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1. Johdanto 
 

Välimiesmenettely on riidanratkaisumuoto, jossa riita voidaan asianosaisten sopimuksella 

välimiesmenettelylain 2 §:n mukaan määrätä välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi. 

Asianosaisilla on oikeus valita menettelyn yksityiskohdat ja välimiehet sekä sopia, minkä 

valtion aineellisen lain mukaan riita on ratkaistava.1 Välimiesmenettelyä pidetään 

yksityisenä riidanratkaisuna, sillä riidan ratkaisevat tuomioistuimen sijaan välimiehet eikä 

menettelyssä usein tarvita tuomioistuimen puuttumista. On arvioitu, että 

välimiesmenettelyjä käynnistyy vuosittain Suomessa noin 130-150 kappaletta, joista suurin 

osa on institutionaalisia välimiesmenettelyjä. Lisäksi on arvioitu, että noin joka kymmenes 

välitystuomioista tulee moitekanteen kohteeksi.  Välitystuomio on kuitenkin lähtökohtaisesti 

lopullinen ja asianosaisia sitova. Täysin yksityistä välimiesmenettely ei aina ole, vaan 

yleisen tuomioistuimen tehtävänä on harjoittaa oikeudellista kontrollia ja valvoa, että 

välitystuomiot täyttävät tietyt niille laissa asetetut minimivaatimukset. Lisäksi 

tuomioistuimilla on muutamia välimiesmenettelyä tukevia tehtäviä liittyen esimerkiksi 

pakkokeinojen käyttämiseen sekä välimiesten nimeämiseen.2 Yleisillä tuomioistuimilla on 

kuitenkin toimivalta välimiesmenettelyn ja välitystuomion tutkimiseen vain niiltä osin kuin 

laki nimenomaisesti antaa tuomioistuimelle toimivaltaperusteen.3 

Välimiesmenettely voidaan näin ollen nähdä oikeusjärjestyksemme tunnustamana 

järjestelynä, joka siirtää lähtökohtaisesti tuomioistuimille kuuluvan tuomiovallan 

yksityisesti asetetuille välimiehille. Asian osapuolet valitsevat välimiesmenettelyn, koska se 

poikkeaa tuomioistuimen menettelystä. Valinnan perusteina voidaan nähdä menettelyn 

yksityisyys, nopeus ja asiantuntevuus. Asianosainen ei kuitenkaan voi pätevästi luopua 

oikeudenhoidon perusperiaatteista, vaan ne pätevät myös välimiesmenettelyssä. Kyseiset 

periaatteet ilmenevät välitystuomion täytäntöönpanon ja välitystuomion moitteiden 

yhteydessä.4 Voidaan myös nähdä olevan kyse oikeusjärjestyksemme perusteisiin kuuluvista 

normeista, public policy tai ordre public -normeista, joista ei voida sopimuksella poiketa. 

Kyseisten normien tarkoituksena on turvata valtiokoneiston toiminta ja ne liittyvät vahvasti 

julkiseen intressiin. Lisäksi on olemassa myös riita-asioita, joita ei julkisen intressin takia 

 
1 Möller 2017, s. 469. 
2 Koulu – Turunen 2016, Välimieslainkäyttö, Välimieslainkäyttö konfliktinhallinnan järjestelmässä. 
3 Peltonen 2005, s. 299. 
4  Kurkela – Uoti 1995, s. 3. 
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voida lainkaan ratkaista yksityisissä menettelyissä. Julkisen intressin vuoksi nämä asiat tulee 

selvittää ja ratkaista puolueettoman tuomioistuimen toimesta.5 Voidaan siis todeta, ettei 

välimiesmenettely kykene ratkaisemaan kaikenlaisia riitoja, eikä varsinkaan riitoja, joihin 

voidaan katsoa liittyvän jonkinlainen julkinen intressi. Lisäksi välimiesmenettely tarvitsee 

tukea asioissa, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Pakkotäytätäntöönpanon luonne julkisen 

vallan käyttönä edellyttää myös täytäntöönpanon kohteena oleviin välitystuomioihin 

kohdistuvaa kontrollia ja valvontaa. Vaikka välimiesmenettely siis perustuukin 

asianosaisten väliselle sopimukselle, sääntelee julkinen valta välimiesmenettelyn kulkua ja 

varsinkin ratkaisujen täytäntöönpanoa, koska itse täytäntöönpanoon liittyy julkinen intressi.6 

Tuomioistuimen tarve kontrolloida välimiesmenettelyä ja erityisesti sen tuottamien 

lopullisten ratkaisujen täytäntöönpanoa liittyy vahvasti oikeusjärjestelmämme taustalla 

vaikuttaviin oikeusperiaatteisiin oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja julkisen vallan 

käytöstä. Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kohdistuviin päätöksiin tulee epäilemättä 

perustua jonkinlainen oikeudellinen virallisen tahon kontrolli. Välimiesmenettely korvaa 

tuomioistuimessa tapahtuvan oikeudenkäynnin ja siksi välimiesmenettelyn tulee taata 

asianosaisille riittävä oikeusturva. Keskeisiä oikeudenkäyntimenettelyä turvaavia 

prosessuaalisia periaatteita on siten noudatettava myös välimiesmenettelyssä. Vaikka 

välimiesmenettely perustuukin asianosaisten sopimusvapaudelle, eivät asianosaiset voi 

pätevästi sopia menettelystä, joka ei takaa heille riittävää oikeusturvaa.7 Oikeus 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu perustuslain 21 §:ssä ja sen mukaan 

jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen 

käsiteltäväksi.  Välitystuomio ei ole tuomioistuimen tai viranomaisen antama ratkaisu ja 

tämän vuoksi on katsottu, että tuomion täytäntöönpantavuus pakkokeinoin vaatii 

tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta.8 

Välimiesmenettely voidaan nähdä korostuneen kansainvälisenä riidanratkaisukeinona. 

Välimiesmenettelyn merkitys on suuri erityisesti riidoissa, joissa asianosaisilla on liittymiä 

useampaan kuin yhteen valtioon. Menettelyn ei nimittäin tarvitse tapahtua minkään valtion 

riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lain mukaisesti, vaan asianosaiset voivat 

sopia välimiesmenettelyn käytäväksi esimerkiksi joidenkin kansainvälistä 

välimiesmenettelyä varten laadittujen sääntöjen puitteissa. Välitystuomiot myös 

 
5 Marks – Betancourt 2012, s. 21-25. 
6 Beresford Hartwell 2000, s. 13. 
7 Möller 1997, s. 2. 
8 Ibid, s. 92. 
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tunnustetaan ja pannaan täytäntöön laajasti muissakin valtioissa kuin siinä valtiossa, jossa 

kyseinen välitystuomio on annettu. Ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja 

täytäntöönpanoa koskee New Yorkin yleissopimus ulkomaisten välitystuomioiden 

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta vuodelta 1958. Suomi on ratifioinut sopimuksen 

1962.9 

Tässä tutkielmassa pyrin oikeusdogmaattisesti hahmottamaan tuomioistuimen 

välimiesmenettelyyn liittyviä tehtäviä sekä oikeusperiaatteita, jotka näiden tehtävien 

taustalla vaikuttavat. Tarkoituksena on selvittää, mikä on kyseisten tehtävien rooli suhteessa 

itse välimiesmenettelyyn, asianosaisten oikeusturvaan sekä julkiseen intressiin. Lisäksi 

pohdin, voidaanko joitakin tehtäviä siirtää tuomioistuimelta välimiesoikeudelle tai jollekin 

kolmannelle taholle. Toisena tutkimuskysymyksenä esityksessä on selvittää, tulisiko 

välimiesoikeudelle antaa toimivalta määrätä täytäntöönpanokelpoisia turvaamistoimia ja 

millä edellytyksillä se olisi mahdollista. 

Tarkastelu aloitetaan toisessa luvussa käsittelemällä täytäntöönpanon yleisiä edellytyksiä 

Suomen oikeusjärjestyksessä. Kolmannessa luvussa analysoin VML:ssa tuomioistuimelle 

annettuja tehtäviä. Tarkastelu keskittyy pääasiassa kotimaisiin tilanteisiin oikeuskäytännön 

rajallisuuden vuoksi. Tarkastelun ulkopuolelle olen lisäksi rajannut VML 47-48 §:n 

mukaisen asianosaisen muutoksenhakuoikeuden välimiesten vahvistamaan korvausten 

määrään. Neljännessä luvussa otan kotimaisen välimiesmenettelyn yhteydessä määrättävien 

turvaamistoimien vertailukohteeksi UNCITRALIN mallilain mukaiset säännökset 

välimiesten määräämistä turvaamistoimista. Viidennessä luvussa tarkastelen sääntelyä 

välimiesten määräämien turvaamistoimien osalta Ruotsissa sekä Singaporessa. Viimeisessä 

luvussa pohdin olisiko kotimaista lainsäädäntöä kenties tarkoituksenmukaista muuttaa 

vastaamaan kansainvälisessä kirjallisuudessa ja sääntelyssä esitettyjä ratkaisuja tai olisiko 

se edes edellä mainittujen oikeusperiaatteiden valossa mahdollista. 

  

 
9 Möller 1997, s. 8-9. 



 

4 

2. Julkinen intressi ja oikeusturvan vähimmäisvaatimukset 

täytäntöönpanossa 
 

2.1. Julkisen vallan käyttöön liittyvät vaatimukset 

 

Ovaskan mukaan voidaan kohtuudella arvioida, että suurimmassa osassa 

välimiesmenettelyitä ei tarvita täytäntöönpanotoimia, eikä menettelyssä synny 

prosessuaalisia riitoja, joten menettely näissä tapauksissa säilyy kokonaisuudessaan 

yksityisenä.10 Kaikissa tapauksissa näin ei kuitenkaan ole. Möllerin mukaan ei ole katsottu 

asianmukaiseksi, että ulosottolaitos voisi suorittaa välitystuomion täytäntöönpanon ilman 

tuomioistuimen päätöstä täytäntöönpanosta.11 Myös prosessin aikaisia pakkokeinoja 

tarvittaessa joudutaan turvautumaan tuomioistuimen apuun. Yksityinen 

pakkotäytäntöönpano ei nimittäin laillisesti ole mahdollista, eikä pakkotäytäntöönpanoa 

voida siirtää julkiselta vallalta yksityisille.12 Lisäksi pakkokeinojen käyttö prosessin aikaisen 

selvityksen hankkimiseksi on katsottu yksinomaan yleisten tuomioistuimien määräysvaltaan 

kuuluvaksi.13 Yhteistä pakkotäytäntöönpanolle ja asian selvittämiseksi vaadituille 

pakkokeinoille on se, että ne koskevat toimenpiteitä, jotka vaativat valtion viranomaisen 

avustamaa täytäntöönpanoa tai vähintään sen uhkaa. Valtiolla voidaan näissä tilanteissa 

katsoa olevan intressissään valvoa, mihin se lainaa täytäntöönpanokoneistoaan, joka viime 

kädessä toteuttaa täytäntöönpanon tai pakkokeinojen käytön. Siirrytään 

välimiesmenettelylle ominaiselta puhtaasti asianosaisten väliseltä sopimusvapauden alueelta 

julkisen vallan käytön alueelle. Välimiesten ei ole katsottu voivan käyttää julkista valtaa, 

joten julkisen vallan alueelle siirryttäessä tuomioistuimen tai muun viranomaisen tukea 

vaaditaan.14 Julkisen vallan käytön keskittyminen valtion viranomaisille näin ollen rajaa 

välimiesoikeuden toimivaltaa ja asianosaisten mahdollisuuksia sopia asian käsittelystä. 

Julkisen vallan käytöstä säädetään perustuslain 2.3 ja 124 §:ssä. PL 2.3 §:n mukaan julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisen vallan käytössä on tarkoin 

noudatettava lakia.  PL 124 §:n mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 

tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisille. Kyseisissä pykälissä julkista valtaa käytetään 

 
10 Ovaska 2007a, s. 321. Tuomioiden vapaaehtoista noudattamista on lisäksi pidetty välimiesmenettelylle 

luonteenomaisena, Möller 1997, s. 92. 
11 Möller 1997, s. 92. 
12 Ovaska 2007b, s. 372. 
13 HE 202/1991 vp, s. 20. 
14 Peltonen 2015, s. 287.  
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nimenomaan toimintakäsitteenä eli tietyn tyyppistä toimintaa kuvaavana käsitteenä. Julkisen 

vallan käytöksi katsotaan hallituksen esityksen mukaan sellaiset norminanto-, lainkäyttö- ja 

hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja jotka vaikuttavat yksityisten oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin. Julkisen vallan käytön ydinalueeseen katsotaan kuuluvan erityisesti 

ulosottotoimi, tuomioistuinten lainkäyttötoiminta ja viranomaisen oikeus määrätä 

yksityisille oikeussubjekteille virallisia seuraamuksia, kuten esimerkiksi uhkasakkoja. 

Merkittäväksi julkisen vallan käytöksi taas katsotaan yksilön perusoikeuksiin merkittävällä 

tavalla puuttuminen ja itsenäiseen harkintaan perustuva voimakeinojen käyttö.15  

Perustuslakivaliokunnan luoman virkamieshallintoperiaatteen mukaisesti julkista valtaa 

voivat pääsääntöisesti käyttää vain viranomaiset. Periaate ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan 

julkista valtaa voidaan delegoida myös muille kuin viranomaisille. Tällöin tehtävien 

hoitamisesta ja noudatettavasta menettelystä tulee antaa riittävän yksityiskohtaiset 

säännökset, jotta oikeusturvanäkökohdat voidaan ottaa huomioon ja jotta julkista tehtävää 

hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. Hallituksen esityksen 

mukaan julkista tehtäviä hoitavien henkilöiden julkisen valvonnan tulee olla asianmukaista, 

jonka lisäksi hallituksen esityksessä korostetaan julkisia hallintotehtäviä hoitavien 

henkilöiden koulutusta ja asiantuntemusta.16 Perustuslain esitöiden perusteella voidaan siis 

päätellä, että yksilöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin kohdistuvien päätösten tekeminen on 

pääasiassa varattu vain virkavastuulla toimiville virkamiehille. Lisäksi päätöksiä tekevien 

virkamiesten tai muiden henkilöiden valvonnan tulee olla järjestetty asianmukaisesti. Juuri 

tästä syystä pakkotäytäntöönpano ei voi olla yksityisen toimijan vastuulla ja pakkokeinojen 

käyttö käsittelyn aikaisen selvityksen hankkimiseksi vaatii apua valtion viranomaiselta. 

Kyseisten vaatimuksien vuoksi asianosaisten ei voida katsoa voivan sopia välimiesten 

oikeudesta käyttää julkista valtaa menettelyn yhteydessä. 

PL 118 §:n yleisestä virkavastuusta voidaan katsoa täydentävän edellä mainittuja lainkohtia 

julkisen vallan käytöstä ja julkisen vallan delegoimisesta yksityisille. PL 118 §:n mukaan 

virkamies vastaa toimintansa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta 

monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. 

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun 

julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on 

oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä 

 
15 HE 1/1998 vp, s.74, s. 178. 
16 Ibid, s. 178-179. 
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taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. 

Yksityisellä on siis pääsääntöisesti oikeus vaatia virkamiestä tai muuta julkista tehtävää 

hoitavaa vastuuseen suoraan ilman lainvalvojan ja virallisen syyttäjän puuttumista. Sekä PL 

124 §:n että PL 118 §:n taustalla voidaan katsoa olevan ajatus, että erityisesti merkittävän 

julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien tulee olla sekä rikosoikeudellisen virkavastuun 

että hallintolainkäytöllisen muutoksenhaun piirissä.17 Esimerkiksi ulosottotoimen tulee siten 

olla hallintolainkäytöllisen muutoksenhaun ja virkavastuun piirissä. Välimiesmenettelyssä 

välimies ei ole virkatehtävää hoitava virkamies, vaan VML 8 §:n mukaan välimiehenä saa 

toimia kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka 

toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Välimies on näin ollen toimistaan vain 

vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa.18 Vahingonkorvausoikeudellista vastuuta taas ei 

julkisen vallan käytön kohdalla voida pitää riittävänä. Virkamieheen kohdistuva virkavastuu 

on siis tärkeä tekijä asianosaisen oikeusturvan kannalta, eikä tavallisella 

vahingonkorvausvastuulla toimivien välimiesten antama välitystuomio voi olla suoraan 

täytäntöönpanokelpoinen. 

Muutoksenhaun piiriin pakkotäytäntöönpanoa koskevan ratkaisun voidaan katsoa kuuluvan 

itseasiassa jo PL 21 §:n perusteella. Myös tämän oikeusturvan periaatteen voidaan katsoa 

ohjaavan vahvasti julkisen vallan käyttöä. PL 21.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada 

asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan 

ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeusturva lisäksi tehostuu, kun päätös kohdistuu 

välittömästi ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Muutoksenhakuoikeus on näin ollen 

subjektiivinen oikeus.19 Oikeus muutoksenhakuun ei koske kuitenkaan itse 

ulosottoperusteena olevaa välitystuomiota. Oikeus julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti 

perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään 

asianosaisen oikeuksista ja velvollisuuksista on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

6 artiklan 1 kappaleessa. Ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännössä on katsottu, että kun 

kyseessä on vapaaehtoinen välimiesmenettely tarkoittaa asian antaminen 

välimiesmenettelyn käsiteltäväksi luopumista oikeudesta julkiseen 

 
17 Jyränki – Husa 2012, s. 342. 
18 Hemmo 2000, s. 401. Välimiehen vahingonkorvausvastuu tosin usein perustetaan sopimusoikeudelliseen 

vastuuseen erotuksena sopimuksenulkoisesta vahingonkorvausvastuusta. 
19 Saraviita 2011, s. 282. 
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oikeudenkäyntimenettelyyn ja sen tuomiin oikeusturvatakeisiin. Myös korkeimman 

oikeuden tulkintakäytännössä on ratkaisussa KKO 2001:11 yhdytty tähän näkemykseen.20 

Välimiesmenettelyn kohdalla voidaan siis katsoa asianosaisen luopuneen normaaliin 

tuomioistuinmenettelyyn kuuluvasta muutoksenhakuoikeudestaan. Julkisen vallan käytöstä 

asianosaiset eivät kuitenkaan voi sopia, eivätkä pätevästi luopua julkisen vallan käyttöä 

rajoittavista periaatteista. Kyseiset julkisen vallan käyttöä koskevat vaatimukset ovat 

nähdäkseni välttämättömiä ensinnäkin asianosaisen oikeusturvan takaamiseksi, kun 

täytäntöönpanoviranomainen käyttää julkista valtaa. Toiseksi kyseiset vaatimukset takaavat 

sen, ettei valtion ylläpitämä täytäntöönpanokoneisto pane täytäntöön ratkaisuja, joiden 

antajaan ja sisältöön ei kohdistu asianmukaista valvontaa ja kontrollia.  

2.2. Yksityisoikeudellisten velvoitteiden pakkotäytäntöönpanoon liittyvät 

vaatimukset 
 

Ulosottoviranomaisen toimiessa Suomessa täytäntöönpanon viimekätisenä toteuttajana eivät 

julkisen vallan käytön vaatimukset kohdistu suoraan itse välimiesmenettelyyn. 

Välimiesmenettely on yksityistä toimintaa, joka perustuu asianosaisten vapaaehtoisuuteen ja 

aikaisemmin tekemään sopimukseen. Välimiesmenettely ei myöskään ole tuomioistuimen 

lainkäyttötoimintaa, eikä välimiesoikeudella ole toimivaltaa yksityisten välisten 

velvollisuuksien pakkotäytäntöönpanoon. Julkisen vallan käytön vaatimukset kohdistuvat 

kuitenkin epäsuorasti välimiesmenettelyyn tuomioistuinkontrollin kautta. Välitystuomio on 

ulosottokelpoinen vasta tuomioistuimen vahvistuksen jälkeen ja tuomioistuimen 

puuttumiselta välimiesprosessin yhteydessä vältytään vain niissä tilanteissa, joissa osapuolet 

vapaaehtoisesti noudattavat välimiesoikeuden ratkaisua. Yksityisoikeudellisen saatavan 

ulosotto taas vaatii aina UK 2:2:n mukaisen ulosottoperusteen. Pakkotäytäntöönpanon 

edellytykset yksityisoikeudellisten saatavien kohdalla ilmenevät näin ollen ulosoton 

edellytyksistä sekä ulosottoperusteista. 

Ulosotto on valtion ulosottoviranomaisen toimittamaa suoritusvelvollisuuksien 

pakkotäytäntöönpanoa. Vaikka ulosottoviranomainen muodollisesti on 

hallintoviranomainen, luokitellaan sen toiminta vakiintuneesti lainkäytöksi. Ulosoton ei 

voida katsoa olevan pelkästään tuomioistuimen aikaisemmin vahvistaman oikeudentilan 

 
20 Korkeimman oikeuden ratkaisussa katsottiin, että EIS ei aseta ehdottomia vaatimuksia esimerkiksi 

välimiesoikeuden kokoonpanolle, jos välimiesmenettely on vapaaehtoinen. Pakollisen välimiesmenettelyn 

taas on täytettävä sopimuksen vaatimukset. 
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täytäntöönpanoa, vaan ulosottomenettelyssä tehdään suoraan asianosaisten ja sivullisten 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä ratkaisuja.21 Täytäntöönpanon edellytyksistä 

ulosotossa yksityisoikeudellisten saatavien osalta säädetään ulosottokaaressa. UK 1:1:n 

mukaan ulosottokaaren mukaisesti pannaan täytäntöön riita- tai rikosasiassa asetettu 

yksityisoikeudellinen, tuomioon tai muuhun tässä laissa tarkoitettuun ulosottoperusteeseen 

sisältyvä suoritusvelvoite tai kielto tehdä jotakin tai velvoite sallia toisen tekevän jotakin. 

UK 2:1:n mukaan ulosottoasian vireille tulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että hakijalla on 

UK 2:2:ssä tarkoitettu ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu UK 1:1:ssä tarkoitettu 

velvoite tai määrätty turvaamistoimi, eikä siinä tarkoitettu oikeus ole lakannut maksun, 

vanhentumisen tai muun syyn vuoksi. 

Ulosottomies ei enää ulosottovaiheessa saa alkaa tutkimaan ulosottoperusteen aineellista 

sisältöä tai sen menettelyn prosessuaalista virheettömyyttä, jossa ulosottoperuste on 

syntynyt.22 Ulosottoperusteen tulee myös olla riittävän selvä, jotta ulosottomies havaitsee 

mihin vastaaja on velvoitettu. UK 3:9.1:n mukaan ulosottomiehen tulee ohjata asianosainen 

kantelemaan tuomiosta tai ohjata asianosainen muun ulosottoperusteen antajan puoleen, jos 

hän havaitsee täytäntöönpantavan tuomion niin epäselväksi tai epätäydelliseksi, ettei siitä 

käy selville, mihin vastaaja on velvoitettu. Velvoitteen sisältöä ei ulosottoperusteessa voida 

jättää myöskään esimerkiksi tuomion perusteluista tehtävien johtopäätösten varaan.23 

Ulosottomies ei saa tulkita velvoitteen sisältöä ulosottoperusteesta. Ulosottoperusteella on 

näin ollen suuri merkitys asianosaisen oikeusturvan kannalta, sillä ulosottovaiheessa ei ole 

enää mahdollisuutta tutkia asianosaisen suoritusvelvollisuuden sisältöä tai sen prosessin 

oikeellisuutta, jossa tämä velvollisuus on syntynyt.  

Vaikka itse ulosottomenettelyä koskee UK 11:1:n mukainen valitusoikeus, ei valitusoikeus 

koske enää täytäntöönpantavan velvoitteen oikeellisuutta tai sitä prosessia, jossa tämä 

saatava on vahvistettu. Valitusoikeus koskee vain täytäntöönpanotointa tai ulosottomiehen 

menettelyä. Ulosottoperuste on kuitenkin asiakirja, jossa selvästi tehdään päätös yksilön 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Näin ollen myös itse ulosottoperusteen aineelliseen 

sisältöön ja erityisesti syntyprosessiin tulee PL 21 §:n ja julkisen vallan käytön vaatimusten 

vuoksi kohdistua muutoksenhakuoikeus ja kyseisen asiakirjan syntyprosessin tulisi lisäksi 

pääsääntöisesti kuulua virkavastuun soveltamisalaan. Välimiesmenettelyn kohdalla 

 
21 Lindfors 2017, III Ulosotto-Oikeus, 1. Johdanto, Mitä ulosotto on? Ulosotto on lainkäyttöä. 
22 Ibid, III Ulosotto-Oikeus, 2. Ulosottoperusteet Ulosottoperusteille asetetut vaatimukset Ulosottoperusteen 

tutkinnan kielto. 
23 Ibid, III Ulosotto-Oikeus, 2. Ulosottoperusteet, Ulosottoperusteelle asetetut vaatimukset Selvyysvaatimus. 
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asianosaiset ovat pätevästi luopuneet tuomioistuinmenettelyyn kuuluvasta 

valitusoikeudesta, mutta julkisen vallan käyttö ja täytäntöönpanoon liittyvä julkinen intressi 

edellyttävät kuitenkin ulosottoperusteeseen kohdistuvaa kontrollia. 

Ulosottokaaren mukaiset ulosottoperusteet on lueteltu UK 2:2:ssä, jonka mukaan: 

Ulosottoperusteita ovat seuraavat asiakirjat: 1) tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa 

antama tuomio; 2) tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös tai pidättämiseen 

oikeutetun virkamiehen päätös väliaikaisesta vakuustakavarikosta; 3) välitystuomio, 

joka on annettu välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) tai muussa laissa 

säädetyssä välimiesmenettelyssä, ja sellaisella välitystuomiolla vahvistettu sovinto; 4) 

osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja, vahvistettu 

elatusapusopimus sekä sellainen sitoumus tai saamistodiste, jonka täytäntöönpanosta 

tämän lain mukaisessa järjestyksessä säädetään muussa laissa; 5) 

hallintotuomioistuimen päätös ja muun viranomaisen päätös 

hallintolainkäyttöasiassa; 6) valtioneuvoston, ministeriön, valtion keskushallintoon 

kuuluvan viraston ja aluehallintoviraston päätös sekä muu hallintopäätös, jos sen 

täytäntöönpanosta tämän lain mukaisessa järjestyksessä säädetään muussa laissa. 

Mitä tässä laissa säädetään tuomiosta, koskee soveltuvin osin myös tuomioistuimen 

riita- tai rikosasiassa antamaa päätöstä, määräystä ja väliaikaista määräystä sekä 

tuomioistuimen vahvistamaa sovintoa. 

Luettelo on tyhjentävä.24 Ulosottoperusteita yhdistää välitystuomiota ja muun lain mukaista 

sitoumusta tai saamistodistetta lukuun ottamatta se, että ne ovat puolueettoman 

lainkäyttöelimen antamia tuomioita, päätöksiä tai määräyksiä. Suomen oikeusjärjestelmässä 

puolueettoman lainkäyttöelimen antaman päätöksen voidaankin katsoa olevan edellytyksenä 

yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen perustuvan saatavan ulosottokelpoisuudelle. Edes 

saatavan kiistaton riidattomuus ei vaikuta asiaan.25 Tämä edellytys täyttyy myös 

välitystuomion kohdalla, jonka ulosottokelpoisuuden edellytyksenä oleva tuomioistuimen 

antama täytäntöönpanomääräys ilmenee UK 2:19.1:sta sekä VML 43.1 §:stä. Vaatimus 

puolueettoman lainkäyttöelimen ratkaisusta ulosottokelpoisuuden edellytyksenä vaikuttaa 

julkisen vallan käyttöä koskevien edellytysten takia välttämättömältä. Tosin voidaan katsoa, 

ettei tuomioistuimen rooli kyseisenä lainkäyttöelimenä ole itsestään selvä. Perustuihan 

välitystuomion täytäntöönpanosta päättäminen aikaisemminkin ylemmän 

 
24 Lindfors 2017, III Ulosotto-Oikeus, 2. Ulosottoperusteet, Ulosottokaaren mukaiset ulosottoperusteet. 
25 Ibid, III Ulosotto-Oikeus, 2. Ulosottoperusteet, Ulosottoperuste täytäntöönpanon edellytyksenä, 

Yksityisoikeudelliset velvoitteet. 
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ulosottoviranomaisen päätökselle ja myös Ruotsissa on käytössä järjestelmä, jossa 

ulosottomiestä vastaava viranomainen päättää ruotsalaisen välitystuomion 

täytäntöönpanosta.26 Nähdäkseni nykyinen järjestelmä on kuitenkin selkein, sillä sekä 

turvaamistoimet että moitekanteet kuuluvat joka tapauksessa tuomioistuimen toimivaltaan, 

minne myös valitus ulosottoviranomaisen päätöksestä tehtäisiin. Esimerkiksi 

turvaamistoimet vaatisivat siten joka tapauksessa erillistä hakemusta tuomioistuimeen. 

Toisaalta menettely kyseisellä uudistuksella kevenisi tilanteissa, joissa turvaamistoimia ei 

tarvita, eikä asiasta valiteta tuomioistuimeen. 

Poikkeuksena ulosottoperusteen luonteelle puolueettoman lainkäyttöelimen vahvistamana 

tuomiona tai muuna päätöksenä on UK 2:2:n 4 kohdan mukainen sitoumus tai saamistodiste, 

jonka täytäntöönpanosta tämän lain mukaisessa järjestyksessä säädetään muussa laissa. 

Tällainen sitoumus on esimerkiksi OKL 14:1:n mukainen lisämaksuvelvollisuus. 

Lisämaksuvelvollisuudesta voidaan määrätä osuuskunnan säännöissä ja se tarkoittaa, että 

osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan veloista siinä tapauksessa, että konkurssiin tai 

selvitystilaan asetetun osuuskunnan omat varat eivät riitä velkojen maksuun. OKL 14:8 

koskee selvitystilaa ja 14:9 konkurssia ja niiden mukaan joko selvitysmiesten tai 

konkurssihallinnon on laadittava osittelulaskelma perittävistä lisämaksuista. OKL 14:14:n 

mukaan selvitysmiesten tai konkurssihallinnon on vaadittava jäseniä suorittamaan heidän 

maksettavakseen pantu määrä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on toimitettu heille 

samalla tavalla kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen. Selvitysmiesten tai konkurssihallinnon 

pyynnöstä ulosottomies perii suorittamatta jätetyt maksut osittelulaskelman perusteella siten 

kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta säädetään. Tällaisen perimisen voi toimittaa, 

vaikka osittelua on moitittu, mutta peritty maksu saadaan tällöin nostaa ainoastaan panttia 

tai takausta vastaan. Kyseinen järjestelmä ei nähdäkseni täytä julkisen vallan käyttöä 

koskevia vaatimuksia. Selvitysmies tai konkurssihallinto ei ole toimija, jota koskisi 

virkavastuu, vaikka osituslaskelmaa onkin mahdollisuus moittia ja näin ollen vaatimus 

muutoksenhakuoikeudesta täyttyy. 

Julkisen vallan käyttöön kohdistuvat vaatimukset edellyttävät näin ollen lähtökohtaisesti 

puolueettoman lainkäyttöelimen ratkaisua yksityisoikeudellisten saatavien kohdalla. 

Nähdäkseni se onkin ainoa tapa varmistua siitä, että ulosottoperuste on sekä aineellisesti että 

 
26 Koulu 2007, s. 272-273. Madsen 2006, s. 313. Ruotsalaisen välitystuomion täytäntöönpanossa säädetään 

UB:n 15 ja 18 §:ssä. 
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muodollisesti julkisen intressin kannalta hyväksyttävä. Tästä syystä myös OKL mukainen 

lisämaksuvelvollisuus tulisi ottaa kyseisen kontrollin piiriin. 

2.3. Julkisten saatavien pakkotäytäntöönpano  
 

Ulosottoviranomainen hoitaa Suomessa myös julkisten saatavien täytäntöönpanon. Julkisten 

saatavien perintää sääntelee laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Julkiset saatavat 

ovat suoraan ulosottokelpoisia, eikä niiden täytäntöönpanokelpoisuus vaadi puolueettoman 

lainkäyttöelimen erillistä ratkaisua saatavien suoritusvelvollisuudesta, vaan velkojan oma 

maksumääräys tai vastaava riittää ulosottoperusteeksi.27 Näin ollen niiden saatavien 

täytäntöönpanon edellytykset, joihin ei vaadita puolueettoman lainkäyttöelimen ratkaisua tai 

viranomaisen päätöstä ilmenevät VeroTPL:n mukaisten saatavien täytäntöönpanon 

edellytyksistä. 

VeroTPL 1 §:n mukaan sen soveltamisalaan kuuluvat julkiset saatavat. Niihin kuuluvat verot 

ja julkiset maksut sekä muut julkisoikeudelliset tai niihin rinnastettavat saatavat, jotka lain 

3 §:n mukaisesti saadaan periä ilman UK 2:2:ssä tarkoitettua ulosottoperustetta. VeroTPL 

3.1 §:n mukaan 1.1§:n 1 kohdassa tarkoitetut verot ja julkiset maksut ovat suoraan 

ulosottokelpoisia. Lain 1.2 §:ssä mainitut muut julkisoikeudelliset saatavat taas ovat 3.2 §:n 

mukaan suoraan ulosottokelpoisia, jos lailla tai valtioneuvoston asetuksella niin säädetään. 

Toisin kuin UK 2:2:n ulosottoperusteisiin perustuvassa täytäntöönpanossa, 

verotäytäntöönpanolain mukaisten saatavien täytäntöönpanossa asianosaisen on mahdollista 

tehdä VeroTPL 9 §:n mukainen perustevalitus. Perustevalituksen saa tehdä se, joka katsoo, 

että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus on 

oikeussuojakeino, joka koskee kaikkia niitä julkisia saatavia, joiden perusteena ei ole 

tuomioistuimen ratkaisu. Perustevalitus voi kohdistua joko julkisen saatavan perusteeseen 

tai määrään. Perustevalitus on lähtökohtaisesti yleinen vero-oikeudellinen 

muutoksenhakukeino, mutta se koskee myös verotäytäntöönpanolain mukaisia muita 

julkisia saatavia ja maksuja. On katsottu, että perustevalituksen soveltamisalan on 

oikeusturvasyistä vastattava säännönmukaisen valituksen soveltamisalaa.28 Voidaankin 

katsoa perustevalituksen vastaavan ulosottokaaren ulosottoperusteeseen kohdistuvaa 

muutoksenhakumahdollisuutta. 

 
27 Lindfors 2017, III Ulosotto-Oikeus, 2. Ulosottoperusteet, Ulosottoperuste täytäntöönpanon edellytyksenä 

Julkiset saatavat. 
28 HE 83/2006 vp, s. 88-89. 
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VeroTPL 10.1 §:n mukaan perustevalitus tehdään samalle viranomaiselle kuin 

säännönmukainen valituskin ja jos sellaista viranomaista ei ole se tehdään sille hallinto-

oikeudelle, jonka tuomiopiirissä julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu. 

Verotäytäntöönpanolain mukaisen perustevalituksen voidaan katsoa vastaavan velallisen 

oikeusturvan tarpeeseen ja virkamieshallinnon periaatteen vaatimukseen muutoksenhaun 

mahdollisuudesta julkista valtaa käytettäessä. Kyseisten saatavien kohdalla ei usein anneta 

erillistä viranomaisen päätöstä tai ratkaisua saatavan oikeellisuudesta.29 Asianosaisella on 

näin ollen erityinen tarve saada sekä saatavan määrä, että peruste tutkittua viranomaisen 

toimesta. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan perustevalituksella. Toisaalta ei ole 

katsottu tarpeelliseksi, että kyseisistä saatavista olisi tarpeen antaa erillistä ratkaisua ennen 

täytäntöönpanoa. Nehän jo valmiiksi ovat viranomaisen määräämiä tai muuhun julkiseen 

toimintaan liittyviä maksuja. Taustalla voidaan nähdä oletus julkisten toimijoiden 

määräämien maksujen asianmukaisuudesta, sekä määränneisiin tahoihin kohdistuvasta 

valvonnasta. Lisäksi suuri osa saatavista perustuu suoraan lakiin. 

Myös verotäytäntöönpanolain mukaisen täytäntöönpanon keskeyttämisen edellytykset 

eroavat UK 2:2:n mukaisten ulosottoperusteen saatavien täytäntöönpanon keskeyttämisen 

edellytyksistä. UK 2:13:n mukaan tuomioistuin voi käsittelemänsä valituksen tai 

takaisinsaantihakemuksen johdosta kieltää lainvoimaa vailla olevan tuomion tai 

yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Ulosottoa ei 

keskeytetä ilman tuomioistuimen nimenomaista määräystä asiasta. Verotäytäntöönpanolain 

mukaisen julkisen saatavan ulosotossa keskeytysmääräys taas on keskeinen 

oikeusturvakeino.30 VeroTPL 12 §:n mukaan muutoksenhakuviranomaisen, joka käsittelee 

julkisen saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta, 

perustevalitusta tai verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, tulee 

viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai määrätä se 

keskeytettäväksi, jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton. 

VeroTPL 15 §:n mukaan keskeytystä pyydetään 12 §:n mukaiselta 

muutoksenhakuviranomaiselta, mutta velallinen, jonka omaisuutta on ulosmitattu voi pyytää 

keskeytystä myös ulosottomieheltä. Ulosottomiehen tulee toteuttaa keskeytys, jos velallinen 

pyytää sitä viikon kuluessa ulosmittauksessa ja keskeytystä jatketaan, jos velallinen 

toimittaa ulosottomiehelle kolmen viikon kuluessa todisteet muutoksenhaun vireilläolosta 

 
29 HE 83/2006 vp, s.89. 
30 Ibid, s. 90. 
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tai valituskirjelmän. Ulosottomies on velvollinen toimittamaan keskeytyspyynnön ja 

mahdollisen valituskirjelmän välittömästi sekä keskeytyspyyntöä koskeva lausuntonsa 

mahdollisimman pian muutoksenhakuviranomaiselle. Keskeytys jatkuu, kunnes 

muutoksenhakuviranomainen on ratkaissut keskeytyspyynnön. VeroTPL 15.3 §:n 

mukaisesti keskeytyspyyntö voidaan esittää ulosottomiehelle myös suullisesti. 

Edellä mainitun perusteella voidaan nähdäkseni todeta, ettei julkisten saatavien kohdalla ole 

samanlaista julkista intressiä valvoa minkälaisia velvoitteita pannaan täytäntöön tai 

millaisessa prosessissa ne ovat syntyneet kuin yksityisoikeudellisten saatavien kohdalla. 

Asianosaisen oikeusturvan kannalta suora ulosottokelpoisuus on UK:n mukaista 

täytäntöönpanoa heikompi, koska saatavaan ei usein kohdistu kontrollia sen antajan 

ulkopuoliselta taholta. Tästä syystä perustevalitus on katsottu tarpeelliseksi. Lisäksi 

täytäntöönpanomenettelyn keskeytys tapahtuu julkisten saatavien ulosotossa huomattavasti 

alhaisemmalla kynnyksellä kuin yksityisoikeudellisten saatavien kohdalla. Tämä on varsin 

johdonmukaista, sillä asianosaisella on julkisten saatavien täytäntöönpanossa myös 

suurempi tarve asian keskeyttämiselle, koska täytäntöönpantavan velvoitteen 

oikeellisuudesta ei ole maksumääräyksen lisäksi annettu muuta ratkaisua. Vastaava 

mahdollisuus valittaa täytäntöönpanon perusteena olevasta asiakirjasta ja keskeytyksen 

keventäminen vaikuttaisi nähdäkseni välttämättömältä, jos välitystuomioiden 

täytäntöönpanoa päädyttäisiin keventämään siirtämällä siitä päättäminen tuomioistuimelta 

ulosottoviranomaiselle.31 

2.4. Välitystuomion täytäntöönpanon edellytykset 
 

Edellä on käsitelty syitä, joiden takia yksityisoikeudellisen saatavan täytäntöönpano vaatii 

puolueettoman lainkäyttöelimen vahvistuksen. Täytäntöönpanokelpoiselta välitystuomiolta 

vaaditaan kuitenkin myös tiettyjä sisällöllisiä ja muodollisia seikkoja, jotta lainkäyttöelimen 

vahvistus voidaan myöntää. Nämä aineelliset ja muodolliset vaatimukset ilmenevät niistä 

perusteista, joiden nojalla täytäntöönpano voidaan evätä. VML 43 §:n mukaan 

välitystuomion täytäntöönpanosta päättää yleinen alioikeus täytäntöönpanoa koskevasta 

hakemuksesta. VML 44 §:ssä taas säädetään perusteista, joilla tuomioistuin voi evätä VML 

 
31 Tällaista muutosta on esittänyt mm. Koulu, ks. Koulu 2007, s. 272. Valituksen käyttöalan tulisi kyseisessä 

tapauksessa nähdäkseni välitystuomioiden kohdalla koskea vain VML 44 §:n mukaisia täytäntöönpanon 

epäämisperusteita, onhan asianosainen välityssopimuksella pätevästi luopunut perinteiseen 

oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluvasta valitusoikeudestaan. Lisäksi nähdäkseni voidaan argumentoida 

menettelyn säilyvän joka tapauksessa kaksivaiheisena, koska ulosottomies joutuisi tuomioistuinta vastaavalla 

tavalla tarkastamaan epäämisperusteet ja varaamaan asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi. 
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43 §:ssä tarkoitetun hakemuksen. Hakemus voidaan evätä, jos tuomioistuin havaitsee, että 

välitystuomio on VML 40 §:ssä mainitun seikan johdosta mitätön tai se on tuomioistuimen 

päätöksellä kumottu. Myös mitättömäksi julistamista tai kumoamista koskevan kanteen 

yhteydessä tuomioistuimen määräämä kielto panna välitystuomiota täytäntöön on peruste 

evätä VML 40 §:ssä tarkoitettu hakemus. Ulkomaisen välitystuomion täytäntöönpanosta taas 

säädetään VML 54 ja 55 §:ssä. VML 54 §:n mukaan myös ulkomaisen välitystuomion 

täytäntöönpanosta päättää yleinen alioikeus asianosaisen hakemuksesta. 

Tuomioistuimen antama määräys välitystuomion täytäntöönpanosta ja sen yhteydessä 

suorittama mitättömyysperusteiden tutkinta jää ainoaksi vaiheeksi, jossa ulosottoperusteena 

olevan välitystuomion prosessuaalinen ja materiaalinen oikeellisuus tutkitaan valtion 

viranomaisen toimesta, ellei asianosainen nosta tai jo aikaisemmin ole nostanut kannetta 

välitystuomion kumoamiseksi tai mitättömäksi julistamiseksi. Kanne välitystuomion 

kumoamisesta vaikuttaa täytäntöönpanoon vain silloin, kun tuomioistuin on nimenomaisesti 

kieltänyt välitystuomion täytäntöönpanon tai kun kumoamiskanne on jo aikaisemmin 

hyväksytty. Jos VML 44 §:ssä mainitut seikat eivät tule ilmi tuomioistuimen tutkiessa 

täytäntöönpanohakemusta eli käytännössä välityssopimuksesta, välitystuomiosta tai hakijan 

vastapuolen vastineesta, tulee tuomioistuimen määrätä välitystuomio 

täytäntöönpantavaksi.32 Aineelliset ja muodolliset vähimmäisvaatimukset 

täytäntöönpanokelpoiselle välitystuomiolle ilmenevät siten mitättömyys- ja 

kumoamisperusteiden kautta. 

VML 40 §:ssä on lueteltu tilanteet, jolloin välitystuomion katsotaan olevan mitätön. 

Hallituksen esityksen mukaan välitystuomion olisi katsottava olevan mitätön vain raskaiden 

ja olennaisten puutteiden rasittaessa välitystuomiota.33 VML 40.1 §:n 1 kohdan mukaan 

välitystuomio on mitätön siltä osin, kun välimiehet ovat ratkaisseet kysymyksen, jota 

Suomen lain mukaan ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä.  On selvää, ettei julkisen 

vallan suorittaman pakkotäytäntöönpanon kohteeksi voida hyväksyä saatavia, jotka ovat 

syntyneet menettelyssä, jossa on ratkaistu kysymys, joka ei lainsäädännön mukaan kuulu 

kyseisen menettelyn soveltamisalaan. Tietyt asiat on määritelty ratkaistaviksi yksinomaan 

valtion lainkäyttöelimien toimesta ja julkinen intressi vaatii kontrollia, joka estää kyseisten 

asioiden täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun yksityisissä menettelyissä. On esimerkiksi 

täysin selvää, että pakottaviin aineellisoikeudellisiin oikeusohjeisiin liittyvät 

 
32 Möller 1997, s. 93. 
33 HE 202/1991 vp, s. 25. 
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julkisoikeudelliset seuraamukset määrää siihen toimivaltainen viranomainen eikä 

välimiesoikeus.34  Mitättömyysperusteen tarkoituksena voidaan siis nähdä julkisen vallan 

tarve kontrolloida valtion lainkäyttöelimien monopolia tietynlaisten asioiden ainoana 

virallisena ratkaisuforumina. 

40.1 §:n 2 kohdan mukaan välitystuomio on mitätön siltä osin kuin välitystuomion on 

katsottava olevan ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa. Näin 

katsotaan olevan esimerkiksi silloin, kun välimiehet eivät ole noudattaneet Suomen 

oikeusjärjestyksen perusteita ilmentävää pakottavaa oikeusohjetta. Minkä tahansa 

pakottavan oikeusohjeen noudattamatta jättäminen ei johda mitättömyyteen, vaan 

oikeusohjeen tulee ilmentää nimenomaan Suomen oikeusjärjestyksen perusteita. Myös 

esimerkiksi lainvastaisen suoritusvelvollisuuden välitystuomiossa katsotaan olevan 

ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa.35 Tämän vaatimuksen taustalla 

voidaan katsoa olevan tarve kontrolloida itse välitystuomion aineellista sisältöä edellisen 

kohdan kohdistuessa riidan kohteeseen ja välimiesmenettelyn toimivaltaan. Julkisen vallan 

toimesta pakkotäytäntöönpantavaksi ei voida hyväksyä tuomioita, jotka ovat ristiriidassa 

Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa. 

VML 40.1 §:n 3 kohdan mukaan välitystuomio on mitätön, jos se on niin sekava tai 

epätäydellinen ettei siitä käy selville, mitä asiassa on tuomittu. VML 40.1 §:n 4 kohdan 

mukaan taas välitystuomio on mitätön, jos välitystuomiota ei ole laadittu kirjallisesti tai se 

ei ole välimiesten allekirjoittama. Välitystuomio ei kuitenkaan VML 40.2 §:n mukaan ole 

mitätön, jos se on välimiesten enemmistön allekirjoittama ja siitä ilmenee syy 

allekirjoituksen puuttumiselle ja että välimiehet, joiden allekirjoitus puuttuu ovat 

osallistuneet asian käsittelyyn. Viimeisen kahden mitättömyysperusteen voidaan katsoa 

vastaavan käytännön tarpeisiin erotuksena välitystuomion prosessuaalisesta tai aineellisesta 

oikeellisuudesta. UK 3:9:n mukaisesti ulosottomiehen tulee saada selvää, mihin 

ulosottoperuste velvoittaa tai muuten ulosottomies on velvollinen ohjaamaan asianosaisen 

ulosottoperusteen antajan puoleen ja kantelemaan tuomioistuinratkaisusta. Ulosottomiehellä 

ei ole valtuuksia alkaa tulkita epäselvää ulosottoperustetta, joten välitystuomion on oltava 

riittävän selkeä, jotta siitä käy ilmi, mitä asiassa on tuomittu. Saman voidaan katsoa olevan 

välttämätöntä myös oikeusvoiman saavuttamiseksi. Saadakseen oikeusvoimavaikutuksen 

 
34 Peltonen 2005, s. 303. 
35 HE 202/1991 vp, s. 25. 
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välitystuomion tulee olla niin selkeä, että siitä ilmenee oikeusvoiman rajat.36 Välitystuomion 

kirjallisuuden muotovaatimus taas ilmenee suoraan VML 36 §:stä, joka mukaan 

välitystuomion on yksiselitteisesti oltava kirjallisesti tehty ja kaikkien välimiesten 

allekirjoittama. Mitättömyysperusteissa vaatimusta on lievennetty allekirjoitusten osalta, 

sillä ei ole katsottu asianmukaiseksi, että asian käsittelyyn aikaisemmin osallistunut välimies 

voisi aiheuttaa välitystuomion mitättömyyttä jättämällä osallistumatta asian käsittelyyn 

huomatessaan asian todennäköisesti ratkeavan eri tavalla kuin hänet valinnut asianosainen 

on vaatinut.37 

Välitystuomion mitättömyyden ohella tuomioistuin voi VML 44 §:n mukaan evätä 

välitystuomion, jos se on kumottu tai jos tuomioistuin on mitättömyys- tai kumoamiskanteen 

yhteydessä määrännyt, ettei välitystuomiota saa panna täytäntöön. Myös kumoamisperusteet 

antavat siis viitteitä niistä aineellisista ja prosessuaalisista vaatimuksista, joita julkinen valta 

täytäntöönpanokelpoisille ratkaisuille asettaa ja jotka osaltaan rajoittavat välimiesoikeuden 

toimivaltaa.  

Välitystuomion kumoamisen edellytyksistä säädetään VML 41 §:ssä. VML 41.1 §:n 1 

kohdan mukaan välitystuomio voidaan asianosaisen kanteesta kumota ensinnäkin, jos 

välimiehet ovat menneet toimivaltaansa ulommaksi. Toimivallan ylityksellä tarkoitetaan 

esimerkiksi tilannetta, jossa asianosaisten välillä ei ole välityssopimusta. Myös esimerkiksi 

asianosaisen vaatimusta enemmän tuomitseminen tai asianosaisten sopiman riitaan 

sovellettavan lainsäädännön soveltamatta jättäminen voidaan katsoa toimivallan 

ylittämiseksi.38 Julkinen valta epäilemättä haluaa turvata asianosaisen mahdollisuuden 

nostaa kanne asiassa, jossa välimiesmenettelystä kyseisen riidan ratkaisemiseksi ei ole 

sovittu. Koko välimiesmenettely perustuu asianosaisten väliselle sopimukselle riidan 

ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja asianosaiselle on 

katsottu tarpeelliseksi antaa mahdollisuus nostaa kanne välitystuomion kumoamiseksi, jos 

välimiehet ovat ratkaisseet asian, johon heille ei ole toimivaltaa annettu. Tätä vaatii myös 

asianosaisen oikeusturva. 

VML 41.1 §:n 2 kohdan mukaan välitystuomio voidaan kumota, jos välimiestä ei ole asetettu 

asianmukaisessa järjestyksessä. Asianmukaisella järjestyksellä tarkoitetaan, joko sovittua 

 
36 Koulu 2007, s. 259. 
37 HE 202/1991 vp, s. 25. 
38 Ibid, s. 26. 
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järjestystä tai sellaisen puuttuessa lain mukaista järjestystä.39 VML 41.1. §:n 3 kohdan 

mukaan välitystuomio voidaan kumota, jos välimies 10 §:n mukaan on ollut esteellinen 

mutta asianosaisen asianmukaisessa järjestyksessä tekemää vaatimusta välimiehen 

julistamisesta esteelliseksi ei ole ennen välitystuomion antamista hyväksytty taikka jos 

asianosainen on saanut tiedon esteellisyydestä niin myöhään, ettei hän ole voinut vaatia 

välimiehen julistamista esteelliseksi ennen välitystuomion antamista. Kyseiset lainkohdat 

koskevat välimiehiä. Välimiehet tulee asettaa joko sovitussa järjestyksessä, tai jos sellaista 

ei ole, lain mukaisessa järjestyksessä. Kyseiset välimiestä koskevat kumoamisperusteet 

turvaavat asianosaisen oikeuden puolueettomaan ja ennen kaikkea sopimuksen mukaiseen 

menettelyyn. 

 VML 41.1 §:n 4 kohdan mukaan välitystuomio voidaan kumota, jos välimiehet eivät ole 

varanneet asianosaiselle tarpeellista tilaisuutta asiansa ajamiseen. Asianosaista ei kuitenkaan 

ole pakko kuulla, vaan riittää että asianosaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.40 

Tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen varaaminen vastaa oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin ja kontradiktorisen periaatteen vaatimuksiin. Nähdäkseni kyseisen 

kumoamisperusteen voidaan katsoa olevan tärkein asianosaisen oikeusturvaa takaavista 

kumoamisperusteista. Asianosainen on luopunut välityssopimuksella tavanomaiseen 

oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluvista oikeusturvatakeista ja erityisesti 

valitusoikeudestaan, joten kontradiktorisen periaatteen voidaan katsoa korostuvan. 

Pätemättömyysperusteet on VML:ssa jaettu itsestään vaikuttaviin mitättömyysperusteisiin 

ja moitteenvaraisiin pätemättömyysperusteisiin, jotka vaativat asianosaisen reagointia 

moitekanteella määräajassa.41 Pätemättömyysperusteet voidaan lisäksi jaotella niiden 

tavoitteiden perusteella yksityisten oikeussuojaa turvaaviin ja toisaalta julkista intressiä 

suojaaviin pätemättömyysperusteisiin. Mitättömyysperusteisiin liittyy julkinen intressi, 

minkä vuoksi mitättömät välitystuomiot ovat suoraan vaikutuksettomia, kun taas 

moitteenvaraisten pätemättömyysperusteiden kohdalla asianosainen joutuu itse päättämään, 

hyväksyykö hän lopputuloksen pätemättömyysperusteesta huolimatta.42 Toisaalta voidaan 

todeta myös mitättömyysperusteiden osaltaan turvaavan asianosaisen oikeusturvaa, eikä 

 
39 HE 202/1991 vp, s. 26. 
40 Ibid. 
41 Ibid, s. 8. 
42 Koulu 2007, s. 115. 
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kyseisiä tavoitteita voi nähdäkseni täysin erottaa toisistaan. Onhan epäilemättä myös 

julkisessa intressissä taata välimiesmenettelyssä oikeusturvan vähimmäistaso. 
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3. Tuomioistuimen välimiesmenettelyyn liittyvät tehtävät 
  

3.1. Välimiesmenettelyn kulkua tukevat ja avustavat tehtävät 

 

Tuomioistuimelle VML:ssa annetut tehtävät voidaan karkeasti systematisoida kolmeen eri 

kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat tuomioistuimille uskotut tehtävät, joiden 

tarkoituksena on tukea välimiesmenettelyn aloittamista ja sen sujuvaa kulkua. Toiseen 

kategoriaan taas voidaan sijoittaa avustavat tehtävät, joita ei julkisen vallan käyttöön 

liittyvien vaatimusten takia voida antaa yksityisille toimijoille, kuten välimiesoikeudelle. 

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat tehtävät, jotka liittyvät välitystuomion ja 

välimiesmenettelyn minimivaatimusten valvontaan. 

Välimiesmenettelyn aloittamista ja sujuvaa kulkua tukevien tehtävien ryhmään kuuluvat 

tuomioistuimen välimiehiin liittyvät tehtävät, välimiesten nimeäminen ja erottaminen. 

Kyseiset tuomioistuimen tehtävät ovat suhteessa välimiesmenettelyyn ja asianosaisiin 

ainoastaan avustavia ja pääsääntöisesti tulevat tarpeellisiksi vain, jos asianosaiset eivät ole 

asiasta muuta sopineet, eivätkä itse kykene näitä tehtäviä toteuttamaan.43 Kyseisten tehtävien 

pääasiallinen tarkoitus on saada välimiesmenettely käynnistymään tai jatkumaan ilman 

välimiehen puuttumisen aiheuttamaa viivytystä, kun toinen asianosainen on passiivinen tai 

kun välimiehen valinnasta ei päästä yksimielisyyteen. Kyseiset tehtävät voidaan niiden 

puhtaasti avustavan luonteen vuoksi antaa asianosaisten välisin sopimuksin kolmannelle 

taholle, kuten esimerkiksi välitysinstituutille. Tuomioistuimen avustava luonne välimiehen 

nimeämisessä ilmenee myös VML 6 §:stä. Sen mukaan asianosaisen kieltäytyessä jättämästä 

asiaa välimiesten käsittelyyn tai laiminlyödessä tehtävänsä välimiehen nimeämisessä 

vastapuolella on oikeus ajaa kannettaan tuomioistuimessa välityssopimuksesta huolimatta. 

Asianosaisella on näin ollen kyseisessä tilanteessa valta valita, haluaako hän hakea 

välimiehen nimeämistä tuomioistuimelta vai siirtyä ajamaan kannettaan yleisessä 

tuomioistuimessa. 

VML 7-8 §:n mukaan, jollei muuta ole sovittu, välimiehiä tulee olla kolme ja välimiehenä 

saa toimia jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka 

toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. VML 13 §:n mukaan, jos välimiehiä tulee olla 

useampia kuin yksi, mutta asianosaiset eivät ole sopineet nimeämisestä, kumpikin 

 
43 Peltonen 2015, s. 287. 
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asianosainen nimeää yhden välimiehen ja valitut välimiehet yhdessä nimeävät kolmannen 

välimiehen toimimaan puheenjohtajana, elleivät asianosaiset ole sopineet, että asia on heidän 

valitsemiensa välimiesten ratkaistava. Pääsääntöisesti välimiesten valinta on siis 

asianosaisten tehtävänä ja välimiesten puheenjohtajan valinta asianosaisten nimeämien 

välimiesten tehtävänä, eikä tuomioistuimen puuttumista tarvita. 

Tuomioistuimen tehtävistä liittyen välimiesten nimeämiseen säädetään VML 14-17 §:ssä ja 

välimiesten erottamisesta VML 19 §:ssä. VML 14.1 §:n mukaan kuolleen tai eronneen 

välimiehen tilalle on valittava uusi välimies. Jos myös kuolleen taikka erotetun välimiehen 

tilalle valittu uusi välimies kuolee tai eroaa tehtävästään, tuomioistuin määrää 

jommankumman asianosaisen hakemuksesta uuden välimiehen hänen sijaansa. 

Asianosaisen mahdollisuus valita välimies on siis rajattu kahteen kertaan, jonka jälkeen 

tuomioistuin toisen asianosaisen hakemuksesta valitsee uuden välimiehen. Kolmannen 

välimiehen valinta on uskottu tuomioistuimelle, ettei asianosainen kykenisi viivästyttämään 

välimiesmenettelyn alkamista valitsemalla tehtävään välimiehiä, jotka eroavat tehtävästään 

tai ovat esimerkiksi esteellisiä.44  

VML 14.2 § taas koskee tilanteita, joissa kysymyksessä on välityssopimuksessa nimetty 

välimies. Kun asianosaiset eivät pääse sopimukseen uuden välimiehen valinnasta, 

välimiehen kuollessa, hylätessä tehtävän, erotessa tai tullessa erotetuksi, tuomioistuin 

määrää asianosaisen hakemuksesta välimiehen, elleivät asianosaiset ole sopineet, että 

välityssopimus tällaisessa tilanteessa raukeaa. Tässäkin säännöksessä tarkoitettua 

tuomioistuimen puuttumista voidaan pitää vain toissijaisena verrattuna ensisijaiseen 

vaihtoehtoon, jossa asianosaiset sopivat itse estyneen välimiehen tilalle määrättävästä 

välimiehestä.45 

VML 12 §:n mukaan asianosaisen, joka tahtoo jättää riidan välimiesten ratkaistavaksi, on 

ilmoitettava siitä vastapuolelleen kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava 

välimiesmenettelyä vaativan asianosaisen nimettävät välimiehet. Samalla on toista 

asianosaista kehotettava ilmoittamaan välimiehet, joiden nimeäminen on hänen asianaan. 

Jos asianosaisten sopimuksen mukaan välimiehen nimeäminen on muun kuin asianosaisen 

tehtävä, on 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitettava myös nimeäjälle ja tätä pyydettävä 

suorittamaan tehtävä. Jos välimiehen nimeäjä ei ole 30 päivässä täyttänyt VML 12.1 §:n 

 
44 HE 202/1991 vp, s. 16. 
45 Ibid, s. 17. 
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mukaista velvollisuuttaan tai asianosaisten valitsemat välimiehet eivät ole kyenneet 

sopimaan puheenjohtajastaan, voi asianosainen VML 15.1 §:n mukaan pyytää 

tuomioistuinta määräämään välimiehen. 

VML 15.2 §:n mukaan, kun välimies on kuollut, eronnut tai erotettu, asianosainen voi pyytää 

tuomioistuinta nimeämään välimiehen. Edellytyksenä on, että asianosainen, jolle on 

toimitettu kirjallinen kehotus valita uusi välimies kuolleen, erotetun tai eronneen välimiehen 

tilalle ei ole 30 päivän kuluessa kehotuksen saapumisesta täyttänyt tehtäväänsä välimiehen 

nimeäjänä tai asianosaisten nimeämät välimiehet eivät ole sopineet puheenjohtajasta 30 

päivässä siitä, kun he saivat tiedon puheenjohtajan kuolemisesta, eroamisesta tai 

erottamisesta.  

Asianosaisten tai välimiesten on oikeuskirjallisuudessa katsottu voivan korjata laiminlyönti 

määräajan jälkeen, mutta ennen tuomioistuimen ratkaisua valitsemalla uuden välimiehen. 

Määräajan tarkoitus on estää asianosaista viivyttämästä asian käsittelyä ja menettely jatkuu 

nopeammin asianosaisen itse korjatessa virheen verrattuna tuomioistuinratkaisun 

odottamiseen. Lisäksi on katsottu, että VML 15 §:n mukainen määräaika ei ala kulua 

tilanteessa, jossa kantaja on lähettänyt vastaajalle 12 §:n mukaisen ilmoituksen, mutta ei ole 

suorittanut omien välimiehiensä nimeämistä.46  

Kun riita on yhden välimiehen ratkaistava, mutta välimiehestä ei ole sovittu etukäteen, 

eivätkä asianosaiset pääse sopimukseen välimiehestä 30 päivän kuluessa 12.1 §:n mukaisen 

ilmoituksen saapumisesta, asianosainen voi VML 16 §:n perusteella hakea tuomioistuimelta 

välimiehen määräämistä. Säännöksen tarkoituksena on estää asianosaisen mahdollisuus 

tehdä välityssopimus tyhjäksi tai viivästyttää välimiesmenettelyn alkua riitauttamalla 

välimiehen valinta.47 

VML 14-16 §:ssä säädetään edellä mainitusti varsin yksityiskohtaisesti asianosaisen 

mahdollisuudesta hakea tuomioistuimelta välimiehen nimeämistä. Säännöksissä voidaan 

nähdä korostuvan tarkoitus estää käsittelyn viivästyminen toisen asianosaisen tai välimiehen 

passiivisuuden vuoksi. Asianosaisilla ja välimiehillä on mahdollisuus korjata virhe 

asettamalla uusi välimies, joten tuomioistuimen rooli voidaan mielestäni kyseisissä 

tehtävissä nähdä ainoastaan toissijaisena ja puhtaasti avustavana. Lisäksi asianosaisella on 

 
46 Ovaska 2007a, s. 337. Möller 1997 s. 54. 
47 HE 202/1991 vp, s. 17. 
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aina VML 6 §:n mukaisesti oikeus viedä asia suoraan tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos 

vastapuoli laiminlyö tehtävänsä välimiehen nimeämisessä. 

Tuomioistuimen velvollisuudesta välimiehen nimeämiseen säädetään VML 17 §:ssä. Sen 

mukaan tuomioistuimen on asianosaisen 14, 15 tai 16 §:n mukaisesti esittämästä pyynnöstä 

nimettävä välimies, jollei ole ilmeistä, ettei välimiesmenettelylle ole laillisia edellytyksiä. 

Tuomioistuimen on varattava toiselle asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen 

välimiehen tai välimiesten määräämistä, jollei välimiesmenettely sen johdosta 

kohtuuttomasti viivästy. Tuomioistuimen päätökseen nimeämistä koskevassa asiassa ei saa 

hakea muutosta. Tuomioistuin on siis velvollinen nimeämään asiassa välimiehen, vaikka 

välityssopimuksen voimassaolo tai soveltuvuus olisikin riitautunut. Tuomioistuin voi jättää 

välimiehen nimeämättä ainoastaan, jos on ilmeistä, että välimiesmenettelylle ei ole laillisia 

edellytyksiä. On katsottu, että lainvoimaisen ratkaisun odottaminen voisi johtaa 

välimiesmenettelyn kohtuuttomaan viivästymiseen ja siksi korkeaa kynnystä on pidetty 

asianmukaisena.48 

Laillisten edellytysten puuttumiseksi on hallituksen esityksessä mainittu tilanteet, jossa riitaa 

ei lainkaan voida käsitellä välimiesmenettelyssä sekä tilanteet, joissa välityssopimus ei 

koske kyseessä olevaa riitaa. Laillisia edellytyksiä ei ole katsottu olevan myöskään silloin, 

kun asianosaisella ei ole esittää hakemuksensa tueksi muodollisesti pätevää välityssopimusta 

tai jos välityssopimusta ei voida pitää asianosaisia sitovana. Välimiehen nimeäminen 

käsitellään hakemusasiana. Tuomioistuimen ratkaisua laillisten edellytysten puuttumisesta 

nimeämistä koskevassa asiassa ei voida pitää lopullisena ratkaisuna välityssopimuksen 

olemassaolosta. Ilmeisyyden vaatimus tarkoittaa lisäksi hyvin korkeaa kynnystä välimiehen 

nimeämättä jättämiselle. Hakemuksen hylkääminen ei siten käy päinsä, vaikka tuomioistuin 

katsoisi edellytysten puuttumisen mahdolliseksi tai jopa todennäköiseksi.49 Tuomioistuimen 

tehtävän rationa välimiehen nimeämisessä voidaankin katsoa olevan välimiesmenettelyn 

viivästymisen estäminen nimeämällä välimies asianosaisten tai välimiesten puolesta. 

Kyseessä ei ole välityssopimuksen pätevyyttä koskeva kanne ja näin ollen vain ilmeinen 

laillisten edellytysten puuttuminen voi keskeyttää välimiesmenettelyn 

nimeämishakemuksen yhteydessä. Välityssopimuksen riitauttaminen taas tulee tehdä 

omassa prosessissaan. 

 
48 HE 202/1991 vp, s. 18. 
49 Ibid, s. 17-18. 
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Tuomioistuimen määrätessä välimiehen on katsottu, että huomiota tulisi kiinnittää 

välimiesmenettelyn luonteeseen, asian vaatimuksiin ja asianosaisten näkemyksiin.50 Myös 

välimiehen kelpoisuusehtojen sekä esteettömyyden vaatimusten tulee täyttyä valittavan 

välimiehen kohdalla. On myös pidetty oleellisena, että tuomioistuimen tasapuolisuus ja 

puolueettomuusharkinta korostuu valittaessa ainoaa välimiestä tai välimiesten 

puheenjohtajaa, sillä kyseisellä välimiehellä on korostuneempi merkitys ratkaisun kannalta 

kuin tilanteessa, jossa nimeäminen johtuu toisen asianosaisen laiminlyönnistä.51 Kuten 

edellä mainituista lain säännöksistä näkyy, asianosaisten valta disponoida välimiesoikeuden 

kokoonpanosta on varsin laaja. Tätä korostaa VML 20 §, jonka mukaan mitä 12 §:ssä ja 14-

18 §:ssä säädetään, koskee ainoastaan tilanteita, joissa asianosaiset eivät ole muuta sopineet. 

Asianosaiset voivat siten antaa välimiehen nimeämisen tehtäväksi esimerkiksi kolmannelle 

taholle, kuten välitysinstituutille. Nähdäkseni välimiehen nimeämiseen liittyvien tehtävien 

voidaankin katsoa olevan korostuneesti menettelyä tukevia tehtäviä, sillä niitä koskevat 

säännökset soveltuvat pääsääntöisesti vain, mikäli asianosaiset eivät ole menettelystä muuta 

sopineet. 

Välimiehen nimeämisen lisäksi tuomioistuimen tehtäviin välimiesmenettelyn kulun 

tukemiseksi kuuluu myös välimiehen erottaminen. VML 19 §:n mukaan välimies voidaan 

ensinnäkin asianosaisten välisin sopimuksin erottaa tehtävästään. Lisäksi jos välimies ei voi 

asianmukaisesti suorittaa tehtäväänsä tai ilman asianmukaista syytä viivyttää asian 

käsittelyä, tuomioistuimen tulee asianosaisen hakemuksesta erottaa hänet tehtävästään. 

Samoin kuin nimeämistä koskevaan päätökseen, myöskään tähän tuomioistuimen 

päätökseen ei saa hakea muutosta. Välimiehelle on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi, 

ellei siihen ole erityistä estettä. Muutoksenhaun mahdollisuus on välimiehen erottamisesta 

koskevassa asiassa evätty, sillä sen on katsottu mahdollistavan välimiesmenettelyn 

kohtuuttoman viivästymisen.52  

Välimiehen erottamiseen johtava perusteen on katsottu voivan olla esimerkiksi toistuva 

poisjäänti välimiesoikeuden istunnosta ilman hyväksyttävää syytä.53 Välimiehen erottamista 

ei ole mainittu VML 20 §:ssä, joka rajaa VML 12 §:n ja 14-18 §:n soveltamisalan vain niihin 

tilanteisiin, joissa asianosaiset eivät ole muuta sopineet. Asianosaiset voivat kuitenkin 

keskinäisin sopimuksin sopia välimiehen erottamisesta, joten on katsottava, että asianosaiset 

 
50 Tulokas 2005, s. 91. 
51 Peltonen 2015, s. 287. Ovaska 2007a, s. 338. 
52 HE 202/1991 vp, s. 18. 
53 Ovaska 2007a, s. 340. 
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voivat näin ollen sopia myös kolmannen tahon, kuten välitysinstituutin oikeudesta erottaa 

välimies tehtävästään. Asianosaiset tuskin kuitenkaan voivat sopia, ettei asianosaisella olisi 

mahdollisuutta hakea tuomioistuimelta välimiehen erottamista, jos välimies ei voi 

asianmukaisesti suorittaa tehtäväänsä tai ilman asianmukaista syytä viivyttää asian 

käsittelyä. 

 

3.2. Yksinomaan viranomaisten toimivaltaan kuuluvat avustavat tehtävät 
 

3.2.1. Viranomaisen toimivaltaan kuuluvat väliaikaiset kiellot ja määräykset 

 

Toiseen ryhmään yleisille tuomioistuimille VML:n mukaan kuuluvista tehtävistä voidaan 

sijoittaa ne avustavat tehtävät, jotka on uskottu tuomioistuimille, koska tehtävät sisältävät 

julkisen vallan käyttöä, eikä niitä siksi lainsäätäjän näkemyksen mukaan ole ollut 

asianmukaista antaa välimiesoikeuden tehtäväksi. Tähän ryhmään kuuluvat VML 5.2 §:n ja 

51.2 §:n mukaiset väliaikaiset kiellot ja määräykset, jotka lain mukaan kuuluvat 

viranomaisen toimivaltaan sekä VML 29 §:n mukainen asianosaisen, todistajan tai 

asiantuntijan kuulusteleminen tuomioistuimessa tai asianosaisen tai kolmannen henkilön 

velvoittaminen esittämään asiakirja tai esine, jolla voi olla merkitystä todisteena asiassa. 

VML 5.1 §:n mukaan tuomioistuin ei saa ottaa tutkittavakseen asiaa, josta on tehty 

välityssopimus ja joka kuuluu välimiesoikeuden ratkaistavaksi, jos asianosainen tekee 

asiasta väitteen. VML 5.2 §:ssä täsmennetään kuitenkin, että tuomioistuin voi 

välimiesmenettelyn aikana tai ennen sitä antaa sellaisia väliaikaisia määräyksiä tai kieltoja, 

joiden antaminen lain mukaan kuuluu viranomaisen toimivaltaan. Lainsäätäjän mukaan 

mahdollisuus hakea väliaikaisia määräyksiä tai kieltoja tuomioistuimesta välityssopimuksen 

estämättä on tarpeellinen, sillä välimiesoikeudella ei ole katsottu olevan toimivaltaa antaa 

määräyksiä esimerkiksi turvaamistoimista tai tietyistä muunlaisista väliaikaisista kielloista 

ja määräyksistä.54 Välimiesoikeudella ei näin ollen ole toimivaltaa antaa määräyksiä 

turvaamistoimista ainakaan niin, että ne olisivat täytäntöönpanokelpoisia.55 

Tuomioistuimella on VML 51.2 §:n nojalla toimivalta  antaa viranomaisen toimivaltaan 

kuuluvia väliaikaisia määräyksiä ja kieltoja liittyen myös vieraassa valtiossa tapahtuvaan 

 
54 HE 202/1991 vp, s. 13. 
55 Möller 1997, s. 32. Peltonen 2015, s. 287. 
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välimiesmenettelyyn. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä takavarikon liittyen sellaisen 

saatavan turvaamiseen, josta on välimiesmenettely vireillä vieraassa valtiossa.56 

Täytäntöönpanokelpoisen turvaamistoimen saamiseksi asianosaisen tulee näin ollen hakea 

turvaamistoimen määräämistä yleiseltä tuomioistuimelta. Turvaamistoimista säädetään OK 

7 luvussa, jossa perusteet vaatia turvaamistointa on jaettu kolmeen eri ryhmään. OK 7:1:n 

mukainen saamisturvaaminen perustuu vastapuolelta olevaan saamisoikeuteen, OK 7:2:n 

mukainen paremman oikeuden turvaaminen vastapuolen hallinnassa tai vallinnassa olevaan 

esineeseen tai muuhun tiettyyn omaisuuteen ja OK 7:3:n mukainen yleinen turvaamistoimi 

johonkin muuhun kuin OK 7:1 tai 2:ssä tarkoitettuun yksityisoikeudelliseen oikeuteen.57 

Turvaamistoimet OK 7:1 tai 2:n mukaisissa asioissa toteutetaan takavarikolla, kun taas 

yleisen turvaamistoimen kohdalla tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää vastapuolta 

tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin, määrätä vastapuolen sakon uhalla tekemään 

jotakin, oikeuttaa hakijan tekemään tai teettämään jotakin, määrätä vastapuolen omaisuutta 

pantavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon tai määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka 

on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi. Yleisen turvaamistoimen mahdollistamat 

toimenpiteet ovat siis varsin laaja-alaisia. 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1-3 §:n turvaamistoimien perusteena olevia oikeuksia 

yhdistää se, että niiden tulee olla määrättävissä maksettavaksi tai vahvistettavissa UK 2:2:n 

1–4 kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla. Turvaamistoimihakemuksen menestymisen 

edellytyksenä on, että hakija ensinnäkin saattaa todennäköiseksi, että hänellä on OK 7:1:n 

mukainen saamisoikeus, OK 7:2:n mukainen parempi oikeus kyseiseen esineeseen tai 

omaisuuteen tai OK 7:3:n mukainen muu oikeus. Toisena edellytyksenä hakemuksen 

menestymiselle on se, että edellä mainittu oikeus on välittömässä hukkaamisvaarassa. Ilman 

turvaamistoimen määräämistä tulee siis olla vaara siitä, että vastapuoli hävittää, huonontaa, 

kätkee tai muulla tavoin heikentää hakijalle todennäköisesti kuuluvan oikeuden arvoa. 

Vaara-edellytyksen täyttymisen ei ole katsottu vaatineen vastapuolelta esimerkiksi vilpillistä 

tarkoitusta. Turvaamistoimi on luonteeltaan kiireellinen ja väliaikainen toimenpide ja sen 

takia turvaamistoimihakemusten tutkinta on usein summaarisluonteista. Tästä johtuen 

näyttökynnykset ovat matalia ja esimerkiksi hukkaamisvaaran osoittamiseksi riittää usein 

pelkkä väite. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hukkaamisvaaran täyttymiseksi riittää, 

 
56 HE 202/1991 vp, s. 30. 
57 Hupli 2016, Turvaamistoimiprosessit, Turvaamistoimisäännöstön tarkoitus ja peruskäsitteet, 

Turvaamiskelpoiset vaadetyypit. 
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ettei vaaraa ole pidettävä varsin epätodennäköisenä. Hakijan oikeuden näyttökynnyksen 

osalta taas on katsottu, että riittää ettei saamista voida pitää selvästi perusteettomana.58 OK 

7:3:n mukaisen yleisen turvaamistoimen osalta tosin on katsottu, että näyttökynnys voi olla 

hakijan oikeuden osalta huomattavastikin korkeampi riippuen turvaamistoimen laadusta. 

Näyttökynnys nousee sen mukaan, kuinka laajasti turvaamistoimi takaisi hakijalle pääsyn 

ns. etukäteisnautintaan eli nauttimaan oikeudesta, josta on kyse pääasian riidassa.59 

Tuomioistuimen tulee 7:3 mukaisten hakemuksien yhteydessä suorittaa lisäksi 7:3.2 

mukainen intressipunninta, jota takavarikkoturvaamistoimissa ei edellytetä.60 

OK 7:4:n forum säännöksessä säädetään turvaamistoimiasian oikeuspaikasta, joka 2 

momentin mukaan asiassa, joka ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan on sen paikkakunnan 

käräjäoikeus, missä vastapuolella on kotipaikka taikka missä kyseinen omaisuus tai 

huomattava osa siitä sijaitsee tai missä turvaamistoimen tarkoitus voi muutoin toteutua. Itse 

turvaamistoimiprosessista taas säädetään OK 7:5:ssä. Turvaamistointa, joka ei liity vireillä 

olevaan oikeudenkäyntiin tulee hakea kirjallisesti ja hakemus käsitellään kiireellisenä. 

Hakemus voidaan myös hyväksyä vastapuolta kuulematta, jos turvaamistoimen tarkoitus 

saattaa muuten vaarantua ja tällöin määräys on voimassa väliaikaisesti. Muilta osin 

turvaamistoimiasian käsittelyssä noudatetaan, mitä oikeudenkäyntiä koskevan kysymyksen 

käsittelystä on säädetty. Väliaikaisena annetun turvaamistoimimääräyksen tarkoituksena on 

yllättää vastapuoli niin, ettei se kykene toimiin hakijalle kuuluvan riitakohteen 

hävittämiseksi tai hakijan oikeuden heikentämiseksi muulla tavoin.61 Oikeuskirjallisuudessa 

hukkaamisvaaran edellytyksen ja turvaamistoimen tarkoituksen vaarantumisen on katsottu 

olevan osittain päällekkäisiä edellytyksiä ja turvaamistoimi voidaan näin ollen lähes aina 

ensin antaa väliaikaisena vastapuolta kuulematta. Väliaikaisten turvaamistoimien osalta 

hallituksen esityksessä tosin korostetaan vastapuolen hukkaamisvaaran reaaliaikaisuutta ja 

vaaraa vastapuolen välittömistä toimista oikeuden vähentämiseksi hänen saatuaan tiedon 

turvaamistoimihakemuksesta.62 Oikeuskirjallisuudessa onkin arvioitu 

turvaamistoimihakemuksen yhteydessä lähes aina pyydettävän myös väliaikaista 

turvaamista.63 

 
58 Hupli 2016, Turvaamistoimiasian käsittely, Vaade- ja vaaraedellytys, ks. näyttökynnyksestä 

hukkaamisvaaran osalta KKO 2008:92 ja hakijan oikeuden osalta KKO 1994:132–133 ja KKO 2010:89. 
59 Ibid, Turvaamistoimiprosessit, Turvaamistoimiasian käsittely, Etukäteisnautinta. 
60 Havansi 2000, s. 1178. 
61 Hupli 2016, Turvaamistoimiprosessit, Turvaamistoimiasian käsittely, Väliaikainen turvaaminen. 
62 Linna 2012, s. 341, vrt. HE 179/1990 vp, s. 16. 
63 Havansi 2000, s. 1175. 
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Turvaamistoimen vastapuolen oikeussuojana on hakijan vahingonkorvausvastuu, josta 

säädetään OK 7:11:ssä. Vahingonkorvausvastuu on tuottamuksesta riippumatonta ja korkein 

oikeus on käytännössään arvioinut, että vahingonkorvaus käsittää myös vahingot, jotka eivät 

ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, eikä velallinen voi kuin poikkeuksellisesti 

myötävaikuttaa vahingon syntymiseen jättämällä ilmoittamatta, että takavarikon 

täytäntöönpanoon liittyy vahingon vaara. Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan KKO 1998:59, 

että velkoja on vastuussa takavarikon aiheuttamasta vahingosta, ellei velallisen voida katsoa 

tietäneen, että vaara on poikkeuksellisen suuri, eikä velkojan voida kohtuudella olettaa 

ottaneen vahingon mahdollisuutta huomioon. Vahingonkorvausvastuun takeena on hakijan 

velvollisuus asettaa UK 8:2:n mukainen riittävä vakuus vahingosta, joka voi syntyä 

turvaamistoimen määräämisestä. Vakuus on täytäntöönpanon edellytyksenä ja sen 

asettamisesta voidaan poiketa vain OK 7:7:n mukaisilla perusteilla eli kun tuomioistuin 

hakemuksesta katsoo hakijan kykenemättömäksi vakuuden maksamiseen ja mikäli hänen 

oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen perusteltuna. Ennen vakuuden asettamista turvaamistoimi 

on vaikutukseton.64 Nähdäkseni hakijan maksamaa vakuutta voidaan pitää hakijan 

vastapuolen kannalta varsin vahvana oikeussuojakeinona, joka mahdollistaa 

turvaamistoimille ominaisen matalan näyttökynnyksen ja käsittelyn summaarisen luonteen. 

Erityisesti väliaikaisena annettuun turvaamistoimipäätökseen liittyy myös kysymys 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta. Vastapuolen kuuleminen kuuluu 

keskeisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueisiin. Vastapuolta kuulematta 

tehdyn päätöksen pohjana on yksinomaan hakijan esittämä aineisto ja riittää, että hakija 

osoittaa oikeutensa todennäköiseksi ja väitteen siihen kohdistuvasta hukkaamisvaarasta. 

Myös EIT on oikeuskäytännössään käsitellyt EIS 6 artiklan oikeudenmukaisesta 

oikeudenkäynnistä soveltumista väliaikaisiin määräyksiin. EIT on tuomarin esteellisyyttä 

koskevassa ratkaisussaan Micallef vs. Malta katsonut, että EIS 6 artikla soveltuu myös 

väliaikaistoimiin, jos tuomioistuimen päätös on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen ja 

koskee samaa oikeutta kuin pääasian riita. EIT kuitenkin totesi hyväksyvänsä sen, ettei EIS 

6 artiklan kaikkia edellytyksiä voida poikkeuksellisissa tilanteissa välittömästi täyttää, 

esimerkiksi asian kiireellisyyden vuoksi. Esimerkiksi Linna kuitenkin esittää, että 

turvaamistoimiasioissa on asian laadun ja kiireellisyyden perusteella lupa joustaa EIS 6 

 
64 Hupli 2016, Turvaamistoimiprosessit, Turvaamistoimiprosessin täytäntöönpanokysymyksiä, Ilman 

hakijavakuutta vaikutukseton. 
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artiklan välittömästä noudattamisesta ja riittää, että esimerkiksi vastapuolen kuulemisen 

periaate toteutuu menettelyn myöhemmässä vaiheessa.65 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta säädetään ulosottokaaren 8 luvussa. UK 

8:1:ssä määritellään luvun soveltamisala, joka on OK 7 luvun mukaisesti määrätyt 

takavarikot ja muut turvaamistoimet. Täytäntöönpanokelpoisia ovat vain tuomioistuimen 

määräämät turvaamistoimet. Välimiesoikeuden voidaan kuitenkin katsoa voivan antaa 

väliaikaisia määräyksiä ja kieltoja turvaamistoimet mukaan lukien, jos asianosaiset ovat 

niistä sopineet, mutta kyseiset määräykset ja kiellot eivät ole täytäntöönpanokelpoisia. 

Esimerkiksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 38.1 §:n mukaan kyseisessä 

menettelyssä välimiehet voivat asianosaisen hakemuksesta määrätä tarpeelliseksi 

katsomansa turvaamistoimen. Sääntöjen 38.3 §:n mukaan välimiehet voivat määrätä myös 

vakuudesta. Kyseinen turvaamistoimi ei kuitenkaan ole täytäntöönpantavissa eli 

turvaamistoimi on käytännössä tehoton, ellei turvaamistoimen vastapuoli vapaaehtoisesti 

suostu määräystä noudattamaan. Sääntöjen 38.6 §:ssä onkin erikseen säädetty, että 

turvaamistointa voi hakea myös yleiseltä tuomioistuimelta, eikä sitä katsota 

välityssopimuksen rikkomiseksi tai luopumiseksi välityssopimukseen vetoamisesta.66 

Oikeustilan voidaan välimiesten määräämien turvaamistoimien osalta katsoa olevan 

epäselvä, sillä välimiesten oikeudesta määrätä edes täytäntöönpanokelvottomia 

turvaamistoimia ei ole säädetty VML:ssa, vaan toimivalta siihen joudutaan johtamaan 

asianosaisten sopimusvapaudesta. Jo kyseisen mahdollisuuden vahvistaminen lain tasolla 

selkeyttäisi nähdäkseni oikeustilaa ja parantaisi välimiesmenettelyn houkuttelevuutta.67 

Lisäksi vakuuden tarjoama vahva oikeussuoja mahdollistaisi mielestäni jopa välimiesten 

määräämät täytäntöönpanokelpoiset turvaamistoimet. 

3.2.2. Todistelun vastaanottaminen tuomioistuimessa 

 

Todistelun vastaanottamisesta välimiesmenettelyssä säädetään VML 27 §:ssä ja VML 29 

§:ssä. VML 27.1 §:n mukaan välimiehet saavat riidan asianmukaisen ja joutuisan 

selvittämisen edistämiseksi pyytää asianosaista, todistajaa tai muuta henkilöä saapumaan 

kuultavaksi asiassa sekä kehottaa asianosaista tai muuta henkilöä esittämään välimiehille 

sellaisen hallussaan olevan asiakirjan tai esineen, jolla voi olla merkitystä todisteena. 

 
65 Linna 2012, s. 341-349. Micallef v. Malta, kohta 86.  
66 Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt 2020. 
67 Esimerkiksi Ruotsin välimiesmenettelylaissa välimiesten määräämät turvaamistoimet mainitaan 

nimenomaisesti. (LSF 25.4 §) 
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Välimiehillä ei 27.2 §:n mukaan kuitenkaan ole toimivaltaa asettaa uhkasakkoa eikä antaa 

määräyksiä muista pakkokeinoista. Välimiehillä ei myöskään ole oikeutta ottaa vastaan 

vakuutusta. Uhkasakkojen ja pakkokeinojen voidaankin todeta kuuluvan jaksossa 2.1 

käsitellyn julkisen vallan käytön ydinalueelle. Välimiesoikeuden toimivalta ei näin ollen 

ulotu asianosaisen tai kolmannen osapuolen taivuttamiseen esittämään selvitystä asiaan 

pakkokeinojen avulla, koska oikeus määrätä pakkokeinojen käytöstä on Suomessa katsottu 

kuuluvan yksin valtion tuomioistuimille.68 Siksi VML 29 §:ssä säädetään asianosaisen 

mahdollisuudesta hakea asianosaisen, todistajan tai asiantuntijan kuulustelemista 

tuomioistuimessa taikka asianosaisen tai kolmannen henkilön velvoittamista esittämään 

asiakirja tai esine, jolla voi olla merkitystä todisteena asiassa. Välimiesten tulee pitää tätä 

toimenpidettä tarpeellisena. Hakemus tehdään sille yleiselle alioikeudelle, jonka alueella 

kuultava tai se, jota asia muuten koskee, oleskelee ja tuomioistuimen on, noudattaen mitä 

oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädetään todistelusta riita-asiassa, suoritettava 

hakemuksessa tarkoitettu toimenpide, jollei siihen ole estettä. 

Lain sanamuodon mukaan vaikuttaisi siltä, että tuomioistuin ei voi kuulla asianosaista, 

elleivät välimiehet pidä sitä tarpeellisena, eikä tuomioistuin voi tässä vaiheessa itse edes 

selvittää kuulemisen tarpeellisuutta. Välimiehet nimittäin vastaavat välimiesmenettelyn 

prosessista, eikä tuomioistuimella ole toimivaltaa puuttua prosessiin. Välitystuomio tosin on 

myöhemmin kumottavissa sillä perusteella, ettei asianosaiselle ole annettu tarpeellista 

tilaisuutta asiansa ajamiseen, jos kuuleminen osoittautuukin tarpeelliseksi.69 Asianosaisen 

tai kolmannen henkilön painostaminen pakkokeinoin kuultavaksi voi tulla tarpeelliseksi 

esimerkiksi tilanteessa, jossa kuultavaksi nimetty ei vapaaehtoisesti suostu tehtävään. 

Välimiesoikeudella ei ole toimivaltaa pakkokeinojen käyttämiseen, mutta VML 29.3 §:n 

nojalla tuomioistuimella voidaan katsoa olevan toimivalta käyttää OK 17 luvussa mainittuja 

riita-asian käsittelyssä mahdollisia pakkokeinoja.70 Tuomioistuin voi määrätä OK 17:62:n 

perusteella saapumatta jättäneen todistajan uhkasakkoon ja sillä on myös mahdollisuus 

määrätä hänet noudettavaksi tuomioistuimeen. OK 17:63:n mukaan tuomioistuin voi 

velvoittaa todistajan täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla, määrätä uhkasakon 

maksettavaksi ja ottaen huomioon asian laatu, todistajankertomuksen merkitys asian 

ratkaisemisen kannalta, todistajan henkilökohtaiset olot ja muut olosuhteet, määrätä 

todistajan painostusvankeudella täyttämään velvollisuutensa. Ensisijaisena keinona 

 
68 HE 202/1991 vp, s. 20. 
69 Ovaska 2007a, s. 340. 
70 Peltonen 2015, s. 288. 
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niskoittelevan todistajan taivuttamiseksi tehtävänsä täyttämiseen ovat kuitenkin sanalliset 

kehotukset sekä huomion kiinnittäminen mahdollisuuteen käyttää pakkokeinoja.71  

Mahdollisuus hakea tuomioistuimelta asianosaisen tai kolmannen osapuolen kuulemista 

vaikuttaa tarpeelliselta välimiesmenettelyn sujuvan prosessin turvaamiseksi tilanteissa, 

joissa esimerkiksi todistaja kieltäytyy antamasta selvitystä asiaan. Myös asianosaisen 

oikeusturva ja tarve saada asia asianmukaisesti käsitellyksi välimiesmenettelyssä voi 

edellyttää pakkokeinoja. Asianosainen on luopunut pääsystään tuomioistuimeen, joten pääsy 

oikeuksiin tulee taata välimiesmenettelyssä. Henkilön painostaminen kuultavaksi taas 

sisältää pakkokeinoja, jotka kohdistuvat selvästi yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja 

näin ollen niiden käyttämisen voidaan katsoa olevan jaksossa 2.1. mainitulla tavalla julkisen 

vallan käytön ydinalueella. Tätä tehtävää ei siten voida antaa itse välimiesoikeuden 

tehtäväksi, vaikka se sinänsä itse päättääkin katsotaanko kyseisen henkilön kuuleminen 

tarpeelliseksi. Pakkokeinoista päättämisen siirtäminen välimiehille ei nähdäkseni ole 

perusteltua. Tosin voidaan myös argumentoida tuomioistuimen roolin olevan varsin 

muodollinen, koska sillä ei itsenäisesti ole toimivaltaa päättää itse kuulemisen 

tarpeellisuudesta. Pakkokeinojen tarpeellisuudesta päättäminen kuitenkin sisältyy 

tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, mikä oikeastaan on ainoa syy tuomioistuimelle 

annettuun rooliin asiassa. 

Editiovelvollisuudesta tuomioistuimessa säädetään OK 17:40:ssä. Tuomioistuimen on 

mahdollista sen nojalla määrätä asiakirja tai esine tuomioistuimeen tuotavaksi tai 

katselmuksen toimitettavaksi, jos asiakirjalla, esineellä tai katselmuksen toimittamisella voi 

olla merkitystä näytön saamiseksi. Tuomioistuimen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 

määräyksen kohteena olevalle henkilölle. Tuomioistuin voi määräyksen tehosteena käyttää 

uhkasakkoa. Tuomioistuin voi myös määrätä ulosottomiehen noutamaan asiakirjan tai 

esineen tai pyytää virka-apua poliisilta katselmuksen suorittamiseksi. Forum editioasiassa 

on VML 29.2 §:n mukaisesti tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä pyynnön kohteena oleva 

henkilö oleskelee. Välimiesmenettelyn kohdalla voidaan edellä mainituin perustein katsoa, 

että tuomioistuimella ei ole toimivaltaa tutkia perusteita editiolle, vaan sen päättävät 

välimiehet ja tuomioistuin on VML 29.3 §:n mukaisesti velvollinen suorittamaan 

toimenpiteen, ellei siihen ole esteitä. Esteinä voidaan pitää esimerkiksi esineen tai asiakirjan 

puutteellista yksilöintiä, sitä ettei kyseinen esine tai asiakirja ole määräyksen kohteena 

 
71 HE 46/2014 vp, s. 116-117. 
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olevan henkilön hallussa tai ettei määräyksessä mainittua esinettä tai asiakirjaa ole olemassa 

lainkaan.72 Myös editiovaatimusten osalta vaikuttaa perustellulta, että tuomioistuimella on 

yksinomainen toimivalta pakkokeinojen käyttöön, eikä tämän toimivallan luovuttamiseen 

välimiesoikeudelle liene perusteita. 

3.3. Välitystuomion ja välimiesmenettelyn kontrollitehtävät 

 

3.3.1. Välityssopimuksen pätevyyden ja riita-asiaan soveltumisen tutkiminen 

 

Kolmantena ryhmänä tuomioistuimen tehtävistä välimiesmenettelyyn liittyen voidaan 

erotella tehtävät, jotka liittyvät välimiesmenettelyn sekä välitystuomion minimivaatimusten 

valvontaan. Näihin tehtäviin kuuluvat välityssopimuksen pätevyyden ja soveltumisen 

tutkiminen, välitystuomion virheellisyyteen liittyvät tehtävät ja välitystuomion 

täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen. Kyseisten tehtävien tarkoituksena on 

välimiesmenettelyä ja välitystuomiota koskevien vähimmäisvaatimusten täyttymisen 

valvominen ja kontrollointi. Jaksossa 2 esitetyllä tavalla julkisella vallalla on intressi 

kontrolloida, että välimiesmenettely ja välitystuomiot täyttävät tietyt 

vähimmäisvaatimukset. Myös asianosaisten oikeusturva edellyttää, että nämä 

vähimmäisvaatimukset toteutuvat. 

Välimiesmenettelyn kulkua ajallisesti tarkasteltaessa voidaan todeta ensimmäisenä 

välimiesmenettelyä koskevana vähimmäisvaatimuksena olevan, että asianosaisten välillä on 

pätevä välityssopimus, joka koskee käsiteltäväksi jätettyä riita-asiaa. Välityssopimuksella 

asianosainen luopuu oikeudestaan saattaa riita-asia yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi, 

joten välityssopimuksen pätevyyden tutkimisella on suuri merkitys asianosaisen 

oikeusturvan kannalta. Toimivalta tutkia välityssopimuksen pätevyyttä on sekä yleisellä 

tuomioistuimella että välimiesoikeudella. Välimiesoikeuden kannalta välityssopimuksen 

voidaan katsoa olevan positiivinen prosessinedellytys, kun taas tuomioistuimen kannalta 

välityssopimus on negatiivinen prosessineste.73 Välimiesten kannanotto välityssopimuksen 

pätevyydestä ja laajuudesta ei kuitenkaan ole tuomioistuinta sitova ratkaisu, vaan 

 
72 Ovaska 2007a, s. 342-343. 
73 Linna 2016, s. 180. 
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asianosaisella on siitä huolimatta mahdollisuus saada välityssopimuksen pätevyys 

tutkittavaksi yleisessä tuomioistuimessa.74 

Tuomioistuin joutuu tutkimaan välityssopimuksen pätevyyttä ensinnäkin, kun asianosainen 

tekee tuomioistuimessa vireillä olevassa pääasiassa väitteen välityssopimuksesta, jolloin 

tuomioistuin ei VML 5.1 §:n mukaan voi ottaa asiaa tutkittavakseen. Päätös tutkimatta 

jättämisestä edellyttää kuitenkin kannanottoa välityssopimuksen pätevyydestä. 

Välityssopimuksen pätevyys tulee tuomioistuimen tutkittavaksi myös välityssopimusta 

koskevan vahvistuskanteen yhteydessä sekä kun tuomioistuin jaksossa 3.1. mainitulla 

tavalla on määräämässä välimiestä ja joutuu arvioimaan, onko ilmeistä, että 

välimiesmenettelyn lailliset edellytykset puuttuvat.75 Välityssopimuksen pätevyys tulee 

arvioitavaksi lisäksi välimiesten toimivaltaa koskevan kumoamisperusteen yhteydessä sekä 

kun tuomioistuin välitystuomion täytäntöönpanohakemuksen tai mitättömyyskanteen 

yhteydessä tutkii koskevatko välityssopimus ja välitystuomio kysymystä, jota ei Suomen 

lain mukaan voi ratkaista välimiesmenettelyssä. 

VML 50.2 §:n mukaan välityssopimuksen pätevyyttä koskeva kanne samoin kuin 14-16 §:n 

mukaiset kanteet, joiden yhteydessä välityssopimuksen pätevyys voi tulla tutkittavaksi, 

käsitellään sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jossa jollakin asianosaisella on 

kotipaikka. Asianosaisen kotipaikan puuttuessa asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 

VML 50.3 §:n mukaan asianosaiset voivat lisäksi sopia asian tuomioistuinkäsittelyn 

oikeuspaikasta. Välimiesmenettelyn on lisäksi pitänyt olla tarkoitettu tapahtuvaksi 

Suomessa, jotta suomalaisella tuomioistuimella on toimivalta tutkia välityssopimusta 

koskeva riita VML 5.1 §:n perusteella. Jos kyseinen seikka ei suoraan ilmene 

välityssopimuksesta, tulee tuomioistuimen selvittää välimiesmenettelylle tarkoitettu paikka 

tulkinnan avulla. Esimerkiksi Ovaska on esittänyt, että tulkinnan tulisi näiltä osin olla 

joustavaa, sillä ahdas tulkinta asianosaisten oikeuspaikasta voisi johtaa tilanteeseen, jossa 

välityssopimuksen pätevyyttä ei voida tutkia minkään valtion yleisessä tuomioistuimessa. 

Kyseiseen argumenttiin on helppo yhtyä. Toisaalta asianosaiset voivat myös sopia riidan 

ratkaisemisesta jonkun muun tuomioistuimen kuin asianosaisten kotipaikkojen 

tuomioistuimissa. Edes institutionaalisen välimiesmenettelyn säännöissä määrätty 

 
74 Ovaska 2007a, s. 321, Linna 2016 s. 181 alaviite 20. Linna tosin huomauttaa, että asianosaiset ovat voineet 

sopia välimiesten kompetenssi-kompetenssista, jossa erillisen välityssopimuksen perusteella välimiehillä on 

toimivalta ratkaista kysymys toimivallastaan tuomioistuinta sitovalla tavalla. 
75 Peltonen 2015, s. 285, Koulu 2008, s. 240. Edellä jaksossa 3.1. esitetyn mukaisesti tuomioistuimen tässä 

yhteydessä tekemä välityssopimuksen tutkinta ei saa oikeusvoimaa, vaan se tutkii vain, onko ilmeistä, ettei 

välimiesmenettelylle ole laillisia perusteita.  
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välityssopimuksen pätevyyden ratkaisutapa ja ratkaisu asiassa ei sido yleistä tuomioistuinta, 

sillä VML 50.3 §:n mahdollisuus sopia riidan ratkaisupaikasta koskee sanamuotonsa 

mukaan vain yleisiä tuomioistuimia.76  

Myös välityssopimus koskien ulkomailla käytäväksi tarkoitettua välimiesmenettelyä on 

prosessineste. Asiasta säädetään VML 51.1 §:ssä, jossa asetetaan edellytykseksi se, ettei 

välityssopimus siihen sovellettavan lain mukaan ole pätemätön. Oikeuskirjallisuudessa on 

myös katsottu, että välityssopimus voitaisiin sivuuttaa myös, jos sen tai sen johdosta 

annettavan välitystuomion voitaisiin katsoa olevan Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden 

vastainen. Asia, jota Suomen lain mukaan ei voida käsitellä välimiesmenettelyssä taas 

vaikuttaisi jäävän hylkäysperusteiden ulkopuolelle, sillä sitä ei ole mainittu VML 52.2 §:ssä, 

joka koskee välitystuomion tunnustamatta jättämistä ilman asianosaisen aktiivisuutta. On 

myös katsottu, että tuomioistuin voi väitteestä tutkia ne VML 53.1 §:n mukaiset perusteet, 

joilla välitystuomio voidaan asianosaisen selvityksestä jättää tunnustamatta Suomessa. 

Kyseisiin perusteisiin kuuluvat tilanteet, joissa asianosainen ei ole ollut kelpoinen tekemään 

välityssopimusta tai ei ole ollut asianmukaisesti edustettuna, välityssopimuksen 

pätemättömyys muun kuin muotoa koskevan seikan vuoksi asianosaisten valitseman lain 

mukaan. Muiden pätemättömyysperusteiden osalta asiaa ei voitaisi tutkia Suomessa, sillä ne 

kuuluvat ulkomaisen tuomioistuimen tuomiovallan piiriin. Kyseisten perusteiden nojalla 

ulkomainen välitystuomio voidaan jättää Suomessa tunnustamatta ja näin ollen asianosainen 

tarvitsee yleistä tuomioistuintietä päästäkseen oikeuksiinsa Suomessa.77 

VML 2 §:n mukaan välimiesten ratkaistavaksi voidaan asianosaisten välisin sopimuksin 

määrätä yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto. Välityssopimuksen 

pätevyyttä koskeva riita voi näin ollen koskea tilannetta, jossa asianosainen väittää, että 

tällaista sopimusta heidän välilleen ei ole koskaan syntynyt tai että kyseinen sopimus on 

voimassaololtaan lakannut. Riita voi koskea myös tilannetta, jossa asianosainen väittää, että 

kyseinen riita ei kuulu välityssopimuksen soveltamisalaan. Välityssopimuksen pätevyyttä 

koskevat riidat voidaankin jaotella riitoihin, jotka koskevat välityssopimuksen asiallista 

ulottuvuutta, välityssopimuksen ajallista ulottuvuutta tai välityssopimuksen henkilöllistä 

ulottuvuutta. 

 
76 Ovaska 2007a, s. 323-24. 
77 Ibid, s. 333-334. 
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Välityssopimuksen asiallista ulottuvuutta koskevassa riidassa kyse on tilanteesta, jossa 

asianosainen väittää, että välityssopimus ei kata kyseessä olevaa riitaa tai että välityssopimus 

kokonaisuudessaan on pätemätön, tehoton tai kohtuuton. Kysymys tietyn riidan 

kuulumisesta välityssopimuksen alaan tulee usein tarkasteltavaksi tilanteissa, joissa on kyse 

sopimusehdosta, jonka mukaan vastaisuudessa sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan 

välimiesmenettelyssä. Kyseiset riidat ovat sidoksissa asianosaisten välillä tehtyihin 

yksittäisiin sopimuksiin ja erilaiset esimerkiksi vakiosopimuksia koskevat 

sopimusoikeudelliset periaatteet voivat tulla sovellettavaksi asianosaisten välillä, joten 

yleisten oikeusohjeiden antamisen voidaan katsoa olevan vaikeaa.78  Välityssopimusta 

koskevissa riidoissa joudutaan tarkastelemaan riidan kuulumista välityssopimuksen alaan. 

Asianosaisilla voi olla keskenään myös muita sopimuksia, jolloin joudutaan määrittelemään 

minkä sopimuksen alaisuuteen riita kuuluu ja onko kyseisen sopimuksen osalta sovittu 

välimiesmenettelystä.79 Näin oli esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 

1990:106. 

A ja B olivat ensin tehneet sopimuksen oikeudesta myydä valokuvien ja filmien 

kehityspalveluja A:n aluksi omistamaa kehityslaitetta hyväksikäyttäen. Sopimukseen 

sisältyi välityslauseke. A ja B tämän jälkeen sopivat myös kyseisen kehityslaitteen 

osamaksukaupasta ja osamaksukauppasopimukseen ei sisältynyt välityslauseketta, 

vaan oikeuspaikaksi oli osamaksukaupan osalta sovittu Helsingin raastuvanoikeus. 

Käräjäoikeus oli tulkinnut kehityspalveluja koskevan sopimuksen pääsopimukseksi ja 

riidan kohteen siitä johtuvaksi, vaikka itse osamaksusopimuksessa oli nimenomaisesti 

sovittu sitä koskevaksi oikeuspaikaksi yleinen tuomioistuin. Hovioikeus ei muuttanut 

käräjäoikeuden ratkaisua. Korkein oikeus taas ratkaisussaan totesi, että 

käräjäoikeuden pääsopimukseksi määrittelemän sopimuksen välityslauseke oli 

tulkinnanvarainen, eikä voitu todeta asianosaisten sopineen kyseisen sopimuksen 

koskevan myös osamaksukauppaa koskevia riitaisuuksia. Lisäksi korkein oikeus 

totesi riidan johtuvan nimenomaan jälkimmäisestä sopimuksesta. 

Korkein oikeus korosti ratkaisussaan sopimusten erillisyyden periaatetta, joka edellyttää 

asianosaisten välisten sopimusten tarkastelua sopimuskohtaisesti. Välityssopimuksen 

voidaan siten katsoa soveltuvan vain niihin sopimuksiin, joiden osalta osapuolten voidaan 

katsoa päässeen yhteisymmärrykseen välityssopimuksen soveltumisesta. 

 
78 Peltonen 2015, s. 286. 
79 Ovaska 2007a, s. 325. 
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Välityssopimuksen osapuoli voi myös pyrkiä riitauttamaan välityssopimuksen sitovuuden 

vetoamalla tehottomuuteen tai kohtuuttomuuteen. Esimerkiksi kuluttajien ja 

elinkeinonharjoittajien välillä ennen riidan syntymistä tehdyt välityssopimukset on 

lainsäädännössä säädetty tehottomiksi. Myös esimerkiksi VML 2 §:n mukaisen kirjallisen 

muodon laiminlyönti tai riidan kohteen indispositiivisuus voivat olla tehottomuuden syynä. 

Välityssopimusta voidaan myös sovitella oikeustoimilain 36 §:n nojalla, joskin tämän 

voidaan katsoa olevan mahdollista vain poikkeuksellisissa tilanteissa.80 Toisaalta 

oikeustoimilain 36 §:n mukainen välityssopimuksen sovittelu jää käytännössä asianosaisen 

ainoaksi mahdollisuudeksi, jos välityssopimus todetaan sitovaksi, mutta asianosaisella ei 

esimerkiksi ole edellytyksiä osallistua välimiesmenettelyyn. 

Myös oikeustoimilain 3 luvun pätemättömyysperusteet soveltuvat välityssopimuksiin ja 

välityslausekkeisiin. Oikeuskäytännön mukaan sopimuksen pätemättömyys tosin ei yleensä 

merkitse välityslausekkeen pätemättömyyttä.81 Koulu onkin katsonut, että kyseinen ns. 

erillisyysoppi on johtanut oikeuskäytännön niukkuuteen. Hänen mukaansa sopimusten 

erillisyys estää asianosaisen menestyksekkään vetoamisen klassisen tahdonmuodostuksen 

virheisiin, koska pätemättömyys ei ulotu pääsopimuksen lisäksi välityslausekkeeseen. Tämä 

taas on ristiriidassa EIT:n vahvistaman periaatteen kanssa, jonka mukaan luopumisen 

valtiolliseen lainkäyttöön voidaan katsoa olevan pätevä vain, kun se tehdään vapaana 

painostuksesta.82 

Välityssopimuksen pätevyyttä koskeva riita voi koskea myös välityssopimuksen ajallista 

voimassaoloa. Pääasiassa tämä koskee vain tilanteita, joissa asianosaiset ovat sopineet 

välityssopimuksen määräajasta. Asianosaiset ovat vapaita sopimaan esimerkiksi etukäteen 

määritellystä voimassaolosta, määräajasta riidan jättämiseen välimiesten käsiteltäväksi tai 

välimiesmenettelyn loppuun viemisestä määräajassa.83 Edes pääsopimuksen voimassaolon 

lakkaaminen ei johda välityssopimuksen voimassaolon lakkaamiseen. KKO on 

ratkaisussaan 1954 II 11 todennut, että urakkasopimukseen liittyvä urakoitsijan tekemä ja 

rakennuttajan hyväksymä irtisanomisilmoitus ei johtanut urakkasopimukseen sisältyneen 

välityslausekkeen voimassaolon lakkaamiseen. Oikeuskirjallisuuden mukaan asianosainen 

ei pääsääntöisesti voi yksipuolisesti irtisanoa välityssopimusta, mutta irtisanomisilmoitus 

 
80 Peltonen 2015, s. 285-286. 
81 Ibid, s. 286. Ks. KKO 1996:61, jonka mukaan pääsopimuksen mahdollinen pätemättömyys ei aiheuta 

lisäsopimusten pätemättömyyttä. 
82 Koulu 2008, s. 208. 
83 Ibid, s. 162. 
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voidaan katsoa yksipuoliseksi luopumiseksi välimiesmenettelystä. Toisaalta myös tämä 

johtaa kestämättömään tilanteeseen, koska vastapuoli voi esittää väitteen 

välityssopimuksesta, mutta toisaalta hänellä ei ole velvollisuutta viedä asiaa 

välimiesmenettelyyn, josta toisen osapuolen olisi katsottu yksipuolisesti luopuneen. 

Välityssopimuksesta luopunut osapuoli ei tilanteessa siten saisi lainkaan oikeussuojaa. Edes 

välitystuomion antamisen tai sovinnon yksittäisessä riidassa ei aina voida katsoa johtavan 

välityssopimuksen ajalliseen raukeamiseen, sillä kyseiset ratkaisut eivät mahdollisesti kata 

koko välityssopimuksen alaa.84 Näin ollen lienee tarkoituksenmukaista katsoa, että 

välityssopimuksen voimassaolo voi pääsääntöisesti lakata vain asianosaisten 

yhteisymmärryksessä tekemän sopimuksen johdosta. 

Kuten todettua, välityssopimusta koskeva riita voi liittyä sopimuksen henkilölliseen 

ulottuvuuteen. Välityssopimus saattaa tulla muitakin osapuolia kuin sen alkuperäisiä 

tekijöitä sitovaksi ja näin on asian katsottu olevan esimerkiksi yleisseuraantojen osalta. 

Välityssopimuksen sitovuuden on katsottu siirtyvän esimerkiksi välityssopimuksen tehneen 

osapuolen kuolinpesää sitovaksi tai sulautumisen kautta syntynyttä yhtiötä sitovaksi. 

Sitovuus on mahdollinen myös erityisseuraannoissa, joskin sopimussuhteissa pääsääntönä 

on pidettävä osapuolen suostumuksen edellyttämistä.85  

Korkein oikeus on ottanut kantaa välityslausekkeen sitovuuteen ratkaisussaan KKO 

2020:89. 

Tapauksessa osa yhtiön M liiketoiminnasta oli yrityskaupan yhteydessä siirtynyt 

yhtiölle B, joka oli liiketoiminnan siirron jälkeen jatkanut yhteistyötä myyntiagentti 

A:n kanssa samojen ehtojen mukaisesti kuin A:n ja M:n välillä oli kirjallisesti sovittu. 

A:n ja M:n väliseen sopimukseen oli sisältynyt myös välityslauseke, jonka mukaan 

sopimusta koskevat riitaisuudet tuli ratkaista Suomen lain mukaan 

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan mukaisessa välimiesmenettelyssä. 

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että välityssopimuksen henkilöllistä ulottuvuutta 

tulee tarkastella sopimusoikeuden yleisten periaatteiden pohjalta. Niiden mukaan 

liiketoimintakaupan yhteydessä ostajan sitoutumisen myyjän velvollisuuksiin tulee 

pääsääntöisesti tapahtua ostajan nimenomaisen hyväksymisen perusteella. Ostajan 

voidaan katsoa hyväksyneen velvoitteet myös ilman nimenomaista tahdonilmausta, 

mutta tällöin ostajan käytöksen tulee ilmentää sitoutumista sopimukseen ja ostajan 

 
84 Koulu 2008, s. 176-179. 
85 Möller 1997, s. 21-22, Peltonen 2015, s. 286. 
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tulee voida käytöksensä perusteella voida näyttää sitoutuneen sopimuksen 

täyttämiseen ja sen sopimusehtoihin. Korkein oikeus totesi myös, että 

välityssopimusta tulee arvioida itsenäisenä osana sopimuskokonaisuutta. Korkein 

oikeus ratkaisussaan totesi, ettei B:n voitu katsoa sitoutuneen sopimusehtoihin 

sisältäen välityslausekkeen ainoastaan sillä perusteella, että sen katsottiin sitoutuneen 

sopimuksen agenteille maksettavan komission määrää ja maksuaikataulua koskeviin 

sopimusehtoihin. 

Näin ollen pääsopimuksen ehtojen noudattaminen ei vielä välittömästi tarkoita 

välityssopimukseen sitoutumista.  Osapuolten tulee siis voida näyttää saavuttaneen 

yksimielisyys myös välityssopimuksen ja sen ehtojen osalta. 

Mahdollisuus viedä välityssopimuksen pätevyys tuomioistuimen tutkittavaksi jo menettelyn 

aikana vaikuttaa resurssien säästämisen kannalta välttämättömältä, sillä tuomioistuin joka 

tapauksessa sitovasti ratkaisee välityssopimuksen pätevyyden ja välimiesten toimivallan, 

viimeistään välitystuomiota koskevan kumoamiskanteen tai välitystuomion 

täytäntöönpanon yhteydessä.86 Kyseinen mahdollisuus on nähdäkseni tärkeä myös 

asianosaisen oikeusturvan kannalta, sillä pääsy tuomioistuimeen vasta kumoamis- tai 

mitättömyyskanteen yhteydessä viivästyttäisi asianosaisen pääsyä oikeuksiinsa 

merkittävällä tavalla. 

3.3.2.  Välitystuomion mitättömyys 

 

Tuomioistuimen tekemän välitystuomion virheellisyyden tutkimisen voidaan katsoa olevan 

yksi tärkeimmistä oikeusturvan takeista välimiesmenettelyn asianosaisille. Välitystuomion 

oikeellisuus tulee tuomioistuimen tutkittavaksi sen tutkiessa välitystuomion kumoamis- tai 

mitättömyyskannetta, joista säädetään VML 40-41 §:ssä. Tuomioistuin on lisäksi 

velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon välitystuomion mitättömyysperusteet 

esimerkiksi sen tutkiessa VML 43 §:n mukaisesti tehtyä välitystuomion 

täytäntöönpanohakemusta. 

Välitystuomio voi edellä jaksossa 2.4 mainitulla tavalla olla joko suoraan mitätön tai 

moitteenvaraisesti pätemätön. Suorat mitättömyysperusteet ilmenevät VML 40 §:stä ja 

kynnys niiden soveltamiseen on korkea. Luettelo mitättömyysperusteista on tyhjentävä ja 

mitättömyys tarkoittaa sitä, ettei tuomiolla ole oikeudellisia vaikutuksia.87 Mitättömyys on 

 
86 Koulu 2008, s. 225. 
87 Ovaska 2007a, s. 253. 
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itsestään vaikuttavaa ja lainkäyttäjän tulee ottaa mitättömyysperusteet viran puolesta 

huomioon. Asianosaisen ei siten ole välttämätöntä nostaa mitättömyyden vahvistavaa 

kannetta, vaan hän voi vain jättää noudattamatta mitättömässä välitystuomiossa määriteltyjä 

velvollisuuksia. Asianosaisella voi kuitenkin olla tarve saada mitättömyys vahvistetuksi 

tuomioistuimen päätöksellä. Tästä syystä asianosaisella on oikeus ajaa tuomioistuimessa 

kannetta välitystuomion mitättömäksi julistamisesta.88  

VML 40.1 §:n 1 kohdan legaalitoimivaltaa koskevan mitättömyysperusteen mukaan: 

välitystuomio on mitätön siltä osin kuin välimiehet ovat välitystuomiossa ratkaisseet 

sellaisen kysymyksen, jota ei Suomen lain mukaan voida ratkaista 

välimiesmenettelyssä. 

 VML 2 § määrittää siis välimiesmenettelyn legaalitoimivallan, jonka ylitys johtaa 

välitystuomion mitättömyyteen.89 Välitystuomio siten on mitätön niiltä osin, kun siinä on 

ratkaistu kysymys, joka ei ole yksityisoikeudellinen riita-asia, josta asianosaiset voivat tehdä 

sovinnon. Tällaisia asioita ovat selvästi esimerkiksi rikos- tai julkisoikeuden alaan kuuluvat 

asiat. Edes kaikista yksityisoikeudellisista asioista ei voida sopia, joten esimerkiksi isyyttä 

ja lapsen huoltoa koskevat asiat jäävät välimiesmenettelyn toimivallan ulkopuolelle.  

Pakottavien lainsäännöksien soveltuminen riidan kohteeseen ei rajaa asiaa 

välimiesmenettelyn ulkopuolelle, jos asiassa muuten on sovinto sallittu.90 Toisaalta jotkin 

riidat, kuten esimerkiksi kilpailuoikeudelliset riidat voivat olla samaan aikaan sekä 

yksityisoikeudellisia, että julkisoikeudellisia.91 Nykyään vallitseva kanta on, että 

kilpailuoikeusliitäntä ei estä asian käsittelyä välimiesmenettelyssä.92 Näissä tilanteissa 

välimiestuomioistuin voi ratkaista asian niiltä osin kuin riita olisi asianosaisten sovittavissa. 

Välimiesoikeus joutuu vain ottamaan esikysymyksenä kantaa kilpailuoikeudelliseen 

väitteeseen.93 Myös esimerkiksi rikokseen ja siten indispositiiviseen asiaan liittyvää 

dispositiivista riitaa, kuten vahingonkorvausta, voidaan käsitellä välimiesmenettelyssä.94 

Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi katsottu, että välimiesten toimivaltaa tulisi 

tulkinnanvaraisissa tilanteissa tulkita laajentavasti.95 Jos välimiesmenettely on tarkoitettu 

 
88 Möller 1997, s. 85. Ks. myös Koulu 2007, s. 231, jossa Koulu esittää, että mitättömyystilanteiden vaikea 

arvioitavuus johtaa tosiasialliseen kannepakkoon. 
89 Kurkela 1996, s. 127. 
90 Möller 1997, s. 15-16. 
91 Kurkela 1996, s. 127. 
92 Ojanen 2005, s. 557. 
93 Möller 1997, s. 17. 
94 Koulu 2007, s. 245. 
95 Kurkela 1996, s. 17. 
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käytäväksi Suomessa, menettelyyn sovelletaan VML:n mitättömyysperusteita, vaikka 

riidanratkaisuun sovittu laki olisikin jonkun muun valtion laki. Suomessa käytävässä 

välimiesmenettelyssä ei siten voida ratkaista riitoja, jotka eivät kuulu VML 2 §:n 

soveltamisalaan.96  

Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että kyseessä on asia, josta asianosaiset voivat tehdä 

sovinnon, kun oikeusvaikutukset voidaan laillisesti saada aikaan asianosaisten välisin 

sopimuksin ilman viranomaisen myötävaikutusta.97  Tätä vaatimusta on tarkasteltu 

ratkaisussa KKO 2003:45. Asia ei varsinaisesti koske välitystuomion mitättömyyttä, mutta 

ratkaisusta voidaan johtaa ohje kysymykseen siitä, mitä tarkoittaa asia, jossa voidaan tehdä 

sovinto.  

Asiassa X oy ja A vaativat tuomioistuimelta yhtiön Y osakkeenomistajina Y:n 

asettamista selvitystilaan VOYL 13:3 §:n nojalla, sillä perusteella, että Y:n 

enemmistöosakkaat olivat käyttäneet väärin määräysvaltaansa. Y:n yhtiöjärjestyksen 

mukaan kaikki riidat yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, 

toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on välimiesten 

ratkaistava. Tarkasteltavaksi tuli siis kysymys siitä, onko VOYL 13:3 §:n mukainen 

vaatimus selvitystilaan asettamisesta sellainen yksityisoikeudellinen riita-asia, josta 

voidaan tehdä sovinto. VOYL 13:1 §:n mukaan osakeyhtiön asettamisesta 

selvitystilaan päättää yhtiökokous, ellei VOYL:ssa muuten säädetä. Yhtiökokouksella 

oli lainkohdan mukaan oikeus tehdä päätös määräenemmistöllä, jos yhtiö oli purettava 

VOYL:ssa tai yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen nojalla ja muuten kahden 

kolmasosan enemmistöllä. Korkein oikeus totesi, että vaikka yhtiötä ei pelkästään 

asianosaisten sopimuksella voida asettaa selvitystilaan, voidaan se toteuttaa 

yhtiökokouksen päätöksellä, eikä tämä vaadi tuomioistuimen tai viranomaisten 

myötävaikutusta. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan yhtiön asettaminen 

selvitystilaan oli toteutettavissa yhtiökokouksen päätöksellä myös sellaisessa 

ristiriitatilanteessa, joita tarkoitettiin VOYL 13:3 §:ssä, jossa selvitystila voidaan 

aikaansaada tuomioistuimen ratkaisulla. Korkein oikeus huomautti myös, että 

tuomioistuin on sidottu kantajan vaatimuksiin asiassa ja yhtiön myöntäessä 

vaatimuksen tuomioistuimen tulee määrätä selvitystila. Näillä perusteilla korkein 

oikeus totesi kysymyksen olevan yksityisoikeudellisesta asiasta, jossa voitiin tehdä 

sovinto. Selvitysmiehen määräämisen ei katsottu olevan asia, joka kuuluu 

yksinomaan tuomioistuimen toimivaltaan. Selvitystilaan asettaminen ei KKO:n 

 
96 Ovaska 2007a, s. 254. 
97 Möller 1997, s. 16. 
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mukaan myöskään välittömästi vaikuttanut välityslausekkeen ulkopuolisten tahojen 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kun lisäksi VOYL 13:5 §:n mukainen tuomioistuimen 

mahdollisuus kuulla osakkeenomistajia ja velkojia voitiin välimiesmenettelyssä 

toteuttaa VML 27 ja 29 §:n nojalla, VOYL 13:3 §:n nojalla tehtävä ratkaisu yhtiön 

selvitystilaan asettamisesta ei ollut sellaista julkisen vallan käyttämistä, jota ei voida 

uskoa välimiesten tehtäväksi. Kanne jätettiin tutkimatta. 

Korkeimman oikeuden mukaan selvitystilaan asettamisesta voitiin siten sopia sillä tavalla, 

mitä VML 2 § edellyttää. Haluttu oikeusvaikutus ei asiassa edellyttänyt viranomaisen 

suostumusta tai myötävaikutusta ja VOYL 13:3 §:n mukainen tuomioistuimen määräämä 

selvitystila nähtiin vain täydentävänä oikeussuojajärjestelynä. Ratkaisevana tekijänä 

kysymyksessä milloin sovinnon on katsottava olevan sallittu, voidaan siis pitää sitä, että 

oikeusvaikutus on joissain olosuhteissa luotavissa sopimuksella ilman viranomaisen 

myötävaikutusta. Sovinnon tosiasiallisella todennäköisyydellä ja mahdollisuudella ei ole 

merkitystä.98 Näin ollen välitystuomio on legaalitoimivallan ylityksen perusteella katsottava 

mitättömäksi vain tilanteissa, joissa oikeusvaikutuksia ei missään tilanteissa ole saatavissa 

aikaan sopimuksella. Kyseinen mitättömyysperuste on tärkeä sekä julkisen intressin, että 

asianosaisen oikeusturvan kannalta. Toisaalta voidaan myös kysyä, voidaanko sellaista 

asiakirjaa, jossa on tuomittu selvästi legaalitoimivallan ylittävästi edes pitää 

välitystuomiona.99 Nähdäkseni ei voida, minkä takia mitättömyysperuste tulisi muuttaa 

moitteenvaraiseksi ja sitä tulisi koskea vastaava määräaika. 

VML 40.1 §:n 2 kohdan mukaan: 

välitystuomio on mitätön siltä osin kuin välitystuomion on katsottava olevan 

ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa.  

Tämän on katsottava olevan tilanne ainakin, kun välitystuomiossa velvoitetaan laissa 

kiellettyyn suoritukseen. Lisäksi hallituksen esityksessä mainitaan tilanne, jossa välimiehet 

eivät ole noudattaneet sellaista pakottavaa oikeusohjetta, joka ilmentää Suomen 

oikeusjärjestyksen perusteita.100 Möller on katsonut, että tällaisia pakottavia oikeusohjeita 

voisivat olla esimerkiksi kilpailunrajoituslainsäädäntöön tai muuhun talouselämää 

sääntelevään lainsäädäntöön sisältyvät oikeusohjeet.101 Minkä tahansa oikeusohjeen 

 
98 Koulu 2007, s. 244. 
99 Möller 2015, s. 417. 
100 HE 202/1991 vp, s. 25. 
101 Möller 1997, s. 72. 
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noudattamatta jättäminen ei johda mitättömyyteen, vaan normin noudattamatta jättämisen 

tulee kokonaisuutena merkitä olennaista ristiriitaa oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa.102 

Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuutta eli ordre 

public -perustetta voidaan välimiesmenettelyn yhteydessä tarkastella aineellisessa ja 

prosessuaalisessa merkityksessä. Käsite on tunnettu kansainvälisessä yksityis- ja 

prosessioikeudessa, joten sen tulkintaan kotimaisissakin tilanteissa voidaan hakea tukea 

esimerkiksi ylikansallisista suosituksista. Esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa ILA-

suosituksella on katsottu olevan vahva tulkintavaikutus myös kansallisessa tilanteessa.103 

Oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuutta aineellisessa merkityksessä tutkiessa joudutaan 

tekemään poikkeus välitystuomion uudelleen tutkimisen kiellosta. Tuomioistuin ei 

lähtökohtaisesti saa tutkia välitystuomion aineellista oikeellisuutta, mutta välitystuomion 

oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuutta tutkittaessa on tämä katsottava sallituksi. 

Julkinen intressi voi edellyttää tuomioistuimen puuttumista, vaikka asianosainen ei 

nostaisikaan moitekannetta.104 

Myös EU-oikeuden perusteet tulee ottaa huomioon, sillä EU-oikeuden perusteiden vastainen 

tuomio on samalla vastoin myös Suomen oikeusjärjestyksen perusteita.105  EY:n 

tuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Eco Swiss EY-perustamissopimuksen 81 artiklan (nyk. 

SEUT 101) vastaisen välitystuomion oikeusjärjestyksen vastaisuuden ja siten 

mitättömyyden.106 Kansallisen tuomioistuimen tulee mitättömyyskannetta tutkiessaan siten 

viran puolesta ottaa huomioon esimerkiksi EU:n kilpailuoikeuden pakottavat 

kilpailuoikeudelliset säännökset SEUT 101 ja 102 tarkastellessaan onko tuomio vastoin 

oikeusjärjestyksen perusteita. Ojanen on kuitenkin katsonut, että välitystuomion 

mitättömyys tuskin voi johtua muista EU-oikeuden säännöksistä kuin SEUT 101 ja 102 

artiklojen vastaisuudesta ja niissäkin tilanteissa kilpailuoikeuden vastaisuudelta on 

edellytettävä olennaisuutta ja ilmeisyyttä.107 Myös ordre public -perusteen kohdalla voidaan 

argumentoida, ettei selvästi oikeusjärjestyksen vastainen välitystuomioksi nimetty asiakirja 

 
102 Ovaska 2007a, s. 255. 
103 Koulu 2007, s. 250. Kurkela – Uoti 1995, s. 51. Kurkela ja Uoti ovat pitäneet oikeusjärjestysten ordre 

public- osien eroavaisuuksia länsimaiden välillä teoreettisina tai marginaalisina. 
104 Koulu 2007, s. 256. 
105 Ovaska 2007a, s. 255. 
106 Asia C-126/97, Eco Swiss, tuomio 1.6.1999. 
107 Ojanen 2005, s. 572.  



 

42 

edes ole välitystuomio.108 Näin ollen myös se voitaisiin nähdäkseni muuttaa 

moitteenvaraiseksi perusteeksi, jota koskisi vastaava määräaika. 

VML 40 § 1 mom. 3 kohdan mukaan: 

välitystuomio on mitätön, jos välitystuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei 

siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. 

Mitättömyys voi johtua vain tuomiosta ilmenevästä sekavuudesta, perusteluita ei oteta 

huomioon sekavuuden tai epätäydellisyyden arvioinnissa. Sekavuuden tai epäselvyyden 

ratkaiseminen perustelut huomioimalla on kuitenkin oikeuskirjallisuudessa hyväksytty, sillä 

ulosotto-oikeudessakin hyväksytään vastaavanlainen kokonaisvaltainen arviointi.109 

Välitystuomion sekavuutta ja epätäydellisyyttä voidaankin verrata juuri täytäntöönpanossa 

vaadittavaan selvyyteen. Täytäntöönpano vaikuttaa yhdeltä harvoista tilanteista, joissa 

kyseinen mitättömyysperuste oikeastaan edes voisi tulla sovellettavaksi.110 

Täytäntöönpanossa vaadittava selvyysstandardin voidaan katsoa pohjoismaissa olevan 

erityisen korkea, sillä ulosotto-oikeuden asettamat vaatimukset ulosottoperusteiden 

yksiselitteisyydelle ovat korkeat. Myös oikeusvoimavaikutuksen luodakseen välitystuomion 

tulee olla yksiselitteinen ja selkeä, jotta oikeusvoimavaikutuksen ala ylipäätään pystytään 

määrittämään. Molempien osapuolten hyväksyessä välitystuomiosta johtuvat suoritukset 

välitystuomion sekavuudella tai epätäydellisyydellä ei ole käytännön merkitystä.111 

Välimiehillä on VML 38 §:n mukaisesti oikeus oikaista välitystuomiota lasku- tai 

kirjoitusvirheen tai muun sen kaltaisen virheen osalta. Välimiehillä ei kuitenkaan ole 

katsottu olevan oikeutta antaa sitovaa ratkaisua välitystuomion tai sen tietyn osan tulkinnasta 

elleivät asianosaiset ole siitä etukäteen sopineet.112 On kuitenkin katsottu, että VML 38 §:n 

rajoissa toteutettu välitystuomion selventämisen alue voitaisiin katsoa välimiehiltä 

sallituksi.113 VML 42 §:n nojalla tuomioistuin, jossa on vireillä välitystuomion mitättömäksi 

julistamista tai kumoamista koskeva kanne voi asianosaisen pyynnöstä lykätä asian 

käsittelyä ja varata välimiehille tilaisuuden mitättömyys- tai kumoamisperusteen 

poistamiseksi jatkaa välimiesmenettelyä tai ryhtyä muuhun sitä varten tarpeelliseen 

toimenpiteeseen. Näin ollen tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyä, jonka aikana 

 
108 Möller 2015, s. 417. 
109 Koulu 2007, s. 261-262. 
110 Kurkela 1996, s. 131. 
111 Koulu 2007, s. 259-260. 
112 Möller 1997, s. 76-77. 
113 Koulu 2007, s. 263. 
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välimiehillä on mahdollisuus poistaa välitystuomiosta sen sekavuus, jos se VML 38 ja 39 

§:n nojalla on mahdollista tai asia voidaan saattaa uuteen välimiesmenettelyyn. 

Sanamuotonsa mukaan korjaamista koskeva lainkohta ei mahdollista toimenpiteitä 

voittaneen tahon vahvistuskanteen yhteydessä, vaan ainoastaan mitättömyys- ja 

kumoamiskanteiden yhteydessä. Vahvistuskanteeseen liitetty korjaamisvaatimus voitaisiin 

kuitenkin katsoa luvalliseksi, jos välitystuomion korjaaminen katsotaan ensisijaiseksi 

tavoitteeksi.114 VML 42 §:n muuttaminen kattamaan sekä voittaneen osapuolen 

vahvistuskanteet että välitystuomion korjaamispyynnöt välitystuomion 

täytäntöönpanohakemusten yhteydessä selkeyttäisi nähdäkseni oikeustilaa. Välitystuomion 

korjaamisen tulee olla ensisijainen tavoite, jos se suinkin vain on mahdollista. Liian 

epäselvää välitystuomiota ei tulla jo pelkästään ulosotto-oikeudellisten näkökohtien vuoksi 

panemaan täytäntöön, vaikka se siirretäisiinkin moitteenvaraisiin 

pätemättömyysperusteisiin. Nähdäkseni ei siten ole todellista julkista intressiä epäselvän 

välitystuomion pitämiselle mitättömyysperusteena, jonka toteamiseksi nostettavalle 

vahvistuskanteelle ei ole asetettu määräaikaa. 

VML 40.1 §:n 4 kohdan mukaan: 

välitystuomio on mitätön, jos välitystuomiota ei ole laadittu kirjallisesti tai se ei ole 

välimiesten allekirjoittama. 

Kyseinen mitättömyysperuste on luonteeltaan muodollinen virhe, joka tulee käsille, kun 

välimiehet eivät noudata VML 36.1 §:ää. Allekirjoituksen puuttumisesta ei kuitenkaan 

suoraan seuraa tuomion mitättömyyttä, vaan enemmistön allekirjoitus riittää, kun syy 

allekirjoitusten puuttumiselle selvitetään VML 40.2 §:n mukaisesti tuomiossa.115 

Allekirjoitusten puuttumisen syytä pitänee tarkastella välitystuomion pysyvyyttä tukien, eli 

syyn paikkansapitävyydellä ei tosiasiassa ole merkitystä välitystuomion mitättömyyden 

kannalta. Tässä asiayhteydessä voidaan nimittäin todeta ainoan syyn allekirjoituksen 

puuttumiseen olevan välimiehen kieltäytyminen allekirjoittamasta välitystuomiota hänelle 

siihen varatusta tilaisuudesta huolimatta.116 Välimiehen jonka allekirjoitus puuttuu on 

hallituksen esityksen mukaan kuitenkin tullut osallistua asian käsittelyyn siihen hetkeen asti, 

kunnes asia on valmis ratkaistavaksi.117 Tämän on katsottu tarkoittavan, että välimiehen on 

 
114 Koulu 2007, s. 263. 
115 Kurkela 1996, s. 131. 
116 Koulu 2007, s. 264.  
117 HE 202/1991 vp, s. 26. 
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tullut ainakin ottaa osaa asian suullisiin käsittelyihin, kunnes välimiehet aloittavat 

päätösharkinnan.118 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu myös sähköisesti laaditun ja 

allekirjoitetun välitystuomion täyttävän laissa säädetyt edellytykset kirjallisesti laaditusta ja 

allekirjoitetusta välitystuomiosta.119 Allekirjoitusten puuttuminen vaikuttaisi myös olevan 

helposti korjattavissa mitättömyyskanteen yhteydessä VML 42 §:n perusteella. 

Mitättömyyskanteen nostamiselle ei ole välimiesmenettelylaissa asetettu määräaikaa. Tämä 

voidaan nähdä ongelmallisena erityisesti välitystuomion lopullisuuden ja asianosaisten 

oikeusvarmuuden kannalta. Koulu onkin katsonut, että pysyvyyden periaatteen vuoksi tulisi 

suosia moitteenvaraista pätemättömyysperustetta, jos välitystuomion pätemättömyys 

voidaan perustaa sekä mitättömyysperusteeseen että moitteenvaraiseen 

pätemättömyysperusteeseen. Pätemättömyyden perustaminen mitättömyysperusteeseen 

päällekkäisessä tilanteessa nimittäin johtaisi määrittelemättömän pitkään epätietoisuuteen, 

sillä asianosainen voisi milloin tahansa vedota mitättömyyteen.120 Kyseisen näkökohdan 

puolesta puhuu myös hallituksen esityksen perustelut, joiden mukaan mitättömyyden 

voidaan katsoa olevan kyseessä vain raskaiden ja olennaisten puutteiden rasittaessa 

välitystuomiota. Esimerkiksi VML 40.1 §:n 2 kohdan mukainen oikeusjärjestyksen 

vastaisuus on niin yleisluontoinen säännös, että sen voidaan katsoa tulevan kyseeseen 

useiden moitteenvaraisten pätemättömyysperusteiden kohdalla. Mitättömyysperusteisiin ja 

moitteenvaraisiin pätemättömyysperusteisiin jaottelun taustalla on ollut ajatus, että 

välitystuomio on mitätön vain sellaisella perusteella, johon liittyy julkinen intressi.121 Kun 

tällaista julkista intressiä ei ole, pätemättömyys tulisi perustaa moitteenvaraisiin 

pätemättömyysperusteisiin, jotka korjaantuvat asianosaisen passiivisuudella. Kyseinen 

tulkintatapa vaikuttaa nykyisen lain puitteissa järkevältä, mutta nähdäkseni sitä ei voida pitää 

riittävänä, jos välitystuomion pysyvyydestä ja oikeusvarmuudesta halutaan pitää kiinni. Jo 

nykyistä VML:a koskevassa hallituksen esityksessä on kiinnitetty huomiota 

mitättömyysperusteisiin, joiden johdosta välitystuomion pysyvyys voi jäädä pitkäksi aikaa 

avoimeksi.122 Mitättömyyssäännösten voidaan katsoa olevan kansainvälisestikin hyvin 

 
118 Koulu 2007, s. 265. 
119 Koulu–Turunen 2016, Välimiesmenettelyn oikeudellinen kontrolli, Välitystuomion mitättömyys, 

Välitystuomion muotovirhe. Koulu 2007, s. 267-268. 
120 Koulu 2007, s. 232. 
121 HE 202/1991 vp, s. 8. 
122 Ibid. 



 

45 

poikkeuksellisia.123 Mitättömyysperusteita tulisikin nähdäkseni tarkistaa uudestaan ja 

muuttaa kyseiset säännökset moitteenvaraisiksi. 

3.3.3. Välitystuomion moitteenvarainen pätemättömyys 

 

Välitystuomion kumoamisesta säädetään VML 41 §:ssä. Säännöksen mukaan kumoaminen 

voidaan tehdä vain asianosaisen kanteesta, joka on nostettava kolmen kuukauden kuluessa 

siitä päivästä, kun asianosainen on saanut kappaleen välitystuomiota tai, jos 38 tai 39 §:ssä 

tarkoitettu pyyntö on tehty, siitä päivästä, kun hän on saanut kappaleen välimiesten pyynnön 

johdosta antamasta päätöksestä. Moitteenvaraisten pätemättömyysperusteiden voidaan 

katsoa vastaavan asianosaisten oikeussuojan tarpeeseen verrattuna edellä käsiteltyihin 

mitättömyysperusteisiin, joiden kohdalla pätemättömyyden taustalla vaikuttaa julkinen 

intressi.124 Asianosaisella ei VML 41.2 §:n perusteella olekaan mahdollisuutta nostaa 

moitekannetta 1 momentin 1, 2 tai 3 kohdan nojalla, jos hänen on katsottava vastaamalla 

pääasiaan tai muulla tavalla luopuneen vetoamasta kohdassa tarkoitettuun seikkaan. 

Asianosainen ei siten voi odottaa asian lopputulosta ja vasta sitten päättää, vetoaako hän 

moiteperusteeseen. Luopumisen mahdollisuus ei koske 4 kohtaa, joka koskee tilannetta, 

jossa asianosaisella ei ole ollut tilaisuutta asiansa ajamiseen. On katsottu, että 

oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille välttämättömästä due process -normista ei voida 

pätevästi luopua. Lisäksi luopumista on tarkasteltava jokaisessa tilanteessa erikseen ja 

vastaaminen pääasiaan ei lähtökohtaisesti merkitse pätemättömyysperusteesta luopumista, 

jollei vastauksesta ekspliitisesti tai vahvan implisiittisesti ilmene asianosaisen luopuminen 

oikeudesta nostaa moitekanne. 125 

VML 41.1 §:n 1 kohdan mukaan: 

välitystuomio voidaan asianosaisen kanteesta kumota, jos välimiehet ovat menneet 

toimivaltaansa ulommaksi.  

Hallituksen esityksessä esimerkkeinä tällaisesta tilanteesta on mainittu tilanteet, joissa 

välityssopimus ei koske riita-asiaa ja tilanteet, joissa välimiehet ovat tuominneet jotain mitä 

asianosainen ei ole vaatinut. Toimivallan ylitykseksi on mainittu myös riidanratkaisuun 

sovellettavan säännöstön noudattamatta jättäminen.126 Välimiesten toimivallan ylitys lienee 

 
123 Savola 2017, s. 508. 
124 Koulu 2007, s. 115. 
125 Kurkela 1996, s. 134. 
126 HE 202/1991 vp, s. 26. 



 

46 

selvää, kun asianosaisten välillä ei katsota olevan lainkaan välityssopimusta. Mahdollinen 

on myös tilanne, jossa välityssopimuksen ei katsota koskevan käsiteltävää riita-asiaa ja 

välimiesten katsotaan ylittäneen toimivaltansa. Molemmat tilanteet vaativat 

välityssopimuksen ja mahdollisesti myös siihen liittyvien muiden oikeussuhteiden arviointia 

tapauskohtaisesti. Lisäksi välimiehillä on katsottu olevan oikeus ratkaista sivuvaatimuksia, 

vaikka ne muodollisesti tulkiten jäisivät välityssopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Oikeuskäytännössä toimivaltaa on tulkittu laajentavasti ja asiayhteyden on katsottu 

ulottuvan myös asioihin, jotka eivät muodollisesti tulkiten ole sivuvaatimuksia. Myös 

muunlaiset välimiesten poikkeamat asianosaisten välimiesmenettelyyn liittyvästä 

sopimuksesta voidaan lukea toimivallan ylitykseksi. Esimerkkeinä voidaan mainita 

välitystuomion antaminen sen antamista koskevan määräajan umpeuduttua sekä muu 

asianosaisten menettelysopimuksen vastainen toiminta. 127 

Välimiesten toimivallan ylitys voi hallituksen esityksen mukaisesti koskea myös riidan 

ratkaisuperusteen väärää valintaa. Välimiehet ovat voineet tehdä joko väärän lainvalinnan 

tai soveltaneet ratkaisun perusteena esimerkiksi kohtuuperustetta, vaikka siitä ei ole sovittu. 

Välimiehet voivat tehdä väärän lainvalinnan myös silloin, kun asianosaisten välillä ei ole 

lainvalinnasta sovittu. Myös nämä tilanteet vaativat välityssopimuksen yksityiskohtaista 

tulkintaa.128 Toimivallan ylityksestä ei kuitenkaan ole kyse, jos välimiehet ovat soveltaneet 

lakia tai muuta säännöstä väärin sen vuoksi, että he ovat erehtyneet sen sisällöstä. 

Tuomioistuin ei nimittäin saa missään tilanteessa välitystuomiota sen aineellisen ratkaisun 

osalta uudelleen tutkittavaksi.129 

Välimiehet ylittävät toimivaltansa myös, kun he jättävät noudattamatta yleistä 

prosessioikeudellista vaatimistaakkaa. Sen on katsottu olevan voimassa myös 

välimiesmenettelyssä. Vaatimistaakan ylityksen voidaan tosin yhtä luontevasti katsoa 

kuuluvan myös 4 kohdan mukaisen asianajotilaisuuden soveltamisalaan. Vaatimistaakan 

ohittaminen on vastoin kontradiktorista periaatetta, koska sen soveltamatta jättäminen estää 

asianosaista ajamasta asiaansa. Kyseiset pätemättömyysperusteet ovatkin osin päällekkäisiä 

tältä osin, sillä lienee selvää, ettei välimiehillä ole toimivaltaa tuomita asianosaisen 

 
127 Koulu 2007, s. 131-133. 
128 Ibid, s. 134-135. 
129 Möller 1997, s. 86.Pois lukien ordre public -mitättömyysperusteen yhteydessä. 
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vaatimuksen ylittävältä osin. Vaatimuksen ylittävältä osin tuomitseminen samalla selvästi 

epää asianosaiselta tilaisuuden ajaa asiaansa.130  

Vaatimistaakkaa ja välimiesten toimivaltaa tulkita ja täydentää asianosaisten sopimusta on 

tarkasteltu korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2008:77.  

Tapauksessa kantaja oli kauppaedustajia koskevaan kauppaedustajista ja 

myyntimiehistä annetun lain 28 §:n analogiseen soveltamiseen ja Itävallan 

kauppaedustajia koskevan lain säännöksiin vedoten vaatinut 

jälleenmyyntisopimuksen korvausta koskevan rajoitusehdon julistamista 

mitättömäksi tai pätemättömäksi ja kohtuullisen hyvityksen tuomitsemista 

sopimuksen irtisanomisen vuoksi. Välimiesoikeus ei ollut löytänyt perusteita 

kauppaedustajia ja myyntimiehiä koskevan lain pakottavalle soveltamiselle. Se 

kuitenkin tulkitsi ja kohtuullisti asianosaisten välistä sopimusta korvauksia rajoittavan 

ehdon osalta kantajan hyväksi OikTL 36 §:n nojalla ja määräsi kantajalle kohtuullisen 

korvauksen. Korkein oikeus katsoi ennakkoratkaisussaan, että vain laissa mainitut 

selvät muotovirheet ja karkeat menettelyvirheet voivat johtaa välitystuomion 

mitättömyyteen tai kumoamiseen moitekanteen johdosta. Korkein oikeus totesi, että 

asiassa kantaja oli vedonnut seikkoihin, joissa oli kysymys osapuolten asemasta ja 

toiminnasta sopimussuhteen aikana ja lisäksi vastaaja oli vastannut kyseisiin 

väitteisiin ottaen kantaa myös hyvityksen kohtuullisuuteen. KKO huomautti myös, 

että ratkaisu voidaan perustaa oikeustoimilain 36 §:än, vaikka asianosainen ei olisi 

nimenomaisesti vedonnut kohtuuttomuuteen tai vaatinut sovittelua. Edellytyksenä 

tälle on esimerkiksi tilanne, jossa pätemättömyys tai mitättömyyden perusteena on 

seikka, joka voi muodostaa myös perusteen sovittelulle. Välimiehet eivät KKO:n 

mukaan olleet sidottuja niihin oikeudellisiin näkökohtiin, joita asianosaiset esittivät 

eivätkä näin olleet ratkaisussa menneet toimivaltaansa ulommaksi. 

Tapauksen perusteella välimiehet eivät siis ylitä toimivaltaansa tilanteessa, jossa he 

kohtuullistavat sopimusta oikeustoimilain 36 §:n perusteella, vaikka siihen 

nimenomaisesti ei olisi vedottu, ainakaan kun vastapuolelle on annettu mahdollisuus 

vastata väitteisiin, joissa on vedottu kohtuullisuuteen. 

VML 41.1 §:n 2 kohdassa taas säädetään välitystuomion kumoamisesta väärän 

tehtävään asettamisen vuoksi. Säännöksen mukaan: 

 
130 Koulu 2007, s. 137. 
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Välitystuomio voidaan asianosaisen kanteesta kumota, jos välimiestä ei ole asetettu 

asianmukaisessa järjestyksessä.  

Muodollisesti sanamuoto vaikuttaisi kattavan vain tilanteet, joissa välimiehen määräämistä 

koskevia sääntöjä on sovellettu väärin, mutta sen on katsottu soveltuvan myös tilanteisiin, 

joissa virhe välimiehen asettamisessa sisältyy jo asettamista koskevaan sopimukseen. 

Esimerkkinä voidaan mainita tilanteet, joissa välityssopimuksessa on sovittu toisen 

asianosaisen valitsevan kaikki välimiehet tai välimiesten enemmistön tai kun 

välityssopimuksessa määrätty välimies on esteellinen.131 On katsottu, että asianosainen ei 

etukäteen voi suostua välimiesten nimeämistä koskeviin määräyksiin, jotka eivät takaa 

puolueetonta välimiesmenettelyä. Siten edellä mainitun kaltaiset sopimukset on katsottava 

kielletyiksi. Kysymykseksi nousee tällöin, tulisiko koko välityssopimuksen vai ainoastaan 

kiellettyjen määräysten tässä tilanteessa olla tehottomia. Ainoastaan kiellettyjen määräysten 

tehottomuus vaikuttaisi asianosaisten määräysvallan kannalta parhaalta ratkaisulta, sillä 

asianosaiset ovat kuitenkin halunneet ohjata riidan välimiesmenettelyyn ja koko sopimuksen 

pätemättömyys siirtäisi sen yleiseen tuomioistuimeen.132 Toinen kysymys liittyy siihen 

voiko asianosainen jälkikäteen hyväksyä edellä mainitun kaltaisen sopimuksen. Myös tämän 

puolesta voidaan viitata asianosaisten laajaan määräämisvaltaan välimiesmenettelyä 

koskien. Tässä tilanteessa tosin tarkasteltavaksi voi tulla myös VML 40.1 §:n 

oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus. 

Välimiesmenettelylain 41.1 §:n 3 kohdan mukaan: 

välitystuomio voidaan asianosaisen kanteesta kumota, jos välimies 10 §:n mukaan on 

ollut esteellinen, mutta asianosaisen asianmukaisessa järjestyksessä tekemää 

vaatimusta välimiehen julistamisesta esteelliseksi ei ole ennen välitystuomion 

antamista hyväksytty taikka jos asianosainen on saanut tiedon esteellisyydestä niin 

myöhään, ettei hän ole voinut vaatia välimiehen julistamista esteelliseksi ennen 

välitystuomion antamista. 

Välimiehen esteellisyyden perusteet ilmenevät VML 9 ja 10 §:stä. VML 9§:n mukaan 

välimiehen tulee olla puolueeton ja riippumaton. Välimiehillä on lisäksi ilmoitusvelvollisuus 

seikoista, jotka ovat omiaan vaarantamaan välimiehen puolueettomuutta tai 

riippumattomuutta tai aiheuttamaan epäilyjä puolueettomuuden tai riippumattomuuden 

vaarantumisesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös seikkoja, jotka ilmenevät käsittelyn 

 
131 Koulu 2007, s. 165. 
132 Möller 1997, s. 42, Koulu 2007, s. 166. 
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aikana. Ilmoitusvelvollisuudella on tärkeä merkitys moitteenvaraisen pätemättömyyden 

arvioinnissa, sillä asianosainen säilyttää VML 41.2 §:n mukaan oikeuden nostaa 

kumoamiskanne, jos hän ei ole tiennyt seikasta, joka on omiaan aiheuttamaan epäilyjä 

puolueettomuuden tai riippumattomuuden vaarantumisesta. Ilmoitettujen seikkojen osalta 

asianosainen menettää kanneoikeutensa, jollei hän tee vaatimusta välimiehen esteelliseksi 

julistamisesta VML 11.2 §:n mukaisessa 15 päivän määräajassa.133 Riippumattomuuden ja 

puolueettomuuden osalta tulee myös huomioida, että asianosaiset voivat vapaasti kyseisistä 

seikoista tietoisina suostua välimiehen valintaan, vaikka välimies ei objektiivisesti 

tarkastellen olisikaan riippumaton tai puolueeton.134  

VML 10 §:n mukaan 

välimies tulee asianosaisen vaatimuksesta julistaa esteelliseksi, jos hän olisi 

tuomarina esteellinen käsittelemään asiaa tai muun seikan johdosta, joka on omiaan 

antamaan perustellun aiheen epäillä välimiehen puolueettomuutta tai 

riippumattomuutta.  

Lain sanamuoto pidättää välimiehen esteellisyyden asianosaisten määräämisvallan piirissä 

ja esteellisyydellä voidaan katsoa olevan merkitystä vain, jos asianosainen esittää asiasta 

väitteen.135 Säännöksen jälkimmäinen osa, jonka mukaan välimies on esteellinen 

käsittelemään asiaa sellaisen seikan johdosta, joka on omiaan antamaan perustellun aiheen 

epäillä välimiehen puolueettomuutta tai riippumattomuutta laajentaa esteellisyyden 

koskemaan sellaisiakin seikkoja, joilla ei tuomarin esteellisyyden kannalta olisi merkitystä. 

Välimies on katsottu esteelliseksi ainakin, kun hänelle on odotettavissa henkilökohtaista etua 

asian ratkaisusta tai kun hän on muuten taloudellisesti riippuvaisessa asemassa asianosaiseen 

nähden.136 Lain esitöissä on myös mainittu esteellisyyden perustavina seikkoina saman 

välimiehen toiminta toistuvasti saman asianosaistahon välimiehenä eri asioissa, asianosaisen 

ja välimiehen toistensa vastavuoroinen nimeäminen välimiehiksi asioissaan ja toimiminen 

vain toisen asianosaisen tai sen toimintaan liittyvän toisen yhteisön johtoelimessä tai 

palveluksessa.137 Kyseinen luettelo ei ole tyhjentävä vaan siinä lähinnä mainitaan selkeitä 

 
133 Koulu 2017, s. 543. 15 päivän määräaika koskee vain tilanteita, joissa asianosaiset eivät ole tehneet muuta 

sopimusta esteelliseksi julistamisesta. 
134 HE 202/1991 vp, s. 14.  
135 Turunen 2005, s. 114. 
136 Möller 1997, s. 43-44. 
137 HE 202/1991 vp, s. 14. 
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esimerkkejä esteellisyydestä, joka voi muodostua myös lukuisilla muilla tavoilla 

yksittäistilanteissa.138 

Tuomarien esteellisyysperusteet toimivat tukena välimiehen esteellisyyden arvioinnissa jo 

lain sanamuodon perusteella ja lähtökohtana lainkäytölle myös välimiesmenettelyssä on 

välimiesten puolueettomuus. Tulee kuitenkin huomioida, että jo asian ohjaaminen 

välimiesmenettelyyn on edellyttänyt molempien osapuolten suostumusta. 

Tuomioistuinmenettelyssä näin ei ole, eikä virkatuomari esimerkiksi saa ratkaista 

esteellisyyttä koskevaa väitettä OK 13:9.3:n mukaan kuin vain, jos tuomioistuin ei ole ilman 

häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa 

esteetöntä tuomaria. Esteelliseksi väitetty tuomari saa myös ratkaista väitteen, joka on 

selvästi perusteeton. Välimiesmenettelyssä oletuksena taas on, että esteelliseksi väitetty 

välimies on osana esteellisyysväitteen käsittelyä, jollei siitä ole muuta sovittu. Näin ollen 

virkatuomareihin verrattavaa tiukkaa esteellisyysarviointia ei nähdäkseni 

välimiesmenettelyssä tarvita. Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty, ettei tuomarien 

esteellisyysperusteita voida suoraan analogisesti soveltaa välimiesten esteellisyyteen.139  

Asiaa on tarkasteltu myös oikeuskäytännössä. Tapauksessa KKO 2001:11 korkein oikeus 

viittasi EIT:n oikeuskäytäntöön koskien EIS   6 artiklan 1 kappaleen soveltamista, jossa 

vakiintuneesti on katsottu vapaaehtoisen suostumisen välimiesmenettelyyn tarkoittavan 

luopumista säännönmukaisista oikeudenkäyntimenettelystä ja sen oikeusturvatakeista. 

Asianosaiset olivat tapauksessa korkeimman oikeuden mukaan panemalla 

välimiesmenettelyn vireille hyväksyneet välimiesten väitetyn esteellisyyden, joka olisi 

ilmennyt kyseistä välimiesmenettelyä koskevista säännöistä. Niiden esteellisyysväitteiden 

osalta, joista väitteiden tekijöiden ei katsottu olevan tietoisia, korkein oikeus totesi, etteivät 

ne muodosta välimiesten puolueellisuutta. Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi tuettu 

näkökantaa, jonka mukaan jo pelkkä asianosaisten rooli välimiesten mahdollisina nimeäjinä 

estää suoran vertaamisen virkatuomareiden esteellisyyteen.140 Jo pelkkä nimeäminen 

nimittäin viittaa jonkin asteiseen luottamussuhteeseen asianosaisen ja välimiehen välillä. 

 
138 Kurkela 1996, s. 41. 
139 Mikkola – Puhakka 2002, s. 85.  
140 Koulu – Turunen 2016, Välimiehen esteellisyys, Ongelmallinen lähtökohta. 
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Tuomioistuimen kielto tutkia välitystuomion aineellista sisältöä koskee myös välimiehen 

esteellisyyden arviointia. Välitystuomion aineelliselle sisällölle tai esteelliseksi väitetyn 

välimiehen roolille käsittelyssä ei siten voida antaa tarkastelussa painoarvoa.141 

VML 11 §:n mukaan asianosaiset voivat sopia esteellisyyden käsittelyjärjestyksestä, mutta 

asianosaisella on joka tapauksessa oikeus vaatia välitystuomion kumoamista VML 41.3 §:n 

nojalla.  Välimiehen esteellisyyden tutkimisesta voidaan sopia joko asianosaisten kesken tai 

esimerkiksi sen välitysinstituution säännöissä, jonka mukaan asianosaiset ovat sopineet 

välimiesmenettelyn käytäväksi. Esimerkiksi keskuskauppakamarin 

välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä ratkaisun välimiehen 

väitetystä esteellisyydestä tekee välimieslautakunnan hallitus, jollei välimies itse eroa tai 

muut asianosaiset eivät hyväksy esteellisyysväitettä.142 VML 11.3 §:n mukaan välimiehet 

ratkaisevat esteellisyyden, jollei välimies eroa tehtävästään tai toinen asianosainen ei 

hyväksy vaatimusta. Välimiehen esteellisyyttä kysymystä ei voida saattaa tuomioistuimen 

tutkittavaksi kuin vasta kumoamiskanteen yhteydessä, joka siis edellyttää joko välimiesten 

hylkäävää päätöstä esteellisyyttä koskien tai esteellisyyden ilmenemistä aikaisintaan 14 

päivää ennen välitystuomion antamista. Oikeuskirjallisuudessa tosin on esitetty, että 

asianosainen voi lähes aina kaivaa esteelliseksi tietämäänsä välimieheen liittyen jonkin 

sellaisen esteellisyysperusteen, josta hänen ei voida katsoa tienneen ennen välitystuomion 

antamista ja joka vaikuttaa välimiehen toimintaan.143 

Nähdäkseni mahdollisuutta esteellisyyden tutkimiseen tuomioistuimessa vasta 

kumoamiskanteen yhteydessä voidaan pitää ongelmallisena. Välimiesmenettelyn nopeus ja 

tehokkuus vaatisi mielestäni mahdollisuuden saada lopullinen ratkaisu 

esteellisyysväitteeseen jo käsittelyn aikana, sillä muuten asianosaisella on mahdollisuus 

odottaa välitystuomiota ja toimia sen perusteella. Toisaalta esteellisyyden todella ollessa 

kyseessä asianosaisen pääsy oikeuksiinsa viivästyy merkittävästi. Tarkoituksenmukaisinta 

mielestäni olisi antaa asianosaiselle mahdollisuus valittaa tuomioistuimeen hylkäävästä 

päätöksestä ja tuomioistuimen ratkaisu asiassa olisi lopullinen. Malli säästäisi myös 

resursseja. Välimiesoikeudelle taas voisi antaa mahdollisuuden päättää käsittelyn 

mahdollisesta keskeyttämisestä tilanteen mukaan. Esimerkiksi Ruotsissa ja mallilaissa 

kyseinen tuomioistuintie on käytössä.144 Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi esitetty, että 

 
141 Koulu 2007, s. 171. 
142 Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt 2020, s. 26. 
143 Koulu 2007, s. 178. 
144 LSF 10.3 § ja UNCITRAL 13 artikla. 
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kyseisellä mallilla päätös esteellisyyteen voitaisiin saada nopeastikin, jos esteellisyysväitteet 

olisivat keskitettyinä esimerkiksi Helsingin hovioikeuteen.145 

VML 41 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan: 

välitystuomio voidaan asianosaisen kanteesta kumota, jos välimiehet eivät ole 

varanneet asianosaiselle tarpeellista tilaisuutta asiansa ajamiseen.  

Moiteperusteen on oikeuskirjallisuudessa katsottu voivan tulla kyseeseen ainakin kolmessa 

eri tilanteessa. Ensinnäkin se voi tulla kyseeseen välimiesten laiminlyödessä 

selvitysvelvollisuutensa. Välimiehet eivät tällöin ole toteuttaneet riittävällä tavalla 

kyselyoikeuttaan selvittääkseen asianosaisten vaatimuksia ja argumentteja. 

Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi ei aina riitä kuulemisvelvoitteen tunnollinen 

noudattaminen, vaan sen voidaan katsoa ylittävän kuulemisvelvollisuuden rajat. Toisena 

esimerkkinä on oikeuskirjallisuudessa mainittu todistelun väärä vastaanottaminen. 

Välimiehet ovat siis joko vastaanottaneet lain mukaan kiellettyä todistelua tai kieltäytyneet 

vastaanottamasta sinänsä sallittua todistelua. Jos asianosaiset eivät välimiesmenettelyn 

kulusta ole muuta sopineet, välimiesten tulee noudattaa ainakin pääpiirteissään OK 17 lukua 

todistelun rajoituksista ja kielloista. Myös esimerkiksi keskuskauppakamarin 

välimiesmenettelysääntöihin on otettu suoraan säännöksiä OK 17 luvusta. Kolmantena 

tilanteena on oikeuskirjallisuudessa mainittu tilanne, jossa välimiesmenettely tai osa sen 

käsittelystä viedään muualle kuin mikä on välimiesmenettelyn lakimääräinen sijaintimaa ja 

jota ei alun perin ole ajateltu. Tämä saattaa rajoittaa asianosaisen mahdollisuutta ajaa omaa 

asiaansa.146 

VML 41.2 §:n säännös asianosaisen luopumisesta oikeuteen nostaa kumoamiskanne ei 

koske 4 kohtaa, joten asianosaisen ei voida katsoa ainakaan vastaamalla pääasiaan 

luopuneen oikeudestaan nostaa kumoamiskanne, jos hänelle ei ole varattu tarpeellista 

tilaisuutta asiansa ajamiseen. Toisaalta loogiselta vaikuttaisi tulkinta, jonka mukaan 

kumoamisedellytyksiä ei ole, jos asianosainen huomautuksia tekemättä on jatkanut 

osallistumistaan välimiesmenettelyyn. Useiden välitysinstituuttien säännöissä esitetäänkin 

asianosaiselle velvollisuus esittää huomautus tarpeellisen asianajotilaisuuden puuttumisesta 

uhalla, että ilman huomautuksen tekemistä hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan vedota 

tähän seikkaan. Asianosaisen oma käyttäytyminen ei vaikuta hänen tilaisuuteensa ajaa 

 
145 Möller 2015, s. 410-411. Mallilain 30 päivän aikarajasta poiketen Möller esittää aikarajaksi väitteen 

esittämiselle esimerkiksi 15 päivää. 
146 Koulu 2007, s. 153-165. 
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asiaansa. Riittää, että asianosaiselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kumoamisperustetta 

ei siten ole käsillä, jos asianosainen jättää tämän tilaisuuden käyttämättä.147 Asianosaisen on 

kuitenkin de facto tullut saada ajoissa tieto asian ajamiselle varatusta tilaisuudesta, 

suullisesta käsittelystä tai määräajasta. Todistustaakka näistä seikoista on moitekanteen 

vastustajalla.148 Normin konkreettisen sisällön on katsottava riippuvan kulloisestakin 

tilanteesta ja esimerkiksi asianosaisten kansallisuuksista, asemasta ja näytön sekä 

selvityksen saamisen ja esittämisen vaikeudesta.149 Tilaisuuden asiansa ajamiseen on 

katsottu tarkoittavan ainakin, että asianosaisella on mahdollisuus esittää omat vaatimuksensa 

ja niiden perusteet sekä todisteet. Lisäksi vaaditaan mahdollisuus vastata vastapuolen 

vaatimuksiin, niiden perusteisiin ja todisteisiin. Asianosaiselle on annettava mahdollisuus 

vastata myös oikeudellisiin näkökohtiin, joten välimiesoikeus ei säännöksen takia voi 

perustaa välitystuomiota oikeudelliseen seikkaan, joka ei ole menettelyn aikana ollut esillä, 

vaikka iura novit curia- periaate sinänsä onkin voimassa suomalaisessa 

välimiesmenettelyssä.150 Asianosaisen mahdollisuudella ajaa asiansa voidaan katsoa olevan 

korostunut merkitys välimiesmenettelyssä, sillä asianosainen on luopunut tavanomaisesta 

valitusoikeudestaan, joka hänellä olisi tuomioistuinmenettelyssä. 

3.3.4. Välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen 

 

Välitystuomio on lähtökohtaisesti lopullinen ja oikeusvoiman saava ratkaisu. Edellä jaksossa 

2 selostetuista syistä sen täytäntöönpano julkisen vallan avustuksella vaatii kuitenkin 

tuomioistuimen päätöksen, josta säädetään VML 43-44 §:ssä. Aikaisemmin on pidetty 

välimiesmenettelylle ominaisena, ettei välitystuomion täytäntöönpano vaadi valtion 

viranomaisen avustusta, mutta oikeuskirjallisuudessa täytäntöönpanohakemusten määrä on 

arvioitu yltävän jopa kolmannekseen välitystuomioiden lukumäärään verrattuna.151 

Päätöksen täytäntöönpanosta tekee yleinen alioikeus asianosaisen hakemuksesta, johon tulee 

liittää välityssopimus ja välitystuomio. Hakijan vastapuolelle varataan tilaisuus tulla 

kuulluksi, jollei siihen ole erityistä estettä ja asia käsitellään käräjäoikeuden kansliassa. 

Tuomioistuin voi evätä hakemuksen vain, jos se havaitsee, että välitystuomio on 40 §:ssä 

mainitun seikan johdosta mitätön tai se on tuomioistuimen päätöksellä kumottu taikka 

 
147 Ovaska 2007a, s. 263. 
148 Koulu 2007, s. 144. 
149 Kurkela 1996, s. 137, Koulu 2007, s. 151. 
150 Möller 2005, s. 248-249. 
151 Koulu 2007, s. 269. 
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tuomioistuin on välitystuomion mitättömäksi julistamista tai kumoamista koskevan kanteen 

johdosta määrännyt, ettei sitä saa panna täytäntöön. Kumoamiskanteen ollessa vireillä 

asianosaisen kannattaa siten olla aktiivinen ja vaatia tuomioistuinta kieltämään 

välitystuomion täytäntöönpano. On katsottu, että laaja täytäntöönpantavuus 

oikeuspoliittisena näkökohtana puhuu tarkkaan rajatun tutkimisvelvollisuuden ja 

eväämisoikeuden puolesta ja siten tuomioistuimen tulisikin antaa kyseinen määräys vain, 

mikäli näyttää todennäköiseltä, että kanne tulee hyväksytyksi.152 

Pääsääntöisesti voidaan katsoa välitystuomion pätemättömyyden vaativan asianosaiselta 

aktiivisia toimia, kuten pätemättömyys- tai mitättömyyskanteen nostamista, mutta 

kuulemisvelvollisuus täytäntöönpanohakemuksen yhteydessä antaa asianosaiselle viimeisen 

mahdollisuuden ottaa kantaa välitystuomion pätemättömyyteen. Tämä voidaan katsoa 

tarpeelliseksi esimerkiksi erityisen räikeiden virheiden kohdalla, joissa asianosainen ei 

lähtökohtaisesti itsestään vaikuttavan mitättömyyden vuoksi ole ollut halukas nostamaan 

asiassa erillistä vahvistuskannetta. Ainakin teoriassa on myös mahdollista, että erittäin 

räikeässä tapauksessa asianosainen saa tiedon menettelystä vasta 

täytäntöönpanohakemuksen yhteydessä. Täytäntöönpanon toteuttaminen hakemuksen 

välityksellä voidaan katsoa toteuttavan julkisen vallan käyttöä koskevia vaatimuksia. 

Yleinen tuomioistuin täytäntöönpanon salliessaan toteaa, ettei julkinen intressi estä 

täytäntöönpanoa ja ettei välitystuomiota ole kumottu. Lisäksi yleinen tuomioistuin on 

asianmukaisesti valvottu virkavastuulla toimiva viranomainen. Toisaalta voidaan 

argumentoida tarkastuksen olevan hyvinkin muodollista, eikä tuomioistuimella edes ole 

mahdollisuutta ottaa kantaa välitystuomion aineelliseen sisältöön. Tämä voitaneen kuitenkin 

hyväksyä ottaen huomioon asianosaisten EIT:n ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön 

vahvistamalla tavalla luopuneen tavanomaisesta tuomioistuinkäsittelystä ja siihen liittyvistä 

oikeusturvatakeista. 

Niiden seikkojen osalta, jotka eivät ilmene täytäntöönpanohakemusta koskevasta VML 43.2 

§:stä, hakemuksen käsittelyyn sovelletaan hakemusasioita koskevaa OK 8 lukua. Muutosta 

myönteiseen tai kielteiseen päätökseen haetaan ylemmältä oikeusasteelta eli 

hovioikeudelta.153 Myös muutoksenhakuoikeus täytäntöönpanomääräykseen heijastaa 

jaksossa 2.1 käsiteltyjä julkisen vallan käytön vaatimuksia. 

 
152 Möller 1997, s. 93-94. Kurkela 1996, s. 143. 
153 Koulu 2007, s. 270. 
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Vieraassa valtiossa annetun välitystuomion täytäntöönpanosta ja tunnustamisesta taas 

säädetään VML 52-55 §:ssä. Vieraassa valtiossa annettu asianmukaiseen 

välityslausekkeeseen perustuva välitystuomio on lähtökohtaisesti voimassa Suomessa, ellei 

se ole vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita. VML 53 §:ssä eritellään lisäksi 

perusteet, joiden nojalla välitystuomio ei Suomessa ole voimassa, jos asianosainen esittää 

selvityksen perusteiden käsillä olosta. Myös vieraassa valtiossa annetun välitystuomion 

täytäntöönpanoa haetaan yleiseltä alioikeudelta. Tuomioistuimen on myös ulkomailla 

annetun välitystuomion kohdalla varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ulkomaisen välitystuomion täytäntöönpanon kohdalla tuomioistuin voi lykätä 

täytäntöönpanoa koskevan päätöksen antamista, jos asianosainen osoittaa, että hän on 

pyytänyt välitystuomion julistamista mitättömäksi tai kumoamista taikka sen 

täytäntöönpanon lykkäämistä 53 §:n 5 kohdassa tarkoitetun valtion asianomaiselta 

viranomaiselta. Välitystuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat siis eri 

säännökset riippuen siitä, onko kyse kotimaisesta välimiesmenettelystä vai ulkomaisesta 

välimiesmenettelystä. Tämä on oikeuskirjallisuudessa nähty vaikeaselkoiseksi erityisesti 

ulkomaalaisten yritysten ja välimiesmenettelyn käyttäjien kannalta.154 Oikeustilan 

selkeyttämiseksi olisi nähdäkseni hyvä, että ulkomaisia ja kotimaisia välitystuomioita 

koskisivat samat perusteet tunnustamiselle ja täytäntöönpanolle. Perusteita ulkomaisen 

välitystuomion kumoamiselle on lisäksi VML:ssa enemmän kuin mallilain 36 artiklassa, 

joka vastaa New Yorkin sopimuksen sääntelyä. Vaikka Suomi on siis ratifioinut New Yorkin 

sopimuksen, ei kotimainen sääntely vastaa sopimusta.155 Mallilakivastaavuus ja siten myös 

New Yorkin sopimuksen mukaisuus vaikuttaisi epäilemättä myönteisesti suomalaisen 

välimiesmenettelyn houkuttelevuuteen. 

  

 
154 Savola 2017, s. 509-510. Möller 2015, s. 418. 
155 Seppälä 2017, s. 589-590. 
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4. UNCITRAL-mallilaki ja väliaikaismääräykset 
 

Mallilain on oikeuskirjallisuudessa katsottu edustavan ”modernia kansainvälistä käytäntöä” 

välimiesmenettelyn sääntelyssä. Mallilaki onkin useassa maassa otettu osaksi kansallista 

välimiesmenettelyn sääntelyä tai sen pohjaksi. Viimeisimmät lisäykset mallilakiin on tehty 

vuonna 2006.156  Mallilakiin vuonna 2006 tehtyjen turvaamistoimia koskevien lisäyksien 

tarkoitus oli parantaa turvaamistointen tunnustamista ja täytäntöönpanoa, jonka sääntelyä 

monissa kansallisissa laeissa pidettiin kansainvälisen välimiesmenettelyn kannalta 

riittämättöminä.157 Mallilakia on käytetty apuna myös Suomen välimiesmenettelylakia 

valmisteltaessa.158  Savola on esittänyt, että parhaiden kansainvälisten käytäntöjen ja siten 

suomalaisen välimiesmenettelyn yhteensopivuus kansainvälisen elinkeinoelämän tarpeiden 

kanssa olisi helpoiten saavutettavissa mallilain implementoinnilla välimiesmenettelylakiin 

mahdollisimman vähäisillä poikkeavuuksilla.159 Oikeuskirjallisuudessa on pidetty 

tarpeellisena oikeutta hakea turvaamistoimia juuri nimenomaan välimiesoikeudelta. 

Ovathan asianosaiset alun perinkin halunneet ohjata asian pois yleisestä 

tuomioistuinmenettelystä yksityisen välimiesmenettelyn piiriin.160 Turvaamistoimien 

hakeminen tuomioistuimelta on usein myös epämieluisa vaihtoehto ulkomaiselle 

asianosaiselle.161 Näin ollen on argumentoitavissa, että välimiesten määräämien 

turvaamistoimien tulisi olla mahdollisia, jos asianosaiset eivät nimenomaan ole muuta 

sopineet. Asian ohjaaminen pois tuomioistuimesta tulisi nähdäkseni olla pääsääntö siis myös 

turvaamistoimissa, ellei muuta ole sovittu tai tilanne muuten vaadi tuomioistuimen 

puuttumista. 

Mallilaissa turvaamistoimista sekä väliaikaismääräyksistä säädetään yksityiskohtaisesti 

luvun IV A 17-17 J artikloissa.  17 artiklan 1 momentin mukaan välimiesoikeus voi määrätä 

turvaamistoimia elleivät asianosaiset ole asiasta muuta sopineet. 17 artiklan 2 momentin 

mukaan turvaamistoimi on mikä tahansa väliaikainen toimenpide, joka on annettu 

välitystuomiona tai muussa muodossa ja jolla välimiesoikeus ennen  lopullisen riidan 

ratkaisevan välitystuomion antamista määrää asianosaisen: a) säilyttämään tai palauttamaan 

 
156 Savola 2017, s. 502. 
157 Dunmore 2012, s. 229. 
158 Möller 1997, s. 10. kansallisten poikkeavuuksien takia Suomen välimiesmenettelylakia ei pidetä 

mallilakivastaavana. 
159 Savola 2017, s. 502. 
160 Ibid, s. 511-512. Möller 2015, s. 411-412. Savola implementoisi mallilain sellaisenaan, kun taas Möller 

hakisi välimiesmenettelylain muutoksille pohjan Saksan siviiliprosessilaista (ZPO). 
161 Dunmore 2012, s. 222. 
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vallitsevat olosuhteet ennen riidan ratkaisua; b) toimimaan tavalla, joka estää vahingon tai 

vaaran aiheutumisen, tai pidättäytymään toimimasta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan 

vahinkoa tai vaaraa välimiesmenettelylle; c) ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten varojen 

säilyttämiseksi, jotka turvaavat myöhemmin annettavan välitystuomion täytäntöönpanon; tai 

d) säilyttämään todisteita, jotka voivat olla merkityksellisiä ja olennaisia riidan 

ratkaisemiseksi. Mallilaissa turvaamistoimet on siis jaettu tarkoituksensa perusteella, joita 

ovat vallitsevien olosuhteiden säilyttäminen, välimiesmenettelyprosessin turvaaminen, 

varojen suojeleminen ja todisteiden säilymisen varmistaminen.162 Vaikka systemaattiselta 

rakenteeltaan mallilain mukaiset turvaamistoimet eroavat esimerkiksi OK 7 luvun 

turvaamistoimista, voidaan niiden katsoa vastaavan pitkälti samoihin tavoitteisiin. 

Turvaamistoimia koskevien välimiesmenettelysääntöjen ja kansallisten lakien voidaan 

muutenkin katsoa kansainvälisessä kontekstissa eroavan toisistaan esimerkiksi saatavilla 

olevien turvaamistoimien luonteen, nopeuden ja edellytysten osalta.163 

Mallilain 17 A artiklan 1 momentti koskee turvaamistoimen edellytyksiä ja sitä on pidetty 

kansainvälisenä standardina turvaamistoimille kansainvälisessä välimiesmenettelyssä.164 

Hakijan on vakuutettava välimiesoikeus siitä, että ensinnäkin hakijalle aiheutuu vahinkoa, 

jota ei voida riittävällä tavalla vahingonkorvausta koskevalla välitystuomiolla korvata, jos 

turvaamistointa ei määrätä. Vahingon tulee olla merkittävästi suurempi kuin 

turvaamistoimen kohteena olevan asianosaisen vahinko tilanteessa, jossa turvaamistoimi 

määrätään. Toiseksi hakijan tulee osoittaa perusteltu mahdollisuus, että turvaamistoimen 

hakija menestyy pääväitteessään. Väitteellä tarkoitetaan taustalla olevaa väitettä, joka 

esimerkiksi kannekieltomääräyksen kohdalla tarkoittaa väitettä siitä, että hakijalla on oikeus 

saada asia käsitellyksi juuri välimiesmenettelyssä. Perustellun mahdollisuuden on katsottu 

tarkoittavan matalaa näyttökynnystä, eli hakijan tulee osoittaa vain hieman korkeampi 

todennäköisyys kuin, että sen oikeus ylipäätään on mahdollinen.165 

Oikeudenkäymiskaaren mukaisissa turvaamistoimissa on vastaava vaatimus hakijan 

oikeuden todennäköisyydestä, mutta vaaraedellytyksen voidaan katsoa olevan hieman 

erilainen. OK 7 luvun 1-3 §:ssä edellytetään vaaraa siitä, että hakijan vastapuoli hävittää, 

huonontaa, kätkee tai muulla tavoin heikentää hakijalle todennäköisesti kuuluvan oikeuden 

 
162 Roth 2013, s. 143.  
163 Sherwin – Rennie 2010, s. 320-321. 
164 Sanchez 2020, s. 49. 
165 Ibid, s. 73-75. Hakijan ei siis tarvitse osoittaa todennäköisyyttä koko riidan voittamisesta, ellei 

turvaamistoimi koske täysin samaa oikeutta. 
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arvoa.  Saatavan tulee olla välittömässä hukkaamisvaarassa, mutta toisaalta 

näyttökynnyksen on katsottu olevan matala.166 Mallilaissa edellytykseksi taas on otettu 

vahinko, jota ei voida riittävällä tavalla vahingonkorvausta koskevalla välitystuomiolla 

korjata. Tämän vaatimuksen on katsottu eroavan klassisesta korvauskelvottomien 

vahinkojen standardista ja madaltavan näyttökynnystä. Hakijan ei tarvitse osoittaa vahingon 

myöhempää korvauskelvottomuutta, vaan hakijan tarvitsee osoittaa vain, etteivät vahingot 

ole kokonaan korvattavissa vahingonkorvauksella. Vahingon ei tarvitse olla määrältään 

suuri, vaan vaikeasti korvattavissa vahingonkorvauksella.167 Toisaalta kyseisen vaatimuksen 

voidaan katsoa olevan hyvinkin lähellä hakijalle todennäköisesti kuuluvan oikeuden arvon 

heikentämistä. Tämähän edellyttää, että ainakin osa vahingosta on sen laatuista, ettei sitä 

voida vahingonkorvauksella korvata. Vahingon korvauskelpoisuutta arvioidessaan 

lainkäyttäjän tulisi kiinnittää huomiota myös siihen vaatiiko välitystuomio todennäköisesti 

täytäntöönpanoa.168 17 A artiklan 2 momentissa säädetään lisäksi, että 1 momentin 

edellytykset soveltuvat 17 artiklan 2 momentin d kohdan nojalla haettaviin turvaamistoimiin 

eli todisteiden säilyttämiseen tähtääviin turvaamistoimiin vain välimiesoikeuden 

tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa. Näyttökynnys todisteiden hävittämistä 

estävien turvaamistoimien kohdalla on siten huomattavasti matalampi. Tämä vaikuttaa 

tarkoituksenmukaiselta, sillä todisteiden turvaamisella on suora vaikutus koko 

välimiesmenettelylle ja on katsottu, että välimiesmenettelyn asianmukaisen toteutumisen 

turvaamista ei tulisi vaikeuttaa tiukoilla edellytyksillä.169 

Ex parte -turvaamistoimiin on kansainvälisessä keskustelussa liittynyt kaksi vastakkaista 

näkökulmaa. Ensimmäisen näkökulman mukaan ex parte -turvaamistoimet eivät täytä 

oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden periaatteiden edellytyksiä, jotka välimiesmenettelyssä 

korostuvat puuttuvan valitusmahdollisuuden vuoksi. Vastakkaisen näkökulman mukaan 

turvaamistoimen kiireellinen luonne vaatii yllätyksellisyyttä mahdollisien vahinkojen 

välttämiseksi ja välimiesoikeudella tulisi tämän takia olla oikeus määrätä väliaikaisia 

turvaamistoimia vastapuolta kuulematta.170 Myös käytännölliset näkökohdat, kuten 

käsittelyn kielen pysyminen sovittuna, yksityisyyden säilyttäminen, välimiesten 

 
166 Hupli 2016, Turvaamistoimiprosessit, Turvaamistoimiasian käsittely, Vaade- ja vaaraedellytys, ks. 

näyttökynnyksestä hukkaamisvaaran osalta KKO 2008:92 ja hakijan oikeuden osalta KKO 1994:132–133 ja 

KKO 2010:89. 
167 Savola 2011, s. 660. Sanchez 2020, s. 65-68. 
168 Sanchez 2020, s. 65. 
169 Roth 2013, s. 147. 
170 Ibid, s. 147-148. 
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asiantuntemus sekä perehtyneisyys olosuhteisiin ja tosiseikoihin puhuvat ex parte -

turvaamistoimien sallimisen puolesta.171 Mallilaissa jälkimmäinen näkökulma vaikuttaa 

voittavan.  Tämä on nähtävä poikkeuksena yleisestä käytännöstä, jonka mukaan välimiehet 

eivät yleensä voi määrätä turvaamistoimista ex parte eli asianosaista kuulematta.172   17 B 

artiklan 1 momentin nojalla asianosainen voi hakea väliaikaista turvaamistointa. 17 B 

artiklan 2 momentin mukaan turvaamistoimihakemuksen ennakollisen tiedoksiannon 

asianosaiselle tulee vaarantaa turvaamistoimen tarkoitus, jotta välimiesoikeus voi myöntää 

väliaikaisen turvaamistoimen. 17 B artiklan 3 momentin mukaan edellä mainitut 17 A 

artiklan edellytykset soveltuvat väliaikaiseen turvaamistoimeen.173 Kiireellisyyden kynnys 

on kuitenkin korkeampi, koska hakijan tulee vakuuttaa välimiesoikeus vahingon 

todennäköisyydestä, jollei väliaikaista määräystä myönnetä välittömästi.174 

Välimiesoikeuden tulee mallilain 17 C artiklan mukaan välittömästi määräyksen 

väliaikaisesta turvaamistoimesta annettuaan antaa turvaamistoimihakemus, väliaikaista 

turvaamistointa koskeva pyyntö, määräys väliaikaisesta turvaamistoimihakemuksesta sekä 

kaikki asianosaisen ja välimiesoikeuden välinen viestintä kaikille asianosaisille tiedoksi. Sen 

tulee antaa sille asianosaiselle, johon väliaikainen turvaamistoimihakemus kohdistuu 

mahdollisuus tulla kuulluksi niin pian kuin mahdollista. Kaikki väliaikaiseen 

turvaamistoimeen kohdistuvat vastineet välimiesoikeuden tulee ratkaista mahdollisimman 

joutuisasti ja väliaikainen turvaamistoimen voimassaolo lakkaa 20 päivän kuluttua 

määräyksen antamisesta. Välimiesoikeus voi kuitenkin määrätä turvaamistoimen, jolla 

hyväksytään tai muutetaan väliaikaista määräystä heti kun asianosainen johon määräys 

kohdistuu, on saanut määräyksestä tiedon ja tilaisuuden esittää näkemyksensä asiassa.  

Asianosaisen kuuleminen siis toteutuu käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Väliaikaiset 

turvaamistoimet eivät 17 C artiklan 5 momentin mukaan kuitenkaan ole tuomioistuimen 

täytäntöönpantavissa, eivätkä kyseiset määräykset myöskään muodosta välitystuomiota. 

Täytäntöönpanokelvottomuuden vuoksi mallilain mukaisten väliaikaisten turvaamistoimien 

tosiasiallinen tehokkuus jää siten riippumaan asianosaisten vapaaehtoisuudesta välimiesten 

antaman määräyksen noudattamiseen.  

 
171 Damjan 2011, s. 76. 
172 Savola 2011, s. 648. 
173 17 A artiklan 1 momentin a kohdan vahingolla luonnollisesti tässä yhteydessä tarkoitetaan 

turvaamistoimen myöntämisestä väliaikaisena aiheutuvaa vahinkoa tai vahinkoa, joka aiheutuu, jos 

turvaamistointa ei myönnetä väliaikaisena. 
174 Damjan 2011, s. 79. 
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Mallilain 17 D - 17 G artikloissa säädetään muista turvaamistoimiin ja väliaikaisiin 

turvaamistoimiin liittyvistä säännöistä. Välimiesoikeus voi asianosaisen hakemuksesta tai 

poikkeuksellisten olosuhteiden kohdalla omasta aloitteestaan muuttaa, keskeyttää tai 

peruuttaa turvaamistointa tai väliaikaista määräystä koskevan määräyksen. 

Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi on katsottu esimerkiksi turvaamistoimihakemuksen ja sen 

perusteella määrätyn turvaamistoimen virheellisyys tai vilpillisyys.175 17 E artiklan mukaan 

välimiesoikeus voi turvaamistoimen kohdalla määrätä edellytykseksi hakijan asettaman 

vakuuden ja väliaikaisen turvaamistoimen kohdalla sen on määrättävä vakuus, ellei 

välimiesoikeus katso sen asettamista epätarkoituksenmukaiseksi tai tarkoituksettomaksi. 

Tavallisen turvaamistoimen kohdalla vakuuden määrääminen on siis täysin 

välimiesoikeuden harkinnan varassa.176 Tämä voidaan nähdä puutteena verrattuna vakuuden 

pääsääntöön Suomen oikeusjärjestyksessä. 17 F artiklassa säädetään asianosaista koskevasta 

ilmoitusvelvollisuudesta olosuhteiden muutosta koskien. 17 G artikla koskee kuluja ja 

vahingonkorvausta. Turvaamistoimen tai väliaikaisen turvaamistoimen hakija vastaa 

kaikista muille asianosaisille aiheutuneista kuluista ja vahingoista, jos turvaamistoimi 

todetaan tarpeettomaksi. Päätöksen näiden kulujen ja vahinkojen korvaamisesta 

välimiesoikeus voi tehdä missä tahansa vaiheessa välimiesmenettelyä. Korvausvastuun on 

katsottu edellyttävän kuitenkin hakijalta jotain sopimatonta toimintaa, kuten mahdollisen 

vahingon liioittelua tai oleellisten tosiseikkojen salaamista.177 Vahingonkorvausvastuun 

voidaan siten katsoa eroavan esimerkiksi OK 7:11:n mukaista vahingonkorvausvastuuta, 

jossa ei edellytetä hakijan tuottamusta. 

Välimiesoikeudelta puuttuu toimivalta käyttää pakkokeinoja tai julkista valtaa, joten 

välimiesmenettelyssä annettujen turvaamistoimien tunnustaminen ja täytäntöönpano vaatii 

tuomioistuimen tukea. On epäselvää, ovatko välimiesmenettelyssä annetut turvaamistoimet 

täytäntöönpanokelpoisia New Yorkin sopimuksen perusteella, sillä ne eivät ole lopullisia ja 

niitä voi muuttaa käsittelyn aikana.178 Mallilain 17 H artiklan mukaan turvaamistoimi tulee 

kuitenkin tunnustaa sitovaksi ja ellei välimiesoikeus muuta määrää, panna täytäntöön 

toimivaltaiselle tuomioistuimelle osoitetun hakemuksen nojalla riippumatta valtiosta, missä 

turvaamistoimi määrättiin ottaen huomioon 17 I artiklan säännökset. Turvaamistoimen 

täytäntöönpanon hakijalle asetetaan artiklassa velvollisuus ilmoittaa tuomioistuimelle 

 
175 Roth 2013, s. 149. 
176 Roth 2013, s. 149. 
177 Herinckx 2014, s. 7. 
178 Roth 2013, s. 151. 
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viipymättä turvaamistoimen peruuttamisesta, keskeytyksestä tai muutoksista. Lisäksi 

tuomioistuimella on mahdollisuus katsoessaan sen perustelluksi määrätä hakija asettamaan 

asianmukainen vakuus, jos välimiesoikeus ei ole määrännyt vakuudesta tai jos vakuuden 

asettaminen katsotaan tarpeelliseksi kolmansien osapuolten suojelemiseksi. Erityisesti 

täytäntöönpanevan tuomioistuimen mahdollisuus määrätä vakuus asianosaisen suojaksi 

vaikuttaa tarpeelliselta säännökseltä, sillä esimerkiksi UK 8:2:n mukaan yleisen 

tuomioistuimen määräämässä turvaamistoimessa vakuus on pääsääntö, ellei vakuudesta 

vapautumiselle ole OK 7:7:n mukaista perustetta. Vakuudella on tärkeä asianosaisen 

oikeusturvaa parantava merkitys. Epäselväksi tosin jää onko kansallisella tuomioistuimella 

mahdollisuutta määrätä vakuutta maksettavaksi, jos alkuperäisen välimiesoikeuden 

määräämän vakuuden määrää ei ole pidettävä riittävänä. 

17 I artiklassa säädetään turvaamistoimen epäämisen perusteista. Turvaamistoimi voidaan 

ensinnäkin evätä sen asianosaisen pyynnöstä, jota vastaan turvaamistoimeen on vedottu, jos 

tuomioistuin vakuuttuu siitä, että epääminen on oikeutettua mallilain 36 artiklan (1) 

momentin kohtien (a)(i), (ii), (iii) tai (iv) säännösten perusteella. Kyseinen artikla koskee 

välitystuomion täytäntöönpanon ja tunnustamisen epäämisen perusteita, joista esimerkkeinä 

voidaan mainita välityssopimuksen sopijapuolen oikeustoimikelvottomuus, 

välityssopimuksen pätemättömyys, asianosaisen estyminen ajamasta asiaansa, 

välityssopimuksen luoman toimivallan ylittävä välitystuomio sekä välimiesoikeuden 

kokoonpanon sopimuksenvastaisuus.  Turvaamistoimi olisi siis käytännössä mahdollista 

evätä kansallisen tuomioistuimen toimesta samoilla perusteilla kuin muualla annetun 

välitystuomion täytäntöönpano ja tunnustaminen. Asianosainen voi myös vedota siihen, ettei 

välimiesten määräystä turvaamistoimien yhteydessä asetetusta vakuudesta ole noudatettu. 

Kolmantena vaihtoehtona asianosainen voi vedota siihen, että välimiesoikeus tai sen valtion 

tuomioistuin, jossa välimiesmenettelyn paikka on tai jonka lain mukaan turvaamistoimi 

määrättiin, on peruuttanut tai keskeyttänyt turvaamistoimen.  

Toiseksi tuomioistuin voi itsenäisesti todeta, että turvaamistoimi ei kuulu tuomioistuimen 

toimivaltaan. Tuomioistuin voi kuitenkin muotoilla turvaamistointa uudestaan siten kuin on 

tarpeen, jotta sen määrääminen tulisi tuomioistuimen toimivallan piiriin. Tuomioistuin ei 

kuitenkaan voi tehdä turvaamistoimen aineelliseen sisältöön kohdistuvia muutoksia. 

Tuomioistuin voi myös itsenäisesti todeta, että jokin välitystuomion täytäntöönpanoa ja 

tunnustamista koskevan 36 artiklan 1 momentin kohdissa b (i) tai (ii) mainittu peruste 

soveltuu turvaamistoimen tunnustamiseen tai täytäntöönpanoon. Kyseisissä säännöksissä 
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mainitut perusteet koskevat riita-asian soveltumattomuutta välimiesmenettelyyn 

täytäntöönpanon tai tunnustamisen kohdemaassa sekä kyseisen valtion oikeusjärjestyksen 

perusteiden vastaisuutta eli perusteita, joihin liittyy julkinen intressi.  Näin ollen myös 

turvaamistoimien tunnustamisen ja täytäntöönpanon epäämisen perusteissa voidaan havaita 

jako perusteisiin, jotka liittyvät välimiesmenettelyprosessin asianmukaisuuteen ja 

perusteisiin, joihin liittyy julkinen intressi. Perusteisiin, joihin liittyy julkinen intressi 

tuomioistuin voi puuttua itsenäisesti. Vain asianosaisen oikeusturvaan liittyvien perusteiden 

kohdalla taas vaaditaan asianosaisen aktiivisuutta. Aktiivisuuden puuttuminen asiassa 

katsotaan luopumiseksi. 17 I artiklan 2 momentin mukaan tuomioistuimen päätös on 

voimassa vain koskien turvaamistoimen tunnustamista ja täytäntöönpanoa, eikä 

tuomioistuin saa arvioida turvaamistointa aineellisesti. 

Välimiesoikeuden turvaamistoimivallasta huolimatta tuomioistuimen rinnakkainen 

toimivalta määrätä turvaamistoimia voi tulla tarpeelliseksi. Kyseisen tilanteen on katsottu 

olevan käsillä, kun välimiesoikeutta ei vielä ole muodostettu tai kun tilanne vaatii 

pakkokeinoja, joissa käytetään julkista valtaa.179 17 J artiklassa säädetäänkin tämän johdosta 

tuomioistuimen rinnakkaisesta toimivallasta määrätä turvaamistoimia välimiesmenettelyyn 

liittyen. Tuomioistuimella on sama toimivalta määrätä turvaamistoimia kuin sillä olisi 

tuomioistuinmenettelyssä, riippumatta onko välimiesmenettelyn paikka tuomioistuimen 

valtiossa. Tuomioistuimen tulee artiklan mukaan noudattaa omia menettelytapojaan, mutta 

ottaen huomioon kansainvälisen välimiesmenettelyn erityispiirteet. Tuomioistuimella on siis 

täysin rinnakkainen toimivalta välimiesoikeuteen nähden. Se taas voi johtaa samanaikaisiin 

tai peräkkäisiin hakemuksiin sekä tuomioistuimelta että välimiesoikeudelta ja siten myös 

ristiriitaisiin päätöksiin. Mainitussa tilanteessa myös resursseja valuu hukkaan. Näin ollen 

nähdäkseni mallilain toimivaltajako tai oikeastaan sen puute turvaamistoimiasioissa voidaan 

nähdä ongelmallisena. 

Turvaamistoimien tarkoituksena on asianosaisten päävaatimukseen liittyvien oikeuksien 

välitön ja väliaikainen suojaaminen lopullisen välitystuomion antamiseen saakka.180 

Asianosaisten yhtenä päämotiivina välimiesmenettelyn valitsemiseen yleisen 

tuomioistuimen sijasta voidaan pitää tavoitetta tuomioistuinmenettelyn välttämisestä. Näin 

ollen mahdollisuus turvaamistoimien määräämiseen suoraan välimiesmenettelyssä vaikuttaa 

 
179 Roth 2013, s. 150. 
180 Bucy 2010, s. 583. 
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välimiesmenettelyn houkuttelevuuden kannalta tärkeältä.181 Tämän mahdollisuuden voidaan 

katsoa olevan merkittävä tekijä myös valittaessa välimiesmenettelyn sijaintimaata tai 

välimiesmenettelyyn sovellettavaa lakia. Edellä esitetyillä perusteilla mallilain voidaan 

nähdäkseni katsoa tarjoavan yksityiskohtaisen ja hyvin asianosaisen oikeusturvan takaavan 

sääntelykehikon kansalliselle sääntelylle, jossa välimiesoikeudelle luodaan toimivalta antaa 

täytäntöönpanokelpoisia turvaamistoimia. 17-17 J artiklat nimenomaisesti antavat 

välimiesoikeudelle toimivallan määrätä turvaamistoimia, yksilöivät millaisia 

turvaamistoimia on mahdollista antaa ja mitkä ovat turvaamistoimien edellytykset.182 

Mainituista ongelmakohdistaan huolimatta mallilain turvaamistoimisäännösten 

implementointi mahdollisimman vähäisin muutoksin olisi nähdäkseni tarkoituksenmukaisin 

tapa parantaa Suomessa käytävien välimiesmenettelyjen laatua ja houkuttelevuutta. 

  

 
181 Roth 2013, s. 153. 
182 Bucy 2010, s. 595-596. 
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5. Välimiesten määräämät turvaamistoimet kansainvälisessä 

käytännössä  
 

5.1. Turvaamistoimet Ruotsissa käytävässä välimiesmenettelyssä 

 

Kansainvälisessä tarkastelussa eri maiden järjestelmät eroavat toisistaan huomattavasti 

välimiesmenettelyyn liittyviä turvaamistoimia määrättäessä. Joissakin valtioissa 

välimiesoikeudella ja tuomioistuimella on rinnakkainen toimivalta, toisissa toimivalta on 

yksinomaan tuomioistuimilla, kun taas kolmansissa maissa tuomioistuimella ei ole 

toimivaltaa välimiesten valinnan jälkeen.183 Ruotsissa käytävää välimiesmenettelyä 

sääntelee LSF, jossa välimiehille on nimenomaisesti annettu toimivalta määrätä 

turvaamistoimia. LSF:n 25.4 §:n mukaan elleivät asianosaiset ole muuta sopineet välimiehet 

voivat käsittelyn aikana asianosaisen hakemuksesta määrätä vastapuolta kohtaan 

turvaamistoimen tutkittavana olevan vaatimuksen turvaamiseksi. Välimiesoikeus voi myös 

määrätä turvaamistoimen hakijan maksamaan kohtuullisen vakuuden vastapuolelle 

mahdollisesti koituvista vahingoista. Välimiesoikeuden määräämät turvaamistoimet eivät 

kuitenkaan ole Ruotsissa täytäntöönpanokelpoisia, vaan säännöksen tarkoituksena on 

selventää välimiesoikeuden mahdollisuutta kehottaa asianosaista turvaamistoimen 

toteuttamiseen käsittelyn aikana. Esitöiden mukaan välimiehillä on laaja harkintavalta 

sellaisten määräysten antamiseen, jotka tähtäävät välitystuomion täytäntöönpanon 

toteutumiseen tai todistusaineiston säilyttämiseen.184  

LSF:n mukaisesti välimiesten määräämät turvaamistoimet voivat kuitenkin olla 

täytäntöönpanokelpoisia valtioissa, joissa välimiesten antamat turvaamistoimet 

tunnustetaan.185 Näin olisi esimerkiksi mallilakivastaavissa valtioissa. Lisäksi myös 

täytäntöönpanokelvottomilla turvaamistoimimääräyksillä voidaan katsoa olevan vaikutus 

asianosaisten toimintaan. Asianosaiset todennäköisesti haluavat esiintyä välimiesoikeuden 

edessä mahdollisimman yhteistyökykyisinä, ratkaisevathan samat välimiehet myös 

päävaatimusta koskevan riidan. Välimiehet voivat myös ottaa asianosaisen toiminnan 

huomioon välimiesmenettelyn kuluista määrättäessä. Lisäksi on huomattava, että välimiehet 

eivät ole sidottuja Ruotsin RB:n mukaisiin säännöksiin turvaamistoimista. Näin ollen 

 
183 Drahozal 2003, s. 179. 
184 Madsen 2006, s. 183. 
185 Shaughnessy 2013, s. 107. 
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harkintavalta yleiseen tuomioistuimeen verrattuna on laajempi sekä määräysten edellytysten 

että sisällön osalta.186 Asianosaisen kieltäytymisellä turvaamistoimen noudattamiseen on 

katsottu lisäksi voivan olla todistusarvoa pääriidan ratkaisussa.187 Ainakin teoriassa 

asianosaisella on siis kannustimia toimia välimiesten antamien määräyksien mukaisesti. 

Turvaamistoimien tehokkuus jää kuitenkin täysin asianosaisten vapaaehtoisuuden varaan. 

LSF 4.3 §:n mukaan tuomioistuin voikin välimiesmenettelyn aikana tai sitä ennen 

välityssopimuksesta huolimatta määrätä sellaisia turvaamistoimia, joiden määräämiseen 

tuomioistuimella on toimivalta. RB:n 15:1-3 koskevat turvaamistoimia ja kyseiset 

säännökset vastaavat OK:n turvaamistoimisäännöksiä sekä systemaattisesti että sisällöltään. 

LSF:n esitöiden mukaan turvaamistoimet voivat olla myös laadultaan erilaisia kuin RB:ssä 

säädetyt turvaamistoimet.188 RB:n 15 luvun mukaan tuomioistuimen määräämä 

turvaamistoimi edellyttää, että hakija osoittaa todennäköiseksi menestymisensä 

päävaatimuksessaan, ja että päävaatimusta koskeva riita on vireillä tai todennäköisesti tulee 

vireille oikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Lisäksi tulee olla vaara hakijan vastapuolen 

toimista, jotka estävät hakijan mahdollisen tuomion täytäntöönpanon tai muuten vähentävät 

hakijan oikeuden arvoa.189 

Hakijalla on näyttötaakka turvaamistoimien tarpeellisuudesta ja turvaamistoimen tulisi 

vaikuttaa asianosaisten välisiin oikeuksiin vain väliaikaisesti, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

Asianosaisten oikeuksiin vaikuttavia turvaamistoimia määrätessä tulee Ruotsin korkeimman 

oikeuden mukaan olla painavia syitä ja asianosaisten oikeuksia tulee punnita vastakkain. 

Hakijan tulee osoittaa asian kiireellisyys sekä toimenpiteen tarpeellisuus osoittamalla 

mahdollinen vahinko suuremmaksi kuin hakijan vastapuolelle mahdollisesti 

turvaamistoimesta koituva vahinko. Tuomioistuin voi myös vaatia hakijalta vakuuden, joka 

kattaa koko vastapuolelle mahdollisesti koituvan vahingon.190 RB 15:5.3:n mukaan 

tuomioistuin voi myös määrätä väliaikaisen turvaamistoimen, jos viivästys vaarantaisi 

hakijan oikeuden. 

Turvaamistoimista on säädetty myös SCC:n välimiesmenettelysäännöissä. Niiden mukaan 

välimiesoikeus voi asianosaisen hakemuksesta määrätä turvaamistoimen, jonka se katsoo 

 
186 Shaughnessy 2013, s. 108. 
187 Madsen 2006, s. 82. 
188 Ibid, s. 81. 
189 Shaughnessy 2013, s. 104. 
190 Ibid. 
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tarpeelliseksi. Välimiesoikeus voi myös vaatia turvaamistoimen hakijaa maksamaan 

vakuuden.191 

Ruotsin LSF eroaa välimiesmenettelylaista siinä, että välimiesten toimivalta määrätä 

turvaamistoimia ilmenee suoraan laista. Täytäntöönpanokelpoisia välimiesten antamat 

turvaamistoimet eivät Ruotsissa ole, vaikka tosin samat turvaamistoimet voivat olla 

täytäntöönpanokelpoisia jossakin muussa valtiossa. Nähdäkseni jo pelkkä välimiesten 

turvaamistoimivallan mainitseminen laissa tekee järjestelmästä selvemmän verrattuna 

välimiesmenettelylakiin. Turvaamistoimilla voi edellä mainitusti nimittäin olla haluttu 

vaikutus asianosaisen käyttäytymiseen myös ilman täytäntöönpanokelpoisuutta. 

Asianosaisen tarvitessa täytäntöönpanoa tai sen uhkaa, joutuu hän kuitenkin kääntymään 

yleisen tuomioistuimen puoleen. Näin on myös ex-parte turvaamistoimien ja kolmanteen 

osapuoleen kohdistuvien turvaamistoimien osalta. Tuomioistuimen puoleen kääntyminen 

merkitsee lisäksi ruotsiksi tapahtuvaa oikeudenkäyntiä, mahdollista riidan tuloa julkiseksi 

sekä turvaamistoimien pysymistä RB:n asettamissa rajoissa.192 

5.2. Turvaamistoimet Singaporessa käytävässä välimiesmenettelyssä 
 

Singaporessa välimiesmenettelyssä voidaan katsoa olevan käytössä tuomioistuimen 

toissijaisuuden malli, jonka mukaan tuomioistuimen tulee puuttua välimiesmenettelyyn vain 

viimesijaisena keinona ja lähtökohtaisesti turvaamistoimia tulisi hakea 

välimiesoikeudelta.193  Verrattuna esimerkiksi suomalaiseen ja ruotsalaiseen 

välimiesmenettelyyn, vaikuttaa kyseinen malli nähdäkseni loogisemmalta, koska 

asianosaiset ovat alun perinkin halunneet ohjata asian pois yleisestä tuomioistuimesta. 

Singaporessa välimiesmenettelystä säädetään kahdessa säännöksessä. IAA säätelee 

kansainvälisiä välimiesmenettelyjä, kun taas AA koskee kansallisia välimiesmenettelyjä. 

IAA perustuu UNCITRALIN vuoden 1985 malllilaille. Välimiesmenettelyn sääntely kahden 

eri säädöksen kautta perustuu ajatukselle, että kotimaisten välimiesmenettelyjen kohdalla 

tuomioistuimen pidemmälle menevä valvonta ja puuttuminen on tarkoituksenmukaisempaa, 

kun taas kansainvälisissä menettelyissä asianosaisten ja välimiesmenettelyn autonomia 

nousee tärkeämmäksi. Kansainväliseksi katsotun välimiesmenettelyn osapuolilla on 

mahdollisuus sopia asian käsittelystä AA:n mukaan ja vastavuoroisesti kansalliseksi 

 
191 SCC Rules 2017, 37 artikla. 
192 Shaughnessy 2013, s. 106. 
193 Lee 2013, s. 229. 
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katsottavan välimiesmenettelyn osapuolilla on mahdollisuus sopia IAA:n soveltumisesta. 

Myöskään erilaisiin välimiesmenettelysääntöihin sitoutuminen ei tarkoita IAA:n tai AA:n 

syrjäytymistä, vaan säännöt määrittävät menettelyn sääntelyä, kunhan ne eivät ole vastoin 

pakottavia säännöksiä.194 Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan näistä kahdesta 

säännöksestä kansainvälistä välimiesmenettelyä sääntelevää IAA:ta. 

IAA:ssa välimiesten oikeudesta määrätä turvaamistoimia säädetään 12 §:ssä. Sen mukaan 

välimiesoikeudella on ensinnäkin toimivalta antaa määräyksiä vakuudesta kulujen 

maksamiseksi ja discovery-menettelyn turvaamiseksi. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa 

valaehtoisen todistuksen luovuttamiseksi sekä omaisuuden, joka muodostaa osan riita-asiaa 

säilyttämiseksi, väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi tai myynniksi. Riita-asian kohteena 

olevasta omaisuudesta otettavien näytteiden, omaisuudesta tehtävien huomioiden tai sille 

tehtävien kokeiden turvaamiseksi voidaan myös määrätä turvaamistoimia. Turvaamistoimi 

voidaan määrätä todisteiden säilyttämiseksi tai väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi, 

välimiesmenettelyn turvaamiseksi, vakuudeksi riidan määrästä tai sen turvaamiseksi, ettei 

välitystuomio muodostuisi merkityksettömäksi varallisuuden hukkaamisen takia. Lisäksi 

turvaamistoimena voidaan antaa väliaikainen kieltomääräys tai muu väliaikaismääräys, sekä 

turvata velvollisuus salassapidosta. IAA:n mukaisissa välimiesten määräämissä 

turvaamistoimissa ongelmallisena on nähty turvaamistoimille asetettavien edellytysten 

puuttuminen laista.195 

Välimiesten määräämien turvaamistoimien täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään 12 §:n 

6 momentissa. Kaikki välimiesten välimiesmenettelyn aikana antamat määräykset ovat 

General Division of High Courtin määräyksellä samalla tavalla täytäntöönpanokelpoisia 

kuin ne olisivat tuomioistuimen määräyksiä. Ongelmallisena on nähty, ettei säännöksessä 

aseteta perusteita, edellytyksiä tai rajoitteita välimiesten määräämille turvaamistoimille.196 

Verrattuna esimerkiksi mallilakiin, jossa selkeät täytäntöönpanon epäämisen perusteet sekä 

turvaamistoimien edellytykset rajaavat välimiesten toimivaltaa antaa turvaamistoimia, 

kyseinen sääntelymalli vaikuttaa turvaamistoimen hakijan vastapuolen oikeusturvan 

kannalta arvaamattomalta.197 

 
194 Choong – Mangan – Lingard 2018, s. 20-22. 
195 Wong 2012, s. 531. 
196 Ibid, s. 529. 
197 Toisaalta huomioon tulee myös ottaa Singaporen oikeusjärjestelmän perustuminen common law -

järjestelmälle, jossa oikeuskäytännöllä on korostuneempi asema. 
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Tuomioistuimen toimivalta taas on IAA:n mukaisessa menettelyssä turvaamistoimien osalta 

kapeampi. Tuomioistuin ei 12 A §:n 2 momentin mukaan voi antaa määräyksiä kulujen 

vakuudesta tai liittyen discovery-menettelyyn. Kyseisten määräysten on katsottu liittyvän 

prosessuaalisiin ja välimiesmenettelyn kulkuun liittyviin asioihin, joihin välimiesoikeudella 

tulee olla yksinomainen toimivalta.198 Muita 12 §:n mukaisia määräyksiä tuomioistuin voi 

antaa. 12 A §:n 4 momentin mukaan se voi kuitenkin antaa edellä mainittuja määräyksiä vain 

kiireellisissä tilanteissa, kun tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi todisteiden tai 

varallisuuden säilyttämiseksi. 12 A §:n 5 momentin mukaan taas kiireettömissä tilanteissa 

tuomioistuin voi antaa määräyksen vain, kun asianosainen on ilmoittanut siitä vastapuolelle 

ja välitystuomioistuimelle ja kun välitystuomioistuin on antanut suostumuksensa tai kun 

vastapuoli on antanut kirjallisen suostumuksensa.  12 A §:n 6 momentissa täsmennetään 

vielä, että tuomioistuin antaa määräyksen vain siinä laajuudessa, kuin välimiesoikeudella ei 

ole toimivaltaa tai se ei voi toimia tehokkaasti. Kyseiset säännökset kuvastavat 

tuomioistuimen roolia toissijaisena forumina, joka korostaa asianosaisten autonomian 

periaatetta.199 

Singaporessa tuomioistuimella voidaan nähdä edellä esitetyillä perusteilla vain toissijainen 

rooli turvaamistoimien osalta. Tuomioistuimen tuki on kuitenkin välttämätön myös 

Singaporessa, ensinnäkin turvaamistoimien täytäntöönpanon avustamisessa ja toiseksi 

tilanteissa, joissa välitystuomioistuin ei joko ole toimivaltainen tai sitä ei esimerkiksi vielä 

ole muodostettu. Tuomioistuimen rooli voidaan siten nähdä enemmänkin täydentävänä kuin 

korvaavana, sillä tuomioistuin on toimivaltainen hoitamaan vain ne tehtävät, joihin 

välitystuomioistuimella itsellään ei ole toimivaltaa tai joissa se ei kykene toimimaan 

tehokkaasti.200 Oikeuskäytännössä onkin katsottu, että tuomioistuimen avustus 

välimiesmenettelyssä tulisi olla mahdollista vain tilanteissa, joissa välimiesmenettely ei ole 

tarkoituksenmukainen, tehokas tai mahdollinen forum haetulle määräykselle. Tällaisiksi 

tilanteiksi on mainittu esimerkiksi turvaamistoimien hakeminen kolmansia osapuolia 

kohtaan, kiireelliset tilanteet ja kun tarvitaan tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia 

pakkokeinoja.201 Huomionarvoista on myös, että IAA:n 27 §:n mukaan välitystuomion 

käsite kattaa myös 12.1 §:n c-j kohdissa määritellyt turvaamistoimet eli turvaamistoimet 

lukuun ottamatta vakuuden maksamista ja discovery-menettelyä. Näin ollen myös 

 
198 Wong 2012, s. 528. Ks. myös Choong – Mangan – Lingard 2018, s. 37, jossa huomautetaan, että AA:n 

mukaisessa menettelyssä kyseiset määräykset kuuluvat tuomioistuimen toimivaltaan. 
199 Wong 2012, s. 528. 
200 Lee 2013, s. 232-233. 
201 Lee 2013, s. 239. 
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ulkomaiset välimiesmenettelyssä annetut turvaamistoimet ovat Singaporessa 

täytäntöönpanokelpoisia New Yorkin sopimuksen nojalla.202 

Välimiehen määräämät turvaamistoimet on säädetty mahdollisiksi myös SIAC:n 

välimiesmenettelysäännöissä. Sääntöjen mukaan välimiesoikeus voi asianosaisen 

hakemuksesta määrätä turvaamistoimen, jonka se katsoo tarpeelliseksi. Lisäksi 

välimiesoikeus voi vaatia turvaamistoimen hakijalta vakuuden. Toisaalta asianosaisen 

hakemusta turvaamistoimesta viranomaiselta ei katsota sääntöjen rikkomiseksi, jos se 

tapahtuu ennen välimiesoikeuden muodostamista tai poikkeuksellisissa tilanteissa.203 

Verrattuna esimerkiksi mallilakiin tai SCC:n sääntöihin, SIAC:n säännöt voidaan siis nähdä 

tiukempina. Turvaamistoimen hakeminen viranomaiselta ei ole sääntöjen vastaista vain 

silloin kun siihen on edellä mainittu syy. 

Nähdäkseni Singaporen IAA:n mukainen järjestelmä, jossa tuomioistuin nähdään vasta 

toissijaisena keinona turvaamistoimien hakemiseen vaikuttaa vastaavan hyvin kysymykseen 

tuomioistuimen ja välimiesoikeuden välisen turvaamistoimivallan jakautumisesta. 

Välimiesoikeus on selvästi ensisijainen toimija ja tuomioistuin sen ohella vain avustavassa 

roolissa, kun sen puuttuminen voidaan todella katsoa tarpeelliseksi. Välimiesmenettelyä 

tukevien turvaamistoimien tarkoituksen voidaan katsoa vaativan mahdollisuutta kääntyä 

tuomioistuimen puoleen, mutta tavalla, joka säilyttää mahdollisimman pitkälle asianosaisten 

valinnan ohjata riita välimiesmenettelyyn.204 Kyseisen järjestelmän voidaan katsoa 

säilyttävän asianosaisautonomian ja samalla myös tuomioistuimen mahdollisimman 

vähäisen puuttumisen menettelyyn, jonka yhtenä tarkoituksena on ollut pitää asia pois 

tuomioistuimesta. Toisaalta Singaporen järjestelmässä ongelmallisena voidaan nähdä 

selkeiden turvaamistoimien edellytysten ja rajoitusten puuttuminen laista. 

  

 
202 Sun– Weiyi 2013, s. 368. 
203 Siac Rules 2016, Rule 30. 
204 Donovan 2005, s. 240. 
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6. Lopuksi 
 

Tuomioistuimella voidaan katsoa olevan useita välttämättömiä tehtäviä 

välimiesmenettelyyn liittyen sekä lisäksi muutamia puhtaasti avustavia tehtäviä. Jaksossa 3 

esitetyllä tavalla tuomioistuimen tehtävät välimiesmenettelyyn liittyen voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat tuomioistuimen tehtävät, jotka 

ovat välimiesmenettelyä avustavia, mutta eivät sisällä varsinaista julkisen vallan käyttöä. 

Nämä tehtävät ovat välimiesten nimeäminen ja erottaminen. Tehtävät ovat luonteeltaan 

ainoastaan välimiesmenettelyä avustavia ja ne voidaan asianosaisten välisellä sopimuksella 

delegoida jollekin kolmannelle taholle, kuten esimerkiksi välitystinstituutille. 

Tuomioistuimen rooli näiden tehtävien toteuttajana on ainoastaan avustava ja tehtävien 

tarkoituksena on välimiesmenettelyn viivytyksetön käynnistäminen tai jo käynnistyneen 

menettelyn sujuvan kulun takaaminen. 

Toiseen tuomioistuimen tehtävien ryhmään kuuluvat tehtävät, jotka ovat luonteeltaan 

välimiesmenettelyä avustavia, mutta joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Nämä tehtävät 

ovat väliaikaisten määräysten antaminen, asian osapuolen kuuleminen tuomioistuimessa 

sekä editio. Kyseiset tehtävät ovat välimiesmenettelyn sujuvan kulun ja asianmukaisen 

käsittelyn kannalta tärkeitä, eikä välimiesoikeudella nykyisen lainsäädännön mukaan ole 

toimivaltaa niiden toteuttamiseen. Kyseiset tehtävät on uskottu tuomioistuimelle, koska 

perinteisesti on katsottu, ettei välimiesoikeudella ole toimivaltaa käyttää julkista valtaa.205 

Kyseisiä tehtäviä ei nykyisen välimiesmenettelylain puitteissa voida luovuttaa 

välimiesoikeudelle tai esimerkiksi välitysinstituutille, koska ne sisältävät julkisen vallan 

käyttöä.206  

Kolmanteen tuomioistuimen tehtäväryhmään taas kuuluvat välimiesmenettelyn sekä 

välitystuomioiden varsinaiset kontrollitehtävät. Tähän kategoriaan kuuluvat tehtävät ovat 

välityssopimuksen pätevyyden tutkiminen, välitystuomion virheellisyyteen liittyvät 

kontrollitehtävät sekä välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen. 

Välitystuomion virheellisyyteen liittyvät tehtävät voidaan vielä jakaa välitystuomion 

moitteenvaraiseen pätemättömyyteen ja välitystuomion itsestään vaikuttavaan 

mitättömyyteen. Näiden tuomioistuimen tehtävien tarkoituksena voidaan nähdä 

 
205 Peltonen 2015, s. 287. 
206 Välimiesoikeus tosin voi antaa väliaikaisia määräyksiä, mutta kyseiset määräykset eivät ole 

täytäntöönpanokelpoisia. 
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välimiesmenettelyn minimivaatimusten kontrollointi. Välimiesmenettelyn lopputuloksena 

on oikeusvoimainen välitystuomio, josta ei voi valittaa. Asianosaisen voidaan vapaaehtoisen 

välimiesmenettelyn kohdalla katsoa luopuneen säännönmukaiseen 

oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvistä oikeusturvatakeista, kuten valitusoikeudesta, mutta 

menettelyä koskevat minimivaatimukset pätevät silti. Välimiesmenettelyn 

minimivaatimusten osalta asianosaiselta odotetaan kuitenkin aktiivisuutta oman 

oikeusturvansa säilyttääkseen. Minimivaatimusten tämänhetkinen vähimmäistaso ilman 

asianosaisen aktiivisuutta ilmenee itsestään vaikuttavista mitättömyysperusteista. Niiden 

kohdalla puhutaan lähtökohtaisesti niin vakavista puutteista välitystuomiossa, että voidaan 

nähdä jonkinlainen julkinen intressi evätä välitystuomion täytäntöönpano. Edellä 

mainittujen kontrollitehtävien voidaan katsoa olevan välimiesmenettelyn uskottavuuden 

kannalta välttämättömiä. Ilman niitä välimiesmenettelyn lopputulosta tuskin voidaan pitää 

täytäntöönpanossa tuomioistuimen tuomioon verrattavana ratkaisuna, vaan täytäntöönpano 

tulisi järjestää jollakin toisella tavalla, jossa ulosottoperusteen menettelyllisestä sekä 

aineellisesta oikeellisuudesta voitaisiin varmistua.  

Itsestään vaikuttavan mitättömyyden välttämättömyys voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. 

Erityisen ongelmallista on, että mitättömyyskanteen nostamiselle ei ole asetettu mitään 

aikarajaa. Mitättömyyden ongelmallisuus välitystuomion pysyvyyden kannalta tunnustetaan 

jo nykyisen VML:n esitöissä.207 Mitättömyysperusteiden rooli muiden kuin osapuolten 

intressejä turvaavana säännöksenä ei Möllerin mukaan lisäksi ole johdonmukainen, koska 

vain asianosaiset voivat nostaa mitättömyyskanteen. Sekä Möller että Savola ovatkin 

esittäneet mitättömyyssäännösten poistamista VML:sta. Kyseiset säännökset siirrettäisiin 

kumoamisperusteiden yhteyteen ja niitä koskisivat vastaavat määräajat.208 Kyseiseen 

näkökantaan on helppo yhtyä, ainakin asianosaisten kanneoikeuden osalta. Julkisen intressin 

kaikkein räikeimmin oikeusjärjestyksen vastaisina pidettävien välitystuomioiden 

pätemättömyyttä kohtaan voidaan katsoa kuitenkin säilyvän, eikä valtion 

täytäntöönpanokoneistoa tulla näissäkään tapauksissa lainaamaan täytäntöönpanon tueksi, 

vaikka määräaika kanteen nostamiselle olisi jo kulunut. Esimerkiksi liian epäselvää 

välitystuomiota ei tulla jo pelkästään ulosotto-oikeudellisten näkökohtien vuoksi panemaan 

täytäntöön. Lisäksi esimerkiksi välitystuomioksi kutsuttua asiakirjaa, jossa on ratkaistu asia, 

jota ei Suomen lain mukaan voida ratkaista välimiesmenettelyssä tuskin voidaan edes pitää 

 
207 HE 202/1991 vp, s. 8. Esitöissä jopa mainitaan, ettei tiettävästi muiden maiden lainsäädännössä Ruotsia 

lukuun ottamatta itsestään vaikuttavia pätemättömyysperusteita tunneta. 
208 Möller 2015, s. 416-417, Savola 2017 s. 508. 
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välitystuomiona, samoin voidaan katsoa olevan myös ainakin räikeimmissä 

oikeusjärjestyksen vastaisissa välitystuomioiksi kutsutuissa asiakirjoissa.209 Näin ollen 

voidaan nähdäkseni sanoa, ettei tarvetta itsestään vaikuttaville mitättömyysperusteille ole ja 

kyseiset perusteet tulisi siirtää VML 41 §:än ja niitä tulisi koskea sama kolmen kuukauden 

määräaika. 

Ongelmallisena on oikeuskirjallisuudessa nähty myös välimiesmenettelylaista ilmenevä 

eroavaisuus kotimaisten välitystuomioiden ja ulkomailla annettujen välitystuomioiden 

täytäntöönpanossa ja tunnustamisessa. Täytäntöönpanon ja tunnustamisen sääntely eri 

säännöksissä on nähty vaikeaselkoisena ja kansainvälisesti poikkeuksellisena.210  

Ongelmallista on myös mallilakia laajemmat perusteet ulkomaisten välitystuomioiden 

täytäntöönpanon ja tunnustamisen epäämiselle.211 Selkeämpi malli epäilemättä olisikin 

säätää välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta samoin perustein sekä 

kotimaisissa että ulkomaisissa tilanteissa ja mahdollisimman yhdenmukaisesti mallilain ja 

New Yorkin sopimuksen kanssa. Helpoiten tämä olisi toteutettavissa mallilain suoralla 

implementoinnilla, jolloin uutta välimiesmenettelylakia ei tarvitsisi säätää. Mallilain 

soveltamiselle löytyisi lisäksi oikeuskäytäntöä pitkältä ajalta mallilakivastaavista 

valtioista.212 Tämä nähdäkseni selkeyttäisi tilannetta ja tekisi Suomen 

välimiesmenettelyjärjestelmästä houkuttelevamman. 

Suomalaisessa välimiesmenettelyjärjestelmässä ongelmallisina on nähty myös 

välitystuomion kumoamis- ja mitättömyyskanneprosessit, jotka kansainvälistä 

elinkeinoelämää ajatellen on nähty liian hitaina ja monipolvisina. Tämä johtuu siitä, että 

kumoamis- tai mitättömyyskanteesta voidaan käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen valittaa vielä 

hovioikeuteen ja pahimmassa tapauksessa korkeimpaan oikeuteen saakka. Ratkaisuksi on 

ehdotettu kanteiden keskittämistä yhteen oikeusasteeseen, hovioikeuteen. 

Moiteoikeudenkäynti nopeutuisi ja kyseessä olisi muutenkin hovioikeuksille tyypillinen 

muutoksenhaku jo annettuun tuomioon.213 Nähdäkseni kyseinen uudistus olisi tarpeellinen 

ja moitekanteet tulisikin keskittää yhteen hovioikeuteen, esimerkiksi Helsingin 

 
209 Möller 2015, s. 417. 
210 Savola 2017, s. 509-510. Möller 2015, s. 418. 
211 Seppälä 2017, s. 589-590. 
212 Ibid, s. 596. 
213 Koulu 2007, s. 199. Savola 2017, s. 509. Savola lyhentäisi moiteajan 2 kuukauteen ja keskittäisi asiat 

Helsingin hovioikeuteen, kun taas Koulu ehdottaa asian ratkaisua siinä hovioikeudessa, jonka tuomiopiirissä 

välitystuomio on annettu. 
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hovioikeuteen. Asian käsittely nopeutuisi ja samalla olisi mahdollista kiinnittää huomiota 

ratkaisujen laatuun ja yhdenmukaisuuteen. 

Turvaamistoimien osalta välimiehille voitaisiin nähdäkseni antaa toimivalta 

täytäntöönpanokelpoisten määräysten antamiseen. Ensinnäkin turvaamistoimiasioiden 

voidaan yleisissä tuomioistuimissakin katsoa olevan varsin summaarisluonteisesti 

käsiteltäviä asioita. Tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan turvaamistoimien 

määräämiseen on vaikea nähdä tuovan asianosaisen oikeusturvalle mitään lisää. Välimiesten 

voidaan nimittäin katsoa olevan parhaassa asemassa arvioidakseen asianosaisen 

päävaatimuksen mahdollista menestymistä, sekä määrättävän turvaamistoimen vaikutuksia 

kyseisen välimiesmenettelyn asianosaisille sekä itse menettelylle. Välimiesten voidaan 

myös katsoa olevan tuomioistuinta paremmassa asemassa arvioidakseen turvaamistoimien 

tarpeellisuutta ja mahdollista vilpillisyyttä. Painava peruste on myös asianosaisen 

alkuperäinen motiivi ohjata koko käsittely pois yleisestä tuomioistuimesta, jonka tulisi 

nähdäkseni päteä myös turvaamistoimiin, elleivät asianosaiset ole muuta nimenomaisesti 

sopineet.214 Nykyisessä järjestelmässä asianosaiset eivät voi pätevästi sopia tuomioistuimen 

turvaamistoimivallan rajoittamisesta, vaikka he olisivatkin sopineet välimiesten 

toimivallasta määrätä turvaamistoimia. Kyseinen rajoittaminen vaatisi nimenomaista 

määräystä laissa.215 Kansainvälisessä kirjallisuudessa mahdollisuutta rajata turvaamistoimet 

tuomioistuimen ulkopuolelle on pidetty tarpeellisena, ellei ole kyse tilanteesta, jossa 

asianosainen ei ilman tuomioistuimen puuttumista pääse oikeuksiinsa.216 Asian pitämisen 

yleisten tuomioistuinten ulkopuolella ollessa yhtenä välimiesmenettelyn houkuttimista 

tämänhetkinen järjestelmä vaikuttaa ontuvalta. Asianosaisten tulisi nähdäkseni voida sopia 

asian yksityisestä käsittelystä mahdollisimman laajasti. 

Välimiesten määräämien turvaamistoimien täytäntöönpanokelpoisuus voidaan saavuttaa 

monella eri tavalla.217 Nähdäkseni paras näistä on UNCITRALIN mallilain implementointi. 

Mallilain mukaisessa järjestelmässä välimiesten toimivalta määrätä täytäntöönpanokelpoisia 

turvaamistoimia on järjestetty toimivalla tavalla. Edellytykset turvaamistoimien 

määräämiselle on määritelty yksityiskohtaisesti ja määräysten pakkotäytäntöönpanon hoitaa 

viime kädessä valtion yleinen tuomioistuin. Tuomioistuimelle voitaisiin mallilain 

 
214 Bucy 2010, s. 597. 
215 Möller 2017, s. 474. 
216 Donovan 2005, s. 238. 
217 Dunmore 2012, s. 231. Yhtenä vaihtoehtona voidaan nähdä esimerkiksi jaksossa 5.2. käsitelty malli, jossa 

turvaamistoimet määritellään lain tasolla New Yorkin sopimuksen mukaisiksi lopullisiksi tuomioiksi. 
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mukaisessa järjestelmässä säätää tyhjentävät perusteet, joiden nojalla se voisi evätä 

välimiesoikeuden määräämän turvaamistoimen. Näin edellytykset välimiesten määräämille 

turvaamistoimille olisivat selkeät, samoin tuomioistuimen edellytykset kyseisten määräysten 

täytäntöönpanoon. Turvaamistoimimääräykset kävisivät lisäksi läpi puolueettoman 

lainkäyttöelimen kontrollin ennen pakkotäytäntöönpanoa. Voitaisiin argumentoida, ettei 

kyseinen järjestelmä lopulta eroaisi nykyisestä, sillä pakkotäytäntöönpanoa vaativat 

ratkaisut joudutaan joka tapauksessa käyttämään tuomioistuimessa. Nähdäkseni jo pelkkä 

maininta lain tasolla välimiesten turvaamistoimivallasta kuitenkin selkeyttäisi vallitsevaa 

tilannetta. Välimiesoikeus voisi tehdä asiallisen ratkaisun perustuen omaan tuomioistuinta 

asiantuntevampaan asemaansa ja tuomioistuin tai muu viranomainen lähinnä tarkastaisi 

määräyksen muodollisen asianmukaisuuden sekä määräyksen hakijan asettamasta 

vakuudesta.  

Mallilakia voidaan kritisoida siitä, että se jättää tuomioistuimen ja välimiesoikeuden välisen 

tehtävänjaon turvaamistoimien osalta varsin avoimeksi. Nähdäkseni tuomioistuimen 

toimivaltaan määrätä turvaamistoimia tulisi suhtautua toissijaisena ja ensisijaisen forumin 

tulisi olla välimiesoikeus, elleivät asianosaiset muuta ole sopineet.218 Tuomioistuimeen 

turvautumisen voisi rajata vain tilanteisiin, joissa välimiesoikeuden tosiasiallinen toimivalta 

puuttuu eli käytännössä tilanteisiin, joissa välimiesoikeutta ei vielä ole muodostettu, 

turvaamistoimen täytäntöönpano pakkokeinoin vaikuttaa todennäköiseltä tai kun 

turvaamistointa haetaan kolmatta osapuolta kohtaan. Laajan rinnakkaisen toimivallan 

voidaan nimittäin nähdä aiheuttavan ongelmia ja hukkaavan resursseja. Tuomioistuimen 

rinnakkainen toimivalta niiden määräysten osalta, joiden antamiseen välimiesoikeudella ei 

ole toimivaltaa on kuitenkin välttämätön. Välimiesoikeus ei voi käyttää julkista valtaa, eikä 

perusteita tällaisen toimivallan antamiseen ole. 

Mallilain mukaisessa järjestelmässä ei ole mahdollistettu välimiesten antamia 

täytäntöönpanokelpoisia ex parte -turvaamistoimia. Myös tämä voidaan mielestäni nähdä 

puutteena, sillä kuten kotimaisessa käytännössä on todettu, voidaan 

tuomioistuinmenettelyssä ex parte -turvaamistoimen edellytystä, turvaamistoimen 

vaarantumista, pitää osin päällekkäisenä vaatimuksena hukkaamisvaaran kanssa. 

Esimerkiksi Linna onkin yleisten tuomioistuinten toimittamien väliaikaisten takavarikkojen 

 
218 Tehtävänjako perustuisi siis asianosaisautonomialle, mutta välityssopimus loisi olettaman asianosaisten 

tahdosta käydä menettely kokonaisuudessaan yksityisesti tuomioistuimen ulkopuolella. 

Asianosaisautonomiasta tehtävänjaon perusteena ks. Drahozal 2003, s. 180 ja 189. 
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osalta todennut, että voidaan pitää riittävänä asianosaisen kuulemisen toteutumista käsittelyn 

myöhemmässä vaiheessa.219 Jos taas ex parte -turvaamistointa voidaan yleisten 

tuomioistuinten kohdalla pitää asianmukaisena, on vaikea nähdä, miksei se olisi mahdollista 

myös välimiesmenettelyn kohdalla. Etenkin jos asianosaisen kuuleminen tapahtuu asian 

myöhemmässä vaiheessa ja hakijan vastapuolen oikeusturva on asianmukaisesti taattu 

hakijan maksamalla vakuudella. Myös kansainvälisessä kirjallisuudessa on argumentoitu, 

etteivät ex parte -turvaamistoimet ole ristiriidassa kuulemisperiaatteen kanssa, jos hakijan 

vastapuolella on myöhempi mahdollisuus vastustaa määräystä.220 Jos turvaamistoimen 

täytäntöönpanon vahvistajana lisäksi joka tapauksessa toimii viime kädessä yleinen 

tuomioistuin tai muu viranomainen, on esteitä täytäntöönpanokelpoisten ex parte -

määräysten hyväksymiselle nähdäkseni vaikea löytää. 

Välimiesoikeudella ei ole edellä mainitun mukaisesti katsottu olevan toimivaltaa julkisen 

vallan käyttöön ja asianosaisten velvoittaminen toimiin pakkokeinojen avulla kuuluu myös 

yksinomaan yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään välimiesoikeuden määräämät 

turvaamistoimet kolmansia osapuolia kohtaan tai välimiesoikeuden muut määräykset heitä 

kohtaan eivät ole perusteltavissa. Eihän kolmansilla osapuolilla ole mitään asianosaisten 

sopimussuhteeseen verrattavaa liityntää välimiesmenettelyyn, joten kyse on puhtaasti 

julkisen vallan käytöstä. Tietynlaiset asiat voidaan määrätä ainoastaan puolueettoman 

lainkäyttöelimen toimesta.221 Näin ollen voidaan todeta välimiesmenettelyllä tällä hetkellä 

olevan ja tulevan myös jatkossa olemaan tarve tuomioistuimen avustukselle kyseisten 

toimenpiteiden suhteen. Lisäksi tuomioistuimen rooli kontrollitehtävissä voidaan nähdä 

välttämättömänä välimiesmenettelyn uskottavuuden kannalta. Välitystuomion 

tunnustaminen ja tuomioon verrattava täytäntöönpano voidaan nähdä julkisen vallan 

myönnytyksenä ja suostumisena oman toimivaltansa kaventamiseen. Näin ollen julkisella 

vallalla epäilemättä on myös vapaus kontrolloida ratkaisuja, joiden täytäntöönpanossa se 

avustaa sekä toteuttaa täytäntöönpano omien sääntöjensä mukaan.222 Voidaan myös todeta, 

että riippumatta julkisen vallan tosiasiallisesta käyttäjästä vaativat asianosaisten oikeusturva 

sekä julkinen intressi joka tapauksessa kontrollia sen suhteen mihin ja millä edellytyksillä 

kyseistä yksilön perusoikeuksiin puuttuvaa julkista valtaa käytetään. 

 
219 Linna 2012, s. 342-349. 
220 Damjan 2011, s. 77. 
221 Marks – Betancourt 2012, s. 24. 
222 Beresford Hartwell 2000, s. 15. 
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