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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

”Oikeudenkäyntiprosessi tulee olemaan kallis.  

Vaikka sen voittaisikin, niin kaulusköyhällistöllä ei ole siinä mahdollisuuksia.” 

Näin toteaa YLE Uutisten sivuilla syyskuussa 2016 julkaistussa A-Studion teettämässä 

haastattelussa Juhani Mantsinen. Mantsinen kuuluu niiden sotkamolaisten 

maanomistajien joukkoon, joiden tilukset sijaitsevat Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-

alueelta valuvien kaivosvesien saastuttaman järven rannalla. Maanomistajat ovat 

joutuneet perumaan vahingonkorvausvaateensa koskien heille kaivosonnettomuuden 

vuoksi aiheutuneita ympäristövahinkoja, sillä oikeudenkäyntikuluriski on liian suuri.1 

Oikeudenkäyntikulujen määrät ovat kohonneet erityisesti vuoden 1993 

alioikeusuudistuksen jälkeen. Tuomariliitto on antanut ehdotuksen työryhmän 

perustamista oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi ja niiden oikeudenmukaisen 

jakautumisen parantamiseksi. Ehdotuksessaan Tuomariliitto totesi, että vuoden 1993 

alioikeusuudistus ja 1999 vuoden oikeudenkäyntikuluja koskevat uudistukset eivät ole 

onnistuneet tavoitteessaan hillitä oikeudenkäyntikuluja.2 Ratkaisuksi ongelmaan 

Tuomariliitto ehdotti työryhmän perustamista asian eteenpäinviemiseksi. 

Oikeudenkäyntikulut voivat perinteisessä tuomioistuinmenettelyssä nousta kohtuuttoman 

suuriksi, jopa varsinaisen riideltävän pääoman yli. Jos intressinhaltijan3 vaatima 

vahingonkorvaus ei määrältään ole merkittävä, on varsinkin yksityishenkilö korkeiden 

oikeudenkäyntikulujen uhan vuoksi usein pakotettu sopimaan asia tai luopumaan 

vahingonkorvausvaateestaan.4 Tällaisia kulukysymysten vuoksi tuomioistuimen 

ulkopuolelle jääviä määrältään vaatimattomia vaatimuksia esiintyy esimerkiksi 

kuluttajariidoissa, sosiaaliturva-asioissa ja ympäristövahinkoasioissa.  

                                                           
1 YLE Uutiset 17.9.2016, vierailtu 21.12.2017. 
2 Tuomariliiton ehdotus työryhmän perustamista oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi ja niiden 

oikeudenmukaisen jakautumisen parantamiseksi, 9.8.2017 sekä Ervasti 2006, s. 601,613. 
3 Käsitettä ”intressinhaltija” ei ole vakiintuneesti käytetty suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Se 

kuitenkin sopii kuvaamaan yleisellä termillä hyvin nimenomaan ryhmäkanneasioissa oikeussubjektia, joka 

intressinsä vuoksi olisi oikeutettu liittymään ryhmän jäseneksi, mutta ei vielä ole ryhmään liittynyt. Kts. 

Koulu 2/2017, s. 37-38. 
4 Koulu 1/2017, s. 15.  
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Suomalaisen oikeusjärjestelmän tarjoamat oikeussuojakeinot painottavat yksilöllistä 

oikeusturvaa. Yksittäinen kansalainen hakee Suomessa oikeussuojaa yleisessä 

tuomioistuimessa käytävässä oikeudenkäynnissä, joka on etenkin yksityishenkilöille 

hyvin kallis ja monimutkainen väylä. Oikeudenkäyntikulujen ongelma on tunnustettu 

laajalti, ja perinteinen oikeudenkäyntimenettely on nähty riittämättömäksi keinoksi 

vastaamaan kansalaisten oikeussuojatarpeisiin.5 Osapuolten välisten taloudellisten ja 

henkisten voimavarojen epäsuhta aiheuttaa myös sen, että vahingonkärsijä on 

oikeudenkäynnissä ja mahdollisissa sovintoneuvotteluissakin usein toiseen osapuoleen 

nähden alakynnessä. 

Ympäristövahinkojen korvaamisasioiden joukossa esiintyy tapauksia, joissa on kyse 

kollektiivisesti prosessikelpoisista, laajalle joukolle hajaantuneista intresseistä.6 

Vaatimukset voivat usein olla liian pieniä käsiteltäväksi yksittäisinä vaatimuksina 

siviilioikeudenkäynnissä. Intressinhaltijoiden joukkoon mahtuu yksilöitä monenlaisista 

lähtökohdista ja olosuhteista, ja heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa käydä oikeutta 

tuomioistuimessa vaikuttavat erilaiset taloudelliset ja henkiset tekijät. 

Ympäristövahinkoasioissa neuvotteluosapuolten resurssit ovat usein epätasapainossa. 

Tällaisille kollektiivisille korvausvaatimuksille ei ole olemassa tehokasta 

oikeussuojakeinoa. 

Suurempaa joukkoa koskettavia hajautuneita intressejä voitaisiin käsitellä kollektiivisin 

oikeussuojakeinoin, esimerkiksi ryhmäkanteella. Ryhmäkanteella usean henkilön 

vaatimukset samaa vastaajaa vastaan voidaan käsitellä samassa oikeudenkäynnissä 

ryhmän edustajan toimiessa kantajana. Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettavan 

tuomion oikeusvoima ulottuu ryhmän jäseniin, jotka eivät kuitenkaan ole jutussa 

asianosaisina. Tällöin he eivät myöskään ole vastuussa oikeudenkäyntikuluista. 

Vaikka ryhmäkanneinstituutio on ollut olemassa Pohjoismaissa jo yli vuosikymmenen 

ajan, ei se ole vakiinnuttanut asemaansa oikeusjärjestelmässä. Suomalainen 

prosessilainsäädäntö mahdollistaa vain hyvin supistetun version ryhmäkanteesta 

ainoastaan kuluttaja-asioissa. Vaikka laki on ollut voimassa jo yli kymmenen vuotta, ei 

yhtäkään ryhmäkannetta ole maassamme nostettu. Lakia on moitittu tehottomaksi ja 

rajoitetuksi, ja muun muassa Kuluttajaliitto on maaliskuussa 2017 tiedottanut vaativansa 

                                                           
5 kts. Koulu 1/2017, s. 107. 
6 Wihuri 1992, s. 56. 
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Euroopan komissiolta direktiiviä laajasta ryhmäkanneoikeudesta. Kuluttajaliitto on 

ilmoittanut myös tekevänsä oikeusministeriöön lakialoitteen järjestelmän 

laajentamisesta.7  

Viimeistään Talvivaaran kaivosonnettomuus on osoittanut, että laajojen 

ympäristövahinkojen varalle tulisi Suomessakin olla toimiva kollektiivista oikeussuojaa 

tarjoava korvausjärjestelmä. Keskisuomalaisen pääkirjoitus 9.8.2015 summaa hyvin 

järjestelmässä olevan ongelman ytimen: "Koska ryhmäkanteen mahdollisuutta ei ole, 

jäävät yksityiselle ihmiselle koituneet ympäristöhaitat usein korvaamatta – ja yrityksen 

tai toimijan ympäristövastuu tältä osin kantamatta."8  

Tämän tutkielman valmistuessa kysymys ympäristöryhmäkanteesta elää 

murrosvaihettaan. Tutkielmani aihetta pohtiessani otin osaa Suomen luonnonsuojeluliitto 

ry:n 10.3.2017 järjestämään ympäristöoikeuden seminaariin ”Minne menet 

ympäristöoikeus?”, jossa käytiin keskustelua ryhmäkannetarpeesta 

ympäristövahinkoasioissa ympäristöoikeuden professori Kai Kokon aloitteesta. Ehdotus 

herätti seminaariyleisössä sekä kannatusta että eriäviä mielipiteitä9, ja niin se tekee myös 

seminaaritilan seinien ulkopuolella median, elinkeinoelämän, lainsäätäjien ja 

oikeusoppineiden taholla 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille kattavasti ratkaisukeinoja ryhmäkannelain 

kehittämiseen erityisesti ympäristövahinkojen ryhmäkanteen säätämistä varten. Se pyrkii 

vastaamaan kysymykseen, onko Suomessa tarvetta ottaa käyttöön ympäristövahinkoja 

koskeva ryhmäkannetta, ja jos on, millaisena se kannattaisi toteuttaa. 

Varsinaisena tutkimuskysymyksenä on voimassaolevan ryhmäkannelain soveltamisalan 

laajentaminen ympäristövahinkojen korvaamisasioihin, ja tässä uudistuksessa huomioon 

otettavat seikat. Tutkielma keskittyy erityisesti ryhmäkanteen prosessuaalisiin haasteisiin 

kollektiivisena oikeussuojakeinona. Tutkielma pyrkii löytämään ratkaisuehdotuksia 

ryhmäkannelain lainsäädäntövaiheessa ja yleisesti kollektiivisissa 

oikeussuojakysymyksissä esille tulleisiin ongelmiin koskien erityisesti eri 

                                                           
7 Uutissuomalaisen uutinen on julkaistu mm. MTV:n verkkosivuilla 30.3.2017. Vierailtu 21.12.2017. 
8 Keskisuomalainen 9.8.2015, vierailtu 21.12.2017. 
9 Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ympäristöoikeuden seminaari on taltioitu kokonaisuudessaan.  
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ryhmäkannetyyppejä, ryhmäkanneprosessin monimutkaisuutta ja pitkää kestoa sekä 

ryhmäkanteiden rahoitusta.  

Ryhmäkanteeseen nimenomaan ympäristövahinkojen näkökulmasta keskitytään aiheen 

ajankohtaisuuden ja kirjoittajan henkilökohtaisten kiinnostusten kohteiden vuoksi. 

Ympäristöoikeudellisesta latauksestaan huolimatta tämä pro gradu -tutkielma katsoo 

tutkimuskysymystä sen prosessioikeudellisesta näkökulmasta. Muut 

ympäristöoikeudelliset riita-asiat on rajattu tutkimuskysymyksen ulkopuolelle, sillä 

suorituskanteet ovat etenkin ryhmäkanteiden osalta mielenkiintoisimpia tutkittavia. 

Nostettaessa esimerkiksi kieltokanne meluhaittaa aiheuttavan toiminnan kieltämiseksi, 

ovat asian ratkaisun vaikutukset tosielämässä samat riippumatta siitä, onko kyseessä ollut 

yhden henkilön nostama yksittäinen kanne vai usean henkilön puolesta ajettu 

ryhmäkanne. Kannevaatimus vaikuttaa menestyessään täysin samalla tavalla 

vaikutusalueeseensa. Ryhmäkanteella kieltovaatimuksia voidaan kannattavammin esittää 

yhdessä suoritusvaatimusten kanssa samassa ryhmäkanteessa. Monet tutkielmassa 

pohdittavat kysymykset soveltuvat ryhmäkanteisiin oikeudenalasta riippumatta, mutta 

niitä on pohdittu erityisesti ympäristövahinkoja ajatellen. Tässä tutkielmassa keskitytään 

ryhmäkannemahdollisuuteen siviiliprosessissa, mutta järjestelmä olisi periaatteessa 

mahdollista ulottaa myös hallintomenettelyyn.10  

Tutkielma tekee katsauksen ruotsalaiseen ryhmäkannejärjestelmään, jossa ryhmäkanne 

voidaan nostaa kaikissa yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa 

ympäristöasiat mukaan lukien. Vertailukohde valittiin samanlaisen oikeuskulttuurin 

vuoksi, ja sen sovittamista Suomeen on tuotu esille oikeuskirjallisuudessa myös 

aiemmin.11 Tästä syystä muut oikeusjärjestyksiin ei tässä tutkimuksessa paneuduta. 

Ruotsin ryhmäkannelaki, lag om grupprättegång, tuli voimaan 1.1.2003. Ruotsissa 

ryhmäkannemenettely on mahdollinen kaikissa yleisten tuomioistuimien toimivaltaan 

kuuluvissa asiaryhmissä, jotka käsitellään rättegångsbalkenin mukaisessa menettelyssä, 

mukaan lukien ympäristövahinkojen korvausasiat.12 GrL säätelee 

ryhmäkannemenettelyyn liittyviä menettelyllisiä erityiskysymyksiä, muuten asioiden 

käsittelyyn sovelletaan RB:n säännöksiä. Ympäristöriitojen kohdalla muutamasta 

                                                           
10 kts. Wihuri 1992, s. 19-20. 
11 kts. Hepola 2005, s. 96. 
12 Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät ne asiat, jotka tulevat vireille yleisessä tuomioistuimissa 

kuuluvissa riita-asioissa, mutta joissa valitustuomioistuimena on erityistuomioistuin, esimerkiksi 

työtuomioistuin tai markkinatuomioistuin. 
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kanneoikeutta koskevasta seikasta löytyvät säännökset miljöbalkenista, jotka ovat 

ensisijaisia GrL:n yleissäännöksiin nähden. 

 

1.3 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen lähteet 

Lainoppi on tämän tutkielman perustana oleva metodi. Tutkimuksessa on hyödynnetty 

erityisesti lainvalmistelutöitä ja pohjoismaisen ryhmäkannejärjestelmän ”isän”, Per 

Henrik Lindblomin perusteoksia sekä Risto Koulun de lege ferenda –painotteisia 

kollektiiviseen oikeussuojaan keskittyviä teoksia. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa 

lainoppi eli oikeusdogmatiikka on johtava ja yleisin tutkimusmetodi. Lainopin tehtävinä 

on perinteisesti pidetty voimassaolevien oikeussääntöjen tulkintaa sekä oikeussäännösten 

systematisointia. Teoreettinen lainoppi systematisoi oikeussäännöt erottelukykyiseksi 

käsitteistöksi, jota käytännöllinen lainoppi puolestaan hyödyntää selvittäessään tulkinta- 

ja lainsoveltamiskysymyksiä.13 Vaihtoehtoinen lainoppi näkee lainopin aina 

arvolatautuneena tutkimussuuntana, joka uskoo poikkitieteellisyyteen ja muiden 

yhteiskuntatieteiden teorioiden ja tulosten hyödyllisyyteen oikeustieteellisessä 

tutkimuksessa. Wilhelmsson on huomioinut, että lainopillisessa tutkimuksessa tulisi 

ymmärtää, että oikeus on arvotaustansa osalta täynnä ristiriitoja. Oikeusaineiston taustalla 

olevat arvot ja tavoitteet ovat ainoastaan johtaneet yhden systeemin muodostumiseen 

useampien mahdollisuuksien joukosta. Vaikka oikeuden ristiriitaisuuden hyväksyminen 

ei merkitse lainopin merkittävyyden heikkenemistä, on hyväksyttävä, ettei esimerkiksi 

uutta oikeussysteemiä voida rakentaa oikeuden sisältä käsin.14 Ryhmäkanteiden osalta 

Suomen voimassaoleva oikeus ei ole paras mahdollinen ryhmäkannesysteemi. Näin ollen 

ratkaisua lain epäonnistumiseen ei kannata hakea yksinomaan lain sisältä 

tulkintakysymyksiin vastaamalla. Päinvastoin, nykyiseen ryhmäkannelakiin 

vaikuttaneiden omia intressejään ajaneiden elinkeinoelämän edustajan painostuksen 

vuoksi lakia tulee lähestyä hyvin kriittisesti. 

Tämä lainoppia hyödyntävä tutkielma on kuitenkin vielä vahvemmin oikeuspoliittinen de 

lege ferenda –ajatteluun pohjautuva katsaus ryhmäkannelain soveltamisalan 

ulottamisesta ympäristövahinkoihin. Oikeuspoliittinen tutkimus on avoimesti 

                                                           
13 Aarnio 1997, s. 35-53. 
14 Wilhelmsson 1997, s. 340-345.   
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tavoitteellinen ja kriittinen tutkimussuunta, joka kyseenalaistaa voimassaolevaa oikeutta 

ja pyrkii osoittamaan muutosta kaipaavia seikkoja.15 Linnan määritelmän mukaan 

oikeuspoliittisen tutkimuksen tunnusmerkit ovat tutkimustehtävän liittyminen 

nimenomaan lain säätämiseen, ja tutkimustulosten mahdollinen hyödynnettävyys 

lainsäädäntöprosessissa. Oikeuspoliittisen tutkimuksen tehtävät voidaan jakaa Linnan 

systematisoinnin mukaan seuraavasti lainsäädäntöprosessin kuvaamiseen ja 

selittämiseen, lakitekstin vaikutusten kuvaamiseen ja selittämiseen sekä tarvittavan 

lainsäännöksen justifioimiseen. Justifioimisella Linna tarkoittaa tavoite- ja 

keinovaihtoehtojen esittämistä ja systematisointia säännöksen ongelmakohtien 

selvittämiseksi. Kartoitetut vaihtoehdot tulee myös perustella. Tämä oikeuspoliittisen 

tutkimuksen laji tunnetaan myös nimellä de lege ferenda -tutkimus.16 

Tutkielma pyrkii täyttämään jokaista oikeuspoliittiselle tutkimukselle edellä annettua 

tehtävää jossain määrin. Ryhmäkannelain säätämisen ja lainvalmisteluvaiheessa tehtyjen 

päätösten, esimerkiksi päätöksen rajata ympäristövahingot lain soveltamisalan 

ulkopuolelle, tutkiskelu on oikeuspoliittisen tutkimuksen lainsäädäntöprosessin 

kuvaamiseen ja selittämiseen keskittyvää osuutta. Tarveharkintaa koskeva osuus 

kartoittaa ja selittää lain vaikutuksia. Vahvimmin keskitytään kuitenkin de lege ferenda –

tutkimukseen. De lege ferenda -tutkimuksen tutkimustulokset voivat olla tarkkojakin 

lainsäädäntöehdotuksia tai teknisiä normiehdotuksia, mutta tutkimus voi myös päätyä 

kartoittamaan tietyn tavoitteen saavuttamiseksi erilaisia keinovaihtoehtoja.17 

Jotta de lege ferenda-tutkimuksessa voidaan esittää perusteltuja kannanottoja, tarvitsee 

tutkimus tuekseen selvitystä vallitsevasta oikeustilasta sekä oikeushistoriasta, 

oikeuskäytännöstä ja ulkomaisista oikeusjärjestyksistä. Argumentaation tueksi on haettu 

tietopohjaa lähinnä Ruotsin oikeusjärjestyksestä. Pohdittaessa suomalaisen 

ryhmäkannelain soveltamisalan laajentamista ympäristöasioihin, on kehityssuuntia 

aiheellista hakea muista oikeusjärjestelmistä. Oikeuskulttuurin samankaltaisuuden vuoksi 

muiden pohjoismaiden ryhmäkanneinstituutiot toimivat hyvinä vertailukohteina. 

Esimerkiksi Ruotsin GrL soveltuu vertailukohteeksi sen monipuolisen soveltamisalan ja 

laajan kanneoikeuden vuoksi. Laki mahdollistaa ryhmäkanteet myös ympäristöasioissa, 

ja kanneoikeus on julkisen viranomaisen lisäksi ulotettu myös yksityishenkilöille ja 

                                                           
15 Hirvonen 2011, s. 28. 
16 Linna 1987, s. 5-9. 
17 Linna 1987, s. 10-11. 
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ryhmien oikeudellisia etuja valvoville järjestöille. Vierailu Ruotsin oikeusjärjestelmään 

ei kuitenkaan ole puhdasta oikeusvertailua, vaan eräänlainen lainopillinen katsaus 

ulkomaiseen oikeusjärjestelmään. Tutkimuksessa on kuitenkin hankittu tietoja 

ruotsalaisesta instituutiosta ja sen toimivuudesta, ja vaikka systeemejä ei varsinaisesti 

vertaillakaan keskenään, on tutkimuksessa oikeusvertaileva ote.18 

Oikeusdogmaattinen prosessioikeudellinen tutkimus kuvaa sitä, mitä säännökset pitävät 

sisällään. Uutta järjestelmää kehitettäessä on oikeusnormien sisällön lisäksi otettava 

huomioon myös se, miten menettely toimii yhteiskunnassa käytännössä. Tähän 

kysymykseen tarjoaa vastauksia empiirinen tutkimus, jonka pohjalta järjestelmän 

onnistumista ja sääntelyn tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Empiirisen 

aineiston avulla voidaan kriittisesti arvioida järjestelmiä ja paikantaa säännöstöihin 

liittyviä ongelmia. 19  

Kotimaisen oikeuskäytännön täydellisen puuttumisen ja ruotsalaisen oikeuskäytännön 

vähäisyyden vuoksi empiirisen aineiston hankkiminen on ollut haastavaa. Tutkielmassa 

hyödynnetään Luftfartsverket-tapausta muissakin yhteyksissä paljon, sillä se on Ruotsin 

ainoa ympäristövahinkojen ryhmäkannetapaus, jossa prosessikysymykset on ratkaistu 

tuomioistuimessa.20 Ympäristöryhmäkanteita käytännössä käyttäneiden kokemukset 

tarjoavat myös mielenkiintoista tapauskohtaista tietoa menettelyn käytännön 

toimivuudesta. Tutkielmaa varten on sähköpostitse haastateltu Luftfartsverket-

tapauksessa ympäristöryhmäkanteen taustalla toiminutta järjestöä (järjestö A), sekä erästä 

toista ympäristöasioiden puolesta aktiivisesti toimivaa kansalaisjärjestöä (järjestö B). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on ollut syventyä aiheeseen ja kartoittaa 

tutkimuskysymykseen liittyviä rajauksia käytännössä koettujen ongelmakohtien kautta. 

Järjestöt valittiin siitä syystä, että ne olivat molemmat toimineet aktiivisesti 

tuomioistuimissa käsitellyissä ympäristövahingoissa. Lisäksi mainitun 

ympäristöryhmäkanteen prosessikysymykset ratkaissutta tuomaria, Carl-Axel Tidblomia 

                                                           
18 Husa 2013, s. 42-43.  
19 Kangas 1997, s. 102-103. 
20 Tieto perustuu kaikkiin Ruotsin Mark- och miljödomstolehin tehtyihin tiedusteluihin. 

Ympäristövahinkojen ryhmäkanteita voidaan käsitellä maa- ja ympäristötuomioistuimissa, jotka toimivat 

Nackan, Vänersborgin, Växjön, Uumajan ja Östersundin käräjäoikeuksien yhteydessä. Växjön 

käräjäoikeudessa on vuonna 2017 pantu vireille ryhmäkanne ympäristöasiassa, mutta se peruttiin kantajan 

pyynnöstä. Tiedon varmistamiseksi oli oltava yhteydessä jokaiseen toimivaltaiseen tuomioistuimeen 

erikseen. Komission suosituksessa KOM 2013/396/EU, kohdissa 35-37, kehotetaan jäsenvaltioita 

perustamaan kollektiivisia kanteita koskevan rekisterin. Rekisterin perustaminen ei ainoastaan helpottaisi 

tutkimuksen tekijän työtä, vaan myös esimerkiksi potentiaalisten ryhmäkanteiden nostajien 

tiedonsaantimahdollisuuksia. 
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on haastateltu puhelimitse. Haastattelun tavoitteena oli selvittää kyseisen 

ryhmäkanneoikeudenkäynnin haasteita ja käytännön kokemusta omaavan tuomarin 

mahdollisia kehitysehdotuksia nykyiseen järjestelmään. Haastattelu nauhoitettiin 

kokonaisuudessaan ja litteroitiin vastausten tarkempaa analysointia varten. 

Haastattelukielenä sekä sähköposti- että puhelinhaastatteluissa käytettiin ruotsia. 

Tutkielman taustalla vaikuttaa vahvasti access to justice –liikkeen näkökulma oikeuteen 

ja oikeussuojan piiriin pääsystä. Access to justice –tutkimus tutkii oikeuden muodollisen 

saamisen sijana se tosiasiallisia mahdollisuuksia. Liike on lähtöisin 1960 -luvun 

Yhdysvalloista, jolloin se keskittyi erityisesti oikeussuojaan pääsyn taloudellisiin 

esteisiin. Niin kutsutun toisen aallon aikaan liikkeen keskiössä olivat kollektiivisten, 

hajallaan olevien ja pirstoutuneiden intressien saattaminen oikeussuojan piiriin. 

Myöhemmin, kolmannessa aallossaan, liike pyrki ratkomaan prosessuaalisia ongelmia 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun avulla.21 Ryhmäkannemenettelyä koskeva tutkimus 

keskittyy erityisesti access to justice –tutkimussuunnan toiseen aaltoon. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen johdantoluvussa lukijaa on johdateltu tutkimuksen taustalla olevaan 

perusasetelmaan. Lisäksi luvussa on käyty läpi tutkimuskysymykseen liittyvät 

tarkennukset ja rajaukset sekä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit ja lähteet. 

Tutkielman toisessa luvussa avataan tarkemmin ryhmäkanteen yleistä käsitettä ja 

instituutiota suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. Luvussa käsitellään lyhyesti 

suomalaisen ryhmäkannelain historiaa ja sisältöä tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaisilta osin, eli erityisesti ympäristövahinkojen kehitystä ryhmäkannelain 

näkökulmasta on tarkasteltu. Kolmas luku esittelee ympäristövahinkojen nykyistä 

korvaamisjärjestelmää ja ympäristövahinkojen luonnetta kollektiivisina intresseinä. Luku 

todistaa tiivistetysti, miksi ryhmäkanne soveltuisi paikkaaman järjestelmässämme olevaa 

aukkoa. Teoreettinen kuvaus ryhmäkanteesta ja suomalaisen ryhmäkanteen kehityksestä, 

ympäristöryhmäkanteen tarpeellisuuden valottaminen sekä nyt voimassaolevan 

ympäristövahinkojen korvausmenettelyn kartoittaminen tulevat käsitellyksi, jotta 

                                                           
21 Access to Justice –käsitteestä tarkemmin Lindblom 1989, s. 3-19 ja Ervasti 2011, s. 347-357. 
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tutkimuskysymyksen sisältö ja mielekkyys avautuisivat lukijalle mahdollisimman 

kattavasti.  

Neljäs luku tutkii eri ryhmäkannetyyppejä sekä ryhmäkanteiden ryhmiä. Nämä 

kysymykset eivät ole varsinaisesti ongelmallisia kysymyksiä, vaan ne lähinnä vaativat 

omaa linjanvetoa eri oikeuskulttuureissa. Tässä tutkielmassa ehdotetaan kaikkien 

ryhmäkannetyyppien ympäristövahinkojen ryhmäkannetta, jolloin viranomaisten lisäksi 

myös yksityiset oikeussubjektit ja ympäristöjärjestöt voisivat nostaa ryhmäkanteen. Lain 

soveltamisalan laajentaminen ympäristövahinkoihin tutkielmassa ehdotetulla tavalla 

edellyttää muutoksia eritoten ryhmäkannetyyppejä ja edustusta koskeviin lainkohtiin. 

Suomen ryhmäkannelaki kuitenkin tarjoaa perusrungon ympäristövahinkojen 

ryhmäkanteen menettelylliselle erityisnormistolle. Ryhmiin liittyvässä problematiikassa 

keskitytään ryhmän määrittelemiseen ja ilmoittautumismenettelyyn. 

Viides luku tutkii ympäristövahinkojen ryhmäkanteen toteuttamiskeinoja Ruotsin 

järjestelmää ja oikeuskäytäntöä sekä kollektiivisten oikeussuojakeinojen heikkouksia 

silmällä pitäen. Mikäli ympäristövahinkojen ryhmäkanne otettaisiin Suomessa käyttöön, 

on järjestelmän onnistumisen edesauttamiseksi ja ryhmäkanteelle tyypillisten 

sudenkuoppien ehkäisemiseksi huomioitava lainsäädännöllisesti tiettyjä seikkoja sekä 

kartoitettava käytännön ratkaisukeinoja mahdollisesti odotettavissa oleviin 

ongelmakohtiin. Erityisesti tutkitaan monimutkaisten ja kalliiden ryhmäkanneprosessien 

ansaa. Luvussa käsitellään myös joitakin ryhmäkanteiden rahoittamiseen ja 

oikeudenkäyntikuluihin liittyviä ratkaisukeinoja. 

Kuudes luku summaa tutkielman pääkohdat johtopäätöksineen. 
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2. Ryhmäkanteesta  

2.1 Ryhmäkanteen käsitteestä 

Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jolla kantaja ilman nimenomaista toimeksiantoa 

ajaa oikeudenkäynnissä asiaa kanteessa tarkemmin määritellyn ryhmän eduksi.22 

Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettavan tuomion oikeusvoima ulottuu ryhmän 

jäseniin, vaikka he eivät olekaan oikeudenkäynnissä asianosaisina.23 Oikeustieteellisessä 

kirjallisuudessa ryhmäkanteesta puhutaan usein juuri tässä sen laajassa merkityksessä. Eri 

valtioissa olevat ryhmäkanteet ovat keskenään erilaisia ja niiden määritelmä vaihtelee 

sääntelystä riippuen.24 Esimerkiksi suomalainen ryhmäkannelaki tuntee ainoastaan 

suppean kuluttajariitojen ryhmäkanteen. Ryhmäkanne yleiskäsitteenä ei siis ole sama asia 

kuin tietyn oikeusjärjestelmän lainsäätämisjärjestyksessä perustettu ryhmäkanne. 

Ryhmäkanne on kollektiivinen oikeussuojan instrumentti25, jonka juuret ovat alun perin 

1600-luvun Englannissa, mutta nykymuodossaan tunnettu moderni ryhmäkanne (class 

action) on lähtöisin 1900-luvun puolivälin Yhdysvalloista. Ryhmäkanne on sittemmin 

vakiinnuttanut asemansa erityisesti angloamerikkalaiseen oikeuskulttuuriin.26 

Pohjoismaissa ryhmäkannekeskustelu heräsi ruotsalaisen Per Henrik Lindblomin vuonna 

1989 julkaiseman tutkimusteoksen innoittamana. Lindblom tutki ryhmäkanteita eri 

oikeusjärjestelmissä ja ryhmäkannejärjestelmän käyttöönoton mahdollisuutta 

Ruotsissa.27  

Olennaisimmat ryhmäkanteen erikoispiirteet ovat kantajan laaja asiavaltuus sekä asiassa 

annettavan tuomion subjektiivisen oikeusvoiman ulottuminen asianosaispiirin 

ulkopuolelle.28 Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä ryhmän edustaja toimii asiassa kantajana 

ja edustaa kanteessa määriteltyjä ryhmän jäseniä, jotka eivät ole asiassa asianosaisia. 

Ryhmän edustaja on kantajapuolen ainoa asianosainen ja hänellä on asiassa 

                                                           
22 Ryhmäkanteella on myös tarkoitettu sitä oikeudenkäyntiä, jossa kantaja ajaa asiaa ryhmän puolesta, kts. 

Lindblom 1989, s. 19.  Tämä määritelmä ei kuitenkaan ole kanteen perinteisen määritelmän mukainen. 

Kanteella tarkoitetaan kantajan tuomioistuimelle osoittamaa, kannevaatimuksesta ja kanneperusteesta 

muodostuvaa pyyntöä saada tietynsisältöinen tuomio, kts. Lappalainen 2017, s. 507.  Kantajan kanteen 

mukainen vaade ratkaistaan oikeudenkäynnissä. Tämän vuoksi vain oikeudenkäyntiä, jossa ryhmäkanne 

käsitellään, tulisi selvyyden vuoksi nimittää ryhmäkanneoikeudenkäynniksi. 
23 Wihuri 1992, s. 5. 
24 Lindblom 2008, s. 288. 
25 Koulu 1/2017, s. 232. 
26 Lindblom 2008, s. 48-54. 
27 Lindblom 1989. 
28 Koulu 1/2017, s. 232. 
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asialegitimaatio eli asiavaltuus29: oikeutus omissa nimissään prosessata riitautetusta 

intressistä.30 Klassisessa oikeudenkäyntimenettelyssä on kaksi asianosaista: kantaja ja 

vastaaja.31 Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä asianosaisia on vastaavasti myös kaksi, mutta 

kanteen edustuksellisuuden vuoksi se on erityinen kaksiasianosaissuhteelle rakentuvan 

oikeudenkäynnin muoto.32 

Ryhmäkannejärjestelmä voi pohjautua opt in-periaatteelle, jonka mukaan ryhmän 

jäseneksi haluavalta edellytetään nimenomaista suostumustyyppistä ilmoitusta, joka 

antamalla liitytään ryhmän jäseneksi. Tässä ilmoitusmenettelyssä ei ole kyse valtuutuksen 

antamisesta. Opt out –mallin mukainen systeemi lukee automaattisesti ryhmän jäseniksi 

kaikki kanteessa määritellyt jäsenkriteerit täyttävät henkilöt. Tälle periaatteelle 

rakentuvassa menettelyssä puolestaan ryhmästä irrottautuminen edellyttää ryhmän 

jäseneltä ilmoitusta.33 

Prosessilegitimaatiolla eli -valtuudella tarkoitetaan edustajan oikeutta toimia päämiehen 

puolesta tämän nimissä. Edustus voi luonteeltaan olla lakimääräistä eli lakiin tai 

viranomaisen määräykseen perustuvaa edustusta, tai edustettavan tahdonilmaisuun eli 

valtuutukseen perustuvaa asiamiesedustusta.34 Ryhmäkannemenettely poikkeaa tästä 

yleisestä jaottelusta, sillä normaalistihan valtuuskysymykset koskettavat ainoastaan 

edustajaa, eivät asian kantajaa. Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä kantajalla on korostettu 

edustuksellinen tehtävä, ja tämä toimii ryhmän edustajana ilman nimenomaista 

valtuutusta. Kantajan prosessilegitimaatio ei perustu ryhmän jäsenten nimenomaiseen 

toimeksiantoon tai valtuutukseen. Kantaja saa ryhmän edustajana valtuutensa 

ryhmäkannemenettelyä koskevan lain säännöksestä, joten sen voidaan katsoa olevan 

eräänlaista lakimääräistä edustusta. 

Oikeudenkäynnissä annettava tuomio saa lainvoiman, jonka vaikutusta tulevaisuuteen 

kuvaa käsite oikeusvoima, res judicata. Oikeusvoima estää samasta asiasta myöhemmin 

esitetyn vaatimuksen uuden käsittelyn. Oikeusvoimalla on katsottu olevan negatiivinen 

                                                           
29 Lappalainen 2017, s. 416. 
30 kts. Tirkkonen 1961, s. 364. Prosessaamisella tarkoitetaan vaatimuksen esittämistä tai vastapuolen 

vaatimuksiin vastaamista. Vaikka ryhmä on ryhmäkannemenettelyissä tavallisimmin kantajapuolella, on 

asetelma mahdollinen myös toisinpäin. 
31 Tirkkonen 1961, s. 364. 
32 Koulu 1/2017, s. 232. 
33 Lappalainen 2017, s. 1292. 
34 Tirkkonen 1961, s. 382. 
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ja positiivinen ulottuvuutensa. Sen negatiivinen vaikutus tarkoittaa, ettei tuomiolla 

ratkaistua kannetta voida ottaa käsiteltäväksi uudessa oikeudenkäynnissä (ne bis in idem). 

Oikeusvoiman positiivinen vaikutus tarkoittaa, että mikäli jossain uudessa 

oikeudenkäynnissä ilmi tuleva asian kannalta tärkeä, ennakkoluonteinen seikka on 

ratkaistu aiemmin lainvoimaisella tuomiolla, tulee se ottaa myös uuden tuomion 

perustaksi.35 Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettavan tuomion oikeusvoima ulottuu 

asianosaispiirin ulkopuolella oleviin ryhmän jäseniin. Ryhmän jäsen ei siis voi 

lainvoimaisen tuomion antamisen jälkeen esittää vaatimuksia samasta asiasta itsenäisesti 

tai muiden ryhmän jäsenten kanssa. Oikeusvoimakysymys erottaa menettelyn muista 

kollektiivista oikeussuojakeinoista, esimerkiksi pilottikanteesta sekä OK:n 18 luvussa 

säädettävästä subjektiivisesta kumulaatiosta.36 Pilottikanteella tarkoitetaan kannetta, 

johon pohjautuvalla oikeudenkäynnillä ja ratkaisulla on ennalta määrätty tarkoitus toimia 

ennakkoratkaisuna muissa samankaltaisissa asioissa.37 Toisin kuin 

ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettavalla tuomiolla, pilottiratkaisulla ei ole sitovaa 

vaikutusta muiden kuin asianosaisten välisessä suhteessa. Subjektiivisessa kumulaatiossa 

eli kanteiden yhdistämisessä kantajan samaa vastaajaa vastaan samanaikaisesti nostamat 

useat kanteet käsitellään lain mukaan samassa oikeudenkäynnissä, mikäli kanteet johtuvat 

olennaisesti samasta perusteesta. Erotuksena ryhmäkanteeseen, kumulaatiossa jokaisen 

kanteen osalta annetaan oma tuomio, jonka oikeusvaikutukset ulottuvat vain kyseisen 

jutun osapuoliin.38 Oikeusvoiman ulottumisen vuoksi ryhmäkanne soveltuu 

oikeussuojakeinona pilottikannetta ja subjektiivista kumulaatiota paremmin niihin 

vaatimattomampiin vaateisiin, joiden oikeudenomistajat eivät taloudellisista syistä pysty 

tai ei heidän ole kannattavaa ajaa yksittäistä kannetta. 

Positiivisen oikeusvoiman kysymys ryhmäkanteen osalta on hieman pulmallinen. 

Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettu tuomio puolestaan ei pilottikanteen lailla ole 

suoraan sovellettava muissa vastaavissa tapauksissa, sillä ryhmäkanneoikeudenkäynti on 

yksittäinen oikeudenkäynti. Näin ollen tilanne, jossa opt out –mallin mukaisessa 

menettelyssä ryhmäkanteen ulkopuolelle jättäytynyt asianosainen haluaisi nostaa 

myöhemmin kanteen asiassa hävinnyttä vastaajapuolta vastaan ja vedota aiemmin 

annettuun tuomioon, ei voida katsoa mahdolliseksi. Tällainen toiminta voisi mahdollistaa 

                                                           
35 Lappalainen, s. 775. 
36 Wihuri 1992, s. 5 ja Lindblom 1989, s. 19. 
37 Lindblom 1989, s. 625. 
38 HE 154/2006, s. 4 – 5. 
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taktikoinnin, ja sotisi järjestelmän hyväksyttävyyttä ja toimivuutta vastaan. Kanta on 

toinen opt in –mallissa, jossa ryhmään ilmoittautumista ei voida pitää edellytyksenä 

intressin säilyttämiselle. Aiemmalla tuomiolla tulee tässä tilanteessa olla perinteinen 

todistusvaikutus uuteen käsiteltävään asiaan nähden.39 Toisaalta tällainen 

vapaamatkustaminen ei ryhmän jäsenen kannalta ole suositeltava. 

Ryhmäkannemenettelyssä ryhmän jäsen välttää oikeudenkäyntikuluriskin eikä prosessi 

vaadi tältä suurempia toimenpiteitä. Vapaamatkustaja puolestaan joutuu odottamaan 

jutun todennäköisesti pitkähkön käsittelyn päättymistä sekä hankkimaan selvitykset ja 

todisteet itse. Lisäksi esimerkiksi ympäristövahingon aiheuttamaan vahinkoon liittyvä 

vahingonkorvausvaade on ajan kuluessa vaarassa vanhentua, joten intressinhaltijan on 

kannattavampaa liittyä hänelle maksuttomaan ryhmäkannekäsittelyyn. 

Ryhmäkanteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan sen perusteella, kenellä on oikeus ajaa 

kannetta ryhmän puolesta.40 Yksityisessä ryhmäkanteessa kanneoikeus on yksityisellä 

ryhmään kuuluvalla asianosaiskelpoisella oikeussubjektilla.41 Järjestöryhmäkanteen voi 

nostaa ryhmän oikeudellisia etuja valvova järjestö. Julkisessa ryhmäkanteessa puolestaan 

kanneoikeus on julkisella viranomaisella.42 Kanteet voidaan luokitella myös kantajan 

oikeussuojatarpeen perusteella velvoittamiskanteisiin, vahvistuskanteisiin sekä 

muotoamiskanteisiin. Velvoittamiskanteilla voidaan vaatia vastaajalta tiettyä suoritusta 

(suorituskanne), vaatia vastaajaa pidättäytymään jostakin (kieltokanne) tai vaatia 

vastaajaa sietämään jotakin (sietämiskanne).43  

 

2.2 Suomen ryhmäkannelaki 

2.2.1 Suomen ryhmäkannelain historiasta 

Suomalainen ryhmäkannejärjestelmä syntyi pitkän ja monivaiheisen 

lainvalmisteluprosessin tuloksena. Keskustelua ryhmäkanteen käyttömahdollisuuksista 

oli pohjoismaisen keskustelun innoittamana käyty Suomessa jo 1980-luvun alusta 

alkaen.44 Varsinaiset lainvalmistelutoimenpiteet laittoi alulle Pohjoismaiden neuvoston 

                                                           
39 Hepola 2005, s. 291-294. 
40 Lindblom 1989, s. 25. 
41 Lappalainen 2017, s. 1289. 
42 Lindblom 1989, s. 25. 
43 Lappalainen 2017, s. 508. 
44 Wihuri 1992, s. 1. 
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27.4.1991 ministerineuvostolle antama suositus yhteispohjoismaisesta lainsäädännöstä 

kuluttajaryhmäkanteissa.45 Suosituksen antamisen jälkeen oikeusministeriö teetti vuonna 

1992 virkatyönä perusselvityksen ryhmäkanteen käyttömahdollisuuksista Suomen 

oikeusjärjestelmässä. Perusselvityksessä suositeltiin yleisen siviiliprosessuaalisen 

ryhmäkannenormiston käyttöönottoa eli ryhmäkannelakia, joka kattaa kaikki riita-asiat 

oikeudenalasta riippumatta. Kaiken kaikkiaan ryhmäkanneinstituutio nähtiin 

”poikkeuksellisen tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi” toteuttaa oikeussuojaa lisäävää, 

ennaltaehkäisevää ja prosessiekonomista tavoitetta. Oikeusministeriön selvityksessä 

käsiteltiin myös ympäristöasioita, joiden osalta selvitys ennusti ryhmäkanteiden tarpeen 

painottuvan nimenomaan ympäristövahinkoihin. Muiden ympäristöasioiden 

ratkaisemista nimenomaan ryhmäkanteella ei katsottu kovin tarkoituksenmukaisimmaksi 

vaihtoehdoksi.46 Selvityksen pohjalta asetettiin ensimmäinen ryhmäkannetyöryhmä 

valmistelemaan hallituksen esityksen muotoon laadittua ehdotusta 

ryhmäkanneoikeudenkäynnistä, joka valmistui 30.12.1994.47 Lakiehdotusta vastustettiin 

erityisesti elinkeinoelämän taholta, eikä sen pohjalta ryhdytty lainsäädäntötoimiin. 

Ehdotusta pidettiin liian laajana ja lakiteknisesti vaikeana, ja sen pelättiin johtavan 

shikaanikiellon vastaisiin, kiristämis- ja solvaamistarkoituksessa nostettaviin kanteisiin.48  

Vuonna 1996 oikeusministeriö asetti toisen työryhmän valmistelemaan uutta ehdotusta 

ryhmäkannetta koskevaksi lainsäädännöksi, ja vuonna 1997 julkaistiin mietintö, jonka 

erona ensimmäisen ryhmäkannetyöryhmän mietintöön oli lain soveltamisalan rajaaminen 

kuluttaja- ja ympäristöasioihin.49 Ympäristövahinkojen osalta selvityksessä todettiin, että 

”erityisesti toiminnasta aiheutuneen häiriön toteamista ja häiriöstä edelleen 

aiheutuneiden vahinkolajien sekä vahinkoalueen vahvistamisvaatimuksia voisi olla 

tarkoituksenmukaista käsitellä ryhmäkannemenettelyssä.”50 Lainvalmistelu selvityksen 

pohjalta ei tälläkään kertaa jatkunut elinkeinoelämän voimakkaan vastustuksen vuoksi. 

Ryhmäkannetta pidettiin yritysten näkökulmasta edelleen uhkana ja Suomen 

oikeusjärjestelmään huonosti sopivana oikeussuojakeinona. Unelma ryhmäkanteesta ei 

                                                           
45 Pohjoismaiden neuvoston suositus ministerineuvostolle nro 11/1991, 27.4.1991. 
46 Wihuri 1992, s. 64-65, 104-105. 
47 OLJ 1/1995. 
48 OM 2006:4, s. 143. Tämä pelko on kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa osoittautunut turhaksi.  Lisäksi 

tuomioistuimen on tutkittava koko kanteen tarkoituksenmukaisuus, joten vaaraa kiusantekotarkoituksessa 

nostetuista kanteista ei todellisuudessa ole. 
49 OLJ 3/1997. 
50 OLJ 3/1997, s. 74-75. 
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kuitenkaan kuollut, ja vuonna 2004 oikeusministeriö nimitti järjestyksessään jo 

kolmannen ryhmäkannetyöryhmänsä selvittämään ryhmäkanteen käytettävyyttä 

kuluttajakauppaa ja ympäristövahinkoja koskevissa asioissa sekä muissa asiaryhmissä.51 

Selvityksen pohjalta julkaistiin työryhmämietintö, jonka pohjalta ei myöskään laadittu 

lakiesitystä. 

Neljäs ja toistaiseksi viimeinen työryhmä asetettiin vuonna 2005. Työryhmä laati 

lakiehdotuksen, jossa myös ympäristövahingot olivat mukana. Lainvalmisteluprosessin 

edetessä ympäristöryhmäkanteet olivat mukana lain soveltamisalassa aina 

lakivaliokuntakäsittelyyn asti, jossa ryhmäkannelain soveltamisala päätettiin kuitenkin 

rajata koskemaan vain viranomaisaloitteisia ryhmäkanteita kuluttaja-asioissa. 

Suurimmiksi syiksi ympäristöryhmäkanteiden poissulkemiselle olivat lain esitöiden 

mukaan järjestelmän tarpeettomuus ja sopivan viranomaisen puuttuminen.52 Suomen 

ryhmäkannelaki astui voimaan 1.10.2007. Ryhmäkanteestamme tehtiin niin typistetty 

versio verrattuna ryhmäkanteeseen käsitteen perinteisessä merkityksessä, että sen 

kohdalla tulisi ennemminkin puhua kuluttaja-asian joukkokanteesta.53 Yhtäkään 

ryhmäkannetta ei tähän päivään mennessä ole nostettu. 

Ryhmäkannelaista ei sen voimaantulon jälkeen ole laadittu jälkikäteistä arviointia. 

Ryhmäkanteen käyttömahdollisuuksien laajentamisesta on kuitenkin esitetty kirjallisia 

kysymyksiä eduskunnassa.54 Myös oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on ehdotettu 

soveltamisalan ja järjestelmän muuttamista siten, että tuomioistuimessa voitaisiin 

käsitellä monipuolisemmin erilaisia ryhmäkanteita.55 Tosin tavoite instituution 

kehittämisestä on uudistamisohjelmassa suunniteltu keskipitkän ajan eli hallituksen 

2015–2018 tavoitteeksi. Nykyinen hallitus ei kuitenkaan ole hallitusohjelmassaan 

ryhmäkanteiden kehittämistä huomioinut mitenkään.56 Lakia koskevassa hallituksen 

esityksessä todetaan, että ”jos kuluttajansuojan alalla saadut kokemukset ryhmäkanteesta 

                                                           
51 HE 154/2006 vp., s. 29-30. 
52 HE 154/2006 vp. 
53 LaVM 30/2006 vp., Koulu 1/2017, s. 243. 
54 kts. kansanedustaja Jari Lindströmin kirjallinen kysymys KK 881/2012 vp. koskien 

käyttömahdollisuuksien laajentamisesta vakuutus- ja potilasvahinkoasioihin sekä kansanedustaja Mika 

Raatikaisen kirjallinen kysymys KK 793/2014 vp. työelämän ryhmäkanteen edistämisestä. Jälkimmäisessä 

s. 2 on viitattu Ruotsin ryhmäkannemalliin, jota voitaisiin hyödyntää työasioiden ohella myös 

ympäristöasioissa. 
55 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025, s. 37.  
56 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 36-37. Hallitusohjelman mukaan 

oikeusturva toteutuu Suomessa tehokkaasti. Lisäksi oikeudenkäyntimaksuja on korotettu entisestään 

tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä.  
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osoittautuisivat myönteisiksi, olisi myöhemmin mahdollista harkita lain soveltamisalan 

laajentamista esimerkiksi ympäristövahinkoihin”.57 Kokemukset tuskin ovat täysin 

vastanneet lainsäätäjän odotuksia, mikä lienee olevan rajatun kanneoikeuden ja melko 

epäonnistuneen toteutuksen seurausta ryhmäkanteen tarpeettomuuden sijasta. 

 

2.2.2 Suomen ryhmäkannelaki lyhyesti 

Ryhmäkannelain mukaan asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena, jos useilla henkilöillä on 

samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin 

seikkoihin, asian käsittely ryhmäkanteena on tarkoituksenmukaista ja ryhmä on riittävän 

täsmällisesti määritelty. Vain kuluttaja-asiamiehellä on oikeus panna ryhmäkanne vireille 

ja käyttää asiassa puhevaltaa. Aloitevallan keskittäminen yksinomaan yhdelle tietylle 

viranomaiselle lienee suurin syy, jonka vuoksi yhtäkään ryhmäkannetta ei ole 

maassamme nostettu. Resurssien vähäisyys ja poliittinen paine tekevät 

viranomaisaloitteisesta ryhmäkanteesta kovin hampaattoman.58 Toimivallan rajaus on 

aikanaan tehty se tosiasia tiedostaen, että esimerkiksi Ruotsissa julkisen ryhmäkanne oli 

ollut vähiten käytetty ryhmäkannetyyppi.59 

Ryhmäkannemenettelyn tulee olla ryhmän koko, asiassa esitettävien vaatimusten sisältö 

ja asiassa esitettävä todistelu huomioiden tarkoituksenmukainen tapa käsitellä asiaa.60 

Ryhmän koolle ei ole asetettu ylä- tai alarajaa, mutta sen tulisi olla ”suuri”. Lain esitöiden 

mukaan kooltaan pienenkin ryhmän asia voi olla tarkoituksenmukaista ratkaista 

ryhmäkanneprosessissa, mikäli esimerkiksi yleinen etu tai asian arvo ennakkoratkaisuna 

puhuvat sen puolesta.61 Ryhmän tulee ryhmäkannelain mukaan olla riittävän täsmällisesti 

määritelty. Ryhmän määritelmän tulee olla erottelukykyinen, yksinkertainen ja selkeä, 

minkä lisäksi sen tulee perustua mahdollisimman vähän harkinnanvaraisiin seikkoihin 

perustuva.62 Suomalainen järjestelmä rakentuu opt in-periaatteelle, eli ryhmän jäsenten 

                                                           
57 HE 154/2006 vp., s. 31. 
58 Koulu 1/2017, s. 315-316. 
59 OM 2006:4, s. 78-79. 
60 Hallituksen esityksessä HE 154/2006 vp., s. 37 on todettu, että ryhmäkanne olisi ainoa 

tarkoituksenmukainen vaihtoehto silloin, kun ryhmän jäsenten vaatimukset ovat yksilöllisesti 

prosessikelvottomia. Tämä ei kuitenkaan estä yksilöllisesti prosessikelpoisten vaatimusten käsittelyä 

yhdessä yksilöllisesti prosessikelvottomien kanssa. 
61 HE 154/2006, vp., s. 36. 
62 HE 154/2006 vp., s. 37. 
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tulee liittyä kantajaryhmään kuluttaja-asiamiehelle toimitettavalla kirjallisella 

ilmoituksella. Jotta asian käsittely ryhmäkanteena olisi mahdollista, on ryhmän jäsenten 

vaatimusten lisäksi perustuttava samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin.63 

Vain asianosaisilla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun 

oikeudenkäymiskaaressa säädetyin muutoksenhakukeinoin. Mikäli kuluttaja-asiamies ei 

hae muutosta tai tee asiassa vastavalitusta, voi ryhmän jäsen 14 päivän kuluessa 

valitusajan tai vastavalitusajan päättymisestä hakea muutosta päätökseen omalta osaltaan. 

Oikeudenkäyntikulujen osalta sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. 

Asiassa kantajana toimiva kuluttaja-asiamies vastaa hävitessään ajamansa ryhmäkanteen 

oikeudenkäyntikuluista. Ryhmän jäsen ei voi joutua vastuuseen oikeudenkäyntikuluista, 

ellei se aiheuta vastaajalle vahinkoa kustannuksia OK 21 luvun 5 §:ssä säädetyllä 

menettelyllään. Mikäli ryhmän jäsen on 13.2 §:n nojalla irrottautunut ryhmästä ja 

siirtynyt ajamaan asiaansa itsenäisesti, vastaa hän erottamisen jälkeen syntyneistä 

oikeudenkäyntikuluista itse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Käsitteellä ”seikka” tarkoitetaan lain esitöiden mukaan oikeustosiseikkoja, eli niitä välittömiä perusteita, 

joiden vuoksi vaatimuksia esitetään, kts. HE 154/2006 vp., s. 18. 
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3. Ympäristövahingot ja suomalainen ryhmäkannelaki 

3.1 Ympäristövahinkojen korvaamisjärjestelmästä 

Vahinko on Ståhlbergin ja Karhun määritelmän mukaan ”ulkoisen seikan aiheuttama 

odottamaton muutos, jota on pidettävä vahingonkärsijän kannalta epäedullisena.” 

Vahingonkorvausoikeus määrittelee korvausvastuun jakautumista vahingonaiheuttajan ja 

vahingonkärsijän välillä.64 Vahingonkorvausta koskevat yleissäännökset sisältyvät 

vahingonkorvauslakiin (412/1974). Ympäristövahinko puolestaan on erityinen 

vahinkolaji, josta voidaan puhua sekä sen laajassa että suppeassa merkityksessään. 

Ympäristövahinko voi laajan määritelmän mukaan ilmetä yleiseen tai yksityiseen etuun 

vaikuttavana epäedullisena muutoksena, kuten ympäristön pilaantumisena tai biologisen 

monimuotoisuuden köyhtymisenä.65 Ympäristövahingot voivat johtaa myös mittaviin 

ympäristötuhoihin, kuten ilmastonmuutokseen tai lajin sukupuuttoon, joissa kärsijänä on 

itse ympäristö.66 Ympäristövahingon laaja määritelmä perustuu YVL:ssä säädettyyn 

tunnusmerkistöön.  

YVL 1.1 §:n mukaan ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta 

toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut veden, ilman tai maaperän 

pilaantumisesta; melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta (immissio67); 

taikka muusta vastaavasta häiriöstä. Lain 5 §:n mukaan korvattavia vahinkoja ovat 

henkilövahinko ja esinevahinko, sekä taloudellinen vahinko, joka ei liity henkilö- tai 

esinevahinkoon. YVL on yleislaki, joka säädettiin vuonna 1995 täydentämään 

vahingonkorvauslain vastuusääntelyä ympäristövahinkojen osalta ja turvaamaan 

ympäristövahingosta kärsivien intressinhaltijoiden asemaa.68 YVL:n mukaisissa 

vahingonkorvaustilanteissa vahingonaiheuttaja voidaan määrätä suorittamaan korvausta 

yksittäiselle vahingonkärsijätaholle tämän kohtaamasta ympäristövahingosta.69 Laajojen 

ympäristövahinkojen osalta kyse ei ole ainoastaan tietyllä alueella harjoitetusta 

toiminnasta eikä korvausvelvollista saada selvitettyä (ns. isännätön vahinko). 

                                                           
64 Ståhlberg ym. 2013, s. 7-9. 
65 HE 165/1992, s. 3. 
66 kts. Wagner 2011, s. 62. 
67 Ekroos 2010, s. 634. 
68 HE 165/1992, s. 14-15. 
69 Gonzalez 2015, s. 327. 
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YVL:n mukaiset vahingonkorvausvaatimukset käsitellään siviilioikeudellisessa 

oikeudenkäynnissä tai rikosasian yhteydessä liitännäisvaatimuksella vaadittuna. 

Käytännössä luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvat vahingot käsitellään 

hallintomenettelyssä, ja muusta, ns. lainvastaisesta toiminnasta, aiheutuneiden 

vahinkojen ja henkilövahinkojen korvaaminen kuuluu yleisen tuomioistuimen 

käsiteltäväksi.70  

Korvausta ympäristövahingon aiheuttamiin vahinkoihin haetaan YVL:n mukaisella 

siviilioikeudellisella kanteella tai korvausvaatimuksella rikosoikeudenkäynnin 

yhteydessä.71 Näyttökysymykset voivat ympäristövahinkojen kohdalla olla usein 

monimutkaisia, minkä vuoksi YVL 3 §:ssä on poikettu vahingonkorvauslain mukaisesta 

täyden näytön taakasta.72 Ympäristövahingosta aiheutuneet vahingot voidaan korvata, 

mikäli toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys voidaan osoittaa todennäköiseksi. 

Vahingonkärsijälle on laissa kuitenkin asetettu sietämisvelvollisuus, ympäristövahinkoa 

ei korvata, mikäli häiriön sietämistä voidaan kokonaisharkinnan perusteella pitää 

kohtuullisena. Lain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan vastuu ympäristövahingosta on 

ankaraa vastuuta. Ympäristövahinkolain mukaisen vastuun syntyminen ei siis edellytä 

tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Vahingon aiheuttaneen toiminnan mahdollinen 

ympäristölupa ei myöskään vaikuta vahingonkorvausvastuun syntymiseen.73 

Tilanteissa, joissa vahingonkorvausta ei vahingonkorvausvelvollisen 

maksukyvyttömyyden vuoksi saada perityksi, taikka kyseessä on isännätön vahinko, 

voidaan korvausta maksaa ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 

perusteella. Lain 2 §:n mukaan ympäristövahinkovakuutus on oltava sellaisella 

yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen 

ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle. Jotta 

vahingonkärsijä voi lain nojalla saada korvausta, on tämän osoitettava, ettei korvausta 

saada perityksi tai korvausvelvollista selvitetyksi. Korvausvelvollisen selvittäminen on 

käytännössä saatettava käräjäoikeuden käsiteltäväksi ennen kuin 

ympäristövahinkovakuutusta voitaisiin hakea. Usein yksityisen vahingonkärsijän 

mahdollisuudet saada oikeussuojaa saattavat olla heikommat kuten vahingon 

                                                           
70 OM 2006:4 vp., s. 16, 44. 
71 OM 2006:4, s. 17. 
72 Kumpula 2012, s. 635. 
73 Ekroos 2010, s. 636. 
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aiheuttaneella osapuolella, esimerkiksi suuryrityksellä.74 Ympäristövahinkovakuutus on 

kuitenkin osoittautunut melko toimimattomaksi järjestelmäksi.75 

Kuten edellä tuli ilmi, YVL on ympäristövahinkojen korvaamisen yleislaki, jota ei 

sovelleta vahinkoihin, joiden korvaamisesta säädetään muussa laissa.76 Esimerkiksi 

merilain (674/1994) 10 luvussa säädetään vahingonkorvausvastuusta 

öljynkuljetusliikenteessä aiheutuneissa öljyvahingoissa ja moottoriajoneuvojen 

aiheuttamien liikennevahinkojen korvaussäännökset löytyvät liikennevakuutuslaista 

(460/2016). Suuri osa luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvista vahingoista käsitellään 

hallintomenettelyssä. Esimerkiksi luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuneet pintavesien 

pilaantumisvahingot korvataan hallintomenettelyssä YSL 13 luvun säännösten 

mukaisesti. Näiden vahinkojen kohdalla korvaukset määrätään jo 

ympäristölupamenettelyssä ennakolta. Korvaus ennakoimattomien tapahtumien 

aiheuttamien vahinkojen osalta voidaan määrätä hakemusasiamenettelyssä luvan 

myöntämisen jälkeen.77 Lainvastaisesta ja rikollisella toiminnalla aiheutuneet pintavesien 

pilaantumisen vuoksi syntyneet vahingot, pohjaveden pilaantumisesta aiheutuneet 

vahingot sekä henkilövahingot korvataan yleisessä tuomioistuimessa.78 

YVL ei menettelyn osalta sovellu myöskään pakkotoimilakien mukaisissa 

toimituksissa.79 Ympäristöön vaikuttavat hankkeet voivat edellyttää 

pakkotoimioikeuksien perustamista. Pakkotoimilla tarkoitetaan viranomaisen lupaan 

perustuvaa, tiettyyn omaisuuteen kohdistuvaa toimenpidettä, joiden yhteydessä 

omistajuutta saatetaan rajoittaa. Nämä edunmenetykset korvataan pakkotoimea koskevan 

erikoislain korvaussäännösten mukaisesti virallisperiaatetta noudattaen lupaa 

myönnettäessä. Pakkotoimista säädetään erityislaeissa, kuten vesilaissa ja maantielaissa, 

ja niistä johtuvat ympäristövahingot korvataan erityislain korvaussäännösten mukaisessa 

menettelyssä ympäristövahinkolain aineellisoikeudellisia säännöksiä soveltaen.80 

 

                                                           
74 LA 92/2006 vp.  
75 Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen, Ympäristöministeriön raportteja 23/2014, s. 

35, 55. 
76 Ekroos 2010 vp., s. 633, vierailtu 21.12.2017. 
77 Hollo 2001, s. 510. 
78 OM 2006:4, s. 44. 
79 Ekroos 2010 vp., s. 633, vierailtu 21.12.2017.  
80 HE 165/1992 vp., s. 5. ja OM 2006:4 vp., s. 15-16.  
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3.2 Ympäristövahingot ryhmäkannelain ulkopuolella 

Kuten edellä osoitetusti on käynyt ilmi, ympäristövahingot kulkivat pitkään mukana 

ryhmäkannelain soveltamisalassa nykyistä lakia säädettäessä. Mikäli rajausta ei olisi 

tehty, säännökset olisivat olleet yhteneväiset kuluttaja-asiain ryhmäkanteen kanssa 

muutamaa erityissäännöstä lukuun ottamatta. Lakialoitteen mukaan 

ympäristöryhmäkanteissa viranomaisen ohella myös järjestöillä olisi ollut oikeus nostaa 

ryhmäkanne, eli myös järjestöryhmäkanne olisi mahdollistettu. Ensisijainen kanneoikeus 

olisi asetettu Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. Mikäli ympäristökeskus ei asiassa 

olisi pannut vireille ryhmäkannetta, olisivat toissijaisesti kanteen voineet nostaa ne 

rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden tarkoituksena on edistää asuinympäristön 

viihtyisyyttä, ympäristön- tai luonnonsuojelua, tai kalastusta, maanviljelyä, poron- tai 

metsänhoitoa. Kanneoikeuden muodostuminen olisi vaatinut lisäksi, että vahingon on 

tullut tapahtua yhdistyksen tai säätiön toimialueella. Yhdistyksiltä ja säätiöiltä 

edellytettiin lakiehdotuksen mukaan asiamiestä avustajaksi 

ryhmäkanneoikeudenkäyntiin.81  

Ympäristövahingot kuitenkin rajattiin lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Ympäristövaliokunta katsoi, ettei ryhmäkannejärjestelmää ollut kannattavaa ulottaa 

ympäristövahinkoihin, sillä sopivaa viranomaista ei ollut. Vireillepano-oikeuden 

keskittäminen alueelliselle ympäristökeskukselle nähtiin ongelmalliseksi viranomaisen 

puolueettomuuden vaarantumisen takia. Mikäli ympäristöviranomaiselle asetettaisiin 

oikeus nostaa ryhmäkanneoikeus, toimisi sama viranomainen sekä luvan myöntäjänä että 

vahingonkärsijöiden etujen ajajana.82  

Toisena suurena esteenä ympäristövahinkojen ryhmäkanteelle esitettiin myös 

järjestelmän tarpeettomuus, silloinen korvausjärjestelmä nähtiin riittäväksi menettelyksi. 

Esimerkiksi ympäristövaliokunta näki, että ryhmäkannelain lainsäädäntövaiheessa ei 

ollut tarvetta lain soveltamisalan ulottamiselle ympäristövahinkojen korvaamiseen. 

Valiokunta totesi mietinnössään, että suurin osa ympäristövahinkokorvauksista vesistön 

pilaantumisen perusteella määrätään hallintomenettelyssä ympäristölupaa 

myönnettäessä, eikä vahingonkärsijän ei itse tarvitse vaatia korvausta. Vain vähäisiä 

ympäristövahinkoja saattoi valiokunnan mukaan jäädä korvausjärjestelmän 

                                                           
81 LA 92/2006. 
82 YmVL 43/2006, vp. 
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ulkopuolelle.83 Ryhmäkannelain soveltamisalan rajaus perustui siis myös 

voimassaolevan hallintomenettelyn riittävyyteen ympäristövahinkojen korvaajana ja 

alioikeuksissa käsiteltävien ympäristövahinkoasioiden vähäisyyteen.  

Ongelmana tarpeettomuudesta puhuessa on näkökulman kapeakatseisuus. 

Ryhmäkannemenettelyä ympäristövahinkojutuissa on vastustettu potentiaalisten juttujen 

vähäisyydellä. Tätä väitettyä vähäisyyttä selittää vaatimusten luonne kollektiivisesti 

prosessikelpoisina vaatimuksina. Koska laajoissa ympäristövahingoissa suuri osa 

vaatimuksista on jäänyt viemättä tuomioistuimeen asian taloudellisen intressin ja 

oikeudenkäyntikulujen välisen epäsuhdan vuoksi, ei niiden laajuus ja hajautuneisuus 

tosiasiassa ole edes tullut viranomaisten tai yleisön tietoon.84 Kun sopivaa 

oikeussuojakeinoa vaatimukselle ei ole olemassa, ei sitä ole kannattavaa käsitellä 

yksittäisessä oikeudenkäynnissä ja korvaus jää vaatimatta.85 Koska järjestelmä ei ole 

tarjonnut tehokasta oikeussuojakeinoa näille kollektiivisille intresseille, ei niitä koskevia 

kanteita ole luonnollisesti myöskään nostettu.86  Myöskään riittävästi empiiristä 

tutkimusta järjestelmän todellisesta tarpeesta ei ole tehty riittävästi.87 Näin ollen 

päätelmiä potentiaalisten juttujen vähäisyydestä ei voida tehdä yksinomaan 

tuomioistuinten laatimien tilastojen perusteella. Tietyn organisaation tilastot kertovat 

ainoastaan kyseisen organisaation toiminnasta.  

Myös ympäristöasioiden puolesta toimivien tahojen aktiivinen liikehdintä osoittaa, ettei 

kyse yksinomaan ole pirstoutuneiden ja hajautuneiden vaatimusten vähäisyydestä. 

Liikehdintää ryhmäkanteiden nostamisen suuntaan on ollut ruotsalaisten 

kansalaisjärjestöjen runsaasti. Yrityksiä ja tavoitteita ympäristöryhmäkanteen 

nostamiseksi on ollut myös tuomioistuimissa.88 Luftfartsverketin tapauksen lisäksi 

Växjön käräjäoikeudessa pantiin vireille vuonna 2017 yksityinen ryhmäkanne M 495-17 

Malmön kaupungin kiinteistövirastoa vastaan. Kanteella vaadittiin käräjäoikeutta 

velvoittamaan vastaaja palauttamaan räjäytystöiden aiheuttamien tulvien vahingoittama 

                                                           
83 kts. YmVL 43/2006 vp. Lakivaliokunta yhtyi ympäristövaliokunnan lausuntoon. Se totesi myös, että 

ryhmäkannelain käyttöönotossa tulee edetä varovaisesti, sillä instituutio olisi oikeusjärjestelmässämme 

täysin uusi prosessimuoto, kts. LaVM 30/2005 vp. Lausuntoon viitaten tulee myös huomioida, että On 

tärkeää myös huomioida, ettei pieni vahinko ole sama asia, kuin YVL:n mukaisen sietämisvelvollisuuden 

alaan kuuluvat vahingot. Sietämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat vahingot ovat yksilöllisesti 

prosessikelvottomia, ryhmäkanteella puolestaan käsitellään prosessikelpoisia vaatimuksia. 
84 Darpö ym., JFT 5/2009, s. 626. 
85 Koulu 2/2017, s. 13. 
86 ks. esim. Lindblom 2008, s. 265 ja Darpö ym., JFT 5/2009, s. 626-627. 
87 Välimäki 2008, s. 7. 
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maa-alue ennalleen ja korvaamaan ryhmän jäsenille aiheutuneet vahingot. Lisäksi kantaja 

vaati vastaajan velvoittamista korvaaman tulevaisuudessa aiheutuvat vahingot. Ryhmän 

jäsenistön muodostivat yhdeksän  henkilöä, jotka omistivat kiinteistön vahingoittuneelta 

alueelta. Ryhmäkanne oli tyypiltään yksityinen ryhmäkanne, kantajana toimi 

yksityishenkilö, joka oli samalla yksi ryhmän jäsenistä. Kantaja peruutti kanteen eikä 

prosessinedellytysten täyttymistä ehditty käsitellä käräjäoikeudessa. Entiseltä Luulajan 

ympäristötuomioistuimelta haettiin korvauksia kattoja syövyttäneen metallilaskeuman 

aiheuttaneista vahingoista. Laskeuma oli seurausta alueella olleesta 

paperinvalmistuslaitoksen toiminnasta. Vaatimuksia esittivät yhteensä 40 

kiinteistönomistajaa.89 

Myöskään Suomessa kuluttaja-asioiden ryhmäkannelaki ei ole jäänyt vailla käyttöä siitä 

syystä, että sopivia tapauksia ei olisi ollut. Päinvastoin, potentiaalisia tapauksia on 

mediassa ollut esille useita, esimerkiksi Volkswagenin päästöhuijaukset90, vuoden 2010 

tulivuorenpurkauksen aiheuttaneen tuhkapilven aiheuttamat ongelmat lentoyhtiöiden 

kanssa91 ja Nokian Renkaiden rengastestivilppi92 olisivat kaikki olleet mahdollisia 

ryhmäkannetapauksia. 

 

3.3 Ympäristövahinkojen ryhmäkanteen tarve 

3.3.1 Ryhmäkanne kollektiivisten vaatimusten oikeussuojakeinona 

Nykyisen järjestelmän ongelmana on muiden kuin lupamenettelyn korvaussääntelyn 

varassa olevien hajautuneiden ympäristövahinkojen jääminen oikeussuojan piirin 

ulkopuolelle. Siviilioikeudellisella kanteella vaadittavat korvaukset ovat joko laittomasta 

toiminnasta aiheutuvia vahinkoja tai henkilövahinkoja. Tällaiset vahingot eivät ole 

hallintomenettelyn korvausjärjestelmän piirissä.93 Ympäristövahingot voivat olla 

maantieteellisesti laajalle levittäytyneitä vahinkoja, ja niiden vaikutukset voivat koskettaa 

suurta joukkoa intressinhaltijoita. Kyse on usein määrällisesti pienistä vahingoista, eikä 

intressinhaltijan ole kannattavaa oikeudenkäyntikuluriskin vuoksi viedä yksittäistä 

asiaansa yleiseen tuomioistuimeen. Ympäristövahinkojen kohdalla syy-yhteyden 

                                                           
89 Kts. Lindblom 2008, s. 250 
90 kts. Helsingin sanomien uutinen 18.8.2016, vierailtu 21.12.2017. 
91 kts. MTV:n uutinen 23.4.2010, vierailtu 21.12.2017. 
92 kts. Kalevan uutinen 3.6.2016, vierailtu 21.12.2017. 
93 OM 2006:4 vp., s. 16. 
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selvittäminen ja muu todistelu edellyttävät usein korvauksen vaatijalta kalliiden 

asiantuntijaselvityksien ja lausuntojen hankkimista, mikä puolestaan korottaa 

oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää. Lisäksi asian hoitamisesta aiheutuvat 

asianajokulut nostavat oikeudenkäyntikulujen määrää. Laajat ympäristövahingot 

soveltuvat hyvin ryhmäkanteella käsiteltäviksi. Ympäristövahingoista aiheutuvat haitat 

voidaan laskea kiinteillä kaavoilla, ja niiden vaikutusalueet voidaan määrittää 

maantieteellisin perustein. 

Oikeussubjektin tosiasiallisia mahdollisuuksia käydä oikeutta voidaan määritellä 

prosessikynnyksen käsitteen avulla. Taloudelliseen prosessikynnykseen vaikuttavat 

esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, niiden suhde riidan kohteena olevan asian intressiin 

sekä asianosaisten maksukyky. Yleisessä tuomioistuimessa käytävän riita-asian 

oikeudenkäyntikustannukset voivat ympäristövahinkoriidoissa helposti ylittää yksittäisen 

vahingonkärsijän taloudellinen prosessikynnyksen. Pelot, käsitykset tuomioistuimen 

oikeudenmukaisuudesta, oikeudenkäyntihaluttomuus ja muut ei-taloudelliset tekijät 

muodostavat puolestaan henkisen prosessikynnyksen.94 Ympäristöasiantuntijoiden ja 

lakimiesten tarve sekä asian laajuus ja monimutkaisuus nostavat henkistä 

prosessikynnystä.95 Taloudellisen ja/tai henkisen prosessikynnyksen noustessa liian 

korkealle, ei intressinhaltijalla ole käytännön mahdollisuuksia eikä halukkuutta ajaa 

asiaansa tuomioistuimessa. 

Ryhmäkanne soveltuu kollektiivisesti prosessikelpoisten vaatimusten käsittelyyn. 

Tällaiset kollektiivisesti prosessikelpoiset vaatimukset ovat määrältään asiaan käsittelystä 

johtuvia oikeudenkäyntikuluja pienempiä, jolloin ei ole taloudellisesti järkevää käsitellä 

niitä omassa erillisessä oikeudenkäynnissään. Kannattavaan lopputulokseen voidaan 

päästä käsittelemällä vaatimukset kollektiivisin oikeussuojakeinoin, kuten 

ryhmäkanteella.96 Esimerkiksi kuluttajariidat, ympäristövahingot sekä sosiaaliturva-asiat 

voivat olla laajaa intressinhaltijoiden joukkoa koskevia ”pirstoutuneita”97 vaatimuksia 

                                                           
94 Viitanen 2011 s. 3-4. 
95 Gonzalez, s. 330. 
96 Lag om Grupprättegång, Regeringens proposition 2001/02:107 vp., s. 21. Ruotsin ryhmäoikeudenkäyntiä 

koskevan lain esitöissä on esitetty siviilioikeudellisten vaatimusten intressiperusteinen jaottelu yksilöllisesti 

prosessikelpoisiin, ei-yksilöllisesti prosessikelpoisiin ja prosessikelvottomiin vaatimuksiin. Yksilöllisesti 

prosessikelpoisessa kanteessa intressi on kanteen ajamisesta aiheutuvia kuluja suurempi, joten vaatimus on 

kannattavinta käsitellä itsenäisesti perinteisessä siviilioikeudellisessa riitaoikeudenkäynnissä. 
97 Lindblom käyttää käsitettä kollektiivisista, hajautuneista ja pirstoutuneista intresseistä, kts. Lindblom 

2008, s. 41. 
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sisältäviä riitoja, jotka sopivat ryhmäkanteella käsiteltäviksi.98 Ryhmäkannemenettely 

parantaa aineellisen oikeuden läpäisykykyä tuomalla teoriassa perinteisessä 

oikeudenkäynnissä käsiteltävät, mutta käytännössä sen tarjoaman oikeussuojan 

vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävät vaatimukset oikeussuojan piiriin.99 Järjestelmä pyrkii 

parantamaan niiden oikeudenloukkauksista kärsineiden asemaa, joiden prosessikynnys 

on taloudellisista tai muista syistä korkealla. Järjestelmän yksi tärkeimpiä tavoitteita on 

antaa oikeusturvaa myös passiivisille ja oikeuksistaan tietämättömille 

oikeudenloukkauksen kärsineille.100 Lisäksi on tärkeää, että oikeusjärjestelmä ottaa 

huomioon myös harvinaiset ja ennakoimattomat ympäristövahingot, joita voidaan 

aiheuttaa myös rikollisen toiminnan kautta tahallisesti tai välinpitämättömyyden 

seurauksena.101  

Ympäristövahinkoja koskevat korvausvaatimukset ovat tyypiltään standardimaisia 

sarjavahinkoja, joita Koulu on kuvaillut seuraavasti:  

”Sekä vahingon kohdistuminen tiettyyn henkilöön että vahingon määrä ovat joko ennalta 

selviä tai ainakin suhteellisen vähällä vaivalla osoitettavissa. Syntynyt vahinko on 

tyypiltään puhdasta varallisuusvahinkoa. Lisäksi yksittäisen vaatimusten määrät ovat 

pitkälle vakioituja, myös vaaditut korvaukset ovat tavallisesti pieniä tai ainakin 

pienehköjä.” 

Tällaiset vahingot ovat käsiteltävissä ryhmäkanteella, Koulun näkemyksen opt out –

mallin mukaisesti.102 Ympäristövahingot sopivat ryhmäkannekäsittelyyn myös siitä 

syystä, että ne ovat asiakysymyksen osalta myös jonkin verran helpompia ratkaistavia, 

sillä ankaran vastuun sääntö helpottaa vastuukysymysten ratkaisua. 

Surullisen kuuluisa esimerkki korvausjärjestelmän aukosta tällaisten yllättävien, laajojen 

ympäristövahinkojen osalta on johdanto-osuudessakin mainittu vuonna 2012 tapahtunut 

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto ja siitä johtuvat vahingonkorvausmenettelyt. 

Yksittäisiä vahingonkorvausvaateita tapahtuneen johdosta esitettiin yhteensä 142 

kappaletta. Korvausvaatimukset osoitettiin alun perin hallintoviranomaiselle, mutta 

niihin liittyvän rikosasian tullessa vireille, korvausvaatimukset siirrettiin Kainuun 

                                                           
98 Koulu 1/2017, s. 233. 
99 OLJ 3/1997, s. 11. 
100 Wihuri 1992, s. 10. 
101 OM 2006:4 vp., s. 80. 
102 Koulu 1/2017, s. 125 
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tuomioistuimen käsiteltäväksi YSL:n erityisen siirrossäännöksen nojalla.103 

Korvausvaatimusten käsittely siirrettiin lupaviranomaisen sijaan rikosprosessiin, minkä 

jälkeen vaatimukset siirrettiin edelleen asian laajuuden vuoksi jokainen omiin 

siviilioikeudellisiin vahingonkorvausasian käsittelyihinsä.104 Syyskuussa 2016 mediassa 

uutisoitiin, että kolmasosa korvausvaatimuksen esittäneistä intressinhaltijoista oli 

peruuttanut korvausvaateensa muun muassa sovittelujen johdosta. Niille 

vahingonkärsijöille, jotka eivät olleet suostuneet sovittelumenettelyyn, 

oikeudenkäyntiprosessi käräjäoikeudessa kävi liian kalliiksi. Heidän on tämän vuoksi 

ollut edullisempaa luopua korvausvaatimuksestaan.105  

Professori Kai Kokko käytti edellä mainitussa ympäristöoikeuden seminaarissa juuri 

kyseistä Talvivaaran tapausta esimerkkinään korvausjärjestelmän epäkohdista, ja esitti, 

että ”ryhmäkannemahdollisuus voisi korjata oikeudenkäyntikuluriskistä syntynyttä 

vinoumaa hallintolainkäyttöprosessin ja siviiliprosessin välillä ja vahvistaa 

ympäristövahingonkorvausta ympäristövahinkojen korvauskeinona”.106 

Ympäristövahinkojen ryhmäkanteen puolesta löytyy argumentteja myös perusoikeuksien 

ja kansainvälisten sopimusten ja suositusten tasolta. PL 20 §:ssä ohjataan julkista valtaa 

turvaamaan jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Jo ennen PL 20 §:n säätämistä katsottiin, 

että ympäristöön kohdistuvan perusoikeuden säätämisen lisäisi ryhmäkanteen tarvetta.107 

Kansalaisten ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä ympäristöasioissa 

puolestaan tukee YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus tiedonsaannista, yleisön 

osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuksia 

ympäristöasioissa, eli Århusin sopimus.108 Ryhmäkannemenettelyn käyttäminen 

                                                           
103 YSL 131 § 2 mom.:n mukaan valtion ympäristölupaviranomaisen on jätettävä tutkimatta korvausasia, 

jos käräjäoikeudessa on vireillä rikosasia, johon korvausvaatimus perustuu. 
104 Ratkaisuksi juuri Talvivaaran tapauksen kaltaiseen ongelmaan on ehdotettu yksinkertaista lakimuutosta 

ympäristönsuojelulain siirtopykälässä, eli toisin sanoen vaateiden siirtoa takaisin aluehallintovirastolle.  

Siirtopykälä ohjaisi esitellyn kaltaisten rikosprosessiin liittyvien vahingonkorvausvaatimusten kaltaiset 

ongelmat kevyempään hallintomenettelyyn. Siirtopykälä ei kuitenkaan ratkaisisi ongelmaa esimerkiksi 

siviiliprosessissa käsiteltävien ympäristövahinkojen korvaamista koskevien kanteiden osalta. Lisäksi 

käsittely hallintoprosessissa on siviiliprosessia suppeampaa. 
105 Ylen uutinen 17.9.2017, sivulla vierailtu 23.9.2017. 
106 Seminaari on taltioitu. Ajassa 158:20 Kokko kertoo omin sanoin sekä Powerpoint-esityksensä kautta 

näkökantansa.  
107 Wihuri 1992, s. 65. Ympäristövastuuta koskeva nykyinen PL 20 § säädettiin vasta selvityksen julkaisun 

jälkeen. 
108 SopS 122/2004. 



27 
 

ympäristövahinkoasioissa, ja etenkin aloitevallan ulottaminen kansalaisille ja 

kansalaisjärjestöille on nähty muodostavan jatkumon Århusin sopimuksen mukaisille 

oikeuksille.109 Euroopan komissio on vuonna 2013 antanut suosituksen 2013/396/EU 

koskien jäsenvaltioiden kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin sovellettavista yhteisistä 

periaatteista. Jäsenvaltioilla suositellaan olevan kollektiivisia oikeussuojakeinoja 

koskevat kansalliset järjestelmät, jotka perustuvat kaikkialla unionissa samoihin 

perusperiaatteisiin ja joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteet ja 

ehkäistään perusteettomat oikeudenkäynnit. Komissio on katsonut, että kollektiiviset 

oikeussuojakeinot edesauttavat access to justice –periaatteen kehittymistä ja unionin 

oikeuden toteutumista jäsenvaltioissa.110 

Ympäristövahinkojen ryhmäkanteen tarpeellisuudesta ja soveltuvuudesta on 

epäsäännöllisesti käyty keskustelua ryhmäkannelain säätämisen jälkeen, ja useat 

oikeusoppineet ovat puhuneet ympäristöryhmäkanteiden tarpeellisuudesta.111 Suomen 

ympäristökeskus on vuonna 2013 julkaisemassaan raportissa Ympäristövahingot 

Suomessa vuosina 2006-2012 suositellut ryhmäkannejärjestelmän käyttöönottoa 

ympäristövahinkojen osalta.112 Myös oikeusministeriö on pitänyt uudistusta 

hyödyllisenä.113  

 

3.3.2 Ryhmäkanteen laajat vaikutukset 

Ryhmäkanneprosessilla on useita yhteiskunnallisia tehtäviä. Näin ollen, mikäli 

oikeudenkäyntiin johtavien ryhmäkanteiden määrä tulisi jäämään vähäiseksi, ei tämä 

anna luotettavaa kokonaiskuvaa järjestelmän tarpeellisuudesta tai onnistuneisuudesta.  

Ryhmäkannemenettelyn laajentamisen etuja ympäristövahinkoihin voidaan lähestyä 

                                                           
109 Edilex-uutinen ”Ryhmäkannetta ehdotetaan kuluttajansuoja- ja ympäristövahinkoasioihin”. Vierailtu 

20.12..2017. 
110 Euroopan komission tiedote COM(2013) 401 final, s. 7. 
111 Professori Sakari Majamaa on YLE Uutiset –verkkosivuilla 3.8.2015 julkaistun artikkelin mukaan 

toivonut ajatuksen ryhmäkanteista ympäristöasioissa heräävään ja todennut seuraavasti: ”Suomessa on 20 

vuotta yritetty saada aikaan lainsäädäntöä, jossa ryhmäkanne ympäristöasioissa olisi mahdollista. Ettei 

jokaisen mökinomistajan tarvitsisi lähteä erikseen hakemaan korvauksia siitä, että esimerkiksi veden 

virkistyskäyttö on kärsinyt. Ruotsissa tällainen mahdollisuus on ollut jo vuosikymmenten ajan.”, vierailtu 

21.12.2017  sekä ympäristönsuojeluneuvos Olli Paasivirta,Helsingin sanomat, pääkirjoitus 16.5.2012, 

vierailtu 21.12.2017. 
112 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2013, s. 42-43. 
113 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025, s. 37.  
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myös ryhmäkanteen funktioita tutkimalla.114  Perinteisesti siviiliprosessin funktioksi on 

aineellisen oikeuden mukaisen oikeussuojan antaminen yksittäisissä siviiliriidoissa, eli 

oikeussuojafunktio.115 Kun ryhmäkanne saavuttaa aseman yhteiskunnassa toimivana 

kollektiivisena oikeussuojakeinona, edesauttaa se aineellisen oikeuden toteutumista 

yhteiskunnassa tuomalla tuomioistuimen ratkaistavaksi ne oikeudenloukkaukset, jotka 

ovat kollektiivisesti prosessikelpoisia. 

Siviiliprosessin tehtävä on myös edistää aineellisen oikeuden läpäisykykyä 

yhteiskunnassa. Tämä ohjausfunktio pitää sisällään oikeusjärjestelmän preventiivisen eli 

ennaltaehkäisevän tavoitteen. Kun myös pienemmistä rikkomuksista aiheutuneita 

vahinkoja voidaan vaatia tehokkaasti tuomioistuimessa, voi tämä parhaimmillaan 

kannustaa toiminnanharjoittajia hakemaan toiminnassaan ympäristöystävällisempiä 

ratkaisuja. Lisäksi ryhmäkannejärjestelmä voi toimia osapuolten välisten 

sovintoneuvottelujen vauhdittajana ja riitoja ennaltaehkäisevänä tekijänä. Preventiivisen 

tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on järjestelmä, joka todella myös käytännössä on 

tehokas ja toimiva. Käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta ei synny, mikäli yritykset eivät 

pidä ryhmäkanneoikeudenkäyntejä todennäköisinä uhkina. Ainoastaan tehokkaaksi 

todettu järjestelmä vaikuttaa kanteiden nostamisalttiuteen positiivisesti.116 

Prejudikaattifunktio pyrkii puolestaan määrittämään tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. 

Ryhmäkanteiden osalta ennakkotapaukset ovat äärimmäisen tärkeitä etenkin 

prosessikysymysten osalta. Tuomioistuimelle jätetään paljon harkintavaltaa koskien 

esimerkiksi sopivan ryhmän koon määritelmää tai vaatimusten taustalla olevien 

olosuhteiden samanlaisuutta. Ryhmäkanne tarjoaa tuomioistuimelle hyvän 

mahdollisuuden punnita laajoja intressikysymyksiä, ja ympäristövahinkoja koskevassa 

ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettava ratkaisu voikin ohjata jatkossa myös 

vaikutuksiltaan vaatimattomampia vahinkotapauksia.117 

Kommunikatiivinen funktio ilmaisee ensinnäkin ryhmäkannejärjestelmän tavoitetta 

hyödyntää kansalaisten roolia osallistuvina oikeusjärjestelmän jäseninä. 

                                                           
114 Ervasti, 2002, s. 51, on todennut, että lainkäytön funktioiden tutkinnalla voi olla hyötyä tuomioistuinten 

toiminnan oikeuspoliittisessa arvioinnissa sekä de lege ferenda –tutkimuksessa. 
115 Kts. Lindblom 2008, s. 172-173. Klassisen jaottelun mukaan oikeussuojafunktiosta on erotettu omaksi 

tehtäväkseen myös riidanratkaisufunktio. Tässä tutkielmassa nämä funktiot kuitenkin käsitellään yhdessä 

niiden saman reparatiivisen tavoitteen vuoksi. Myös Lindblom on puhunut riidanratkaisufunktiosta laajassa 

merkityksessä siten, että se kattaa myös perinteisen oikeussuojafunktion. 
116 Lindblom 1989, s. 456-459. 
117 Lindblom 2008, s. 174-175., Lindblom 1989, s. 460-465. 
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Ryhmäkannejärjestelmässä korostuvat yksittäisten henkilöiden toimet asioiden eteenpäin 

viemiseksi. Etenkin järjestöillä on aloitekykyä ja osaamista, joita voidaan käyttää monin 

tavoin hyödyksi sekä valmisteltaessa kannetta että itse prosessissa. Toiseksi 

siviiliprosessi toimii oikeuspoliittisen keskustelun areenana. Kansalaisten mahdollisuus 

osallistua päätöksentekoon vaikuttaa keskeisesti käsitykseen oikeusjärjestelmän 

oikeudenmukaisuudesta.  Pienten rikkomusten huomiotta jättäminen voi vaikuttaa 

ihmisten oikeuskäsitykseen negatiivisesti. Kolmanneksi tuomioistuimessa käydään 

eettis-moraalista keskustelua. Ympäristövahingon asianmukainen korvaaminen tukee 

yhteiskunnalle tärkeää intressiä eli yleistä ympäristöetua. Vahingonaiheuttajalle 

määrättävä sanktio viestii ympäristövahingon aiheuttamisen vakavuudesta ja 

moitittavuudesta etenkin median välityksellä.118 

Näiden funktioiden lisäksi voidaan puhua prosessin sisäisistä funktioista, joita ovat 

prosessin nopeus, varmuus ja prosessiekonomia. Yksittäiset ryhmäkanneoikeudenkäynnit 

vievät aikaa ja ovat kalliita, kuten jäljempänä esitettävällä tavalla voidaan todeta. 

Varsinaisia kustannussäästöjä yhteiskunnalle ei myöskään saada, sillä järjestelmä tuo 

oikeussuojan piiriin vaatimuksia, jotka muuten jäisivät nostamatta. Vaikka menettely 

itsessään ei ole nopea tai edullinen, voidaan yhdessä ryhmäkanneoikeudenkäynnissä 

käsitellä kokoavasti usean oikeudenomistajan vaatimukset, mikä säästää aikaa ja rahaa 

verrattuna suureen lukumäärään yksittäisiä oikeudenkäyntejä. Kokonaiskuvaa 

katsottaessa painoarvoa on annettava eri näkökulmille, ryhmäkanteiden avulla 

materiaalisen oikeuden läpäisykyky paranee ja prosessiekonomiset edut ohjautuvat 

ryhmän jäsenille.119  

Varmuus-funktion osalta voidaan todeta, että ryhmäkanteella pyritään ratkaisemaan 

yhdessä oikeudenkäynnissä laaja joukko intressejä. Esimerkiksi ympäristövahingoissa 

intressit eivät useinkaan ole täysin identtisiä keskenään, joten varmuuskriteerin 

täyttyminen ei ole täysin yksiselitteistä. Asiaa koskeva käsittely ja vahingon todellisten 

mittasuhteiden määrittäminen voi kuitenkin olla laadukkaampaa kuin satunnaisissa 

korvausvaatimuksissa. Näin ollen paremman valmistelun ja asiamiehen vuoksi 

tuomioistuimen käytettävissä oleva aineistokin rikastuu, jolloin aineellisesti oikea 

                                                           
118 Lindblom 2008, s. 174-175. 
119 Lindblom 2008, s. 180-184. 
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lopputulos on varmemmin saavutettavissa. Myös ympäristövahingoista ja niiden 

vaikutuksista voidaan koottujen resurssien avulla saada kattavampaa tietoa. 

Elinkeinoelämän pelot ryhmäkannejärjestelmän väärinkäytöstä tai haitasta maan 

houkuttelevuuteen sijoituskohteena ovat osoittautuneet turhiksi.120 Yritysten tulisi nähdä 

ryhmäkanne ympäristöasioissa – ja yleisesti muillakin oikeudenaloilla – positiivisena 

muutoksena. Tärkeiden ympäristöetujen suojelemisen ohella tehokas 

oikeussuojajärjestelmä varmistaa muun muassa sen, että myös kilpailijat toimivat 

tarkemmin voimassa olevien säädösten mukaisesti.121 Elinkeinoelämän näkökulmasta 

ryhmäkanne olisi varmasti lukuisia joukkokanteita parempi vaihtoehto. Suureen 

joukkoon erillisiä kanteita tulee kaikkiin reagoida erikseen, mikä kasvattaa vastaajan 

työmäärää huomattavasti. 

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa laittoman toiminnan tekemällä vahinkoja koskevat 

vaatimukset prosessikelvottomiksi. Vaikka vaatimukset eivät yksittäin olekaan 

määrällisesti kovinkaan suuria, tulisi ympäristövahinkojen sallimisen olla niin hälyttävä 

tosiasia, että sen ennaltaehkäisemisen tulisi olla sekä yritysten että lainsäätäjän 

intressissä. Kollektiivisen oikeussuojakeinon puuttuminen voi äärimmäisessä 

tapauksessa jopa kannustaa vahingollisen toiminnan hajauttamiseen laajalle alueelle. On 

paradoksaalista, että mitä laajemmin ympäristövahinkoa aiheutetaan, sitä 

todennäköisemmäksi korvausvastuun välttäminen tulee.122  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Suomen lailla myös Ruotsissa pelättiin järjestelmän väärinkäytöksiä sekä ulkomaisten sijoittajien 

vetäytymistä. Pelot eivät kuitenkaan arvioin mukaan ole käyneet toteen, kts. Utvärdering av lagen om 

grupprättegång vp., s. 15, 208. 
121 Jokela 2012, s. 263. 
122 Gonzalez 2015, s. 329. 
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4. Ryhmäkannetyypeistä ja ryhmästä 

4.1 Ryhmäkannetyypeistä 

4.1.1 Yksityiset ryhmäkanteet ja järjestöryhmäkanteet 

Ruotsin GrL:n soveltamisala sisältää kaikki ryhmäkannetyypit, eli yksityiset 

ryhmäkanteet, järjestöryhmäkanteet ja julkiset ryhmäkanteet. Yksityisen ryhmäkanteen 

voi panna se vireille luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on vaatimus 

ryhmäkanteella käsiteltävässä asiassa. Järjestöryhmäkanteen voi GrL:n mukaan 

puolestaan nostaa kuluttaja- tai palkansaajaintressejä valvova aatteellinen yhdistys. 

Ympäristöasioissa järjestöjen kanneoikeudesta säädetään MB:n 32:13:ssä, jonka mukaan 

kanteen voi panna vireille aatteellinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena 

on valvoa luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojeluintressejä, taikka kalastus-, maanviljely-

, poronkasvatus- tai metsänhoitoalan ammatinharjoittajien yhdistys. Ruotsissa tähän 

mennessä nostetuista ryhmäkanteista suurin osa on ollut yksityisiä ryhmäkanteita.123 On 

odotettavaa, että yksityisiä ryhmäkanteita tultaisiin myös Suomessa nostamaan eniten. 

Ympäristövahinkojen kohdalla myös järjestöryhmäkanteet ovat Ruotsin kokemukset 

huomioon ottaen potentiaalisesti menestyvä ryhmäkannetyyppi.124 

Ruotsin ainoassa ympäristövahinkoja koskevassa ryhmäkanteessa seitsemän 

yksityishenkilöä nosti elokuussa 2006 Nackan käräjäoikeudessa125 valtion ilmailulaitosta 

(SE: Luftfartsverket) vastaan ryhmäkanteen koskien lentomelun aiheuttamaa vahinkoa. 

Kyseessä oli siis usean ryhmän edustajan ajama yksityinen ryhmäkanne.126 Käsittelyn 

alkuvaiheessa kantajana oli yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena oli nimenomaan 

lentomelusta johtuvat ongelmat alueella. Kantajat vaativat vastaajaa korvaamaan 

lentomelusta aiheutuneet vahingot lentokentän läheisyydessä asuville ryhmän jäsenille. 

Toissijaisesti kantajapuoli vaati käräjäoikeutta vahvistamaan ilmailulaitoksen ankaran 

                                                           
123 Lindblom 2008, s. 262. 
124 Prop. 2001/02:107 vp., s. 53. Ympäristöoikeudelliset kysymykset katsottiin lain esitöiden selvityksessä 

kuluttajaoikeudellisten asioiden ja palkkasyrjinnän kanssa niiksi alueiksi, joilla järjestöjen kanneoikeus 

ryhmäkanneoikeudenkäynneissä olisi tarpeellinen.  
125 Tukholman alueen käräjäoikeuksien uudelleenjärjestelyjen vuoksi ympäristötuomioistuin siirrettiin 

toimimaan Nackan käräjäoikeuden yhteydessä. kts. M 1931-07, s. 2 ja oikeuslaitoksen uutinen  

Förändringar inom tingsrättena i Stockholms län 1.2.2007 (http://www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyhetsarkiv/2007/Forandringar-inom-tingsratterna-i-

Stockholms-lan/) vierailtu 21.12.2017.  
126 Kantajista kaksi oli liittynyt kantajapuoleen ajaakseen ainoastaan omaa vaatimustaan. Heidän osaltaan 

juttua ei otettu käsiteltäväksi. 
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vastuun ympäristövahingon tuottajana. Ilmailulaitos vaati kanteen hylkäämistä, ja riitautti 

sekä asiakysymyksen että ryhmäkanneoikeuden edellytysten täyttymisen. Ryhmäkanteen 

prosessinedellytyksiä tutkittiin kaikissa kolmessa instanssissa, kaikki oikeusasteet 

katsoivat edellytysten täyttyvän. Myöhemmin osapuolet pääsivät sovintoon asiasta ja 

Nackan käräjäoikeus vahvisti 16.12.2013 sovintosopimuksen, jolla 

vahingonkorvausvelvollisuutta ei vahvistettu ja kantajapuoli jäi tyhjin käsin.127 Jutun 

käsittely kesti yhteensä seitsemän vuotta. 

Yksityisen ryhmäkanteen ja järjestöryhmäkanteen etu julkiseen ryhmäkanteeseen nähden 

on kansalaisaktiivisuuden hyödynnettävyys ja taustalla toimivien henkilöiden motivaatio 

ajaa asiaa. Mainittu pätee eritoten yksityisen ryhmäkanteen kohdalla, jossa kantajalla 

tulee itsellään olla kanteen vaatimuksiin sisältyvä henkilökohtainen vaade.128 Kun asiassa 

annettavalla ratkaisulla on suora vaikutus kantajaan itseensä, voidaan olettaa, että kantaja 

tosiasiassa näkee vaivaa ja aikaa sekä omien että ryhmän vaatimusten menestymisen 

eteen. Yksityistä ryhmäkannetta ajetaan kansalaisvoimin ja ryhmän edustajiksi 

valikoituvat yleensä asiassa ryhmän aktiivisimmat jäsenet. Kantajien välittömän 

henkilökohtaisen intressin vuoksi yksityinen ryhmäkanne tulisi asettaa ensisijaiseksi 

ryhmäkannetyypiksi muihin kannetyyppeihin nähden, sillä intressinhaltijoilla itsellään on 

vapaus valita, miten heidän asiaansa ajetaan. Lakitekstissä tulisi siis määrätä, että 

ryhmäkanne pannaan vireille ryhmän jäsenen hakemuksella. Mikäli useampi ryhmän 

jäsen haluaisi nostaa kanteen tilanteessa, jossa jäsenten kesken ilmenisi 

ylitsepääsemättömiä erimielisyyksiä esimerkiksi ryhmän rajaamisen tavasta, voisi 

yhdistys tai viranomainen toissijaisesti panna hakemuksen vireille.129 

Yksityisen ryhmäkanteen heikkous julkiseen ryhmäkanteeseen ja 

järjestöryhmäkanteeseen verrattuna puolestaan on yksityishenkilöiden vastuu prosessin 

oikeudenkäyntikuluista. Ryhmän edustajan löytäminen yksityisissä ryhmäkanteissa voi 

oikeudenkäyntikuluriskin ja asian haastavuuden vuoksi osoittautua hankalaksi, sillä veto- 

ja kuluvastuu voivat luonnollisesti tuntua pelottavilta tai raskailta. Riittävän rahoituksen 

ja hyvän asiamiehen löytyessä ongelmaa ei kuitenkaan käytännössä olisi.  

                                                           
127 Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, M 1931-07. 
128 Tuomioistuimen tulisi yksityisen ryhmäkanteen kohdalla tutkia intressivaatimuksen täyttymisen 

samassa yhteydessä, kun se arvioi muita ryhmäkanneoikeudenkäynnin prosessinedellytyksiä.  
129 OLJ 1/1995, s. 98 
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Ympäristöjärjestöjen aktiivisuus ja ympäristöasioiden kollektiivinen merkityksellisyys 

puhuvat sen puolesta, että myös järjestöryhmäkanteet tulisi ottaa käyttöön.130 Järjestöt 

toimivat ympäristöarvojen ja niitä koskevien intressien puolestapuhujina. 

Ryhmäkannevalta mahdollistaisi mahdollisten laajaa joukkoa koskevien ongelmien 

saattamisen yleisön ja median tietoisuuteen. Järjestöjen aloitevalta tukee erityisesti 

ryhmäkanneinstituution ”areenafunktiota”, jolla tarkoitetaan tuomioistuimen roolia 

oikeuspoliittisena näyttämönä ja eettis-moraalisen diskurssin forumina.131 

Järjestöaktiivien taidot132, innokkuus ja motivaatio ovat esimerkiksi tutkielmaa varten 

haastateltujen yhdistysten mukaan olleet hyödyllisiä asiaa eteenpäin vietäessä. 

Molemmat yhdistykset ovat edelleen aktiivisia, ja pitävät mahdollisena, että 

tulevaisuudessa heidän taholtaan voitaisiin nostaa uusia ympäristöryhmäkanteita. Sekä 

haastatelluilla järjestöillä että pienellä otannalla muita ruotsalaisia ympäristöasioihin 

keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, oli aktiiviset Facebook –sivut tai vähintään omat 

verkkosivut. Tietoa on siis saatavilla ja kommunikaatiota asioiden tiimoilta on käynnissä 

jatkuvasti. 

Järjestöjen aktiivisuus voi niin ikään näkyä yksityisten ryhmäkanteiden taustalla 

toimivien taustajärjestöjen kautta. Vaikka Luftfartsverketin tapauksessa kantajina olivat 

yksityishenkilöt, toimi heidän tukenaan asian hoitamista varten perustettu tukiyhdistys. 

Käytännössä kyseessä oli siis eräänlainen yksityisen ryhmäkanteen ja 

järjestöryhmäkanteen yhdistelmä, jotka erityisesti ympäristövahinkojen kohdalla voivat 

olla odotettavia tyyppijärjestelyjä myös Suomessa.133 Suomessa on kansalaisten 

aloitteesta syntynyt vastaavia ympäristöintressejä ajavia liikkeitä ja yhteisöjä esimerkiksi 

Talvivaaran kaivosonnettomuuteen liittyen.134 

Tämän kaltaiset yhdistelmät voivat kuitenkin tuottaa myös ongelmia. Luftfartsverketin 

tapauksessa järjestö A laati ryhmäkanteen ja pani sen vireille asiamiehen kanssa sekä 

                                                           
130 Järjestöryhmäkanteeseen siirtyminen ei Suomessa vaatisi suurta muutosta, vaikka ympäristöjärjestöillä 

ei ole yleistä kanneoikeutta ennen ole ollutkaan. Tietyissä YSL:n mukaisissa asioissa vireillepano-oikeus 

on myös rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 

kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät (YSL 186 §). 
131 Lindblom 2008, s. 175. 
132 Järjestö A:n edustajan mukaan ”operationella kunskaper fanns bland frivilliga krafter i F (föreningen).” 
133 kts. Koulu 1/2017, s. 282. 
134 Stop Talvivaara –liike ylläpitää aktiivisesti päivittyviä verkkosivuja sosiaalisen median kanavia sekä 

kannattaa ympäristöasioiden ryhmäkannelain käyttöönottoa (http://stop.viestinta.org/).  Iisalmen Luonnon 

Ystäväin yhdistys ry puolestaan on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys, joka myös välittää tietoa 

kaivosonnettomuuden ympäristövaikutuksista 

(http://www.iisalmenluontomuseo.net/luontomuseo/index.php/2013-06-23-17-01-18/talvivaara). 
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rahoitti kannetta merkittävästi. Kantajan rooli siirtyi myöhemmin järjestöltä yksittäisille 

edustajille, sillä heillä oli asiassa suora henkilökohtainen vaade. Järjestö olisi toivonut 

oikeudenkäynnin etenevän loppuun asti, mutta kantajapuoli päätti sopia riidan ja luopua 

vahingonkorvausvaatimuksista kokonaan järjestön toiveista poiketen.  Vaikka järjestö oli 

siis panostanut asian käsittelyn omalta osaltaan merkittävästikin, ei taustajärjestöjen 

intressejä suojaa ryhmäkanneoikeudenkäynnissä mikään ja niiden näkökulma 

lopputuloksen kannalta merkityksetön. Ihanteellista tietysti olisi, että kannevaatimusten 

hyväksymisen puolella olevat tahot voisivat toimia yhteisymmärryksessä. Taustajärjestö 

ei kuitenkaan ole asianosainen, joten se ei interventiokiellon nojalla voinut sekaantua 

käsittelyyn.135 Ratkaisuna tähän voitaisiin esittää OK 18 luvun 8-10 §:n mukaista 

väliintuloa. Mikäli järjestö todennäköisin syin osoittaisi, että asia koskee myös sen etua, 

voisi se esiintyä ryhmäkanneoikeudenkäynnissä väliintulijana. Etenkin paikallisilla 

ympäristöjärjestöillä voisi olla vaadittava konkreettinen yhteys asian lopputulokseen. 

Ryhmän jäsenet eivät muodollisesti ole oikeudenkäynnin asianosaisia, vaikka tuomion 

oikeusvaikutukset heitä sitovatkin.136 Ryhmän jäsen voi vaikuttaa asemaansa 

oikeudenkäynnissä ainoastaan kommunikoimalla ryhmän edustajan kanssa tai 

irrottautumalla ryhmästä.137 Väliintuloon liittyvät säännökset vaihtelevat 

oikeusjärjestysten välillä. Esimerkiksi Suomessa ryhmäkannelain 11 §:n mukaan ryhmän 

jäsen ei voi esiintyä väliintulijana ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. Väliintuloa ei lain 

esitöissä ole katsottu tarpeelliseksi, sillä kuluttaja-asiamiehen ajamassa ryhmäkanteessa 

virkamiehellä on virkavastuunsa nojalla velvollisuus toimia ryhmän jäsenen edun 

mukaisesti.138 Ruotsissa GrL:n mukaan väliintuloon sovelletaan RB:n säännöksiä, eli 

ryhmän jäsen voi RB 14 luvun 9-12 §:n mukaisesti hakemuksella anoa oikeutta 

väliintuloon. Väliintulon mahdollistamisessa piilee se riski, että se voi monimutkaistaa ja 

hidastaa ryhmäkanneoikeudenkäyntejä.139 Mikäli kaikki ryhmäkannetyypit otettaisiin 

käyttöön, olisi väliintuloa koskevia säännöksiä ryhmän jäsenten oikeusturvan vuoksi 

muutettava. Myös järjestöjen väliintulo tulisi mahdollistaa. Tuomioistuimelle tulisi jättää 

laaja harkintavalta väliintulohakemuksen hyväksynnässä. 

                                                           
135 Lappalainen 2017, s. 497. 
136 Lappalainen 2017, s. 1295. 
137 OLJ 1/1995, s. 25-27. 
138 HE 154/2006 vp. , s. 44. 
139 Prop. 2001/02:07, s. 102. 
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Nykyistä ryhmäkannelakia säädettäessä toissijainen kanneoikeus olisi lain mukaan ollut 

toimialaltaan ympäristöetuihin keskittyneillä rekisteröidyillä yhdistyksillä ja säätiöillä. 

Ruotsissa järjestöryhmäkanteen ympäristöasioissa voi nostaa aatteellinen, 

ympäristöintressejä valvova yhdistys. Vaatimus rekisteröidystä yhdistyksestä rajaa osan 

yhdistyksistä pois, eikä sillä saavuteta merkittäviä etuja oikeudenkäyntiä ajatellen. Mikäli 

aatteellisella yhdistyksellä on sekä taloudelliset että muut edustukselliset valmiudet 

ryhmäkanneoikeudenkäyntiä ajatellen kunnossa, ei syytä rekisteröimisvaatimukselle ole. 

Parhaan mahdollisen edustajan löytäminen on tärkeää ryhmän luottamuksen kannalta.140 

Koska asiakysymys ratkaistaan perinteisten oikeudenkäyntimenettelyä koskevien 

säädösten mukaan ja riidat ovat dispositiivisia, ei tuomioistuimella ole korostettua 

selvittämisvelvollisuutta eli velvollisuutta aktiivisesti hankkia asian ratkaisemiseksi 

tarpeellista selvitystä.141 Näin ollen yksittäisen passiivisen jäsenen oikeusturva on 

heikompaa kuin asianosaisena perinteiseen oikeudenkäyntiin osallistuvan kantajan. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että ryhmän edustajaksi löydetään siihen tehtävään sopiva 

henkilö tai henkilöt.142 Kantajalta ei kuitenkaan vaadita juridista osaamista, sillä 

jäljempänä tarkemmin osoitetusti lailla tulisi edellyttää, että yksityisessä ryhmäkanteessa 

käytettäisiin asiamiestä. Sopivan ryhmän edustajan tunnuspiirteet voidaan löytää 

komission kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan suosituksen III luvusta, jossa 

säädetään edustajakanteista.143 III luvun 4a-kohdan mukaan yhteisön tulee olla voittoa 

tavoittelematon, 4b-kohdan mukaan yhteisön päätavoitteiden tulee olla suoraan 

yhteydessä asiassa loukattuihin perustaviin oikeuksiin, ja 4c-kohdan mukaan edustajan 

toimivalla yhteisöllä on oltava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit sekä riittävä 

oikeudellinen asiantuntemus, jotta se voi edustaa useista jäsenistä muodostuvaa kantajien 

ryhmää sen etuja puolustaen.144 Taloudellisten resurssien riittävyyden vahvistamista tulisi 

vaatia sekä yksityisessä ryhmäkanteessa että järjestöryhmäkanteessa. 

Kantajalla ei usein välttämättä ole riittävää osaamista substanssista tai prosessaamisesta. 

Sekä yksityisessä ryhmäkanteessa että julkisessa ryhmäkanteessa on ryhmän jäsenten 

                                                           
140 Lindblom 2008, s. 200. 
141 Lappalainen 2017, s. 1006. 
142 Nordh 1999, s. 549. 
143 KOM 2013/396/EU, Edustajakanteilla tarkoitetaan kannetta, jonka edustajana toimiva yhteisö, 

tapauskohtaisesti hyväksytty yhteisö tai viranomainen panee vireille kahden tai useamman luonnollisen tai 

oikeushenkilön ryhmän puolesta ja nimissä, jotka väittävät olevansa vaarassa kärsiä tai joutuneensa 

kärsimään vahinkoa joukkovahinkotilanteessa silloin, kun nämä henkilöt eivät ole menettelyn osapuolia. 
144 Komission suosituksen mukainen edustajan vaatimus koskettaa myös julkisen tahon edustajaa. 
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oikeusturvan vuoksi suositeltavaa edellyttää asiamiestä edustamaan kantajapuolta.145 

GrL:ssä asiamiehen edellytetään olevan asianajaja. Suomen lailla myös Ruotsissa 

asianajaja on suojattu titteli, jota saavat käyttää ainoastaan Sveriges Advokatsamfundin 

jäseniksi hyväksytyt henkilöt.146 Poikkeuksellisesti yksinkertaisimmissa tapauksissa 

asiamiehenä voivat GrL:n toimia myös esimerkiksi muut lakimiehet tai vaikkapa järjestön 

edustajaksi hyvin soveltuva muu henkilö.147 Asianajajatittelin vaatimisella voidaan 

varmistaa, että asiamiehellä on riittävät taidot ajaa laajaa ryhmäkannetta. Koska 

ryhmäkanteella asia on usein menettelyllisesti monimutkainen, tulee asiamiehellä olla 

kokemusta tuomioistuinmenettelyistä. Ammatillisen osaamisen lisäksi olisi syytä 

edellyttää asiamieheltä myös riittäviä resursseja prosessia varten. Jos asia on 

laajuudeltaan Luftfartsverketin tapauksen kokoluokkaa, tulee asiamieheltä käytännössä 

edellyttää myös toimivia tiedonhallintakeinoja sekä avustavaa työvoimaa vuosiakin 

kestävälle oikeudenkäynnille. 

Mikäli ryhmäkannelakia laajennettaisiin ympäristövahinkoihin, muuttuisi suomalaisen 

ryhmäkanteen luonne siten, että myös yrityksillä olisi mahdollisuus olla ryhmän jäseniä. 

Tähän asti ryhmäkanteilla on voitu käsitellä kuluttaja-asioita, jolloin vain kuluttajat ovat 

voineet ryhmään liittyä.148 

 

4.1.2 Julkiset ryhmäkanteet 

Julkisen ryhmäkanteen voi GrL:n mukaan nostaa viranomainen, joka riidan laatu ja 

tyyppi huomioon ottaen on sovelias edustamaan ryhmän jäseniä. Ympäristöasioissa 

ryhmien edustajana tarvittaessa toimii valtion luonnonsuojeluvirasto (SE: 

Naturvårdsverket). Luonnonsuojeluvirasto on valtiollinen elin, jonka tehtävänä on 

edistää ja tukea Ruotsin ympäristöpolitiikan toteutumista. Luonnonsuojeluvirastolla on 

MB 22 luvun 6 §:n mukaan oikeus ympäristöintressien tai muiden yleisten intressien 

valvomiseksi nostaa myös yksilöllistä oikeussuojaa tarjoava perinteinen kanne 

tuomioistuimessa. Lain esitöissä on todettu, että viranomaisaloitteinen ryhmäkanne on 

tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa yksityistä ryhmäkannetta tai 

                                                           
145 Prop. 2001/02:107 vp., s. 56-57. 
146 Sveriges Advokatsamfundin kotisivut (https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-

en-advokat/). Vierailtu 21.12.2017. 
147 Prop. 2001/02:107, s. 57. 
148 kts. Koulu 2/2017, s. 60. 
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järjestöryhmäkannetta ei nosteta, tai jos ryhmäkanteen nostamiselle on olemassa julkinen 

intressi.149 

Julkisen ryhmäkanteen toimivuuden salaisuus on voimavaroiltaan ja toimialaltaan 

tehtävään sopiva viranomainen. Suomessa keskustelu ympäristöryhmäkanteista jäi 

valmistelutasolle osaltaan juuri siitä syystä, että valmistelussa keskityttiin julkisiin 

ryhmäkanteisiin, eikä sopivaa vastuuviranomaista löydetty. Kantajan rooli julkisessa 

ryhmäkanteessa tulee uskoa ympäristöasiat tuntevalle erityisviranomaiselle.150 Suomesta 

puuttuu kuluttaja-asiamiehen tapainen viranomainen, joka antaisi neuvontaa yksityisille 

ja järjestöille ympäristökysymyksiä koskevissa - tai muissakaan - ryhmäkanneasioissa, ja 

jolle mahdollisesti voitaisiin antaa aloitevalta myös ajaa ryhmäkanneasiaa. Eräänä 

ratkaisuna ongelmaan voisi olla ympäristöministeriön hallinnonalan ulkopuolella 

toimivan erityisen ympäristöasiamiehen tehtävän perustaminen. Ympäristöasiamiehen 

tehtävänä olisi ajaa kansalaisten asioita ja hänellä olisi oikeus ajaa myös ryhmäkannetta 

ympäristövahinkojen korvausasiassa.151 

Julkisen tahon osalta on huomattava, että se on vastaajan kannalta kuluvastuuta ajatellen 

varmempi vastapuoli eikä osapuolten asemien tai resurssien välillä ole yhtä räikeää 

epätasapainoa. Viranomaisen nostaessa ryhmäkanteen, rahoitus on varmasti löydetty.  

Julkinen ryhmäkanne on kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa ollut ryhmäkannemuodoista 

vähiten käytetty ryhmäkannemuoto, mihin syynä lienevät ainakin vähäiset resurssit. 

Viranomainen on kuitenkin aina sidottu valtion talousarvioihin. Viranomainen saattaa 

myös priorisoida ongelman ratkaisuksi muut keinot tai pysyä passiivisena esimerkiksi 

kiireen tai työmäärän vuoksi. Ryhmäkanne ja järjestöryhmäkanne voivat passivoida myös 

ryhmän jäseniä. Mikäli kanne päätetään yksittäistä henkilöä vahvemman tahon aloitteesta 

jättää nostamatta, ei tämä kannusta myöskään yksittäisiä intressinhaltijoita ottamaan 

vetovastuuta raskaasta prosessista.152 

 

                                                           
149 Reg prop. 2001/02:107 vp. 54-55. 
150 Koulu 1/2017, s. 235. 
151 Myös Suomen luonnonsuojeluliitto ry on ehdottanut erityisen ympäristöasiamiehen perustamista, 

vierailtu 21.12.2017. 
152 Lindblom 2008, s. 192-193. 
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4.2 Ryhmästä 

4.2.1 Ryhmän määrittelystä 

Ryhmän määrittäminen on ryhmäkanteen menestymisen kannalta yksi tärkeimpiä 

tekijöitä. Ryhmän määrittely haastehakemuksessa on ympäristövahinkoja koskevassa 

korvauskanteessa tehtävä varmistaen, että ryhmän jäsenten kokemat vahingot ovat todella 

samasta perusteesta syntyviä, ja ettei osa niistä esimerkiksi ole sietämisvelvollisuuden 

piirissä. Laajojen ryhmien osalta kantajapuolen on kiinnitettävä huomiota vaateiden 

eriaikaiseen vanhentumiseen, mikäli asukkaat ympäristövahingon vaikutusalueella ovat 

esimerkiksi muuttaneet alueelle eri ajankohtina. Suomessa kantajan tulee vahvistaa 

ryhmä tuomioistuimelle ryhmäkannelain 9 §:n mukaan täsmennetyllä hakemuksella, 

jossa kantajan tulee yksilöidä ryhmän jäsenet ja heidän vaatimuksensa. Hakemus tulee 

toimittaa tuomioistuimelle kuukauden sisällä määräajasta, jona ryhmän jäsenten on tullut 

ilmoittautua ryhmän jäseniksi. Kantajan ja tämän asiamiehen tulee huolellisesti laatia 

laskukaavat, joiden mukaan vahingonkorvaus määräytyy. Ympäristövahingoissa tämä on 

mahdollista asianmukaisten ympäristöselvitysten avulla, jolloin esimerkiksi 

maantieteellisesti voidaan määritellä vahingon ilmenemisalue ja määrä. Esimerkiksi 

korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2013:9 kantaja ja hänen myötäpuolensa olivat 

hakeneet ilmailulaitokselta oikeusteitse korvauksia ympäristövahingoista, jotka olivat 

aiheutuneet lentomelusta.  Vantaan käräjäoikeudelle jätetyssä haastehakemuksessa 

kantajien kärsimä vahinko, alueen arvon laskeminen, oli määritelty laskukaavoin. 

Lähtökohta sekä Suomen että Ruotsin ryhmäkannelainsäädännössä on, että ryhmän 

jäsenten vaatimusten tulee perustua samoille tai samankaltaisille seikoille. 

Todellisuudessa ympäristövahingon seuraukset voivat sen sijaan poiketa toisistaan. Ne 

eivät ole intressinhaltijoiden kesken täysin samanlaisia, ja jokaiseen vaatimukseen 

sisältyy asiaan vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä riippuen esimerkiksi vahingon 

vaikutuksen laajuudesta tai kohteesta. Vaikka on väistämätön tosiasia, että vaatimukset 

ryhmän sisällä poikkeavat toisistaan jossain määrin, ei tämän perusteella kollektiivisen 

oikeussuojakeinon perustaa kuitenkaan lähtökohtaisesti voida kiistää. Mikäli aiheutuneen 

vahingon taustalla olevat perusteet ja olosuhteet eivät poikkea toisistaan liiaksi, on 

samankaltaisuuden vaatimuksen katsottava riittävästi täyttyneeksi. Tähän lopputulokseen 

voidaan päästä, kun haastehakemuksessa mahdollisuuksien mukaan typistetään tai 

sivuutetaan ryhmän jäsenten kovin spesifejä vaatimuksia. Ryhmäkanteeseen liityttäessä 
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on intressinhaltijoiden jossain määrin joustettava oikeuksistaan ja myöntyä 

massakäsittelyyn. Määrällisesti vaatimukset voivat poiketa toisistaan.  

Oikeuskäytännössä ryhmän määrittelyyn on käytetty karttoja, joista ympäristöselvitysten 

perusteella on rajattu ympäristövahingon vaikutusalue, jolla asuvat vahinkoa kärsineet 

henkilöt ovat intressinhaltijoita ja potentiaalisia ryhmän jäseniä. Luftfartsverketin 

tapauksessa ryhmän jäseniä olivat kanteen mukaan ne alueella asuvat henkilöt, joiden 

asuinalueelle ulottui lentomelua vahingonkorvausvaatimuksessa esitetty sallitun tason 

ylittämä määrä. Kanteessa kantajapuoli oli määritellyt ryhmään kuuluviksi ne henkilöt, 

jotka asuivat karttaan rajatun alueen sisäpuolella. Homogeenisuuden tavoittelemiseksi 

ryhmän ulkopuolelle oli rajattu ne henkilöt, jotka hieman ennen kanteen vireille tuloa 

olivat muuttaneet pois alueelta, sekä ne henkilöt, jotka esimerkiksi työn vuoksi viettivät 

aikaa poissa haitta-alueelta. Kanteen mukaan kaikki ryhmän jäsenet olivat kärsineet 

samanlaatuisesta vahingosta, ja vahingon taustalla olevat olosuhteet olivat ryhmän 

jäsenten kohdalla samat. Vahingonkorvausvaatimus oli määritelty siten, että jokaiselle 

vahinkoalueella asuneelle ryhmän jäsenelle vaadittiin tietty korvaussumma jokaiselta 

kuukaudelta, jona ryhmän jäsen on asunut vahingoittuneella alueella. Kantajapuoli vaati 

kuukausittaista korvausta alkaen päivämäärältä, jona uusi lentorata otettiin käyttöön ja 

lennot alueen yli alkoivat153, tuomion antamispäivään asti, sekä jatkuvaksi aina 

lentomelun lakkaamisen ajankohtaan saakka. Niinä aikoina, joina ylilentoja ei tehty, mikä 

oli huomioitu vaadittavasta korvaussummasta tehtävällä vähennyksillä per haitaton vuosi. 

Nackan käräjäoikeus oli päätöksenteossaan ristiriitainen. Se katsoi kanteen suurimmaksi 

heikkoudeksi ryhmän määrittelyyn ja kokoon liittyvät ongelmat. Käräjäoikeuden mukaan 

asiakäsittelyssä jokaisen ryhmän jäsenen kohdalla yksittäisen vahingon ja 

vahingonkorvaussummien taustalla oleviin olosuhteisiin tulee ottaa kantaa erikseen, 

jolloin tulee muodostaa alaryhmiä alueella asumisen ajankohdan ja asumismuodon 

perusteella. On mahdollista, että tällöin päädytään eri ratkaisuihin 

vahingonkorvausvelvollisuuden osalta. Käräjäoikeus kuitenkin myös katsoi, että ryhmän 

määrittely oli tehty riittävän asianmukaisesti ja ryhmän koko huomioon ottaen 

ryhmäkanne oli paras vaihtoehto ratkaista kyseinen riita-asia. Noin 6300 jäsenen 

muodostamasta ryhmästä suuri osa ei todennäköisesti ajaisi asiaa itsenäisessä 

                                                           
153 Sovintosopimus Carl de Gleer ym. ja valtion välillä vahvistettu Nackan käräjäoikeudessa 16.12.2013 

tuomiolla. 
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oikeudenkäynnissä ympäristövahingon luonteen ja suhteellisen rajatun vaatimuksen 

vuoksi. 

Ryhmän jäsenten vaatimusten keskinäisen poikkeavuuden ongelmaan on olemassa 

ratkaisuja. Sekä Ruotsin että Suomen ryhmäkannelait tuntevat jutun käsittelyn 

alaryhmissä. Ryhmäkannelain 14 §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä tiettyjä ryhmän 

jäseniä koskevat vaatimukset tai tietyt kysymykset käsiteltäviksi erikseen alaryhmissä, 

jos tämä edistää asian tarkoituksenmukaista käsittelyä. Jos kanteessa määritellyn ryhmän 

sisällä osa vaatimuksista poikkeaa määrällisesti toisistaan, ei kannetta näin ollen tarvitse 

hylätä, vaan vaatimukset on mahdollista ratkaista saman oikeudenkäynnin sisällä omissa 

kokonaisuuksissaan.154 Yksittäisten vahinkotapausten taustalla olevien olosuhteiden 

eroavaisuus ei välttämättä estä asian käsittelyä ryhmäkanteella, mikäli asiat voidaan 

kohtuullisin toimenpitein jakaa alaryhmiin, joissa vain tiettyjä ryhmän jäseniä koskettavat 

vaatimukset tai kysymykset voidaan tarkoituksenmukaisesti ratkaista. Tuomioistuin voi 

jakaa alkuperäisen ryhmän vaatimusten perusteella alaryhmiin ja käsitellä 

asiakysymykset niissä erillisesti, minkä on tarkoitus helpottaa yksilöllisten seikkojen 

huomioimista. Alaryhmien käytön mahdollisuus tulee ottaa huomioon myös 

tarkoituksenmukaisuusharkinnassa prosessinedellytyksiä tutkittaessa, eli mikäli ryhmä 

on jaettavissa selkeisiin alaryhmiin, ei poikkeavuuksien voida katsoa muodostavan estettä 

ryhmäkanneoikeudenkäynnille.155 Tästä arvioinnista voidaan suoriutua aktiivisen 

prosessinjohdon ja väli-/osatuomioinstituutioiden käytön avulla. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden toteutuminen esimerkiksi kartalla alueen ulkoreunoilla 

asuvien osalta tulisi ensin arvioida, minkä jälkeen ryhmä voitaisiin jakaa alaryhmiin ja 

korvaussummien perusteet voitaisiin määrittää. 

Mitä enemmän alaryhmiä oikeudenkäynnissä käytetään, sitä enemmän käsittely kuitenkin 

ottaa askeleita lähemmäs kohti yksilöllistä oikeussuojaa.156 Ryhmäkannelaissa omaksuttu 

menettely ei Koulun näkemyksen mukaan kuitenkaan ole kannattavaa 

prosessitaloudellisten etujen, asianajamisen eikä kanteen uskottavuuden kannalta.157 

Myöskään Nackan käräjäoikeuden tuomari Tidblom ei haastattelussa pitänyt alaryhmien 

perustamista käytännöllisenä. 

                                                           
154 Lappalainen 2017, s. 1086. 
155 HE 154/2006 vp., s. 19-20. 
156 Koulu 1/2017, s. 122. 
157 Koulu 2/2017, s. 77. 
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Vaihtoehtoisesti, kun individuaaliset korvaussummat olisi määritelty etukäteen, voitaisiin 

suuria ryhmiä hallita myös erillisten jakomenettelyjen avulla. Suomen oikeusministeriön 

vuonna 1995 laatimassa mietinnössä ratkaisuksi ryhmän sisällä olevien, toisistaan 

poikkeavien vaatimusten käsittelyyn on juuri ehdotettu erityistä jakomenettelyä. 

Jakomenettely sopii tilanteeseen, jossa ryhmän jäsenten vaatimuksia ei ole mahdollista 

tai tarkoituksenmukaista yksilöidä oikeudenkäynnin tietyssä vaiheessa. Jakomenettely 

aktualisoituisi asiakysymyksen ratkaisun jälkeen, kun tuomioistuin on ensin arvioinut 

vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat väitteet. Jakomenettelyssä jakajana toimiva 

asianajaja perii tuomiossa määritellyn kokonaissaatavan vahingonkorvausvelvolliseksi 

tuomitulta vastaajalta, hallitsee saatavaa ja jakaa ryhmän jäsenille heille tuomion 

perusteella kuuluvat osuudet. Tuomioistuin määrää jakajan ja jakoperusteet. Jakajana 

jakomenettelyssä voisi toimia esimerkiksi kantajapuolen asiamies. Jälkikäteinen 

menettely mahdollistaa tarkan vahingonkorvauksen määrittämisen, kun ryhmän jäsenten 

kärsimän vahingon lähde ja laatu ovat samat, mutta vahingon laajuudet vaihtelevat 

ryhmän jäsenten välillä esimerkiksi asuinpaikan mukaan.158  

Ympäristövahinkojen käsittelyyn jakomenettely voisi soveltua siis hyvin. Myös 

Lindblom on tuomioistuinkäsittelyn keventämiseksi ehdottanut yhteenlasketun 

korvauksen (”sammanlagd ersättning”) määräämistä.159 Ryhmän jäsenet voivat 

yhteisymmärryksessä myös tehdä sopimuksen, jonka mukaan 

ryhmäkanneoikeudenkäynnissä esitetään yhteinen korvausvaatimus, joka jaetaan 

jäsenten kesken tuomion jälkeen.160 Ruotsissa tämä yhteenlasketun korvauksen käytäntö 

onkin omaksuttu, eli vastaaja määrätään suorittamaan ryhmän edustajalle yhteiskorvaus, 

joka on edelleen jaettu ryhmän jäsenten kesken.161 

 

                                                           
158 OLJ 1/1995, s. 28-29. Mietinnössä ryhmäkannemenettely perustui vielä opt out –periaatteen varaan, eli 

ryhmän jäsenen oli nimenomaisesti irrottauduttava ryhmästä mikäli ei halunnut kuulua siihen. Tällöin 

jakomenettely soveltui erityisesti myös silloin, kun osa ryhmän jäsenistä ei vielä kannevaiheessa ollut 

tiedossa, eli ns. tuntematon jäsen. 
159 Lindblom 2008, s. 103-104. 
160 Koulu 2/2017, s. 79. 
161 kts. esim. Umeå Tingsrätt T 5416-04. 
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4.2.2 Opt in vai opt out? 

Ryhmistä puhuttaessa on yksi keskeisistä kysymyksistä ryhmään liittymisen malli. 

Aiemmin lyhyesti esiteltyjen opt in- ja opt out –periaatteiden paremmuudesta voidaan 

esittää puoltavia ja vastustavia argumentteja. 

Opt in -malli helpottaa tuomioistuimen ratkaisutyötä, sillä kaikki ryhmän jäsenten 

vaatimukset ja niiden perusteet ovat tiedossa, jolloin tuomari voi helpommin arvioida 

asian oikeustosiseikkoja ja ryhmäkanteen sopivuutta. Lisäksi koko kollektiivisen riidan 

arvo voidaan määrittää tarkasti.162 Tällöin ongelmaa yksilöllisten vaatimusten arvioinnin 

osalta ei pääsisi syntymään. Tälle mallille rakentuva järjestelmä vaatii kansalaisilta 

toimenpiteitä, jolloin riskinä on, että passiiviset intressinhaltijat kokevat 

ilmoittautumismenettelyn edelleen liian vaikeaksi tai oikeudenkäynnin liian 

muodolliseksi ja kaukaiseksi vaihtoehdoksi. Wagnerin näkemyksen mukaan hajallaan 

olevien vahinkojen osalta opt in –menettely on riittämätön keino ryhmän kokoamiseksi: 

“The law should not even try to overcome the inertia of victims who suffered only trivial 

loss.”.163 Hänen mukaansa lain ei siis pitäisi yrittää voittaa mitättömiä tappiota 

kärsineiden uhrien velttoutta. Tällainen velttous voitaisiin ratkaista opt out –mallilla, joka 

ottaa huomioon passiivisimmatkin intressinhaltijat. Opt in –mallin mukainen menettely 

voi osoittautua myös turhauttavaksi ryhmän jäsenille. Mikäli on tedossa, että 

potentiaalisia ryhmän jäseniä on olemassa, mutta heitä ei tavoiteta, ei ryhmä pääse 

välttämättä kasvamaan riittävän suureksi tai ainakaan niin suureksi, kuin opt out –mallin 

mukaan olisi mahdollista. 

Ympäristövahinkojen kaltaisissa sarjavahingoissa kyse on vahingon vaikutusten 

hajautuneisuudesta huolimatta helposti rajattavissa olevasta intressinhaltijoiden joukosta. 

Ympäristövahingon osalta he voivat olla esimerkiksi kartalla rajatulla vahinkoalueella 

asuvat henkilöt. Automaattinen otanta saattaa kuitenkin katsoa ryhmän jäseniksi myös 

sellaisia henkilöitä, jotka olisivat korvaukseen oikeutettuja, mutta jotka eivät ole 

oikeudestaan kiinnostuneita tai tavoitettavissa. Mikäli opt out –malliin perustuvan 

ryhmäkanneoikeudenkäynnin päätteeksi määrätään korvauksia suurelle määrälle täysin 

passiivisia henkilöitä, voi heidän tavoittamisensa tiedoksiantoa ja korvauksen 

suorittamista varten osoittautua liian työlääksi. Opt out -mallia vastaan on myös esitetty 

                                                           
162 Euroopan komission suositus COM(2013) 401 final, s. 12. 
163 Wagner 2001, s. 78. 
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vastaväitteitä, sillä se on yhdistetty amerikkalaiseen, Pohjoismaiselle oikeuskulttuurille 

vieraaseen, class action –tyyppiin.164  

Toisaalta myös opt in-mallissa ryhmän kokoajan haasteena on potentiaalisten ryhmän 

jäsenten löytäminen. Tämä ongelma on ratkaistavissa tehokkaalla informaation 

levityksellä, joka esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä on yksinkertaisempaa kuin 

ennen.165 Ympäristövahingoissa tämä on vahingon alueellisen esiintymisen vuoksi 

helpompaa verrattuna esimerkiksi kuluttaja-asioiden riitoihin, joissa intressinhaltijat eivät 

ole asettuneet tietylle alueelle. Järjestelmä, joka rakentuisi opt in –periaatteen sijaan opt 

out -periaatteelle, puolestaan nopeuttaa oikeudenkäyntiä, kun erillistä 

ilmoittautumismenettelyä ei tarvittaisi vielä oikeudenkäyntivaiheessa.166  

Jotta ilmoittautuminen olisi intressinhaltijoille mahdollisimman kevyt, on se toteutettava 

mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ilmoitukselle ei tulle antaa erityisiä 

muotovaatimuksia, mutta sen tulisi olla annettuna mieluiten kirjallisesti. Ilmoitustavan 

tulisi olla vapaamuotoinen, joten se voitaisiin antaa kantajalle mitä väylää tahansa, kuten 

esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostiviestillä. Tällä hetkellä ryhmäkannelaki vaatii, 

että ryhmään ilmoittautujan tulisi liittymisilmoituksessaan ilmoittaa vaatimuksensa sekä 

ne seikat, joihin vaatimus perustuu sekä mahdolliset todisteet.167 Tämä edellytys nostaa 

ilmoittautumisen kynnyksen aivan liian korkealle. Ryhmän jäsenellä ei todennäköisesti 

itsellään ole käsitystä intressinsä määrästä tai muodostumisen perusteista. 

Yksityiskohtaiset selvitykset ja todisteet ovat todennäköisesti parhaiten ryhmän edustajan 

ja asiaan perehtyneen asiamiehen hallussa ja ymmärryksessä.  

Euroopan komission kollektiivisista oikeussuojakeinoista antaman suosituksen 

2013/396/EU 21-kohdan mukaan vahingonkorvausvaatimuksia koskevien kollektiivisten 

oikeussuojakeinojen kantajaryhmät tulisi muodostaa erillisen ilmoittautumisen 

perusteella, eli opt in-periaatteen mukaisesti. Tämä malli on siis käytännössä vahvistettu 

EU-maissa käytettäväksi kollektiivien liittymistavaksi.168 Mikäli laissa tai 

tuomioistuimessa poiketaan tästä periaatteesta, tulee poikkeama perustella 

asianmukaisesti moitteettomaan oikeudenkäyttöön liittyvin syin.  

                                                           
164 Koulu 1/2017, s. 111-113.  
165 Johnson 2011, s. 62-63. 
166 Lindblom 2008, s. 102. 
167 HE 154/2006, s. 42. 
168 Koulu on teoksessaan selostanut opt in- ja opt out –mallien kannattajien kädenväännöstä Euroopassa, 

kts . (Koulu 1/2017), s. s.110-116. 
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Suosituksen 23-kohdassa komissio suosittaa, että luonnollisten tai oikeushenkilöiden, 

jotka väittävät joutuneensa kärsimään vahinkoa samassa joukkovahinkotilanteessa, olisi 

voitava liittyä kantajaosapuolen jäseniksi milloin tahansa ennen lainvoimaisen tuomion 

antamista tai ennen kuin asia on muutoin pätevästi ratkaistu, ellei tämä vaaranna 

moitteetonta oikeudenkäyttöä. Näkökanta on erikoinen, sillä sekoittaa komission 

kannattamaa opt in –linjaa. Mikäli ryhmään tulisi voida liittyä missä vaiheessa tahansa, 

eivät opt in –mallin tuomat edut asian käsittelyn helpottamisesta ja selkeydestä toteudu. 

Lisäksi, mikäli useampi henkilö haluaa liittyä ryhmään oikeudenkäynnin loppuvaiheilla, 

voi tämä viivyttää käsittelyä ja sekoittaa mahdollisesti muodostettuja alaryhmiä. 

Komissio on kuitenkin jättänyt varauksen suositukseensa, eli myöhäinen liittyminen ei 

olisi mahdollista, jos se vaarantaisi oikeudenkäytön moitteettomuuden. 

Yksittäistapauksissa jälkikäteinen liittyminen voisi onnistua sekoittamatta jo käynnissä 

olevaa prosessia. 

Loppujen lopuksi voidaan kuitenkin pohtia, mitä haittaa tehokkaasta, kaikki mahdolliset 

intressinhaltijat huomioivasta opt out –mallista olisi. Mikäli esimerkiksi kaikki kartalta 

rajatulla alueella asuvat vahingonkärsijät otettaisiin ryhmään automaattisesti mukaan ja 

tuomioistuin määräisi yhteenlasketun korvaussumman, voitaisiin jakomenettelyssä 

huomioida esimerkiksi alueella harvemmin asuvien henkilöiden kärsimä vahinko.   
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5. Pitkä ja kallis ryhmäkanneoikeudenkäynti 

5.1 Yleisesti 

Ryhmäkanneoikeudenkäynneille on tyypillistä prosessinesteiden tutkinnasta sekä 

käsiteltävien asioiden laajuudesta johtuva käsittelyn venyminen. Ryhmäkanteen 

edellytysten täyttyminen tullaan kaikissa nostetuissa kanteissa suurella varmuudella 

riitauttamaan, ja niiden täyttymistä koskevasta päätöksestä tullaan puolestaan 

valittamaan. Vastaaja tulee käsittelyn pitkittämisen vuoksi todennäköisesti turvautumaan 

eri puolustuskeinoihin kantajapuolen väitteitä vastaan,169 esimerkiksi kiistämällä useiden 

prosessinedellytysten täyttymisen, jotta käsittely venyisi. Prosessinedellytyksellä 

tarkoitetaan olosuhdetta, jonka vallitessa ei ole prosessinestettä. Asia voidaan käsitellä 

ryhmäkanteena ryhmäkanneoikeudenkäynnissä vain, mikäli erityiset 

prosessinedellytykset täyttyvät.170 Käsitteen vastinpariksi kutsutaan prosessinestettä. 

Prosessinesteellä tarkoitetaan oikeustosiseikkaa, jonka ilmeneminen johtaa tilanteesta 

riippuen joko siihen, että tuomioistuin pyytää kantajalta lisäselvitystä, tai suoraan kanteen 

tutkimatta jättämiseen.171  

Prosessikysymysten ratkaisu voi viedä runsaasti aikaa myös siitä syystä, sillä ne ovat 

erityisluonteensa vuoksi tuomarille mahdollisesti haastavia ratkaista, eikä niiden 

ratkaiseminen kuulu tuomarin päivittäisiin rutiineihin.172 On mahdollista, ja jopa 

odotettavaa, ettei tuomari saa ryhmäkannetta käsiteltäväkseen edes vuosittain.  

Ryhmäkanneoikeudenkäynnissä käsiteltävät ympäristövahinkoja koskevat korvausriidat 

ovat laajoja ja kalliita prosesseja, eivätkä muodosta poikkeusta perinteistä 

oikeudenkäyntiäkin leimaavasta menettelyn kalleuden taakasta. 

Oikeudenkäyntimaksuista ja varsinaisista asianosaiskuluista muodostuvat 

oikeudenkäyntikulut kuitenkin ohjataan ryhmän edustajan vastuulle, eikä ryhmän jäsen 

joudu niistä vastuuseen. Koska oikeudenkäyntikulut ovat merkittäviä, voi ryhmän 

                                                           
169 Koulu 2/2017, s. 151 on käyttänyt vastastrategian käsitettä kuvaamaan vastapuolen erilaisia 

puolustautumiskeinoja kollektiivisia kanteita vastaan. Etenkin ryhmäkanteissa vastaaja saattaa pyrkiä 

viivyttämään oikeudenkäyntiä prosessiväitteillään. 
170 GrL:n säännöksessä puhutaan nimenomaan valinnaisesta mahdollisuudesta ottaa asia tutkittavaksi 

ryhmäkanteena: ”En grupptalan får tas upp till prövning”. Lindblom on ehdottanut säännöksen 

muuttamista ehdottomaan ilmaisuun ”skall”. ks. Lindblom 2008, s. 277. Koska erityiset 

prosessinedellytykset eivät ole tarkkarajaisia ja tarjoavat tuomioistuimelle laajan harkintavallan, tulisi 

säännös selkeyden vuoksi muuttaa ehdottomaksi. 
171 kts. Lappalainen 2017, s. 1293 ja Ekelöf 1985, s. 11.  
172 Koulu 1/2017, s. 101. 
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edustajan löytäminen olla haastavaa. Tämän vuoksi järjestelmän on varmistettava, ettei 

riittävän rahoituksen löytäminen ja järjestäminen ole kantajalle kohtuuttoman vaikeaa. 

Tutkielmaa varten tehdyissä järjestöjen haastatteluissa rahoituskysymykset koettiin 

ongelmallisimpina. Sekä järjestö A:n että järjestö B:n edustajien näkemysten mukaan 

taloudellinen epäsuhta osapuolten välillä oli vaikeuttanut tilannetta. Käytännössä pienet 

järjestöt ja yksityishenkilöt joutuvat tekemään kovaa työtä rahoituksen hankkimiseen ja 

käyttämään useita erilaisia rahoituskeinoja oikeudenkäyntejä varten. 

Menettelyn odotettavissa oleva pitkä kesto ja kalleus vaikuttavat 

oikeudenkäyntihalukkuuteen.173 Kuluttaja-asioita koskevan komission vihreän kirjan 

mukaan juuri korkeat kulut ja oikeudenkäyntikuluriski sekä monimutkaiset ja pitkät 

prosessit ovat kuluttajille tehdyn tutkimuksen perusteella suurimmat tekijät, joiden vuoksi 

korvausta ei oikeusteitse lähdetä hakemaan.174 Lisäksi oikeussuojan saatavuus on etenkin 

kuluttajien keskuudessa koettu hankalaksi.175 Oikeudenkäynnin pitkittyessä asianosaiset 

joutuvat odottamaan ratkaisua asiassaan pitkään, jopa kohtuuttoman kauan. Etenkin 

ryhmäkanneoikeudenkäynnin kannalta käsittelyn ajallisella venymisellä voi olla 

merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Ryhmän jäsenet, joilla ei ole asiassa taloudellista 

riskiä, voivat menettää kiinnostuksensa asiaa kohtaan ja jopa vetäytyä ryhmästä. Tällöin 

myös näkemys instituution toimivuudesta saattaa kärsiä.176 Jos ympäristövahinkoja 

koskevien ryhmäkanteiden käsittelyt venyvät kohtuuttoman pitkiksi, ei niitä ole yhtä 

houkuttelevaa tai mielekästä negatiivisten kokemusten jälkeen nostaa. Oman intressin 

ollessa kyseessä, ei ymmärrys välttämättä riitä sille lähes väistämättömälle tosiseikalle, 

että tuomioistuimessa laajat ja uudentyyppiset prosessit vievät aikaa.  

 

5.2 Pitkän ryhmäkanneoikeudenkäynnin ongelmat 

Oikeudenkäynnin tulisi olla mahdollisimman varma, halpa ja joutuisa.177 Myös Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 

pitää sisällään aikavaatimuksen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa 

                                                           
173 kts. Koulu 1/2017, s. 97-145.  
174 KOM(2008) 794 lopullinen, s. 4. 
175 Study regarding the problems faced by consumers in obtaining redress for infringements of 

consumer protection legislation, and the economic consequences of such problems (Problem Study), s. 92. 
176 Koulu 1/2017, s. 98.  
177 Lappalainen (2007), s. 115. 
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käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa.178 Suomessa kohtuullisessa käsittelyajassa 

pitäytyminen ei tuomioistuimissa ole toteutunut179, eikä 

ryhmäkanneoikeudenkäyntienkään voida laajuutensa perusteella olettaa olevan joutuisia 

menettelyjä. Prosessinesteiden tutkinta vie aikaa, prosessinedellytysten täyttymisestä 

usein valitetaan erikseen ennen asiakysymyksen ratkaisua, ja laajan asiakysymyksen 

selvittely kestää.  

Ruotsin ryhmäkannelain onnistumista on tutkittu sen voimaantulon jälkeen vuonna 2008 

julkaistussa arvioinnissa.180 Lain katsottiin pääpiirteittäin parantaneen kansalaisten 

oikeusturvaa, mutta ongelmakohtiakin löydettiin. Erityisten prosessinedellytysten 

tutkiminen nähtiin olevan monimutkainen ja pitkällinen prosessi, ja arvioinnissa 

ehdotettiinkin edellytysten tarkennusta ja tiukentamista.181 

Luftfartsverketin tapauksessa vastaajan prosessiväitteet tutkittiin Nackan 

käräjäoikeudessa erikseen ja ratkaistiin 9.1.2009 annetulla päätöksellä. 

Prosessinedellytyksien katsottiin täyttyvän ja käräjäoikeus hyväksyi jutun käsittelyn 

ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. Vastapuoli valitti päätöksestä Svean hovioikeuden 

yhteydessä toimivaan ympäristöasioiden ylioikeuteen (SE: Miljööverdomstolen), mutta 

lupaa ei 14.4.2009 annetun päätöksen mukaan myönnetty. Myös korkein oikeus eväsi 

valituslupapyynnön 16.3.2010 antamallaan päätöksellä. Prosessinedellytyksiä koskevien 

kysymysten tutkintaan kului kanteen vireille tulosta korkeimman oikeuden päätökseen 

asti siis aikaa yhteensä yli kolme ja puoli vuotta. Myöhemmin osapuolet pääsivät 

sovintoon asiasta ja Nackan käräjäoikeus vahvisti sovintosopimuksen 16.12.2013, jolla 

vahingonkorvausvelvollisuutta ei vahvistettu ja kantajapuoli jäi tyhjin käsin.182 Jutun 

käsittely kesti yhteensä seitsemän vuotta. Prosessinesteiden tutkinta vei tuosta ajasta 

kaksi ja puoli vuotta, josta puolestaan noin puoli vuotta oli ryhmään liittymiselle annettua 

ilmoittautumisaikaa. Suomen tavoin myös Ruotsin ryhmäkannejärjestelmä rakentuu GrL 

14 §:n mukaisesti opt in –periaattelle. Kumpikaan muutoksenhakutuomioistuimista ei 

myöntänyt valituslupaa, jolloin luvan myönnettäessä käsittelyaika olisi ollut vieläkin 

                                                           
178 SopS 63/1999. 
179 kts. Frände ym. (2017), s. 214-216.  
180 Utvärdering av lagen om grupprättegång, Ds 2008:74.  Arvioinnin laatimiselle annetun aikataulun 

tiiviyden vuoksi arvioinnissa ei erikseen käsitelty ympäristöryhmäkanteita. 
181 Utvärdering av lagen om grupprättegång, Ds 2008:74, s. 83-113 
182 Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, M 1931-07. 
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pidempi. Toki on huomioitava, että ympäristöasioiden ryhmäkanteena tapaus oli 

Ruotsissa ensimmäinen, ja vaati tarkempaa erityistä perehtymistä asiaan. 

Luftfartsverket-tapauksessa ilmailulaitos vaati vastauksessaan ensisijaisesti, että 

yhdistyksen kanne on jätettävä tutkimatta, sillä sen mukaan ryhmäkannelain 8 §:n 

mukaiset erityiset prosessinedellytykset puuttuivat. Vastaajan pyrkimykset viivyttää 

prosessia ja etsiä kanteesta yksilöllisiä piirteitä ovat tyypillisiä puolustautumiskeinoja 

kollektiivisen oikeussuojan kysymyksissä. Sen mukaan ne olosuhteet, joihin kanne 

perustui, eivät olleet samoja tai samankaltaisia.183 Merkittävimmät vastaajan tekemät 

prosessiväitteet liittyivät ryhmän ongelmiin. Vastaaja vetosi muun muassa siihen, että 

ryhmän jäsenet olivat muuttaneet alueelle eri aikoihin. Tämän vastaaja katsoi vaikuttavan 

erityisesti kantajan toissijaiseen vaatimukseen. Ne henkilöt, jotka olivat muuttaneet 

alueelle lentoradan ollessa rakenteilla tai jo toiminnassa, olivat olleet tietoisia 

toiminnasta. Vastaajan mielestä kyseenalaista oli myös melutason aiheuttaman vahingon 

samankaltaisuus. Lisäksi vastaaja piti kantajan käyttämää ryhmän rajaamistapaa 

ongelmallisena. Ryhmän katsottiin olevan liian suuri. Ryhmän jäseninä olevien, vuokralla 

asuvien henkilöiden tuli ilmailulaitoksen mukaan hakea korvausta vuokranantajaltaan, ei 

MB:n mukaisesti vahingon mahdolliselta aiheuttajalta. Karttaa ei pidetty sopivana 

rajaustapana. Ilmailulaitoksen mukaan myös ryhmän jäsenten vaatimusten perusteiden 

välillä oli niin merkittäviä eroavaisuuksia (8 § kohdat 1 ja 2), että vaatimukset olisi tullut 

korkeiden korvaussummien vuoksi käsitellä yksittäisissä oikeudenkäynneissä (8 § kohta 

3). 

Asiaa ratkaisemassa ollut Nackan käräjäoikeuden tuomari Tidblom kertoi kokeneensa 

päätöksenteon hyvin hankalaksi. Tidblomin mukaan hän on uransa aikana katunut vain 

harvoja päätöksiä yhtä paljon, kuin päätöstään kyseisen ryhmäkanteen 

prosessinedellytysten täyttymisestä. Hänen näkemyksensä mukaan 6300 henkilön 

muodostama ryhmä oli liian suuri ja menettely puolestaan liian raskassoutuinen ja pitkä. 

Tidblom jakoi kannan, jonka mukaan ryhmäkanneoikeudenkäynnin erityisiä 

prosessinedellytyksiä tulisi tiukentaa ja selkeyttää. Myös kantajapuolen taustalla toiminut 

järjestö A piti ryhmää suurena. Järjestön edustajan mukaan laajan ryhmän kohdalla myös 

hallinnollinen työ lisääntyi. Ryhmäkannemenettelyä voidaan pitää suhteellisen tuoreena 

instituutiona, ja sen vähäisen käytön vuoksi käytännön kokemusta etenkin 

                                                           
183 Koulu 2/2017, s. 151-156. 
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ympäristöasioissa ei juurikaan ole. Suppea aineisto leimaa kollektiivisia 

oikeussuojakeinoja kuitenkin kokonaisuudessaan, joten tapauskohtaiset kommentit on 

hyvä ottaa huomioon.184 

Tidblomin mukaan ryhmäkanne soveltuu paremmin kuluttajariitojen ratkaisemiseen, sillä 

niissä vahingonkorvauksen määrä on kiinteä. Vahingonkorvauksen määrän arvioiminen 

voi vaikuttaa yksinkertaisemmalta kuin monessa kuluttajariidassa. Kuluttajariidat 

kollektiivisina riitoina sisältävät silti yhtälailla yksilöllisiä tekijöitä, jotka edellyttävät 

alaryhmien muodostamista ja toisistaan poikkeavien vaatimusten käsittelyä. Esimerkiksi 

lentomatkan myöhästyessä osalla ryhmän jäsenistä voi vaatia myös jatkolennon 

perusteella korvauksia.  

Ruotsin oikeusministeriön arvioinnissa monimutkaisen prosessirakenteen ja pitkittyvän 

käsittelyn ongelman ratkaisuksi ehdotettiin GrL:n 8 §:n mukaisten erityisten 

prosessinedellytysten tiukentamista. Esimerkiksi olosuhteiden, joihin kanne perustuisi, 

tulisi ryhmän jäsenten vaatimusten kannalta perustua samoihin tai olennaisesti 

samanlaisiin olosuhteisiin.185 Sekä Suomen että Ruotsin ryhmäkannelainsäädännöt 

edellyttävät tällä hetkellä, että olosuhteiden tulee ainoastaan olla samoja tai samanlaisia. 

GrL sisältään myös edellytyksen, jonka mukaan kantajan on intressinsä ja taloudelliset 

edellytyksensä sekä muut seikat huomioon ottaen oltava sopiva edustamaan ryhmän 

jäseniä asiassa. Arviointi ehdotti tämän kriteerin muuttamista tapauskohtaiseen 

harkintaedellytykseen siitä, voidaanko ryhmäkanne käsitellä tehokkaalla ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla.186  

Kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla, mukaan lukien ryhmäkanteella, tutkitaan laajoja 

riita-asioita, joiden käsittelyä on hankala pitää joutuisana. Niiden tavoitteena on 

nimenomaan tuoda kollektiivisesti prosessikelpoiset vaatimukset oikeussuojakeinojen 

piiriin. Erityisen nopeaa käsittelyä laajojen riitojen käsittelyn ei voida olettaakaan olevan. 

Tuomioistuinten käsittelyajat ovat pitkät joka tapauksessa, joten vaativalta tapaukselta ei 

suhteessa voida edellyttää suurempaa joutuisuutta kuin muiltakaan oikeudenkäynneiltä. 

                                                           
184 Koulu (2017), s. 145. 
185 Utvärdering av lagen om grupprättegång, s. 84, 103. Olosuhteilla, omständigheter, tarkoitetaan tässä 

oikeustosiseikkoja, rättsfakta, eli niitä seikkoja, jotka ovat jutussa oikeusseuraamuksen kannalta 

välittömästi relevantteja. 
186 Utvärdering av lagen om grupprättegång, s. 111. 
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Koulu on osuvasti todennut, että ”hitaus on toki hyväksyttävissä oikeuden paremman 

saavuttamisen hintana”.187 Erityisten prosessinedellytysten määritelmän pitäminen 

laajana mahdollistaa, että kollektiivisesti vaikuttavat ympäristövahingot voitaisiin ilman 

tiukkoja rajoituksia ottaa ryhmäkannemenettelyyn, kunhan ne täyttävät lainmukaiset 

vähimmäisvaatimukset. Liikkumavaraa jättävät prosessinedellytykset mahdollistavat 

hyvin laajojen ympäristövahinkojen käsittelyn yhdessä ryhmäkanneoikeudenkäynnissä, 

mikä on instituution pääasiallinen tavoite sekä etu muihin oikeussuojakeinoihin nähden. 

Lindblomin mukaan prosessinedellytysten kiristäminen vain lisäisi huomattavasti kuluja 

ja kantajapuolen ja ryhmän jäsenten työmäärää, mikä puolestaan nostaisi 

prosessikynnystä.188 Liian tiukat oikeudenkäyntiedellytykset johtavat siihen, että 

tuomioistuimeen ei lähdetä ja käyttämättä jäänyt järjestelmä ei vakiinnuta asemaansa 

oikeussuojakeinona. Mitä avoimempia käsitteitä lakiteksti sisältää, sitä alttiimpia kanteet 

ovat vastaajien riitauttamisille ja osapuolten eri tulkinnoille, jolloin käsittely venyy 

entisestään. Kun oikeuskäytäntöä ei ole ollenkaan tai sitä on vähän, harkintavalta 

edellytysten täyttymisen osalta jää tuomioistuimelle.189 Tuomioistuimelle annettu liian 

laaja harkintavalta voi myös houkutella tuomaria jättämään kanteen tutkimatta 

esimerkiksi hankalalta tuntuvan suuren ryhmän tai kalliin prosessin vuoksi.190  

Ryhmän jäsenten vaatimusten erilaisuus ei mielestäni välttämättä ole kynnyskysymys. 

Tärkeämpää olisi varmistua siitä, että haastehakemuksen laadinta tehtäisiin pätevän 

asiamiehen ohjauksella, joka olisi prosessioikeudellisesti pätevä ja jonka resurssit 

riittäisivät tehokkaaseen prosessaamiseen. Ryhmän edustajan ja asiamiehen laatima 

perusteellinen haastehakemus mahdollistaa selkeän pohjan asianmukaiselle ja 

joutuisammalle oikeudenkäynnille. Kohtuuttoman työn jättäminen jo ruuhkautuneelle 

tuomioistuimelle ei ole järjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista. 

Ryhmäkannemenettelyä voitaisiin jouduttaa myös muutoksenhakumenettelyä 

muuttamalla. Luftfartsverketin tapauksen käsittely venyi vuosia pelkkien 

prosessinedellytysten tutkinnan vuoksi, ja loppujen lopulta asiassa päädyttiin sovintoon. 

Ruotsissa muutosta tavallisessa ryhmäkanneoikeudenkäynnissä annettavaan päätökseen 

haetaan RB:n säännösten mukaan normaalisti hovioikeudelta ja edelleen korkeimmalta 

oikeudelta. Ympäristöryhmäkanteet käsitellään maa- ja ympäristötuomioistuimissa, 

                                                           
187 Koulu 1/2017, s. 101. 
188 Lindblom 2/2008, s. 837. 
189 Koulu 2/2017, s. 162. 
190 Lindblom 2008, s. 838. 
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joiden päätökseen haetaan muutosta erityiseltä maa ja ympäristöasioiden 

valitustuomiolta, (SE: Mark- och miljööverdomstolen), joka toimii Svean hovioikeuden 

yhteydessä.  Ylin valitusaste ryhmäkanneasioissa on Ruotsin korkein oikeus (SE: Högsta 

domstolen). 

Suomalaisen ryhmäkannelain muutoksenhakusäännösten mukaan 

ryhmäkannemenettelyn edellytyksiä koskevan oikeudenkäyntiväitteen johdosta 

annettuun hylkäävään ratkaisuun saa hakea muutosta erikseen. Tuomioistuin voi 

aiheettoman viivästymisen estämiseksi tai muusta erityisestä syystä kuitenkin määrää, 

että muutosta haetaan pääasiassa annetun tuomion tai lopullisen päätöksen yhteydessä. 

Linjaus voitaisiin tehdä niiden väitteiden kohdalla, jotka ovat aiheettomia ja tehty 

haittaamis- tai viivyttämistarkoituksessa.191 Muutoksenhaku poikkeaa 

oikeudenkäymiskaaren pääsäännöstä, jonka mukaan oikeudenkäyntiväitteen hylkäävään 

ratkaisuun haetaan muutosta samassa yhteydessä kuin käräjäoikeuden tuomioon tai 

lopulliseen päätökseen, jollei tuomioistuin määrää, että muutosta haetaan erikseen (OK 

16:3.3). Vaikka säännös vauhdittaa prosessia tässä vaiheessa käsittelyä, siirtää se 

muutoksenhakua todennäköisesti vain tulevaisuuteen.192 

Oikeudenkäyntiväitteen muutoksenhakua voitaisiin muuttaa siten, että muutosta 

voitaisiin hakea vasta asiassa annetun lopullisen ratkaisun yhteydessä. Ongelmia tämän 

kaltaisessa muutoksenhaussa voisi syntyä, mikäli valitustuomioistuimessa todettaisiin, 

etteivät prosessinedellytykset asiassa olekaan täyttyneet. Tällöin asia voitaisiin käsitellä 

joukkokanteina käräjäoikeudessa, sillä asiakysymystä ei olisi ratkaistu eivätkä ryhmän 

jäsenet näin ollen menettäisi oikeuttaan vedota kanteessa esitettyihin seikkoihin.193 Toki 

tällöin kalliita oikeudenkäyntejä on alemmissa oikeusasteissa käyty turhaan.194 

Ryhmäkanteiden osalta kuitenkin myös valitus suoraan korkeimpaan oikeuteen 

ennakkopäätösperusteella voisi tulla kysymykseen menettelyn vauhdittamiseksi. Koska 

ryhmäkanteita ei kokemuksen perusteella tultaisi nostamaan kovin tiheästi, ei tämä 

rasittaisi ylintä oikeusastetta. 

                                                           
191 HE 154/2006, s. 49 vp. 
192 Koulu 1/2017, s. 100. 
193 Koulu 2/2017, s. 163. 
194 Koulu 1/2017, s.100. 
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Käsittelyä voidaan pitkällä aikajänteellä tehostaa toimivallan keskittämisen avulla.195 

Keskittämistä on perusteltu sillä, että ryhmäkanteiden käsittely vaatii perinteiseen riita-

asian käsittelyyn verrattuna enemmän henkilöstöä ja hallinnollisia resursseja, minkä 

vuoksi toimivalta on keskitetty tietyille alioikeuksille.196 Ympäristövahinkojen 

ryhmäkanteita tullaan ennustettavasti nostamaan melko vähän, joten keskittämisen 

hyödyt tulisivat todennäköisesti jäämään melko pieniksi. Asiakysymyksen tutkinta ei 

myöskään poikkea perinteisellä kanteella nostetusta vahingonkorvausjutusta, eikä 

erityisosaamista tällöin vaadittaisi muta kuin prosessinedellytyskysymysten tutkimisen 

kannalta. Tulevaisuudessa nostettavien ympäristöryhmäkanteiden ennustettavissa oleva 

harvalukuisuus ei perustele erikoistumisen tavoitetta. 

 

5.3. Kalliin ryhmäkanneoikeudenkäynnin ongelmat 

Sekä Suomessa että Ruotsissa häviäjä maksaa. RB 18 luvun 1 §:n pääsäännön mukaan 

oikeudenkäynnin häviävä osapuoli vastaa niin omista kuin vastapuolenkin 

oikeudenkäyntikuluista. Tietyissä poikkeustilanteissa, joissa vastapuoli on toiminnallaan 

esimerkiksi aloittanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, voidaan molemmat osapuolet 

määrätä vastaamaan omista kustannuksistaan. Oikeudenkäyntikuluvastuun asettaminen 

vain toiselle osapuolelle nostaa taloudellista prosessikynnystä. 

Ryhmän jäsenille asiasta aiheutuneiden kulujen sääntelystä ei ole ohjeistusta 

ryhmäkannelaissa. Voidaan kuitenkin katsoa, että koska ryhmän edustaja on asiassa 

asianosainen, tulee kulujen ohjautua hänen vastuulleen.197 Jos ryhmän jäsen esimerkiksi 

hankkii asiassa selvitystä, ei tästä aiheutuneiden kulujen voida katsoa lankeavan hänen 

                                                           
195 Ruotsissa ryhmäkanne voidaan GrL 3 §:n mukaan nostaa niissä tuomioistuimissa, jotka hallitus määrää 

toimivaltaisiksi. Jokaisessa Ruotsin läänissä on oltava ryhmäkanteita käsittelevä tuomioistuin. Ruotsin 48 

käräjäoikeudesta 21 käräjäoikeutta käsittelee ryhmäkanteita. Alun perin toimivaltaisiksi tuomioistuimiksi 

ehdotettiin kaikkia maan käräjäoikeuksia, mutta lainsäädäntövaiheessa toimivalta rajattiin 

kiinteistötuomioistuimille ja ympäristöasioissa ympäristötuomioistuimille. Lain esitöissä 

ryhmäoikeudenkäyntien keskittämisen tietyille tuomioistuimille uskottiin juttujen odotettu vähäisyys 

huomioon ottaen parantavan edellytyksiä ryhmäkanteiden käsittelyrutiinien kehittymiselle.  Kiinteistö- ja 

ympäristötuomioistuimet lakkautettiin toukokuussa 2011 tuomioistuimia koskevan uudistuksen 

yhteydessä, ja niiden tilalle perustettiin maa- ja ympäristötuomioistuimet.  Toimivalta ryhmäkanteiden 

osalta säilyi samoilla käräjäoikeuksilla, kuin ennen uudistustakin.  Ne ryhmäkanteet, jotka koskevat 

nimenomaan MB 32 luvun 13 §:n mukaisia ympäristövahingoista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia, 

käsitellään MB 21 luvun 1 §:n mukaan maa- ja ympäristötuomioistuimissa, jotka toimivat Nackan, 

Vänersborgin, Växjön, Uumajan ja Östersundin käräjäoikeuksien yhteydessä. 
196 HE 154/2006 vp., s. 37. 
197 Koulu 2/2017, s. 139. 
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tappiokseen ja muiden ryhmän jäsenten eduksi. Tällöin selvityksen hankkinut jäsen ikään 

kuin toimii ryhmän edustajan eli kantajan apuna. Ryhmän jäsenen rooliin liittyvät kulut, 

kuten esimerkiksi postikulut käräjäoikeuden ilmoituksesta johtuen, eivät kuitenkaan ole 

kantajan kuluja, sillä ne eivät ole tämän tehtäviin kuuluvia menoja. 

Erilaisia tapoja ryhmäoikeudenkäynnin rahoittamiselle voivat käytännössä olla 

asiamiehen palkkiota koskevat ehdolliset sopimukset (riskavtal, conditional fee 

agreement), oikeusapu sekä oikeusturvavakuutukset, minkä lisäksi rahoitusta voidaan 

hankkia muiden yksityisten tahojen kautta. Rahoitusta ryhmäkanneprosessiin voidaan 

saada myös järjestöjen jäsenmaksujen avulla ja perustamalla yksityisten ryhmäkanteiden 

taustalle tukiyhdistyksiä.198 Luftfartsverketin tapauksessa ryhmäkanneoikeudenkäynnin 

rahoittamiseksi kantajapuoli oli käyttänyt useaa rahoituskeinoa. Kantajien tukena ollut 

yhdistys rahoitti oikeusjuttua jäsenmaksuin ja yhdistyksen jäsenten antamin 

takaussitoumuksin. Yhdistys oli lisäksi saanut toimintansa tueksi kunnalta stipendin. 

Lisäksi kantajien ja asiamiehen välillä oli riskisopimus. Mikäli kanne hylättäisiin, ei 

asiamiehellä olisi ollut oikeutta sovittuun palkkioon.199 

Ruotsissa kantaja ja asiamies voivat GrL 38 §:n mukaan sopia asiamiehen palkkion 

määräytymisestä ehdollisesti jutun lopputuloksen perusteella (riskavtal). Tällöin 

asiamiehelle maksettava asianhoitopalkkio määräytyy sen mukaan, missä laajuudessa 

ryhmän jäsenten vaatimukset hyväksytään tuomioistuimessa. Ehdollisella 

palkkiosopimuksella haluttiin tehdä ryhmäkanteiden ajamisesta mielekästä erityisesti 

isojen asianajotoimistojen, sillä sopimuksella voitaisiin sopia myös tavallista 

korkeammasta palkkiosta. Sovitun palkkion tulee GRL 39 §:n mukaan olla kohtuullinen 

käsiteltävään asian luonteeseen nähden. Kohtuullisuusarvioinnissa on otettava huomioon 

ainakin riitakysymysten monimutkaisuus, riidan kohteen arvo sekä asiamiehen ottama 

riski palkkiotta jäämisestä, mikäli kanne epäonnistuu. Vaikka riidan kohteen arvo on 

otettava huomioon harkinnassa, ei se saa olla ainoa palkkionmääräytymiskriteeri. 

Puhtaasti intressiperusteinen palkkionmääräytyminen ei sovellu hyvin tilanteeseen, jossa 

ennen oikeudenkäyntiä päädytäänkin sovintoon, jolloin asiamies saisi tehtyyn 

työmäärään nähden kohtuuttoman suuren korvauksen.200 Sopimuksesta tulee käydä ilmi, 

miten palkkio poikkeaa normaalipalkkiosta. GrL:n mukaan, jotta palkkiosopimus olisi 

                                                           
198 Lindblom 2008, s. 242. 
199 Lindblom 2008, s. 233. 
200 Reg prop. 2001/02:107 vp. s. 115-117. 
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pätevä ryhmän jäseniin nähden, on tuomioistuimen hyväksyttävä sopimus. Tässä mallissa 

kantaja jää ilman suojaa, vaikka vastaa oikeudenkäynnin kuluista. Tuomioistuimen 

hyväksyntää ei edellytetä, jotta palkkiosopimus olisi pätevä kantajan ja asiamiehen 

välillä.201 Kantaja voi GrL 40 §:n mukaan saattaa palkkiosopimuskysymyksen 

tuomioistuimen ratkaistavaksi jo ennen varsinaisen ryhmäkanteen vireille tuloa. Näin 

voidaan saada selvyys ryhmäkanneoikeudenkäynnin taloudellisille edellytyksille. 

Ongelmallista toki on se, että vielä tässä vaiheessa on vaikea arvioida asiaan hoitamisesta 

aiheutuvia kuluja, mutta ennen sopimuksen vahvistamista toimenpiteisiin ei asiamiehen 

näkökulmasta välttämättä ole houkuttelevaa ryhtyä.  

Tuomioistuimen hyväksynnän vaatiminen on hyvä keino sekä kantajan että ryhmän 

jäsenen näkökulmasta. Tuomioistuimen hyväksyntä palkkiosopimuksen edellytyksenä 

tulisi kuitenkin ulottaa myös asiamiehen ja kantajan väliseen suhteeseen. Toinen 

vaihtoehto kantajan taloudellisen puolen korvaamiseksi on, että kantaja esimerkiksi 

palkkiosopimusta laadittaessa vaatii häntä suojaavan lisäehdon sisällyttämistä 

sopimukseen. 

Ruotsissa käytettävät ehdolliset palkkiosopimukset ovat eräs ratkaisu ympäristövahinkoja 

koskevien ryhmäkanteiden rahoituskysymykseen. Euroopan komissio on kuitenkin 

suhtautunut nihkeästi ehdollisiin tulosperusteisiin palkkiosopimuksiin. Komission 

suosituksen 29 ja 30 kohtien mukaan jäsenvaltion ei tulisi hyväksyä oikeudenkäynnin 

lopputuloksesta riippuvaisia asianajajien ehdollisia palkkioita, joihin liittyy riski sellaisen 

kannustimen luomisesta, joka kannustaa panemaan vireille riita-asioita, jotka ovat jonkin 

osapuolen etujen kannalta aiheettomia. Tulosperusteisen velotuksen riski piilee siinä, että 

toimeksiantaja voi hyödyntää asiakkaan tietämättömyyttä oikeudenkäynnin 

menestymisen tosiasiallista mahdollisuuksista ja antaa tältä osin asiakkaalle todellisuutta 

heikomman ja epävarmemman kuvan jutun mahdollisesta lopputuloksesta. Toisaalta 

oikeudenkäynnin lopputuloksesta riippuvainen palkkio nimenomaan kannustaa 

asianajajaa voittamaan jutun.202  

Mikäli tällaiset järjestelyt hyväksytään, on komission mukaan jäsenvaltion annettava 

tarvittavat kansalliset säännökset niiden soveltamisesta kollektiivisissa 

oikeudenkäyntimenettelyissä ottaen huomioon erityisesti kantajaosapuolen jäsenten 

                                                           
201 Viitanen 2011, s. 359. 
202 Viitanen 2011, s. 350. 



55 
 

oikeuden täysimääräiseen korvaukseen.203  Tulosperusteiset palkkiot eivät ole Suomessa 

tavallisia. Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen 1.5 kohdan mukaan, jos on erityistä 

aihetta, voidaan kuitenkin tehdä sopimus erityisen sopimuksen hyvityksen maksamisesta 

asianajajalle siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan. Kokonaan 

tulosperusteiseen palkkiosopimukseen pohjautuva toimeksianto sisältää asiamiehen 

riskin jäädä kokonaan palkkiotta. Lisäksi tämä veloitusmuoto poikkeaa Suomessa 

perinteisesti käytetyistä toimenpide- ja aikaveloitusmuodoista, joten sen käyttö tuntua 

vieraalta. 

Julkiset ryhmäkanteet ovat rahoituksen osalta muita ryhmäkannetyyppeihin nähden 

erityisessä asemassa, sillä ne saavat rahoituksensa valtiolta. Valtio voisi kuitenkin myös 

tukea yksityisiä ryhmäkanteita ja järjestöryhmäkanteita julkisella rahoituksella. Julkinen 

taho voisi myöntää lainaa ryhmäkanteen kantajalle. Tämä on mahdollista myös yksityisen 

pankkien taholta.204 

Järjestöryhmäkanteita ja yksityisiä ryhmäkanteita voidaan myös rahoittaa ryhmän 

jäsenten jäsenmaksuin tai lahjoituksin, kuten esimerkiksi Luftfartsverketin tapauksessa 

järjestö A oli toiminut. Useamman kantajan ajamalla yksityisellä ryhmäkanteella on myös 

muita taloudellisia etuja. Järjestö A kertoi haastattelussa saaneensa ryhmän jäsenten 

kotivakuutuksiin kuuluvista oikeusturvavakuutuksista osan kanteensa rahoituksesta. 

Mikäli yksityisessä ryhmäkanteessa on useampi kantaja, kuten ilmailulaitoksen 

tapauksessa, on jokaisella kantajalla mahdollisuus ottaa oikeusturvavakuutus.205 

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat kuitenkin sekä henkilö- että yritysasiakkaiden 

vakuutusehdoissa rajanneet ryhmäkanteilla käsiteltävät asiat korvattavien 

vakuutustapahtumien ulkopuolelle.206 Tämä on mielenkiintoinen linjaus, sillä tällä 

hetkellä ainoa mahdollinen ryhmäkanne on kuluttaja-asiamiehen ajama julkinen 

ryhmäkanne, jossa yksityiset tahot eivät voi joutua vastuuseen kuluista. Vastaajapuolella 

kulut voivat toki olla myös huomattavat, mikä voi myös selittää linjausta. Rajausta ei 

varmastikaan tulla muuttamaan, mikäli yksityiset vakuutuksenottajat voisivat 

tulevaisuudessa olla toimia kantajina laajoissa ryhmäkanneasioissa. Korvausta ei 

                                                           
203 KOM 2013/396/EU. 
204 KOM(2008) 794 lopullinen, s. 14. 
205 Lindblom (2008), s. 466. 
206 kts. mm.  LähiTapiolan kotivakuutuksen vakuutusehdot (LähiTapiola ei korvaa myöskään 

ryhmävalituksena käsiteltävien asioiden kuluja), Ifin yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot ja 

Fenniaturvan vakuutusehdot. 
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vakuutusehtojen mukaan ryhmäkanneasiassa myönnetä edes silloin, kun 

vakuutuksenottaja on ainoastaan ryhmän jäsenenä.  

Ympäristövahinkojen korvaamista koskevilla ryhmäkanteilla on moneen muuhun 

asiaryhmään verrattuna paremmat mahdollisuudet kerätä ulkopuolista rahoitusta. 

Ulkopuolista rahoitusta voidaan saada joukkorahoituksena, jolloin tuki muodostuu 

suureksi pienemmistä avustuksista,207 tai suorana rahoituksena esimerkiksi 

kansalaisjärjestöiltä. Suora rahoitus kattaa yleensä suuren osan oikeudenkäynnin 

kustannuksista. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen on mahdollista järjestää rajoitetusti 

siten, että ulkopuolinen taho on vastuussa oikeudenkäyntikuluista vain siinä tapauksessa, 

että juttu hävitään ja kantajapuoli saa vastatakseen myös vastapuolen 

oikeudenkäyntikulut. Asiantuntijaselvityksiä tai muuta kuin rahallista tukea voidaan 

myös saada pro bono –tyyliin veloituksetta tai huomattavan alhaiseen hintaan, mikäli 

asiassa kyseessä oleva intressi on esimerkiksi yrityksen arvoja lähellä. Laajojen 

ympäristövahinkojen saama mediahuomio ja ympäristöarvojen tärkeys vaikuttavat 

positiivisesti ympäristövahinkojen tukimahdollisuuksiin.208 Järjestö B kertoi 

haastattelussaan saaneensa tukea oikeudenkäynteihinsä merkittävien lahjoituksien kautta. 

Järjestö A oli puolestaan saanut kunnalta 20.000 euron arvoisen stipendin. 

Komission suosituksen 32 kohdan mukaan myös yksityisen kolmannen osapuolen 

toimesta annettavan rahoituksen kohdalla on kuitenkin kiellettyä määrittää rahoituksen 

myöntäjälle annettava palkkio tai tämän perimä korko asian käsittelyn lopputuloksena 

sovitun tai tuomitun korvauksen määrän perusteella, ellei viranomainen sääntele tätä 

rahoitusjärjestelyä osapuolten etujen varmistamiseksi. 

Erääksi rahoituskeinoksi voidaan katsoa myös muu kuin taloudellinen tuki. Järjestö A 

kertoi, että järjestön sisältä löytyi kanteen operationaalisista tehtävistä vastaavia 

henkilöitä. Järjestö määritteli vahinkoalueen ja identifioi kaikki vahinkoalueella kirjoilla 

olevat henkilöt, eli selvitti ryhmään sopivat mahdolliset ryhmän jäsenet. Tämä työ on pois 

asiamiehen tai muun asiantuntijan työstä, mikä pienentää oikeudenkäyntikuluja. 

                                                           
207 Kuten Koulu on huomioinut, kollektiivisten oikeussuojakeinojen joukkorahoituksen osalta on syytä 

huomioida rahankeräyslain (255/2006) säännökset. Kts. Koulu (2017), s. 133. 
208 Koulu 1/2017, s. 135-137.  
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6.  Johtopäätökset 

Ympäristövahinkojen ryhmäkanteelle on tarpeensa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Väittely siitä, onko ryhmäkanne paras mahdollinen keino lupajärjestelmän suojan 

ulkopuolella olevien ympäristövahinkojen selvittämiseksi, on todennäköisesti loputon 

vääntö eri mielipiteiden välillä. Suhtautuminen ryhmäkanteeseen on ollut epäileväistä ja 

vastustavaa. On totta, että järjestelmällä on heikkoutensa eikä siihen mitä odotettavimmin 

tultaisi turvautumaan kovinkaan usein.  Talvivaaran tapausta silmällä pitäen on kuitenkin 

selvää, että vahingonkärsijöillä tulisi olla käytettävissään tehokkaat keinot ennen 

vahingon aiheutumista. Luftfartsverketin kaltaisten ympäristövahinkojen osalta tulisi 

ottaa huomioon, useilta piileviltä kollektiivisilta vaatimuksilta puuttuu tällä hetkellä 

kokonaan tehokas oikeussuojakeino. Oikeudenkäyntikulujen paisumisen ongelmaan on 

reagoitava ja taloudellisen prosessikynnyksen vuoksi hakematta jääneet intressit on 

tuotava oikeussuojan piiriin. 

Lainsäätäjällä on tänä päivänä käytettävissään enemmän informaatiota ja 

vertailukelpoista empiiristä aineistoa kuin nykyistä ryhmäkannelakia säädettäessä. 

Kanneoikeuden ongelmiin ja väärinkäytöspelkoihin ei enää ole syytä takertua.  

Parhaalla mahdollisella tavalla ryhmäkanteen tavoitetta toteuttava järjestelmä 

mahdollistaa kaikki ryhmäkannetyypit. On perusteltua ehdottaa, että nykyistä 

ryhmäkannelakia suunniteltaessa omaksuttu ratkaisu pitää julkista ympäristövahinkojen 

ryhmäkannetta ensisijaisena kahteen muuhun tyyppiin nähden tulee hylätä, eikä sitä 

etenkään tule pitää ainoana mahdollisena keinona, kuten nykyisessä kuluttaja-asioiden 

ryhmäkannemallissa. Suomalaisen ryhmäkanteen tulevaisuus on yksityisessä 

ryhmäkanteessa ja järjestöryhmäkanteessa. Koska näissä kannetyypeissä ryhmän 

edustajana ei enää toimi julkinen taho, on ryhmäkannelakiin otettava säännökset 

ryhmäkanteen taloudellisista edellytyksistä, jotta oikeudenkäyntiä voidaan tosiasiassa 

käydä mahdollisimman tehokkaasti eikä talousongelmiin ajautumisen vaaraa syntyisi 

yksityisille tahoille.  Tuomioistuimen tulisi siis arvioida, onko ryhmällä riittävä rahoitus 

ryhmäkanneprosessia varten. Lisäksi erityisiin prosessinedellytyksiin tulisi ottaa ehto 

kantajan sopivuudesta ryhmän edustajaksi. 

Tässäkin tutkielmassa useasti on tullut ilmi, miten järjestöt toimivat aktiivisesti 

sosiaalisessa mediassa ja tiedottavat toiminnastaan verkossa. Näkyvyyden ja yleisöön 

vaikuttamisen kehittämiseksi tällä toiminnalla on myös ryhmää kokoava ja sen toimintaa 
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helpottava vaikutus.209 Helpoksi tehty kommunikointi menettelyn eri vaiheissa tekee 

ryhmäkanteesta entistä kollektiivisemman oikeussuojakeinon sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Vahingonkärsijät voivat löytävä toisensa myös muun median kautta 

erityisesti verkon välityksellä. Sekä Suomen että Ruotsin ryhmäkanteita koskevat lait 

säädettiin 2000-luvun alussa, jolloin sosiaalinen media ja muu tietoliikenne eivät vielä 

olleet yhtä laajasti käytössä yhtä kehittyneissä muodoissaan. Tietoliikenne oli kovin 

erilaista myös aikana, jolloin suurin osa ryhmäkanteita koskevasta oikeuskirjallisuudesta 

on julkaistu. 

Vaikean saavuttavuuden ongelmaan ratkaisu voisi olla opt out –mallin hyödyntäminen, 

mutta koska ryhmä on lopulta kuitenkin määriteltävä, voisi opt in soveltua paremmin 

etenkin suomalaiseen oikeuskulttuuriin. Tällöin ryhmän jäsenten ilmoittautumisesta tulisi 

tehdä mahdollisimman yksinkertainen, esimerkiksi pankkitunnuksilla asiointipalveluiden 

kautta, sähköpostin tai millä tahansa tuomioistuimelle annettavalla kirjallisella 

ilmoituksella. Toisaalta en näe suulliselle ilmoituksellekaan mitään estettä, sillä ryhmän 

jäsenelle ei siitä mitään haittaa aiheudu. Opt out –periaatteen kohdalla voidaan myös 

kysyä, tuleeko henkilölle antaa oikeussuojaa, mikäli hän ei sitä itse halua ottaa vastaan?210 

Toisaalta intressinhaltijat eivät menetä mitään ryhmään liittyessään, prosessilla voi olla 

heille ainoastaan positiivisia vaikutuksia. Koska ryhmäkanneoikeudenkäyntejä 

ympäristövahingoissa tultaisiin todennäköisesti käymään harvoin, voisi tuomioistuin 

myös tapauskohtaisella harkinnalla valita sopivan mallin ryhmään liittymiseen. Laajojen 

ryhmien kohdalla vahingonkorvausvaatimusten määräämiskäytännöksi voitaisiin harkita 

yhteiskorvauksen määräämistä ja erillistä jakomenettelyä, joka olisi järkevä vaihtoehto 

prosessiekonomisesti ja oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi. 

Sen sijaan, että prosessinedellytyksiä kiristetään ja vastuuta siirretään 

vahingonkärsijöille, tulisi painottaa asiamiehen ja mahdollisuuksien mukaan 

kantajapuolen, jos esimerkiksi järjestöstä löytyy asiaan perehtyneitä henkilöitä, roolia 

vastuullisena tahona. Vaatimus asianajajan tittelistä on hyvä keino varmistua asiamiehen 

taidoista, vaikka tämäkin seikka olisi hyvä antaa tuomioistuimen arvioitavaksi. Ryhmän 

ja asiamiehen laatima perusteellinen haastehakemus luo hyvän pohjan asianmukaiselle ja 

joutuisammalle oikeudenkäynnille. Erityiset prosessinedellytykset tulisi mielestäni pitää 

                                                           
209 Koulu 1/2017, s. 130-131. 
210 Euroopan komission suosituksen 2013/396/EU tiedotteessa COM(2013) 401 final, s. 12, on todettu, että 

opt in –malli kunnioittaa henkilön oikeutta päättää itse osallistumisestaan.  
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tarkkarajaisina, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että seulan ryhmäkanneoikeudenkäyntiin 

tulisi olla tiukka. Edellytysten tulisi olla siinä määrin tarkkoja, että se edellyttäisi 

haastehakemuksen tarkempaa laadintaa ja ryhmäkanneoikeudenkäynnin tarpeellisuuden 

pohdintaa jo ennen tuomioistuinvaihetta. Tässä päätöksessä tarvitaan pätevän asiamiehen 

konsultaatiota asiaan. Näin ollen tuomarin olisi yksinkertaisempaa tehdä päätös 

ryhmäkanneoikeudenkäynnin aloittamisesta. On toki huomattava, että tämä kasvattaa 

entisestään asianajokulujen määrää. Ongelmaan voidaan kuitenkin puuttua tehokkailla 

rahoituskeinoilla ja etenkin palkkiosopimuksilla. 

Ympäristövahingoissa on myönnettävä, että vahingon määräytyminen on hieman 

hankalampaa kuin esimerkiksi kuluttaja-asioissa. Vaikka esimerkiksi vaikutusalueen 

maantieteellisen rajaaminen on hyvä keino arvioida vaikutukset teoriassa, vaikuttaa 

vahingon suuruuteen myös monia individuaalisia tekijöitä, kuten se, kuinka paljon aikaa 

intressinhaltija alueella viettää. Luftfartsverketin tapauksessa työasioissa alueella 

oleilevat eivät kuuluneet potentiaalisten ryhmän jäsenten joukkoon, mutta vaihtelua 

oleskeluajalla voi olla muistakin syistä. Jakomenettelyä ja yhteisen korvauksen 

määrääminen voisi olla hyvä keino hallita vaatimusten joukkoa. 

Muutoksenhakusäännöstöä tulisi muokata siten, että prosessinedellytysten täyttymiseen 

voitaisiin hakea muutosta vasta pääasian yhteydessä. Tämä mahdollistaisi asian 

keskitetymmän käsittelyn. Jos asiakysymys ei menestyisi alioikeudessa, ei 

prosessikysymysten käsittelyä valitustuomioistuimissa tehtäisi turhaan vuosien ajan. 

Korkeimpaan oikeuteen tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa käsiteltäväksi 

ryhmäkanteita, jotta oikeuskäytäntöä syntyisi. 

Kollektiivisten oikeussuojakeinojen vakiintuminen yhteiskuntaan ei ole mahdollista 

ilman avointa ja uudistusmielistä asennetta niin tuomioistuimissa kuin lakimiesten 

keskuudessa. Tehokas ja avoin prosessinjohto sekä pätevä asiamies edesauttavat 

joutuisan ja asianmukaisen ympäristövahinkojen ryhmäkanteen syntymistä. Uusien 

instituutioiden käyttöönotto vaatii myöntymistä muutokseen. Ryhmäkanteelle on myös 

annettava aikaa ottaa paikkansa oikeusjärjestyksessä. Tätä tavoitetta edesauttavat 

tuomioistuinlaitoksen sisäinen informaatio ja kouluttautuminen. Uuden järjestelmän 

käyttöönotossa informaation jakaminen on tärkeää myös tuomioistuinlaitoksen 
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ulkopuolelle, jotta vahingonkärsijät toisivat potentiaaliset tapaukset tuomioistuimiin tai 

edes ryhmäkannekeskustelun alle.211 

Olivat järjestelmän yksityiskohdat mitä tahansa, olisi lainsäätäjän ryhdyttävä 

toimenpiteisiin mahdollisimman pian etenkin, kun Talvivaaran katastrofi vielä on 

tuoreessa muistissa. Vaikka vahingonkorvausvaatimukset voivat olla määrältään 

vaatimattomia, niiden taustalla on vahingosta kärsiviä ihmisiä, joille tärkeä 

asuinympäristö tai muu alue on vahingoittunut. Talvivaaran korvausasioiden 

sovitteluneuvottelut päättyivät Kainuun käräjäoikeudessa järjestetyssä 

sovitteluistunnossa joulukuussa 2017 tuloksettomina. Käräjätuomarin mukaan 

vahingoille ei löytynyt maksajaa, Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän ei 

konkurssilain mukaan katsottu olevan niistä vastuussa eikä valtio pitänyt osallistumistaan 

vaatimusten mukaisiin maksuihin tarkoituksenmukaisena.212 He saavat liittyä Juhani 

Mantsisen ja muiden sovittelujen ulkopuolelle jättäytyneiden pettyneiden 

vahingonkärsijöiden joukkoon. 

”Olen tähän tivoliin täysin menettänyt luottamukseni, ihan täydellisesti.”213 

Kun kipeästi uudistuksen tarpeessa olevat ympäristövahinkojen korvaamisasiat on saatu 

ryhmäkannejärjestelmän suojan piiriin, voi lainsäätäjä ryhtyä laajentamaan lain 

soveltamisalaa koskemaan jokaista ryhmäkannetyyppiä kaikkia yleisessä 

tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa. 

 

                                                           
211 Ryhmäkanne-käsite ei välttämättä tarkoita maallikolle nimenomaan ryhmäkannelain mukaista 

menettelyä. Esimerkkinä mainittakoon Järjestö B, joka vastasi haastatteluun luullen nostaneensa 

ryhmäkanteen. 
212 STT, Keskisuomalaisen uutinen, 12.12.2017. 
213 YLE:n uutinen, 17.9.2016. 


