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PROSESSIEN DESIGN: VÄLIMIESMENETTELYN  
JA SOVITTELUN KOORDINAATIO

1 Johdannoksi

Välimiesmenettely ja sovittelu ovat vaihtoehtoisen 
riidan ratkaisun (ADR) vakiintuneita muotoja. Tosin 
esimerkiksi USA:ssa on kyseenalaistettu termin 
”vaihtoehtoinen riidanratkaisu” ajantasaisuus: 
oikeudenkäynti ei ole enää dominoiva riidanratkai-
sutapa vaan prosessi muiden joukossa. Eri proses-
silajeista voidaan myös kehitellä uusia kombinaa-
tioita. Tällainen prosessien design onkin yksi kan-
sainvälisen prosessioikeudellisen keskustelun 
aiheista.1

Välimiesmenettely on tuomioistuimen ulkopuo-
linen menettely, joka on koordinoitu tuomioistui-
miin useilla rajapinnoilla.2 Sovittelu puolestaan 
voidaan toimittaa tuomioistuinmenettelynä tai tuo-
mioistuimen ulkopuolella (L riita-asioiden sovit-
telusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuo-

mioistuimissa, 394/2011, RiitaSovL). Sovittelu-
malleja on useita, mainita voidaan fasilitatiivinen 
ja evaluatiivinen sovittelu.

Fasilitatiivinen sovittelu tarkoittaa lyhyesti 
ilmaistuna ”auttavaa”, hyvän keskusteluilmapiirin 
luomiseen pyrkivää, intresseihin perustuvaa sovit-
telua, jossa sovittelija ei ota kantaa sisältökysy-
myksiin. Evaluatiivinen eli ”arvioiva” sovittelu on 
oikeus- tai asiantuntijapohjainen, toisin sanoen 
sisällöllinen sovittelu, joskaan käsite ei ole tarkka-
rajainen. Evaluatiivinen sovittelu sopii usein kau-
pallisiin riitoihin.3

Kaikessa sovittelussa yleensä edellytetään sovit-
telijan puolueettomuutta ja sovittelun luottamuksel-
lisuutta.4 Tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu on 
koordinoitu tuomioistuimiin niin, että ”jäsennellys-
sä” sovittelumenettelyssä aikaansaatu sovinto voi-
daan vahvistaa tuomioistuimessa (RiitaSovL 18 §).

1 Keskustelua kuvaa hyvin Haydockin toteamus: ”The future dispute resolution system will be a blend of the best features 
of mediation, arbitration, administrative proceedings, and litigation.” Roger S. Haydock: Civil justice and dispute resolution 
in the twenty-first century: Mediation and arbitration now and for the future. William Mitchell Law Review 2000 s. 745–777, 
s. 749.

2 Ks. lähemmin mm. Jukka Peltonen: Tuomioistuimen tehtävät suomalaisessa välimiesmenettelyssä – kokoava tarkastelu. 
Defensor Legis 2015 s. 281–295 (sama ruotsink. alkuperäisversiona JFT 2011 s. 561–581).

3 Ks. lähemmin Kaijus Ervasti: Sovittelu tuomioistuimessa. Sanoma Pro 2005 s. 36–38, Kaijus Ervasti – Anna Nylund: 
Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Edita 2014 erit. s. 146–160 ja Kaijus Ervasti – Anna Nylund – Kirsikka Salminen: Sovittelu 
teoriassa ja käytännössä – nykytila ja tulevaisuus Suomessa. Teoksessa Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon. Juh-
lajulkaisu Tuula Linna. Alma Talent 2017 s. 15–29.

4 Ks. lähemmin Ervasti – Nylund 2014 s. 135–137, 294–299 ja 305–308.
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Edellä mainitut ADR-tukiprosessit ovat tuomio-
istuimen erityistehtäviä, joilla välimiesmenettely 
ja sovittelu on koordinoitu tuomioistuintoimintaan.5 
Suomessa ei sen sijaan ole juurikaan pohdittu kah-
den ADR-prosessin, välimiesmenettelyn ja sovit-
telun, keskinäistä koordinaatiota. Tässä kirjoituk-
sessa sitä tarkastellaan kaupallisten riitaisuuksien 
näkökulmasta.6

Prosessien koordinaatiossa kunkin prosessin 
tavoitteet, kuten oikeusturva ja tarkoituksenmukai-
suus, sekä funktiot, kuten oikeussuoja- ja riidan-
ratkaisufunktio, pyritään toteuttamaan parhaalla 
tavalla kyseisessä asiassa. Mikään prosessilaji ei 
välttämättä ole yksin optimaalinen, vaan tuntuvaa 
etua voidaan saada koordinoimalla prosessi osin 
tai kokonaan johonkin toiseen prosessilajiin. Pro-
sessin suunnittelulla vältetään ajelehtiminen 
prosessilajista toiseen ja tahaton prosessien 
sekoittuminen. Sattumanvarainen prosessihybridi 
saattaa olla riskialtis sekoittuneiden prosessien 
tavoitteiden ja funktioiden kannalta.

”Paras prosessi tapaukseen” -tavoitetta toteut-
tavasta koordinoinnista voidaan käyttää nimitystä 
prosessien design, joka on palvelumuotoilua. Kun 
asianajaja pohtii, minkälaista menettelyä asiakkaan 
asia edellyttää, on kyseessä design thinking: neu-
votellaanko, sovitellaanko, pannaanko vireille väli-
miesmenettely, nostetaanko kanne – tai käytetään-
kö eri menetelmien kombinaatioita? Palvelumuo-
toilua ohjaavat erilaiset eettiset standardit, kuten 
hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet.

Makrotasolla on kyseessä prosessioikeudellinen 
social engineering, jossa lainsäädännön, oikeus-
käytännön ja oikeustieteellisen tutkimuksen keinoin 
haetaan prosessien etujen maksimointia ja haittojen 
minimointia. Taustalla on metateoria, jota kutsun 
kestävän kehityksen prosessioikeudeksi. Sen tavoit-

teena on ”resurssiviisas” prosessi:7 prosessien tuli-
si toimia siten, että a) itse prosessissa säästetään 
resursseja, kuten kustannuksia ja aikaa, ja että b) 
prosessi aiheuttaa olemassa oleville resursseille, 
esimerkiksi liikesuhteille, mahdollisimman vähän 
häiriöitä. Optimaalisinta on, jos resurssien säästä-
misen lisäksi konfliktipinta synnyttää uutta poten-
tiaalia. Kaupalliset riitaisuudet ja niihin liittyvä 
kommunikaatio on toisinaan mahdollista kääntää 
uusia liiketoimia synnyttäväksi toiminnaksi. 

Jatkossakin toki tarvitsemme puhdasmuotoisia 
prosesseja, kuten oikeudenkäynnin, hakemuslain-
käytön, hallintolainkäytön, välimiesmenettelyn, 
tuomioistuinsovittelun ja tuomioistuimen ulkopuo-
lisen sovittelun. Design kuitenkin rikastuttaa pro-
sessitarjontaa.

2 Prosessikoordinaation yleiset mallit

Kaikissa prosesseissa toimii joko ratkaisijana tai 
sovittelijana asianosaisiin nähden puolueeton kol-
mas osapuoli, kuten tuomari, sovittelija tai välimies. 
Kansainvälisestä kirjallisuudesta tuttuun tapaan 
nimitän tällaista toimijaa ”neutraaliksi”.

Prosessikoordinaatiota voidaan toteuttaa erilai-
silla kombinaatioilla. Niitä kutsutaan tässä nimik-
keillä ketjutus, hybridi, paralleeli ja portaali.

Ketjutus tarkoittaa prosessien koordinointia perät-
täiseksi tai vuorottelevaksi kokonaisuudeksi, esi-
merkiksi menettelyn aloittamista sovittelulla ja – 
jollei sovintosopimukseen päästä – jatkamista väli-
miesmenettelyssä (Med–Arb). Ketjuttamisessa kukin 
prosessivaihe säilyttää omat tunnusmerkkinsä. Kui-
tenkin edellinen osa voi supistaa seuraavaa osiota: 
jos edeltävä sovittelu on päättynyt sovintosopimuk-
seen, saatetaan välimiesmenettelyä käyttää pelkäs-
tään sovintosopimuksen vahvistamiseksi välitystuo-

5 Teoksessa Matti S. Kurkela – Petteri Uoti (Välimiesmenettelystä. Lakimiesliiton Kustannus 1996 s. 25–27) käytetään 
lainausmerkeissä nimitystä tuomioistuimen antama ”oikeusapu”.

6 Kirjoituksessa ei käsitellä investointisuojaa koskevien välimiesmenettelyjen (ISDS) suhdetta sovitteluun. Ks. aihepiiristä 
mm. Nancy A. Welsch – Andrea Kupfer Schneider: The Thoughtful Integration of Mediation into Bilateral Investment Treaty 
Arbitration. Harvard Negotiation Law Review 2013 s. 71–144.

7 Ilmaisu ”resurssiviisas” on lainattu julkaisusta Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimus 
(kestävän kehityksen toimikunta 20.4.2016, ks. http://vnk.fi/kestavakehitys) s. 6, jossa käytetään ilmaisua ”resurssiviisas 
talous”.
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mioksi (Med–MiniArb). Ketjuttamisessa voi olla 
sama neutraali alusta loppuun tai neutraalia voidaan 
vaihtaa kerran tai useammin prosessin aikana.

Hybridi on menettely, jossa kaksi tai useampi 
prosessia on yhdistetty yhdeksi uudeksi prosessiksi, 
esimerkiksi sovittelun ja välimiesmenettelyn yhdis-
telmäksi (Med+Arb).8 Prosessien erityispiirteet on 
mukautettu toisiinsa, ja mukana on elementtejä use-
asta menettelystä. Neutraalina toimii koko ajan sama 
henkilö. Menettely ei ala sovitteluna tai välimiesme-
nettelynä vaan suoraan sekamuotoisena prosessina.

Paralleeliksi nimitän sovittelun ja välimiesme-
nettelyn rinnakkaista vireilläoloa (Med//Arb). Kum-
massakin toimii oma neutraalinsa. Tässä kahden 
raiteen menettelyssä toinen prosesseista on vireil-
lä passiivitilassa varjoprosessina ja aktivoituu tar-
vittaessa, jolloin vuorostaan aktiivitilassa ollut 
prosessi ”vetäytyy” varjoprosessiksi, eräänlaiseksi 
varmistus- tai varaprosessiksi.

Portaalilla tarkoitan ADR-prosessien ”sisään-
käyntiä”, jossa kehyksen muodostaa yhteinen vireil-
letuloa ja kuulemista koskeva alkuprosessi, jonka 
jälkeen tehdään valinta sovittelun ja välimiesme-
nettelyn välillä (Med/Arb).9

Portaaleina voidaan pitää muun muassa valin-
naisia välityslausekkeita, joita käytetään etenkin 
rahoitussektorilla. Valinnainen välityslauseke antaa 
osapuolelle oikeuden valita välimiesmenettelyn ja 
muun riidanratkaisun välillä. Tällaisten sopimusten 

pätevyydestä ja ongelmista on keskusteltu oikeus-
kirjallisuudessa.10

Kaikkia muita kombinaatioita kuin hybridimal-
lia (Arb+Med) voidaan kuvata moniportaisiksi 
menettelyiksi. Asianosaisten tulee sopia riittävän 
ajoissa portaiden järjestyksestä ja suhteista, muutoin 
seurauksena on prosessia koskeva prosessi: mate-
riaalisen riidan ratkaisuun ei päästä ennen kuin 
prosessia koskeva konflikti on ratkaistu.

3 Välimiesmenettelyn ja  
sovittelun suhteesta Suomessa 

3.1 Välimiesmenettelylaki (ad hoc -menettely)

Suomen välimiesmenettelylaki on neljännesvuosi-
sadan ikäinen ja osin vanhentunut,11 eikä lakia ole 
koordinoitu sovittelumenettelyyn nähden. Sovinnon 
mahdollisuus on kuitenkin otettu huomioon: jos 
asianosaiset sopivat välimiesten käsiteltäväksi saa-
tetun riidan, välimiehet voivat asianosaisten pyyn-
nöstä vahvistaa sovinnon tuomiolla (VML 33 §).12  
Välimiesten vahvistama sovinto on oikeusvaiku-
tuksiltaan välitystuomion veroinen, ja sitä pidetään 
New Yorkin yleissopimuksen (1958)13 mukaisesti 
täytäntöönpanokelpoisena.14 Sovintoehdotuksen 
tekeminen ei ole kiellettyä, mutta välimiesten on 
ensin syytä varmistua siitä, onko ehdotuksen teke-
minen asianosaisten tahdon mukaista.15

8 Voidaan puhua myös integraatiosta.
9 Jos on mahdollista palata takaisin portaaliin ja tehdä uusi valinta, voidaan järjestelmää kuvata myös kehämalliksi. Ks. 

kehämallista Ervasti – Nylund 2014 s. 73. 
10 Ks. Markus Kokko – Tero Kovanen: Valinnaisten välityslausekkeiden pätevyys ja toiminta. Liikejuridiikka 2016 s. 62 ss. 

Kirjoittajat katsovat tällaiset sopimukset päteviksi.
11 Ks. Mika Savolan kirjoitus tässä numerossa. Lain uudistustarpeista on kirjoittanut myös mm. Gustaf Möller: Behovet 

av en översyn av Finlands lag om skiljeförfarande. JFT 2015 s. 408–419. 
12 Välimiehillä ei ole ilman hyväksyttävää syytä (kuten sovinnon lainvastaisuus) oikeutta kieltäytyä vahvistamasta sovintoa. 

Gustaf Möller: Välimiesmenettelyn perusteet. Lakimiesliiton Kustannus 1997 s. 75. Sen sijaan moiteperusteet eivät yleensä 
oikeuta kieltäytymään vahvistamisesta. Ks. Matti S. Kurkela: Välimiesmenettelylaki. Lakimiesliiton Kustannus 1996 s. 114.

13 Ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva, New Yorkissa 10. päivänä kesäkuuta 1958 
tehty yleissopimus. Ks. lisäksi ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan, New Yorkissa 10 
päivänä kesäkuuta 1958 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (8/1962).

14 HE 202/1991 vp laiksi välimiesmenettelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi s. 23.
15 Möller 1997 s. 59. Ks. yllättävien sovintoneuvotteluiden ongelmasta myös Klaus Peter Berger: International Economic 

Arbitration. Kluwer 1993 s. 248–249.
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Välimiesmenettelylain joutuisuusvaatimuksen 
(ks. VML 23 ja 25.1 §)16 estämättä lienee sallittua, 
että asianosaiset käynnistävät sovittelun välimies-
menettelyn aikana. Asianosaisten prosessuaaliseen 
muotoamisval taan kuulunee toteut taa 
välimiesmenettely ”sovitteluikkunalla”.

Kannetta kysymyksestä, jota koskee välitysso-
pimus, ei saa ottaa tuomioistuimessa tutkittavaksi, 
jos vastapuoli tekee siitä väitteen ennen pääasiaan 
vastaamista (VML 5.1 §). Säännös ei estä tuomiois-
tuinsovittelun aloittamista hakemuksesta. Kysees-
sä ei ole kanteen nostaminen, ja sovittelu joka tapa-
uksessa edellyttää kaikkien osapuolten suostumus-
ta (RiitaSovL 4.3 §). Eteneminen tuomioistuinso-
vitteluun kannealoitteisesti on myös mahdollista, 
jos vastapuoli ei vetoa prosessin edellytyksen puut-
tumiseen ja antaa suostumuksen tuomioistuinso-
vittelun aloittamiseen.

Suomen välimiesmenettelylakia ei ole yhteen 
sovitettu UNCITRALin mallilakien kanssa.17 Sovit-
telua koskevassa mallilaissa sovittelijaa kielletään 
toimimasta välimiehenä, jolleivät asianosaiset ole 
toisin sopineet.18

3.2 Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyt

Välimiesmenettelylaissa säädetyn, niin sanotun ac 
hoc -menettelyn lisäksi Suomessa on erilaisia väli-
tysinstituutteja. Niistä merkittävin on Keskuskaup-
pakamarin välimieslautakunta (The Finland Arbit-
ration Institute, FAI), joka hallinnoi sääntöjensä 
mukaista välimiesmenettelyä.19 

Asianosaiset voivat koska tahansa välimiesme-
nettelyn aikana sopia riitansa tai käynnistää väli-
miesmenettelyn ulkopuolisen sovittelumenettelyn.20 
Jossakin määrin epäselvää on, voidaanko välimies-
menettely keskeyttää sovittelun ajaksi ja jatkaa 
välimiesmenettelyä, jollei sovittelu tuota sovinto-
sopimusta (Arb–Med–Arb, sovitteluikkunallinen 
välimiesmenettely).

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn 
säännöissä21 tunnetaan myös hybridimalli: väli-
miesoikeus voi ryhtyä tarvittaviin toimiin edistääk-
seen riidan sovinnollista ratkeamista asianosaisten 
keskinäisin neuvotteluin, jos kaikki asianosaiset 
siihen suostuvat. Asianosainen luopuu suostumuk-
sen antaessaan oikeudestaan vaatia välimiehen 
julistamista esteelliseksi sillä perusteella, että väli-
mies on toiminut sovittelijana (sääntöjen 25.6 koh-
ta). Samanlainen varauma sisältyy Keskuskauppa-
kamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskeviin 
sääntöihin (24.6 kohta).

Jos välimiehet pitävät sovinnon edistämistä tar-
koituksenmukaisena, heidän on Mika Savolan 
mukaan syytä varoa esittämästä sovittelussa kan-
nanottoja, joiden saatetaan katsoa heikentävän luot-
tamusta välimiesten puolueettomuuteen ja riippu-
mattomuuteen, jolleivät asianosaiset nimenomai-
sesti pyydä välimiehiä ilmoittamaan ennakkokäsi-
tystään lopputuloksesta. Jos sovittelu ei johda 
tulokseen, vaan välimiesmenettelyä jatketaan, suo-
jaa edellä mainittu sääntöjen kohta välimiehiä 
esteellisyysväitteiltä.22

16 Ks. joutuisuusvaatimuksesta HE 202/1991 vp s. 19–20.
17 Ks. aihepiiristä Christopher R. Seppälä: Why Finland should adopt the UNCITRAL Model Law on International Com-

mercial Arbitration. Liikejuridiikka 2016 s. 188–210.
18 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002), 12 artikla: Unless otherwise agreed by the 

parties, the conciliator shall not act as an arbitrator in respect of a dispute that was or is the subject of the conciliation pro-
ceedings or in respect of another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any related contract or 
legal relationship.

19 Ks. Turun kauppakamarin osalta https://turunkauppakamari.fi/palvelut/valityslautakunta/
20 Ks. Mika Savola: Opas keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin. Lakimiesliiton Kustannus 2015 s. 118.
21 https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/
22 Savola 2015 s. 118.
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Jossakin määrin epäselväksi jää, tarkoitetaanko 
säännöissä sovinnon edistämistä vai varsinaista 
sovittelua.23 Säännöissä ei viitata tiettyyn sovitte-
lumalliin, kuten Keskuskauppakamarin omien sovit-
telusääntöjen mukaiseen sovitteluun. Jos on tarkoi-
tettu sitä, että välimies ottaa toimintaansa mukaan 
sovittelullisia elementtejä, kyseessä on hybridimal-
li, joka kuitenkin alkaa välimiesmenettelynä: Arb–
(Arb+Med). 

Silloin kun sovintosopimus halutaan vahvistaa 
tuomioistuimessa sovinnoksi, menettelyn tulee 
täyttää RiitaSovL 18 §:ssä säädetyt edellytykset. 
Keskuskauppakamarin sovittelu täyttää mainitut 
kriteerit.24 Toinen tapa on vahvistaa sovintosopimus 
välitystuomioksi jatkamalla siinä tarkoituksessa 
välimiesmenettelyä. Silloin menettelykuvaus on 
Arb–(Arb+Med)–MiniArb.

3.3 Keskuskauppakamarin sovittelumenettely

Liiketoimintaympäristö on muuttunut nopealiik-
keiseksi ja kansainväliseksi toiminnaksi, jossa aina 
ei ole järkevää puida riitaa tuomioistuimessa tai 
välimiesmenettelyssä asianosaisten kontrollin ulot-
tumattomissa. Vastapuoli saattaa muuttua markki-
natekijöiden, yritysjärjestelyjen, IPR-oikeuksien, 
kilpailuviranomaisten päätösten ja muiden vastaa-
vien seikkojen seurauksena kiinnostavaksi yhteis-
työkumppaniksi. Heidi Merikalla-Teirin mukaan 
”on entistä tärkeämpää, että katse ja resurssit ovat 
tulevaisuudessa eikä vanhoista erimielisyyksistä 
riitelemisessä”. Hän katsoo, että sovittelulla on 
kaikki edellytykset muodostua varteenotettavaksi 

riidanratkaisukeinoksi muiden keinojen sijaan tai 
niiden ohella.25

Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen26 
mukainen sovittelu on luonteeltaan fasilitatiivista 
menettelyä. Sovittelijan tulee johtaa sovittelua jou-
tuisasti ja asianosaisten toiveet huomioon ottaen 
parhaaksi katsomallaan tavalla sekä kohdella asi-
anosaisia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Mahdollisissa erillisistunnoissa saadut tiedot tulee 
pitää luottamuksellisina (sääntöjen 8 kohta). Asian-
osaiset voivat sovittelijan suostumuksella sopia 
sovittelijan nimeämisestä välimieheksi ja pyytää 
häntä vahvistamaan sovintosopimus välitystuo-
miolla (sääntöjen 12 kohta).

Jos sovintosopimus vahvistetaan välimiesme-
nettelyssä, kyseessä on Med–MiniArb-menettely. 
Keskuskauppakamarin sovittelusäännöissä ei ole 
mainintaa siitä, voiko sovittelija tehdä ratkaisueh-
dotuksen. Ilmeisesti tässä suhteessa toimitaan tilan-
nekohtaisesti. 

Sovittelusäännöissä ei tunneta hybridimallia, 
jossa lopputulokseen pääsemiseksi voidaan käyttää 
samaan aikaan sekä sovittelua että välimiesmenet-
telyä. Välimiesmenettely aloitetaan vasta, kun 
sovintosopimukseen on päästy. Kyseessä on ketju-
tus, ja sovittelu säilyttää sovittelun ominaispiirteet.

3.4 Asianajajaliiton sovittelumenettely

Suomen Asianajajaliiton sovittelulautakunta hal-
linnoi liiton alaista sovittelutoimintaa. Sovittelu-
sääntöjen mukaan sovittelijana toimiva (lautakun-
nan sovittelijaluetteloon merkitty) asianajaja nou-

23 Vertailun vuoksi todettakoon, että Isossa-Britanniassa toimivalla CEDR-konsulttiyrityksellä on omat ”reilun pelin” 
säännöt sovinnon edistämisestä välimiesmenettelyssä. Sääntöjen 7.2 kohdan mukaan välimiesoikeus ei saa tavata toista osa-
puolta muiden olematta läsnä eikä myöskään vastaanottaa sellaista informaatiota, jota ei jaeta muille asianosaisille. Ks. CEDR 
Rules for the Facilitation of Settlement in International Arbitration. https://www.cedr.com/about_us/arbitration_commission/
Rules.pdf (käyty 19.7.2017). Ks. myös CEDR sovittelijan käsikirja. Kaupallisten riitojen tehokas sovittelu. David Richbell. 
2007.

24 HE 284/2010 vp laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta s. 11.

25 Heidi Merikalla-Teir: Sovittelusta uusi työkalu myös liike-elämän riitojen sovitteluun. www.edilex.fi, 15.6.2016. 
26 https://arbitration.fi/fi/sovittelu/
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dattaa soveltuvin osin hyvää asianajajatapaa kos-
kevia ohjeita sekä toimii puolueettomasti ja on 
riippumaton.27 Jolleivät osapuolet sovi menettelys-
tä, sen määrää sovittelija. Sääntöjen 8 kohdan 
mukaan sovittelija voi osapuolten pyynnöstä tehdä 
asianosaisille sovintoesityksen. Se, ettei sovittelija 
aktiivisesti ja oma-aloitteisesti pyri sovintoesityksen 
tekemiseen, viittaa fasilitatiivis-painotteiseen mene-
telmään.

Asianajajaliiton sovittelusäännöissä otetaan kan-
taa prosessien koordinaatioon (6 kohta). Siinä tapa-
uksessa, että riitakysymys on välimiesoikeudessa 
vireillä, osapuolet voivat pyytää asiassa menettelyn 
keskeyttämistä sovintoneuvottelujen käymistä ja 
sovittelua varten (Arb–Med). Säännöissä ei ilmais-
ta, vahvistetaanko sovinto ulosottoperusteeksi. 
Sääntöjen 10 kohdan mukaan (onnistunut) sovitte-
lu päättyy osapuolten väliseen kirjalliseen sovin-
tosopimukseen.

Vahvistamisessa on kaksi vaihtoehtoa, nimittäin 
sovintosopimuksen vahvistaminen RiitaSovL:n 
mukaisesti tai välimiesmenettely sovinnon vahvis-
tamiseksi. RiitaSovL:n esitöissä on mainittu myös 
Asianajajaliiton sovittelumenettely laissa tarkoitet-
tuna muuna sovittelumenettelynä.28 Jos vahvistus-
keinona käytetään välimiesmenettelyä, ketjua voidaan 
kuvata Arb–Med–MiniArb-menettelyksi.

Sovittelu ei estä osapuolia saattamasta erimie-
lisyyttä taikka siihen kuuluvaa tai siihen liittyvää 
yksittäistä kysymystä tuomioistuimen tai välimies-
oikeuden käsiteltäväksi sovittelun aikana, ellei toi-
sin ole sovittu (sääntöjen 6 kohta).

4 ICC-välimiesmenettely ja sovittelu

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) välimies-
menettelyä koskevat säännöt (2017) ja sovittelua 

koskevat säännöt (2014) on julkaistu yhdessä. ICC 
haluaa näin korostaa lisääntynyttä tarvetta riidan-
ratkaisumekanismeja koskevaan kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan.29

ICC:n välimiesmenettelysäännöissä ei kuiten-
kaan ole varsinaisesti koordinoitu menettelyä 
suhteessa sovitteluun. Ainoa viittaus sovitteluun 
on sääntöjen liitteen IV kohdassa h(i), jonka 
mukaan osapuolet voivat sopia riitaisuutensa muun 
muassa neuvotteluin tai millä tahansa sovinnollisen 
riidan ratkaisun tavalla, esimerkiksi ICC-sovitte-
lusääntöjen mukaisessa sovittelussa. 

Eri menettelyjen yhdistelmiä pyritään edistä-
mään välimiesmenettelysäännöissä moniportaisten 
klausuulien (”multi-tiered clauses”) avulla: väli-
miesmenettelyä voidaan käyttää lopullisena riidan-
ratkaisuna sen jälkeen, kun sovittelua on ensin yri-
tetty. Tällöin sopimukseen tulee sisällyttää klau-
suuli, jossa ICC-välimiesmenettely yhdistetään 
ICC-sovitteluun viittaamalla sovittelun standardi-
lausekkeisiin. Tämän lisäksi sääntöjen mukaan 
myös muut yhdistelmät ovat mahdollisia.30

Sovittelua koskevat ICC:n säännöt sallivat 
menettelyn muokkaamisen, mutta vain tiettyyn 
pisteeseen saakka: jos menettely ei ole sääntöjen 
”hengen mukainen”, ICC:n kansainvälinen ADR-
keskus voi kieltäytyä hallinnoimasta kyseistä menet-
telyä (sovittelusääntöjen 1(4) artikla). Menettelyn 
vapaaehtoisuus näkyy siinä, että sääntöjen mukaan 
– jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet taikka 
jollei laissa muuta säädetä – asianosaiset voivat aloit-
taa minkä tahansa oikeudellisen menettelyn, väli-
miesmenettelyn tai vastaavan menettelyn tai jatkaa 
sitä sovittelumenettelyn estämättä (10(2) artikla).  

Perusmuotoisen ICC-sovittelun malliklausuulin 
(klausuuli A) ottaminen mukaan sopimukseen mer-

27 Ks. mm. Petri Taivalkoski: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2017 s. 180–192, 
s. 183 lähteineen.

28 HE 284/2010 vp s. 11.
29 International Chamber of Commerce: Arbitration Rules, Mediation. 2017, s. 1. Saatavilla: Ruleshttps://cdn.iccwbo.org/

content/uploads/sites/3/2017/01/ICC-2017-Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-English-version.pdf – ICC:n välimiesme-
nettelyä hallinnoi International Court of Arbitration ja sovittelua International Centre for ADR.

30 Esimerkiksi: ”Arbitration may be used as a fallback to expertise or dispute boards. Also, parties who resort to ICC Arbi-
tration may wish to provide for recourse to the ICC International Centre for ADR for the proposal of an expert if an expert 
opinion is required in the course of the Arbitration.”
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kitsee vain muistutusta asianosaisille siitä, että sovit-
telu on käytettävissä. Askelta pidemmälle menevä 
klausuuli edellyttää asianosaisia ensi sijassa neu-
vottelemaan ja harkitsemaan sovittelua (klausuuli 
B). Klausuuli C puolestaan velvoittaa asianosaiset 
turvautumaan sovitteluun, mutta ei estä välimies-
menettelyn aloittamista.31 Malliklausuuli D edel-
lyttää vielä pidemmälle vietyä yritystä ratkaista 
riita sovittelun avulla vähimmäisaikana (45 päivää). 
Edellä mainituissa klausuuleissa välimiesmenette-
ly on lopullinen riidanratkaisukeino, jos sovittelu 
ei onnistu. Malli on siis Med–Arb erivahvuisena.

ICC-sovittelusääntöjen 10(3) artiklan mukaan 
jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet, sovittelija 
ei saa toimia eikä saa olla toiminut missään oikeu-
dellisessa menettelyssä, välimiesmenettelyssä tai 
muussa vastaavassa menettelyssä, jossa on ollut 
kohteena soviteltava riitakysymys. Tämä kielto 
koskee toimintaa tuomarina, välimiehenä, asian-
tuntijana sekä asianosaisen edustajana ja neuvon-
antajana. Näin ollen Med+Arb tai saman neutraalin 
Med–Arb ei ole sallittu kombinaatio muutoin kuin 
asianosaisten sopimuksella.

5 Keskustelua ja malleja maailmalta

Prosessikoordinaatiosta välimiesmenettelyn ja sovit-
telun välillä on kirjoitettu paljon. Erilaisia kombi-
naatioita sekä niihin sisältyviä haittoja ja hyötyjä 
on pohdittu eri puolilla maailmaa. Seuraavassa tar-
kastellaan lyhyesti USA:n ja Kiinan malleja.

5.1 Mallikirjon USA

USA:ssa erilaisten prosessikoordinaatioiden läh-
tökohtana on se, että välttämättä kumpikaan ADR:n 
keskeinen muoto, sovittelu tai välimiesmenettely, 
ei yksin ole kaikissa tilanteissa tyydyttävä. Sovit-
teluun liittyy menettelyn vapaaehtoisuuden myötä 
aina riski siitä, ettei ratkaisuun päästä ja käsittelyyn 
uhrattu resurssi menee hukkaan. Välimiesmenette-
lyyn – oikeudenkäynnin tavoin – puolestaan kuuluu 
se ominaisuus, etteivät asianosaiset pysty kontrol-
loimaan lopputulosta. Prosessien kehittelyssä on 
pyritty ottamaan mukaan menettelyjen hyvät puo-
let tilanteeseen sopivalla tavalla.32

USA:ssa pidetään asiaan kuuluvana, että kau-
palliseen välimiesmenettelyyn sisältyy sovittelun 
mahdollisuus.33 Kombinaatio Med–Arb, jossa toi-
mii sama neutraali, on ollut pitkään käytössä 
USA:ssa.34 Tämä kahden askeleen prosessi alkaa 
sovittelulla ja, jollei sovintosopimusta saavuteta, 
neutraali vaihtaa roolia ja ratkaisee asian välimie-
henä. 

USA:ssa on keskusteltu vilkkaasti siitä, onko 
menetelmä tehokas tai eettisesti hyväksyttävä. 
Puhutaan ”muskelisovittelijasta”, koska Med–Arb-
prosessissa sovittelijalla on normaalia enemmän 
painoarvoa hänen ollessa myös lopullinen ratkai-
sija. Sovittelijat toisaalta eivät ole halukkaita ilmai-
semaan mielipidettään sovittelun aikana, koska 
pelkäävät, että asiaan tarkemmin perehdyttyään 
tulevat toiseen lopputulokseen.35 

31 (x) – – the parties shall first refer the dispute to proceedings under the ICC Mediation Rules. – – All disputes – – shall 
be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce – –.

32 Bette J. Roth: Med-arb, Arb-med, Binding Mediation, Mediator’s Proposal, and other Hybrid Processes. American Arbi-
tration Association Advanced Mediator Training, November 6, 2009 http://www.rothadr.com/publications.html (käyty 17.7.2017).

33 Mark Batson Baril – Donald Dickey: MED-ARB: The Best of Both Worlds or Just a Limited ADR Option? s. 3 Mediate.
com website: http://www.Mediate.com/articles/BarilM2.cfm 2014 (käyty 14.7.2017).

34 Malli kehitettiin jo 1980-luvulla. Ks. mallin taustoista mm. Barry C. Bartel: Med-Arb As A Distinct Method Of Dispute 
Resolution: History, Analysis, And Potential. Willamette Law Review1991, s. 661–693. Ks. myös James T. Peter: Med-Arb 
in international Arbitration. The American Review of International Arbitration 1997 s. 83–116, s. 88–91.

35 Roth 2009 s. 2. Ks. perusteellinen kuvaus ja analyysi saman neutraalin käyttämiseen liittyvistä ongelmista Dilyara Nig-
matullina: Developing efficient dispute resolution solutions for international commercial disputes: ways to address concerns 
associated with the combined use of mediation and arbitration by the same neutral. 2016 (väitöskirja, The University of West-
ern Australia) s. 31–58, 121–228 ja 238–246.
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Osapuolet saattavat ryhtyä ennakoimaan sovit-
teluvaiheessa välimiesmenettelyä ja pyrkivät tak-
tikoimalla parantamaan asemiaan jatkomenettelys-
sä, kuten panttaavat informaatiota, pidättäytyvät 
asiansa heikkojen kohtien esiin tuomisesta ja koh-
distavat sovittelijaan vaikuttamisyrityksiä.36

Med–Arb-mallin etuna on mainittu, että sovit-
telussa tuotettu informaatio nopeuttaa ja edistää 
välimiesmenettelyä, koska faktat ja argumentit on 
jo pitkälti esitetty. Usein välimiesmenettelyvaihees-
sa ei tarvita erillistä näytön vastaanottamista, vaan 
asiat ovat selkiytyneet sovitteluvaiheessa ja pelkän 
yhteenvedon tai loppulausuntojen esittäminen saat-
taa riittää välimiesmenettelyssä.37

Toisaalta on huomautettu, ettei sovittelussa esi-
tetty materiaali kelpaa aineistopohjaksi välimies-
menettelyyn, koska sitä ei ole tuotettu välimiesme-
nettelyn sääntöjen mukaisesti. Lisäksi ongelmana 
on sen informaation vaikutuksen eliminoiminen 
jatkoprosessista, jonka välimieheksi muuttunut 
sovittelija on saanut luottamuksella sovitteluvai-
heessa, etenkin kahdenkeskisissä (ex parte) kes-
kusteluissaan asianosaisten kanssa. Tällainen luot-
tamuksellinen informaatio ei ole tullut toisen osa-
puolen tietoon, eikä tämä siten ole saanut tilaisuut-
ta kiistää tietojen paikkansapitävyyttä. 38

Amerikkalainen sovittelu- ja välimieskäytäntö 
on ollut varsin kekseliäs prosessikoordinaation 
kehittäjä, ja design thinking on tuottanut lukuisia 
malleja, joilla kullakin on hyvät puolensa ja riskin-
sä:39

– Med+Arb (sama neutraali)
– Med–Arb (sama tai eri neutraali)
– Med–Arb rec: sovittelija antaa välimiehelle 

ratkaisusuosituksen

– co-Med–Arb: sovittelija ja välimies ottavat 
yhdessä vastaan näytön ja argumentit, jonka 
jälkeen sovittelija jatkaa 

– Med–Arb–opt-out: asianosaisilla optio sovit-
telun jälkeen vaihtaa neutraali

– MEDALOA: sovittelun jälkeen neutraali valit-
see asianosaisten antamista viimeisistä tar-
jouksista

– Med Windows in Arb: missä välimiesmenet-
telyn vaiheessa tahansa voidaan ”käydä” 
sovittelussa paremman ymmärryksen saavut-
tamiseksi tai yksittäisten kysymysten ratkai-
semiseksi

– High–Low Med–Arb: sovittelun aikana anne-
tut viimeiset tarjoukset muodostavat rajat 
välimiesmenettelylle

– Binding Med: sovittelija ratkaisee auki jääneet 
kysymykset.

Pääosa edellä mainituista kombinaatioista on 
ketjutuksia, mutta joukossa on myös plusmerkkisiä 
hybridejä ja co-merkintäisiä paralleeleja.

5.2 Kiinan hybridimalli – taustalla 
konfutselainen etiikka

Kiinalaisessa sovittelumenettelyssä taustalla on 
konfutselaisuuden mukainen harmonisuuden tavoit-
telu. Riitaisuudet häiritsevät yhteiskunnallista har-
moniaa (”Li”). Jos harmonia vallitsee, lakia (”Fa”) 
ei tarvita. Harmonian tavoitteluun nähden laki on 
täten toissijaisessa asemassa. Kiinalainen käsitys 
sovittelusta ei niinkään perustu riidan ratkaisuun 
(resolution) vaan riitaisuuden poistamiseen (dis-
solution). Etiikan lisäksi sovittelun asemaa ylläpi-
tänevät reaalitekijät, etenkin Kiinan oikeuslaitoksen 

36 Richard P. Flake: MED/ARB – a viable ADR vehicle. 2016 s. 5–7, saatavilla http://flakeadr.com/articles-publications/ 
(käyty 19.7.2017).

37 Flake 2016 s. 4.
38 Roth 2009 s. 3. Ks. luottamuksellisen tiedon hyödyntämisen ongelmista myös mm. Dwight Golann – Jay Folberg: Medi-

ation, The Roles of Advocat and Neutral. Wolters Kluwer 2011 s. 430–431.
39 Luettelo pohjautuu kirjoituksessa Baril – Dickey 2014 esitettyyn taulukkoon hiukan muokatussa muodossa. Mainitussa 

kirjoituksessa taulukkoon on listattu myös eri kombinaatioiden ominaisuuksia sekä hyviä ja huonoja puolia. Ks. myös mm. 
Nigmatullina 2016 s. 17–30 ja Renate Dendorfer – Jeremy Lack: The interaction between arbitration and mediation: Vision v 
Reality. Dispute Resolution International 2007 s. 73–98. Paljolti samoja argumentteja on esitetty jo 1990-luvulla. Ks. mm. 
Peter Am. Rev. Int. J. 1997 s. 91–102.
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poliittisuus.40 Ongelmia on myös välitystuomioiden 
täytäntöönpanossa.41

Kiinalainen välimiesmenettely eroaa monista 
länsimaisista järjestelmistä siinä, että sovittelu voi-
daan toimittaa välimiesmenettelyssä (Arb+Med 
hybridi). Kyseessä on siis yksi menettely. Se perus-
tuu paitsi vuodelta 1991 ja 1994 oleviin siviilipro-
sessilakiin ja välimiesmenettelylakiin, myös Kiinan 
kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyko-
mission (The China International Economic and 
Trade Arbitration Commission, ”CIETAC”) toi-
mintaan ja sääntöihin. CIETAC-komissiolla on 
yksinomainen toimivalta kansainvälisissä kaupal-
lisissa välimiesmenettelyissä, ja asianosaiset valit-
sevat välimiehen CIETACin listoilta.

CIETAC-välimiesmenettelysääntöjen viimeisin 
versio on ollut voimassa vuoden 2015 alusta.42 
Sääntöjen 47 artikla koskee sovittelun ja 
välimiesmenettelyn kombinaatiota. Sääntöjen 
mukaan välimiesoikeus voi toimittaa sovittelun 
välimiesmenettelyn kuluessa, jos kumpikin osa-
puoli haluaa sovittelun toimittamista tai toinen osa-
puoli suostuu toisen tätä koskevaan pyyntöön. Asi-
anosaisten suostumuksella välimiesoikeus voi toi-
mittaa sovittelun tavalla, jonka se katsoo sopivak-
si. Sovittelu tulee keskeyttää, jos jompikumpi asi-
anosaisista sitä pyytää. Jos asianosaiset ovat saa-
vuttaneet sovintosopimuksen, he voivat pyytää 
välimiesoikeutta antamaan sovintosopimuksen 

mukaisen välitystuomion. Jollei sovittelussa saa-
vuteta sovintosopimusta, välimiesmenettelyä jat-
ketaan ja asiassa annetaan välitystuomio.

CIETAC-säännöissä on otettu huomioon se, että 
asianosaiset saattavat haluta sovittelua, mutta ei 
välimiesoikeuden toimittamana. Tässä tapauksessa 
CIETAC voi avustaa asianosaisia sovittelun toimit-
tamisessa heidän toivomallaan tavalla.

Puheena olevissa säännöissä on asianosaisia 
koskeva, sovittelussa ilmaistujen tietojen hyödyn-
tämiskielto. Sen sijaan välimiehiä koskevia eettisiä 
tai muita ohjeita ei anneta.43

Kiinan mallissa korostuvat ne ongelmat, jotka 
liittyvät myös saman neutraalin Med–Arb-menet-
telyyn. Toisin edutkin, toisin sanoen nopeus ja 
lopullisuus, realisoituvat ”terästettyinä”. On kui-
tenkin muistettava järjestelmien kulttuurisidonnai-
suus: se, mikä koetaan ongelmaksi länsimaissa, ei 
välttämättä ole ongelma konfutselaispohjaisessa 
kiinalaisessa kulttuurissa.44 Lisäksi välimies-
menettelyn ja sovittelun hybridi saattaa olla länsi-
maisellekin kauppakumppanille houkutteleva vaih-
toehto poliittisiin tuomioistuimiin verrattuna.45 

Kiinassa tunnetaan myös MiniArb-menettely. 
Jos asianosaiset ovat saavuttaneet sovintosopimuk-
sen ennen välimiesmenettelyn aloittamista, 
asianosainen voi – asianosaisten välillä tehdyn 
CIETAC-välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen 
nojalla – pyytää, että CIETAC nimittää 

40 Ks. kiteytys kiinalaisen sovittelun taustaperiaatteista Carlos de Vera: Arbitrating Harmony: Med-Arb and the Confluence 
of Culture and Rule of Law in the Resolution of International Commercial Disputes in China. Columbia Journal of Asian Law 
2004 s. 149–194, s. 162–165 ja 174–175. Ks. myös Nigmatullina 2016 s. 59–75 ja Gabrielle Kaufmann-Kohler – Fan Kun: 
Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China. Journal of International Arbitration 2008 s. 479–492.

41 Ks. lähemmin de Vera CJAL 2004 s. 176–177. Kiina on New Yorkin yleissopimuksen sopimusosapuoli.
42 Ks. http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=106&l=en
43 Kuitenkin myös kiinalaiset välimiehet pyrkivät säilyttämään puolueettomuutensa. He esimerkiksi sovitteluvaiheessa vain 

harvoin ilmaisevat mielipiteensä asiasta, korkeintaan osoittavat asianosaisille heidän juttunsa heikkoja ja vahvoja puolia. Kun 
Fan: An Empirical Study of Arbitrators Acting as Mediators in China. Cardozo J. of Conflict Resolution 2014 s. 777–811,  
s. 797.

44 Tosin Kiinan(kin) osalta on varottava puhumasta vain yhdestä kiinalaisen oikeusajattelun kulttuurista. Ks. tästä plura-
lismista Jaakko Husa: Rule of law kiinalaisittain ja prosessioikeus – oikeusvertailijan havaintoja. Teoksessa Oikeutta oikeu-
denkäynnistä täytäntöönpanoon. Juhlajulkaisu Tuula Linna. Alma Talent 2017 s. 88–100.

45 Ks. de Vera CJAL 2004 s. 185–187. Tosin on havaittu, että kummankin asianosaisen ollessa kiinalainen halukkuus sovit-
teluun on korkeampi kuin jos toinen osapuoli on ulkomaalainen. Selitykseksi on tarjottu sitä, että kiinalaiset ovat tottuneet 
menettelyyn eivätkä halua tehdä huonoa vaikutusta välimiesoikeuteen. Ks. Fan 2014 s. 792.
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välimiesoikeuden antamaan sovintosopimuksen 
mukaisen välitystuomion. Tältä osin on käytössä 
helpotettu menettely, sillä toimivalta antaa tällainen 
välitystuomio on yhden jäsenen välimiesoikeudella. 
Kyseinen välimies, jonka CIETACin puheenjohta-
ja nimittää, käsittelee asian sopivaksi katsomassaan 
menettelyssä ja antaa välitystuomion.

6 Välimiesmenettelyn ja sovittelun  
kombinaatioiden arviointia

6.1 Yleistä arvioinnin perusteista

Kaupallisista riidoista vain osa sopii ylipäätään 
sovitteluun. Sovittelu voi olla tarkoituksenmukainen 
muun muassa jos: tarkoituksena on säilyttää liike-
suhteet; kyse on korvauksista; asiassa ei ole ennak-
kopäätöksen tarvetta; asiassa on suuri intressi; on 
kustannustehokkaampaa tinkiä vaatimuksista kuin 
maksaa puolustautuminen; asia on monimutkainen 
ja ehkä tekninen tai asiassa tarvitaan luovaa ratkai-
sua.46 Etenkin kansainvälisen kaupan riidat voivat 
olla moniasianosais-monisopimuksellisia (multi-
party – multicontract) riitoja. Vaikka nykyaikaises-
sa sovitteludogmissa on kehitetty toimintatapoja 
myös tällaisiin tilanteisiin,47 saattaa pätevän sovit-
telijan löytyminen olla vaikeaa.

Kun pohditaan erilaisten prosessikombinaatioi-
den hyviä ja huonoja puolia, keskustelua käydään 
yleisellä tasolla, eivätkä kaikki argumentit sellai-
senaan sovi yksittäisiin tapauksiin. Esimerkiksi, 
jos välimiesmenettelyä koskenut sovittelu ei ole 
perustunut niinkään asianosaisten intresseihin, vaan 
teknisiin kysymyksiin ja evaluatiiviseen metodiin, 

saattaa saman neutraalin malli, jossa asiantuntija-
sovittelija ratkaisee asian välimiehenä, olla varsin 
asianmukainen menettely. Kombinaatioiden haitat 
ja hyödyt ovat pikemminkin ”ominaisuuksia”, joi-
den soveltuvuutta tulee palvelumuotoiluna punni-
ta yksittäistapauksissa.

Silloin kun konfliktinratkaisutilanteessa halutaan 
säilyttää näköpiirissä oleva yhteistyö kaupallisissa 
riidoissa tai ainakin optio siihen, saattaa monipor-
tainen riidanratkaisumalli olla sovelias. Mika Savo-
lan mukaan moniportaisen lausekkeen laadinnassa 
on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei pääasiariidan 
lopullinen ratkaisu pitkity aiheettomasti tai lauseke 
aiheuta erimielisyyttä siitä, milloin riita on saatet-
tavissa välimiesten tutkittavaksi. Moniportaiset 
lausekkeet saattavat johtaa väitteisiin välityssopi-
muksen pätemättömyydestä ja vaatimuksiin väli-
tystuomion kumoamisesta.48

Ei siis riitä, että harjoitetaan prosessisuunnitte-
lua, vaan prosessin kulku ja rakenne on kirjattava 
mahdollisimman selkeäksi riidanratkaisuklausuu-
liksi. Turvallisia standardiklausuuleja tulisi olla 
saatavilla, eikä niitä tulisi jättää sivurooliin sopi-
muksentekovaiheessa. Jos ei ole selvyyttä moni-
portaisen klausuulin toimivuudesta, on varmempaa 
valita ”single” malli, kuten välimiesmenettely. Sil-
loin ainakin tiedetään, mistä on sovittu.

Moniportaisissa malleissa osapuolten kannattaa 
esimerkiksi harkita, kuinka tiukasti sitoutuu sovit-
telumenettelyyn. Vähintään olisi suotavaa ottaa 
mukaan varauma, jonka mukaan klausuuli ei estä 
turvaamistoimen hakemista.49

Med–Arb-prosessissa voidaan myös tarvittaes-
sa ”säännöstellä” sovitteluvaiheeseen käytettävissä 

46 Ks. myös S. I. Strong: Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Media-
tion. Journal of Law & Policy 2014 s. 10–39, s. 16–17.

47 Ks. lähemmin Strong JLP 2014 s. 21–24.
48 Savola myös esittää useita esimerkkejä siitä, millä tavalla erilaiset moniportaiset klausuulit ovat herättäneet toimivalta-

riitoja ja epäselvyyttä. Mika Savola: Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa. Defensor Legis 
2008 s. 31–74, s. 43–47. Ks. myös Petri Taivalkoski: Riidanratkaisulausekkeista kansainvälisissä sopimuksissa. Defensor Legis 
2001 s. 700–714, s. 709–710 ja Risto Koulu: Välityssopimus välimiesmenettelyn perustana. COMI 2008 s. 59–60, 145 ja 
203–207.

49 Petri Taivalkoski muistuttaa siitä, että turvaamistoimen jälkeen yleensä syntyy velvoite panna pääasia nopeasti vireille. 
Taivalkoski DL 2001 s. 710. 
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olevaa aikaa. Esimerkiksi Singaporen SIMC-SIAC 
-mallissa50 välimiesmenettely on keskeytyneenä 
enintään kahdeksan viikkoa. Jollei sovittelu johda 
siinä ajassa tulokseen, keskeytys lakkaa ja siirrytään 
välimiesmenettelyyn. Jos taas sovintosopimus syn-
tyy, osapuolet voivat pyytää sen vahvistamista väli-
tystuomioksi. Singaporen mallissa sovittelija ei 
jatka välimiehenä.51

6.2 Med+Arb

Oikeudenkäynnin ja sovittelun hybridissä vaarana 
on, että sekamallissa ei taata oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä eikä toisaalta myöskään sovitte-
luperiaatteiden mukaista menettelyä.52 Toisaalta 
sen, mikä ei sovi sovittelun ja oikeudenkäynnin 
suhteeseen, ei tarvitse olla ongelmallista sovittelun 
ja välimiesmenettelyn välillä. Oikeusturvariskit 
yksityishenkilöiden välisessä prosessissa, jossa 
sekoittuvat sovittelun ja oikeudenkäynnin elemen-
tit (Med+Lit), eivät välttämättä ole ongelma liike-
elämän suhteita koskevissa ADR-menettelyjen 
kombinaatioissa. 

Välimiesmenettelyssä, samoin kuin sovittelussa, 
asianosaiset voivat muokata prosessia tiettyjen reu-
naehtojen puitteissa. Tärkeitä reunaehtoja ovat väli-
miesten puolueettomuus53 ja riippumattomuus sekä 
pysyminen toimivaltuuksiensa rajoissa samoin kuin 
se, että asianosaiset ovat saaneet tarpeellisen tilai-
suuden ajaa asiaansa.

Jos asianosaiset haluavat sitoutua siihen, että 
sovittelija-välimies toimii kummassakin roolissa, 

on turhaa ”holhota” liike-elämän toimijoita. Hybri-
dit voivat säästää huomattavasti resursseja ketju-
tusmalleihin verrattuna. Tosin fasilitatiivisen sovit-
telun kombinointi ratkaisutoimintaan niin, että 
fasilitatiivisen sovittelun keskeiset elementit säi-
lyisivät, on vaikeaa. Sen sijaan evaluatiivinen sovit-
telu saattaa hyvinkin olla toteutettavissa auktorita-
tiivisen ratkaisutoiminnan yhteydessä (jäljempänä 
todettavaa luottamuksellista tietoa koskevin varau-
min).

6.3 Med–Arb

6.3.1 Asianosaisten mahdollisuus  
kontrolloida lopputulosta

Med–Arb-mallissa asianosaiset saavat tilaisuuden 
itse kontrolloida lopputulosta ennen kuin siirrytään 
menettelyyn, jossa välimiesoikeus antaa auktorita-
tiivisen ratkaisun. Asianosaiset sitoutuvat siihen, 
että prosessi tuottaa lopullisen tuloksen viimeistään 
välimiesmenettelyssä. Tämä on olennainen ero 
sovitteluun nähden, joka voi päättyä ”non liquet” 
-tilaan, toisin sanoen siihen, että osapuolet eivät 
pysty päättämään tai halua päättää, minkälaisen 
sovinnon he haluavat.

Aina kontrollimahdollisuus ei kuitenkaan ole 
asianosaisten preferenssi vaan tarkoituksenmukai-
sinta voi olla siirtyä suoraan (yksiportaisesti) esi-
merkiksi nopeutettuun välimiesmenettelyyn. Asian-
osaisille saattaa olla tärkeintä saada asia nopeasti 
pois päiväjärjestyksestä tavalla, johon ei tarvitse 

50 SIMC tarkoittaa Singapore International Mediation Centre ja SIAC Singapore International Arbitration Centre. Säännöt 
löytyvät osoitteesta: http://simc.com.sg/siac-simc-arb-med-arb-protocol/ (käyty 20.7.2017). Ks. mallista myös Christopher 
Boog: The New SIAC/SIMC AMA-Protocol: A Seamless Multi-tiered Dispute Resolution Process Tailored to the User’s Needs. 
Asian Dispute Review 2015 s. 91-96. Lyhyt yhteenveto mallin hyvistä ja huonoista puolista löytyy kirjoituksesta Roger Mil-
burn: Singapore’s new ”Arb-Med-Arb” protocol: a positive development? 2015 http://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=b067172e-1306-4866-8e24-57c8896af85c (käyty 20.7.2017).

51 Tästä ei ole nimenomaista määräystä, mutta kun sovittelijan määrää eri instanssi (SIMC) kuin välimiesoikeuden (SIAC), 
yleensä sama henkilö ei tule määrätyksi välimieheksi. Ks. Singaporen järjestelmästä myös Castres Saint Martin: Arb-Med-
Arb service in Singapore International Mediation Centre. Asian Journal on Mediation 2015 s. 35–48, s. 44–48.

52 Ks. sovittelun suhteesta oikeudenkäyntiin mm. Ervasti – Nylund 2014 eri paikoin, erit. s. 180–185 ja 400–403.
53 Jo välimiesten aktiivinen prosessinjohto ja ”tutkiva ote” saattaa herättää epäilyksiä puolueettomuudesta. Ks. Ovaska 

2007 s. 194–195. Ks. myös Santtu Turunen: Välimiehen riippumattomuus ja puolueettomuus – käsitteellinen mahdottomuus. 
Saatavana: Edilex lakikirjasto/3337.pdf. 2006.
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käyttää yrityksen osaamisresursseja. Vakiintuneet 
liikekumppanit eivät välttämättä anna riidan häiri-
tä yhteistyötä, vaan asia ”ulkoistetaan” asiantunti-
joiden ratkaistavaksi. 

Mahdollista myös on käyttää portaalimallia niin, 
että yhteisen alun jälkeen osa kysymyksistä sovi-
tellaan esimerkiksi intressien pohjalta ja osa menee 
välimiesmenettelyyn asiantuntijaratkaisua varten.

6.3.2 Sama vai eri neutraali?

Arvioitaessa Med–Arb-mallia keskeinen seikka on 
se, vaihtuuko neutraali nivelkohdassa. Voiko siis 
sovittelijana toiminut henkilö jatkaa välimiehenä 
tai yhtenä välimiehistä? Oikeuskirjallisuudessa 
Med–Arb-mallin puhtaana muotona (”the truest 
form of Med–Arb”) pidetään sitä, että sama neut-
raali toimii sekä sovittelijana että välimiehenä.54

Mahdollinen on myös ketjukombinaatio Arb–Med 
(sama neutraali): välimiesmenettelyssä otetaan vas-
taan oikeudellinen argumentaatio ja näyttö, jonka 
jälkeen laaditaan välitystuomio, jota ei kuitenkaan 
ilmaista asianosaisille. Tämän jälkeen asianosaiset 
osallistuvat sovittelumenettelyyn. Jos sovittelussa 
ei päästä sovintosopimukseen, välitystuomio anne-
taan. Tässä mallissa on se ongelma, että ensin käy-
tetään (yleensä) kalliimpi ja raskaampi resurssi eli 
välimiesmenettely ja sen jälkeen siirrytään menet-
telyyn, jolla yleensä pyritään välttämään kalliimmat 
menettelyt. Välimies saattaa myös muuttaa mieltään 
kuultuaan luottamuksellista tietoa sovittelussa ja 
huomaa, ettei välitystuomio olekaan niin perusteltu 
kuin hän ensin ajatteli.55 Käytännössä Arb–Med ei 
liene tarkoituksenmukainen kombinaatio, mutta 
poikkeustilanteita saattaa olla, joihin menettely sopii.

Suomessa Risto Koulu on katsonut, että sovit-
telijan ja välimiehen rooleja ei kannata yhdistää 
samaan henkilöön. ”Tavallinen muunnelma, missä 
sovittelijasta tulee välimies ellei sovittelu onnistu, 
heikentää sekä sovittelun että lainkäytön laatua.” 
Koulu viittaa siihen, että tuomioistuinsovittelussa 

sovittelijana toiminut tuomari on esteellinen myö-
hemmässä oikeudenkäynnissä (RiitaSovL 15.2 §). 
Vaikka esteellisyysperuste ei sellaisenaan sovellu 
välimiesmenettelyyn, aiheuttaa se Koulun mukaan 
joka tapauksessa välitystuomion pätemättömyyden 
riskin.56

Onnistunut sovittelu perustuu luottamukseen 
sovittelijaa kohtaan. Jos sovittelija jatkaa ratkaisi-
jan roolissa, asianosaisille voi perustellusti syntyä 
epäilys siitä, että sovittelussa annetut luottamuk-
selliset tiedot vaikuttavat välitystuomioon. Tällöin 
romuttuu sovittelun pohja ja kumpikin prosessin 
muoto kärsii kombinoinnista. Luottamukselliset 
tiedot neutraalille saattavat olla vailla prosessitak-
tikointia tai päinvastoin laskelmoiden ja seuraavaa 
vaihetta silmällä pitäen annettuja.

Mahdollista on varata riidanratkaisuklausuulis-
sa kummallekin osapuolelle optio vaatia neutraa-
lin vaihtamista. Vaihtamista ei ehkä vaadita, jos 
sovittelussa ei ole ilmaistu mitään sellaista, joka 
aiheuttaa ongelmia ennakkoasenteen suhteen ja 
sovittelija on asiaan – ehkä monimutkaisiin tekni-
siin kysymyksiin – valmiiksi perehtynyt ja omaa 
siten valmiuden antaa välitystuomio suhteellisen 
kevyen välimiesmenettelyn päätteeksi. Lisäksi jos 
välimiehiä on kolme, joista yksi on toiminut sovit-
telijana, prosessien kontaminaatioriski laimenee.

Jossakin määrin ex parte -keskustelujen ongelmaa 
hälventää se, jos sovittelumenettelyssä on keskityt-
ty rakentamaan tulevaisuuden näkökulmasta kestä-
vää liikesuhdetta, jonka myötä akuutti riita ratkeaa. 
Siirtyminen välimiesmenettelyyn muuttaa näkökul-
man menneisyyteen ja siihen, mikä on laillinen rat-
kaisu riidassa. Sinällään tämä ei ole ongelma. Sovit-
teluvaiheessa asianosainen voi todeta: ”emme ole 
väärässä, mutta joustamme, jotta voimme realisoida 
tulevaisuudessa odottavan business-hyödyn”.

Jos asianosaiset sietävät sen, ettei edeltäneen 
sovittelun vaikutusta pystytä täysin kontrolloimaan, 

54 Ks. Baril – Dickey 2014.
55 Ks. mm. Roth 2009 s. 5.
56 Risto Koulu: Välityssopimus välimiesmenettelyn perustana. Edita 2008 s. 203. Suomessa on katsottu, että jos epäasial-

lista kommunikaatiota on tapahtunut välimiehen ja asianosaisen välillä, eikä asia ole vähäpätöinen, tulee välimiehen erota 
välittömästi. Kurkela – Uoti 1995 s. 63.
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he voivat luopua oikeudestaan vedota välimiehen 
ennakkoasenteeseen perustuvaan esteellisyyteen. 
Kuitenkaan tämä esteellisyysperustetta koskeva (in 
abstracto) luopuminen ei merkinne luopumista 
oikeudesta vedota siihen, että välimies on käyttänyt 
luottamuksellisia tietoja (in concreto) tavalla, joka 
rikkoo puolueettomuuden vaatimuksen. Vapautus 
esteellisyydestä ei automaattisesti merkitse huo-
jennusta puolueettoman toiminnan vaatimukseen 
nähden. Kumoamisriski jää siten leijumaan väli-
tystuomion ylle.

6.3.3 Luottamuksellisen tiedon neutralisointi 
välimiesmenettelyssä

Pelkkä neutraalia koskeva kielto käyttää 
luottamuksellista tietoa jää lopulta kontrollin 
ulkopuolelle. Neutraalin saattaa olla vaikeaa – 
vilpittömästä pyrkimyksestään huolimatta – pyyhkiä 
kaikkea kuulemaansa luottamuksellista tietoa pois 
mielestä.57

Yksi ajattelutapa luottamuksellisen tiedon ongel-
maan on se, että kun kumpikin osapuoli on saanut 
samanlaisen tilaisuuden ex parte -keskusteluun 
sovittelija-välimiehen kanssa sovitteluvaiheessa, 
katsotaan vaakakuppien olevan tasan. Tällainen 
epätietoisuuden tasapaino ei kuitenkaan korvaa 
kontradiktorisuutta ja kuulemisperiaatetta, joiden 
mukaan asianosaiset saavat tilaisuuden ilmaista 
näkemyksensä samoista kysymyksistä.

Ennakkoasenneongelma voitaisiin ajatella rat-
kaistavan niin, että sovittelijan jatkaessa välimie-
henä sallitaan sovittelussa saatuja tietojen käyttä-
minen välimiesmenettelyssä, jos asianosaiset suos-
tuvat saman neutraalin menettelyyn tästä tietoisina. 

Sveitsin sovittelusäännöissä on tällainen määräys.58 
Kun kuitenkaan tietoja ei saa hyödyntää puolueet-
tomuuden vaarantavalla tavalla, saattaa tämäkin 
malli johtaa ongelmiin ja välitystuomion 
kumoamiskanteeseen.

Eräs mahdollisuus ratkaista luottamuksellisen 
tiedon käyttöön liittyvä ongelma on jälkikäteinen 
disclosure, jossa asianosaiset sitoutuvat siihen, että 
välimiehenä jatkava sovittelija paljastaa toiselle 
osapuolelle luottamuksellisissa keskusteluissa 
annettuja tietoja siinä määrin kuin katsoo niiden 
olevan relevantteja välimiesmenettelyssä. Tällainen 
määräys tunnetaan Hong Kongin välimiesmenet-
telylaissa.59

Lain 32 §:n mukaan sovittelija voi jatkaa välimie-
henä, jos välityssopimuksessa on niin sovittu. Tällöin 
asianosaiset eivät voi vastustaa kyseisen henkilön 
toimimista välimiehenä yksin sillä perusteella, että 
hän toimi asiassa aikaisemmin sovittelijana. Väli-
miesmenettelyä lykätään sovittelun edistämiseksi. 
Sovittelijana toimiva välimies voi kommunikoida 
asianosaisten kanssa yhdessä tai erikseen ja on 
velvollinen pitämään saamansa tiedot luottamuk-
sellisina. Jos kuitenkaan sovintosopimukseen ei 
päästä, sovittelijana toimineen välimiehen tulee  ennen 
välimiesmenettelyn jatkamista ilmaista kaikille asi-
anosaisille niin paljon tietoja kuin hän katsoo mer-
kitykselliseksi välimiesmenettelyssä (“disclose to 
all other parties as much of that information as the 
arbitrator considers is material to the arbitral pro-
ceedings”).
Todettakoon, että Hong Kongin kansainvälinen väli-
mieskeskus (The Hong Kong International Arbitra-
tion Centre, HKIAC) ei ole käyttänyt lain sallimaa 
kombinaatiota, vaan keskuksen sovittelusäännöissä 
(14 kohta) päinvastoin kielletään sovittelijaa jatka-
masta muun muassa välimiehenä.60

57 Tähän on apukeinoja, kuten se, ettei sovitteluvaiheesta tehdä muistiinpanoja, saatikka pöytäkirjaa. Keino on kuitenkin 
rajallinen. Ks. tältä osin ja yleisemminkin sovitteluvaiheessa saadun tiedon merkityksestä jatkovälimiesmenettelyssä Berger 
1993 s. 450–452.

58 The Swiss Mediation Rules (SMR) 22 artikla. https://www.swissarbitration.org/files/50/Mediation%20Rules/English%20
mediation_20-06-2016_webversion_englisch.pdf Ks. myös Jeremy Lack: The New Swiss Rules of Commercial Mediation of 
the Swiss Chambers of Commerce and Industry: Possible Links to Arbitration. 2008 https://www.swissarbitration.org/files/489/
jl_2008_Swiss_Rules_Commercial_Mediation.pdf s. 120–124. 

59 CAP 609 Arbitration Ordinance, Hong Kong Ordinances. Ks. http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/609/ (käyty 19.7.2017).
60 http://www.hkiac.org/mediation/rules/hkiac-mediation-rules (1999) (käyty 19.7.2017).
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Toisaalta myös disclosure-malliinkin aina jää 
kysymys kontradiktorisuuden vaarantumisesta: 
onko välimies paljastanut relevantit seikat tavalla, 
joka kohtelee asianosaisia tasapuolisesti. Tapaa 
varmistua tästä ei ole.

Näyttää siis siltä, että saman neutraalin mallis-
sa jää puuttumaan viimekätinen kontrolli siitä, onko 
välimies hyödyntänyt ylipäätään tai epäasianmu-
kaisesti sovittelussa saamaansa luottamuksellista 
tietoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita saman neutraa-
lin Med–Arb-mallin kokonaan hylkäämistä vaan 
sitä, että valinnat tehdään riskeistä tietoisina. Toi-
saalta, jotta prosessi täyttäisi välimiesmenettelylain 
perusvaatimukset, on asianosaisten tullut saada 
tarpeellinen tilaisuus asiansa ajamiseen. Tästä edel-
lytyksestä ei voida luopua edes asianosaisten suos-
tumuksella, jos halutaan pitää kiinni siitä, että 
kyseessä on ulosottoperusteen tuottava välimies-
menettely. Avoimeksi kysymykseksi jää, onko  
asianosainen saanut tarpeellisen tilaisuuden ajaa 
asiaansa, jos sovitteluvaiheessa sovittelija on saanut 
asianosaisilta luottamuksellisena pidettävää tietoa, 
joka on voinut vaikuttaa tavalla tai toisella päätök-
sentekoon. Ainakin tällainen väite voidaan helpos-
ti tehdä.

Koska luottamuksellisen tiedon neutralisointi 
on vaikeaa jälkikäteen, voitaisiin ajatella, että ongel-
mien syntyminen estetään ennalta jo sovitteluvai-
heessa. Etenkin jos sovittelu on toteutettu ilman 
luottamuksellisia keskusteluja sovittelijan kanssa, 
ongelmia ei aiheudu samassa määrin saman neut-

raalin käyttämisestä kuin sovittelussa, jossa erillis-
neuvotteluja on käyty.61 Erillisneuvottelut ovat 
peräisin evaluatiivisesta sovittelusta, mutta erillis-
neuvotteluja käytetään tilannekohtaisesti myös 
fasilitatiivisessa sovittelussa.62

6.3.4 Saman neutraalin käyttämisen 
edellytyksistä

Yllä todetun perusteella en näe ehdotonta estettä 
käyttää saman neutraalin Med–Arb-menettelyä 
kaupallisissa riidoissa. Marc Blessing on todennut, 
että keskeisintä on neutraalin mandaatti. Sen 
mukaan rooli voi kasvaa niin, että hiljaisesta kuun-
telijasta voi tulla aktiivinen sovittelija, joka lopul-
ta päätyy välimiehenä ratkaisemaan asian.63 

Vaikka mandaatti olisi kunnossa, tulee asian-
osaisten saada edellä mainittu tarpeellinen tilaisuus 
ajaa asiaansa välimiesmenettelyssä. Esimerkiksi 
vaatimis- ja vetoamistaakkaa koskevista periaat-
teista ja kuulemisperiaatteesta ei voida luopua. Ei 
saa käydä niin, että välimiesoikeus kirjaa välitys-
tuomioon sellaisia velvoitteita ja seikkoja sovitte-
lumenettelyn perusteella, joita ei ole vaadittu tai 
joihin ei ole vedottu välimiesmenettelyssä.64 Näis-
tä prosessuaalisista perusperiaatteista ei voida tin-
kiä edes asianosaisten suostumuksella. Sovittelus-
sa on tyypillistä, että ”kakkua laajennetaan”, mut-
ta välimiesmenettelyssä tulee kurinalaisesti palata 
siihen, mitä on vaadittu, mihin on vedottu, mitä 
vastustettu ja mikä on todettu riidattomaksi.

61 Teoksessa Ervasti – Nylund (2014 s. 307–308 ja 310) pidetään erityisen ongelmallisena yhdistelmää erillisneuvottelut 
ja evaluointi, koska silloin osapuolet eivät voi kontrolloida, millä perusteella sovittelija antaa neuvoja tai evaluoi. Osa sovit-
telijoista kieltäytyy erillisneuvotteluista myös fasilitatiivisessa sovittelussa tai ilmoittaa ennen erillisneuvotteluja, ettei sitou-
du pitämään neuvotteluja luottamuksellisina.

62 Ks. Ervasti – Nylund – Salminen JJ Linna 2017 s. 24.
63 Marc Blessing: Introduction to Arbitration – Swiss and International Perspective. Swiss Commercial Law Series. Vol. 

10, 1999 s. 311. 
64 Oikeuskirjallisuudessa on mainittu esimerkkinä tapaus Bowden v. Weickert (Ohio Court of Appeals), jossa asianosaiset 

olivat saavuttaneet sovittelussa alustavan sopimuksen, jota ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan lopulliseksi sopimukseksi. 
Välimiehenä jatkanut sovittelija perusti välitystuomion sovittelusopimusluonnokseen, joka poikkesi alkuperäisestä sopimuk-
sesta ja vaateesta. Tuomioistuin kumosi välitystuomion, koska välimies oli käyttänyt siinä sovittelussa esiin tulleita seikkoja. 
Ks. lähemmin Kristen M. Blankley: Keeping a Secret from Yourself? Confidentiality When the Same Neutral Serves Both as 
Mediator and as Arbitrator in the Same Case. Baylor Law Review 2011 s. 317–367, s. 346–350 ja 366–367. Ks. puheena ole-
vista ongelmista myös Golann – Folberg 2011 s. 431.
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Kolmas keskeinen edellytys – mandaatin ja asi-
ansa ajamista koskevan tilaisuuden varaamisen 
lisäksi – on asianmukainen prosessimateriaali. 
Prosessimateriaali joudutaan joko kokoamaan 
uudestaan välimiesmenettelyssä taikka ilmaise-
maan, mitkä sovittelussa esiintuodut seikat esitetään 
välimiesmenettelyssä vaatimuksina ja väitteinä. 
Argumentit, jotka on esitetty sovintosopimustavoit-
teen saavuttamiseksi, eivät välttämättä ole edes 
evaluatiivisessa sovittelussa samat kuin ne, jotka 
esitetään ratkaisijalle. Etenkin siirtyminen intres-
sipohjaisesta fasilitatiivisesta sovittelusta välimies-
menettelyyn merkitsee sitä, ettei sama prosessima-
teriaali kelpaa. Se, että asianosaisille varattaisiin 
tilaisuus antaa pelkkä loppulausuntonsa, tarkoittaa, 
että välimiesmenettelyn tahdonilmaisut perustetaan 
sovintohakuisen menettelyn ”vieraaseen” aineis-
toon. Toisaalta, jos välimiesmenettelyn vaatimukset 
täyttävä prosessimateriaali koottaisiin jo sovittelu-
vaiheessa, aiheuttaisi se lisäkustannuksia, jotka 
jäisivät sovinnon syntyessä turhiksi.65 

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että saman 
neutraalin Med–Arb on hyväksyttävissä tietyillä 
parametreilla.66 Omasta mielestäni parametrit ovat 
yllä todetulla tavalla seuraavat: 1) mandaatti asian-
osaisilta toimia myös välimiehenä, ja mandaatti on 
”katkolla”, kun siirrytään välimiesmenettelyyn, 2) 
tarpeellinen tilaisuus ajaa asiaansa välimiesmenet-
telyssä, josta oikeudesta ei voida luopua, ja 3) pro-
sessimateriaalin kokoaminen niin, että se täyttää 
välimiesmenettelyn vaatimukset. Muussa tapauk-
sessa tulisi toimittaa kaksi erillistä, mutta perättäis-

tä menettelyä (ketjutus), ensin sovittelu, sitten väli-
miesmenettely, jossa yksikään välimiehistä ei ole 
sovitteluvaiheen sovittelija.

Oma kysymyksensä, jonka tarkempaan käsittelyyn 
tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta, on se, mitkä 
seuraavista Med–Arb-kombinaatioista sopivat par-
haiten yhteen:
– evaluatiivinen sovittelu – välimiesmenettely, 

jossa ratkaisu perustuu lakiin
– evaluatiivinen sovittelu – välimiesmenettely, 

jossa ratkaisu perustuu kohtuuteen67

– fasilitatiivinen sovittelu – välimiesmenettely, 
jossa ratkaisu perustuu lakiin

– fasilitatiivinen sovittelu – välimiesmenettely, 
jossa ratkaisu perustuu kohtuuteen.

Neutraalin vaihtaminen ei Suomessa välttämät-
tä ole niin suuri kysymys kuin esimerkiksi USA:ssa, 
jossa raskassoutuinen discovery-menettely näytte-
lee suurta osaa. Välimiesmenettelyn katsotaan lega-
lisoituneen USA:ssa muun muassa juuri pitkitty-
neen discovery-vaiheen vuoksi. Toisaalta myös 
sovittelun on nähty legalisoituneen, koska asiamie-
het ajavat päämiehensä asiaa sovittelussa.68 Asi-
anosaisten asiamiehet toimivat sovitteluvaiheessa 
kuten kyseessä olisi välimiesmenettely, mutta asi-
an ollessa vasta sovitteluvaiheessa asiamiesten sal-
litaan toimia heikomman eettisen sääntelyn alai-
suudessa kuin välimiesmenettelyssä.69 Esimerkik-
si Brian Pappas on vakuuttunut siitä, että Med–Arb 
ei ainakaan amerikkalaisessa muodossaan tyydytä 
sovittelun perusarvoja sovittelijan neutraalisuudes-
ta, asianosaisten itsemääräämisoikeudesta ja luot-
tamuksellisuudesta – eikä välimiesmenettely puo-

65 Ks. myös Brian A. Pappas: Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution. Harvard Negotiation Law 
Review 2015 s. 157–203, s. 202.

66 Ks. Fan: The Risks of Apparent Bias When an Arbitrator Act as a Mediator - Remarks on Hong Kong Court’s Decision 
in Gao Haiyan, Yearbook of Private International Law, Vol. 13, 2011, s. 535–556 (saatavilla: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2130361). Kirjoituksessa Fan käsittelee Gao Haiyan -tapausta, jossa Hong Kongin tuomioistuimet 
joutuivat arvioimaan, perustuiko välitystuomio epäasianmukaisesti edeltävään sovitteluun.

67 Niin sanottu ex aequo et bono -perusteinen välimiesmenettely (ks. VML 31.2 §). Ks. myös amiable compositeur -ehdos-
ta ja lex mercatoriasta ratkaisperusteina mm. Risto Ovaska: Välimiesmenettely – kansallinen ja kansainvälinen riidanratkai-
sukeino. Edita 2007 erit. s. 223–226.

68 Ks. Pappas Harvard Neg. L. R. 2015 s. 161 ja 165–166. Ks. myös http://www.constructiondisputes-cdrs.com/about%20
MEDIATION-ARBITRATION.htm

69 Jacqueline Nolan-Haley: Mediation: The ”New Arbitration”. Harvard Negotiation Law Review 2012 s. 51 (saatavilla: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1713928).
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lestaan täytä vaatimuksia välimiehen puolueetto-
muudesta, oikeudenmukaisesta prosessista tai väli-
tystuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta.70

Suosituksena voisi olla se, että Med–Arb-menet-
telyssä käytetään vaihdettavan neutraalin mallia, 
paitsi jos edeltävä sovittelu sopii metodiltaan eri-
tyisen hyvin välimiesmenettelyn ensiprosessiksi ja 
menettely täyttää edellä mainitut kolme kriteeriä. 
Sovittelu saa ryhtiä välimiesmenettelyn 
lopullisuudesta ja toisaalta välimiesmenettelyyn 
yhdistyy joustava osio, jossa asianosaiset voivat 
vielä kontrolloida lopputulosta. Näin toteutuu pro-
sessikombinaatioiden ”amerikkalainen unelma”, 
jossa menettelyt hyötyvät toinen toisistaan.71 Näi-
tä hyötyjä ei kannata jättää käyttämättä silloin, kun 
kombinaatiosta ei aiheudu ongelmia.

6.4 Med–MiniArb

Kaupallisissa riidoissa ei ole aina tarpeen varmistaa 
sovintosopimuksen rajat ylittävää täytäntöönpano-
kelpoisuutta, koska ammattimaisesti toimivat yhtiöt 
hoitavat säännönmukaisesti velvoitteensa, jos ovat 
siihen itse sitoutuneet sovintosopimuksessa.72 Jos 
kuitenkin halutaan varmistaa täytäntöönpanokel-
poisuus, tarjoaa välimiesmenettely ”minimuotoi-
sena” (MiniArb) keinon siihen. Toinen mahdolli-
suus saavuttaa ulosottoperusteen status on vahvis-

tuttaa sovintosopimus RiitaSovL:n mukaisesti 
käräjäoikeudessa. Tämä tuottaa kuitenkin rajat 
ylittävän täytäntöönpanokelpoisuuden ainoastaan 
Euroopan unionin alueella Bryssel I -asetuksen 
(EU) N:o 1215/2012 mukaisesti73  toisin kuin väli-
tystuomio, joka saa New Yorkin yleissopimuksen 
mukaisen laajan täytäntöönpanokelpoisuuden. 
Med–MiniArb-menettelyssä erityiseksi ongelmak-
si ei muodostu saman neutraalin malli, koska väli-
miehenä jatkavan sovittelijan tehtävä on vain tar-
kistaa sovinnon vahvistamisen edellytykset, toisin 
sanoen lähinnä se, ettei sovinto ole lainvastainen, 
ja kirjata sovintosopimus välitystuomioksi.

Hieman epäselvää tosin on, millä ehdoilla sovinto-
sopimus täyttää New Yorkin konvention vaatimukset. 
Yleisesti katsotaan – joskaan kantaa ei voida pitää 
täysin riidattomana – että jos sovintosopimus päät-
tää jo aloitetun välimiesmenettelyn, toisin sanoen 
sopimus on tehty vireillä olleessa välimiesmenette-
lyssä, välitystuomioon kirjattu sovintosopimus täyt-
tää konvention edellytykset.74 Sen sijaan sellaisen 
sovittelijan, joka on vasta latentisti välimies, sovit-
teluvaiheessa ”vahvistama” sovintosopimus ei täyt-
täne konvention edellytyksiä.75

Mainittakoon selvyyden vuoksi, että Bryssel I -ase-
tus ei sovellu välitystuomioiden tunnustamiseen ja 
täytäntöönpanoon.76 Sen sijaan vahvistetut sovinto-
sopimukset (court settlements) kuuluvat Bryssel I 
-asetuksen soveltamisalaan.77

70 Pappas Harvard Neg. L. R. 2015 s. 160 ss.
71 Pappas (Harvard Neg L. R. 2015 s. 168) on käyttänyt ilmaisua ”gain efficiency by utilizing each other’s natural advan-

tages”.
72 Taivalkoski on todennut olevan jossakin määrin yllättävää, kuinka paljon sovintosopimuksen kansainvälinen täytäntöön-

panokelpoisuus on saanut huomiota osakseen. Taivalkoski DL 2001 s. 713. Ks. myös Pappas Harvard Neg. L. R. 2015 s. 169, 
jossa hän huomauttaa: ”mediation does not have an ”inherent” problem with finality – – By definition, mediation is a consen-
sual process that is not designed to impose finality.” 

73 Todettakoon, että tuomioita koskeva yleissopimus on ollut valmisteilla vuodesta 2012. Ks. HCCH (Hague Conference 
on Private International Law). https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments

74 Ks. Klaus Peter Berger: International Economic Arbitration 1993 s. 582. Ks. myös Strong JLP 2014 s. 36 ja de Vera 
CJAL 2004 s. 161.

75 Strong on maininnut, että kansainvälisen kaupan riitaisuudet ohjautuisivat nykyistä suuremmassa määrin sovitteluun, 
jos sovintosopimukset olisivat yhtä helposti ja varmasti täytäntöönpanokelpoisia kuin välitystuomiot. Strong JLP 2014 s. 38.

76 Ks. lähemmin Tuula Linna: Bryssel I -asetuksen ja välimiesmenettelyn suhde: välityssopimuksen suojaaminen kanne-
kieltomääräyksellä (anti-suit injunction)? Defensor Legis 2016 s. 178–195.

77 Vahvistettu sopimus voi olla sopimus, jonka tuomioistuin on (erikseen) hyväksynyt tai sovintosopimus, joka on tehty 
prosessin kuluessa tuomioistuimessa. Ks. Andrew Dickinson – Eva Lein: The Brussels I Regulation Recast. Oxford Universi-
ty Press 2015 s. 105–106. 
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6.5 Lyhyesti muista kombinaatioista

Sitova sovittelu (Binding Mediation) eroaa Med–
Arb-prosessista sikäli, että ensin mainitussa sovit-
telijana toiminut tekee ratkaisun sovittelun päät-
teeksi ilman varsinaista välimiesmenettelyä, jos 
asianosaiset eivät päässeet sovintosopimukseen. 
Etuna on nopeus ja lopullisuus, mutta huonot puo-
let ovat samat kuin kaikissa saman neutraalin mal-
leissa. Kun välimiesmenettelyvaihetta ei ole lain-
kaan, tekee sovittelija ratkaisun sellaisen aineiston 
pohjalta, joka on esitetty sovittelutarkoituksessa. 
Kuten todettiin, tällainen ”prosessimateriaali” ei 
täytä välimiesmenettelyn vaatimuksia. Menettelys-
sä myös yleensä jää syntymättä ulosottoperuste. 
Asianosaiset saattavat lisäksi sovittelemiseen kes-
kittymisen sijaan ryhtyä ajamaan asiaansa ratkai-
sijan edessä, jolloin sovittelun edut menetetään.

Lievempi muoto on Mediator’s proposal -menet-
tely, jossa sovittelijalla ei ole lopullista päätösval-
taa. Sovittelija tekee asiassa sovintoehdotuksen 
kummallekin osapuolelle ensin luottamuksellises-
ti erikseen, jolloin kumpikin osapuoli saa tilaisuu-
den hylätä ehdotuksen yksityisesti. Tämä menette-
ly on USA:ssa suhteellisen yleinen, koska sen ei 
– asianmukaisesti toteutettuna – katsota sisältävän 
erityisiä ongelmia.78 Malli sopinee erityisen hyvin 
silloin, kun sovitteluvaihe ei ole ollut niinkään int-
ressipohjainen vaan juridinen tai tekninen. Malli 
on lähellä evaluatiivista sovittelua.

Co-Med–Arb-mallissa sekä sovittelija että väli-
mies ovat mukana alkuprosessissa, jossa kuullaan 
asianosaiset ja vastaanotetaan näyttö ja asiakirjat. 
Tämän jälkeen siirrytään luottamukselliseen sovit-

teluvaiheeseen ja välimies astuu syrjään. Jollei 
sovittelu johda tulokseen, siirrytään välimiesme-
nettelyyn. Välimies välttyy ennakkoasenteilta, kos-
ka sovittelija ei saa ilmaista välimiehelle, mitä 
sovittelussa on tullut esille. Sovittelija jatkaa ”sha-
dow-sovittelijana”, toisin sanoen on valmiudessa 
ottaa asian tai yksittäisiä kysymyksiä takaisin sovit-
teluun.79 Menettelyyn liittyy tuntuvia kustannuksia, 
joten sitä käytetään etupäässä vaikeissa moni-asi-
anosaistilanteissa.80

7 Lopuksi

Erilaiset ADR-kombinaatiot ovat jo vakiintuneet 
”maailmalla”, eikä niillä ole enää uutuusarvoa. 
Suomessa sen sijaan edes neljännesvuosisadan ikäi-
sen välimiesmenettelylain uudistamista ei ole saa-
tu käyntiin.

Todettakoon, että esimerkiksi UNCITRALin piiris-
sä on kehitteillä online Med–Arb-järjestelmä.81 Jos 
haluamme olla mukana kärkijoukoissa, katseet tuli-
si kääntää myös laajan keinovalikoiman tarjoavaan 
e-courthouse-ajatteluun.

ADR-kombinaatioiden yleisiä pro- ja contra-
argumentteja konkreettiseen tapaukseen soveltaen 
asianosaisten ja heidän avustajiensa tulisi tehdä 
konfliktinratkaisuklausuulien kohdalla tietoisia 
valintoja siitä, mikä on kyseisessä tapauksessa tar-
koituksenmukaisin menettely. Asianosaisten ja 
asiamiesten tulisi pyrkiä ennakoimaan riidanrat-
kaisumalli jo sopimusvaiheessa, jolloin kumpikin 
osapuoli on vielä yhteistyöhaluinen.82 Riidan syn-
nyttyä saattaa jommankumman asianosaisen int-
ressissä olla, että riitaa ei saada ratkaistuksi no-

78 Ks. mm. Roth 2009 s. 5 ja Baril – Dickey 2014 s. 8.
79 Ks. mm. Roth 2009 s. 7 ja Baril – Dickey 2014 s. 8.
80 Ks. mm. Roth 2009 s. 6 ja Baril – Dickey 2014 s. 8.
81 Työryhmä III:n työtä voi seurata osoitteesta http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dis-

pute_Resolution.html. Ks. aihepiiristä erityisesti kuluttajakysymyksissä Dafna Lavi: Three is not a crowd: Online mediation-
arbitration in business to consumer internet disputes. University of Pennsylvania Journal of International Law 2016 s. 871–941, 
s. 911-941. Ks. myös Mohamed S. Abdel Wahab: ODR and e-Arbitration – Trends & Challenges. Mediate.com. 2013 http://
www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice18.cfm (käyty 20.7.2017).

82 Yrityksellä olisi hyvä olla ennalta harkittu riidanratkaisuohjelma. Ks. yritysten riidanratkaisuohjelmista osana yrityksen 
corporate governancea Anna-Liisa Autio: Lainkäyttö yritysten riidanratkaisussa. Lakimiesliiton Kustannus/Kauppakamari 
2014 mm. s. 99–100 ja 170 sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat riidanratkaisumekanismin valintaan s. 295–298.
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83 Ks. vaikeuksista sopia riidanratkaisukeinosta riidan syntymisen jälkeen mm. Haydock Wm. Mitchell L. Rev. 2000  
s. 764.

84 Esimerkiksi Flake on todennut, että jos partit ja heidän asiamiehensä ymmärtävät hybridimallin edut ja haitat ja muut 
kombinaatioon liittyvät nyanssit, hybridimalli saattaa olla äärimmäisen tehokas riidanratkaisukeino. Flake 2016 s. 2. 

85 Instituuttien olisi hyvä tarjota hinnasto erilaisille ”pakettiratkaisuille”. Esimerkiksi MiniArb-palvelu sovittelun päätteek-
si olisi merkityksellistä, jotta päästään New Yorkin yleissopimuksen piiriin. Vertailun vuoksi todettakoon, että ICC:n 
välimiesmenettelysääntöjen liitteen III 12 kohdan mukaan, jos sääntöjen mukainen sovittelu on edeltänyt välimiesmenettelyä, 
puolet sovittelussa maksetuista ICC:n hallinnollisista kustannuksista hyvitetään välimiesmenettelyn hallinnollista kustannuk-
sista. Vastaavasti sovittelusäännöissä määrätään (liite, 4 kohta), että jos ICC välimiesmenettely on edeltänyt sovittelua, väli-
miesmenettelyn vireillepanomaksu hyvitetään sovittelun hallinnollisista kustannuksista, jos välimiesmenettelyn kokonaiskus-
tannukset ovat ylittäneet raja-arvon (7 500 US dollaria).

86 Taivalkoski DL 2017 s. 190–191.
87 Sama vaatimus koskee luonnollisesti oikeudenkäyntiä. Ks. Autio 2014 s. 305–306. Matti Kuuliala on osuvasti todennut, 

että ”erilaisia sovintoa edistäviä prosessimuotoja ja menettelytapoja tarvitaan ja niille kullekin on oma käyttöalansa”. Matti 
Kuuliala: Sovinto tuomioistuimessa – oikotie riidan ratkaisuun? Lakimies 2012, s. 1105–1123, s. 1122.

88 Pappas Harvard Neg. L. R. 2015 s. 159. Ks. myös Lack 2008 ja Nolan-Haleyn artikkeli, jonka otsikko on Mediation: 
The ”New Arbitration”.

peasti ja tehokkaasti.83 Valinta kannattaa siis tehdä 
ajoissa ja ennakkoluulottomasti, mutta huolella 
miettien. Keskeistä on asianosaisten ymmärrys esi-
merkiksi ketjutus- ja hybridimallien hyvistä ja huo-
noista puolista käsillä olevassa tapauksessa: jos 
hyvät puolet ovat huonoja painavammat, ei kanna-
ta jättää sopivaa riidanratkaisumallia hyödyntämät-
tä.84 Keskeistä on, että tällaiselle suunnittelulle 
kehitetään valikoima turvallisia malliklausuuleja 
eri yhdistelmistä ja että niitä vastaavia palvelupa-
ketteja on tarjolla.85

Erityisesti kaupallisissa riidoissa prosessin valin-
ta edellyttää kustannus-hyötyanalyysia. Petri Tai-
valkosken mukaan liikeyrityksen tulisi kyetä perus-
telemaan se, että oikeudelliset toimet ovat talou-
dellisesti rationaalisia lyhyellä tai pitkällä tarkas-
telujaksolla (riskit, kesto, kustannukset ja hoitami-
seen yritykseltä vaadittu aika). Asianajajan ei tule 
rajoittua tarkastelemaan vain jutun juridiikkaa, vaan 
konfliktianalyysiä käyttäen ”polku on mietittävä 
loppuun asti”.86

Prosessien evoluutio tulisi tunnistaa. Tietynlai-
nen luonnonlaki saattaa olla, että prosessit kehit-

tyessään oikeudellistuvat ja samalla kangistuvat. 
Seurauksena joudutaan jälleen etsimään uusia vaih-
toehtoja. Niinpä vaikka Med–Arb-prosessia ja mui-
ta kombinaatioita kehitettäisiin, tulee huolehtia 
myös perinteisen välimiesmenettelyn kustannus-
tehokkuudesta.87 USA:ssa sovittelusta on tullut 
aikaisempaa evaluatiivisempi ja kaksiasianosais-
suhteisempi – ja välimiesmenettely puolestaan 
muistuttaa yhä enemmän raskasta oikeudenkäyn-
tiä.88 Uusia mahdollisuuksia on jouduttu hakemaan 
prosessien kombinaatioista.

Prosessien design oikeudellisten palvelujen 
muotoiluna edellyttää lisää tutkimustietoa ja tur-
vallisia malliklausuuleja. Muussa tapauksessa käy 
niin, että epäselvien riidanratkaisuklausuulien vuok-
si joudutaan käymään ensimmäinen prosessikierros 
siitä, miten riidellään siitä, mistä riidellään.

Tuula Linna
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