkän, tietoisen tai sattumanvaraisen kehitystyön 
päätepisteen. Järjestelmän toiminnassa havaitut 
ongelmat johtuvat siitä, että välimiehet ja vielä 
useammin asianosaiset eivät tunne käytäntöjä, 
toisin sanoen eivät noudata sääntöjä. Jos tämä 
päätelmä osuu oikeaan, erot diskurssien lähtö-
kohdissa ja ajattelun perusteissa ovat rakenteelli-
sia. Tästä taas seuraa, että yhteistä kieltä, ja vielä 
vähemmän yhteisymmärrystä tieteellisen ja prak-
tisen diskurssin kesken on mahdotonta saavut-
taa. Jotta asia muuttuisi, jommankumman tulisi 
luopua tietoteoreettisista sitoumuksistaan, mitä 
lienee epärealistista odottaa. Erilaisten ajattelu-
tapojen ja välimieslainkäytön maailmojen ole-
massaolo on vain tunnustettava, ja molempien 
edustajille on annettava edellä viitattu oikeuden 
sanomisen valta.

4 Välimiesmenettelyn tuotekehitys –  
lainsäätäjän tehtävä? 

4.1 Välimieslainkäytön markkinat ja   
prosessituotteet

Lainopillisessa oikeustieteen tutkimuksessa 
ei useinkaan kiinnitetä erityistä huomiota siihen, 
millaista ilmiötä ja todellisuutta tutkittava oikeus-
kysymys ja sääntely koskevat. Yleensä ei erityi-
sen laajasti pohdita sitä, miten tutkimuskohde 
hahmotetaan sosiologisessa mielessä tai millaisia 
erilaisia näkökulmia tutkimuskohteeseen ilmiönä 
voidaan ajatella olevan. Toisin sanoen todellisuus 
ymmärretään usein melko yksinkertaistetusti ja 
yksiselitteisesti. Tutkimuksen kohteena olevan 
oikeuden käsittelemä todellisuus nähdään neut-
raalina oikeustieteellisen tutkimuksen kannalta.

Tällainen menetelmä toimii parhaiten silloin, 
kun tutkimuskohdetta on säännelty intensiivi-

15 Joskus konfliktinhallinnan oppaissa toki on hyvinkin jyrkkiä varoituksia. Esimerkiksi Norri neuvoo viemästä vaikeaa 
laintulkintakysymystä välimiesmenettelyyn. Tällainen kysymys vaatii moneen kertaan pohtimista ja eri henkilöiden toimesta, 
minkä kaiken oikeusastejärjestys oikeudenkäynnissä takaa. Ks. Norri 2008 s. 16. 
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sesti ja sääntely myös vaikuttaa siihen, kuinka 
asiat käytännössä ratkaistaan. Välimiesmenette-
lyn kohdalla tämän tyyppinen lähestymistapa on 
ongelmallinen, koska sääntely on vähäistä, eikä 
se ole pakottavaa. Käytännön välimieslainkäyttö 
kehittää uusia tulkintaongelmia ja uusia ratkaisu-
malleja. Kun kaikkiin tilanteisiin ei ole olemas-
sa lainsäätäjän valmiita ratkaisuja, on erityisen 
luontevaa, että tulkintoihin vaikuttaa se, millai-
nen ilmiö välimieslainkäytön nähdään olevan ja 
miten se nivoutuu osaksi riidanratkaisun todelli-
suutta. Tällä käsityksellä on luonnollisesti vai-
kutusta myös siihen, kuinka välimieslainkäyttöä 
tulisi säännellä ja kuinka aktiivinen lainsäätäjän 
tulisi olla.

Välimiesmenettelyn julkisuuskuvaan liittyy 
olennaisesti välimiesmenettelyn kaupallinen 
luonne. Usein viitataan välimiesten korkeisiin 
palkkioihin ja välimieslainkäytön sidoksiin elin-
keinoelämään. Välimiestoimintaa voidaan perus-
tellusti tarkastella välimiesten ja välimiespalvelu-
ja tarjoavien asianajotoimistojen liiketoimintana. 
Samoin välimieslainkäyttö voidaan nähdä liike-
toimintana myös välitysinstituuttien näkökulmas-
ta.16 Välitysinstituutit kehittävät tuotteita, joita 
ne tarjoavat välimieslainkäytön, tai laajemminkin 
riidanratkaisun markkinoilla. Instituutit kilpaile-
vat markkinaosuuksista, ja pyrkivät hankkimaan 
tuloa menettelyistä perittävillä maksuilla. Väli-
mieslainkäytön yhteydessä on osuvasti puhuttu 
palveluteollisuudesta.17

Välimieslainkäytön tarkastelu kaupallisena 
toimintana ja palveluteollisuuden alana voi olla 
toimiva näkökulma myös oikeustieteelliselle tut-
kimukselle. Prosesseja ja erilaisia menettelylli-
siä ratkaisuja voidaan arvioida myös kaupalli-
sina tuotteina, joilla houkutellaan riidanratkai-
susta päättävä taho ostamaan tarjottu palvelu. 
Samasta näkökulmasta voidaan arvioida myös 
välimiesmenettelystä käytävää yhteiskunnallista 
ja tieteellistä keskustelua. Lisäksi on huomattava, 

että yleiselle tuomioistuimelle vaihtoehtoiset rii-
danratkaisukeinot ovat aina ikään kuin avoimilla 
markkinoilla: niitä käytetään, jos se mielletään 
kannattavaksi. 

Välimieslainkäytön markkinoita voidaan tar-
kastella paitsi osana erilaisten riidanratkaisume-
netelmien muodostamia konfliktinratkaisumark-
kinoita, myös alueellisesti ja kansallisesti. On 
arvioitu, että esimerkiksi Sveitsissä palveluteol-
lisuuden arvo on satoja miljoonia euroja vuodes-
sa.18 Niinpä kilpailu näyttäytyy riidanratkaisume-
netelmien ja välitysinstituuttien välisen kilpailun 
lisäksi myös kansallisten lainsäätäjien välisenä 
kilpailuna. 

Lainsäätäjien kilpailu lienee kuitenkin taval-
laan välillistä – lainsäätäjä voi vain tarjota edel-
lytykset liiketoiminnalle, ei suoraan kehittää 
voittavaa tuotetta. Toiseksi on tietysti selvää, 
että lainsäätäjän on otettava huomioon myös 
muut kuin kaupalliset tavoitteet, ja arvioitava 
välimiesmenettelyä osana riidanratkaisujärjes-
telmää. Lainsäätäjän tehtävä ja tavoite on luoda 
ja tukea järjestelmiä, jotka edistävät oikeuksiin 
pääsyä, ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä 
markkinoilla ja suojaavat asianosaisten menet-
telyllisiä vähimmäisoikeuksia ja todellista sopi-
musvapautta. Lainsäätäjän kannattaa kuitenkin 
ottaa kaikki irti välimiesmenettelystä jo siksi, 
että tehokkaat yleiselle tuomioistuimelle vaihto-
ehtoiset konfliktinratkaisujärjestelmät alentavat 
julkisen riidanratkaisun kustannuksia. Kaikki 
hyvät riidanratkaisumenetelmät myös alentavat 
yhteiskunnan riitoihin ja konflikteihin kuluvia 
kustannuksia.

4.2 Kuinka yksityiskohtaisesti välimieslain-
käyttöä tulisi säännellä laissa?

Arvioitaessa välimiesmenettelyn sääntelytek-
niikka ja sääntelyn intensiteettiä on muistetta-
va, että lain oletusmenettelystä voidaan pääosin 

16 Ks. Kurkela 2005 s. 72.
17 Ks. Kurkela 2005 passim.
18 Ks. Kurkela 2005 s. 74.
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poiketa asianosaisten sopimuksella. Sopimus teh-
dään usein jo ennen riidan syntymistä sopimal-
la jonkin instituutin sääntöjen noudattamisesta. 
Menettely ei siis välttämättä määräydy pelkäs-
tään tai edes ensisijassa lakitekstin perusteella. 
Tästä huolimatta myös lain oletusmenettely tulee 
usein sovellettavaksi, ja tällöin välimiehet joutu-
vat täyttämään lain aukkokohdat oman harkintan-
sa perusteella. Myös lain oletusmenettelyn tulisi 
olla kilpailukykyinen riidanratkaisukeino.

Pohjoismaiset välimiesmenettelylait noudat-
tavat minimalistista sääntelytapaa, jossa väli-
miesmenettely säännellään suhteellisen harvas-
ti, jättäen tilaa harkinnalle. Minimalismissa on 
maakohtaista vaihtelua, ja Suomen lakia voita-
neen pitää kaikkein minimalistisimpana.19 Mini-
malismiin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Edut 
eivät kuitenkaan riitä oikeuttamaan haittoja, ja 
sääntelyä olisi syytä laajentaa.

Niukan sääntelyn ongelmana on ensinnäkin 
se, että jokainen välimiesprosessi on ainutkertai-
nen. Menettely ei ole ennustettavaa. Menettelyä 
voidaan luonnehtia myös läpinäkymättömäksi: 
vain välimiesmenettelyihin aiemmin osallistu-
neet tietävät kuinka prosessi käytännössä etenee. 
Näin syntyy asiantuntijajärjestelmä, joka suosii 
hiljaiseen tekijäntietoon vihkiytyneitä ammatti-
laisia. Vain he pystyvät toimimaan järjestelmässä 
tehokkaasti. Läpinäkymättömyyttä on myös help-
po hyödyntää - kokematon asianosainen saattaa 
pyrkiä sovintoon välimiesmenettelyn ulkopuo-
lella huonommillakin ehdoilla välttääkseen tun-
temattoman välimiesmenettelyn. Kyynikko ehkä 
sanoisi, että välimieslainkäytön toistuvaispelaa-
jien etu vaatii välimieslainkäytöltä pelottavaa 
mainetta. Kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta 
ennustettavuuden puute, läpinäkymättömyys ja 
sisäpiirijärjestelmät ovat huonoja, erityisesti kun 
kansallisuuskysymykset ovat olleet perinteisesti 
tärkeitä ja kotiinpäinvetoa on pelätty.

Minimalistiseen sääntelyyn liittyy myös käy-
tännöllisiä ongelmia. Kun sääntely ei ole yksi-
tyiskohtaista, välimiehiltä menee aikaa ja ener-
giaa menettelytavoista päättämiseen. Toiseksi 
välitystuomioon jää helposti pätemättömyyden 
riski, kun asianosainen voi väittää, että hän ei ole 
saanut sellaista tilaisuutta ”asiansa ajamiseen”, 
minkä laki asettaa välitystuomion pätevyyden 
ehdoksi. 

Minimalismilla on myös kiistattomat etunsa. 
Ensiksikin välimiesprosessin kulku voidaan aina 
järjestää optimaaliseksi, toisin sanoen sellaiseksi, 
mitä kulloinkin kyseessä oleva riita ja sen käsitte-
lyvaihe vaativat. Välimiesprosessi voi, lain aset-
tamissa raameissa pysyen, olla pelkkää asiakirjo-
jen vaihtamista hallintoprosessin tyyliin tai täysin 
oikeudenkäyntimäistä suullisine käsittelyineen. 
Toiseksi minimalistinen lainsäädäntötekniikkaa 
jättää paljon tilaa innovatiivisille uustulkinnoille 
ja parempien käytänteiden kehittämiselle. Muu-
tokset eivät vaadi hidasta ja vaivalloista lainsää-
däntöprosessia, jossa pakottavan sääntelyn epä-
kohtia korjataan. 

Minimalistista sääntelyä voidaan puolustaa 
sillä, että se toteuttaa johdonmukaisemmin väli-
miesmenettelyn alkuperäistä ideaa vapaamuo-
toisesta ja nopeasta riitojen ratkaisemisesta, kun 
yksityiskohtaisempi sääntely taas ”oikeuden-
käyntimäistää” välimiesmenettelyn, jolloin sen 
alkuperäiset kilpailuedut menetetään. Käytän-
nössä kuitenkin jo lain yleislausekkeet - etenkin 
VML 22 § - kuitenkin tosiasiallisesti johtavat 
oikeudenkäyntimäiseen välimiesmenettelyn, kun 
asianosaisten prosessuaaliset oikeudet on joka 
tapauksessa turvattava. Oikeudenkäyntimäis-
tyminen on kuitenkin tapauskohtaista ja jättää 
riskin asianosaisille, kun menettelyn vähim-
mäisvaatimusten sisältö on epäselvä. Eri asia 
on, päästäisiinkö tästä ongelmasta eroon edes 
yksityiskohtaisemmalla lailla. 

19 Koulu Oikeus 2008 s. 498.
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4.3 Tarvitaanko lakia täydentämään pehmeää 
sääntelyä?

Voitaneen arvioida, että suurimmassa osassa 
välimiesmenettelyitä sovelletaan jonkin välitys-
instituutin sääntöjä. Myös välimieslainkäytön 
uudistaminen ja tuotekehittely ovat kauan sit-
ten siirtyneet välimiesmenettelyjä hallinnoiviin 
välitysinstituutteihin.20 Tämän vuoksi voisikin 
perustellusti sanoa, että lainsäädännön aika väli-
mieslainkäytössä on ohi, ja norminantovallan ja 
menettelyjen sääntelyn painopiste on siirtynyt 
muualle.21 

Pehmeän sääntelyn merkitys välimiesmenette-
lyssä on myös oikeusteoreettisesti mielenkiintoi-
nen kysymys. Välimiesmenettely on oppikirjoihin 
kelpaava esimerkki siitä, miten soft law -säänte-
ly muodostaa omia pienoisoikeusjärjestyksiään. 
Pehmeän sääntelyn maailma ei kilpaile pelkäs-
tään kovan sääntelyn maailman eli normatiivi-
sen lainsäädännön kanssa, vaan myös sisäisesti. 
Jokaisella instituutilla on oma sääntelynsä, jota 
sen piirissä asioivat noudattavat. Ongelma ei ole 
käytännössä niin suuri, kun instituuttien säännöt 
ovat enimmäkseen toistensa kopioita ja soft law-
aineisto paljolti erilaisten järjestöjen tuottamaa. 

Tavallista välimiestä kiinnostaa soft law -sään-
telyn oikeudellinen merkitys, ensisijassa sen mer-
kitys vireillä olevan välimiesmenettelyn kannal-
ta. Asianosaiset voivat toki sopia, että pehmeitä 
sääntöjä - esimerkiksi IBA-suositusta todistelusta 
välimiesmenettelyssä22 - noudatetaan. Tällainen 
sopimus velvoittaa myös välimiehiä, joiden on 
noudatettava suositusta, olivat he sääntöjen tar-
koituksenmukaisuudesta mitä mieltä tahansa. Sen 
sijaan pulmallisempaa on, voivatko välimiehet 
menettelyllisen harkintavaltansa nojalla määrä-
tä suosituksen noudatettavaksi tai onko suositus 

oikeudellistunut jo siinä määrin, että se on sito-
va, vaikka asianosaiset eivät ole siitä sopineet tai 
välimiehet määränneet sitä noudatettavaksi. Oma 
ongelmansa on, kuka lopulta kantaa vastuun. On 
ratkaistava, syyllistyvätkö välimiehet pehmeää 
sääntelyä seuratessaan tai - paradoksaalisesti - 
sen sivuuttaessaan sellaiseen virheeseen tai lai-
minlyöntiin, josta seuraa välimiehen vastuu. 

Instituuttien säännöt ja pehmeä sääntely ovat 
siis vallanneet normitilaa lainsäädännöltä. Insti-
tuuttien säännöt eivät kuitenkaan poista tarvet-
ta lainsäädännön ajanmukaistamiselle tai estä 
sitä. Instituuttien säännöt kokonaisuudessaan ja 
suoraan tulevat sovellettaessa vain sopimuksen 
perusteella, ja myös ensisijassa välimiesmenette-
lylain varassa toimivaa lainkäyttöä on. Toiseksi 
pehmeän sääntelyn voima perustuu monin osin 
ongelmanratkaisukykyyn ja lakisääteisten tai 
sopimuksiin perustuvien menettelyiden väljään 
norminantoon. Lainsäätäjä voi ongelmitta kilpail-
la instituuttien sääntöjen kanssa harkintamargi-
naalin täyttämisessä, omaksua hyviä käytänteitä 
ja ratkaisuja, toimia esimerkkinä, tarjota oikeu-
denmukaisia ja toimivia malliratkaisuja instituu-
teille sekä tarjota vertailukohdan ja mittapuun 
sopimuksenvaraisten järjestelyiden arviointiin. 

Joka tapauksessa pehmeän sääntelyn ja välitys-
instituuttien asema on niin hallitseva, että myös 
välimiesmenettelylain pitää tunnustaa niiden ole-
massaolo. Lainsäätäjän on pyrittävä arvioimaan 
pehmeän sääntelyn mahdollinen merkitys kun-
kin tulkintakysymyksen osalta, jotta esimerkiksi 
avointen säännösten tulkinnat voitaisiin ennakoi-
da. Tällä perusteella voidaan myös tehdä päätös 
sääntelyn sisällöstä ja sääntelytekniikasta. Jois-
sain tilanteissa tapa, jolla avointa säännöstä tul-
kitaan, voi määräytyä melko yksityiskohtaisesti 
ja suurella todennäköisyydellä olemassa olevan 

20 Ks. esim. Ovaska 2007 s. 3 ja 281. Hänen mukaansa välitysinstituutin tehtäviä voidaan verrata tuomioistuimen hallintoon. 
Tämä pitää tietenkin paikkansa, joskin instituutin todellinen toimenkuva on laajempi. Ohimennen todettakoon, että instituutin 
aseman sopimusoikeudellinen jäsentäminen on vanha riitakysymys. Ks. Koulu 2006 s. 159.

21 Koulu Oikeus 2008 s. 501.
22 Ks. Kurkela 2005 s. 337.
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pehmeän sääntelyn mukaan – esimerkkinä voi 
olla vaikkapa esteellisyyskysymysten sääntely 
IBA:n ohjeissa.23 Tällöin päätös olla sääntele-
mättä on jo sisällöllinen ratkaisu.

Pehmeän sääntelyn keskeiseen asemaan väli-
miesmenettelyssä liittyy ainakin osin sama ongel-
ma kuin minimalistiseen kovaan sääntelyyn. Sil-
loin, kun on nimenomaisesti sovittu menettelyyn 
sovellettavista, ehkä yksityiskohtaisistakin sään-
nöistä, prosessin kulku voi olla melko selväpiir-
teinen. Jos taas pehmeä sääntely vaikuttaa lähin-
nä lain tulkintaan ja sitä käytetään hyödyksi ensi-
sijassa aukkokohtien täyttämisessä, menettelyn 
ennustettavuuden puute ja läpinäkymättömyys 
korostuvat. 

Kun instituuttien sääntöjen ja muun pehmeän 
sääntelyn merkitys välimiesmenettelylle on kas-
vanut, samalla on kasvanut myös välitysinstituut-
tien tekemän aktiivisen tutkimus- ja tuotekehi-
tystyön merkitys paitsi välimieslainkäytön myös 
itse instituuttien kannalta. Välimieslainkäytön 
kansainvälisillä markkinoilla voi pärjätä vain 
omaa toimintaa ja omaa menettelyä kehittämäl-
lä ja mainostamalla. Parasta mainontaa lienee 
kilpailu pehmeän sääntelyn maailmassa: hyvä 
sääntely voi tehdä instituutin tunnetuksi ja lisätä 
instituutin arvostusta.

5 Välimiesmenettelylain uudet linjat –   
hittituotteen resepti

Välimiesmenettelylain uudistaminen tulisi 
aloittaa, jotta välimiesmenettely säilyttäisi kilpai-
lukykynsä ja tarjoaisi hyvän vaihtoehdon riidan-
ratkaisumarkkinoilla. Perusratkaisuja pohdittaessa 
pitäisi arvioida välimiesmenettelyä osana konflik-
tinhallintajärjestelmien muodostamaa kokonai-
suutta. Tällä on ainakin kolmenlaisia seurauksia. 
Ensinnäkin on arvioitava millainen rooli välimies-

menettelylle annetaan konfliktinratkaisumenetel-
mien joukossa: millaisia asioita välimiesmenet-
telyssä halutaan ratkaistavaksi ja miten. Toiseksi 
on kunnioitettava oikeudellisen riidanratkaisun 
perustavoitteita: riidanratkaisun sen on oltava 
nopeaa, halpaa ja varmaa, ja lisäksi prosessin on 
oltava reilu ja oikeudenmukainen. On selvää, että 
kaikkien tavoitteiden täydellinen saavuttaminen 
yhtäaikaisesti on mahdotonta. Tästä huolimatta 
perustavoitteet on syytä pitää mielessä arvioitaes-
sa uudistusten tarvetta ja sisältöä. Kolmanneksi 
olisi pyrittävä soveltamaan modernin konflikti-
teorian ja konfliktinhallinnan tutkimuksen tulok-
sia. Oikeuspoliittisen päätöksenteon tueksi tulisi 
myös tuottaa kunnollista uutta tutkimusta, myös 
empiiristä.

Uudistuksen yhteydessä olisi perusteltua luo-
pua minimalistisesta sääntelylinjasta. Vuoden 
1992 laki jättää menettelyn monin osin asianosais-
ten sovittavaksi. Käytännössä tällaiset sopimukset 
ovat kuitenkin lähes tuntemattomia, joten välimie-
het määräävät menettelykulun.24 Tähän liittyy yllä 
kuvattuja ongelmia. Menettelyn ennustettavuus ja 
läpinäkyvyys kärsivät ja kustannukset kasvavat. 
Perusmenettelyä pitäisi ohjata selkein, nykyistä 
täsmällisemmin säännöksin. Kun säännökset ovat 
tahdonvaltaisia, välimiesmenettelyn joustavuu-
destakaan ei tarvitse tinkiä.

Konkreettisena parannuksena välimiesmenet-
telyn lakisääteiseksi oletuskokoonpanoksi tuli-
si ottaa yksi välimies: jos asianosaiset haluavat 
käyttää useampaa välimiestä, heidän olisi sovit-
tava siitä. Välimiesten paljous ei paranna lain-
käytön laatua tai ainakaan siitä ei ole empiiristä 
näyttöä; kustannukset sen sijaan varmasti kas-
vavat. Tällaisella ratkaisulla voitaisiin laajentaa 
välimiesmenettelyn käyttöalaa. Kevyehkö väli-
miesmenettely voisi monesti tarjota kustannus-
tehokkaan ratkaisun sellaisiinkin riitoihin, joi-
ta asianosaiset eivät hinnan vuoksi halua viedä 

23 Esteellisyydestä ja IBA:n ohjeista ks. Lindholm 2005 passim. ja Puhakka 2008 s. 631 – 632. 
24 ”Usein asianlaita on kuitenkin niin, etteivät välimiehet erityisesti sovi prosessin järjestämisestä. Silloin ad hoc -menet-

telyssä välimiehillä on tosiasiallisesti suuri vaikutusvalta prosessin järjestelyyn - - -”. Näin Ovaska 2007 s. 161.
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yleiseen tuomioistuimeen. Luultavasti yhden 
välimiehen menettely olisi myös nopeampi kuin 
kolmen välimiehen menettely, kun aikataulu-
ongelmilta vältyttäisiin. Käytännön ongelmia 
saattaisi liittyä lähinnä välimiehen nimeämiseen 
silloin, kun asianosaisten on vaikeaa päästä sopi-
mukseen asiasta.

Muista yksittäisistä menettelykysymyksistä 
kantaa pitäisi ottaa muun muassa prekluusioon. 
Prekluusiosääntely turvaisi menettelyn tehok-
kuutta ja mahdollistaisi välimiehille tehokkaam-
man ja ennen kaikkea turvallisemman puuttumi-
sen menettelyä jarruttavan asianosaisen toimin-
taan. Prekluusio on niin vakava seuraamus, että 
sen tulee perustua laintasoiseen sääntelyyn ja 
lisäksi prekluusiotosiseikaston on oltava selkeä.25 
Suulliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset tulisi 
myös säännellä selvästi laissa. Nykyään esimer-
kiksi telekonferenssi ei liene suullinen käsittely 
lain merkityksessä. Laki pitäisi sopeuttaa säh-
köiseen viestintään, jota se nykymuodossaan ei 
lainkaan tunne. Myös perusmenettelyn keveät ja 
nopeutetut muunnelmat tulisi legalisoida laissa. 
Asianosaiset voisivat valita esimerkiksi lain tar-
joaman kevennetyn välimiesmenettelyn tarvitse-
matta sopia joka yksityiskohdasta etukäteen. 

Suurempi ja keskeisempi parannustarve liit-
tyy välimieslainkäytön oikeudelliseen kontrol-
liin, joka pitäisi kokonaisuudessaan uudistaa. 
Välitystuomion moitetta surkeampaa oikeussuo-
jamekanismia saa hakea pitkään.26 Kumoamisen 
edellytykset ovat epäselvät, mistä kärsii tilan-
teen mukaan paitsi asianosaisten menettelyllisten 
oikeuksien oikeussuoja myös välitystuomioiden 
pysyvyys. Moitejärjestelmää tulisi yksinkertais-
taa. Paljon auttaisi siirtyminen kertayrityksen jär-
jestelmään: jos välitystuomio kumottaisiin, asia 
palaisi valtiolliseen lainkäyttöön. 

6 Lopuksi

Artikkelissa on ensinnäkin analysoitu väli-
miesmenettelyn julkisuuskuvaa valtamedioissa 
ja välimiesmenettelystä oikeustieteessä käytyä 
keskustelua. Toisin kuin on väitetty, välimies-
menettelyn kuva mediajulkisuudessa ei olekaan 
niin musta kuin mitä kuviteltiin. Kuva on pikem-
minkin sekava ja hämmentynyt: kansalaiset eivät 
tiedä, mitä välimieslainkäyttö on. Se liitetään 
erityisesti urheilukontekstiin, ja siinä se mielle-
tään pikemmin myönteiseksi, väärin kohdellun 
urheilijan oikeusturvaa lisääväksi järjestelyksi. 
Talouselämän lehdissäkin välimieslainkäytön 
ansiot tunnustetaan, joskin sen ongelmat, eten-
kin korkea kustannustaso, nousevat esille.

Välimieslainkäytön tutkimuksesta on löydettä-
vissä ainakin kaksi rintamalinjaa tai jos niin halu-
taan sanoa koulukuntaa, joilla näyttää olevan var-
sin erilaiset tietoteoreettiset lähtökohdat. Tämän 
lisäksi vaikuttaa siltä, että rintamalinjojen välille 
pyritään konstruoimaan ero sen mukaan, suhtau-
tuvatko kirjoittajat välimiesmenettelyyn positii-
visesti vai negatiivisesti. Näistä syistä vuoropu-
helu on vaikeaa, ellei mahdotonta. Ainoa ratkaisu 
tuntuu olevan se, että tiedonintressien erilaisuus 
avoimesti myönnetään ja kaikille annetaan oikeu-
den sanomisen valta. 

Toiseksi artikkelissa on pohdittu välimiesme-
nettelyä koskevan lainsäädännön kehitystarpei-
ta. Vaikka pehmeän sääntelyn merkitys on suuri, 
menettelyn ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä 
voitaisiin parantaa uudistamalla minimalistiseen 
sääntelylinjaan perustuva lainsäädäntö. Näin voi-
taisiin parantaa välimiesmenettelyn asemaa rii-
danratkaisun markkinoilla. On selvää, että väli-
miesmenettelyn koko potentiaalia ei ole käytet-
ty. Voi olla, että vahvojen kotimarkkinoiden ja 

25 Koulu Oikeus 2008 s. 501.
26 Ks. Koulu 2008b s. 1279.
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uuden lainsäädännön ja tutkimuksen myötä myös 
suomalaisen välimiesmenettelyn kansainvälinen 
maine vahvistuisi.

Risto Koulu, 
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Riikka Koulu
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