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Tiivistelmä: 

Välimiesmenettely on siviiliprosessille yleisissä tuomioistuimissa vaihtoehtoinen lainkäyttömenettely, jolla on 

siviiliprosessia vastaavasti vähintäänkin oikeussuojafunktio. Välimiesmenettelyn suosioon liike-elämän 

riitojen ratkaisukeinona vaikuttaa erityisesti se seikka, että asianosaiset voivat välimiesmenettelyssä valita 

asian ratkaisijan tai ratkaisijat tai ainakin vaikuttaa heidän valintaansa. Välimiehet valitaan nykyään 

useimmiten suppeasta ja taustaltaan varsin yhtenevästä ryhmästä juristeja, mutta havaittavissa on hidas 

muutos kohti parempaa monimuotoisuutta.  

Välimiehen oikeudellinen asema on pitkälti jätetty sääntelemättä. Välimiehen aseman määrittely on siten 

jäänyt pitkälti oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden varaan. Tutkimuksessa on katsottu, että välimiehen ja 

asianosaisten välisestä suhteesta esitetyistä teorioista luontevimmat joko perustavat välimiehen aseman 

sopimussuhteeseen, suoraan laista seuraavaan asemaan tai kahden mainitun tekijän yhteisvaikutukseen. 

Tutkimuksessa on päädytty siihen, että välimiehen oikeudellinen asema perustuu erityisen sopimuksen, 

välimiessopimuksen, ja välimiesmenettelylainsäädännön yhteisvaikutukseen. Se, että välimiehen ja 

asianosaisten välisen suhteen taustalla on sopimuksen ja lainsäädännön yhteisvaikutus, selittää ja 

mahdollistaa välimiehen tehtävään liittyvät erityispiirteet. Välimiessopimus on laadultaan sui generis -

sopimus. 

Välimiesmenettelyn korostuneen asianosaisautonomian johdosta välimiehen tulee huolehtia siitä, että 

toimitettava menettely ja sovellettavat oikeussäännöt vastaavat asianosaisten sopimusta. Tämän lisäksi 

menettelyllisesti välimiehen toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelytakeisiin (due 

process) liittyvät periaatteet ja ihanteet, joista keskeisimmät ovat välimiehen puolueettomuus ja 

riippumattomuus, kuulemisperiaate ja asianosaisten tasapuolinen kohtelu. Ainakin pohjoismaisessa 

kontekstissa välimiesmenettelyssä vaikuttavat oikeudenkäynneistä tunnetut opit vaatimistaakasta ja 

väittämistaakasta. Välimiehen toimivallan osittainen perustuminen sopimukseen on yhtenevää sen kanssa, 

että välimiehen tulee asian selvittämisessä pääsääntöisesti huolellisesti pitäytyä asianosaisten 

vaatimuksissa ja niiden perusteissa. Muutoin välimiehen toiminnasta saattaa seurata yleisen tuomioistuimen 

tuomarin vastaavaa toimintaa herkemmin esteellisyysväite tai jopa välitystuomion kumoamiskanne. 

Välimiehen on tehtävässään mahdollista myös edistää riitaisuuden sovinnollista ratkaisua. 

Välimiehen tehtävä muistuttaa immateriaalioikeudellista riidanratkaisupalvelua, mutta kysymyksessä ei ole 

palvelu arvioitaessa välimiehen asemaa ja toimivaltaa. Välimiehellä on itsenäinen asema ja asianosaisista 

riippumattomia velvollisuuksia menettelyn toimittamisessa. Tämän vuoksi välimies on ennen kaikkea 

lainkäyttäjä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaihe 

Johdatus tutkimusaiheeseen. Menettelyn asianosaislähtöisyys on pitkälti perusta välimies-

menettelyn eduille riidanratkaisukeinona. Välimiesmenettely riidanratkaisukeinona antaa 

asianosaisille pitkälti vapauden sopia menettelyn yksityiskohdista. Välimiesmenettelyn sää-

döspohja Suomessa on välimiesmenettelystä annettu laki (1992/697; myöhempänä myös 

VML)1. Mainittu laki sisältää ainoastaan muutaman indispositiivisen säännöksen. Valtaosa 

lain sisällöstä on dispositiivista aineista, josta asianosaiset voivat halutessaan poiketa2. Kan-

sainvälisesti arvioituna ala on pitkälti harmonisoitunut sääntelyltään.3 

Välimiesmenettelyt jakautuvat institutionaalisiin välimiesmenettelyihin, joihin sovelletaan 

kansallisesti säädetyn välimiesmenettelylain lisäksi valitun välimiesmenettelyitä hallinnoi-

van instituutin välimiesmenettelysääntöjä, ja toisaalta niin kutsuttuihin ad hoc -välimiesme-

nettelyihin, joita sääntelee ainoastaan kansallinen välimiesmenettelylaki. Asianosaiset voi-

vat halutessaan sopia institutionaalisesta välimiesmenettelystä.  

Verrattuna oikeudenkäyntiin yleisessä tuomioistuimessa välimiesmenettely voi olla riidan-

ratkaisukeinona joustavampi, nopeampi ja yksityisempi vaihtoehto. New Yorkin konvention 

myötä välitystuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia lukuisissa maissa, mikä on välimiesme-

nettelyn erityinen etu kansainvälisessä kontekstissa kansallisiin oikeudenkäynteihin ja kan-

 
1 Välimiesmenettelylain uudistamista koskeva säädöshanke OM003:00/2019 on käynnissä tutkimusta kirjoit-

taessa, ja hankkeen toimikausi tällä hetkellä jatkuu 31.12.2021 asti. Hankkeen tavoitteena on Suomen väli-

miesmenettelytoiminnan kilpailukyvyn edistäminen modernisoimalla lainsäädäntöä tarpeellisilta osin. Oi-

keusministeriön syyskuussa 2018 järjestämä seminaari, jossa on selvitetty välimiesmenettelylainsäädännön 

uudistamistarpeita, on hankkeen taustalla. Lausuntopalvelu.fi -sivustolta ilmenee, että selkeä enemmistö se-

minaarin jälkeen lausunnon antaneista on kannattanut lain uudistamista vastaamaan UNCITRAL:in kansain-

välistä kaupallista välimiesmenettelyä koskevaa mallilakia 

(https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM003:00/2019,  https://www.lausuntopal-

velu.fi/FI/Proposal/ParticipationNonJsShowReport?proposalId=4b469863-4864-4148-a023-db4a1550e5aa).  

Nykyisen VML:n esitöistä ilmenee, että vaikka sen sääntely ei täysin seuraa UNCITRAL:in mallilakia, la-

kiehdotus oli kirjoitettu kansainvälinen yhdenmukaistamispyrkimys huomioiden ja se pääpiirteissään noudat-

taa UNCITRAL:in mallilakia (LaVM 4/1991 vp. s. 1).  
2 Nykyistä VML:ää säädettäessä menettelyn yksityiskohdista oli päätetty säätää aiempaa yksityiskohtaisem-

min, mutta suuri osa säännöksistä jätettiin edelleen dispositiivisiksi, jolloin asianosaisille jäi valta sopia me-

nettelystä näiltä osin (HE 202/1991 vp. s. 5). 
3 Wallgren-Lindholm s. 703. Mainittu harmonisoituminen koskee myös välimiesmenettelyinstituuttien väli-

miesmenettelysääntöjä. 

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM003:00/2019
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ParticipationNonJsShowReport?proposalId=4b469863-4864-4148-a023-db4a1550e5aa
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ParticipationNonJsShowReport?proposalId=4b469863-4864-4148-a023-db4a1550e5aa
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sallisten tuomioistuinten antamiin tuomioiden nähden.4 Välitystuomio on lopullinen, sitova 

ja täytäntöönpanokelpoinen oikeudellinen ratkaisu, mikä puolestaan on etu eräisiin sovitte-

lumenettelyihin verrattuna5. Välimiestä tai välimiehiä valittaessa on mahdollistaa varmistaa 

asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen tarvittava erityisasiantuntemus. Välimiesmenettelyn eri-

tyispiirteet ovat tehneet siitä erityisen soveltuvan liike-elämän riitaisuuksien käsittelyyn.   

Myös kustannustehokkuus on liitetty välimiesmenettelyyn riidanratkaisukeinona, koska asia 

käsitellään välimiesmenettelyssä ainoastaan yhden kerran. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty 

myös vastakkainen näkemys välimiesmenettelyn kustannustehokkuudesta.6 Välimiesmenet-

tely voi olla hyvin kustannustehokas riidanratkaisukeino, mutta tämä ei ole itsestäänselvyys. 

Kustannusten määrään välimiesmenettelyssä vaikuttavat asian laadun lisäksi asianosaisten 

tapa ajaa asiaansa ja välimiesten prosessinjohto. Useat välimiesmenettelyinstituutit ovat pyr-

kineet kehittämään hallinnoimaansa menettelyä välimiesmenettelyn kustannustehokkuuden 

lisäämiseksi.7  

 
4 New Yorkin konventio vuodelta 1958 on nykyään 166 valtion ratifioima (tieto haettu 8.2.2021 sivustolta 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en). 
5 Suomessa riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 

mukaisissa tuomioistuinsovitteluissa vahvistetut sovinnot ovat kuitenkin täytäntöönpanokelpoisia kuten 

muutkin tuomioistuimen vahvistamat sovinnot (ulosottokaari 2 luku 2 §). Samoin täytäntöönpanokelpoisia 

ovat riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 3 luvun 

mukaisesti tuomioistuimen vahvistamat tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyt sovinnot.   
6 Põldvere – Nümann s. 423–433. Artikkelissa todetaan, että Ruotsissa, Suomessa ja Virossa välimiesmenet-

tely maiden välimiesmenettelyinstituuttien sääntöjen alla voi tulla kalliimmaksi kuin oikeudenkäynti lasket-

tuna yleisten tuomioistuinten ensimmäisen ja toisen instanssin läpikäymisen perusteella. Sama päätelmä pä-

tee Saksaa koskien riidan intressin ollessa alle 100.000 euroa. Yllä mainittu ei koske instituuttien nopeutettua 

välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisia menettelyjä. Sveitsissä välimiesmenettely taas voi olla 

kustannusten näkökulmasta arvioituna parempi vaihtoehto. Ks. myös KKO 2003:60, jossa korkein oikeus 

katsoi asianosaisen taloudellisen tilanteen johdosta välityslausekkeen soveltamisen johtavan kohtuuttomuu-

teen. Myös oikeuskirjallisuudessa välityslauseketta kohtuullistaminen on katsottu mahdolliseksi kuten mui-

denkin sopimusehtojen kohtuullistaminen. Jos välityslausekkeen määräykset välimiesmenettelyn aloittami-

sesta, välimiesoikeuden kokoonpanosta tai menettelystä välimiesmenettelyssä eivät ole tasapuolisia tai muu-

ten eivät vastaa sitä, mitä asianmukaiselta menettelyltä voidaan vaatia, välityslauseketta voidaan sovitella. 

Merkitystä on muun muassa heikomman sopijapuolen suojalla, olosuhteiden muuttumisella sopimuksen laati-

misen jälkeen, oikeuden saatavuudella asianosaisten taloudellisten resurssien puitteissa ja sillä, että välimies-

menettely ei ole mahdollisesti ole sovelias forum hyvien pienien riitojen käsittelylle (Wilhemsson s. 411, 

422–423). Ks. myös KKO 1996:27, jossa kioskimyyntitoiminnan harjoittamisesta yhteistoimintasopimuksen 

Rautakirja Oy:n kanssa tehnyt henkilö ei ollut menestyksekäs väitteessään, että välityssopimusta koskeva so-

pimusehto oli kohtuuton liittymismaksun palauttamista ja 100.000 markan vahingonkorvausta koskevassa 

riita-asiassa. Ks. myös Debevoise & Plimpton LLP Protocol to Promote Efficiency in International Arbitra-

tion, jossa asianajotoimisto on sitoutunut menettelyn joutuisuutta lisääviin menettelytapoihin (haettu debe-

voise.com -sivustolta 22.4.2021). Myös yksityiset tahot tunnistavat tarpeen keventää välimiesmenettelypro-

sessia tietyissä tilanteissa. 
7 Esimerkiksi ICC International Court of Arbitrationin hallinnoimassa välimiesmenettelyssä viiveet välitys-

tuomion toimittamisessa sihteeristölle tarkastusta varten voivat johtaa välimiehen palkkion vähentämiseen 
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Välimiesmenettelyn kustannuksiin liittyy keskeisesti menettelyn kesto. Käytännössä laaja-

alaisen, kompleksisen riita-asian käsittelyssä välimiesmenettelyssä ei ole harvinaista kirjel-

möidä ennen asian suullista käsittelyä vähintään kaksi kierrosta, jolloin kantaja toimittaa 

ensin kannekirjelmän, vastaaja vastauksen siihen, kantajan tämän jälkeen lausuman ja lo-

puksi vastaaja lausuman. Pääasian ja siihen mahdollisesti liittyvien aineellisoikeudellisten 

esikysymysten lisäksi voi olla tarpeen kirjelmöidä myös prosessuaalisista kysymyksistä joh-

tuen välimiesmenettelyn prosessuaalisesta joustavuudesta eli siitä, että välimiesmenettelyn 

käytännön yksityiskohdat on mahdollista järjestää lukuisin eri tavoin. Monet välimiesme-

nettelyprosessin yksityiskohtiin liittyvät seikat kuten välimiesmenettelyn kieli tai kirjallisen 

todistajanlausuntojen käyttö ja se seikka, miten kirjallisia todistajanlausuntoja käytetään, 

voivat – hieman paradoksisesti välimiesmenettelyn kaltaisessa joustavassa menettelyssä – 

myös aiheuttaa erimielisyyttä ja kirjelmöinnin tarvetta. On hyvin mahdollista, että tällöin 

välimiesmenettely prosessuaalisesti mutkikkaammassa tai aineellisesti laajassa riita-asiassa 

vastaa kestoltaan oikeudenkäyntiä yleisissä tuomioistuimissa alioikeuden ja ensimmäisen 

muutoksenhakuasteen perusteella arvioituna. Myös valitusmahdollisuuden puuttuminen voi 

herkemmin johtaa ”jokaisen kiven kääntämiseen” varmuuden vuoksi, ja välimiesmenettelyn 

prosessuaalinen joustavuus puolestaan riitaan välimiesmenettelyprosessin yksityiskohdista. 

Tällöinkin välimiesmenettelyn kokonaiskestokin voi muodostua vertailukohteena olevaa 

prosessia yleisessä tuomioistuimessa vastaavaksi 2-3 vuodeksi. Todennäköisesti välimies-

menettely kuitenkin valitaan riidanratkaisukeinoksi sen muiden etujen vuoksi ja enemmän-

kin menettelyn kustannuksista ja kestosta huolimatta8. 

Yleisissä tuomioistuimissa on tyypillisesti mahdollista pyytää asiakirjojen salassapitoa ja 

asian käsittelyä istunnossa suljetuin ovin säädettyjen edellytysten täyttyessä. Liike-elämän 

riitaisuuksien salassapitointressi tyypillisesti johtuu liikesalaisuudesta tai muusta vastaa-

vasta yksityisen elinkeinoelämää koskevasta seikasta, jonka paljastuminen aiheuttaisi yhti-

ölle tai elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Mainittua tietoa sisältävien asiakirjo-

 

(tieto haettu 17.4.2021 sivustolta https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-court-announces-new-

policies-to-foster-transparency-and-ensure-greater-efficiency/). Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että insti-

tuuttien sääntöjen muuttaminen on joustavampaa kuin lainsäädännön muuttaminen, jolloin uusia ratkaisuja 

on tarpeen vaatiessa helpompi toteuttaa. Oma keskustelunsa on, onko välimiesmenettelylainkäytössä normi-

nantovallan ja menettelyjen sääntelyn painopiste siirtynyt muualle kuin (kansalliseen) lainsäädäntöön. Ks. 

Turunen s. 70. 
8 Ks. esimerkiksi välimiesmenettelyn käyttäjäkokemuksista Queen Mary University of London, School of In-

ternational Arbitration, International Arbitration Survey “International Arbitration Survey “Improvements 

and Innovations in International Arbitration”, 2015 s. 2. 
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jen salassapito ja istunnon toimittaminen suljetuin salassa pidettävää tietoa käsiteltäessä on 

mahdollista yleisissä tuomioistuimissa Suomessa9. Menettelyn yksityisyyttä arvioitaessa vä-

limiesmenettelyn etuna toki on se, että edes menettelyn vireilläolo ei välttämättä tule jul-

kiseksi tiedoksi. Institutionaalisessa välimiesmenettelyssä menettelyn salassapitovelvolli-

suus saattaa seurata suoraan välimiesmenettelysäännöistä10. Suomessa yleisessä tuomiois-

tuimessa riita-asian diaaritiedot – esimerkiksi asianosaisten yksilöimiseksi tarpeelliset tie-

dot, asian yksilöity laatu, asian käsittelyn vaihe – ovat julkisia tietoja11. Pörssilistautuneen 

yhtiön tiedonantovelvollisuudesta voi tosin seurata, että yhtiön on itse tiedotettava välimies-

menettelyn vireilläolosta. Välimiesmenettelyn yksityisyydestä luonteesta seuraa kuitenkin 

suoraan – käytännössä välimiesmenettelyn järjestämisestä yksityisessä paikassa – että ylei-

söä ei tule paikalle, ja menettelyn yksityiskohtien ja asiakirjojen salassapito vähintäänkin 

lähestyy automaatiota. 

Yksi välimiesmenettelyn merkittävä etu oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa verrat-

tuna on välimiesmenettelyn antama mahdollisuus asianosaisille osallistua riita-asian käsitte-

levän ja ratkaisevan kokoonpanon valintaan. Välimiesmenettely antaa asianosaisille mah-

dollisuuden valita riita-asian ratkaisijoiksi henkilöt, joiden tausta ja osaaminen antavat hyvät 

edellytykset ymmärtää kysymyksessä olevan riita-asian taustalla oleva liiketoiminnallinen 

konteksti sovellettavien oikeusohjeiden lisäksi. Tämä erityinen asiantuntemus ensinnäkin li-

sää osapuolten oikeusturvaa12. Erityisesti kansainvälisissä liikesuhteissa13 välimiesmenet-

tely antaa mahdollisuuden varmistua lisäksi siitä, että riita-asian ratkaiseva kokoonpanolla 

on riittävä kyky ymmärtää osapuolten mahdollisesti keskenään hyvinkin erilaisia liiketoi-

mintakulttuureita – ja lisäksi huomion voidaan ottaa prosessiin vaikuttavia käytännön seik-

koja kuten välimieskandidaattien kielitaito, toimipaikka ja työtilanne. 

 
9 Ks. laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 10 § ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 

20 kohta. 
10 Esimerkiksi FAI:n sääntöjen 51 § velvoittaa välimiesoikeuden pitämään välimiesmenettely ja välitystuo-

mio salassa. Sama sääntöjen kohta sisältää myös määräykset asianosaisten salassapitovelvollisuudesta määri-

tellyin poikkeuksin. 
11 Ks. laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 4 §. 
12 Asianosaisten oikeusturvan voidaan katsoa olevan välimiesmenettelyssä heikompi kuin oikeudenkäynnissä 

yleisessä tuomioistuimessa muun muassa välimiesmenettelyn nopeuden, hyvin rajoitetun muutoksenhaku-

mahdollisuuden, välimiesten ex officio -harkintavallan puuttumisen ja iura novit curia -opin lähtökohtaisen 

soveltumattomuuden takia. 
13 VML:n esitöissä on myös todettu välimiesmenettelyn erityinen merkitys riidoissa, joissa on kansainvälisiä 

liittymäkohtia (HE 202/1991 vp s. 3). 
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Tutkimusaiheen valinta. Jo ensimmäisissä kotimaisissa välimiesmenettelyä koskevissa tut-

kimuksissa on todettu, että välimiesmenettely ei tarjoa sellaisenaan samanlaisia takeita rii-

dan oikeasta ratkaisusta kuin valtiolliset tuomioistuimet, joissa asianosaisilla pääasiallisesti 

on muutoksenhakumahdollisuus. Välitystuomio on pätevä täyttäessään välimiesmenette-

lystä annetun lain kriteerit, joista suurin osa koskee välimiesmenettelyn ja annettavan väli-

tystuomion muodollisia seikkoja ja vain muutama sisällöllisiä seikkoja.14 Välimiesmenette-

lystä annettu laki myöhempänä tutkimuksessa selostettavan oikeuskäytännön valossa sallii 

välitystuomion moittimisen ainoastaan karkeiden puutteiden ja menettelyvirheiden johdosta 

minimioikeussuojatason turvaamiseksi. Karkeisiin virhetilanteisiin eivät esimerkiksi kuulu 

tapaukset, joissa välimiehet ovat soveltaneet aineellista oikeutta väärin, mikäli he kuitenkin 

sovelsivat oikeita oikeusohjeita.  

Välimiesmenettelystä annetun lain 40 §:ssä on säädetty välitystuomion mitättömyysperus-

teet. Pykälän mukaan välitystuomio on ensinnäkin mitätön, mikäli se on ristiriidassa Suomen 

oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa. Välitystuomio on kumottavissa mitättömänä myös, 

jos välimiehet ovat ratkaisseet kysymyksen, jota Suomen oikeusjärjestyksen mukaan ei tule 

ratkaista välimiesmenettelyssä, tai jos välitystuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei 

siitä käy ilmi mitä asiassa on tuomittu, tai mikäli välitystuomiota ei ole laadittu kirjallisesti 

tai välimiehet eivät ole sitä allekirjoittaneet. 

Välitystuomio on välimiesmenettelystä annetun lain 41 §:n nojalla puolestaan pätemätön, 

jos välimiehet ovat ylittäneet toimivaltansa, tai jos heitä ei ole asetettu asianmukaisessa jär-

jestyksessä, tai jos välimies on esteellinen lain 10 §:n mukaisesti eikä ole tuonut seikkaa ilmi 

ennen välitystuomion antamista, tai lisäksi mikäli välimiehet eivät ole antaneet asianosai-

selle tarpeellista tilaisuutta asiansa ajamiseen.15 

Yllä selostetut säädökset kuvaavat selvästi välitystuomion moite- ja mitättömyysperusteiden 

rajallisuutta. Niiden käsillä oleminen käytännössä edellyttää ilmeistä, raskasta menettelyvir-

 
14 Tirkkonen 1943 s. 275. 
15 Jako välitystuomion mitättömyys- ja pätemättömyysperusteisiin on kansainvälisesti arvioituna varsin poik-

keava. UNCITRAL:n mallilaki ei tunne tällaista jakoa vaan sääntelee ainoastaan välitystuomion kumoamis-

perusteista. UNCITRAL:in mallilain tarkoitus on tarjota yhtenäinen, kansainvälisesti hyväksyttyihin periaat-

teisiin perustuva malli kansalliseksi välimiesmenettelylainsäädännöksi (Holtzmann – Neuhaus, s. v-vi, 1). 

Harmonisoinnin tarve johtui erityisesti siitä, että usein kansalliset lait olivat usein epäsopivia kansainvälisiin 

tapauksiin nähden, ja lisäksi kansallisten lakien välillä oli merkittäviä eroavaisuuksia (Explanatory Note by 

the UNCITRAL Secretariat on the Model Law on International Commercial Arbitration, s. 1)  
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hettä. Moite- ja mitättömyysperusteet voidaan liittää niin sanottuun reiluusperiaatteeseen16 

eli siihen, että välimiesmenettelyn tulee olla paitsi muodollisesti asianmukainen myös 1ai-

dosti oikeudenmukainen riidanratkaisukeino. Välitystuomion rajalliset moite- ja mitättö-

myysperusteet tuovat kuitenkin ilmi, miten paljon välimiehillä on liikkumavaraa välimies-

menettelyn ja välitystuomion laadun suhteen. Välitystuomio ei ole lopullinen ratkaisu asi-

assa ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Asianosaiset näin ollen uskovat väli-

miehille laajat valtuudet antaessaan välimiesten johdettavaksi prosessin, jonka lopuksi an-

netaan asianosaisia sitova välitystuomio. 

Välimiehiin liittyvät prosessinedellytykset koskevat muun muassa välimiesten yleistä ja eri-

tyistä kelpoisuutta, heidän lukumääräänsä ja nimeämistapaansa.17 Välimiesten lukumäärä 

yleensä pohjautuu välityslausekkeeseen asianosaisten sopimuksessa, ja heidän nimeämista-

pansa joko välityslausekkeeseen tai välimiesmenettelyinstituutin sääntöihin. Välimiesme-

nettelystä annetun lain 8 §:n mukaan välimiehenä voi toimia täysi-ikäinen henkilö, joka ei 

ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole muutoinkaan rajoitettu. Nämä ovat vä-

limiehen yleiset kelpoisuusehdot. Välimiehen soveltuvuus käsillä olevan riita-asian ratkai-

sijaksi on välimiehen erityistä kelpoisuutta. Välimiesten erityiset kelpoisuusehdot ovat läh-

tökohtaisesti asianosaisten päätettävissä. Tällaiseksi erityiseksi kelpoisuusehdoksi voidaan 

katsoa asianosaisten välimieheltä edellyttämän koulutus- ja kokemustaustan lisäksi esimer-

kiksi välimiehen esteettömyys. 

Tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:n mukaan tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun 

ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin 

tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan 

tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan 

viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tar-

vittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Erityisalan asiantuntemusta vaativien tuomarinvir-

kojen kelpoisuusvaatimuksista voidaan säätää erikseen. Tuomarilla on lisäksi oltava maini-

tussa laissa tarkemmin määritelty kielitaito. Välimiehille ei ole asetettu samanlaisia pakotta-

via yleisiä kelpoisuusvaatimuksia. VML:n 8 §:n 1 momentin mukaan jos asianosaiset eivät 

 
16 Koulu 2007 s. 104. 
17 Männistö s. 198. 
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ole määränneet toisin, välimiehenä saa olla jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole kon-

kurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. 

Oikeudenkäymiskaaren 13 luku sisältää puolestaan säännökset tuomarin esteellisyydestä. 

Välimiesmenettelystä annetun lain 10 §:n mukaan välimies on asianosaisen vaatimuksesta 

julistettava esteelliseksi, jos hän olisi tuomarina ollut esteellinen käsittelemään asiaa, samoin 

kuin muunkin sellaisen seikan johdosta, joka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä 

välimiehen puolueettomuutta tai riippumattomuutta. Välimiesmenettelystä annetun lain 9 § 

asettaa välimiehelle velvollisuuden ilmoittaa seikoista, jotka vaarantavat hänen puolueetto-

muutensa tai esteellisyytensä. Käytännössä välimiesten on siis Suomessa täytettävä saman-

laiset tai tiukemmat erityistä kelpoisuutta koskevat ehdot kuin tuomarin.  

Välimiehen esteellisyyttä koskeva sääntely eroaa tuomarin esteellisyyttä koskevasta säänte-

lystä. Viimeiseksi mainittu on osittain pakottavaa sääntelyä. Tuomioistuin tutkii toimival-

tansa omasta aloitteesta, eikä esteellinen tuomari lähde tutkimaan asiaa. Tämän taustalla vai-

kuttaa tuomarin virkavastuu. Välimiehen esteellisyyttä koskeva sääntely taas asettaa pitkälti 

asianosaisille toimintavelvoitteen, ja välimiehen esteellisyys on pitkälti dispositiivista.18 Tä-

hän lähtökohtaan nähden VML:n sääntely aiheesta näyttäytyy jopa ristiriitaisena. VML:n 9 

§:n 1 momentin mukaan välimiehen tulee tehtävässään olla puolueeton ja riippumaton. Tätä 

seikkaa ei ole lainkohdan sanamuodon perusteella jätetty asianosaisten määrättäviksi.  

Käytännössä asianosaiset asettavat välimiehille tiukemmat vaatimukset kuin mitä yleisen 

tuomioistuimen tuomarille on asetettu. Asianosaiset voivat haluta välimieheksi joko juridii-

kan tai muun alan erityisasiantuntijan. Asianosaiset ovat voineet sopia esimerkiksi sopia vä-

limieheltä edellytettävästä työkokemuksesta tai muusta erityiskokemuksesta, koulutuksesta 

tai kielitaidosta. Välimies voi olla jopa nimetty välityssopimuksessa. Mahdollisuus valita 

välimies tai välimiehet on välimiesmenettelyn merkittävimpiä etuja välitystuomioiden lähes 

maailmanlaajuisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon rinnalla. 

Välimiehen kelpoisuus tehtäväänsä ja välimiehen toiminta tehtävässään ovat yhteydessä vä-

limiesmenettelyn päämäärän, täytäntöönpanokelpoisen välitystuomion, saavuttamiseen. 

Aiemmin todetusti ainoastaan raskaat menettelyvirheet antavat perusteen poiketa välitystuo-

mion lopullisuudesta. Välimiesmenettelyn legitimiteetti riidanratkaisukeinona on siten pit-

 
18 Lindholm s. 201-202. 
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kälti riippuvainen välimiehen toiminnasta. Välimies huolehtiessaan tehtävästään asianmu-

kaisesti varmistaa, että välimiesmenettelyssä toteutuu sekä menettelyllinen että aineellinen 

oikeus. Huolimatta välimiehen keskeisestä roolista välimiesten asemasta, oikeuksista tai vel-

vollisuuksista ei ole säädetty New Yorkin konventiossa. Myös kansalliset välimiesmenette-

lystä annetut lait käytännössä vaikenevat, kun kysymys on välimiehen roolista, välimiehen 

ja asianosaisten suhteesta tai luo sopimussuhdetta tai muuta suhdetta välimiehen asianosais-

ten välille. Myöskään UNCITRAL:in mallilaissa ei ole säännöksiä välimiehen ja asianosais-

ten suhteesta. Välimiesmenettelyinstituuttien välimiesmenettelysäännöissä, jotka ovat mer-

kittävä soft law -sääntelyn lähde välimiesmenettelyissä, välimiehille on tyypillisesti asetettu 

erilaisia velvoitteita kuten riippumattomuuden ja esteettömyyden säilyttäminen, asetettujen 

aikataulujen noudattaminen ja salassapitovelvollisuus. Niissä tyypillisesti myös asetetaan 

välimiehen palkkion perusteet, ja joissakin tapauksissa myös säädellään välimiehen vas-

tuuta. Välimiesmenettelyinstituuttien säännöistä ei kuitenkaan löydä perustaa välimiehen ja 

asianosaisten väliselle suhteelle, eikä myös kokonaisvaltaista perustaa välimiehen oikeuk-

sille ja velvollisuuksille. 19 

Oikeuskirjallisuudessa on kuvattu välimiehen ja asianosaisten välistä suhdetta useilla ta-

voilla. Yksi teoria näkee välimiehen ja asianosaisten suhteen sopimusperusteisena. Tällöin 

katsotaan, että välimies ja asianosaiset tekevät keskenään erillisen sopimuksen, jonka perus-

teella välimies ottaa tehdäkseen määritellyn tehtävän, jota vastaan hän saa palkkion, asian-

osaisten yhteistyön ja myös vastuunrajoituksen sovitulla tavalla. Toinen lähestymistapa hah-

mottaa välimiehen ja asianosaisten välisen suhteen välimiesmenettelyn paikan kansalliseen 

lakiin perustuvaksi. Tämän lähestymistavan mukaan välimiehen asema, oikeudet ja velvol-

lisuudet seuraavat suoraan laista samanlaisella tavalla kuin kansallisen yleisen tuomioistui-

men tuomarin. Ajoittain on pohdittu sitäkin, voisiko välimiehen asemaa arvioida päämies-

avustaja -rooliin liittyvien avustajan ammatillisten ja eettisten velvollisuuksien kautta tai toi-

saalta muuhun asiantuntijan toimeksiantosuhteeseen verraten. Esimerkiksi asianajajia kos-

keva sääntely kuitenkin käsittelee päämiehen ja avustajan suhdetta, eikä siitä saa johtoa vä-

limiehenä toimimiseen. Edellä mainittujen isäksi oikeuskirjallisuudessa on esitetty hybridi-

 
19 Born s. 2107–2108. Born selostaa, että UNCITRAL:in mallilain välimiehen asemaa koskevat säännökset 

rajoittuvat käsittelemään välimiehen riippumattomuutta ja esteettömyyttä sekä menettelyllistä oikeudenmu-

kaisuutta välimiesmenettelyn aikana. Mainittujen säännösten fokus on enemmänkin asianosaisten oikeuksissa 

ja asianosaisten oikeuksissa erityisesti toisiinsa nähden eikä niinkään välimiehen oikeuksissa ja velvollisuuk-

sissa. 
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malli, joka yhdistää niin kutsutut sopimus- ja lakiteoriat.20 Viimeksi mainittu on tullut suo-

situksi, sillä moderni oikeus tunnistaa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä ja myös niiden 

toimittamisessa sekä sopimusteorian että lakiteorian elementtejä. Tällöin sopimuksella on 

syntynyt ”private justice system”, yksityinen lainkäyttöjärjestelmä.21 

Prosessilajina välimiesmenettelyssä korostuu asianosaisten määräämisoikeus.22 Oikeuskir-

jallisuudessa on kirjoitettu paljon välimiehen ja asianosaisten välisestä suhteesta asianosais-

ten autonomian tai välimiehen prosessinjohtovaltuuksien näkökulmasta. Asianosaisten au-

tonomia ja välimiehen prosessinjohtovaltuudet voidaan nähdä vastakkaisina tekijöinä, ja nii-

den oikeaa painottamista voidaan pitää eräänä välimiesmenettelyoikeuden ikuisuuskysy-

myksenä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että ongelman taustalla on kysymys siitä, mihin 

välimiehen asema välimieslainkäytössä perustuu23.  

Varhaisessa kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, onko välitysso-

pimus yksityisoikeudellinen vai prosessuaalinen sopimus. Käytännössä tarkastelussa oli 

sama kysymyksenasettelu kuin aiemmin todettu. Välityssopimuksen tulkitsemisesta yksi-

tyisoikeudelliseksi sopimukseksi Tirkkonen katsoi seuraavan, että välimiesmenettelyn ”oi-

keussuojatoiminta” oli asianosaisten väliseen sopimukseen perustuvaa ja sen seurauksena 

laadultaan yksityisoikeudellista. Yleensä prosessuaalista sopimusta koskevissa määritel-

missä korostui puolestaan se, että kysymyksessä oli lailla järjestetty menettely. Jos välitys-

sopimus oli prosessuaalinen sopimus, silloin myös välimiesmenettely oli prosessia.24  

Mainitussa kysymyksenasettelussa pohditaan käytännössä siitä, onko välimies riidanratkai-

supalvelua toimeksiantosuhteessa tarjoava yksityinen palveluntarjoaja vai onko välimiehen 

 
20 Born s. 2108–2109, 2113-2114, 2116. Born toteaa, että poikkeusluontoisesti muutamien asianajajia valvo-

vien tahojen sääntöihin saattaa sisältyä eettisisiä sääntöjä välimiehinä toimiville jäsenille. Näin on esimer-

kiksi Italiassa sekä Yhdysvalloissa Kalifornian ja Pohjois-Carolinan osavaltioissa. 
21 Lew Mistelis Kröll, s. 80. 
22 Tämä on todettu jo varhaisessa kotimaisessa välimiesmenettelyä koskevassa kirjallisuudessa, ks. esimer-

kiksi Tirkkonen 1943 s. 216. 
23 Koulu 2012 s. 181. 
24 Tirkkonen 1974 s. 116–117. Tirkkonen selostaa oikeuskirjallisuudessa käytyä keskustelua ja toteaa, että 

kysymys on teoreettinen. Tirkkonen vaikuttaa olevan kannalla, että välimiehet eivät käytä valtiolle kuuluvaa 

tuomiovaltaa, jos katsotaan, että tuomiovallan käyttäminen on julkisen viranomaisen toimintaan, ja että väli-

miehet ratkaisevat yksityishenkilöinä oikeusriitoja perustaen toimivaltansa asianosaisten tahtoon. (Termit 

prosessi ja prosessuaalinen ymmärrettäneen nykyään eri tavalla ja niin, että ne kattavat myös muiden kuin 

julkisten toimijoiden hallinnoimat prosessit). 
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tehtävä lakiin perustuva, yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävää muistuttava lainkäyttö-

tehtävä.  

Tutkimuksellinen viitekehys. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on välimiehen asema tai 

laajemmin ilmaistuna välimieslainkäytön oikeudellinen perusta. Välimiehen oikeudellista 

asemaa ei ole käsitelty laajasti oikeuskirjallisuudessa huolimatta aiheen perustavanlaatui-

suudesta. Välimiehen asemasta on kylläkin kirjoitettu artikkeleita, ja alan monografiat saat-

tavat sivuuttaa sitä lyhyesti. Välimiehen toimivallasta on kirjoitettu Ruotsissa väitöskirja yli 

kaksikymmentä vuotta sitten (Schölström: The Arbitrator’s Mandate, 1998). Aiempi tutki-

mus on kuitenkin käsitellyt laajastikin asianosaisautonomiaa välimiesmenettelyssä tai kään-

teisesti välimiehen prosessinjohtovaltuuksia, jotka ovat läheisiä teemoja. Mainituista syistä 

tutkimuksellinen kiinnostus aiheeseen on perusteltua. 

Välimiesmenettelyoikeutta koskeva tutkimus voidaan jaotella ainakin kolmeen keskustelu-

suuntaukseen eli diskurssiin, joista ensimmäinen painottuu konfliktiteoriaan, toinen väli-

mieslainkäytön lainopilliseen tutkimukseen ja kolmas käytännön toimijoiden keskuste-

luun25. Viimeisin erityisesti keskittyy välimieslainkäytössä havaittujen käytännön ongel-

mien pohtimiseen ja hyvien käytänteiden etsimiseen.  

Välimiesmenettelyoikeuden lainopillinen tutkimus on kysymyksenasettelultaan ja argumen-

taatioltaan prosessioikeudellistunut mahdollisesti johtuen aineen varhaisen tutkimuksen 

kiinnekohdista prosessilakiin ja prosessioikeuden tutkimukseen.26 Tämäkin tutkimus on pro-

sessioikeudellinen, ja teoreettisesta tutkimuskysymyksestä pyritään johtamaan vastauksia 

käytännönläheisempiin prosessuaalisiin ongelmiin. 

1.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Metodi. Tutkielma edustaa metodiltaan lainopillista tutkimusta. Tutkielmassa pyritään siis 

systematisoimaan ja tulkitsemaan oikeusjärjestelmän sisältöä sellaisena kuin se on tutkiel-

 
25 Koulu 2009 s. 88–99. 
26 Koulu 2009 s. 90. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös käyty mielenkiintoinen keskustelu siitä, 

tuleeko välimiesmenettelyoikeuden tutkijan suhtautua välimiesmenettelyyn positiivisesti, ks. Turunen s. 78 ja 

siinä viitattu Lakimiehessä julkaistu keskustelu. Kun kysymys on tieteellisestä tutkimuksesta, helppo vastaus 

on, että tutkimuksen voidaan aina edellyttää tieteellisestä asennetta ja esimerkiksi tuloksien raportoimista tie-

teeltä odotettavien kriteerien mukaisesti. Muita vaatimuksia tutkijan asenteen osalta lienee vaikeampi perus-

tella. 
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maa kirjoitettaessa voimassa. Lainopilla on yhteys lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön, 

mutta sen erottaa näistä tieteellinen asenne, johon erityisesti liittyy tutkimuksen tulosten 

kontrolli27. Lainopilliseen tutkimukseen kuuluu aiemmin todettujen normatiivisten totuuk-

sien toistaminen, jonka yhteydessä tutkija voi samalla uudistaa ja täsmentää niiden sisältöä.28 

Käsillä olevassa tutkimuksessa lainopillinen metodi on käytännössä tarkoittanut, että tutki-

muksessa on ensin selvitetty välimieslainkäytön oikeudellisten perusteiden selvittämiseen 

parhaiten soveltuvat lähteet niin virallislähteiden, oikeuskäytännön kuin oikeuskirjallisuu-

denkin osalta. Seuraavaksi lähteitä tulkitsemalla ja keskenään vertailemalla on pyritty johta-

maan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Välimieslainkäytön tutkimuksessa ja myös tässä tut-

kielmassa lisäksi soft law -aineisto on korostuneessa asemassa. Soft law -aineistolla on ollut 

merkittävä harmonisoiva vaikutus alalla, ja se monilta osin myös ilmentää alan vallitsevia 

parhaita käytänteitä29. 

Välimieslainkäytön tutkimus eroaa muusta oikeustieteellisestä tutkimuksesta siinä, että tut-

kimuksen käytössä on välimiesmenettelyn yksityisyyden vuoksi huomattavasti vähemmän 

tietoa varsinaisesta tutkimuskohteesta (välimiesmenettelyjen käytännön toimittamisesta) 

kuin olisi esimerkiksi siviiliprosessia yleisissä tuomioistuimissa tutkittaessa. Ala sijoittuu 

mielenkiintoisella tavalla prosessioikeuden ja sopimusoikeuden väliin, ja tutkimuskysymyk-

sestä riippuu, korostuuko toinen oikeudenaloista enemmän.  

Rakenne. Tutkielma jakautuu johdannon jälkeen kolmeen pääjaksoon. Tutkielma alkaa joh-

danto-osiolla, jossa lukija johdatetaan tutkimuksen aihepiiriin ja jossa selostetaan tutkimuk-

sen toteutustapa. 

 
27 Aarnio 1988 s. 53–54. Aarnio kuvaa tieteen tuloksia kontrolloiduiksi hypoteeseiksi oletuksien, mielipiteiden 

tai arvausten sijaan, sillä niihin liittyy tieteen systemaattisuus, johdonmukaisuus, intersubjektiivisuus, objek-

tiivisuus, täsmällisyys ja asiallisuus – toisin sanoen tietyt metodiset takeet. 
28 Kaisto s. 344. 
29 Soft law -aineistolla tarkoitetaan aineistoa, joka ei ole suoraan oikeudellisesti velvoittavaa, mutta voi tulla 

oikeudellisesti velvoittavaksi. Soft law -aineistoa ovat esimerkiksi välimiesmenettelyinstituuttien välimiesme-

nettelysäännöt, joiden soveltamisesta asianosaiset voivat sopia. Välimiesmenettelyinstituuttien lisäksi väli-

miesoikeuden alalla monet toimijat – kuten kansainvälinen asianajajaliitto IBA ja Yhdistyneiden kansakun-

tien (YK) alainen kansainvälistä kauppaa edistämään pyrkivä järjestö UNCITRAL – ovat kodifioineet käy-

tännön menettelysuosituksia moniksi ohjeiksi, joilla on käytännössä ollut välimiesmenettelyoikeuden alalla 

merkittävä menettelytapoja yhtenäistävä ja siten jopa asianosaisten oikeusturvaa parantava vaikutus. Asian-

osaiset voivat sopia näidenkin ohjeiden soveltamisesta välimiesmenettelyssä tai välimiesoikeus voi ehdottaa 

tätä ja päättää niiden soveltamisesta, jos välimiehellä on tähän toimivalta. 
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Ensimmäisessä pääjaksossa tarkasteluun otetaan toisaalta välimieslainkäytön teoreettinen 

viitekehys ja toisaalta se, minkälaiseksi riidanratkaisukeinoksi välimiesmenettely on käytän-

nössä muodostunut. Jakso alkaa yleisestä katsauksesta lainkäytön – etenkin siviiliprosessin 

– tarkoitukseen ja funktioihin. Tämän jälkeen huomio kiinnitetään välimieslainkäytön sijoit-

tamiseen riidanratkaisukeinojen kenttään. Jaksossa tarkasteluun otetaan myös välimieslain-

käyttö käytännössä – paljonko sitä käytetään, minkälaisissa asioissa sitä käytetään ja lopuksi 

miksi välimiesmenettely valitaan riidanratkaisukeinoksi ja mihin välimiesmenettelyn piir-

teisiin sen käyttäjät erityisesti kiinnittävät huomiota. Jakson lopuksi tarkastellaan vielä sitä, 

mitä välimiehiksi päätyvistä henkilöistä tiedetään. Ovatko heidän taustansa yhteneviä? 

Toisessa pääjaksossa tarkasteluun otetaan välimieslainkäytön oikeudellinen perusta tarkem-

min. Jakso alkaa johdattelevasta alajaksosta, jossa lukijalle selostetaan välimieslainkäytön 

perustana oleva oikeudellinen kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntökehys. Tämä kehys 

ei kuitenkaan anna selvää vastausta kysymykseen siitä, mihin välimiehen asema lainkäyttä-

jänä perustuu. Toisessa alajaksossa käydään läpi oikeuskirjallisuudessa esitetyt teoriat ai-

heesta ja aiheesta löytyvää kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Tarkempi katsaus luodaan vielä 

kotimaiseen oikeuskirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön. Pääjakso päättyy kappaleeseen, jossa 

arvioidaan, mitä vaihtoehtoa välimieslainkäytön perustana on pidettävä välimieslainkäyt-

töön parhaiten istuvana teoriana. Omassa alajaksossaan tutkitaan välimiessopimusta, johon 

välimiehen toimivallan on aiemmassa pääjaksossa päätelty osittain perustuvan.  

Kolmannessa pääjaksossa tarkastellaan välimiehen toimintaa välimiesmenettelyn ohjaajana. 

Pääjaksossa tarkastellaan ensin kysymystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat välimiehen toimin-

taan ohjaavasti. Seuraavaksi tarkasteluun otetaan oikeuskirjallisuudessa runsaasti kiinnos-

tusta herättänyt kysymys välimiehen prosessinjohtovelvollisuuksista ja -oikeuksista, mitä 

teemaa on käsitelty myös muutamassa oikeuskirjallisuudessa mielenkiintoa herättäneessä 

pohjoismaisessa ennakkoratkaisussa. Mitä välimiehen prosessinjohdolta voidaan edellyttää? 

Mitä siltä on käytännössä edellytetty oikeuskäytännön valossa? Pääjaksossa tarkastellaan 

myös kysymystä siitä, miten itsenäiseen oikeudelliseen harkintaan välimies saa ryhtyä me-

nettelyllisissä ja aineellisoikeudellisissa kysymyksissä. Jaksossa pohditaan myös, ovatko 

aiempien jaksojen johtopäätökset linjassa sen kanssa, miten asianosaisten määräämisvalta 

tai autonomia ja välimiehen prosessinjohto asettuvat käytännössä toisiinsa nähden. Jakson 

lopussa vielä tarkastellaan välimiehen asemaa sovinnollisen ratkaisun mahdollisuuden 



 
 

 

 

 

13 

selvittämisessä. Onko välimiehelle velvollisuus edistää sovinnollisen ratkaisun syntymistä? 

Voiko välimies jopa toimia sovittelijana?  

Tutkielma päättyy loppupäätelmäjaksoon, jossa kootaan tutkimuksessa tehdyt havainnot ja 

tulkintasuositukset. Jaksossa tiivistetään tutkielman vastaus oikeuskirjallisuudessa paljon 

huomiota saaneeseen kysymykseen siitä, kuka lopulta johtaa välimiesmenettelyprosessia. 

Rajaukset. Tutkimus koskee kaupallista välimiesmenettelyä, jota tarkastellaan sekä kansal-

lisella että kansainvälisellä tasolla. Tutkimuksessa ei siis ole tarkasteltu niin kutsuttua legaa-

lista välimiesmenettelyä, josta yksi esimerkki on osakeyhtiönlain tarkoittama vähemmistö-

osakkeiden lunastamista koskeva välimiesmenettely (osakeyhtiölaki 18 luku 3 §). Johtopää-

tökset legaalisen välimiesmenettelyn kohdalla saattavat joiltakin osin erota tässä tutkimuk-

sessa esitetystä, sillä legaalisissa välimiesmenettelyissä valtiovalta on tehnyt päätöksen eräi-

den riitaisuuksien ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. 

Terminologia. Välimiesmenettelyoikeuden kotimaista terminologiaa voidaan moittia ensin-

näkin epäjohdonmukaisuudesta. Välimiesmenettelyoikeudessa ja käytännön oikeuselämässä 

yleisesti käytetyt termit välityskelpoisuus, välityssopimus ja välitystuomio eivät ole johdon-

mukaisia termiin välimiesmenettely nähden. Johdonmukaisempia olisivat ”välimiesmenet-

telykelpoisuus”, ”välimiesmenettelysopimus” ja ”välimiestuomio” tai ”välimiesmenettely-

tuomio”. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta käytettiin instituutin 1993 vuoden 

säännöissä nimeä Keskuskauppakamarin välityslautakunta, mikä nimi on myöhemmin vaih-

tunut Keskuskauppakamarin välimieslautakunnaksi. ”Välityksellä” onkin muu vakiintunut 

merkitys suomen kielessä, eikä se kuvaa välimiesmenettelyä onnistuneesti.  

”Välimiesmenettelyä” voidaan moittia termin sukupuolittuneisuuden vuoksi. Kansainväli-

sesti välimiesmenettely tunnetaan neutraaleilla nimillä; esimerkiksi englanniksi välimiesme-

nettely on “arbitration”, ranskaksi “arbitrage”, espanjaksi ”arbitraje”, venäjäksi ”ar-

bitražnaja”, saksaksi “Schiedsverfahren” ja ruotsiksi ”skiljeförfarande”. Kansainvälinen 

käytäntö voisi puoltaa ”arbitraatiota”, jota oikeuselämässä ajoittain käytetäänkin, mutta sitä 

voidaan moittia vierasperäisyydestä. Saksan- ja ruotsinkieliset välimiesmenettelyä kuvaavat 

sanat viittaavat “eroon” ja “menettelyyn”. Termi ”välitysmenettely” olisi toki lähellä Suo-

men oikeusjärjestykselle läheisten Saksan ja Ruotsin oikeusjärjestysten terminologiaa, mutta 

ylempänä todettu harhaanjohtavuus puhuu sitä vastaan. 
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Välimiesmenettely on nykyään oikeuskirjallisuudessa vakiintunut termi samoin kuin termit 

välityssopimus ja välitystuomio. Tutkielmassa käytetään vakiintunutta terminologiaa. Ter-

minologiaan on mahdollista kiinnittää huomiota esimerkiksi välimiesmenettelystä annettua 

lakia ja instituuttien välimiesmenettelysääntöjä uudistettaessa.  

Lähteet. Kirjallisuuden rooli lähteenä on korostunut tutkimuksessa teoreettispainotteisesta 

tutkimuskysymyksestä johtuen. Käytettyihin kirjallisuuslähteisiin kuuluu myös merkittä-

vissä määrin ulkomaista aineistoa, sillä tutkimuksen aiheesta löytyvä kotimainen materiaali 

on määrällisesti rajoittunutta. Välimiesmenettely soveltuu erityisen hyvin kansainvälisten 

kaupallisten riitojen käsittelyyn, joten jo tutkimuksen alasta seuraa, että aihe ei ole kansalli-

seen oikeuteen sidottu, vaan kansainvälisen aineiston merkitys on enemmänkin korostunut. 

Erityistä huomiota tutkimuksessa on kiinnitetty UNCITRAL:in mallilakiin, sillä hyvin mah-

dollista on, että Suomen välimiesmenettelylainsäädäntö uudistetaan vastaamaan mallilakia. 

Aiemmin mainittujen lähteiden lisäksi tulkinnallista apua on myös haettu kotimaisista ja ul-

komaisista oikeustapauksista. 

Soft law -sääntelyllä on jo aiemmin todetusti erityinen asema välimiesmenettelyissä ja eten-

kin kansainvälisissä välimiesmenettelyissä alan harmonisoimisen ja parhaiden käytänteiden 

ilmentämisen vuoksi. Tämän vuoksi tutkimuksessa on huomioitu muun muassa välimiesme-

nettelyinstituuttien sääntöjä. Välimiesmenettelyinstituuteilla on ollut merkittävä rooli alan 

eteenpäin viemisessä, ja instituuttien välimiesmenettelysääntöjä kehitetään jatkuvasti käyt-

täjäkokemuksen laadun varmistamiseksi. Tutkimuksessa on myös käsitelty kansainvälisten 

organisaatioiden kuten UNCITRAL:in ja IBA:n kansainvälisiin kaupallisiin välimiesmenet-

telyihin liittyviä ohjeita.  
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2 VÄLIMIESLAINKÄYTÖN VIITEKEHYS JA KÄYTÄNTÖ 

2.1 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perustasta ja funktiosta 

Välimiesmenettely on riidanratkaisukeinona eräs lainkäytön ilmentymä. 

Oikeuskirjallisuudessa välimiesmenettely on ajoittain luokiteltu osaksi vaihtoehtoista riidan-

ratkaisua (”alternative dispute resolution”, ADR), joka on kansainvälinen yleisnimitys yleis-

ten tuomioistuinten ulkopuolisille riidanratkaisukeinoille.30 Toisaalta oikeuskirjallisuudessa 

on esitetty, että vaikka ADR määritelläänkin vastakohtaisuudella oikeudenkäyntiin yleisissä 

tuomioistuimissa, välimiesmenettely tämän kriteerin täyttämisestä huolimatta eroaa olennai-

sesti muista ADR-menettelyistä. Erottavia tekijöitä ovat se, että välimiesmenettely on pois-

sulkeva vaihtoehto oikeudenkäynnille yleisessä tuomioistuimessa, mitä muut ADR-

menettelyt eivät ole. Välitystuomiota on kuitenkin mahdollista moittia myöhemmin tuomio-

istuimessa. Yleisillä tuomioistuimilla on lisäksi erilaisia välimiesmenettelyä tukevia ja avus-

tavia tehtäviä. Välimiesmenettelyn on näistä syistä katsottu istuvan huonosti vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun määritelmään, ja että sen osalta kysymys on enemmänkin esimerkiksi ”yksi-

tyisestä oikeudenhoidosta”.31 

Tuomioistuimia on oikeuskirjallisuudessa kutsuttu lainkäyttöä harjoittavaksi julkisoikeudel-

liseksi oikeussubjektiksi, joka on organisoitu (hallinnollisesti) tuomioistuinlaitokseksi. Asi-

anosaiset edellyttävät tuomioistuimelta toimenpiteitä tuomioistuimessa vireillä olevan asian 

käsittelemiseksi laillisessa järjestyksessä ja ratkaisemiseksi vallitsevan lain sisällön mukai-

sesti, ja toisaalta tuomioistuimella on oikeus viedä vireillä olevaa asiaa eteenpäin ja ratkaista 

se. Toisaalta asianosaisilla on velvollisuus alistua oikeudenkäyntiin ja tuomioon.32  

 
30 Esimerkiksi Hietanen-Kunwald ja Koulu teoksessa Prosessioikeus s. 1334–1335. 
31 Koulu 2016 s. 22, 25–26. Välimiesmenettely ei kuulu vaihtoehtoiseen ”konfliktinratkaisuun” piiriin sa-

malla tapaa kuten sovittelu, ks. Ervo s. 661–662.  
32 Ks. Tirkkonen 1974 s. 102, Lappalainen 1995 s. 97. Ne bis in idem-, res judicata- ja lis pendens -periaat-

teista tyypillisesti seuraa riita-asiassa, että asia voidaan käsitellä kertaalleen yleisissä tuomioistuimissa, jonka 

oikeudenkäynnin lopputulos on lopullinen, ja asia ei voi olla samanaikaisesti vireillä eri tuomioistuimissa. 

Mainitut periaatteet tarkoittavat ”ei kahdesti samassa [asiassa]”, tuomion oikeusvoimavaikutusta ja vireil-

läolovaikutusta. Nämä periaatteet vaikuttavat myös välimieslainkäytössä. Oikeuskirjallisuudessa on myös 

katsottu, että asian tultua vireille välimiesmenettelyssä samaa asiaa ei voida ottaa tutkittavaksi toisessa väli-

miesmenettelyissä. Vireillä oleva välimiesmenettely siis aiheuttaa lis pendens -vaikutuksen. Lisäksi oikeus-

kirjallisuudessa on katsottu, että asian käsittelyä välimiesmenettelyssä ei voida jatkaa samalla, kun asia on 
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Mikään lainkäyttö ei ole itsetarkoituksellista. Lainkäytön tarkoitus on varmistaa aineellisen 

oikeuden toteutuminen. Oikeuskirjallisuudessa on kuvattu, että aineellisen oikeuden nor-

mien tavoitteet eivät täyttyisi, jos niiden sisältämiä sanktioita ei voitaisi tarvittaessa toteuttaa 

pakkokeinojen kautta. Oikeudenkäynnit vastaavat tähän tarpeeseen. Prosessioikeudellisessa 

tutkimuksessa huomioidaan lainkäytön yhteiskunnallinen tehtävä. Prosessioikeus tarkaste-

lee toisaalta eri prosessilajeja instituutioina ja toisaalta käytännön tuomitsemistoimintaa. Si-

viiliprosessilla on perinteisesti oikeuskirjallisuudessa nähty olevan ainoastaan oikeussuoja-

funktio eli oikeussuojan antaminen menettelyn asianosaisille.33  

Toisaalta siviiliprosessin funktiona voidaan nähdä oikeusrauhan palauttaminen ja oikeudel-

lisen turvallisuuden ylläpito myös yleisemmällä tasolla. Lainkäytöllä on oikeuskirjallisuu-

dessa esitetty olevan myös yhteiskuntafunktio, joka siviiliasioiden osalta tarkoittaa sanktioi-

den toteuttamisesta loukatun hyödyksi, mutta niin, että sanktioilla on samalla yleinen käyt-

täytymistä ohjaava vaikutus. Lainkäytön ohjausfunktio puolestaan tarkoittaa prosessin ma-

teriaalisen oikeuden normeja vahvistavaa ja käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta siten, että 

ihmiset käyttäytyvät niiden seurauksena aineellisten oikeusnormien mukaisesti. Ohjausfunk-

tiosta käytetään myös termiä sanktiomekanismiteoria, joka katsoo lainkäytön ohjausfunktion 

vaikuttavan käyttäytymiseen enemmänkin pakon ja sanktion kuin moraalisen velvollisuuden 

kautta. Tällöin preventiivinen vaikutus kohdistuu myös laajemmin yhteiskuntaan yksityisten 

tahojen lisäksi. Ohjausfunktiota on kritisoitu utilitarististen tavoitteiden painottamisesta ja 

prosessin arvon aliarvostamisesta. Esimerkiksi oikeudenkäynneissä sovellettu todistus-

taakka ei istu käsitykseen, että oikeudenkäynnissä edistettäisiin laajempia, yhteiskunnallisia 

tavoitteita. Ohjausfunktiota on pidetty kyseenalaisena myös yksittäistapauksissa, sillä pro-

sessioikeudelliset normit eivät estä riitelyä tuomioistuimien ulkopuolella.34 

Oikeuskirjallisuudessa on myös nostettu esiin oikeudenkäyntien konfliktinratkaisufunktio. 

Tällöin tarkastelun keskiöön tulee ensisijaisesti asianosaisten välinen konflikti eikä itse pro-

 

otettu tutkittavaksi yleisessä tuomioistuimessa. Asian vireilläolo yleisessä tuomioistuimessa aiheuttaa näin 

ollen myös lis pendens -vaikutuksen vireillä olevaan välimiesmenettelyyn nähden (ks Peltonen s. 315). 
33 Virolainen ja Vuorenpää teoksessa Prosessioikeus s.71–73. 
34 Virolainen ja Vuorenpää teoksessa Prosessioikeus s. 73–77. Muun muassa R.A Wreden, Tauno Tirkkosen, 

Tauno Ellilän, Jouko Halilan ja Erkki Havansin selostetaan edustavan kantaa, jonka mukaan oikeussuojan 

antaminen on siviiliprosessin ainoa funktio. Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että lainkäytöllä on sekä 

oikeussuoja- että ohjaustehtävä, joista jälkimmäisen on katsottu olevan myös yksittäisissä lainkäyttötapauk-

sissa (Virolainen 1974 s. 86) tai lähinnä lainsäädäntötasolla (Leppänen s. 39). Leppäsen mukaan siviiliproses-

silla voidaan katsoa olevan lisäksi konfliktinratkaisutehtävä (Leppänen s. 38–39). 
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sessi. Konfliktinratkaisufunktio tukee käsitystä, että asianosaisille tulisi antaa mahdollisim-

man suuri määräysvalta prosessista, jolloin he todennäköisimmin kokevat lainkäytön myös 

oikeudenmukaiseksi. Asianosaisten määräysvallalla voidaan nähdä paitsi aineellinen myös 

psykologinen merkitys.35 

Yllä selostetusti lainkäytön funktio siviiliasiassa voidaan joko määritellä niin, että se vastaa 

ainoastaan kulloinkin käsillä olevassa asiassa asianosaisten tarpeeseen saadaan asiaan rat-

kaisu tai ratkaista konflikti tyydyttävällä tavalla, tai niin, että lainkäytöllä on myös yksittäistä 

asiaa laajempi merkitys tai vaikutus. Yleisissä tuomioistuimissa toisaalta sovinnon edistä-

minen ja toisaalta tuomioistuinsovittelu ovat saaneet merkittävän aseman, minkä voidaan 

katsoa tarkoittavan, että konfliktinratkaisufunktion asema on korostunut yleisissä tuomiois-

tuimissa36. Toisaalta lainkäyttö yleisissä tuomioistuimissa tuottaa ennakkoratkaisuja, joilla 

on merkitystä neuvottelutilanteissa. Riitoja sovitaan merkittävissä määrin myös neuvotte-

luissa ennen minkään varsinaisen riidanratkaisukeinon käyttöä37. Kaikki lainkäyttöratkaisut 

eivät kuitenkaan ole merkittäviä ohjausfunktion näkökulmasta, ja ohjaavat ratkaisut lienevät 

useimmiten muutoksenhaku- tai ennakkoratkaisutuomioistuimen ratkaisuja. 

Siviiliprosessin laajimmin myönnetty funktio on oikeussuojafunktio, joka on kiistattomasti 

hyvin keskeisessä roolissa kaikessa lainkäytössä. Tietyissä prosessilaaduissa konfliktinrat-

kaisufunktio luontaisesti korostuu. Selvänä on pidettävä myös, että eräät, yksittäiset ratkaisut 

saavat käytännössä muitakin riitaisuuksia ja neuvotteluita ohjaavan vaikutuksen. Tämä vai-

kutus ei kuitenkaan koske kaikkia lainkäyttöratkaisuja, ja näin pohdittavaksi tuleekin, voiko 

yksittäisen lainkäyttöasian funktio olla laajemman ohjauksen (ratkaisulinjan) tuottaminen. 

Yksityinen välimieslainkäyttö ei tyypillisesti tuota tällaisia ratkaisuja.    

Oikeuskirjallisuudessa usein keskustellaan välimiesmenettelyä koskevien tuomioistuinrat-

kaisujen osalta myös siitä, ovatko ne ratkaisulinjaltaan välimiesmenettelyt riidanratkaisukei-

nona tunnustavia ja niitä tukevia eli niin sanotusti ”pro arbitration” vai puuttuvatko ne vä-

 
35 Lindell s. 24–25. 
36 Koulu 2006 s. 42. 
37 Esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskien ohjeiden mukaan asianajajan on arvi-

oitava tehtävän kuluessa, onko asiassa mahdollisuutta sovinnolliseen ratkaisuun tai vaihtoehtoisten riidanrat-

kaisumenetelmien käyttöön (kohta 5.6., 1.1.2013 voimaan tulleen tapaohjeet). 
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limiesmenettelyihin liiallisesti tai asiattomasti38.  Bermann on todennut, että termi ”pro ar-

bitration” ei tee ensinnäkään oikeutta monitahoisille tekijöille, joiden perusteella voidaan 

arvioida välimiesmenettelyn intressejä39. Keskustelu tuomioistuinten mahdollisesta ”pro ar-

bitration” -linjasta voi myös olla harhaanjohtava. Välitystuomion kumoamisperusteista sää-

detään tyypillisesti kansallisissa välimiesmenettelylaissa ja usein heijastaen läheisesti tai 

mukaillen New Yorkin konventiosta ja UNCITRAL:in mallilaista ilmenevää sääntelyä. Kan-

sallinen välimiesmenettelylaki tyypillisesti myös sääntelee tuomioistuinten välimiesmenet-

telyyn liittyviä tehtäviä40. Turvaamistoimet, vastapuolen vaatiminen esittämään tietty asia-

kirja tai asiakirjoja sekä todistajan kuuleminen vakuutuksen alla ovat tilanteita, joiden koh-

dalla asianosaisen saattaa olla välttämätöntä kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen41. Ky-

symys on siis oikeammin sovellettavana olevan kansallisen lain ja muidenkin oikeuslähtei-

den kuin tuomioistuinten ratkaisujen sisältämistä arvovalinnoista ja kannanotoista, kuin 

siitä, että tarkastelussa olevan valtion tuomioistuimet olisivat lähtökohtaisesti välimiesme-

nettelymyönteisiä tai kriittisiä välimiesmenettelyä kohtaan esimerkiksi välitystuomion ku-

moamiskannetta käsitellessään. Tässä todetussa oletetaan lähtökohdaksi, että tarkasteltavana 

olevassa valtiossa on riippumaton, poliittisten vaikutteiden ulottumattomissa oleva tuomio-

istuinlaitos. Toisaalta tässä tutkimuksessa myöhemmin todetaan, että eri valtioiden tuomio-

istuimet ovat lähestyneet esimerkiksi välimiesten oikeudellisen aseman perustan määrittele-

mistä eri tavoin – mutta tämä eroavaisuus ei liity välimiesmenettelyyn ”puuttumisen” 

 
38 Ks. tuomioistuinten ”pro arbitration” -linjasta esimerkiksi Hemmo 2018 s. 42, 61–62, Ramberg – 

Shaughnessy s. 641, 645, Bermann s. 341–343, 352–353 (viimeisin laajemmasta näkökulmasta koskien käsi-

tettä ”pro arbitation”). 
39 Bermann s. 352. 
40 Ks. UNCITRAL:in mallilaki artiklat 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17 C, H, I ja J, 27, 34 ja 36 joissa säädetään 

muun muassa välityssopimuksen tunnustamisesta, turvaamistoimen antamisesta, välimiesten nimeämisestä, 

välimiehen esteellisyyttä koskevan kysymyksen ratkaisemisesta, välimiehen poistamisesta, välimiesoikeuden 

toimivallan ratkaisemisesta, turvaamistoimista ja niitä koskevien ratkaisujen tunnustamisesta ja täytäntöönpa-

nosta, avunanosta todistelun vastaanottamisessa, välitystuomion kumoamiskanteista sekä välitystuomion tun-

nustamisesta ja täytäntöönpanosta. Tuomioistuimella on mainittuihin teemoihin liittyviä tehtäviä tai tehtävä 

on uskottu tuomioistuimelle.  
41 Lew 2009 s. 497–498 ja Heuman 2003 s. 393–394. UNCITRAL:n vuoden 2006 mallilain perusteella aino-

astaan välitystuomio on täytäntöönpanokelpoinen, mistä seuraa, että välimiesoikeuden antaman turvaamis-

toimi ei olisi. Vuoden 2010 mallilaki antaa välimiesoikeudelle toimivallan antaa turvaamistoimia. Välimiesoi-

keuden ei ole mahdollista pakottaa asianosaista esittämään asiakirjoja (eikä muutenkaan pakottaa asianosaisia 

noudattamaan määräyksiä, joiden tarkoitus on varmistaa menettelyn viiveettömyys). Näin ollen mikäli asian-

osainen ei vapaaehtoisesti noudata välimiesoikeuden mahdollista määräystä asiakirjojen esittämisestä, vasta-

puolen on käännyttävä yleisen tuomioistuimen puoleen editiomääräyksen tai vastaavan määräyksen saa-

miseksi. Mikäli vakuutuksen ottaminen todistajalta on tarpeen, tämä on myös tehtävä yleisessä tuomioistui-

messa. Ks. myös UNCITRAL:in mallilain 27 artikla. Yleiset tuomioistuimet voivat myös ratkaista välimiehen 

esteellisyyttä koskevan väitteen, ks. UNCITRAL:in mallilain 13(3) artikla. Suomessa tuomioistuimet tutkivat 

välimiehen esteellisyyttä ainoastaan kumoamiskanteen yhteydessä (VML 11 § 3 momentti). 
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asteeseen42. Lopuksi huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että välitystuomioiden moite-

kanteissa on kysymys välimiesmenettelyn integriteetin ja menettelyn reiluuden valvomi-

sessa ja säilyttämisessä – tarkoittaen myös, että välitystuomion pysyvyyden ei tule saada 

oikeuskäytännössä liian vahvaa asemaa.43 Todettakoon vielä, että tuomioistuinlaitoksen te-

hottomuus (tyypillisimmin viiveet asioiden käsittelyssä) voisi olla eräs nimenomaan tuomio-

istuimiin liittyvä seikka, joka voisi mahdollisesti jopa vaikuttaa negatiivisesti välimiesme-

nettelyn paikan maineeseen. 

 

2.2 Mitä välimieslainkäyttö on?  

2.2.1 Asettuminen riidanratkaisun kenttään 

Oikeuskirjallisuudessa vaihtoehtoinen riidanratkaisu nähdään perinteisen tuomioistuinme-

nettelyn haastajana. Tämän selkeärajaisen määritelmän myötä välimiesmenettelykin voisi 

kuulua vaihtoehtoisen riidanratkaisun piiriin. Välimiesmenettely ei kuitenkaan ole erityisen 

”vaihtoehtoinen” riidanratkaisukeino, sillä se on julkisen lainkäytön tavoin riidanratkaisu-

keino, jossa annetaan autoritaarisesti aineellisiin ja prosessuaalisiin normeihin perustuva 

päätös. 

Mikäli välimiesmenettelyä tutkitaan vaihtoehtoisen riidanratkaisun muotona, se on kaikista 

vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista lähinnä tuomioistuinprosessia. Välimiehellä on toi-

mivalta ratkaista asia ja toimittaa ratkaisuja asianosaisille. Välimiehet toimivat ikään kuin 

yksityisinä tuomareina, mutta toisaalta asianosaisilla on kontrollia ja toimivaltaa määrätä tai 

ainakin ottaa kantaa välimiesmenettelyn menettelykysymyksiin. Asianosaiset ja heidän 

avustajansa voivat valita välimiehet, vaikuttaa välimiehen prosessinjohtovaltuuksiin, ja va-

lita menettelyn struktuurin kuten kuullaanko asiassa todistajia ja miten kauan, ja mitä lakia 

asiaa sovelletaan.44 Mourre on oikeuskirjallisuudessa kuvannut välimiesmenettelyä yksityis-

 
42 Ks. jakso 3.1.2. 
43 Ramberg – Shaughnessy s. 645. Myös New Yorkin konvention on kuvattu olevan ”pro enforcement” 

(ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention, s. 111), mutta tässä kuvauksessa ei 

ole samanlaista ristiriitaa. Ks. myös Turunen 2017 koskien välimiehen asemaa välitystuomion moitekannetta 

käsiteltäessä. Turunen katsoo, että välimiehen ei täysin ristiriidatta voida katsoa olevan samassa asemassa 

kuin tuomarin vastaavassa tilanteessa, sillä välimiehellä voi olla huomattaviakin oikeudellisia, taloudellisia ja 

tosiasiallisia intressejä sen suhteen, miten asiassa käy (s. 562). 
44 Ks. Kuttner s. 96. 
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tettynä lainkäyttönä: ”arbitration is the privatization of an[other] important sovereign func-

tion: the administration of justice.”45 

Varhaisessa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa välimiesmenettely määriteltiin ”vastik-

keena” oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Tirkkonen on määritellyt välimiesme-

nettelyn ”menettelyksi, jossa syrjäyttämällä tavallinen oikeudenkäyntitie saatetaan oikeus-

riita yksityisten henkilöitten ainakin periaatteessa lopullisesti ratkaistavaksi.” 46 Myöhem-

mässä oikeuskirjallisuudessa välimiesmenettelyä on aseteltu sovittelun ja oikeudenkäynnin 

yleisessä tuomioistuimessa välille. Välimies tai välimiehet päättävät asian lopputuloksesta 

välimiesmenettelyssä, mutta asianosaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka tai 

ketkä asian käsittelevät ja ratkaisevat. Tämä valinta asettaa välimiesmenettelyn sovittelun ja 

oikeudenkäynnin väliin. Tätä käsitystä voisi puoltaa myös se, että siinä missä yleinen tuo-

mioistuin perustaa ratkaisunsa aina lakiin, VML 31 § mahdollistaa asian ratkaisemisen myös 

kohtuuden mukaan asianosaisten näin sopiessa.47  

Asianosaisten autonomia, jota voidaan kutsua myös sopimusvapaudeksi tai asianosaisten 

määräämisvallaksi, on välimiesmenettelyn kulmakivi ja perusta. Tämä perustavanlaatuinen 

periaate vaikuttaa välimiesmenettelyprosessin läpi välityssopimuksesta välitystuomion täy-

täntöönpanoon asti. Asianosaisten oikeus määrätä riita-asiastaan on laajalti hyväksytty, ja 

tätä oikeutta rajoittavat ainoastaan erittäin tärkeät yhteiskunnalliset intressit.48 Välimieslain-

käytössä on havaittavissa aiemmin selostetuista lainkäytön funktioista oikeussuojafunktio ja 

mahdollisesti myös jossakin määrin konfliktinratkaisufunktio – viimeiseksi mainitun sovel-

tumista välimieslainkäyttöön voisi tukea se seikka, että asianosaisilla on yleisesti merkittä-

västi määräämisvaltaa prosessin suhteen välimiesmenettelyssä. Välimiehen toiminta sovin-

non edistämisessä mahdollisesti voi myös puoltaa myös konfliktinratkaisufunktion sisällyt-

tämistä välimieslainkäyttöön, vaikka konfliktinratkaisufunktio ei sisällykään välimiesme-

nettelyyn samassa mielessä kuin sovittelumenettelyihin. 

 
45 Mourre s. 240. 
46 Tirkkonen 1943 s. 5. 
47 Ervo s. 661, 677–678. Ervo kuvaa välimiesmenettelyn olevan enemmän ostettua palvelua kuin vallankäyt-

töä. 
48 Shaughnessy s. 457. 
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Välimiesmenettelyiden on oikeuskirjallisuudessa sinänsä katsottu tuottavan myös prejudi-

kaatinluontoisia ratkaisuja, joilla on merkitystä käsillä olleen asian ylittäviltä osin49. Väli-

mieslainkäytöstä on kuitenkin jo menettelyn lähtökohtaisen yksityisyyden vuoksi vaikea 

löytää ohjausfunktiota – jota oikeuskirjallisuus ei aiemmin selostetusti välttämättä liitä ylei-

sissä tuomioistuimissakaan tapahtuvaan lainkäyttöön. Oikeuskirjallisuudessa on myös selos-

tettu välimiesten usein näkevän roolinsa kansainvälistä yhteisöä varten olevina kansainväli-

sinä riidanratkaisijoina sen sijaan, että he kokisivat antavansa oikeusturvaa tietyn valtion 

puolesta – ja kansainvälinen yhteisö vaikuttaa myös hyväksyvän tämän roolin ottaen huomi-

oon New Yorkin konventioon liittyneiden valtioiden suuri määrä50. 

2.2.2 Välimiesmenettelyn säädöspohjasta 

VML:n 2 §:n mukaan yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto, saa-

daan määrätä asianosaisten välisin sopimuksin välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi. Kan-

salliset välimiesmenettelylait tyypillisesti sisältävät vastaavanlaisen määräyksen. Ruotsin 

LSF:n 1 §:n mukaan vastaavasti ”tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får 

genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän.” Norjan LOV:n 9 § ja Tans-

kan VGL:n 6 § sääntelevät kuten LSF välimiesmenettelyn käyttöalasta. Ruotsin laki sisältää 

mainitussa lainkohdassa lisäksi määräykset siitä, että asianosaiset voivat sallia välimiehen 

myös täydentää sopimusta sen tulkitsemisen lisäksi, ja että välimiehet voivat tutkia kilpailu-

oikeuden yksityisoikeudelliset vaikutukset asianosaisten välillä. Viimeksi mainittu viittaa 

erityisesti kilpailuoikeuden säännösten rikkomisesta seuraavan yksityisoikeudellisen vahin-

gonkorvausvastuun ratkaisemiseen, mikä on mahdollista välimiesmenettelyssä51.  Saksan 

BGB:n 1030 §:ssä todetaan, että varallisuusoikeudelliset riidat voidaan käsitellä välimies-

menettelyssä. Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin Arbitration Act 1996 määrää riidan 

välityskelpoisuudesta tai välimiesmenettelykelpoisuudesta lain 6 §:ssä toteamalla, että väli-

miesmenettelyyn voidaan välityssopimuksella ohjata nykyiset tai tulevat riitaisuudet olivat 

ne sopimukseen perustuvia tai eivät. Yhdysvaltojen 9. U.S. Coden 2 §:n mukaan kaupalli-

sesta sopimuksessa voidaan pätevästi sopia riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä.  

 
49 Kauffman-Köhler s. 378. 
50 Gaillard s. 35-36.  
51 Ks. esimerkiksi Aine s. 26. 
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UNCITRAL:in mallilain 7 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:  

 “Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to  

 arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise  

between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or 

not.” 

Mainitut säännökset määrittävät välimiehen toimivallan rajoja asian välimiesmenettelykel-

poisuuden näkökulmasta. Pohjoismaissa on tyypillisistä tehdä jako indispositiivisiin ja dis-

positiivisiin säännöksiin, minkä vuoksi muotoilu ”yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta 

voidaan tehdä sovinto” ei ole yllättävä52. Sovinnon sallittavuudessa taas keskeistä on esi-

merkiksi, vaikuttaako asia sivullisten oikeuksiin tai onko riita julkisoikeudellinen53. Meneil-

lään olevissa ja tulevissa lainsäädäntöhankkeissa todennäköisesti tullaan painottamaan kan-

sallisen lainsäädännön yhteneväisyyttä kansainvälisen sääntelyn kanssa ja välimiesmenette-

lytoiminnastaan tunnettujen maiden sääntelyn kanssa. 

Välimiesmenettelyn sääntelyn osalta on vielä huomattava, että etenkin kansainvälisissä vä-

limiesmenettelyissä menettely on muuttumassa koko ajan itsenäisempään suuntaan, enem-

män irti välimiesmenettelyn paikan laeista. Tämä ilmiö on ollut olemassa jo pidempään.54 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä kantoja siitä, onko tämä ilmiö hyvänä pidettä-

vänä.55 Gaillard on esittänyt, että asianosaisten sopimuksesta järjestää välimiesmenettely 

tietyssä valtiossa ei voida päätellä, että he olisivat päättäneet alistaa riitaisuuden tämän val-

tion yleisten tuomioistuinten valvontaan, vaan ainoastaan, että asianosaiset ovat päättäneet 

 
52 Oikeuskirjallisuudessa Koulu on todennut, että määritelmä yksityisoikeudellisesta riitakysymyksestä, josta 

voidaan tehdä sopimus, on osittain vanhentunut, sillä välimiesmenettelyssä on mahdollista ratkaista muitakin 

kuin perinteisessä tai laajemmassakaan merkityksessä ”oikeudellisia” riitoja. Välimiehet voivat ratkaista 

myös asiakysymyksen tai eettismoraalisen erimielisyyden (Koulu 2008 s. 147). Ovaska on puolestaan katso-

nut, että vaikka ratkaisua haettaisin vain faktakysymykseen, asialla tulee edellyttää oikeudellista intressiä. 

Oikeussuojan tarvetta koskeva edellytys on perusteltua asettaa välimiesmenettelyssä samalle tasolle kuin 

yleisissä tuomioistuimissa (Ovaska s. 35–36). 
53 Ks. tarkemmin Koulu 2008 s. 150–155. Ks. myös KKO 2003:45, jossa kysymys oli muun muassa siitä, oli-

siko lopputulos saavutettavissa ilman viranomaisen tai tuomioistuimen myötävaikutusta (asunto-osakeyhtiön 

osakas vaati yhtiön asettamista selvitystilaan tilanteessa, jossa yhtiöjärjestys sisälsi välityslausekkeen – kor-

kein oikeus vastasi myöntävästi kysymykseen siitä, voidaanko asia ratkaista välimiesmenettelyssä). Ennakko-

ratkaisussa KKO 2007:18 on taas katsottu, että kysymys välityssopimuksen mahdollisuudesta ei ole rinnas-

tettavissa siihen, olisiko samassa asiassa mahdollista tehdä prorogaatiosopimus. 
54 Park 1989 s. 651. 
55 Esimerkiksi puolesta Gaillard s. 58–59 ja Paulsson 2010, s. 1, 21. Skeptisempää kantaa ovat ilmaisseet esi-

merkiksi Born (s. 1714–1720) sekä Redfern / Hunter (s. 179–183). Oikeuskirjallisuudessa kansainvälisen vä-

limiesmenettelyn yritystä luoda ylikansallinen normisto on kutsuttu lex proceduraliaksi (Koulu 2012 s. 179) 

ja englanniksi myös nimityksellä ”arbitral legal order” (Gaillard s. 58–59). 
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ratkaista sopimukseen liittyvät riitaisuudet välimiesmenettelyssä.56 Oikeuskirjallisuudessa 

on esitetty myös mielenkiintoinen ehdotus siitä, että lainsäädännössä tulisi myös tunnustaa 

välimiesmenettelylainkäytännössä merkittävässä asemassa olevan soft law -sääntelyn ja vä-

limiesmenettelyinstituuttien olemassaolo.57 Pehmeä sääntely ja institutionaalisessa välimies-

menettelyssä välimiesmenettelysääntöihin sisällytetyn käytännöt ja oikeudelliset tulkinnat 

voivat muodostaa säännöksiä, jotka käytännössä rajoittavat välimiesten harkintaa tai ohjaa-

vat välimiesmenettelyä myös ilman nimenomaista asianosaisten sopimusta tai välimiesten 

määräystä. Välimiesmenettelyinstituuttien tuoma soft law -aines ja välimiesmenettelyn käyt-

täjien tottumukset (preferenssi esimerkiksi välimiesmenettelyinstituutin suhteen) voivat 

tuoda mukanaan huomattavan laajat käytännön vaikutukset.58 

Käytännössä etenkin kansainvälisessä välimiesmenettelyssä välimiesmenettelyn paikan 

lailla ja asianosaisten kotipaikan laeilla voi olla hyvin vähän merkitystä, ja menettelyä oh-

jaavat pitkälti ei-kansalliset säädökset. Käytännössä odotus mainittujen lakien osalta ainoas-

taan on, että ne tunnustavat ja kunnioittavat välimiesmenettelyprosessia. Oikeuskirjallisuu-

dessa esimerkiksi Lew onkin esittänyt, että nykyään kansainvälinen välimiesmenettely on 

autonominen ja pitkälti itsesääntelevä riidanratkaisumekanismi. Asianosaiset ja välimiehet 

voivat olla eri valtioista ja välimiesmenettelyn paikka voi olla neutraaliuden takia vielä 

muussa maassa. Välimiesmenettelyn valitsemalla asianosaiset ovat välityssopimuksella 

poistaneet asian yleisten tuomioistuinten toimivallasta. Kansallisilla laeilla on kuitenkin vä-

limiesmenettelyä tukeva merkitys, joka voi ilmetä välimiesmenettelyn aikana tai välitystuo-

miota pantaessa täytäntöön.59 

Kansainvälinen välimiesmenettely on kehittänyt omia periaatteita ja sääntöjä kuten erilli-

syysopin ja kompetenssi-kompetenssi -opin. Kuitenkaan yleisistä periaatteista ja käytän-

teistä ei voida katsoa seuraavan, että itsenäistä kansainvälistä menettelysääntelyä olisi syn-

tynyt. Yleistasoisuus on selitys mainittujen oppien ja käytänteiden laajaan kansainväliseen 

hyväksyntään. IBA:n kehittämät erilaiset ohjeet viittaavat kuitenkin siihen, että kehitteillä 

on yksityiskohtaisempaa kansainvälistä sääntelyä.60 Esimerkiksi välimiehen esteellisyyttä 

 
56 Gaillard s. 15, 16, 19, 20. 
57 Turunen 2009 s. 71. 
58 Turunen 2009 s. 70–71. Oikeuskirjallisuudessa on tuotu esiin myös liitännäinen, mielenkiintoinen ilmiö: 

välimiehillä saattaa olla taipumus muutenkin kansainvälistää soveltamasta lait (ks. Kauffman-Köhler s. 364). 
59 Lew 2007, s. 457–458, 484–485. 
60 Alvarez s. 131, 139. 
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vakiintuneesti arvioidaan kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n Guidelines on Conflict of In-

terests in International Arbitration -ohjeet perustuvat liiton jäsenistön kokemuksiin, mutta 

niiden laatimisessa on pyritty huomioimaan välimiesmenettelyinstituuttien, yhtiölakimies-

ten ja muiden kansainvälisiin välimiesmenettelyihin osallistuvien tahojen näkemykset. Mai-

nitut ohjeet muodostavat ainutlaatuisen lähteen esteellisyystilanteiden arvioinnin apuväli-

neeksi.61 Ohjeet sisältävät ehdottoman punaisen listan, jonka tilanteissa välimies on esteel-

linen niin perustavanlaatuisella tavalla, että asianosaiset eivät voi halutessaankaan pätevästi 

hyväksyä mainittua esteellisyyttä. Kysymyksessä voi tällöin olla esimerkiksi se perusperi-

aate, että kukaan ei voi olla tuomari omassa asiassaan. Ohjeissa on toiseksi ehdollinen pu-

nainen lista, jonka sinänsä vakavissa esteellisyystilanteissa asianosaiset voivat antaa väli-

miehen toimia asiassa, jos he nimenomaisesti ilmoittavat hyväksyvänsä asiassa vaikuttavan 

esteellisyysperusteen. Oranssi lista puolestaan sisältää vähemmän vakavia tilanteita, jotka 

asianosaiset subjektiivisesti saattaisivat arvioida esteellisyysperusteeksi. Näissä tilanteissa 

asianosaisen katsotaan hyväksyneen välimiehen, mikäli välimiehen ilmoitettua mahdollisen 

esteellisyyden perustavasta seikasta he eivät oikea-aikaisesti esitä esteellisyysväitettä. 

Oranssin listan tilanteiden ilmoittaminen asianosaisille on välimiehen tapauskohtaisessa har-

kinnassa. Ohjeissa on viimeiseksi vihreä lista, jonka sisältämien tilanteiden ei voida objek-

tiivisesti tarkoittavan esteellisyysperustetta.62  Listojen ei ole tarkoitus olla poissulkevia ei-

vätkä ne kata kaikkia mahdollisia tilanteita. 

Käytännössä IBA:n eturistiriitatilanteita kansainvälisessä välimiesmenettelyssä koskevat 

säännöt ovat saaneet suuren käytännön merkityksen63. Tämä johtuu niiden laatimistavasta, 

josta puolestaan seuraa, että mainitut koodistot heijastavat niin kutsuttuja parhaita (kansain-

välisiä) käytänteitä (”best practices”), mikä lisää niiden painoarvoa käytännössä huomatta-

vasti. Ylipäänsäkin on kyseenalaista, voidaanko välimiehen puolueettomuutta ja riippumat-

tomuutta arvioida samoin kuin yleisessä tuomioistuimessa arvioitaisiin tuomarin esteelli-

syyttä. Turunen on katsonut oikeuskirjallisuudessa, välimiesmenettelyn yksityisestä luon-

teesta seuraa, että välimiehen puolueettomuuden ja riippumattomuuden arvioinnin konteksti 

 
61 Lindholm s. 205, 218. 
62 IBA Rules on Conflict of Interest in International Arbitration, 2014. Muitakin välimiestä koskevia eettisiä 

säännöstöjä on laadittu, kuten AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes (1.7.2014). 
63 IBA:n eturistitiitatilanteita kansainvälisessä välimiesmenettelyssä koskevat säännöt on huomioitu myös 

kotimaisesti hovioikeustason ratkaisukäytännössä. Ks. Helsingin hovioikeuden tuomio 15.12.2017 nro 1480, 

s. 9 
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eroaa olennaisesti tuomioistuinmenettelystä, jossa kysymys on julkisen vallan käytöstä. Es-

teellisyysongelmat ovat vähäisempiä institutionaalisessa välimiesmenettelyssä, jossa nimi-

tysvalta on annettu puolueettomalle taholle 64. Esimerkiksi ICC International Court of Ar-

bitration on ajoittain jättänyt vahvistamatta välimiehen nimeämisen, jos välimies ei ole In-

ternational Court of Arbitration käsityksen mukaan ollut riippumaton, vaikka asianosainen 

ei olisikaan vastustanut mainitun välimiehen nimeämistä.65 

Myös IBA:n todistelun vastaanottamista kansainvälisessä välimiesmenettelyä koskevat 

säännöt IBA Rules the Taking of Evidence in International Arbitration (2010 ja 2020) ovat 

saaneen suuren käytännön merkityksen.66 Viimeksi mainitulla saattaa olla suuri käytännön 

merkitys välimiesmenettelyssä prosessuaalisten yllätysten välttämiseksi erityisesti silloin, 

kun asianosaiset tulevat erilaisesta oikeudellisesta kulttuurista eivätkä omaa laajaa koke-

musta kansainvälisistä välimiesmenettelyistä. Asianosaiset voivat sopia mainittujen sääntö-

jen soveltamisesta todistelun vastaanottamiseen tai välimiehet voivat määrätä näin, jos asia 

on heidän päätettävissään. 

Eräs merkittävä soft law -instrumentti kansainvälisissä välimiesmenettelyssä on 

UNCITRAL:n laatimat ”muistiinpanot” välimiesmenettelyn järjestämisestä (UNCITRAL 

Notes on Organizing Arbitral Proceedings). Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova, se ei oh-

jeista tietynlaiseen toimintaan tietyssä tilanteessa, eikä sitä voida käyttää välimiesmenette-

lysääntöjen sijaan, vaikkakin muistiinpanot soveltuvat käytettäväksi välimiesmenettelysään-

töjen ohella. Asiakirjassa käydään läpi lukuisia menettelyllisiä kysymyksiä – yhteydenpito-

tavoista turvaamistoimiin ja sovinnon edistämisestä todistelun vastaanottamiseen ja väli-

miesoikeuden sihteerin käyttöön – käytännönläheisellä tavalla tuoden esiin seikkoja, joita 

 
64 Turunen 2005 s. 100, 151, 173–174. Turunen on katsonut, että käytännön seikkana välimiesten puolueetto-

muuden ja riippumattomuuden arviointiin Suomessa vaikuttaa se seikka, että välimiehinä toimivien asiantun-

tijoiden joukko Suomessa on pieni, taustaltaan samanlainen sekä todennäköisesti sellainen, että joukon henki-

löillä on erinäisiä ammatillisia yhteyksiä toisiinsa. Turunen suosittaa välimiehen puolueettomuus- ja riippu-

mattomuusongelmien ratkaisemiseen niin sanottua materiaalista mallia, jossa puolueellisuuden olemassaolo 

tunnustetaan, ja jossa puolueellisuuden oikeudellinen merkitys arvioidaan prosessioikeudellisten esteellisyys-

sääntöjen ja sopimusoikeudellisten kohtuullistamissääntöjen nojalla.  
65 Schwartz s. 674. 
66 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2020, 2010). Sääntöjen tarkoitus oli 

muun muassa löytää tasapaino common law - ja civil law -lähestymistapojen välillä koskien muun muassa 

vastapuolen vaatimista esittämään määritellyt asiakirjat (”document production”), ks. Wallgren-Lindholm s. 

705–706. IBA on myös laatinut ohjeet asianajajatavasta kansainvälisessä välimiesmenettelyssä (IBA Guideli-

nes on Party Representation in International Arbitration, 2013) ja välityslausekkeiden laatimisesta (IBA Gui-

delines for Drafting International Arbitration Clauses, 2010).  



 
 

 

 

 

26 

voi olla hyvä huomioida kysymystä harkitessa. Käytännössä menettelyllisen ongelman nous-

tessa esiin UNCITRAL:in muistiinpanojen sisältämä tiivis tieto voi olla arvokas niin väli-

miesoikeudelle kuin asianosaisillekin. 

Välimiesmenettelyoikeuden laaja soft law -aineisto osoittaa alan parhaita käytänteitä katta-

miltaan aihealueilta. Aiemmin todetusti soft law -instrumenteilla on ollut suuri yhtenäistävä 

vaikutus alalla, ja ne osaltaan parantavat asianosaisten oikeusturvaa välimiesmenettelyssä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa asianosaiset tulevat hyvin erilaisista oikeuskulttuureista erilai-

sin odotuksin toimitettavan menettelyn suhteen. Soft law -aineisto voi myös parantaa asian-

osaisten oikeusturvaa tarkemmalla sääntelyllään esimerkiksi, jos välimiesmenettelyn paikan 

välimiesmenettelykulttuuri on hyvin nuorta tai välimies on kokematon. 

2.2.3 Välimiesmenettely käytännössä 

Kansainvälisesti välimiesmenettelyala on varsin kilpailtu ja myös saturoitunut. Välimiesme-

nettelyinstituutit pyrkivät pysymään kehityksen harjalla, jotta ne voivat tarjota asiakkailleen 

parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen67. Useat välimiesmenettelyinstituutit ovat esimer-

kiksi viime vuosina ottaneet käyttöön nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen 

lisäksi niin sanotun Emergency Arbitrator - tai pikavälimies-menettelyn, jolla pyritään vas-

taamaan välimiesmenettelyn käyttäjien tarpeeseen saada kiireellinen turvaamistoimipäätös 

ennen varsinaisen välimiesmenettelyn aloittamista tai ennen kun välimiesoikeuden kokoon-

pano on asetettu68. 

Seuraava taulukko kuvaa eräissä välimiesmenettelyinstituuteissa vireille tulleiden menette-

lyiden määrää vuonna 201969: 

 
67 Esimerkiksi FAI:n 1.6.2013 voimaan tulleiden välimiesmenettelysääntöjen (uusimmat FAI:n säännöt ovat 

tulleet voimaan 1.1.2020) uudistamisen taustalla oli erityisesti pyrkimys lisätä välimiesmenettelyn joutui-

suutta ja kustannustehokkuutta, parantaa moniasianosaismenettelyjen (”multiparty arbitration”) tehokasta 

hallinnointia, lisätä turvaamistoimien saatavuutta välimiesmenettelyssä ja lisätä välimiesmenettelyn luotta-

muksellisuutta ja täsmentää sen soveltamisalaa. Huomioon oli otettu UNCITRAL:in ja monien johtavien vä-

limiesmenettelyinstituuttien tuoreet sääntöuudistukset (Savola s. 15–16).  
68 Emergency arbitrator -tyyppinen menettely on muun muassa SCC:n, ICC:n, LCIA:n ja FAI:n käytössä. 
69 Tiedot on haettu 17.4.2021 sivustolta https://globalarbitrationnews.com/how-did-arbitration-institutions-

fare-in-2019/, ellei muuta lähdettä ole ilmoitettu. Merkintä (/) tarkoittaa, että instituutti ei ole ilmoittanut ti-

lastossaan kyseistä määrää. Merkintä (-) tarkoittaa, että instituutti ei tarjoa kysymyksessä olevaa palvelua. 

Vuoden 2020 tilastoja ei ole käytetty, koska tutkimusta kirjoitettaessa kaikki mainitut instituutit eivät olleet 

julkaisseet vuoden 2020 tilastoja kokonaisuudessaan. 
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Inst. ICC LCIA AAA/

ICDR 

CIETAC SIAC SCAI VIAC DIS SCC FAI70 

Yht. 869 395 882 3333 479 95 4571 110 175 67 

Nop.72 50 10 (/) (/) 61 n. 41 (/) 2 

(+1) 

73 

52 7 

Pika.

74 

23 1 (/) (/) 10 n. 3 (-) (-) 8 0 

 

Esimerkiksi SCC kertoo vuoden 2019 tilastoissaan, että suurin osa välimiesmenettelyistä 

koski toimitussopimusta. Tämän jälkeen suurimman asiaryhmät olivat palvelusopimukset, 

yrityskaupat, rakentaminen, työsopimukset, osakassopimukset, yhteisyrityssopimukset, im-

materiaalioikeudet, investointisuojasopimukset, luotto- ja lainasopimukset ja lisenssisopi-

mukset.75 FAI puolestaan kertoo vuoden 2019 tilastossaan, että suurimmat asiaryhmät väli-

miesmenettelyissä olivat osakassopimukset, agentti-, jakelu- ja jälleenmyyntisopimuksen, 

rakentaminen, yritys- tai liiketoiminnan kauppa, vuokrasopimukset, johtajasopimukset, ta-

vara- ja laitetoimitussopimukset ja toimeksiantosopimukset. Lisäksi välimiesmenettelyissä 

oli ollut kysymys muun muassa työsopimuksista, esisopimuksista, franchising- tai yhteis-

työsopimuksista, kiinteistön kaupasta, konsulttisopimuksesta, palvelusopimuksesta ja rahoi-

tussopimuksesta.76 

 
70 https://arbitration.fi/fi/keskuskauppakamarin-valimieslautakunta/tilastot, tiedot haettu 17.4.2021. Vuonna 

2020 hakemusmäärä oli 101 hakemusta välimiesmenettelyn aloittamiseksi.  
71 Instituutti ei ole ilmoittanut erikseen nopeutettujen välimiesmenettelyjen määrää. Niitä mahdollisesti sisäl-

tyy välimiesmenettelyjen kokonaismäärään (https://www.viac.eu/de/service/statistiken, tiedot haettu sivus-

tolta 17.4.2021). 
72 Instituutin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukainen menettely. Tyypillisesti näitä sääntöjä käy-

tetään pienehköihin riitoihin, jolloin välimiehiä on vain yksi ja menettely kestää vain muutaman kuukauden 

(englanniksi ”Expedited Arbitration”). 
73 Instituutilla on myös nopeutettu välimiesmenettely, josta säädetään instituutin välimiessääntöjen liitteessä 

4. https://www.disarb.org/en/about-us/our-work-in-numbers, tiedot haettu sivustolta 17.4.2021. 
74 Pikaturvaamismenettely, jossa välimies käsittelee kiireellisen turvaamistoimiasian (englanniksi ”Emer-

gency Arbitrator”). 
75 https://sccinstitute.com/statistics/., tieto haettu 17.4.2021. 
76 https://arbitration.fi/fi/keskuskauppakamarin-valimieslautakunta/tilastot/., tieto haettu 17.4.2021.  
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Vertailuna todettakoon, että  Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2019 oöo tullut vireille 

1660 laajaa riita-asiaa, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 671 laajaa riita-asiaa, Itä-Uu-

denmaan käräjäoikeudessa 910 laajaa riita-asiaa, Tampereella sijaitsevassa Pirkanmaan kä-

räjäoikeudessa 709 laajaa riita-asiaa, Turussa sijaitsevassa Varsinais-Suomen käräjäoikeu-

dessa 834 laajaa riita-asiaa ja Oulun käräjäoikeudessa on tullut vireille 611 laajaa riita-

asiaa.77 Vertailussa havaitsee, että välimiesmenettely ei keskimääräisesti kilpaile asioiden 

määrällä lukuun ottamatta muutamaa suurinta instituuttia (kuten CIETAC, SIAC ja 

AAA/ICDR).78 Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään muun muassa kuluttajansuojaoikeu-

dellisia asioita, työoikeudellisia asioita ja muita asianosaisten aseman kannalta vastaavia asi-

oita, jotka eivät ole välimiesmenettelykelpoisia tai joissa välityssopimus voidaan katsoa koh-

tuuttomaksi. Osassa asioita taloudellinen intressi on taas niin pieni, että niiden käsittelyyn 

välimiesmenettelyssä tulee suhtautua yleisesti varauksella.79 Lukumääräisesti kuitenkin 

selvä enemmistö riita-asioita käsitellään yleisissä tuomioistuimissa. Joukossa on myös yri-

tysten välisiä yksityisoikeudellisia riita-asioita, vaikkakin laajoissa sopimuskokonaisuuk-

sissa välimiesmenettely lienee yleinen valinta ja kansainvälisissä liike-elämän sopimuksissa 

erittäin yleinen. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä kysymystä siitä, minkälaiset asiat hyötyisi-

vät eniten kunkin riidanratkaisukeinon käyttämisestä. 

Queen Mary University of Londonin alla toimiva School of International Arbitration on teh-

nyt useita mielenkiintoisia kyselytutkimuksia, jotka on suunnattu välimiesmenettelyjen 

käyttäjille, välimiesmenettelyoikeuden ajankohtaisista teemoista. Tutkimuksista ensimmäi-

nen on valmistunut vuonna 2006, ja siihen osallistui 103 vastaajaa. Tutkimus kohdistui kan-

sainvälisen välimiesmenettelyn käyttäjien asenteiden ja käytänteiden tutkimiseen, joten vas-

taajaksi oli valikoitunut suurten yhtiöiden yhtiölakimiehiä. Vastaajista 65 prosenttia ilmoitti 

heillä olevan yhtiön sisäinen ohjeistus riita-asioita varten (”dispute resolution policy”), ja 

73 prosenttia ilmoitti, että kansainvälinen välimiesmenettely oli heidän edustamansa yhtiön 

suosima riidanratkaisukeino kansainvälisluonteisille riitaisuuksille. Välimiesmenettelyn va-

lintaa tuki erityisesti menettelyn joustavuus, välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuus, me-

 
77 Luvut on otettu kunkin käräjäoikeuden verkkosivulta löytyvästä vuoden 2019 toimintakertomuksesta (tie-

dot haettu 6.1.2021). 
78 Instituuteista ICC nauttii poikkeuksellisen laajaa kansainvälistä suosiota. Vuonna 2019 sen käsittelemät 

välimiesmenettelyhakemukset olivat tulleet 147 eri maasta (https://iccwbo.org/media-wall/news-

speeches/icc-releases-2019-dispute-resolution-statistics/., tieto haettu 17.4.2021). 
79 Ks. myös KKO 1997:27, KKO 2003:60. 
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nettelyn yksityisyys ja asianosaisten mahdollisuus osallistua välimiesten valintaan. Väli-

miesmenettelyn haittapuoliksi koettiin taas kustannukset ja menettelyn kesto. Huolta saattoi 

aiheuttaa myös pelko tuomioistuimen puuttumisesta välimiesmenettelyyn ja se, että kolman-

sien osapuolten liittäminen välimiesmenettelyyn koettiin vaikeaksi. Välimiehen valinnassa 

vastaajat kiinnittävät huomiota välimiehen maineeseen, kokemukseen, ”terveeseen järkeen” 

(”common sense”), tietämykseen sovellettavasta laista ja kielitaitoon. Vastaajista yli kolme 

neljäsosaa suosi institutionaalista välimiesmenettelyä instituutin maineen, menettelyn tut-

tuuden, tiedon välimiesmenettelyn kuluista ja palkkioista vuoksi sekä sen vuoksi, että va-

kiintuneen menettelyn käyttäminen koettiin helpoksi. Kyselyn vastaajat suosivat instituu-

teista ICC:tä, LCIA:a ja AAA:n ICDR:iä.80 

Vuoden 2010 tutkimuksessa tutkittiin välimiesmenettelyn käyttäjien tekemiä valintoja kan-

sainvälisessä välimiesmenettelyssä (muun muassa sovellettavan lain, välimiesmenettelyn 

paikan, välimiesmenettelyinstituutin ja välimiesten suhteen). Tutkimukseen osallistui 136 

vastaajaa. Vastaajista 68 prosenttia ilmoitti, että heillä on yhtiön sisäinen ohjeistus riita-asi-

oita varten (”dispute resolution policy”). Erityisen tärkeäksi koettiin riidanratkaisukeinon 

luottamuksellisuus, menettelyn kieli ja menettelyn paikka. Valinnoista neuvoteltaessa mer-

kityksellisiä seikkoja olivat olevan sopimuksen luonne ja asianosaisen neuvotteluasema. 

Tyypillisesti ensimmäisenä valittavaksi tuli riitaisuuksiin soveltuva laki. Sovellettavan lain 

valitsemiseen vaikutti puolestaan kokemus harkinnassa olevan oikeusjärjestelmän neutraa-

lisuudesta ja puolueettomuudesta. Englannin ja Walesin lait (40 prosenttia vastaajista) ja 

New Yorkin lait (17 prosenttia vastaajista) tulivat useimmiten käytetyiksi81. Vastaajista noin 

50 prosenttia oli joskus käyttänyt myös kansainvälisiä säännöksiä kuten CISG:iä, 

UNIDROIT:in periaatteita, INCOTERMS:iä tai yleisiä oikeusperiaatteita, kaupallisia käy-

täntöjä tai reiluusperiaatetta ja yleistä oikeudenmukaisuutta. Puhtaasti kohtuusperusteisen 

harkinnan valitseminen oli puolestaan hyvin harvinaista (ex aeque et bono, amiable com-

positeur). Kaksi prosenttia vastaajista oli joskus valinnut täysin kohtuusperusteisen harkin-

nan, ja 81 prosenttia ilmoitti, ettei koskaan valitsisi sitä. Välimiesmenettelyn paikkaa valit-

taessa eniten vaikutti harkitun paikan ”muodollinen oikeudellinen infrastruktuuri”, jolla tar-

koitettiin kansallista välimiesmenettelylakia, maan historiaa välityssopimusten ja välitystuo-

 
80 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitration Survey 

“Corporate Attitudes and Practices”, 2006 s. 2, 16. 
81 Tähän tulokseen on saattanut vaikuttaa kyselytutkimuksen tehneen yliopiston sijaintipaikka. 
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mioiden täytäntöönpanossa ja maan neutraaliutta ja puolueettomuutta. Valintaan vaikutti 

myös sovellettava aineellinen laki. Välimiestä valittaessa vastaajat ilmoittivat kiinnittävänsä 

huomiota välimiehen avoimeen mieleen ja reiluuteen, aikaisempaan kokemukseen välimies-

menettelystä, välimiehen antamisen välitystuomioiden laatuun,  välimiehen maineeseen, tie-

tämykseen sopimukseen ja välimiesmenettelyyn sovellettavasta laista, välimiehen vaikutus-

mahdollisuuksiin kokoonpanossa, kokemukseen liiketoiminta-alasta, kielitaitoon, aikaisem-

paan kokemukseen kysymyksessä olevasta välimiesmenettelyinstituutista, kokemukseen eri 

oikeuskulttuureista, suosiolliseen kantaan riidan kohteena oleviin kysymyksin ja lisäksi vä-

limiehen suostuvuudelle konsultoida häntä nimennyttä asianosaista välimiesoikeuden pu-

heenjohtajaa valittaessa. Suosituimmat välimiesmenettelyinstituutit olivat samat kuin 2006 

tutkimuksessa. Instituuttia valittaessa käyttäjät ilmoittivat arvostavansa myös kansainväli-

syyttä ja instituutin vahvaa mainetta ja laajaa tunnistettavuutta.82 

Vuoden 2012 tutkimuksessa on tutkittu ajantasaisia ja suositeltavia käytänteitä välimiesme-

nettelyprosessissa, ja vastaajiksi oli saatu 710 välimiesmenettelyn käyttäjää. Yhtiölakimies-

ten lisäksi vastaajissa oli muun muassa välimiehiä, asianosaisten asiamiehiä, välimiesmenet-

telyinstituuttien henkilökuntaa, tutkijoita ja asiantuntijatodistajia. Välimiesten valinnassa 76 

prosenttia vastaajista suosi menettelyä, jossa kumpikin asianosaisista nimesi tahollaan va-

paasti yhden kolmijäsenisen välimiesoikeuden jäsenistä (muina vaihtoehtoina muun muassa 

olivat: kumpikin asianosainen valitsee yhden välimiehen ennalta laaditulta listalta, asian-

osaiset päättävät kahdesta välimiehestä yhdessä tai välimiesmenettelyinstituutti nimeää 

kaksi välimiestä). Suuri osa vastaajista ei pitänyt välimiehen haastattelemista ennakkoon so-

pimattomana (vain 12 prosenttia piti sitä sopimattomana), ja käyttäjistä maantieteellisellä 

hajonnalla 87 prosentista 48 prosenttiin haastatteli välimiehen ennen nimeämistä. Erimieli-

syyttä oli eniten siitä, mistä näissä keskusteluissa oli sopivaa puhua. Sopimattomana pidet-

tiin välimiehen kannan selvittämistä käsillä olevan asian kannalta olennaisista oikeudelli-

sista kysymyksistä (84 prosenttia vastaajista), sen selvittämistä, onko välimies tulkinnois-

saan muodollinen vai vaikuttiko häneen kohtuusperusteiset näkökulmat (64 prosenttia vas-

taajista) ja välimiehen aiemmin ilmaisemista oikeudellisista kannanotoista kysymistä (59 

 
82 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitration Survey 

“Choices in International Arbitration”, 2010 s. 2, 15, 17, 26. Välimiestä valittaessa haitaksi taas koettiin vä-

limiehen aiemmat antamat huonot päätökset tai lopputulokset, liiallinen joustavuus ja menettelyn kontrolloi-

misen puute, välimiehen aiheuttamat viiveet, huonot perustelut aiemmissa päätöksissä, tietämyksen tai koke-

muksen puuttuminen riidan kohteesta ja viiveet välitystuomion antamisessa. 
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prosenttia). Vähemmän sopimattomana pidettiin menettelyllisistä kysymyksistä kysymistä 

(esimerkiksi kuinka välimies suhtautuu videokokouksiin tai välimiesmenettelyn kysymysten 

käsittelyyn osissa; 30 prosenttia vastaajista piti tätä sopimattomana), välimiesoikeuden pu-

heenjohtajakandidaateista kysymistä (28 prosenttia piti tätä sopimattomana) tai kysymistä 

välimiehen kokemuksesta tietystä oikeudellisesta aihepiiristä, teknisestä ympäristöstä tai toi-

mialasta (10 prosenttia). Puolet vastaajista katsoi, että asianosaisen tulee ilmoittaa vastapuo-

lelle välimiehen nimeämistä edeltäneestä välimiehen haastattelusta, ja toisaalta 41 prosenttia 

katsoi, että nimetyn välimiehen ei tulisi kertoa neuvotteluista vastapuolelle mitään. Lisäksi 

vastaajista 74 prosenttia katsoi, että asianosaisen nimeämän välimiehen tuli saada keskus-

tella hänet nimenneen asianosaisen kanssa välimiesoikeuden puheenjohtajan valinnasta.83  

Vuoden 2015 tutkimuksessa, johon osallistui 765 vastaajaa samanlaisella taustalla kuin vuo-

den 2012 tutkimuksissa, vastaajista jo 90 prosenttia ilmoitti välimiesmenettelyn suosimak-

seen riidanratkaisutavakseen vastaavilla perusteluilla kuin vuoden 2006 tutkimuksessa lisät-

tynä sillä, että välimiesmenettelyn valintaa tuki myös ”eräiden oikeusjärjestelmien välttämi-

nen”. Suosituimmiksi välimiesmenettelyinstituuteiksi nimettiin ICC, LCIA, HKIAC, SIAC 

ja SCC. Instituutin hallinnon laatu ja kansainvälisyys koettiin tärkeimmäksi valinnassa, ja 

vähemmän painoarvoa annettiin instituutin mahdollisille erottaville tekijöille. Vastaajat kat-

soivat, että instituutit voisivat parantaa kansainvälistä välimiesmenettelyä julkaisemalla da-

taa paitsi juttujensa keskimääräisestä kestosta myös välimiesten välitystuomioiden antami-

seen käyttämästä ajasta. Vastaajat lisäksi toivoivat lisääntyvää läpinäkyvyyttä sekä siihen, 

kuinka instituutit valitsevat välimiehet, että esteellisyysväitteiden käsittelyyn.84 

Ylempänä selostetut kyselytutkimukset vahvistavat ja vastaavat oikeuskirjallisuudessa usein 

esitettyjä näkemyksiä siitä, miksi asianosaiset valitsevat välimiesmenettelyn riidanratkaisu-

keinoksi. Merkittävimpinä syinä välimiesmenettelyn valinnalle riidanratkaisukeinoksi sopi-

mussuhteessa voidaan pitää välimiesmenettelyn suomaa mahdollisuutta vaikuttaa ratkaisijan 

valitsemiseen ja toiseksi sitä, että sopimalla välimiesmenettelystä voi estää toista osapuolta 

saamasta mahdollisessa riitatilanteessa tämän osapuolen oman oikeuskulttuurin ja 

 
83 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitration Survey 

“Current and Preferred Practices in the Arbitral Process”, 2012 s. 2–3, 6–8, 44. 
84 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitration Survey 

“International Arbitration Survey “Improvements and Innovations in International Arbitration”, 2015 s. 2, 

44. 
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kansallisen oikeuslaitoksen antamaa kotikenttäetua. Erityistä merkitystä on toki annettava 

myös välitystuomioiden kansalliset rajat laajasti ylittävälle täytäntöönpanokelpoisuudelle. 

Asianosaisella on välimiesmenettely valittaessa mahdollisuus rajata niin kutsuttuja kauhus-

kenaarioita85. Queen Maryn saamissa vastauksissa huomiota oli kiinnitetty myös siihen, että 

valittu paketti – esimerkiksi sovellettava laki, välimiesmenettelyn paikka ja kieli – muodosti 

toimivan kokonaisuuden. Noin puolella vastaajista oli kokemusta kansainvälisten säännös-

ten kuten CISG:in tai UNIDROIT:in periaatteiden valitsemisesta sovellettavaksi laiksi, mikä 

lienee heijastumaan välimiesmenettelyn hyvin tyypillisestä käytöstä riidanratkaisukeinona 

kansainvälisissä liikesuhteissa. Välimiesmenettelyä hallinnoivaa instituuttia valittaessa huo-

miota kiinnitettiin erityisesti instituutin maineeseen – hyväksi koetun instituutin valinnan 

todennäköisesti koettiin lisäävän asianosaisten oikeusturvaa välimiesmenettelyssä.  

Kyselytutkimuksien vastauksissa on korostunut odotettavasti välimiehen merkitys. Väli-

miesmenettely antaa asianosaisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että ratkaisukokoonpa-

nossa on tarvittavaa erityisasiantuntemusta. Välimiesmenettelyn käyttäjät haluavat vaikuttaa 

välimiesoikeuden nimeämiseen. Silloin kun kysymyksessä on kolmijäseninen välimiesoi-

keus, asianosaiset saattavat toivoa, että välimies konsultoi hänet nimennyttä asianosaista vä-

limiesoikeuden puheenjohtajakandidaateista. Vastaajien selvä enemmistö piti asianmukai-

sena välimiehen haastattelemista ennen hänen nimeämistään. Mielenkiintoinen havainto on, 

että toivotuissa välimiehen ominaisuuksissa korostuivat kokemuksen lisäksi reiluus, avoin 

mieli ja ”terve järki”. Mahdollisesti näiden ominaisuuksien liittyy liike-elämän laajempi ym-

märtäminen. Toimialakohtainen kokemus mainittiin toivottavana erikseen.  

Nykyään välimiesmenettely katsotaan laajalti yhtiöissä ja liikejuridiikkatoimistoissa sovel-

tuvimmaksi riidanratkaisukeinoksi elinkeinoelämän riitaisuuksille ja erityisesti elinkei-

noelämän kansainvälisille riitaisuuksille. Mainittu käytäntö voi johtaa siihenkin, että väli-

tyslauseke sisällytään sopimuksiin enemmän tai vähemmän automaattisesti tai yhtiön teke-

män linjaratkaisun perusteella. 

 
85 Oikeuskirjallisuudessa on myös korostettu välimiesmenettelyn paikan merkitystä. Esimerkiksi Paulsson on 

katsonut, että ainutlaatuinen mahdollisuus valita menettelylle neutraali paikka tekee välimiesmenettelystä 

houkuttelevan riidanratkaisukeinon (Paulsson 2008 s. 2).  
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2.2.4 Keitä välimiehet ovat? 

Oikeuskirjallisuudessa on kirjoitettu vähän siitä, keitä välimiehet ovat ja onko välimiehinä 

usein toimivien henkilöiden taustoissa yhtäläisyyksiä. Välimiesmenettelyn yksityinen 

luonne vaikeuttaa välimiesmenettelyoikeuden keskeisten toimijoiden tutkimista. 

Välimieslainkäyttö on lähtökohtaisesti irrallista valtiollisesta lainkäytöstä. Vasta välitystuo-

mion täytäntöönpano saattaa osoittaa menettelyn siteet kansalliseen lainkäyttöön. Oikeus-

kirjallisuudessa on esitetty, että tämä irrallisuus saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, miksi vä-

limiehen oikeudellinen rooli on vaikeasti rakenteistettavissa. Välimiehillä ei ole myöskään 

työyhteisöroolia samalla tapaa kuin tuomareilla, sillä välimiehen toimintaympäristö on ha-

janaisempi.86 Välimiestoimeksiantojen ajoitus lienee pitkälti sattumanvaraista, vaikkakin 

erityisesti institutionaalisessa välimiesmenettelyssä huomioita voidaan kiinnittää välimie-

hellä jo olevien välimiestoimeksiantojen määrän ennen uuden toimeksiannon antamista. Vä-

limiestoimeksiantoja hoidetaan myös muun työn ohella. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että välimiehen ”markkinoinnin” tärkein väline on maine 

eli odotus siitä, että kyseinen välimies pystyy tarjoamaan laadukkaan palvelun riitaisuuden 

asianosaisille. Välimiehen mainetta muovaa muun muassa hänen koulutuksensa, uransa, ko-

keneisuutensa ja myös hänen sosiaalinen asemansa (kuten valmistuminen huippuyliopis-

tosta). Hyvää mainetta on mahdollista rakentaa muun muassa akateemista reittiä pitkin esi-

merkiksi suorittamalla erikoistunut tutkinto tai kokeneemman henkilön kohdalla toimimalla 

luennoitsijana yliopistossa. Julkaiseminen on eräs keino tulla tunnetuksi. Välimiesmenette-

lyn tutkiminen on lisääntynyt 2000-luvulla, ja nykyään välimiesmenettelyoikeudesta on ole-

massa lukuisia kansainvälisiä julkaisuja. Mainetta on myös mahdollista rakentaa lisäksi esi-

merkiksi toimimalla välimiehenä oikeustapauskilpailuissa, osallistumalla ja puhumalla kon-

ferensseissa ja pyrkimällä listatuksi arvostettuna asiantuntijana lainopillisia palveluita ar-

vioiviin julkaisuihin (esimerkiksi Chambers & Partners, Legal 500, Global Arbitration Re-

view). Alaa voi jopa kuvata kaupallistuneeksi.87 

Oikeuskirjallisuuden käsityksen mukaan useimmiten nimettävät välimiehet ovat hyvin yh-

tenevä ryhmä, jopa niin yhtenäinen, että tätä voidaan pitää ongelmallisena. Tyypillisimmin 

 
86 Koulu ym. s. 321. 
87 Guandalini s. 91–100. 
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nimettävät välimiehet ovat ensinnäkin miehiä. Vuonna 2012 ICC paljasti nimetyksi tulleen 

500 miespuolista välimiestä ja 76 naispuolista välimiestä, ja LCIA paljasti nimenneensä 311 

miespuolista välimiestä ja 33 naispuolista välimiestä. Naispuolisten välimiesten luvut ovat 

siis verraten hyvin alhaiset, mutta naispuolisten välimiesten määrän on myös havaittu olevan 

kasvamassa hitaasti. Tyypillinen välimies on myös iäkkäämpi henkilö. Tähän trendiin kes-

keisesti liittyy se seikka, että kokenut välimies voi olla turvallinen valinta asianosaisille ja 

tämän avustajalle, ja myös se seikka, että iäkkäämpi henkilö on ehtinyt verkostoitua ja tehdä 

nimeään tunnetuksi enemmän. Institutionaalisessa välimiesmenettelyssä tyypillisimmin ni-

metyt välimiehet ovat kotoisin joko Länsi-Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta. Välimiehet 

ovat taustaltaan pääsääntöisin juristeja, ja juristeina he ovat tyypillisesti taustaltaan asi-

anajaja, tutkija tai nämä roolit yhdistävä juristi. Eläköityneet tuomarit ovat eräs tunnistettava 

juristivälimiesryhmä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tyypillisesti välimies tulee valituksi 

pienestä ”eliittiryhmästä”.88  

Välimiesten pientä ”valintapoolia” puoltavia tekijöitä ovat muun muassa se seikka, että vä-

limiehen kokemuksen voidaan katsoa turvaavan välimiesmenettelyn laadun niin menettelyn 

toimittamisen kuin aineellisen harkinnankin osalta. Kokemus voi myös lisätä menettelyn te-

hokkuutta. Kokeneet välimiehet tuntevat välimiesmenettelytoimialan hyvin ja lisäksi kysy-

myksessä olevan liiketoiminta-alan, jolloin heillä on kyky ratkaista asia asianmukaisesti niin 

asianosaisten näkökulmasta kuin juridisestikin. Toisaalta nykyinen ”valintapooli” on hyvin 

rajallinen, vaikka naisia nimetäänkin enenevissä määrin välimiehiksi. Pieni välimiesryhmä 

voi myös johtaa länsimaisten yhtiöiden suosintaan menettelyssä ja myös välitystuomiossa. 

Kokenut välimies voi olla tottunut tietynlaiseen prosessiin, joka voi johtaa liialliseen yhte-

näisyyteen. Välimiehillä voi myös olla läheiset suhteet liike-elämään, mikä voi vaikuttaa 

heidän antamiensa ratkaisujen sisältöön. Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että väli-

miehillä on oma intressinsä tulla valituksi välimieheksi uudelleen, ja välitystuomio voidaan 

nähdä strategisena välineenä uran rakentamiselle. Saman välimiehen toistuva nimeäminen 

voi myös tuoda epäilyksen välimiehen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. 

 
88 Seraglini s. 591–593. Naisten nimeäminen välimiehiksi on viime vuosina yleistynyt, joskin naisvälimiehet 

ovat edelleen selkeä vähemmistö. Esimerkiksi ICC kertoo, että se oli nimennyt vuonna 2019 välimiehen tai 

vahvistanut nimeämisen yhteensä 1.476 kertaa, joista yhteensä 312 oli naisia. Nimetyistä välimiehistä naisia 

oli siis 21 prosenttia. Naisen välimieheksi nimesi asianosainen 42 prosentissa tapauksia, ICC International 

Court of of Arbitration 43 prosentissa tapauksia ja välimiehet 14 prosentissa tapauksia 

(https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/cross-institutional-report-reflects-advances-in-gender-balance-

in-arbitration/, tieto haettu 30.5.2021).  
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Mainitut ongelmat voivat olla liioiteltuja ja arvostelu ei ole aina paikallaan, mutta kysymys 

on pitkälti siitä, miltä asiat näyttävät, ja siitä miten syntyvä kuva vaikuttaa välimiesmenette-

lyn maineeseen.89  

Ratkaisuna tilanteeseen oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu ensinnäkin sitä, että asianosaiset 

tarkastelisivat omia nimeämistapojansa ja hyväksyisivät myös vähemmän käytetyn välimie-

hen nimeämisen. Avustajien tulisi puolestaan tukea asianosaisia välimiesoikeuden moni-

muotoisuuden hyödyn ymmärtämisessä. Välimiesmenettelyinstituuteilla on oma keskeinen 

roolinsa. Ratkaisuja voisivat olla esimerkiksi välitystuomioiden julkaiseminen ja välimies-

menettelyinstituuttien uusille välimiehille tarkoitettujen koulutusohjelmien vahvistaminen. 

Myös välimiesten tulisi tarkoin harkita työtilannettaan ennen uuden jutun hyväksymistä ja 

kieltäytyä tehtävästä, jos jostakin syystä välimies ei pysty huolehtimaan tehtävästä laaduk-

kaasti.90 Välimiesinstituuttien vastuulle on lisäksi ehdotettu välimiesten nimeämisen tilas-

tointia ja tilastojen julkaisemista, jolloin kyseistä tietoa on mahdollista seurata. Välimiesins-

tituuttien vastuulla on samalla myös rajansa, sillä instituutit eivät nimeä suurinta osaa väli-

miehistä hallinnoimissaan välimiesmenettelyissä. Monilla suurilla yrityksillä on monimuo-

toisuutta tukevia ohjeita, mutta toistaiseksi nämä eivät ole saaneet riittävää arvoa ja vaiku-

tusta välimiestä valittaessa. Vaikuttaakin siltä, että perinteisempää ajattelua välimiestä valit-

taessa on erityisesti avustajapuolella.91 Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin torjuttu ehdotuk-

set siitä, että välimiesten nimeäminen siirrettäisiin täysin neutraalin toimijan kuten välimies-

menettelyinstituutin tehtäväksi, sillä tämä olisi välimiesmenettelyn yksityisen ja sopimuspe-

rusteisen luonteen vastaista92.  

Sinänsä on ymmärrettävää, että asianosaisen avustaja kokee valinnan turvallisemmaksi, kun 

valittu välimies on kokenut ja tunnettu – tällöin he voivat sanoa asiakkaansa johdolle ja 

osakkeenomistajille, että kaikki mahdollinen oli tehty93. Tällöin mahdollisesti myös 

 
89 Seraglini s. 593–598, 602–605. 
90 Seraglini s. 606, 608, 6610. Van Haersolte-Van Hof tuo esiin, että asianosaiset ja välimiehet tehdessään 

valintaa usein ajattelevat ensisijaisesti käsillä olevaa asiaa. Välimiesmenettelyinstituuteilla on taas enemmän 

intressiä tarkastella myös pidemmän aikavälin tulosta (Van Haersolte-Van Hof s. 648).  
91 Greenwood - Baker, s. 421–422. 
92 Seraglini s. 607. 
93 Van Haesolte-Van Hof, s. 642. Van Haersolte-Van Hof myös huomauttaa, että asiakkaat eivät useinkaan 

tarkoita välimiehen ”kokeneisuudella” kokeneisuutta sovellettavista menettelysäännöistä tai edes esimerkiksi 

sovellettavista aineellisoikeudellisista kuten sopimusoikeudellisista säännöistä. Van Haersolte-Van Hof pitää 

ajatusta siitä, että välimies suosisi tutusta taustasta – kuten samasta kansallisuudesta – tulevaa asianosaista, 
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menettelyn laadusta voidaan olla varmempia, ja välimiehen ajattelutapa voi olla entuudes-

taan tuttu. Välimiesmenettelyala on kuitenkin jäljessä yleisestä monimuotoisuutta tukevasta 

kehityksestä. Monimuotoisuus ja erilaisista taustoista tuleva ajattelu on välimiesmenette-

lyissä erityisen tärkeää, koska kysymys on lainkäyttötehtävästä, jonka lopputuloksella on 

sitova vaikutus ainakin asianosaisiin eikä lopputuloksen laajempaakaan vaikutusta voida 

poissulkea. Suotavaa siis on, että alalla eri rooleissa toimivat tarkastelevat omaa toimin-

taansa myös siitä näkökulmasta, tukeeko se välimiesoikeuksien monimuotoisuutta. 

 

  

 

liian yksinkertaistettuna kaupallisessa riita-asiassa. Esimerkiksi neutraalista kansallisuudesta tuleva henkilö 

saattaakin olla oikeudelliselta tai kulttuuriselta taustaltaan kyseisen valtion historian vuoksi tosiasiallisesti 

vähemmän neutraali (s. 642–643). 
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3 VÄLIMIESLAINKÄYTÖN OIKEUDELLINEN PERUSTA 

3.1 Arvioinnin lähtökohdat ja eri teoriat 

3.1.1 Välimiehen aseman sääntely 

Välimiehen oikeudellisen asema täytyy määritellä, jotta välimiehen oikeuksia, velvollisuuk-

sia ja toimivaltuuksia koskeviin kysymyksiin voidaan vastata täsmällisesti.  Jo aiemmin to-

detusti New Yorkin konventiossa tai UNCITRAL:in välimiesmenettelyä koskevassa malli-

laissa, jotka ovat keskeisiä välineitä alan (kansainvälisessä) sääntelyssä, ei ole säännöksiä 

välimiesten oikeudellisesta asemasta. Myös kansalliset välimiesmenettelylait vaikenevat pit-

kälti aiheesta94. UNCITRAL:n mallilain ei ole ollut aikoinaan tarkoituskaan käsitellä väli-

miehen oikeudellista vastuuta tai asemaa. Myös välimiesmenettelyinstituuttien välimiesme-

nettelysäännöt sääntelevät tyypillisesti ainoastaan tietyistä välimiehen velvoitteista ja oi-

keuksista asianosaisiin nähden – muun muassa välimiesten sidonnaisuuksien ilmoittamista, 

riippumattomuuden ja puolueettomuuden säilyttämisestä ja tiettyjen prosessuaalisten aika-

taulujen noudattamista, salassapidosta ja joissakin tapauksissa myös välimiesten vastuun ra-

joittamisesta.95 

Lähteet, jotka voisivat sinänsä vaikuttaa välimiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ovat lu-

kuisat. Näihin lähteisiin lukeutuu muun muassa asianosaisten sopimus ja erityisesti välitys-

sopimus, välimiesten ja asianosaisten välinen suhde, välimiesten ja asianosaisten suhde vä-

limiesmenettelyinstituuttiin, lex arbitri, välimiesmenettelyyn sovellettavat pakottavat oi-

keusohjeet, soveltuvat kansainväliset sopimukset ja muut kansainväliset normit, ja tavat ja 

käytännöt.96   

UNCITRAL:n mallilain säännökset välimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista ovat myös 

hyvin rajalliset. Mallilaki edellyttää välimieheltä ilmoitusta seikoista, jotka ovat omiaan ai-

heuttamaan perusteltua epäilyä hänen riippumattomuudestaan tai puolueettomuudestaan (12 

artikla). Mallilain 18 §:n mukaan asianosaisia tulee kohdalle tasapuolisesti ja kummallekin 

asianosaiselle tulee antaa täysi mahdollisuus ajaa asiaansa. Mallilain 19 §:n mukaan 

 
94 Born s. 2108–2109, Fouchard Gaillard Goldman s. 557–558. Jälkimmäisessä todetaan mainittujen säännös-

töjen koskevan enemmän menettelyä kuin sitä toimittavia henkilöitä.  
95 Born s. 2110. 
96 Waincymer 2012 s. 50–51. 
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asianosaiset saavat päättää välimiesmenettelyssä noudatettavasta menettelystä, ja mikäli täl-

laista sopimusta ei synny, välimiesoikeus saa mallilain määräyksiä noudattaen toimittaa vä-

limiesmenettelyn soveltuvaksi katsomallaan tavalla. Mallilain 28 § sääntelee asiassa sovel-

lettavista oikeusohjeista. 

Kotimainen VML sisältää sääntelyä välimiehen kelpoisuusvaatimuksista, esteellisyydestä, 

valinnasta ja erottamisesta sekä välimiehen velvollisuuksista asianosaisia kohtaan. Lisäksi 

laki sisältää muutamia säännöksiä välimiesten toimivallasta yksittäisissä menettelyllisissä 

kysymyksissä asianosaisten sopimuksen puuttuessa asiasta kuten välimiesmenettelyn paikan 

tai kielen määräämisessä (lain 24 § 1 momentti ja 26 § 1 momentti). Välimiehistä, heidän 

toimivallastaan tai velvollisuuksistaan säännellään vain vähän VML:ssä. Lain 7 §:n määrää, 

että välimiehiä tulee olla kolme, jos asianosaiset eivät ole muuta määränneet. Lain 8 §:n 

määrää, että jos asianosaiset eivät ole määränneet toisin, välimiehenä saa olla jokainen täysi-

ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, ja 

että välimiehenä saa Suomessa toimia myös muu kuin Suomen kansalainen. Lain 9 § määrää, 

että välimiehen tulee olla tehtävässään puolueeton ja riippumaton, ja säätää lisäksi siitä, 

kuinka välimiehen tulee ilmoittaa seikoista, jotka ovat omiaan vaarantamaan hänen puolu-

eettomuuttaan ja riippumattomuuttaan.  

Lain 22 §:n mukaan välimiesten on varattava asianosaisille tarpeellinen tilaisuus ajaa asi-

aansa. Lain 23 §:n mukaan jollei VML:n säännöksistä muuta johdu, on asian käsittelyssä 

noudatettava, mitä asianosaiset ovat menettelystä sopineet. Tuollaisen sopimuksen puuttu-

essa välimiehillä on oikeus tämän lain säännöksiä noudattaen ja ottaen huomioon tasapuoli-

suuden ja joutuisuuden vaatimukset päättää asian käsittelyssä noudatettavasta menettelystä. 

Edelleen lain 27 §:n mukaan välimiesten tulee edistää riidan asianmukaista ja joutuisaa sel-

vittämistä. He saavat tässä tarkoituksessa pyytää asianosaista, todistajaa tai muuta henkilöä 

saapumaan kuultavaksi asiassa sekä kehottaa asianosaista tai muuta henkilöä esittämään vä-

limiehille sellaisen hallussaan olevan asiakirjan tai esineen, jolla voi olla merkitystä todis-

teena. Lain 31 §:n mukaan välimiesten on perustettava tuomionsa lakiin. Jos asianosaiset 

ovat sopineet, että riidan ratkaisemisessa on sovellettava tietyn valtion lakia, välimiesten on 

perustettava tuomionsa siihen lakiin. Jos asianosaiset ovat niin sopineet, saavat välimiehet 

kuitenkin perustaa tuomionsa siihen, minkä he katsovat kohtuulliseksi (ex aequo et bono). 

VML sisältää lisäksi säännöksiä välitystuomion muodollisista vaatimuksista.  
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VML:n ainoa pakottava välimiehen henkilöä koskeva säännös määrää, että välimiehen tulee 

olla puolueeton ja riippumaton. Mitä tulee taas välimiehen velvollisuuksiin, VML ainoa pa-

kottava säännös koskee kuulemisperiaatteen noudattamista. Lisäksi menettelyn järjestämi-

sessä välimiehen tulee aina huomioida tasapuolisuuden ja joutuisuuden vaatimukset, ja mi-

käli VML:n nojalla mahdollista, myös se mitä asianosaiset ovat menettelystä sopineet.   

Ruotsin LSF:n 7 §:n mukaan jokainen, joka on oikeustoimikelpoinen ja määrää omaisuudes-

tansa, voi toimia välimiehenä. Lain 8 §:n  mukaan välimiehen tulee olla puolueeton ja riip-

pumaton, ja säätelee lisäksi tilanteista, joissa välimiehen puolueettomuus ja esteettömyys 

vaarantuu (välimies tai hänen läheisensä on riidan asianosainen tai voi odottaa huomattavaa 

hyötyä tai haittaa riidan lopputuloksesta, välimies tai hänen läheisensä on mainitun tahon 

edustaja, välimies on asiantuntijana tai muutoin auttanut asianosaista valmistautumaan tai 

ajamaan asiaansa riidassa, tai välimies on vastaanottanut palkkiota lain 39 §:ssä säädetyn 

vastaisella tavalla). Lain 9 § sääntelee välimiehelle velvoitteen ilmoittaa lain 7 §:n ja 8 §:n 

tarkoittamista olosuhteista. Lain 21 §:n mukaan välimiesten tulee käsitellä riita puolueetto-

masti, tarkoituksenmukaisesti ja nopeasti sekä noudattaen asianosaisten sopimusta, jos tälle 

ei ole estettä. Lain 24 §:n sääntelee, että välimiesten on annettava asianosaisille tilaisuus ajaa 

asiaansa. 

Norjan LVG sääntelee myös, että välimiesten tulee olla puolueettomia ja riippumattomia (13 

§), ja että heidän tulee olla päteviä tehtävään. Lain 20 §:n mukaan asianosaisia on kohdeltava 

tasapuolisesti kaikissa välimiesmenettelyn vaiheissa, ja asianosaisille on annettava täysi 

mahdollisuus ajaa asiaansa. Tanskan VGL 12 § sääntelee välimiehen velvollisuutta ilmoittaa 

hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa vaarantavista seikoista. Lain 18 §:n mu-

kaan asianosaisia on kohdeltava tasapuolisesti, ja kullakin asianosaisella tulee olla täysin 

mahdollisuus asiaa asiaansa. Saksan BGB 1036 § myös velvoittaa välimiehen ilmoittamaan 

seikat, jotka voivat kyseenalaistaa hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa. Lain 

1042 §:n yleisten menettelysäännösten mukaan asianosaisia on kohdeltava tasapuolisesti, ja 

kullekin asianosaiselle tulee antaa tilaisuus tulla kuulluksi. Englannin ja Walesin Arbitration 

Actin 33 §:n mukaan välimiehen tulee toimia oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti ja antaa 

kullekin asianosaiselle kohtuullinen tilaisuus ajaa asiaansa ja vastata vastapuolen asiaan. 

Lain 24 §:n mukaan mikäli ilmenee olosuhteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan perusteltuja 
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epäilyjä välimiehen puolueettomuudesta, asianosainen voi tehdä tuomioistuimelle hakemuk-

sen välimiehen erottamiseksi. 

Eri maiden välimiesmenettelystä annetut lait muistuttavat läheisesti toisiaan mitä tulee väli-

mieheltä edellytettäviin ominaisuuksiin ja välimiesmenettelyn toimittamiseen. Lait joko 

edellyttävät välimieheltä puolueettomuutta ja riippumattomuutta tai vähintäänkin ilmoitusta 

seikoista, jotka ovat omiaan vaarantamaan välimiehen puolueettomuuden ja riippumatto-

muuden, jotta asianosaiset voivat toimia oikein tämän tiedon valossa. UNCITRAL:in malli-

lailla on voinut olla tässä kohtaa kansallista välimiesmenettelylainsäädäntöä yhtenäistävä 

merkitys. Mallilaki lähtee siitä, että välimiesmenettelyn toimittamisessa asianosaisten luo-

pumattomia oikeuksia on oikeus tulla tasapuolisesti kohdelluksi ja saada tilaisuus ajaa asi-

aansa (tasapuolisuus ja kuulemisperiaate). Myös aiemmin mainitut kansalliset lait sisältävät 

määräykset näiden kahden keskeisen periaatteen noudattamisesta. Joutuisuuden edellytystä 

ei sen sijaan aina kirjattu kansalliseen välimiesmenettelylakiin, eikä sitä voidakaan pitää yhtä 

perustavanlaatuisena vaatimuksena menettelyn yleisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta 

kuin tasapuolisuutta ja kuulemisperiaatteen noudattamista. 

FAI:n säännöissä ei ole kohtaa, jossa määriteltäisiin, mihin välimiehen asema perustuu. 

FAI:n säännöistä löytyy kyllä määräyksiä välimiehen nimeämisestä ja erottamisesta, väli-

miehen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta sekä välimiehen esteettömyydestä. 

Säännöt antavat välimiehelle yleisesti harkintavallan asian käsittelytavasta, elleivät asian-

osaiset ole toisin sopineet ja ellei säännöistä muuta johdu (26.1. kohta). Säännöt lisäksi an-

tavat harkintavallan välimiehille monissa prosessuaalisissa kysymyksissä silloin, kun asian-

osaiset eivät ole päässeet kysymyksessä olevasta seikasta yhteisymmärrykseen97. Säännöt 

paikoitellen myös velvoittavat välimiehen toimimaan tietyllä tapaa, kuten kohtelemaan asi-

anosaisia tasapuolisesti ja varaamaan heille tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen, jär-

jestämään pääsääntöisesti järjestäytymisistunnon tai laatimaan välitystuomion kirjallisesti ja 

allekirjoittamaan sen. Joka tapauksessa nämä määräykset koskevat välimiehen 

 
97 Esimerkkejä ovat välimiesmenettelyn kieli (28 kohta), sovellettavat oikeusohjeet (29 kohta), prosessiaika-

taulu (31 kohta), todistelun sallittavuus (34 kohta) sekä määräpäivän asettaminen vaatimusten, väitteiden ja 

todistelun esittämiselle (35 kohta). 
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velvollisuuksia ja oikeuksia asianosaisia kohtaan. Säännöissä määrätään myös välimiehen 

palkkiosta, salassapitovelvollisuudesta ja vastuunrajoituksesta.98 

Myöskään SCC:n säännöistä ei löydy johtoa välimiehen asemaan. FAI:n sääntöjä vastaavasti 

SCC:n säännöt määräävät välimiesoikeuden asettamisesta ja välimiehen erottamisesta. 

Säännöt määräävät lisäksi välimiesten puolueettomuudesta, riippumattomuudesta ja käytet-

tävyydestä asiaa varten. SCC:n säännöt antavat myös välimiehille toimivallan päättää ta-

voista, jolla välimiesmenettely toimitetaan, mikäli säännöt eivät muuta määrää ja asianosai-

set eivät löydä yhteisymmärrystä (artikla 23)99. Säännöissä määrätään myös välimiehen palk-

kiosta, salassapitovelvollisuudesta ja vastuunrajoituksesta. 

ICC:n välimiesmenettelysäännöt vastaavat välimiehen aseman, velvollisuuksien ja oikeuk-

sien osalta FAI:n ja SCC:n sääntöjä. Säännöissä ei ole kohtaa, jossa määriteltäisiin välimie-

hen aseman perustaa. Sääntöihin kuuluu liite IV, jossa ICC esittää välimiesmenettelyn hal-

linnointiin tekniikoita, joita välimiehet ja asianosaiset voivat käyttää menettelyn keston ja 

kustannusten hallitsemiseksi.100 ICC:n hallinnoiman välimiesmenettelyn erityispiirteitä ovat 

se, että välimiehen on laadittava Terms of Reference -asiakirja 30 päivässä saatuaan asiakir-

jat ICC:n sihteeristöltä101. Asianosaiset allekirjoittavat asiakirjan, tai mikäli asianosainen ei 

tähän suostu, ICC International Court of Arbitration hyväksyy asiakirjan. Terms of Referen-

cen allekirjoittamisen tai hyväksymisen jälkeen asianosaiset eivät voi esittää välimiesmenet-

telyssä uusia väitteitä ilman välimiesoikeuden hyväksyntään.102 Toinen ICC:n hallinnoiman 

 
98 FAI:n välimiesmenettelysäännöt. 
99 Esimerkkeinä muun muassa välimiesmenettelyn kielestä päättäminen (26 artikla), sovellettavasta laista 

päättäminen (27 atrtikla), kirjelmien ajankohdista ja lisäkirjelmistä päättäminen (29 artikla), muutosten salli-

misesta vaatimuksiin (artikla 30), todistelun sallittavuudesta päättäminen (31 artikla) ja asiantuntijoiden ni-

meämisestä päättäminen (artikla 34). 
100 ICC:n välimiesmenettelysäännöt. 
101 Terms of Reference -asiakirjasta on ilmettävä: “a) the names in full, description, address and other con-

tact details of each of the parties and of any person(s) representing a party in the arbitration; 

b) the addresses to which notifications and communications arising in the course of the arbitration may be 

made; 

c) a summary of the parties’ respective claims and of the relief sought by each party, together with the 

amounts of any quantified claims and, to the extent possible, an estimate of the monetary value of any other 

claims; 

d) unless the arbitral tribunal considers it inappropriate, a list of issues to be determined; 

e) the names in full, address and other contact details of each of the arbitrators; 

f) the place of the arbitration; and 

g) particulars of the applicable procedural rules and, if such is the case, reference to the power conferred 

upon the arbitral tribunal to act as amiable compositeur or to decide ex aequo et bono.” (Artikla 23). 
102 ICC Rules of Arbitration, Artikla 23. 
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välimiesmenettelyn erikoispiirre on niin kutsuttu Scrutiny of the Award. ICC Court of Inter-

national Arbitration voi kehottaa välimiehen tekemään välitystuomion muotoon liittyviä 

muokkauksia tai kiinnittää välimiehen huomion tiettyihin substanssikysymyksiin.103 Muu-

toin ICC:n sääntöjen määräykset vastaavat pitkälti FAI:n ja SCC:n välimiesmenettelysään-

töjä. 

LCIA:n välimiesmenettelysäännöt vastaavat samoin pitkälti FAI:n ja SCC:n välimiesmene-

telysääntöjä koskien välimiehen asemaa. Välimiehen asemaa määritteleviä kohtia ei ole 

LCIA:n säännöissä.104 

Yhteenvetona voidaan todeta, että New Yorkin konventio, UNCITRAL:in mallilaki ja myös 

kansallinen välimiesmenettelylainsäädäntö ovat vaiti välimiehen asemasta. Myös mikäli 

mainittu virallisaineisto johtaa välimiehille oikeuksia tai velvollisuuksia, kysymys on 

yleensä joko olosuhteesta (kuten riippumattomuus ja puolueettomuus) tai määritellystä toi-

mintavelvoitteesta, joka välimiehellä on asianosaisiin nähden. Myös selostetut välimiesme-

nettelyinstituuttien välimiesmenettelysäännöt eivät anna vastausta kysymykseen siitä, mihin 

välimiehen asema perustuu. Välimiesmenettelysäännöissä tyypillisesti säännellään kansalli-

sia välimiesmenettelylakeja yksityiskohtaisemmin menettelyllisistä kysymyksistä. Väli-

miesmenettelylain ylittäviltä osin välimieheen liittyen välimiesmenettelysäännöt tyypilli-

sesti säätävät välimiehen salassapitovelvollisuudesta, palkkiosta ja vastuunrajoituksesta. Vä-

limiehen aseman sääntely välimiesmenettelysäännöissä jää siis aiemmin todetusti välimie-

hen velvollisuuksiin ja oikeuksiin eräissä kysymyksissä suhteessa asianosaisiin. ICC:n koh-

dalla mielenkiintoisen tilanteen muodostaa se seikka, että vaikka välimies on sinänsä itse-

näinen lainkäyttötehtävässään, instituutin tehtävä on valvoa myös välimiehen oikeudellista 

harkintaa scrutiny -käytännön myötä. ICC:n International Court of Arbitrationin rooli on 

kuitenkin viime kädessä muodollinen, vaikkakin käytännössä epäilemättä merkitykselli-

nen105. Nimittäin keinoja pakottaa välimiestä tietynlaisiin lopputuloksiin tai perusteluihin 

 
103 ICC Rules of Arbitration, artikla 34. ICC ei kuitenkaan voi muuttaa välitystuomion sisältöä, ja välimiehet 

eivät aina muutakaan välitystuomiota ICC:n huomioiden nojalla (ks. esimerkiksi Ojala s. 816–817, jossa se-

lostetaan tapaus, jossa välimiehet eivät muuttaneet välitystuomiota sen jälkeen, kun ICC oli kiinnittänyt väli-

miesten huomion pakottavaan kilpailuoikeudelliseen lainsäädäntöön).  
104 LCIA:n välimiesmenettelysäännöt. 
105 ”Before signing any award, the arbitral tribunal shall submit it in draft form to the Court. The Court may 

lay down modifications as to the form of the award and, without affecting the arbitral tribunal’s liberty of 

decision, may also draw its attention to points of substance. No award shall be rendered by the arbitral 
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ICC:llä ei ole – lukuun ottamatta sitä käytännön seikkaa, että instituutti voi olla nimeämättä 

välimiestä uudelleen, jos nimeäminen tulee sen tehtäväksi. 

Välimiehen aseman määrittely on siis jäänyt hyvin pitkälti oikeuskirjallisuuden ja oikeus-

käytännön varaan. Välimiestä koskevasta sääntelystä on johdettavissa ainoastaan välimiehen 

toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet ja lisäksi määräyksiä välimiehen toimivallasta yksittäi-

sissä tilanteissa, joissa laki ei muuta määrää ja asianosaiset eivät ole käyttäneet omaa mää-

räysvaltaansa. Mainittu sääntely on laadittu pitkälti asianosaisten oikeusturvan näkökul-

masta. Sääntelyn keskiössä ovat siis asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet eivätkä väli-

miehen oikeudet ja velvollisuudet. 

3.1.2 Eri teorioita 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kolmeen luokkaan jaoteltavissa olevia käsityksiä siitä, mi-

ten välimiehen ja asianosaisten välinen suhde tulisi määritellä juridisesti.106 

Niin sanottu sopimusteoria on saanut oikeuskirjallisuudessa laajaa kannatusta. Teoria ni-

mensä mukaisesti lähtee siitä, että välimiesten ja asianosaisten välinen suhde on puhtaasti 

sopimukseen perustuva. Teorian mukaan välimiesten ja asianosaisten välillä on sopimus, 

jonka perusteella välimiehet suorittavat tietyt asianosaisiin kohdistuvat toimet, joista väli-

miehet saavat vastineeksi ainakin palkkion, asianosaisten yhteistyön välimiesmenettelyssä 

ja vastuuvapauden.107 Oikeuskirjallisuudessa on muun muassa esitetty, että vaikka välimie-

hellä on lainkäyttötehtävä ([…the arbitrator’s brief is a judicial one [---]), se perustuu sopi-

mukseen tai tarkemmin kahteen sopimukseen, välityssopimukseen ja välimiessopimuk-

seen.108 

 

tribunal until it has been approved by the Court as to its form.” (Artikla 34). Määräys on pakottava koskien 

välitystuomion muotoa, mutta ei välimiesten aineellisten harkinnan osalta. Viimeksi mainitulta osin Interna-

tional Court of Arbitration voi ainoastaan kiinnittää välimiehen huomion tiettyihin seikkoihin. 
106 Oikeuskirjallisuudessa ongelma on muotoiltu niinkin, onko välimiehen tehtävä luonteeltaan lainkäyttöteh-

tävä (”judicial”) vaiko riidanratkaisutehtävä (”adjudicative”), Alessi s. 744–746, 758. Termillä ”judicial” 

viitataan yleensä yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvaan julkiseen lainkäyttöön. Jo aiemmin todetusti väli-

miesmenettelyyn ei voida liittää täysin samoja funktioita kuin oikeudenkäynteihin yleisissä tuomioistuimissa, 

mutta tässä tutkimuksessa on katsottu, että välimieslainkäyttö on lainkäyttöä. Tätä näkökantaa tukee väli-

miesmenettelyn oikeudenkäyntiä yleisissä tuomioistuimissa muistuttavat tekijät ja se seikka, että ilman väli-

tyssopimusta riita-asia olisi voitu käsitellä yleisissä tuomioistuimissa. Ks. myös jakso 2.2.1 ylempänä.  
107 Born s. 2167. 
108 Fouchard Gaillard Goldman s. 558. 
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Esimerkiksi Lindskogin mukaan koska välimiesmenettely on yksityinen menettely, välimie-

hen toimeksiannon täytyy myös perustua (yksityiseen) sopimukseen eli välimiessopimuk-

seen. Lindskogin käsityksen mukaan välimies on oikeudelliselta asemaltaan sui generis -

toimeksiantosuhteessa asianosaisiin nähden, ja niin kutsutun välimiessopimuksen osapuo-

lina ovat molemmat asianosaiset ja välimies. Lindskog vielä toteaa, että LSF ei perustellusti 

edes sääntele välimiestoimeksiannon oikeudellisesta luonteesta.109  

Kannatusta on myös saanut niin kutsuttu lakiteoria, jonka mukaan välimiesten suhde asian-

osaisiin on määriteltävä sovellettavasta laista (oletettavasti välimiesmenettelyn paikan laista, 

lex arbitrista) seuraavaksi lainkäyttörooliksi. Lakiteoria selittää välimiehen aseman, oikeu-

det ja velvollisuudet tuomareiden asemaa vastaavalla tavalla suoraan lakiin perustuvina.110 

Valtio on sallinut alueellaan yksityisen lainkäytön ja antanut välityssopimuksella ja välitys-

tuomiolle erityisen oikeudellisen merkityksen, minkä johdosta välimiehillä voidaan katsoa 

olevan julkinen tehtävä. Välimies toimii vaihtoehtona paikallisen yleisen tuomioistuimen 

tuomarille.111 Välimiehen tehtäviin keskeisesti kuuluu oikeudellinen ratkaisutehtävä, joka 

saattaa tuoda mukanaan myös viitteitä pakottavasta lainsäädännöstä, jota ei voi muuttaa so-

pimuksella.112 Lisäksi on esitetty englantilainen status-teoria, joka myös perustaa välimiehen 

ja myös asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet suoraan lakiin.113  

Sopimusteoria ja lakiteoria ovat vastakohtia toisilleen ja selittävät välimiehen aseman, oi-

keudet ja velvollisuudet suorastaan päinvastaisella tavalla toisiinsa nähden. Oikeuskirjalli-

suudessa kumpikin teoria on saanut osakseen kritiikkiä. Voidaankin todeta, että kumpikaan 

teoria ei onnistu täysin luontevasti antamaan vastausta siihen, mihin välimiehen toiminta 

pohjimmiltaan perustuu. Esimerkiksi Mustill ja Boyd ovat esittäneet epäilyn ensinnäkin siitä, 

onko niin kutsuttua välimiessopimusta ensinnäkin ylipäänsä löydettävissä ja toiseksi siitä, 

katsovatko asianosaiset todella tekevänsä sopimuksen välimiehen kanssa. Toimeksiannon 

antaminen välimiehelle ei vastaa toimeksiannon antamista muulle asiantuntijalle kuten kir-

janpitäjälle, arkkitehdille tai lakimiehelle.114  

 
109 Lindskog s. 359–360. 
110 Born s. 2110–2111. 
111 Lew Mistelis Kröll s. 75. 
112 Habegger s. 125. 
113 Schöldström s. 62-63. Schöldström toteaa, että ”status” on vaikeasti määriteltävissä ja eri tahot ovat voi-

neet tarkoittaa sillä eri asioita (s. 64). 
114 Mustill & Boyd, s. 222-223. 
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Tyypillisimmät välimiehen asemasta oikeuskirjallisuudessa esitetyt teoriat ovat sopimusteo-

ria, lakiteoria tai näiden välinen hybridimalli. Esimerkiksi teoksessa Redfern / Hunter on 

selostettu, että välimiehet voivat saada toimivaltuuksia suoraan asianosaisilta sovellettavan 

lain sallimissa rajoissa. Asianosaiset ovat tällöin nimenomaisesti sopineet valtuuksista, joita 

he haluavat välimiesten käyttävät (mahdollisesti tällöin laaditaan ”appointment agreement” 

tai ”submission agreement”). Toisaalta välimiehet saavat toimivaltaa laista, joka voi joko 

antaa suoraan välimiehille valtuuksia tai tuomioistuimelle mandaatin toimia välimiesten tai 

asianosaisten puolesta, tai kolmanneksi yhdistelmän kahdesta ensiksi mainitusta. Välimie-

hen toimivaltuudet ovat selvitettävissä tutkimalla ensin välityssopimusta (ja myös välitysso-

pimuksen mahdollisesti viittaamia välimiesmenettelysääntöjä), tämän jälkeen välityssopi-

mukseen sovellettavaa lakia ja lopulta välimiesmenettelyyn sovellettavaa lakia, jos se on eri 

ensin mainitusta. Välityssopimuksessa tulee mainita välimiesten saamat lisävaltuudet tai toi-

saalta rajoitukset heidän valtuuksiinsa.115 

Muitakin teorioita kuin yllä mainitut on esitetty. Esimerkiksi Saksassa on esitetty Amtstheo-

rie (esimerkiksi toimiteoria tai virkateoria suomeksi), joka näkee välimiehen aseman esimer-

kiksi testamentin toimeenpanijan tai konkurssipesän pesänhoitajan toimeen oikeudellisesti 

rinnastuvana. Lisäksi saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on pohdittu välimiehen rinnasta-

mista asianosaisten edustajaan (Vertretungstheorie) tai asianosaisen toimielimeen (Organt-

heorie). Tässä mainittujen teorioiden käytännön ero on vähäinen.116 

Oikeuskirjallisuudessa on tyypillisesti suhtauduttu epäilevästi välimiehen aseman rinnasta-

miseen muihin asiantuntijapalveluihin. On muun muassa esitetty, että välimiehet eivät anna 

asianosaisille ainoastaan palvelua, vaan välimiehillä on myös lainkäyttötehtävä, jonka pe-

rusteella välimiehet antavat asianosaisia sitovan ratkaisun ja nauttivat tietyistä vastuurajoi-

tuksista. Välimiehen keskeisiin tehtäviin kuuluu täytäntöönpanokelpoisen, asianosaisia sito-

van lainkäyttöratkaisun antaminen. Lisäksi välimiehellä on lakiin perustuva velvollisuus toi-

mia puolueettomasti. Välimies ei näin voi pelkästään suorittaa tehtävää toimeksiantajan oh-

jeiden mukaisesti ja tämän intressejä edistäen.117 Ajatus toimeksiannosta istuu huonosti oi-

keudelliseen ratkaisutoimintaan, jossa välimies enemmänkin käyttää lakiperusteisesti 

 
115 Redfern / Hunter s. 307–309. 
116 Schöldström s. 104–105. 
117 Born s. 2121, ks. myös Hemmo 2000 s. 399.  
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mandaattiaan kuin noudattaa toimeksiantosopimuksen ehtoja.118  Nykyään katsotaankin sel-

väksi, että välimiehen ja asianosaisen suhteessa ei ole kysymys avustajan ja päämiehen suh-

teesta, ja samoin on selvää, että välimiehiä koskevat omat eettiset velvoitteet.119 Born on 

todennut, että muutoin välimiehen tulisi noudattaa asianosaisten ohjeita ja myös informoida 

heitä ajantasaisesti. Tällainen asema istuu jo edellä todetusti erittäin huonosti välimiehen 

harjoittamaan oikeudelliseen ratkaisutoimintaan.120  

Muun muassa Heuman on todennut sopimusteorian heikkouden olevan siinä, että on vaikeaa 

selittää, kuinka yhden asianosaisen valitsema välimies on saanut toimeksiantonsa myös toi-

selta asianosaisilta. Ristiriita on nähtävissä myös siinä, että mikäli välimiesten toimivalta 

perustuu sopimukseen, välimiesten tulisi olla samalla sopimuksella ohjattavissa, mitä taas ei 

voida pitää mahdollisena. Kilpailevan lakiteorian, joka perustaa välimiehen ja myös asian-

osaisten oikeudet ja velvollisuudet lakiin, kohdalla taas huomataan, että LSF (kuten myös 

kotimainen VML) jättää auki useita mahdollisuuksia menettelyn toteuttamiselle, mistä 

syystä myös välimiehen toimivallan perustaminen yksin lakiin tuntuu vaikealta. Heuman 

päätyy katsomaan, että välimiehen asemaa ei voi selittää yksin sopimusteorialla eikä laki-

teorialla. Teoriat voi kuitenkin yhdistää. Tällöin voidaan katsoa, että välimiehen oikeudet ja 

velvollisuudet syntyvät sekä lain määräyksistä että tietyn sopimuksen vaikutuksesta, ja tämä 

sopimus voi täydentää tai muuttaa lain määräyksiä.121 

Myös oikeuskäytännössä pohdittavaksi on tullut kysymys sitä, mihin välimiehen toimivalta 

perustuu. Englannin ja Walesin tuomioistuimissa on katsottu pitkään, että välimiehen ja asi-

anosaisten välillä on tehty sopimus, vaikka ensimmäisessä tapauksessa ei yksilöity tarkasti, 

miten tämä sopimus oli syntynyt122. Myöhemmin Englannin ja Walesin tuomioistuimissa on 

katsottu, että välimiesten oikeudet ja velvollisuudet syntyvät sopimuksen ja aseman yhteis-

vaikutuksesta (niin sanottu status-teoria, jonka mukaan välimiehen asemaa arvioitaessa huo-

miota tuli kiinnittää siihen, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia yleisö liittäisi välimiehen 

 
118 Born s. 2113. 
119 Born. s. 2113–2114. Välimiesten etiikkaa sääntelevää soft law -ainesta ovat esimerkiksi IBA Guidelines 

on Conflicts of Interest in International Arbitration, joiden käytännön vaikutus on ollut merkittävä. 
120 Born s. 2119–2120. Myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut arvioidessaan välimiehen palk-

kion arvonlisäverotuksen paikkaa, että välimiehen suoritus ei vastaa päämäärältään asianajajan, konsultin, 

insinöörin, tutkimuslaitoksen tai tilintarkastajan suoritusta (Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 

16.9.1997 asiassa Bernd von Hoffman vastaan Finanzamt Tier, kohdat 21-25). 
121 Heuman 1999 s. 216–217 
122 Crampton & Holt v. Ridley & Co, 1887. 
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asemaan). Valittaessa välimies tulee välimiesmenettelysopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu 

toimittamaan välimiesmenettelyn asianmukaisesti palkkiota vastaan. Välimiestoimeksian-

non hyväksymisestä seuraa siis kolmitahoinen sopimus, jossa välimies tulee ”välimiesme-

nettelysopimuksen” osapuoleksi asianosaisten lisäksi.123 Välimiehen toimivalta on seuran-

nut laista ja asianosaisten välityssopimuksesta.124 Myöhemmässä oikeuskäytännössä Eng-

lannin ja Walesin Court of Appeal on katsonut, että “impossible to divorce the contractual 

and status consideration: in truth the arbitrator’s rights and duties flow from the conjunction 

of those two elements”, todeten myös että nimettäessä välimies tulee välityssopimuksen kol-

manneksi osapuoleksi 125, ja  ”[---] is the arbitration [agreement] which the arbitrators be-

come party to by accepting appointment under it”)126. 

Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden ratkaistavana on ollut myöhemmin ol-

lut kysymys siitä, onko välimiehen asema rinnastettavissa työsuhteeseen. Englannin ja Wa-

lesin Court of Appeal katsoi, että välimiehen tehtävä ei eroa esimerkiksi asianajajan toimek-

siantosuhteesta tai lääkärin tai tilintarkastajan asiantuntijatehtävästä. Paikallinen korkein 

oikeus katsoi toisin:  

“Although an arbitrator may be providing services for the purposes of VAT and he 

of course receives fees for his work, and although he renders personal services 

which he cannot delegate, he does not perform those services or earn his fees for 

and under the direction of the parties as contemplated [by authorities defining the 

nature of an employment relationship]. He is rather in the category of an independ-

ent provider of services who is not in a relationship of subordination with the par-

ties who receive his services.”127 

 
123 Ibid. s. 2111. Ks. myös Mustill & Boyd s. 221, 223 ja Schöldström s. 62.  
124 Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik v. S. India Shipping Corp. Ltd, 1981: “The power of arbi-

trators derives from statute and from a consensual conferment of jurisdiction by the parties when agreeing to 

submit disputes to arbitration.”. 
125 Norjarl AS v. Hyundai Heavy Indus. Co., 1992. “On appointment, the arbitrator becomes a third party to 

that arbitration agreement, which becomes a trilateral contract.” 
126 Compagnie Européenne de Céréales SA v. Tradax Exp. SA, 1986. 
127 Jivraj v. Hashwani (2011), kohdat 40 ja 77. Tapauksessa on myös todettu ” T]he role of an arbitrator is 

not naturally described as employment under a contract personally to do work. That is because his role is not 

naturally described as one of employment at all.” Englannin ja Walesin korkein oikeus hylkäsi täysin käsi-

tyksen siitä, että välimiehen tehtävä rinnastuisi työsuhteeseen. Ks. myös Englannin ja Walesin Court of Ap-

pealin ratkaisu AT & T Corporation and another v Saudi Cable (2000), jossa on katsottu välimiehen puolu-

eellisuuden tulevan arvioitavaksi kuten tuomarin puolueellisuuden: ”the test under English Law for apparent 
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Oikeustapauksessa on nostettu esille olennaisia välimieheen liitettäviä ominaisuuksia hänen 

asemaansa määritellessä: välimies ansaitsee palkkion toiminnastaan, joka sinänsä katsotaan 

palvelun tuottamiseksi, mutta hän ei kuitenkaan anna tätä palvelua asianosaisten määräys-

vallan alaisena vaan enemmänkin itsenäisenä palveluntuottajana ei-alisteisessa suhteessa 

asianosaisiin, ja niin, että hänen saamansa tehtävä on henkilökohtainen eikä ole siirrettävissä 

eteenpäin. 

Englannin ja Walesin korkein oikeus kiinnitti mainitussa ratkaisussa huomiota Saksan 

Reichtsgerichtin vanhaan ratkaisuun, jossa korostetaan myös oikeudellisen ratkaisutoimin-

nan tuomaa erityisasemaa ja itsenäisyyttä, ja sitä seikkaa, että välimiesmenettely on vaihto-

ehto asian tuomioistuinkäsittelylle:  

“It does not seem permissible to treat the arbitrator as equivalent to a representa-

tive or an employee or an entrepreneur. His office has … an entirely special char-

acter, which distinguishes him from other persons handling the affairs of third par-

ties. He has to decide a legal dispute in the same way as and instead of a judge, 

identifying the law by matching the relevant facts to the relevant legal provisions. 

The performance expected from him is the award, which constitutes the goal and 

outcome of his activity. It is true that the extent of his powers depends on the arbi-

tration agreement, which can to a greater or lesser extent prescribe the way to that 

goal for him. But, apart from this restriction, his position is entirely free, freer than 

that of an ordinary judge.”128 

Ranskassa tuomioistuimet ovat osaltaan katsoneet ensinnäkin, että asianosaisten ja välimies-

ten vastavuoroiset velvollisuudet perustuvat sopimukseen, ja todenneet myös sen, että väli-

miehet voivat olla sopimusoikeudellisesti vastuussa asianosaisille velvollisuuksiensa nou-

dattamatta jättämisestä. Ranskassa asianosaisten ja välimiesten välisen sopimuksen, joka 

määrittelee välimiesten ja asianosaisten väliset velvoitteet, on tulkittu olevan erillinen asian-

osaisten välisestä välityssopimuksesta. 129 Ranskalainen Cour d’Appel on lisäksi hylännyt 

 

or unconscious bias in an arbitrator is the same as that for all those who make judicial decisions and is that 

to be found in the opinion of Lord Goff of Chieveley in R v Gough [1993] AC 646.”  
128 Jivraj v. Hashwani (2011) -ratkaisussa selostettuna Reichsgericht’in tuomio 29.11.1904.  
129 Born. s. 2111, Cour de cassationin tuomio 27.7.1937, Roses v Moller et Cie (välitystuomiot nojautuvat 

sopimukseen, välitystuomiot muodostavat kokonaisuuden välityssopimuksen kanssa ja jakavat sen sopimuk-

sellisen luonteen), Paris Cour d’Appel’n tuomio 19.12.1996 Qualiconsult v. Groupe Lincoln (asianosaisten ja 
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näkemyksen siitä, että välimiehen toimivalta perustuisi jonkinlaiseen edustajuuteen viitaten 

välimiesten oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. Tuomioistuin katsoi, että vaikka välimiehet 

ovat asianosaisten nimeämät, missään tapauksessa välimiehet eivät voi olla asianosaisten 

edustajia, koska edustajan rooli ja siihen liittyvät velvollisuudet eivät olleet yhteensopivia 

välimiehen lainkäyttöfunktion kanssa.130 

Oikeuskirjallisuudessa Born on selostanut, että Sveitsin, Yhdysvaltojen, Saksan, Itävallan ja 

Suomen tuomioistuivat ovat katsoneet, että välimiehen ja asianosaisten välinen suhde on 

pohjimmiltaan sopimussuhde, jossa kummallakin osapuolella on sopimusoikeudellisia vel-

voitteita ja oikeuksia toista osapuolta kohtaan.131 Myös Ruotsissa välimiehen ja asianosais-

ten suhteen pohjalla on nähty oikeuskirjallisuudessa välimiessopimus, skiljemannaavtal.132 

Yhdysvalloissa tuomioistuimet katsoneet, että Kalifornian laki tunnistaa kapean poikkeuk-

sen välimiehen vastuuvapauteen silloin, kun välimies on rikkonut sopimustaan jättämättä 

tekemättä päätöksiä lainkaan133; kaksi kertaa on katsottu, että välimiehen vastuuvapaus ei 

päde tilanteessa, jossa välimies ei ole antanut oikea-aikaisesti päätöstään134, ja vielä, että 

välitystuomion antamatta jättäminen välityssopimuksen mukaisessa ajassa on peruste sopi-

musrikkomusta koskevalle kanteelle.135 Saksalaisessa tuomioistuimessa on todettu, että vä-

limiessopimus määrittelee välimiehen oikeudelliset velvollisuudet asianosaisia kohtaan, ja 

sen, että välimiehet ovat sopimusperusteisessa vastuussa asianosaisia kohtaan välimiesteh-

tävän asianmukaisesta suorittamisesta.136 Itävaltalaisessa tuomioistuimessa on taas katsottu, 

että välimiesten nimeäminen ja välimiestoimeksiantojen hyväksyntä luo erilliset sopimukset 

kunkin välimiehen kanssa.137 Suomen osalta Bornin viittaus on ollut jäljempänä tarkemmin 

selostettavaan ennakkoratkaisuun KKO 2005:14. 

 

välimiesten velvoitteet määrittelee sopimus). Ks. myös Cour de Cassation’n tuomio 17.11.2010; Paris Tribu-

nal de Grande Instance’n tuomio 13.6.1990, Paris Cour d’Appel’n tuomio 22.5.1991, Bompard v. Consorts 

C. et al., joissa on todettu, että välimiehet voivat olla sopimusperusteisesti vastuussa asianosaisiin nähden 

velvollisuuksiensa toteuttamatta jättämisestä.  
130 Judgment of 24 March 1992, Pelfanian v. Nurit, 1993 Rev. Arb. 299 (Paris Cour d’Appel); 
131 Born. s. 2112.  
132 Ks. esimerkiksi Schöldström s. 131. 
133 Morgan Phillips, Inc. v. JAMS/Endispute, (2006) 
134 Stasz v. Schwab (2004) ja Feichtinger v. Conant (1995). 
135 Baar v. Tigerman (1983). 
136 Bundesgerichtshofin tuomio 6.10.1954. 
137 Oberster Gerichtshofin tuomio 28.4.1998. Aiheeseen liittyvät myös Oberster Gerichtshofin tuomiot 

2.10.2003 ja 7.3.1977. 
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Myös Euroopan unionin tasolta löytyy oikeuskäytäntöä aiheesta. Tapauksessa Nordsee Eu-

roopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että välimies(oikeus) ei ole sellainen jäsenval-

tion tuomioistuin, joka voi esittää ennakkoratkaisupyynnön yhteisöjen tuomioistuimelle, 

vaikka välimiehen toiminta jossakin määrin oli rinnastettavissa tuomioistuimen toimin-

taan.138 

3.1.3 Kotimaista arviointia 

Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot välimiehen aseman perustasta eivät 

ole keskenään yhteneviä. Kysymystä välimiehen asemasta ei ole myöskään eksplisiittisesti 

ratkaistu kotimaisessa oikeuskäytännössä, vaikkakin korkein oikeus on välimiehen vahin-

gonkorvausvastuuta arvioidessaan lausunut mainitun kysymyksen arviointiin vaikuttavista 

seikoista.  

Tirkkonen on arvioinut positiivisen oikeuden (eli VML:n) valossa, että välimiesten velvolli-

suudet perustuvat välittömästi VML:n säännöksiin. Välimiesten velvollisuuksien pohjalla 

on kuitenkin välillisesti itse välimiessopimus, johon heidän toimivaltansa välimiehinä pe-

rustuu. Tirkkonen katsoo, että välimiessopimuksessa on havaittavissa sekä julkisoikeudelli-

sia (välimiehen valta antaa oikeusvoimainen, täytäntöönpanokelpoinen välitystuomio) että 

yksityisoikeudellisia piirteitä (välimiessopimuksen syntyminen, pätevyys ja lakkaami-

nen).139 Mainittu luokittua julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin piirteisiin ei nykyään 

enää pidetä mielekkäänä. Pohjoismaissa on saavutettu yksimielisyys, että sopimusoikeudel-

liset periaatteet ja etenkin oikeustoimilain määräykset koskevat myös välityssopimuksia. 

Välityssopimus on näin ollen Suomen lain alla tavalla (VML:n säätämällä tavalla määrä-

muotoinen) sopimus.140 

Möller on puolestaan todennut oikeuskirjallisuudessa, että VML ei sisällä säännöksiä, joista 

voitaisiin päätellä, että välimiehen asema perustuisi hänen ja asianosaisten väliseen 

 
138 Asia 102/81, Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH vastaan Reederei Mond Hochseefischerei Nord-

stern AG & Co. KG ja Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG, tuomio 

23.3.1982, ”[---] välimiesoikeuden toiminta, kuten välimies on kysymyksessään esittänyt, on tietyssä määrin 

rinnastettavissa tuomioistuimen toimintaan, koska välimiesmenettelystä säädetään laissa, välimies perustaa 

tuomionsa lakiin ja hänen ratkaisullaan on asianosaisten välillä lainvoimaisen tuomion vaikutus ja se on täy-

täntöönpanokelpoinen, jos siihen on liitetty täytäntöönpanomääräys.” (Kohta 10). 
139 Tirkkonen 1943 s. 145–147.  
140 Koulu 2008 s. 32–33. 
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sopimukseen. Välimiehen erottamista ja palkkiota koskevat säännökset eivät perustele täl-

laista tulkintaa. Möller on edelleen katsonut, että välimiehen vahingonkorvausvelvollisuutta 

koskevasta korkeimman oikeuden ennakkoratkaisusta KKO 2005:14 ei voida päätellä kor-

keimman oikeuden katsoneen, että välimiehen tehtävä otettaisiin suoritettavaksi välimiesso-

pimuksella. Sen sijaan ratkaisussa on todettu, että välimiehen ja asianosaisten suhteen voi-

daan katsoa rinnastuvan sopimussuhteeseen. Möllerin mukaan välimiessopimus on fiktiivi-

nen sopimus ja yksittäisten kysymysten ratkaiseminen välimiehen asemaa koskevasta teori-

asta on lähinnä käsitelainoppia, vaikka jokin teoria voisikin olla avuksi kysymystä ratkais-

taessa.141 

Hoppu on esittänyt oikeuskirjallisuudessa Möllerin aiemmin selostettua kantaa vastaavan 

skeptisen kannanoton välimiessopimuksen olemassaolosta ja todennut, että mikäli välimies-

sopimuksen katsotaan olevan olemassa, sopimus ilmeisesti syntyisi siten, että välimiehen 

nimeävä taho tekisi tarjouksen välimiestoimesta ja välimieheksi suostuva hyväksyisi tämän 

tarjouksen. Hopun käsityksen mukaan jo tämä osoittaa, että kysymyksessä on hyvin teennäi-

nen konstruktio. Välimiesoikeuden puheenjohtajan sopimuksen muotoutumista olisi vielä 

vaikeampaa kuvitella.142  

Saarnilehto on katsonut oikeuskirjallisuudessa, että asianosaisen ja välimiehen välistä suh-

detta ei ole perusteltua pitää sopimussuhteena ainakaan välimiesmenettelyinstituutin hallin-

noimassa välimiesmenettelyssä. Saarnilehto selostaa, että esimerkiksi FAI:n hallinnoimassa 

välimiesmenettelyssä asianosaisten rooli rajautuu instituutin avustamiseen sopivan välimie-

hen löytämisessä ja menettelyn hallinnoimisessa. Asianosaisten velvollisuus maksaa väli-

miesten palkkiot ja kulut perustuu FAI:n välimiesmenettelysääntöihin ja VML:iin. Saarni-

lehto on kiinnittänyt huomiota siihenkin, että ennakkoratkaisussa KKO 2005:14 korkein oi-

keus ei katsonut asianosaisten ja välimiehen välillä olleen sopimussuhdetta institutionaalisen 

 
141 Möller 2005a s. 972. Näkemykseen ei yhdytä tässä tutkimuksessa, jossa välimiehen oikeudellisen aseman 

selvittämistä pidetään keskeisenä vastatessa kysymyksiin välimiehen prosessinjohtovaltuuksista tai asian-

osaisten määräämisoikeudesta välimiesmenettelyssä. Ks. myös Mattson s. 416–417. Mattson toteaa, että 

mannereurooppalaisesta näkökulmasta vaikuttaa melko selvältä, että välimiehen asema perustuu sopimuk-

seen. Hän tarkentaa, että vaikka välimiehen asema perustuu sopimukseen, se sisältö saa merkittävästi täyden-

nystä laista ja muista säädöksistä, ja että riippumatta toimen perustumisesta sopimussuhteeseen, välimies 

”toimii tuomarin asemassa”. Ks. myös Möller 1997 s. 48–49, jossa katsotaan välimiessopimuskonstruktio 

tarpeettomaksi.  
142 Hoppu s. 803. Vrt. esimerkiksi Norros. Norroksen mukaan tarjouksen ja vastauksen tunnistaminen ei si-

nänsä ole avainasemassa, vaan vakiintuneen kannan mukaan sopimus voi syntyä myös ilman näitä tunnus-

merkkejä (Norros s. 1128). 
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välimiesmenettelyn ulkopuolellakaan. Ennakkoratkaisussa oli jätetty pohtimatta, olisiko ky-

symyksessä voinut olla konkludenttinen sopimus. Ennakkoratkaisu ei myöskään poissulje 

välimiehen sopimusoikeudellista korvausvastuuta. FAI:n sääntöjen määräys asianosaisten 

velvollisuudesta maksaa välimiesoikeuden kulut voidaan pitää FAI:n (lähtökohtaisen) mak-

suvelvollisuuden siirtämisenä asianosaisille. Saarnilehto on päätynyt katsomaan, että väli-

miehet ovat kyllä sopimussuhteessa instituuttiin mutta eivät asianosaisiin.143 

Kotimaisessa oikeuskäytännössä kysymystä on ensimmäisen kerran arvioitu tapauksessa, 

josta korkein oikeus on antanut ennakkoratkaisun KKO 2005:14. Aiemmin selostetusti Born 

on katsonut tapauksen perusteella, että suomalaisessa oikeuskäytännössä on päädytty siihen, 

että välimiehen tehtävä on pohjimmiltaan sopimusperusteinen. Korkein oikeus on todennut 

ennakkoratkaisussa KKO 2005:14 seuraavasti: 

” Välimiesten toimivalta perustuu asianosaisten tekemään välityssopimukseen. Vä-

limiehellä on oikeus saada asianosaisilta palkkio tehtävästään. Välimiehenä toimi-

minen perustuu tehtävän vapaaehtoiseen vastaanottamiseen, mutta välimiesten 

asema määräytyy kuitenkin välimieslain mukaan. Välimiesten tulee puolueetto-

masti ratkaista asianosaisten välinen riita välitystuomiolla, jonka pitää olla täytän-

töönpanokelpoinen. Välimiehen tehtävä rinnastuu siten tuomioistuimen toimintaan, 

joskaan välimies ei käytä julkista valtaa eikä hoida julkista tehtävää.” (Kohta 7.)         

Korkein oikeuden lausumasta voisi päätellä, että se on katsonut välimiehen aseman perustu-

van sekä välityssopimukseen että lakiin. Tätä ei ole ratkaisussa eksplisiittisesti lausuttu, 

mutta ratkaisussa on tuotu esiin, että kysymyksessä on vapaaehtoinen tehtävän vastaanotta-

minen (toisin sanoen suostuminen määritellyn palvelun tuottamiseen), mutta niin, että jos 

tehtävä vastaanotetaan, välimiehen asema määräytyy VML:n nojalla. Korkein oikeus on 

vielä kiinnittänyt huomiota välimiehen erityiseen asemaan, joka seuraa 

 
143 Saarnilehto s. 290–291. Saarnilehto katsoo sopimusketjusta seuraavan, että välimies vastaa sopimusvel-

voitetta täyttäessään aiheuttamastaan vahingosta FAI:lle. Asianosaisille aiheutunut vahinko voi taas tulla vä-

limiehen korvattavaksi ainoastaan, jos FAI:n välimiesmenettelysääntöjen vastuurajoitus ohittuu törkeän tuot-

tamuksen vuoksi ja jos FAI:lle on aiheutunut vahinkoa johtuen sen joutumisesta korvaamaan asianosaisten 

vahinko (s. 292). Oikeuskirjallisuudessa on vallitsevasti ja kansainvälisesti katsottu, että asianosaisten ja väli-

miesmenettelyinstituutin välillä vallitsee sopimussuhde. Eriäviä näkemyksiä on lähinnä esitetty sitä, miten ja 

milloin mainittu sopimus syntyy (Ojala s. 810). 
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lainkäyttötoiminnassa. Välimies ei ole tehtävässään alisteisessa asemassa asianosaisiin näh-

den lainkäyttöroolista johtuen. 

Välimiehen vahingonkorvausvastuun arvioinnin lähtökohdista korkein oikeus on lausunut 

seuraavasti: 

”Korkein oikeus pitää lähtökohtana, että välimiehen vahingonkorvausvastuu voi 

tulla kysymykseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näin voidaan parhaiten 

taata välimiesten riippumattomuus ja estää heihin kohdistuvat painostusyritykset. 

Välimiehen tehtävän luonteen mukaisesti hänellä täytyy olla laaja itsenäinen har-

kintavalta etenkin lain soveltamiskysymyksissä. Toisaalta on ilmeistä, että välitys-

tuomion lopullisuus korostaa välimiehen puolueettomuudelle ja huolellisuudelle 

asetettavia vaatimuksia. Välimiehen selviin menettelyvirheisiin ja laiminlyönteihin 

täytyy siten liittyä myös vahingonkorvausvastuu.” (Kohta 9.) 

”[V]aikka välimiehen tehtävä onkin lailla säännelty ja siihen liittyvän puolueetto-

muusvelvoitteen takia poikkeaa tavanomaisista toimeksiannoista, Korkein oikeus 

katsoo, ettei välimiehen vahingonkorvausvastuu määräydy vahingonkorvauslain 

perusteella. Välimiesmenettelyssä on kysymys asianosaisten välisen erimielisyyden 

ratkaisemista koskevan suoritteen ostamisesta. Välimiehen ja asianosaisen välisen 

suhteen voidaan siten katsoa rinnastuvan sopimussuhteeseen, jolloin myös vahin-

gonkorvausvastuu määräytyy tämän mukaisesti. Välimiehen korvausvastuuta ei 

voida rajoittaa vahingonkorvauslain mukaisin perustein, mutta vastuun edellytyk-

siä ja rajoja harkittaessa on kuitenkin otettava huomioon, että luonteeltaan väli-

miehen tehtävä rinnastuu riippumattoman tuomarin tehtävään.” (Kohta 11.) 

Vahingonkorvausvastuun lähtökohtia selostaessaan korkein oikeus on toistanut, että väli-

miehellä on lainkäyttöroolistaan johtuen erityinen asema, josta seuraa muun muassa riippu-

mattomuuden vaatimus. Korkein oikeus on heti perään todennut, että välimiehenä toimimi-

nen on myös palvelu, joka rinnastuu niin läheisesti sopimussuhteeseen, että tämä seikka 

määrittää välimiehen vahingonkorvausvastuun laadun, mutta kuitenkin niin, että huomioon 

on otettava välimiehen tehtävän rinnastuminen myös tuomarin tehtävään.   
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Oikeuskirjallisuudessa Saarnilehto on katsonut muun muassa selostetun ennakkoratkaisun 

KKO 2005:14 perusteella, että välimiehen mahdolliseksi vastuuperusteeksi on jäänyt sopi-

musoikeudellinen korvausvastuu, jonka kohdalla on kuitenkin otettava huomioon vahingon-

korvauslaissa määritellyt edellytykset, joiden perusteella julkisyhteisö tai tuomari voi joutua 

vahingonkorvausvastuuseen.144 Norros on todennut, että välimiehet ovat olleet pitkään tur-

vassa velvoiteoikeudelliselta vastuulta, koska välimiestehtävä on perinteisesti rinnastettu 

tuomarin tehtävään. Enenevässä määrin välimiestä oli kuitenkin alettu pitää yksityisenä pal-

veluntarjoajana muiden joukossa. Välimiehen ja asianosaisen välisessä oikeussuhteessa on 

itsenäisinä osina sekä sopimusoikeudellisia että välimiehen statukseen perustuvia element-

tejä, ja tarkasteltavasta tilanteesta riippuu, kumpi puoli painottuu enemmän. Norros on vielä 

todennut, oikeussuhteen luokittelu tarkasti sopimus- tai deliktisuhteeksi ei ole välttämätöntä 

välimiehen vahingonkorvausvastuun selvittämiseksi, sillä sopimusvastuun syntyminen ei 

edellytä kiinteää, muodollista sopimussuhdetta eikä mahdollisuutta vaatia luontaissuoritusta, 

vaan vastuunormit valikoituvat kokonaisarvion perusteella vahinkotapahtuman olosuhteiden 

mukaisesti.145 

Ennakkoratkaisun KKO 2005:14 perustelut vaikuttavat kokonaisuutena tukevan eniten hyb-

ridimallia välimiehen aseman perustana. Korkein oikeus toteaa ratkaisun perusteluissa, että 

välimiehen tehtävässä on elementtejä sekä sopimussuhteesta että lakiin perustuvasta lain-

käyttötehtävästä. Ratkaisun perusteluissa on todettu välimiehen toimivallan perustuvan ni-

menomaan välityssopimukseen. Tältä osin voidaan kysyä, perustuuko välimiehen toiminta 

todellakin juuri välityssopimukseen, jossa tyypillisesti ei lausuta välimiehistä muuta kuin 

heidän nimeämistapansa ja lukumääränsä. 

Välimiehen asema vaikuttaa perustuvan ainakin osittain suoraan lakiin. Lainkäyttötoiminta 

ja välimiehen itsenäisyys lainkäyttötoiminnassa perustelee tätä kantaa, mutta mahdollisesti 

vielä vahvemmin sitä tukee se seikka, että välimiehelle on laista seuraava toimivalta antaa 

yleisen tuomioistuimen sijaan lainkäyttöratkaisu, mille lainkäyttöratkaisulle valtio antaa sa-

mat oikeusvaikutukset kuin yleisen tuomioistuimen antamalle tuomiolle. Toisaalta välimies 

on päätynyt asemaansa asianosaisten sopimuksen johdosta, ja kiistatta asianosaisten ja 

 
144 Saarnilehto s. 280–281.  
145 Norros s. 1124, 1127. Norros on katsonut, että sopimusoikeudellisen vastuun soveltaminen ja vahingon-

korvauslakiin perustuvan vastuun ohittaminen vaikuttaa perustellulta välimiehen kohdalla (s. 1128). 
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välimiesten suhteessa on toimeksiantosuhdetta muistuttavia tekijöitä, vaikka myös tätä vas-

taan puhuvia seikkoja on helposti tunnistettavissa. Välimiehen tehtävä on suostumuksenva-

rainen ja henkilökohtainen, ja välimies on oikeutettu tehtävän suorittamisesta palkkioon.   

3.2 Mikä on teorioista osuvin? 

Jo aiemminkin todetusti sekä sopimus- että lakiteoriassa on omat heikot kohtansa, joista niitä 

on kritisoitu oikeuskirjallisuudessa. Sopimusteoriaa on kritisoitu tarkoitushakuisesta lähes-

tymistavasta. Lakiteoriaa on taas erityisesti kritisoitu vaikeudesta sovittaa välimiehen laki-

peräiseen asemaan välimiehen ja asianosaisten välisen sopimuksen vaikutus.146  

Oikeuskirjallisuudessa Born on päätynyt katsomaan, että välimiehen asema, oikeudet ja vel-

voitteet seuraavat sopimuksesta, jota sovelletaan tietyn oikeusjärjestelmän sisällä, ja joka 

myös sisältää mainitun oikeusjärjestelmän (eli kansainvälisen ja kansainvälisen oikeudelli-

sen viitekehyksen, jonka alla välimiesmenettely toimitetaan). Bornin käsityksen mukaan vä-

limiesten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole selitettävissä yksin lainsäädännön nojalla. Il-

man välimiessopimuksen käsitettä on vaikea perustella asianosaisten oikeutta valita välimie-

het ja toisaalta välimiesten oikeutta kieltäytyä tehtävästä, välimiesten palkkiota ja muita vä-

limiestoimeksiannon ehtoja, välimiesten velvollisuutta noudattaa välimiesmenettelyssä asi-

anosaisten sopimaa huomioiden reiluuden ja tasapuolisuuden periaatteiden noudattamisen 

sekä asianosaisten oikeutta yhdessä erottaa välimies. Kaikki nämä seikat toisaalta selittyvät 

helposti sillä, että välimiesten ja asianosaisten välillä on välimiessopimus. Mitä tulee oikeu-

denkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa, asianosaiset eivät voi valita tuomariaan, sopia tuo-

marin palkkiosta, määrätä menettelystä ja tuomarin palveluksien laajuudesta tai poistaa tuo-

maria virkatehtävästään. Välimiesmenettelyssä vastaavat oikeudet yllä todetusti selittyvät 

helpoimmin ja osittain ainoastaan sillä, että välimiehen ja asianosaisten välillä on sopimus-

suhde. Myös asianosaiset tunnustavat velvollisuutensa maksaa välimiehelle palkkio ja toi-

saalta vaatia nopeaa ja tarkkaa palvelua vastineeksi palkkiosta.147 

 
146 Schöldström s. 197, 207. Erilaisia edustaja-teorioita on taas kritisoitu erityisesti siitä, että mikään tuomio-

istuin tuskin suostuisi toimimaan sopimuksen perusteella (s. 203) 
147 Born s. 2116. Born katsoo, että tämä muun muassa selittää, miksi välimies on oikeutettu palkkioon, 

vaikka hän ratkaisisi asian katsomalla, että välityssopimus ei ole pätevä. 
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Born on myös pitänyt keinotekoisena välimiehen oikeuksien ja velvollisuuksien johtamista 

lakiin, kun kansallisista välimiesmenettelylaeista tuskin yksikään määrittää tai edes käsitte-

lee välimiehen asemaa. Myös kansainväliset sopimuksen vaikenevat välimiehen asemasta. 

Jos välimiehen asema olisi lakiin perustuva, laki oletettavasti sisältäisi säännöksiä sen ole-

massaolosta ja määritteli aseman ehtoja. Samalla on kuitenkin selvää, että asianosaisten ja 

välimiesten suhde ei perustu yksin sopimukseen. Välimiehen rooli on pitkälti oikeudellinen 

tai oikeudellista ratkaisutoimintaan, ja välimiehen tehtävänä on pohjimmaltaan riidan ratkai-

seminen asianosaisten lausuman, todisteiden ja lain nojalla. Välimiehen ratkaisutoimintaan 

myös rajoittaa (vähäisissä määrin) oikeusjärjestyksen perusteet ja menettelyllisen oikeuden-

mukaisuuden vähimmäistaso, kuten asianosaisten tasapuolinen kohtelu ja kuulemisperiaat-

teen noudattaminen. Kansainväliset säännökset sekä kansallinen laki usein edellyttävät vä-

limieheltä riippumattomuutta ja puolueettomuutta, liitännäisyyksien ilmoittamista, menette-

lyllistä oikeudenmukaisuutta sekä perusteltua välitystuomiota. Nämä vaatimukset tulevat 

lain tasolta, eivät välityssopimuksesta. Born on katsonut, että asianosaisten ja välimiehen 

sopimussuhde sijoittuu alueelle, jossa sovelletaan myös oikeusjärjestyksen perusteita sekä 

pakottavaa lakia. Pakottavista säännöksistä seuraa tai määräytyy asianosaisten ja välimiehen 

suhteen perustavanlaatuiset säännöt kuten välimiehen ratkaisutoiminnan rajat. Tästä huoli-

matta suhde on kuitenkin sopimusperusteinen.148 

Oikeuskirjallisuudessa Schöldström on päätynyt vastaavanlaiseen analyysiin. Välimiehen 

asema perustuu osittain asianosaisten ja välimiehen väliseen sopimukseen ja osin välimiehen 

laista tulevaan asemaan. On selvää, että välimiehen asemassa on sopimusperusteinen ele-

mentti. Toisaalta on selvää, että välimiehen toimivallalle sopimuksen perusteella on rajoja, 

jotka voivat tulla vastaan esimerkiksi välitystuomion täytäntöönpanossa tai välimiehen es-

teellisyyttä koskevassa sääntelyssä. Välimiehen asemaan näin ollen liittyy muutakin kuin 

sopimus.149 Schöldström on tunnistanut asianosaisten ja välimiesten viisi oikeutettua intres-

siä, jotka hän ehdottaa huomiotavaksi arvioinniksi. Ensimmäinen on asianosaisen intressi 

saada välityssopimus vastapuolta kohtaan täytäntöön. Toinen on välimiehen intressi olla jou-

tumatta toimimaan välimiehenä ilman suostumustaan. Kolmanneksi välimiehellä on intressi 

 
148 Ibid s. 2117–2118. 
149 Schöldström s. 213. Schöldström katsoo, että välimiehen ja asianosaisten suhteeseen on luontevampaa so-

veltaa välimiehen kotipaikan lakia (”characteristic performance rule”) eikä esimerkiksi välimiesmenettelyn 

paikan lakia, joka ei yhtä luontevasti sovellu välimiehen ja asianosaisten välisten suhteen arviointiin. 
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saada laittaa täytäntöön ehdot, joiden alla hän on suostunut tehtävään, vaikka hän olisikin 

sopinut näistä ehdoista vain toisen asianosaisen kanssa. Toisaalta neljänneksi välimiesme-

nettelyn toisella asianosaisella on intressi olla joutumatta sellaisten aineellisten (sopimusoi-

keudellisten) ehtojen sitomaksi, jotka ainoastaan yksi asianosaisista on sopinut välimiehen 

kanssa, ja viidenneksi välimiesmenettelyn toisella asianosaisella on intressi olla joutumatta 

sellaisten prosessuaalisten (lainkäyttöön liittyvien) ehtojen sitomaksi, jotka ainoastaan yksi 

asianosaisista on sopinut välimiehen kanssa. Nämä intressit liittyvät laajemmin sopimusten 

tehokkaaseen toteutumiseen (contractual effectivess), sopimusten vaikutuspiirin (privity of 

contract) ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäynnin (fair administration of justice) periaattei-

siin.150  

Born ja Schöldström perustelevat näkemyksensä vakuuttavasti. Kotimaisessa kirjallisuu-

dessa Tirkkonen ja Norros ovat myös päätyneet samaan lopputulokseen myös samanlaisin 

perustein. Välimiesmenettelyn perusteet liittyvät tiivisti sopimusvapauden periaatteisiin. 

Asianosaiset voivat halutessaan sopia ja ohjata määritellystä oikeussuhteesta syntyvät riitai-

suudet ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn perusta on aina sopimus. 

Tämä periaate on kirjattu VML 2 §:än, jonka mukaan aiemmin todetusti ”[y]ksityisoikeu-

dellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto, saadaan määrätä asianosaisten välisin 

sopimuksin välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi.” Sopimusvapauden periaate ja asian-

osaisten määräämisoikeus liittyvät keskeisesti välimiesmenettelyyn.  

Kuitenkin välimiesmenettelyn käytännön toimittamista – ja myös sitä kysymystä, onko vä-

limiesmenettely ylipäänsä mahdollinen tietyn riitakysymyksen ratkaisemiseen – rajaa ja oh-

jaa laki, vaikkakin hyvin yleisluontoisesti. Välimiesmenettely on sopimusperusteinen riidan-

ratkaisukeino, jonka käytännön toteutuksen rajat tulevat laista, vaikkakin asianosaiset voivat 

pitkälti disponoida (sopia) menettelyn käytännön toteuttamistavoista tai yksityiskohdista. 

Välitystuomion käytännön merkitys, välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuus, myös pe-

rustuu kansalliseen lakiin151 ja kansainväliseen valtiosopimukseen (yleissopimukseen), New 

Yorkin konventioon. Vastaavasti on perusteltua määritellä välimiehen aseman sopimuksen 

 
150 Schöldström s. 274-275. 
151 Ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 3 kohden mukaan välitystuomio, joka on annettu välimiesmenettelystä anne-

tussa laissa (967/1992) tai muussa laissa säädetyssä välimiesmenettelyssä, ja sellaisella välitystuomiolla vah-

vistettu sovinto, on ulosottoperuste. Lain 2 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan välitystuomio, jonka käräjäoi-

keus on määrännyt pantavaksi täytäntöön, pannaan täytäntöön kuten tuomioistuimen lainvoimainen tuomio. 
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ja laista tulevan aseman hybridiksi. Välimies saa toimivaltansa sopimuksesta (välimiessopi-

mus), jonka hän tekee asianosaisten kanssa. Sillä, onko kysymyksessä erillinen kirjallinen 

(fyysinen) sopimus, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko sopimus ylipäänsä olemassa – 

tai ovatko asianosaiset suoraan nimenneet välimiehen vai onko esimerkiksi välimiesoikeu-

den puheenjohtaja nimetty muiden välimiesten toimesta tai välimiesmenettelyinstituutin toi-

mesta152. Myös Bornin näkemykseen siitä, että myös asianosaiset ymmärtävät antavansa vä-

limiehelle erityisen riidanratkaisutoimeksiannon, joka eroaa heidän suhteestaan yleisen tuo-

mioistuimen tuomariin, on helppo yhtyä.  

Välimies on tehtävässään myös palveluntarjoaja, joka tarjoaa asianosaisille immateriaalioi-

keudellista asiantuntijapalvelua153. Välimiehen tulee huolehtia tehtävästään, johon hän on 

antanut suostumuksensa, henkilökohtaisesti eikä tehtävä ole siirrettävissä toiselle. Väli-

miestä ei voi pakottaa suorittamaan tehtäväänsä loppuun, mutta hän saa tyypillisesti palkki-

onsa vasta tehtävän suorittamisen jälkeen. Näiden seikkojen perusteella on luontevaa nähdä, 

että välimies tarjoaa asianosaisille määriteltyä riidanratkaisupalvelua. Erityiseen asemaan 

välimiehen kuitenkin asettaa lainkäyttötehtävä, joka on hyvin erityinen tehtävä, ja johon 

yleisesti palveluiden myyntiin liittyvä sääntely ei sovellu moniltakaan osin. Lainkäyttötoi-

minta etäännyttää välimiestä asianosaisten kontrollista. Asianosaisilla säilyy kuitenkin koko 

välimiesmenettelyprosessin ajan oikeus sopia asia ja määrätä myös sen käsittelystä riitaisena 

asiana, kun he ovat yksimielisiä. Välimiehillä on kuitenkin omat velvollisuutensa – tärkeim-

mät niistä kuulemisperiaate ja asianosaisten tasapuolinen kohtelu – joista he eivät voi poi-

keta, vaikka asianosaiset muuta sopisivatkin. Välimiehet eivät myöskään voi toimia oikeus-

järjestyksen perusteiden vastaisesti.  

Yllä olevan perusteella tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että välimiehen asema yhtä 

lailla välimiesmenettelyssä – ja yhtä lailla institutionaalisessa kuin ad hoc -välimiesmenet-

telyssä – pohjautuu sekä erityiseen sopimukseen, välimiessopimukseen, että lakiin, johon 

mainittu sopimus viittaa, ja mikä laki on myös sisällytetty mainittuun sopimukseen. Lain 

 
152 Aiemmin selostetusti myös oikeusneuvos Raulos on päätynyt tähän eriävässä mielipiteessään korkeimman 

oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 2005:14. 
153 Kotimaassa myös verottaja arvioi välimiehen toiminnan näin. Ks. välimiehen palkkioon ja kuluihin liittä-

vät verokysymykset sekä välimiehen palkkion ja kulujen maksaminen kuluennakosta, 15.3.2019: ”arvonli-

säverotuksen näkökulmasta välimiestehtävässä on kyse immateriaalipalvelun myynnistä” (s. 4; haettu FAI:n 

sivuilta 3.5.2021). 
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sisältyminen sopimukseen tapahtuu sopimalla välimiesmenettelyn paikasta. Välimiesmenet-

telyn paikasta sopimalla asianosaiset sopivat välimiesmenettelyn menettelyllisestä lainsää-

dännöllisestä kehyksestä. Samoin sopimalla tietyn välimiesmenettelyinstituutin välimiesme-

nettelysääntöjen soveltamisesta asianosaiset sisällyttävät mainitut välimiesmenettelysäännöt 

sopimukseen154. 

3.3 Välimiessopimuksesta tarkemmin 

Tutkimuksessa on aiemmin tarkasteltu välimieslainkäytön oikeudellista perustaa ja päädytty 

vastaukseen, että välimiehen toimivalta perustuu erityisen sopimuksen ja toisaalta mainitusta 

sopimuksesta johtuvaan ja samalla siihen sisältyvään lainsäädännöllisestä kehykseen. Seu-

raavaksi tarkasteluun otetaan tarkemmin välimiessopimus, erityinen sopimus, joka tarkem-

min perustaa välimiehen toimivallan yksittäisessä riita-asiassa.  

Välimiessopimusta on oikeuskirjallisuudessa kuvattu muun muassa edustajasopimukseksi, 

palvelusopimukseksi tai asiantuntijasopimukseksi tai välimiehen vastuuta on rinnastettu toi-

mitsijamieheen vastuuseen tai aineettomiin asiantuntijapalveluihin, kuten asianajoon, tilin-

tarkastukseen ja erilaisiin konsulttitehtäviin. Tirkkonen on esittänyt, että tulkittaessa väli-

miessopimusta voidaan analogisesti käyttää asiamiessuhdetta tai toimitsijana oloa koskevia 

positiivisoikeudellisia määräyksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa välimiesoikeuden julkis-

oikeudellisten piirteiden kanssa. Välimiesten toimivallasta on mahdollista määrätä paitsi vä-

lityssopimuksessa myös välimiessopimuksessa nimenomaisilla määräyksillä.155  

Tirkkonen on arvioinnin lähtökohdaksi todennut, että välimiessopimusta voidaan luonnehtia 

sopimukseksi, jossa henkilö sitoutuu toimimaan välimiehenä. Tyypillisesti sopimuksen osa-

puolina ovat näin ollen Tirkkosen näkemyksen mukaan asianosaiset ja välimies. Koska vä-

limiessopimuksen kuten myös välityssopimuksen tekeminen on asianosaisten vapaan har-

kinnan varassa, ja kun välimiessopimus tavallisesti tehdään ennen välimiesmenettelyn aloit-

tamista, välimiessopimus muistuttaa tavallista yksityisoikeudellista sopimusta, vaikkakin 

sen vaikutukset välimieheksi sitoutuneen henkilön kannalta ovat erikoislaatuiset. Tirkkosen 

 
154 Ks. myös Habegger s. 125. 
155 Tirkkonen 1943 s. 147–148, 165–167, Hemmo 2000 s. 399, Born s. 2118–2119. Tirkkonen on selostanut, 

että jos välimiessopimuksen katsotaan olevan yksityisoikeudellinen sopimus, erimielisyyttä oikeuskirjallisuu-

dessa on herättänyt kysymys siitä, onko välimiessopimus silloin katsottava palvelusopimukseksi, urakkasopi-

mukseksi vai toimeksiantosopimukseksi (s. 144). 
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selostaman mukaan etenkin saksalaisessa tieteisopissa on katsottu, että sopimus on yksityis-

oikeudellinen, ja näin ollen siihen tulee soveltaa yksityisoikeudellisia säännöksiä mutta ei 

julkisoikeudellisia (esimerkiksi prosessioikeudellisia) säännöksiä. Tirkkonen on katsonut, 

että välimiessopimuksen välittömiä vaikutuksia on yleensä arvosteltava yksityisoikeudellis-

ten säännösten mukaan, mutta välimiessopimuksen erään välilliset vaikutukset ovat luon-

teeltaan julkisoikeudellisia. Välimiessopimus ei näin ollen ole puhtaasti prosessioikeudelli-

nen sopimus Tirkkosen käsityksen mukaan.156 

Tirkkonen on katsonut, että välimiessopimuksen subjekteina on pidettävä molempia asian-

osaisia ja välimiestä. Silloinkin, kun sopijapuolena muodollisesti esiintyy toinen asianosai-

sista, välityssopimuksen valtuutuksen perusteella välimies tosiallisesti toimii toisenkin asi-

anosaisen puolesta ja tätä sitovin vaikutuksin. Välimiessopimus tulee tällaisessa tilanteessa 

kumpaakin asianosaista ja välimiestä sitovaksi silloin, kun välimies velvoittautuu toimimaan 

välimiehenä jossakin konkreettisessa välimiesmenettelyssä.157 Tirkkonen edelleen selostaa, 

että eräät tutkijat ovat katsoneet välimiessopimuksen olevan täysin omanlaisensa sui generis 

-sopimus. Jotkut koulukunnat ovat taas katsoneet sopimuksen olevan yksin yksityisoikeu-

dellinen, ja toisaalta sitä on pidetty oikeuskirjallisuudessa myös puhtaasti prosessioikeudel-

lisena sopimuksena.158 

Lindskogin käsityksen mukaan välimiehellä on myös sui generis -toimeksiantosuhde. 

Lindskog ei näe vaikeutta myöskään kolmannen, puheenjohtajana toimivan välimiehen toi-

meksiantosuhteen selittämisessä. Asianosaisten valitsemat kaksi välimiestä ovat saaneet eri-

tyisen toimivallan nimittää kolmas välimies, jonka nimityksen myötä toimeksiantosuhde on 

toisaalta kaikkien välimiesten ja toisaalta asianosaisten välillä.159 Toimeksiantosuhde syntyy 

lähtökohtaisesti vaiheittain niin, että henkilöä pyydetään välimieheksi, hän antaa tähän suos-

tumuksensa, ja nimeäminen lopullisesti vahvistetaan asianosaisen valitessa joko niin, että 

toinen asianosainen saa tiedon valinnasta, välimiesten valitessa kolmatta välimiestä valittu 

ilmoittaa ottavansa tehtävän vastaan, tai esimerkiksi tuomioistuimen nimetessä välimies 

 
156 Tirkkonen 1942 s. 143–147. Ks. myös Koulu 2008 s. 32–33, jossa todetaan, että mainittu luokittua ei enää 

oikeuskirjallisuudessa pidetä mielekkäänä. Pohjoismaissa on saavutettu yksimielisyys, että sopimusoikeudel-

liset periaatteet ja etenkin oikeustoimilain määräykset koskevat myös välityssopimuksia. Välityssopimus on 

Suomen lain alla tavalla (joskin määrämuotoinen VML:n säätämällä tavalla) sopimus. 
157 Tirkkonen 1943 s. 147, 151–153. 
158 Tirkkonen 1943 s. 143–144. 
159 Lindskog s. 359–360. 
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tuomioistuimen päätöksen myötä. Valintatavasta riippumatta kumpikin asianosainen on vä-

limiehen toimeksiantaja.160 

Born on päätynyt katsomaan, että välimiessopimus on sui generis -sopimus eli omaleimai-

nen sopimus. Tällöin on mahdollista huomioida välimiehen erityinen lainkäyttötehtävä, sekä 

välimieheltä vaadittu riippumattomuus ja puolueettomuus, jotka ovat keskeisiä välimiehen 

tehtävässä.161  

Tyypillisesti kolmijäsenisen välimiesoikeuden puheenjohtajan nimeämistapa on erilainen 

kuin kahden muun välimiehen, joista yhden kumpikin kahdesta asianosaisesta on tavanomai-

sesti nimennyt itse suoraan. Tästä seikasta johtuen voidaan esittää kysymys, ovatko asian-

osaisten nimeävät välimiehet erilaisessa asemassa kuin usein heitä neutraalimmalla tapaa 

valittu välimiesoikeuden puheenjohtaja. Oikeuskirjallisuudessa on pidetty selvänä, että 

myös asianosaisen nimeämä välimies on välimiesoikeuden kokoonpanossa riippumaton ja 

puolueeton, ja että asianosaisen nimeämän välimiehen ei tulisi toimia ikään kuin asianosai-

sen edustajana välimiesoikeuden kokoonpanossa. Välimies ei voi esimerkiksi päätösneuvot-

teluissa edistää vain hänet nimenneen asianosaisen kantaa välittämättä soveltuvista oikeus-

säännöistä ja tapahtumista saadusta näytöstä. Tällainen käytös todennäköisesti johtaisi väli-

miesoikeuden puheenjohtajan luottamuksen menettämiseen ja vähemmistöön jäämiseen.162 

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin tehty asianosaisten nimeämiin välimiehiin liittyneiden 

ongelmien johdosta jopa radikaali esitys, että asianosaisten nimeämistä välimiehistä tulisi 

luopua.163 Toisaalta on esitetty, että välimiehen ennakkoasenne, joka on kallellaan välimie-

hen nimenneen asianosaisen näkökantaan, ei välttämättä vaikuta välimiehen riippumatto-

muuteen. Asianmukaisesti toimiva asianosaisen nimeämä välimies voi suojata nimenneen 

asianosaisen oikeuksia päätökseen johtavassa menettelyssä, ja silti olla ratkaisemassa asiaa 

 
160 Ibid s. 364–366, 368. Saksassa on ehdotettu myös välimiessopimuksen syntytavaksi myös mallia, jonka 

mukaan välimiehen nimenneellä asianosaisella olisi oikeus nimetä välimies kummankin asianosaisen puo-

lesta, tai mallia, jonka mukaan välimiessopimus syntyykin lain vaikutuksesta välimies nimettäessä. Kolman-

neksi on ehdotettu mallia, jonka mukaan välimiehen nimeäjällä ei ole tätä nimeämistä laajempia valtuuksia 

välimiessopimuksen tekemiseen, ja välimiessopimus syntyykin joko nimeämistä aiemmin tai sen jälkeen 

(Schöldström s. 94). 
161 Born s. 2122. Ks. myös Fouchard Gaillard Goldman s. 558.  
162 Danielsson s. 135, 142. 
163 Ks. Alexis Mourren blogikirjoitus 5.10.2010 Jan Paulsson tekemästä ehdotuksesta (http://arbitration-

blog.kluwerarbitration.com.libproxy.helsinki.fi/2010/10/05/are-unilateral-appointments-defensible-on-jan-

paulssons-moral-hazard-in-international-arbitration/, käyty sivustolla 16.5.2021). 
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itsenäisenä ja riippumattomana.164 Kysymykseen on siis esitettävissä nopeasti vastaus, että 

asianosaisten nimeämien välimiesten ja muulla tapaa valitun välimiehen asemassa ei ole pe-

rusteltua nähdä merkityksellistä eroa. 

Korkein oikeus ei myöskään tunnu näkevän eroa välimiehen asemassa riippuen hänen valin-

tatavastaan. Korkein oikeus on lausunut ennakkoratkaisussa KKO 2005:14 seuraavasti: 

”Asianosaisten nimeämät välimiehet ovat valinneet välimiesoikeuden puheenjohta-

jan. Näin ollen asianosaiset eivät ole voineet itse vaikuttaa siihen, kuka valitaan 

välimiesoikeuden puheenjohtajaksi. He ovat kuitenkin välityssopimuksen tehdes-

sään osaltaan hyväksyneet sen, että välimiesmenettelyn sisältö, välimiesoikeuden 

puheenjohtajan valintatapa mukaan lukien, määräytyy lain säännösten mukaan. 

Erilaisesta valintatavastaan huolimatta välimiesoikeuden puheenjohtajalla on sa-

mansisältöinen puolueettomuusvelvoite kuin muillakin välimiehillä. Näin ollen on 

perusteltua katsoa, että myös mahdollinen vahingonkorvausvastuu on välimiesoi-

keuden puheenjohtajalla samanlainen kuin muillakin välimiehillä.” (Kohta 8). 

Asianosaisen voi nimetä välimiehen tai asianosaiset voivat yhdessä nimetä välimiehen, jol-

loin sopimussuhde asianosaisten tai asianosaisten ja välimiehen välillä on helppo havaita. 

Muissakin tapauksissa on kuitenkin mahdollista konstruoida sopimussuhde kummankin asi-

anosaisen ja kaikkien välimiesten välille. Jos kysymyksessä on kolmijäseninen välimiesoi-

keus, tyypillisesti asianosaiset kumpikin nimeävät yhden välimiehen, ja joko nämä välimie-

het yhdessä tai välimiesmenettelyinstituutti, jos kysymyksessä on institutionaalinen väli-

miesmenettely, nimeävät puheenjohtajan. Kaikissa näissä tilanteissa tuntuu mahdolliselta 

nähdä sopimussuhde jokaisen välimiehen ja asianosaisten välillä. Mikäli asianosaiset ovat 

sopineet, että kumpikin heistä nimeää yhden välimiehen, he ovat antaneet toisilleen sopi-

musperusteisen mandaatin tähän valintaan. Mikäli asianosaiset ovat sopineet välimiesten ni-

meävän välimiesoikeuden puheenjohtajan, he ovat siirtäneet nimeämisvaltansa välimiehille. 

Samoin on, jos he ovat sopineet välimiesmenettelyinstituutin valitsevan välimiehet, väli-

miesoikeuden puheenjohtajan tai silloinkin, jos asianosaiset ovat sopineet ainoastaan tietyn 

välimiesmenettelyinstituutin sääntöjen soveltamisesta, ja mainitut säännöt antavat ni-

meämisvallan tietyssä tilanteessa välimiesmenettelyinstituutille. Sopimalla 

 
164 Elsing – Shchavalev s. 77. 



 
 

 

 

 

63 

välimiesmenettelyinstituutin sääntöjen käyttämisestä välimiesmenettelyssä asianosaiset ovat 

samalla sopineet mainittujen sääntöjen mukaisesta välimiesmenettelystä – mukaan lukien 

välimiesten nimeämisessä käytettävästä menettelystä. 

Eräät tutkijat ovat katsoneet välimiessopimuksen välityssopimuksesta erilliseksi sopi-

mukseksi. Tämä voisi muun muassa selittää, miksi välimies on oikeutettu palkkioon, vaikka 

hän ratkaisisi asian katsomalla, että välityssopimus ei ole pätevä. Välityssopimuksen sisältö 

tulee kuitenkin sisällytetyksi välimiessopimukseen, sillä välityssopimus määrittelee välimie-

hen toimeksiannon hyväksyessään hyväksymän tehtävän sisällön. Analogisena tilanteena 

voidaan esimerkiksi pääsopimuksen olennaisten ehtojen sisällyttäminen alihankintasopi-

mukseen.165  

Välimiehen oikeuden palkkioon, vaikka hän katsoisi välityssopimuksen puuttuvan ja tämän 

myötä oman toimivaltansa asiassa, voinee selittää myös toisella tapaa. Välityssopimukseen 

sovelletaan erillisyysoppia, jonka mukaan välityssopimus on erillinen muusta sopimuksesta 

ja jää voimaan, jos sopimus irtisanotaan. Erillisyysoppi on usein sisällytetty välimiesmenet-

telyinstituuttien sääntöihin.166 Oppi on myös laajasti tunnustettu oikeuskäytännössä.167 Toi-

nen välimiesmenettelyihin keskeisesti liittyvä oppi on kompetenssi-kompetenssi: välimie-

hillä on toimivalta päättää omasta toimivallastaan.168 Jos välimiehen toimivallan katsottai-

siin perustuvan osittain tai kokonaan välityssopimukseen, erillisyysopilla ja kompetenssi-

kompetenssi -opilla silti voitaisiin selittää, miksi välimies on oikeutettu palkkioon, vaikka 

välimies katsoisikin olevansa ilman toimivaltaa. 

 
165 Born s. 2118–2119. Ks. myös Lappalainen 2005 s. 187–188. Välimies on oikeutettu palkkioon, vaikka 

välitystuomio myöhemmin kumottaisiin. Välitystuomion pätemättömyys ja välimiehelle tulevan korvauksen 

mahdollinen oikeudettomuus ovat eri kysymyksiä. Asianosaisten on Suomessa toimitetavan välimiesmenette-

lyn jälkeen nostettava välimiehen palkkiota koskeva, VML 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakemus määrä-

ajassa halutessaan hakea muutosta välitystuomiossa vahvistettuihin välimiehen korvaukseen. Mainittu hake-

mus on mahdollista käsitellä yhdessä välitystuomion kumoamiskanteen kanssa. 
166 Redfern / Hunter s. 104. 
167 Ks. esimerkiksi Ranskan Cour de Cassation 7.5.1963 Raymond Gosset v. Frère Carapeli S.P.A, 

Yhdysvaltojen Supreme Court Prima Paint Co. v Flood Conklin Manufacturing Corporation (1967). Englan-

nin ja Walesin Court of Appeal on taas todennut, että välimiehet voivat tutkia oliko sopimus mitätön lahjon-

nan johdosta, kun laittomuus ei kohdistunut välityslausekkeeseen (Fiona Trust & Holding Corp v. Privalov, 

2007). 
168 Redfern / Hunter s. 339–340. Ks. myös ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Conven-

tion. Konventio ei ole lausu sinänsä kompetenssi-kompetenssista, mutta konvention tarkoituksen on katsottu 

toteutuvan paremmin, jos kompetenssi-kompetenssi -oppia noudatetaan. Välimiesprosessille aiheutuisi häi-

riötä, jos välityssopimuksen pätevyyttä epäiltäessä tuomioistuinprosessi olisi tarpeen (s. 39).  
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Tässä tutkimuksessa sillä seikalla, ettei useinkaan välimiessopimusta – etenkään kirjallista 

sellaista – reaalitilanteessa tehdä, ei nähdä merkitystä välimiehen aseman arvioinnissa. Vä-

limiessopimusta harvoin laaditaan erillisen sopimuksen muotoon.169 Välimiessopimus on 

mitä ilmeisimmin juridinen fiktio, mistä ei seuraa, että välimiehen ja asianosaisten välinen 

suhde ja välimiehen asema ei olisi osittain luontevasti perustettavissa sopimussuhteeseen. 

Oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu sopimuksen syntyvät, kun osapuolten vä-

lisen suhteen todellinen luonne tekee sopimusnormiston käytön perustelluksi170. Hemmon 

oikeuskirjallisuudessa toteamin tavoin konkreettisen sopimuksen puuttuminen ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö sopimusta voisi olla olemassa.171 Hemmo on katsonut sopimuksen olevan 

tehty vähintäänkin silloin, kun osapuolet ovat yksimielisiä sekä sopimukseen sitoutumisesta 

että sopimuksen sisällöstä. Mahdolliset sopimuksentekotavat eivät ole tyhjentävästi säännel-

tyjä, ja ellei muuta ole säädetty, sopimukset ovat myös muotovapaita.172 Telaranta on toden-

nut, että useimmiten sopimuksen syntyminen edellyttää kaksipuolista oikeustoimia, eli sitä 

että se taho, johon oikeussuhteen järjestely kohdistuu, suostuu mainittuun järjestelyyn. Kum-

pikin osapuoli antaa tällöin oikeussuhteen järjestelyä tarkoittavan, toiseen osapuoleen koh-

distetun tahdonilmaisun itsemääräämisoikeutensa puitteissa.173 

Välimiehen lainkäyttötehtävä on erityinen ja muista asiantuntijatehtävistä poikkeava pal-

velu. Välimies saa toimivaltansa asianosaisilta, mutta samalla välimiehet ovat uskoneet hä-

nelle itsenäisen harkintavallan asian ratkaisemiksi sovellettavien oikeussääntöjen mukai-

sesti. Tämä tehtävä hyvin pitkälti vastaa yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävää. Väli-

miehen ei myöskään voida katsoa olevan asianosaisten ohjattavissa välimiesmenettelyn toi-

mittamisessa, vaikka asianosaisten välisellä sopimuksella onkin monissa välimiesmenette-

lyn menettelyllisissä kysymyksissä keskeinen asema. Mikäli asianosaiset eivät saavuta me-

nettelyllisistä kysymyksistä yhteisymmärrystä, nämäkin kysymykset ovat lopulta välimie-

hen ratkaistavia. Välimies joutuu valvomaan menettelyn lainmukaisuutta etenkin siitä näkö-

kulmasta, että due process -vaatimukset täyttyvät. Välimies joutuu säilyttämään riippumat-

tomuutensa ja puolueettomuutensa menettelyn läpi. Hän myös aiemmin todetusti ratkaisee 

asian itsenäisesti, ja antaa asianosaisia kohtaan täytäntöönpanokelpoisen välitystuomion. 

 
169 Fouchard Gaillard Goldman s. 558. 
170 Hemmo 2000 s. 401. 
171 Ks. Hemmo 2000 s. 401 ja vrt. Möller 2005a s. 972. 
172 Hemmo 2003 s. 98, 180. 
173 Telaranta s. 129–130. 
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Tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että välimiehen ja asianosaisten välistä välimiessopi-

musta on näistä syistä pidettävä täysin omanlaisenaan sui generis -sopimuksena.  
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4 VÄLIMIES LAINKÄYTTÄJÄNÄ 

4.1 Mikä ohjaa välimiestä? 

Yleisissä tuomioistuimissa tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti. Tuomioistuinlain 9 lu-

vun 1 §:n 1 momentin mukaan tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä toiminnas-

saan häntä sitoo vain laki. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tuomarin itsenäisyys liit-

tyy kuitenkin jännite. Tuomioistuinlain 8 luvun 2 §:n 1 momentin ja 6 §:n mukaan päällik-

kötuomarin ja osaston johtajan tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkin-

nan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen tai osaston ratkaisuissa. Oikeuskirjallisuudessa on 

katsottu tästä seuraavan, että tuomarin täytyy toimia tuomioistuimessa sen yhteisön sisällä 

hyväksytyllä tai vähintäänkin siedetyllä tavalla. Tuomarilla ei siis ole suoraa yhdenmukaisen 

laintulkinnan velvollisuutta, mutta heidän laintulkintansa yhtenäisyyttä valvotaan. Käytän-

nössä yhdenmukaisuutta edistää muun muassa tuomareiden kahvipöytäkeskustelut, tuoma-

ripalaverit ja hovioikeuspiirien laatuhankkeet.174 

Asian käsittelystä kotimainen oikeudenkäymiskaari vaatii ensinnäkin, että tuomioistuimen 

on asian valmistelussa huolehdittava, että asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet, rii-

taiset seikat, asiassa esitettävä todistelu todistusteemoineen ja sovinnon edellytykset tulevat 

selvitetyiksi asian valmistelussa, ja että asianosaiset mainitsevat kaikki seikat, joihin he ha-

luavat vedota. Jos asianosaisen suullinen tai kirjallinen lausuma on epäselvä tai puutteelli-

nen, tuomioistuimen on esitettävä hänelle asian selvittämistä varten tarpeelliset kysymykset. 

Tuomioistuimen tulee vielä valvottava, että asiaan ei sekoiteta mitään siihen kuulumatonta 

eikä asiassa esitetä tarpeetonta todistelua (OK 5 luku 21 §). Tuomioistuimella on velvolli-

suus pyrkiä saamaan asianosaiset sopimaan asia (OK 5 luku 26 §). Myös pääkäsittelyssä 

tuomioistuimen tulee valvoa, että asia tulee perustellusti käsitellyksi eikä asiaan sekoiteta 

mitään siihen kuulumatonta. Jos asianosaisen esitys on epäselvä tai epätäydellinen, tuomio-

istuimen on tehtävä hänellä riitakysymysten selvittämistä varten tarpeelliset kysymykset 

(OK 6 luku 2 a §). 

 
174 Koulu ym. s. 159–160, 170–172. 
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Välimiesmenettelyssä välimiesten toimivaltuuksia voivat rajata ensinnäkin asianosaiset175. 

Asianosaisten on mahdollista rajoittaa välityslausekkeessa välimiehen toimivaltaa tutkia 

asiaa. Tällöin välimiehelle ei ole annettu välityslausekkeessa täysivaltaista toimivaltaa tutkia 

kaikki tiettyyn sopimukseen tai oikeustoimikokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä tai määrätä 

kaikista aineellisoikeuden mahdollistamista oikeusseuraamuksista. Samalla tämä kääntäen 

tarkoittaa, että osa riitaisuuteen liittyvistä kysymyksistä on jätetty ratkaistavaksi muussa me-

nettelyssä kuten yleisissä tuomioistuimissa tai jopa toisessa välimiesmenettelyssä. Esimer-

kiksi asianosaisten on mahdollista sopia, että sopimuksen määriteltyjä kohtia koskevat rii-

taisuudet käsitellään välimiesmenettelyssä tai että sopimuksen osapuolen vahingonkorvaus-

velvollisuutta koskevat asian käsitellään välimiesmenettelyssä. Ongelma aktualisoituu, mi-

käli välimiesmenettelyssä toinen asianosainen esittää toimivaltaväitteen siitä, että määritelty 

kysymys ei kuulu (kyseisessä) välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Kun välimiesoikeuden 

toimivalta rajataan sopimuksen määriteltyihin kohtiin, ongelmaksi voi syntyä se, että sopi-

mus on kokonaisuus, jonka ehdoilla on olennaista keskinäistä vuorovaikutusta. Lopputulok-

sen laatu voi näin ollen vaarantua, vaikka välimiehet voivatkin kiinnittää huomiota siihen, 

vaikuttavatko sopimuksen muut ehdot käsillä olevien ehtojen arviointiin. Sopimuksista syn-

tyvä kokonaisuus voi olla ratkaiseva. Yleisesti ottaen välimiesoikeuden toimivallan rajaami-

nen luonnollisesti hajauttaa sopimusta koskevaa riidanratkaisua ja heikentää prosessiekono-

miaa. Välimiesoikeus ei ole toimivaltainen laajentamaan toimivaltaansa vain siksi, että näin 

menetteleminen olisi järkevää. Laaja-alaisten välityslausekkeiden käyttö sopimuskokonai-

suuksissa saattaa siis olla kannattavaa.176  

Möller on todennut välimiesten ratkaistavana olevan hyvin erilaisia riitoja, mistä johtuen ei 

ole mahdollista antaa yleistä ohjetta siitä, minkälainen menettely välimiesmenettelyn järjes-

tämisessä olisi suositeltava. Näin on silloinkin, kun arvioidaan välimiesmenettelyssä tyypil-

lisesti käsiteltävien suurehkoja riita-asioita. Arviointi on siis tehtävä tapauskohdittain. Möl-

ler on näin ollen lähtenyt siitä, että välimiehen tulee erityisesti ottaa huomioon asianosaisten 

 
175 New Yorkin konventio korostaa asianosaisautonomian tai asianosaisten määräämisvallan asemaan väli-

miesmenettelyssä ja sallii välitystuomion tunnustamatta jättämisen, mikäli se on annettu menettelyssä, jossa 

ei ole noudatettu asianosaisten sopimaa menettelyä. Ks. Habegger s. 126 ja myös New Yorkin konventio, ar-

tikla (V)(1)(d).  
176 Hemmo 2005 s. 89, 91, 93, 95, 101, 104. 
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mielipiteet ja perustellut odotukset.177 Habegger on todennut, että vaikea tilanne syntyy, kun 

välimiesoikeus ei halua noudattaa asianosaisten sopimaa. Välimiehellä on toki oikeus – ja 

mahdollisesti velvollisuuskin – yrittää saada asianosaiset luopumaan tehottomista menette-

lytavoista. Tapauksittain välimies voi myös muistuttaa asianosaista tämän omasta myötävai-

kutusvelvollisuudesta tehokkaan menettelyn läpiviemisessä. Vaikka on epätodennäköistä, 

että välimiehet olisivat voimakkaasti eri mieltä asianosaisten päättämistä menettelytavoista, 

tai että asianosaiset eivät esittäisi vaihtoehtoista toimintatapaa välimiesten pyrkiessä muut-

tamaan asianosaisten alkuperäistä käsittelysopimusta, loppujen lopulta välimies on yleensä 

velvollinen noudattamaan asianosaisten käsittelysopimusta, mikäli se ei ole pakottavien oi-

keusohjeiden vastainen.178 

Erityisesti kansainvälisen välimiesmenettelyn toimittamisesta ei ole olemassa määrääviä 

sääntöjä. Ihanteellisesti asianosaiset ja välimiehet räätälöivät menettelyn aina tapauskohtai-

sesti. Rivkin ja Lew ovat todenneet, että arvioinnin lähtökohdaksi on otettava säännöt, jotka 

asianosaiset ovat sopineet sovellettaviksi välimiesmenettelyyn ja välimiesmenettelyssä. Ar-

vioinnissa on myös pidettävä mielessä kansainvälisen välimiesmenettelyn tuomat edut, joi-

den vuoksi menettely on valittu: lopullisen ja sitovan, laajan täytäntöönpanokelpoisuuden 

omaavan ratkaisun saaminen menettelyssä, jossa on sovellettu sovitteluja sääntöjä. Kansain-

välisen välimiesmenettelyn on tarkoitus antaa asianosaisille reilu ja neutraali prosessi, jota 

ohjaavat kokeneet ja kykenevät välimiehet, ja jonka lopputuloksena annetaan oikea-aikai-

sestiperusteltu päätös.179 Hanotiau on todennut, että näiden ideaalien toteuttaminen käytän-

nössä jättää paljon harkinnanvaraa yksittäisessä tapauksessa sen suhteen, kuinka välimies-

menettelyn yksityiskohdat olisi hyvä toteuttaa huomioiden myös menettelyn ennakoitavuus 

asianosaisten näkökulmasta.180 Ennakoitavuus on toteutettavissa muun muassa niin, että 

 
177 Möller 2007 s. 346. Huomiota on esimerkiksi kiinnitettävä asianosaisten oikeuskulttuureihin ja asiamies-

ten kokemukseen kaupallisten riita-asioiden ajamisesta välimiesmenettelyssä. Möller myös esittää, että väli-

miesmenettelyn joustavuudesta huolimatta menettely usein järjestyy tietynlaiseksi välimiehen aikaisemman 

kokemuksen perusteella, eli toisin sanoen välimies menettelee samoin kuin viimeisessä menettelyssä, johon 

hän osallistui (s. 344–345). 
178 Habegger s. 127. 
179 Rivkin s. 376, Lew 2007 s. 476. Ks. myös Mettälä - Kurkela, jossa todetaan, että välimiesten on harkitta-

essa perustelujen laajuutta huomioitava myös asian ja asianosaisten taloudellinen ja oikeudellinen intressi 

sekä laista että mahdollisesti sovellettavista välimiesmenettelysääntöistä seuraava joutuisuusvaatimus. Joskus 

asianosaisten intressi on asian joutuisa, lopullinen ratkaiseminen. Muun muassa samasta syystä välimiesten 

tulee harkita, tulisiko selvittää asianosaisten kanta siitä, kuinka resiitti asiassa laaditaan, missä laajuudessa ja 

laaditaanko sitä ollenkaan (s. 794, 799). 
180 Hanotiau s. 99. 



 
 

 

 

 

69 

välimies kuulee asianosaisia prosessin yksityiskohdista. Välimiehen tulee harkinnassaan ot-

taa huomioon myös viiveiden välttäminen.181  

Yleisesti voidaan todeta, että asianosaisten selvä tahdonilmaisu on tehokkaimpia tapoja vält-

tää etenkin menettelylliset ongelmatilanteet – parhaimmillaan tällainen tahdonilmaisu on 

tehty kirjallisesti ja ennakkoon.182 Myös instituuttien sääntöuudistuksissa on yleensä pyritty 

korostamaan enemmän asianosaisten määräämisvaltaa prosessista.183 Kaikissa tilanteissa vä-

limiehet eivät kuitenkaan voi hyväksyä asianosaisten sopimusta menettelystä. Oikeuskirjal-

lisuudessa Pryles on esimerkiksi ehdottanut, että harkitessaan asianosaisten menettelysopi-

muksen hyväksymistä, huomioon tulee ottaa välimiehen omat velvoitteet, huomioida väli-

miehen oma kanta kysymyksessä olevaan seikkaan ja lisäksi ottaa huomioon myös asian-

osaisten pyynnön syyt.184 Park on taas katsonut, että välimiesmenettelyinstituuttien olisi tar-

peen avustaa välimiehiä tarjoamalla yksityiskohtaisia protokollia (eli niin sanotusti nuotteja) 

välimiesmenettelyä varten, jotta menettelyn ennalta-arvattavuudesta ja kustannustehokkuu-

desta voidaan varmistua.185 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa asianosaisten sopimusta vä-

limiesmenettelyssä noudatettavasta menettelystä on kutsuttu käsittelysopimukseksi. Käsit-

telysopimusten käyttöalaa on pidetty hyvin laajana sekä asiallisesti että ajallisesti, ja väli-

miehen on vaikea suhteutua asianosaisen yhteisymmärrykseen prosessista muulla tapaa kuin 

noudattamalla sitä. Käsittelysopimus ei sinänsä edellytäkään välimiehen hyväksyntää. Sopi-

mus voidaan tehdä ennen välimiesmenettelyä tai välimiesmenettelyn aikana myöhäisessäkin 

vaiheessa. Pakottavien oikeusohjeiden vaikutus käsittelysopimuksiin on vähäinen, ja laki ei 

aseta käsittelysopimuksille muotovaatimuksiakaan.186 Jos kuitenkin kävisi niin, että 

 
181 Ks. Rivkin s. 376.  
182 Beerbower s. 89. 
183 Hanotiau s. 94. Esimerkiksi ICC:n sääntöuudistuksien kohdalla näin on ollut. 
184 Pryles s. 13. 
185 Park 2004 s. 3. 
186 Koulu 2012 s. 171–173. On vaikea nähdä, että käsittelysopimuksen noudattamisen voisi estää muu kuin 

ilmeinen ristiriita due process -vähimmäisvaatimusten kanssa. Varsin epätodennäköisenä on pidettävä, että 

asianosaiset tekisivät menettelyllisen oikeudenmukaisuuden vähimmäisvaatimuksia loukkaavan sopimuksen 

(kuten sellaisen, että toista asianosaista ei kuulla välimiesmenettelyssä lainkaan). Ks. myös UNCITRAL:in 

mallilaki artikla 19(1), joka antaa asianosaisille lähtökohtaisen päätösvallan välimiesmenettelyssä noudatetta-

vasta prosessista. 
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välimiesten ja asianosaisten näkemysero muuttuu keskenään sovittamattomaksi, viimekäti-

sesti välimiehen on mahdollista luopua tehtävästään.187 

Koulu on todennut, että käsittelysopimuksilla on myös välitystuomion pysyvyyttä tukeva 

merkitys. Mikäli asianosainen on ollut sopimassa menettelyssä, hänen on vaikeampi väittää, 

että hän ei ollut saanut välimiesmenettelyssä esimerkiksi tarpeellista tilaisuutta ajaa asiaansa 

tai välimiehet olivat ylittäneet toimivaltansa.188 

Oikeuskirjallisuudessa välimiesten eettisiksi velvollisuuksiksi on ehdotettu välimiesmenet-

telystä annetun lain 22 §:n kirjatun kontradiktorisen periaatteen tai kuulemisperiaatteen nou-

dattamisen lisäksi velvollisuutta noudattaa toimivaltansa rajoja, saattaa asia päätökseen an-

netussa määräajassa, ratkaista asia soveltaen korkea-asteista ammattiosaamista ja huolehtia 

siitä, että välimiesmenettelyn lopputulos on täytäntöönpanokelpoinen välitystuomio.189 

VML:n esitöissä todetaan, että hyvin laadittuun välitystuomioon kuuluvat asianmukaisesti 

laaditut perustelut. Asianosaisetkin odottavat yleensä välimiehiltä perusteltua ratkaisua eten-

kin, kun välimiehiksi on nimetty juristeja.190 Nykyisen VML:n esitöissä on lausuttu, että 

yleisesti ottaen ei voida otaksua, että asianosaiset olisivat välityssopimukseen sitoutuessaan 

tarkoittaneet, että mahdollinen riita ratkaistaisiin noudattaen muita periaatteita kuin mitä tuo-

mioistuin vastaavassa tilanteessa soveltaisi. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että asianosaiset 

sopisivat noudatettavan lain sijasta kohtuusharkintaan (ex aeque et bono).191 

Hemmon mukaan välimiehellä on ensinnäkin tehtävää vastaanottaessaan velvollisuus tuoda 

esiin mahdolliset esteellisyysperusteet ja myös ilmoittaa seikat, jotka eivät tee välimiestä 

esteelliseksi, mutta voivat antaa aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan tai riippumatto-

muuttaan. Välimiehellä on toiseksi velvollisuus antaa asianosaisille tarpeellinen192 tilaisuus 

ajaa asiaansa. Välimiehellä on lisäksi velvollisuus noudattaa välimiesoikeuden toimivallan 

rajoja. Neljänneksi välimiehellä on velvollisuus saattaa asia päätökseen mahdollisessa 

 
187 Koulu 2012 s. 174. Ks. myös UNCITRAL:in mallilain artikla 32(2)(c), joka antaa välimiesoikeuden mää-

rätä menettely päättyneeksi, kun välimiehet katsovat, että menettelyn jatkaminen on muusta syystä tullut tar-

peettomaksi tai mahdottomaksi.  
188 Koulu 2012 s. 180. 
189 Mikkola - Puhakka s. 85. 
190 HE 202/1991 vp. 8. 
191 HE 202/1991 vp s. 6. 
192 Ks. Mettälä - Kurkela, jossa katsotaan, että tarpeellista parempi ilmaisu olisi ”kohtuullinen” (reasonable) 

(s. 796). 
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määräajassa, joka voi seurata esimerkiksi institutionaalisessa välimiesmenettelyssä väli-

miesmenettelysäännöistä. Välimiehellä on velvollisuus toimia puolueettomasti ja riippumat-

tomasti. Välimiehellä on edelleen velvollisuus ratkaista välimiesmenettelyn kohteena oleva 

riita-asia riittävän korkeatasoista ammattiosaamista soveltaen. Välimiehellä on lopuksi vel-

vollisuus huolehtia siitä, että välimiesmenettely päättyy täytäntöönpanokelpoisen välitystuo-

mion antamiseen. Tiivistetysti välimiehen velvoitteet voidaan palauttaa välimiehen tehtävän 

lainkäyttöluonteeseen, asianosaisten määräämisoikeuteen ja siihen liittyvään asianosaisten 

oikeuteen yhdessä määrätä yhteisellä päätöksellään asian käsittelytavasta, ja vielä pyrkimyk-

seen ratkaista asia tehokkaasta.193  

Wilske on esittänyt, että asianosaisten tulisi odottaa välimieheltä huolellisuutta, läpinäky-

vyyttä ja ennakoitavuutta (joita ilmentävät esimerkiksi: lukeeko välimies kirjelmät, harkit-

seeko hän kaikkia väitteitä, pyrkiikö hän antamaan loogisen ja perustellun välitystuomion), 

aika- ja kulutietoisuutta (onko välimiehellä aikaa asiaa varten, tiedostaako hän ajan ja kulu-

jen vaikutuksen; tiedostaako hän, että asianosaisten tarkoituksena ei ole välttämättä saada 

täydellistä lopputuote tai edistää akateemisia konsepteja) ja rehellisyyttä (kieltäytyykö väli-

mies jutusta, jos hänellä ei ole resursseja siihen; kertooko hän, jos hän ei ymmärrä esimer-

kiksi väitettä, todistetta tai asianosaisen omaksumaa kantaa; huolehtiiko hän aiemmin otta-

mistaan velvoitteistaan).194 

 
193 Hemmo 2000 s. 401. Pohjoismaiseen oikeuskäytäntöön sisältyy mielenkiintoisia ratkaisuja liittyen väli-

miehen velvollisuuteen ilmoittaa hänen puolueettomuuteensa ja riippumattomuuteensa liittyvät seikat. Ks. 

KKO 2005:14, jossa välimiesoikeuden puheenjohtajan välimiesmenettelyä edeltävät ja sen aikaiset konsultti-

toimeksiannot välimiesmenettelyn asianosaiselle, tämän asianosaisen puolella välimiesmenettelyssä väliintu-

lijoina esiintyneille pankeille sekä näiden konserneihin kuuluneille yhtiöille antamalla niille rahakorvausta 

vastaan oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja aiheutti perustellun aiheen pelätä välimiehen riippumatto-

muuden ja puolueettomuuden vaarantumista. Korkein oikeus katsoi välimiehen olevan korvausvastuussa vä-

litystuomion kumoamisen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta välimiesmenettelyn kanta-

jille ja palautti asian käräjäoikeuteen määrän arviointia varten. Ks. myös ruotsalainen ennakkoratkaisu NJA s. 

2007 s. 841, jossa Högsta domstolen kumosi välitystuomion sen johdosta, että välimiesoikeuden puheenjoh-

taja oli konsulttina ja piti toimistoaan asianajotoimistossa, jonka merkittävä asiakas välimiesmenettelyn vas-

taaja oli. Asianajotoimiston ja välimiesmenettelyn vastaajan välillä katsottiin olevan intressi- ja lojaliteettisi-

teitä. Huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, että asianajotoimiston osakas oli aiemmin kieltäytynyt 

edustamasta kyseisen asiakkaan vastapuolta välimiesmenettelyssä. Ks. lisäksi ruotsalainen tapaus Högsta 

domstolen B 156-09, 24.6.2010, jossa kysymys oli tilanteesta, jossa välimiehen 10 vuoden aikaisista 112 ni-

meämisestä kymmenen prosenttia oli tullut samalta asianajotoimistolta, joka edusti toista välimiesmenettelyn 

asianosaista. Välimies ei ollut ilmoittanut tästä seikasta asianosaisille. Högsta domstolen katsoi, että enem-

mistö välimiehen nimeämistä oli tullut muilta tahoilta, ja samankaan asianajotoimiston sisältä nimeämiset 

eivät olleet tulleet ainoastaan samalta tai muutamalta asiamieheltä. Välimiestä ei pidetty esteellisenä. 
194 Wilske s. 420–422. 
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Institutionaalisessa välimiesmenettelyssä välimiehellä on velvollisuuksia myös välimiesme-

nettelyinstituuttia kohtaan. Välimiehen velvollisuuksia välimiesmenettelyinstituuttia koh-

taan ovat tyypillisesti prosessiaikataulun toimittaminen, suullisen käsittelyn jälkeen ilmoit-

taminen siitä, mihin mennessä välimies arvioi antavansa välitystuomion, välitystuomion al-

kuperäisen kappaleen toimittaminen välimiesmenettelyinstituutille ja välimiesmenettelyins-

tituutin pyytäminen vahvistamaan välimiesmenettelyn kustannukset ennen lopullisen väli-

tystuomion antamista.195 

Välimiehen ja välimiesmenettelyinstituutin väliset velvollisuudet ovat myös mielenkiintoi-

nen kysymys itsessään. Välimiesinstituutilla on lopullinen päätösvalta mitä tulee välimiehen 

tehtävään asettamiseen. Tyypillisesti välimiesmenettelyinstituutti pyrkii varmistumaan väli-

miesehdokkaan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta sekä siitä, että hänellä on käy-

tettävissään riittävästi aikaa tehtävästä huolehtimiseen. Huomioon voidaan myös ottaa asi-

anosaisten välimieheltä vaadittavaksi sopimat ominaisuudet. Viimeiseksi mainittua on mah-

dollista arvioida esimerkiksi välimiehen ansioluettelon kautta. Välimiesmenettelyinstituutin 

muihin velvollisuuksiin voivat kuulua muun muassa välimiehen palkkion ja kulukorvausten 

vahvistaminen lisäksi asian yleisen etenemisen valvomisen, huolehtiminen asiakirjojen toi-

mittamisesta toimittaneen asianosaisen vastapuolelle, päättäminen useista menettelyyn liit-

tyvistä kysymyksistä kuten kolmannen tahon liittämisestä välimiesmenettelyyn, välimies-

menettelyjen yhdistämisestä, välimiesmenettelyn etenemisestä eräissä tilanteissa, mahdolli-

sesti välimiehistä ja välimiesten lukumäärästä päättäminen, välimiehen esteettömyyden sel-

vittäminen ja mahdollinen välimiehen esteelliseksi julistaminen, välitystuomion antamisen 

määräajan ja muiden määräaikojen pidentäminen.196 

Välimiehen velvoitteiden lähde voi olla tiivistetysti ilmaistuna laki, asianosaisten sopimus 

tai eettiset ohjeet. Oikeuskirjallisuudessa on usein esitetty, että välimiehen keskeisin velvol-

lisuus on antaa täytäntöönpanokelpoinen välitystuomio. Tähän velvoitteeseen liittyy joukko 

yksilöidympiä velvoitteita. Välimiehellä on muun muassa velvollisuus ilmoittaa seikat, jotka 

ovat omiaan vaarantamaan välimiehen puolueettomuuden tai riippumattomuuden taikka ai-

heuttamaan perusteltuja epäilyksiä näistä, ja lisäksi säilyttää puolueettomuus ja riippumat-

tomuus menettelyn ajan. Välimiehen on varattava asianosaisille tarpeellinen tilaisuus ajaa 

 
195 Saarnilehto s. 289–290. 
196 Saarnilehto s. 287–289. Saarnilehto käyttää esimerkkinä FAI:n hallinnoimaa välimiesmenettelyä. 
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asiaansa, hänellä on velvollisuus noudattaa toimivaltansa rajoja, saattaa asia päätökseen vii-

vytyksettä ja määräajassa, ja ratkaista asia huolellisesti, harkitusti ja riittävän korkeaa am-

mattiosaamista soveltaen. Välimiehen on myös toimittava niin, että menettelyn luottamuk-

sellisuus säilyy, ja menettelystä aiheutuvien kulujen ylimääräinen kasvu vältetään.197 

Yleisessä tuomioistuimessa käytävään siviiliprosessiin verrattuna välimiesmenettelyssä asi-

anosaisautonomian merkitys on luonnollisesti korostunut. Riippuen asianosaisten sopimasta 

välimiehellä voi olla sovellettavaan samanaikaisesti useita menettelyä säänteleviä sääntöjä 

ja ohjeita lain lisäksi. Välimiehen tulee myös huomioida, että toimitettava menettely vastaa 

sitä, mitä asianosaiset ovat menettelystä sopineet – muutoin välitystuomion lopullisuus oi 

vaarantua. Muilta osin välimiehen toimintaa ohjaavat yleisen tuomioistuimen tuomarin toi-

mintaa pitkälti vastaavalla tavalla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelytakeisiin 

(due process) liittyvät periaatteet ja ihanteet. Välimiesmenettelyssä näitä periaatteita ovat 

erityisesti välimiehen puolueettomuus ja riippumattomuus, kuulemisperiaatteen noudattami-

nen ja asianosaisten tasapuolinen kohtelu. 

Aiempien jaksojen johtopäätökset välimiehen aseman oikeudellisesta perustasta vaikuttavat 

peilaavan sitä, miten asianosaisten määräämisvalta tai autonomia ja välimiehen prosessin-

johto asettuvat käytännössä toisiinsa nähden. Välimiesmenettelyn oikeellinen toimittaminen 

edellyttää samanaikaisesti asianosaisten autonomian kunnioittamista ja laista seuraavien me-

nettelyllisten vähimmäisvaatimusten toteutumisen varmistamista. Välimies on tässä mie-

lessä yhtäältä riidanratkaisupalvelun tarjoaja ja toisaalta tuomarin roolia muistuttavassa roo-

lissa. Seuraavissa jaksoissa tarkastellaan vielä tarkemmin, miten nämä roolit suhtautuvat toi-

siinsa. 

4.2 Prosessinjohto – aktiivisuutta vai passiivisuutta? 

4.2.1 Arvioinnin lähtökohtia 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, miten prosessijohto ja asian-

osaisten autonomia asettuvat toisiinsa nähden. Asianosaisten on toisaalta kuvattu ”omista-

van” välimiesmenettelyn, mutta he ovat luovuttaneet sen ohjauksen välimiehille, jotka 

 
197 Norros s. 1131–1132.  
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lopulta päättävät menettelyn toimittamisen tavasta.198 Osa kirjoittajista tekee eron menette-

lyllisten ja aineellisoikeudellisten kysymysten välille siten, että asianosaisten intressien pal-

veleminen edellyttää joustavuutta prosessuaalisissa kysymyksissä, mutta asianosaiset eivät 

voi vaikuttaa aineellisoikeudellisiin kysymyksiin. Toiset kirjoittajat esittävät, että asianosai-

set voivat sopia laistakin toisin niin kauan, kun kysymys ei ole sovellettavan lain pakottavista 

säännöksistä. Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että lailla on rajallinen merkitys kan-

sainvälisissä välimiesmenettelyissä, ja lain rajoissa on paljon tilaa kaupallisten perusteiden 

huomioimiselle. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että välimiehet näkevät itsensä osana 

kaupallista yhteisöä oikeudellisen yhteisön sijaan, ja siinä missä tuomarit korostavat oikeu-

dellista päättelyä, välimiehen painottavat kaupallista päättelyä. Välimiehiä myöskään valita 

aina heidän oikeudellisen osaamisensa vuoksi. Välimiehellä voi olla riidan kohteen kannalta 

muuta merkittävää asiantuntemusta tai prosessinjohtokokemusta.199 

Nykyään oikeuskirjallisuudessa vakiintuneesti katsotaan, että asianosaiset omistavat riitai-

suuden ja myös välimiesmenettely on heidän prosessinsa. Asianosaiset voivat sopia riitai-

suuden koska vaan ja haluamallaan tavalla. Välimiehillä on kuitenkin tärkeä tehtävä proses-

sin ohjaamisessa ja välitystuomion antamisessa, mikä on samalla tehtävä, jonka asianosaiset 

ovat antaneet heille.200 Tästä asianosaisten määräämisvallasta voidaan katsoa seuraavan 

myös vastuu – asianosaisten on suotavaa sopia kirjallisesti siitä, mitä prosessisääntöjä ja 

käytäntöjä riitaisuuteen sovelletaan.201 Asianosaisille voidaan konstruoida erityinen velvol-

lisuus edistää välimiesmenettelyn tavoitetta (sujuvaa riidanratkaisua).202 Asianosaiset rajaa-

vat myös välimiesten ratkaistavana olevan asian. Välimiesoikeus ei voi ratkaisussaan tuo-

mita muuta kuin mitä asianosainen on vaatinut eikä ratkaista asiaa toisilla perusteilla kuin 

mihin asianosaiset ovat vedonneet.203 

Käytännössä menettelyn järjestäytymisvaiheessa on määriteltävä noudatettavat menettelyta-

vat. Tällöin välimiesten tulee selvittää, mistä menettelyllisistä seikoista asianosaiset ovat 

 
198 Veeder, s. 337, 357. Yksi käytännön näkökohta on, että asianosaiset voiva yksimielisinä aina saada lopulta 

tahtonsa läpi erottamalla välimiehet ja etsimällä myötämielisemmät tilalle (Koulu 2007 s. 85). 
199 Kuttner s. 96–97. Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta myös kuvattu enemmistön tuomareista edustavan 

pragmaattista ajattelua ja ottavan päätöksenteossa huomioon säännösten tarkoituksen ja päätösten vaikutukset 

(Posner s. 230, 243). 
200 Veeder, s. 337, 357. 
201 Alvarez, s. 139.  
202 Tätä velvollisuutta voidaan kutsua asianosaisten myötävaikutuksen periaatteeksi. Ks. Koulu 2007 s. 83. 
203 Möller 1997 s. 52. 
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sopineet, ja mikäli asianosaiset ovat sitoutuneet välimiesmenettelyn sääntöjen noudattami-

seen, mitä näissä säännöissä lausutaan menettelystä. Aluksi on välttämätöntä sopia olennai-

sista käytännön seikoista, kuten välimiesmenettelyn paikasta ja kielestä. Usein menettelylli-

sistä seikoista järjestetään neuvottelu tai neuvotteluja menettelyn alussa. Yksinkertaisem-

massa asiassa tämä alkukeskustelu on mahdollista käydä välimiesoikeuden istunnon alussa. 

Kotimaisessa kontekstissa VML ei sisällä tarkempia määräyksiä menettelyn kulusta.204 

4.2.2 Pohjoismaista oikeuskäytäntöä – välimiesoikeuden harkintavallan rajat aineelli-

sissa kysymyksissä 

Suomalaisessa oikeuskäytännössä välimiesoikeuden harkintavallan rajoja on arvioitu erityi-

sesti korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuissa KKO 2008:77 ja KKO 2018:48. Ensiksi 

mainitussa tapauksessa kysymys oli siitä, olivatko välimiehet ylittäneet toimivaltansa tai oli-

vatko he laiminlyöneet varata asianosaisille tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen ja 

oliko välitystuomio tämän vuoksi kumottava. Toimivallan ylittämisen peruste oli tapauk-

sessa se, että välimiehet olivat tulkinneet ja kohtuullistaneet jakelusopimukseksi nimettyä 

jälleenmyyntisopimusta oikeustoimilain 36 §:n nojalla, vaikka välimiesmenettelyn asian-

osainen, itävaltalainen Werfen Austria, oli vedonnut välimiesmenettelyssä siihen, että hyvi-

tyksen suorittaminen jakelusopimuksen irtisanomisesta oli kohtuullista. Toinen asianosai-

nen, sveitsiläinen Polar Electro, katsoi mainitun seikan tarkoittaneen ensinnäkin, että väli-

miehet olivat ylittäneet toimivaltansa, ja toiseksi, että välimiehet olivat laiminlyöneet antaa 

sille tarpeellista tilaisuutta ajaa asiaansa. Äänestysratkaisussa korkeimman oikeuden enem-

mistö katsoi ensinnäkin, että ”välimiesmenettelyn käyttökelpoisuus kaupallisten erimieli-

syyksien ratkaisemisessa riippuu olennaisesti välitystuomion sitovuudesta ja täytäntöönpan-

tavuudesta. Siksi perusteita, joilla välitystuomion pätevyys voidaan riitauttaa tai täytäntöön-

pano estää taikka sitä viivyttää, on niin välimiesmenettelyn kansallisessa kuin kansainväli-

sessäkin sääntelyssä pyritty rajoittamaan. Vain laissa mainitut selvät muotovirheet sekä ver-

raten karkeat menettelyvirheet voivat aiheuttaa välitystuomion mitättömyyden tai kumoami-

sen moitekanteen johdosta.” (KKO 2008:77 kohta 10.)  

 
204 Ovaska s. 159–162. Useiden välimiesmenettelyinstituuttien säännöt nykyään lähtökohtaisesti edellyttävät 

järjestäytymiskokouksen toimittamista. Ks. esimerkiksi ICC:n välimiesmenettelysäännöt, artikla 24 tai FAI:n 

välimiesmenettelysäännöt, kohta 30. 
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Enemmistö edelleen katsoi, että ”välimiehet ovat menneet toimivaltaansa ulommaksi esi-

merkiksi silloin, kun he ovat ratkaisseet riidan, josta ei ole asianosaisten välillä voimassa 

olevaa välityssopimusta. Toimivallan ylittämisestä saattaa olla kysymys myös silloin, jos 

välimiehet jättävät noudattamatta asianosaisten sopimuksen riidan ratkaisemiseen sovellet-

tavasta laista tai muusta säännöksestä. Toimivalta ylitetään myös silloin, kun tuomitaan 

muuta tai enemmän kuin asianosainen on vaatinut.” (Kohta 11). 

Korkein sovelsi tapaukseen yllä mainittuja oikeusohjeita seuraavasti: 

”Werfen Austria on vaatinut hyvitystä sopimuksen irtisanomisen johdosta. Vaati-

muksen tueksi se on kanteessaan vedonnut edellä kohdista 2 ja 3 ilmeneviin seikkoi-

hin, joissa on kysymys myös osapuolten asemasta ja toiminnasta sopimussuhteen ai-

kana. Polar Electro on kohdista 5 ja 6 ilmenevällä tavalla vastannut näihin väittei-

siin ja katsonut, ettei hyvityksen suorittaminen ole kohtuullista. Tuomitessaan kor-

vausta sopimuksen päättämisen perusteella välimiehet ovat tulkinneet ja kohtuullis-

taneet sopimusta. Välimiehet ovat katsoneet, että Werfen Austrialla on oikeus koh-

tuulliseen korvaukseen sopimuksen päättämisen perusteella. Korvauksen määrän ar-

vioinnissa välimiehet ovat kiinnittäneet huomiota siihen Werfen Austrian esittämään 

seikkaan, että sille oli sopimuksen kestäessä aiheutunut tuotteiden laatu- ja toimitus-

ongelmien vuoksi tulonmenetyksiä. Tuomitessaan sopimuksen päättämisen perus-

teella mainittuja menetyksiä vastaavan korvauksen välimiehet eivät ole tuominneet 

muuta kuin mitä Werfen Austria oli kanteessaan vaatinut eikä välitystuomiota ole 

perustettu seikkaan, johon se ei olisi vedonnut ja johon Polar Electrolla ei olisi ollut 

tilaisuutta vastata. ” (Kohta 12.) 

”Asiassa noudatettua menettelyä arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että jois-

sakin tilanteissa ratkaisu voidaan perustaa oikeustoimilain 36 §:ään, vaikkei asian-

osainen ole nimenomaisesti vaatinut sovittelua tai nimenomaisesti vedonnut kohtuut-

tomuuteen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun vaatimus on perus-

tettu sopimuksen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen sellaisen seikan nojalla, joka 

voi muodostaa myös sovitteluperusteen. Välimiehet eivät muutenkaan ole olleet si-

dottuja niihin oikeudellisiin näkökohtiin, joihin asianosaiset ovat perustaneet vaati-

muksensa. Tämänkään vuoksi välimiesten ei voi katsoa menneen 
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välimiesmenettelystä annetun lain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamalla ta-

valla toimivaltaansa ulommaksi eikä välitystuomiota ole syytä tämän lainkohdan no-

jalla kumota.” (Kohta 13.) 

Kuulemisperiaatteesta ja väittämistaakasta korkein oikeus lausui seuraavasti:  

”Nyt ei ole väitettykään, että asianajoa välimiesmenettelyssä olisi sopimattomasti 

rajoitettu edellä mainituissa suhteissa. Sen sijaan Polar Electro katsoo asianajonsa 

kärsineen sen vuoksi, ettei välimiesoikeus materiaalisessa prosessijohdossaan va-

rannut yhtiölle mahdollisuutta lausua kantaansa sovittelusta ja tuoda esille mahdol-

lisia sovittelua vastaan puhuvia seikkoja. Asianosaiset ovat edellä selostetuin tavoin 

olleet eri mieltä jakelusopimuksen oikeudellista luonteesta ja erityisesti sen ehdon 

10.5 pätevyydestä. Werfen Austria on vedonnut sopimusehdon mitättömyyteen ja pä-

temättömyyteen kauppaedustajia koskevien periaatteiden pohjalta sekä vaatinut koh-

tuullista hyvitystä sellaisten seikkojen nojalla, jotka tyypillisesti voivat johtaa sopi-

muksen kohtuullistamiseen. Polar Electrolla on ollut tilaisuus lausua kaikista näistä 

seikoista ja se onkin hyvitysvaatimusta vastustaessaan viitannut kohtuusnäkökohtiin. 

Esillä ovat olleet myös Polar Electron tavarantoimitusten viivästykset ja virheet. 

Tätä taustaa vasten välimiesoikeuden päätyminen sopimuksen pätevyyskysymyk-

sessä ja korvauksen määrässä kompromissiratkaisuun on tuskin tullut asianosaisille 

yllätyksenä.” (Kohdat 15 ja 16.) 

Oikeuskirjallisuudessa Virolainen on kritisoinut korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua 

KKO 2008:77. Virolainen katsoo, että väittämistaakkanormeja on perusteltua soveltaa väli-

miesmenettelyssä samalla tapaa ja yhtä tiukasti kuin riita-asian oikeudenkäynnissä samojen 

reaalisten ja oikeuspoliittisten näkökohtien vuoksi. Virolainen on selostanut, että VML ei 

myöskään anna tukea käsitykselle, että välimiehen prosessinjohdon tulisi tai se edes voisi 

olla passiivisempaan kuin tuomarin prosessinjohto yleisessä tuomioistuimessa.205 Välimies-

menettelyssä sovelletaan ehdottomana menettelysäännöksenä kuulemisperiaatetta, jonka 

 
205 Virolainen 2007 s. 578–579. Virolainen samalla selostaa, että käytännön perusteella välimiesten proses-

sinjohto on usein passiivista eivätkä välimiehet usein ole selvillä väittämistaakasta ja sen merkityksestä väli-

tystuomion kannalta. Väittämistaakkaa puoltavat seikat ovat Virolaisen selostamina asianosaisten prosessiau-

tonomia, joka vastaa aineellisen oikeuden puolella sopimusvapauden periaatetta, ja prosessiekonomia, jonka 

perusteella voidaan katsoa, että menettelyn kustantavien asianosaisten on saatava päättää oikeudenkäyntiai-

neisto, johon ratkaisu perustetaan. Väittämistaakka prosessuaalisesti varmistaa kuulemisperiaatteen toteutu-

misen (s. 568–569). 
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ilmaus Virolainen katsoo väittämistaakan olevan. Virolainen on lisäksi katsonut, että ratkai-

sussa enemmistö ovat sekoittaneet keskenään iura novit curia – säännön ja väittämistaakan. 

Asianosaisten tulee vedota konkreettisiin oikeustosiseikkoihin, joihin lakia sovelletaan, riip-

pumatta siitä, että tuomioistuin tai välimiesoikeus tuntee lain.206  

Hovioikeustasolla on annettu ratkaisu, jossa on todettu, että asianosaisia voi olla tarpeen 

kuulla lainsoveltamiskysymyksestä erityisesti, jos välimiesten käsitys sovellettavasta laista 

eroaa asianosaisten esittämästä tai jos lainsoveltamiseen liittyy asian ratkaisemisen kannalta 

tulkinnanvaraisia kohtia. Riittävää asianajotilaisuutta ei esimerkiksi olisi annettu, jos väli-

miehet perustaisivat ratkaisunsa eri lainkohtaa kuin mihin asianosaiset ovat viitanneet tai 

soveltaisivat esimerkiksi vahingonkorvausoikeuden yleisiä lähtökohtia kuten syy-yhteyttä 

koskevaa oppia vakiintuneesta tavasta eriävällä tavalla. Tällöin ratkaisun lopputulos voisi 

olla yllätyksellinen.207 

Oikeuskirjallisuudessa on tuettu käsitystä, että välimiesmenettelyssä välimiesten prosessin-

johdon ja asian selvittämisvelvollisuuden tulisi olla yhtä aktiivista kuin prosessinjohto riita-

asioissa yleisissä tuomioistuimissa.208 Koulu on katsonut, että välimiesmenettelylaki edel-

lyttää tai vähintäänkin sallii paljon passiivisemman prosessinjohdon kuin mitä yleisissä tuo-

mioistuimissa noudatettaisiin, ja että välimiesmenettely on sinänsä adversiaalisempaa kuin 

oikeudenkäynti. Kuitenkin tutkimus on osoittanut, että Pohjoismaissa välimiehiltä odotetaan 

aktiivisempaa roolia niin prosessinjohdossa kuin asian selvittämisessä. Tätä perustellaan 

muun muassa muutoksenhakuoikeuden puuttumisella välimiesmenettelyssä209. Koulu kat-

soo, että välimiesmiesten on ensinnäkin noudatettava asianosaisten mahdollista (tosin epä-

todennäköistä) sopimusta materiaalisesta prosessinjohdosta. Ilmeistä on, että vapaamuotoi-

sessa prosessissa muodollinen tai materiaalinen prosessinjohto nousee tärkeään asemaan. 

Välimiesmenettelyn erityispiirteet puoltavat aktiivista ja reilua eli tasapuolista prosessinjoh-

toa. Samaa käsitystä tukee muutoksenhakumahdollisuuden puuttuminen. Välimiehen on 

näin ollen huolehdittava, että asianosaiset osaavat vedota oikeisiin seikkoihin, kunhan nämä 

 
206 Virolainen 2009 s. 695, 701. Virolainen katsoo, että välitystuomion moiteperusteita tulisi tarkastella ennen 

kaikkea siltä kannalta, onko menettely ollut oikeudenmukainen ja ovatko asianosaiset saaneet tarvittavan ti-

laisuuden ajaa asiaansa asianmukaisesti ja onko heitä kohdeltu reilusti ja tasapuolisesti (s. 704). 
207 Helsingin hovioikeuden tuomio 21.10.2016 nro 1551 s. 13 (julkaistuna Finlexissä). 
208 Virolainen 2009 s. 702. 
209 Eriävääkin kantaa on esitetty. Ks. s. 92 myöhempänä ja myös Heuman 2003 s. 372. Yleisissä tuomioistui-

missa sovelletaan myös sääntöjä, jotka rajaavat asianosaisten mahdollisuutta ajaa asiaansa. 
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seikat käyvät jotenkin ilmi asian aineistosta. Jos välimiehet eivät tätä tee, he eivät ole anta-

neet asianosaiselle tarpeellista tilaisuutta ajaa asiaansa.210 

Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa Lindskog on esittänyt, että välimiesten tulee varmis-

tua siitä, mitä välimiesmenettelyssä vaaditaan ja millä perusteella. Kuten yleisen tuomiois-

tuimen puolella, asianosaisen tulee esittää oikeustosiseikat.211 Heuman on katsonut myös, 

että välimiehen puolueettomuuden vaatimuksesta ei voi seurata, että epäselviä vaatimuksia 

tai perusteita ei voisi selventää. Jos näin ei tehtäisi, myös välitystuomion pysyvyys vaaran-

tuu.212  

Pohjoismainen oikeuskirjallisuus vaikuttaa yhtenevästi hyväksyvän näkemyksen siitä, että 

välimiehen tulee pyrkiä selvittämään keskusteluun nostamalla mahdolliset epäselvyydet asi-

anosaisten esittämissä oikeustosiseikoissa. Selvää on, että välimiehen tulee käyttää kysely-

oikeuttaan asian selvittämiseksi, jos esimerkiksi on epäselvää, missä tarkoituksessa asian-

osainen vetoaa tiettyyn seikkaan. Näin on myös, jos asianosaisen vetoama seikka on jäänyt 

ylipäänsä sisällöltään epäselväksi välimiehelle. Välimiehen kyselyoikeus kuitenkin rajautuu 

asian aineistoon. Välimiehen ei siis ole suotavaa esimerkiksi nostaa keskusteluun uutta oi-

keustosiseikkaa, jonka hän itse katsoo vaikuttavan asian arviointiin.  

Ruotsalaisessa oikeustapauksen Systembolaget AB v. Vin & Sprit AB213 (jäljempänä myös 

”Systembolaget” ja ”V & S”) taustalla oli asianosaisten puitesopimus, johon asianosaisten 

hankintasopimukset pohjautuivat. Eräitä V & S:n edustajia vastaan oli nostettu syytteet Sys-

tembolagetin henkilökuntaan kohdistuneen lahjonnan perusteella. Systembolaget väitti, että 

lahjonta oli sopimusrikkomus, jonka perusteella Systembolaget voi irtisanoa joitakin han-

kintasopimuksista ja tämän myötä poistaa joitakin V & S:n tuotteita valikoimastaan. V & S 

vastusti sopimusten irtisanomista ja aloitti SCC-välimiesmenettelyn Systembolagia vastaan. 

Systembolaget muun muassa katsoi, että se oli ollut oikeutettu irtisanomaan sopimukset, 

koska ensinnäkin sopimuksissa oli irtisanomislauseke, ja toiseksi, koska yleiset sopimusoi-

keudelliset periaatteet antoivat oikeuden irtisanoa sopimus olennaisen sopimusrikkomuksen 

vuoksi. Välimiesoikeus katsoi, että vuoden 1995 puitesopimus ja vuoden 1999 

 
210 Koulu 2007 s. 152–154. 
211 Lindskog s. 634, 639. 
212 Heuman 1999 s. 384. 
213 Svea hovrätt, T 4548-08, 1.12.2009. 
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hankintaehdot sisälsivät lahjontaan ja korruptioon liittyviä ehtoja, jotka olivat kattava säätely 

mahdollisesti aiheutuvista sanktioista, mikä myös oli poistanut yleisten oikeusperiaatteiden 

soveltamisen (”[---] klausulerna i 1995 inköpsvillkor och 1999 års leverantörspolicy skall 

ses som en uttömmande reglering parterna emellan av hur frågor om bestickning och mut-

brott skulle beivras. Det finns under sådana förhällanden inte utrymme för att i detta hän-

seende vid sidan av avtalsregleringen också tillämpa allmänna civilrättsliga principer.”). 

Tämän perusteella välimiesoikeus oli päätynyt siihen, että Systembolagilla ei ollut ollut oi-

keutta irtisanoa osaa hankintasopimuksista ja velvoitti Systembolagin suorittamaan korvauk-

sia V & S:lle.214 

Systembolag nosti välitystuomion kumoamiskanteen. Systembolaget katsoi, että välimiesoi-

keus oli ylittänyt toimivaltansa tulkitsemalla sopimuksen ehtoa tavalla, johon kumpikaan 

asianosainen ei ollut vedonnut, ja lisäksi asianosaisten käsityksen kyseisen sopimusehdon 

tarkoituksesta vastaisesti, ja lisäksi katsomalla, että asianosaiset olisivat sopineet yleisten 

oikeusperiaatteiden soveltumatta jättämisestä, vaikka V & S ei ollut vedonnut tällaiseen asi-

anosaisten sopimukseen. V & S vastusti kannetta katsoen, että välimiesoikeus ei ollut ylittä-

nyt toimivaltaansa, ja vaikka näin katsottaisiinkin tapahtuneen, toimivallan ylitys ei ollut 

vaikuttanut tapauksen lopputulokseen. Svea hovrätt katsoi, että asiassa oli kysymys siitä, 

oliko V & S vedonnut välimiesmenettelyssä oikeustosiseikkoihin, jotka sallivat välimiesoi-

keuden päätyä siihen lopputulokseen, johon se oli päätynyt.215 

Svea hovrätt on ratkaisussa kiinnittänyt huomiota siihen, että [ruotsalaisessa] välimiesme-

nettelyssä on tyypillistä, että välimiesoikeus varaa asianosaisille tilaisuuden lausua laatimas-

taan resiitistä. Svea hovrätt katsoi lisäksi yleisenä lähtökohtana, että kun asianosaiset ovat 

hyväksyneet yhteenvedon, yhteenveto kattaa kaikki asianosaisen vetoamat oikeustosiseikat. 

Tuomioistuin totesi myös riidattomaksi, että V & S ei ollut väittänyt, että asianosaisten vä-

lillä olisi ollut nimenomainen sopimus siitä, että yleisiä oikeusperiaatteita ei sovelleta riitai-

suuteen. Sen sijaan kysymys oli siitä, oliko V & S vedonnut siihen, että asianosaiset olivat 

sopimuksin ja hankintaehdoin sopineet kattavasti lahjontaan ja korruptioon liittyvistä kysy-

myksistä niin, kuten välimiesoikeus oli katsonut, että yleisten oikeusperiaatteiden sovelta-

miselle ei ollut jäänyt tilaa. Svea hovrätt totesi, että V & S oli välimiesmenettelyssä katsonut, 

 
214 Svea hovrätt, T 4548-08, s. 8, ks. myös Ramberg – Shaughnessy s. 637–638. 
215 Svea hovrätt, T 4548-08, s. 3, ks. myös Ramberg – Shaughnessy s. 639. 
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että Systembolaget ei voinut irtisanoa hankintasopimuksia irtisanomisehtojen perusteella, ja 

Systembolaget oli väittänyt puolestaan välimiesmenettelyssä, että V & S:n sopimusrikko-

mukset antoivat sille oikeuden irtisanoa sopimusten irtisanomisehtojen perusteella ja lisäksi 

yleisten oikeusperiaatteiden nojalla, koska sopimusrikkomukset olivat olleet olennaisia. V & 

S puolestaan väitti, että irtisanomisoikeutta ei ollut myöskään yleisten oikeusperiaatteiden 

johdosta. Svea hovrätt katsoi välitystuomiosta ilmenevän, että välimiesoikeus oli tutkinut, 

oliko olennaiseen sopimusrikkomukseen liittyen yleinen irtisanomisoikeus poissuljettu so-

pimusten hankintaehtojen kautta. Svea hovrätt päätyi katsomaan, että välimiesoikeudelle ei 

ollut oikeutta tehdä päätöstä asiassa sillä perusteella, että sopimukset sisälsivät kattavan 

sääntelyn siitä, miten lahjontaan ja korruptioon liittyviä kysymyksiä käsiteltäisiin. Välimies-

oikeus oli ylittänyt toimivaltansa. Svea hovrätt lisäksi katsoi, että LSF ei edellytä menette-

lyvirheen löytämiseksi sitä, että toimivallan ylitys todennäköisesti vaikutti asian lopputulok-

seen.216   

Suomen ja Ruotsin oikeuskulttuurit yleensä sekä myös menettelylliset lähtökohdat ja väli-

miesmenettelylainsäädännöt ovat samankaltaisia. Kumpikaan valtio ei ole suoraan ottanut 

UNCITRAL:in mallilakia välimiesmenettelylaikseen, mutta kummankin maan lainsäädän-

nön taustalla olevat periaatteet ja myös säännösteksti ovat yleisellä tasolla yhteneviä 

UNCITRAL:in mallilain kanssa. Ennakkoratkaisu KKO 2008:77 koski kansainvälistä väli-

miesmenettelyä, kun taas Svea hovrättin tapaus koski kansallista välimiesmenettelyä Ruot-

sissa. Tällä erolla voi olla merkitystä. LSF:n esityöt tukivat käsitystä siitä, että toimivallan 

määrittämisessä on merkitystä sillä, onko kysymyksessä kansallinen vai kansainvälinen vä-

limiesmenettely olla. Erityisesti esitöistä ilmenee, että välimiesten tulee olla varovaisia ruot-

salaisten menettelysääntöjen ja käsitteiden soveltamisessa kansainvälisessä välimiesmenet-

telyssä, koska kansainväliset asianosaiset eivät välttämättä odota mainittujen sääntöjen tule-

van sovellettaviksi. Toisaalta oikeuskirjallisuudessa Ramberg ja Shaughnessy ovat toden-

neet, että kansallisten ja kansainvälisten välimiesmenettelyn välillä välimiesoikeuden toimi-

valtaa määritellessä voi olla kyseenalainen, kun esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa sekä kan-

sallisiin että kansainvälisiin välimiesmenettelyihin kuitenkin sovelletaan samoja säännöksiä. 

Tarve erilaiselle kohtelulle ei siis perustu ja eikä myöskään ilmene maiden välimiesmenet-

telylainsäädännöstä. Kansallisten ja kansainvälisten välimiesmenettelyn erilaisen kohtelun 

 
216 Svea hovrätt, T 4548-08, s. 17–19, ks. myös Ramberg – Shaughnessy s. 640–641. 
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seurauksineen tulisi olla selvä välimiesmenettelyn käyttäjille, sen tulisi perustua lakiin ja sitä 

tulisi soveltaa yhtenäisesti. Kansallisten menettelysääntöjen soveltaminen välimiesmenette-

lyssä voi nimittäin tuoda epävarmuutta menettelyn ulkomaisille käyttäjille.217 

Tyypillisesti oikeuskirjallisuudessa katsotaan, että kotimaisessa välimiesmenettelyssä iura 

novit curia -oppi soveltuu samalla tapaa kuin yleisissä tuomioistuimissa (iura novit arbiter). 

Monimutkaisissa asioissa valmisteluvaiheessa asianosaisten tulisi kuitenkin esittää valmis-

teluvaiheessa näkemyksensä sovellettavan lain sisällöstä väärinkäsitysten välttämiseksi, 

mikä taas ei vastaan menettelyä yleisessä tuomioistuimisessa Suomessa tai Ruotsissa. Myös 

välimiesten tulee valmisteluvaiheessa harkita sovellettavaksi tulevat oikeusohjeet. Välimies-

ten harkinnassa on, tuleeko heidän nostaa keskusteluun heidän arvionsa mukaan mahdolli-

sesti sovellettavaksi tuleva oikeusohje, mikäli asianosaiset eivät ole vedonneet siihen. Oi-

keuskirjallisuudesta tästä kysymyksestä esitetyt kannanotot eroavat toisiaan. Selvää on kui-

tenkin, että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä iura novit curia -oppi ei sovellu samalla 

tapaa. Tällöin todennäköisesti sovelletaan adversiaalista menettelytapaa, ja asianosaiset esit-

tävät välimiesoikeudelle aineistoa sovellettavista säännöistä, oikeustapauksista ja oikeuskir-

jallisuuden kannanotoista. Tässä kontekstissa välimiesoikeus ei oma-aloitteisesti selvitä 

mahdollisesti sovellettavaksi tulevia oikeusohjeita.218 

Korkeimman oikeuden ylempänä selostetussa tapauksessa KKO 2008:77 kysymys oli myös 

iura novit curia -opin soveltamisesta, ja Svea hovrättin tapaus koski taas ainoastaan väittä-

mistaakkaa (asianosaisten velvollisuutta nostaa esiin ne oikeustosiseikat, joihin asianosainen 

vaatimuksensa perustaa). Ennakkoratkaisussa KKO 2008:77 korkein oikeus oli kiinnittänyt 

huomiota siihen, että välimiesmenettelyssä oli vedottu niihin olosuhteisiin, johon OikTL 36 

§:n soveltaminen perustui. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, oliko Polar Electro ymmärtä-

nyt, että välimiesoikeus harkitsi OikTL 36 §:n soveltamista. Sekä Suomen ja Ruotsin pro-

sessioikeudessa oikeustosiseikoilla on tärkeä asema. Yksi käytännön ero tapausten välillä 

oli, että Ruotsissa toimitetussa asianosaiset olivat nähneet ja hyväksyneet välimiesoikeuden 

resiitin, suomalaisessa eivät. On mahdollista, että jatkossa välimiehet räätälöivät 

 
217 Ramberg - Shaughnessy s. 641–643. Ks. myös Prop. 1998/99:35 s. 145. Ruotsin LSF:n esitöissä todetaan 

myös, että missään olosuhteessa välimiesten ei tule tehdä päätöstä perusteella, johon asianosaiset eivät ole 

vedonneet välimiesmenettelyssä. 
218 Ks. Heuman 2003 s. 378–379, Ovaska s. 195, Mettälä - Kurkela s. 802. 
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toimivaltansa hyväksytyn resiitin avulla. Voidaan todeta, että pohjoismaisessa kontekstissa 

asianosaisten vetoamat oikeustosiseikat vaikuttavan rajaavan välimiesoikeuden toimival-

taa.219  

Virolainen on aiemmin selostetusti kritisoinut ennakkoratkaisua KKO 2008:77 siitä, että rat-

kaisussa on sekoitettu vaatimistaakka ja iura novit curia -oppi220. Välimiesoikeus on selvästi 

soveltanutkin iura novit curia -oppia tapauksessa, mistä sinänsä voidaan esittää kritiikkiä, 

koska oikeuskirjallisuudessa on laajalti ja jo vakiintuneestikin katsottu, että oppi mahdolli-

sesti kuuluu kansalliseen välimiesmenettelyyn mutta ei kansainväliseen välimiesmenette-

lyyn. Tapauksen välimiesmenettely on kansainvälinen, mikä puoltaa käsitystä siitä, että vä-

limiesoikeuden olisi tullut nostaa keskusteluun OikTL 36 §:n soveltaminen eikä soveltaa 

lainkohtaa suoraan iura novit curia -opin perusteella.   

Oikeuskirjallisuudessa Waselius ja Jussila ovat todenneet, että vaikka korkeimman oikeuden 

voidaan katsoa ottaneen liberaalin linjan tapauksessa KKO 2008:77, toisaalta on kiinnitet-

tävä huomiota siihen, että kysymyksessä on ollut hyvin erityisen laatuinen vaatimus sovitte-

lusta. OikTL 36 §:n sisältämä periaate on hyvin erityisessä asemassa pohjoismaisessa oi-

keuskulttuurissa. Se, että vaatimustaakkaa OikTL 36 §:n nähden tulkittu joustavasti, ei tar-

koita yleisesti joustavaa asennetta vaatimistaakkaan välimiesmenettelyssä. Iura novit vuria 

-opin sekä vaatimistaakan ja väittämistaakan rajat eivät ole täysin selvät. Olennaista on, tu-

leeko välimiesten ratkaisu yllätyksenä asianosaisille. Välimiesten tulisi selvittää asianosais-

ten kanta ennen lainkohdan soveltamista, ja erityisesti näin, mikäli kysymyksessä on kan-

sainvälinen välimiesmenettely.221 Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi ehdotettu, että välimies-

oikeus keskustelisi avustajien kanssa prosessisääntöjen lisäksi laajemmin filosofiasta tai 

kulttuurista, jolla menettelytapakysymyksiin suhtaudutaan.222 

OikTL:n esitöissä todetaankin seuraavasti: 

”Kohtuullistamisvaatimusta ei välttämättä tarvitse esittää nimenomaisesti, vaan 

riittää, jos se ilmenee muuten osapuolen oikeudenkäynnissä esittämistä 

 
219 Ramberg – Shaughnessy s. 639–640, 642–644. Ks. myös ranskalainen oikeustapaus Cour de Cassation 

29.6.2011 Caribbean Niquel v. Overseas Mining Investment Ltd., jossa välitystuomio kumottiin, koska väli-

miehet olivat velvoittaneet asianosaisen korvausten suorittamiseen sillä perusteella, että tilaisuus projektiin 

oli menetetty, kun korvausta oli vaadittu menetetyn ansion perusteella. 
220 Ks. s. 77–78 ylempänä. 
221 Waselius – Jussila, s. 726, 729–730. 
222 Wallgren-Lindholm s. 709–710. 
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vaatimuksista. Niinpä esimerkiksi osapuolen vaatiessa sopimuksen julistamista pä-

temättömäksi hänen voidaan katsoa yleensä vaativan sopimuksen kohtuullistamista 

siltä varalta, että pätemättömyysvaatimus hylätään. Samoin kohtuullistamisvaati-

muksen voidaan katsoa sisältyvän vaatimukseen tietyn ehdon syrjäyttämisestä 

muun seikan- kuten pakottavan lainsäännöksen - nojalla.” 223 

Yllä selostetun perusteella välimiesoikeuden harkinta ennakkoratkaisun KKO 2008:77 ta-

pauksessa ja myös ennakkoratkaisu itse eivät ole pohjoismaisesta näkökulmasta yllättäviä. 

Ratkaisua voidaan kuitenkin perustellusti kritisoida iura novit curia -opin soveltamisesta 

kansainvälisessä välimiesmenettelyssä. Mahdollista on, että asianosaisilla oli ollut kysymyk-

sessä olleessa välimiesmenettelyssä Suomen oikeusjärjestelmän tunteneet avustajat, jolloin 

välimiesoikeuden oikeudellisen harkinnan ei olisi tulla yllätyksenä heille. Asianosaiset itse 

mainitussa välimiesmenettelyssä olivat kotoisin Itävallasta ja Sveitsistä. Jos taas asianosai-

silla ei ollut suomalaiseen oikeusjärjestelmään tottuneita avustajia, tilanne on hyvin voinut 

olla se, että asianosaisten tiedossa ei ollut oikeusohjeet, joiden soveltamista välimiesoikeus 

harkitsi ja joita se lopulta päätyikin soveltamaan.  

Käsitystä siitä, että tapauksen KKO 2008:77 lopputulokseen on vaikuttanut myös OikTL 36 

§:n erityinen asema suomalaisessa oikeusjärjestelmässä, tukee mahdollisesti ennakkoratkai-

sun jälkeen annettu Helsingin hovioikeuden tuomio 23.5.2019. Tapauksessa sekä käräjäoi-

keus että hovioikeus päätyivät kumoamaan välitystuomion niillä perusteilla, että välimies oli 

mennyt toimivaltaansa ulommaksi ja jättänyt varaamatta asianosaisille tarpeellisen tilaisuu-

den asiansa ajamiseen (VML 41 § 1 momentti 1 kohta ja 4 kohta). Sekä käräjäoikeus ja 

hovioikeus ovat katsoneet, että VML 22 §:n säännöksestä, jonka mukaan välimiehen on va-

rattava asianosaisille tarpeellinen tilaisuus ajaa asiaansa, seuraa, että väittämistaakkaa oli 

noudatettava myös välimiesmenettelyssä. Käräjäoikeus on lausunut, että muutoin ratkaisu 

voisi perustua seikkaan, josta asianosaisella ei ole ollut mahdollisuutta lausua. Välimiesme-

nettelyssä FinnHEMS Oy (myöhemmin myös ”FinnHEMS”) oli kanteessaan muun muassa 

vaatinut välimiesoikeutta vahvistamaan, että FinnHEMS ei ollut velvollinen maksamaan 

Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:lle (myöhemmin myös ”SHT”) sopimuksessa 

 
223 HE 217/1981 vp s. 16–17. Kysymyksessä olevassa välimiesmenettelyssä Werfen oli vaatinut, että sopi-

muskohta 10.5 katsottaisiin mitättömäksi kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 28 §:n säännök-

sen pakottavan luonteen vuoksi (ks. KKO 2008:77). 
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määriteltyä toimintavaiheen mukaista hintaa, koska SHT oli laiminlyönyt sopimuksessa 

edellytettyjen lentotietojen tilastointi-, raportointi- ja arkistointivelvollisuutensa. Finn-

HEMS oli myös vaatinut, että välimiesoikeus velvoittaa SHT:n suorittamaan sille sopimuk-

sessa määritellyn toimintavaiheen ja aloitusvaiheen hinnoittelun erotuksen.224  

Välimiesoikeus oli hylännyt FinnHEMS:in ensisijaisen johtopäätöksin, että FinnHEMS oli 

laiminlyönyt reklamoida SHT:n puutteellisesta suorituksesta, minkä johdosta osapuolten vä-

lille oli katsottu syntyneen hiljaisen sopimuksen toimintavaiheeseen siirtymisestä puutteel-

lisesta sopimusedellytyksestä huolimatta. Hovioikeus oli katsonut, että SHT:n oli tullut ve-

dota näihin seikkoihin kanteen kiistämisen perusteena täyttääkseen väittämistaakkansa. SHT 

oli vedonnut kanteen kiistämisperusteena siihen, että sillä ei ylipäänsä ollut ollut velvolli-

suutta lentotietojen seurantaan ja lentotietojen seuranta ei ollut ollut sopimuksenmukainen 

edellytys toimintavaiheeseen siirtymiseksi. SHT oli lisäksi vedonnut kiistämisperusteena sii-

hen, että palautusvelvollisuutta oli joka tapauksessa pidettävä kohtuuttomana ottaen huomi-

oon suorituksessa olleen puutteen vähäisyys. SHT oli väittänyt, että osapuolet olivat yhteis-

ymmärryksessä siirtäneet toimintavaiheeseen, ja FinnHEMS oli hyväksynyt toimintavaihee-

seen siirtymisen. FinnHEMS:illä oli lisäksi ollut mahdollisuus tarkistaa, että edellytykset 

toimintavaiheeseen siirtymiselle olivat täyttyneet, ja FinnHEMS oli esittänyt vasta puoli 

vuotta toimintavaiheeseen siirtymisen jälkeen ensimmäisen kerran, miltä osin se oli toivonut 

saavansa raportit kerätyistä lentotiedoista.225 

Hovioikeus ja käräjäoikeus katsoivat, että SHT ei ollut yllä mainituilla lausumillaan vedon-

nut FinnHEMS:n selonottovelvollisuuteen, reklamaatiovelvollisuuteen tai reklamaatiovel-

vollisuuden laiminlyöntiin. SHT ei ollut myöskään vedonnut siihen seikkaan, että osapuolten 

välille oli syntynyt hiljainen sopimus FinnHEMS:in käyttäytymisen perusteella huolimatta 

SHT:n puutteellisesta suorituksesta. Hovioikeus lisäksi katsoi, että SHT ei ollut edellä mai-

nituilla lausumillaan edes tarkoittanut vedota FinnHEMS:in reklamaatiovelvollisuuteen tai 

sen laiminlyöntiin tai hiljaiseen sopimukseen osapuolten välisen sopimuksen noudattamatta 

jättämisestä. Seikkoihin oli vedottu tarkoituksena tukea sitä kiistämisperustetta, että lento-

tietojen seurantavelvollisuus ei ollut ollut edellytyksenä toimintavaiheeseen siirtymiselle. 

 
224 Helsingin hovioikeuden tuomio 23.5.2019, s. 8, ja sen liitteenä oleva Helsingin käräjäoikeuden tuomio 

9.2.2018, s. 35. 
225 Helsingin hovioikeuden tuomio 23.5.2019, s. 11–12. 
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Hovioikeus katsoi, että SHT ei ollut välimiesmenettelyssä vedonnut niihin seikkoihin, joihin 

välimiesoikeus oli perustanut ratkaisunsa hylätessään FinnHEMS:n perusteettoman edun pa-

lautusta koskevan kannevaatimuksen, ja hyväksyi käräjäoikeuden perustelut siitä, että väli-

mies oli mennyt toimivaltaansa ulommaksi ja jättänyt varaamatta FinnHEMS:ille tarpeelli-

sen tilaisuuden asiansa ajamiseen.226 

Yllä selostettu ratkaisu vastaan linjaltaan aiemmin selostettua Svea hovrättin ratkaisua Sys-

tembolaget vs. Vin & Sprit227. Pohjoismaisessa oikeuskulttuurissa aiemmin selostetusti asi-

anosaiselta edellytetään, että hän vetoaa vaatimustensa perusteena oleviin oikeustosiseikkoi-

hin. Ylempänä selostetussa Helsingin hovioikeuden tapauksen välimiesmenettelyssä asian-

osainen oli laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Hovioikeuden tapauksen valossa vaikuttaa 

siltä, että kotimainen ja ruotsalainen oikeuskäytäntö ovat yhteneviä siitä, että välimies ei voi 

mennä asianosaisten vetoamia oikeustosiseikkoja pidemmälle. Hovioikeuden tapaus mah-

dollisesti myös tukee käsitystä siitä, että OikTL 36 § ja sovittelu ovat erityisessä asemassa 

kotimaisessa oikeusjärjestelmässä arvioituna väittämistaakan näkökulmassa, ja myös käsi-

tystä siitä, että Suomen ja Ruotsin oikeuskäytännöt ovat toisiaan vastaavat sen kysymyksen 

osalta, muodostaako välitystuomion kumoamisperusteen välitystuomion perustaminen mui-

hin seikkoihin kuin asianosaisten vetoamiin oikeustosiseikkoihin. 

4.2.3 Kotimaista jatkoa oikeuskäytännölle – välimiesoikeuden harkintavallan rajat me-

nettelyllisissä kysymyksissä 

Ennakkoratkaisussa KKO 2018:48 korkeimman oikeuden arvioitavaksi on tullut välimiehen 

toimivalta menettelyllisissä kysymyksissä, ja ratkaisua voidaan pitää jatkumona ennakkorat-

kaisulle KKO 2008:77, johon myöhemmässä ratkaisussa viitataankin oikeudellisen arvioin-

nin lähtökohtia selostettaessa.  

Ennakkoratkaisun KKO 2018:48 tapauksessa välimies oli jättänyt huomiotta välimiesme-

nettelyn vastaajan kirjallisessa loppulausunnossaan esittämän määrään liittyvän kiistämisen, 

jonka mukaan tietyt viivästysseuraamukset kantajan vahingonkorvausvaatimuksessa oli las-

kettu virheellisesti, ja että korvausvaatimukseen oli sisältynyt myös veroseuraamuksia 

 
226 Helsingin hovioikeuden tuomio 23.5.2019, s. 12. 
227 Ks. s. 79–81ylempänä. 



 
 

 

 

 

87 

toimista, joista vastaaja ei voinut olla vastuussa kantajan vetoamilla perustella. Vastaaja oli 

samalla kirjallisessa loppulausunnossaan esittänyt käsityksensä vahingon oikeasta määrästä. 

Kantaja oli vastustanut vasta loppulausunnossa esitettyjen väitteiden huomioon ottamista. 

Välimiesoikeus oli päätynyt jättämään vastaajan vahingon määrästä esittämät huomautukset 

huomiotta ja velvoittanut vastaajan suorittamaan kantajalle kantajan vaatiman määrän. Kor-

keimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko välimies jättäessään välimiesme-

nettelyn vastaajan loppulausunnossa esittämät väitteet huomiotta laiminlyönyt varata vas-

taajalle tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen siten, että välitystuomio on kumottava. 

Korkein oikeus on todennut asian arvioinnin lähtökohdista muun muassa seuraavasti: 

”Korkein oikeus toteaa, että välimiesmenettely perustuu pitkälti sopimusvapauteen. 

Pääsääntönä on, että riidan osapuolet saavat keskenään sopia noudatettavista me-

nettelytavoista. Välimiesmenettelyä ei ole laissa yksityiskohtaisesti säännelty, vaan 

tarkoituksena on, että osapuolet ja välimiehet voivat määrittää, millä tavalla kyseistä 

riitaa on tarkoituksenmukaista käsitellä. Välimiesmenettelylain menettelysäännökset 

ovat suurelta osin tahdonvaltaisia. Jollei laissa säädetä menettelytavasta tai jolleivät 

asianosaiset ole muuta sopineet, jää määräysvalta välimiesmenettelylain 23 §:stä 

ilmenevän mukaisesti välimiehille. Menettelystä päättäessään välimiesten on otet-

tava huomioon asianosaisten tasapuolisen kohtelun sekä joutuisuuden vaatimukset. 

Välimiesmenettelylain 22 §:ään sisältyy kuitenkin pakottava asianosaisen kuule-

mista koskeva säännös, jonka mukaan välimiesten on varattava asianosaisille tar-

peellinen tilaisuus ajaa asiaansa. Lain esitöistä ilmenevällä tavalla kyseessä on 

yleisprosessuaalinen oikeusturvaperiaate, jonka noudattamisesta ei voida välimies-

menettelyssäkään tinkiä. Kuulemisperiaatteen rikkominen muodostaa välitystuo-

mion kumoamisperusteen (HE 202/1991 vp s. 5 ja 19).” (Kohdat 15 ja 16.) 

Korkein oikeus on yllä toisin sanoen todennut, että valittaessa välimiesmenettelyssä menet-

telytapoja ensin on kiinnitettävä huomiota lain pakottaviin säädöksiin, tämän jälkeen asian-

osaisten mahdolliseen sopimukseen, ja jos kumpikaan edellä mainituista ei vaikuta, mää-

räysvalta menettelytavoista on välimiehellä. Korkein oikeus on arvioinut käsillä ollutta ta-

pausta seuraavasti: 

”Korkein oikeus katsoo hovioikeuden tavoin, ettei sovittu prosessiaikataulu ole si-

sältänyt sellaisia prekluusiota koskevia määräyksiä, jotka olisivat rajoittaneet 
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uusien väitteiden esittämisen ajankohtaa. Tällainen, välimiesmenettelylaista poik-

keava kielto olisi edellyttänyt selvää ja asianosaisten hyväksymää määräystä. Asi-

assa ei ole väitettykään, että noudatettaviksi sovitut Keskuskauppakamarin välitys-

lautakunnan säännöt vuodelta 1993 sisältäisivät määräyksiä, joilla poiketaan väli-

miesmenettelylain säännöksistä siitä, milloin ja millä edellytyksillä vaatimuksia 

voidaan menettelyn aikana muuttaa tai täydentää. Korkein oikeus toteaa, että sen 

arvioiminen, viivästyisikö asian ratkaiseminen välimiesmenettelylain 25 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitetun prosessitoimen vuoksi kohtuuttomasti, kuuluu välimiehille. 

Kohtuuttomuuden arviointi edellyttää välimiehiltä tapauskohtaista harkintaa. Vä-

limiehillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten prosessitoimen sallimisen puo-

lesta ja sitä vastaan puhuvia tekijöitä painotetaan. Heidän on myös jatkotoimia ja 

niistä aiheutuvaa viivettä arvioidessaan otettava huomioon kuulemisperiaate sekä 

asianosaisten tasapuolisen kohtelun ja joutuisuuden vaatimukset.” (Kohdat 17 ja 

18.) 

Korkein oikeus on lisäksi tapauksessa kiinnittänyt huomiota siihen, että kantajan vaatimus, 

jonka määrää vastaajan myöhemmät vaatimuksen määrän kiistävät huomautukset koskivat, 

oli esitetty kannekirjelmässä ja vastaajalla oli ollut tilaisuus kommentoida kannevaatimuksia 

aiemmin välimiesoikeudelle toimittamissaan kirjelmissä. Korkein oikeus on vielä kiinnittä-

nyt huomiota siihen, että vastaaja ei ollut esittänyt huomautustensa esittämiselle vasta kir-

jallisessa loppulausunnossa mitään perustetta, jolla voisi olla merkitystä viivästyksen koh-

tuullisuutta arvioitaessa. Korkein oikeus on päätynyt katsomaan, että sovitulla prosessiaika-

taululla on pyritty jäsentämään menettelyä niin, että riitaiset kysymykset saadaan selville 

kirjallisessa vaiheessa, jolloin ne voidaan ottaa huomioon todisteita valittaessa ja asian suul-

lisessa käsittelyssä. Kysymys siitä, viivästyisikö asian ratkaiseminen VML 25 §:n 2 momen-

tin tarkoittamalla tavalla kohtuuttomasti prosessitoimen johdosta, kuului välimiesoikeuden 

harkintavallan piiriin. Välimiesmenettelyn vastaaja oli voinut varautua siihen, että myöhem-

mässä vaiheessa esitettävät huomautukset voidaan jättää niistä aiheutuvan viivytyksen 

vuoksi huomioon ottamatta. Korkein oikeus päätyi katsomaan, että välimiehen prosessuaa-

lista ratkaisua ei voinut pitää ennakoimattomana tai yllättävänä (kohdat 21, 22 ja 23).228 

 
228 Ks. myös esimerkiksi Koulu 2007 s. 81. Käsittelyn ennustettavuus on keskeinen arvo välimiesmenettelyn 

prosessinjohdosta. 
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Myös eräässä Helsingin hovioikeuden ratkaisussa on todettu, että asianosaisten ollessa eri-

mielisiä kielestä, jolla erästä kuultavaa välimiesmenettelyssä kuultiin, välimiehellä oli toi-

mivalta päättää asiasta, eikä välimiehen ratkaisua sisältöineen voitu pitää objektiivisesti ar-

vioiden yllättävänä tai katsoa sen vaikuttaneen vastapuolen mahdollisuuteen ajaa asiaansa 

välimiesmenettelyssä.229 Toisessa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa on taas katsottu, että 

kysymys siitä, oliko asianosaisen liikesalaisuuksina pitämiä tietoja sisältävä kirjallinen sel-

laisenaan toimitettavissa vastapuolille, oli välimiesten yksinomaisen toimivallan alainen, ei-

vätkä tuomioistuimet voineet tutkia kysymystä asian ollessa vireillä välimiesmenettelyssä.230 

Säännösten, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden valossa voidaan katsoa, että välimies-

ten toimintavaltuudet menettelyllisissä kysymyksissä ja aineellisissa kysymyksissä ovat hy-

vin samankaltaisia. Aineellisoikeudellisesti asianosaiset voivat ensinnäkin rajata ratkaista-

vaksi tuotua asiaa ja määrätä sovellettavista oikeusohjeista. Oikeuskirjallisuudessa on aiem-

min selostetusti katsottu, että välimiesmenettelyssä sovelletaan vaatimistaakkaa ja väittämis-

taakkaa, ja että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ei pidetä suotavana iura novit curia -

opin soveltamista, vaan välimiehen havaitessa tietyn oikeusohjeen mahdollisesti tulevan so-

vellettavaksi nostettava asia keskusteluun ja selvitettävä asianosaisten näkemys oikeusoh-

jeen soveltamisesta. Mikäli kaikki asianosaiset katsovat, että mainittu oikeusohje ei tule so-

vellettavaksi, välimiehen tullee luopua sen soveltamisesta, ellei kysymyksessä ole pakottava 

oikeusohje. Menettelyllisissä kysymyksissä myös ensimmäinen lähde on pakottavat lain 

säännökset. Toiseksi arvioivaksi tulee asianosaisten mahdollinen sopimus menettelytavasta. 

Käytännössä välimiehet noudattavat asianosaisten tahtoa prosessikysymyksissä, jos se vaan 

on mahdollista231. Viimekätisesti menettelylliset kysymykset korkeimman oikeuden ratkai-

sussa KKO 2018:48 toteamalla tavalla jäävät välimiesten harkinnan varaan. 

Todettakoon tässä yhteydessä myös se seikka, että välimiehellä on käytettävissään keinoja 

toimivaltuuksiensa toteuttamiseksi. Välimies voi esimerkiksi pidättäytyä suorituksesta 

omalta osaltaan ja olla esimerkiksi antamatta välitystuomiota. Välimies voi myös irtisanou-

tua. Periaatteessa irtisanoutumiseen ei edes tarvita syytä, mutta irtisanoutuminen ilman pe-

rusteltua syytä voi johtaa siihen, että välimiehelle aiheutuu tästä seurauksia kuten palkkion 

 
229 Helsingin hovioikeuden tuomio 4.9.2019 nro 1095, s. 7–8.  
230 Helsingin hovioikeuden päätös 6.7.1999 nro 2051. 
231 Kuttner s. 96.  
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aleneminen tai jopa vahingonkorvausvelvollisuus. Välimiehellä on lisäksi oikeus ainakin 

Ruotsin, Saksan ja Sveitsin määrätä asianosainen suorittamaan vahingonkorvauksia aiheut-

tamastaan vahingosta.232 Institutionaalisessa välimiesmenettelyssä myös instituutin väli-

miesmenettelysäännöt saattavat antaa välimiesoikeudelle tukea. Välimiesmenettelysääntö-

jen määräyksillä olisi todennäköisesti merkitystä myös, jos välimiesoikeuden päätös myö-

hemmin päätyisi yleisen tuomioistuimen arvioitavaksi.233  Toisaalta myös yksimielisillä asi-

anosaisilla on keinoja käytettävissään. He voivat erottaa välimiehen tai lopettaa välimiesme-

nettelyn.234 

Käytännössä välimiesoikeuden menettelyn aikana antamia päätöksiä myös noudatetaan, sillä 

aina on olemassa mahdollisuus, että niiden rikkominen voi tosiasiallisesti vaikuttaa väli-

miesoikeuden myöhempään harkintaan – toivat välimiehet tämän välitystuomiossa esiin tai 

eivät. Mahdollisten noudattamatta jättämisten ottamisella huomioon välimiesten kuluratkai-

suissa voi olla myös ohjaavaa vaikutusta. Tällöin välimiesoikeuden tulee kuitenkin varmis-

tua siitä, että sillä on toimivalta näin toimimiseen.235 Välimiesmenettelyn käyttäjäkunta vai-

kuttaa vahvasti toivovan epäasiallisen käyttäytymisen välimiesmenettelyssä – asianosaisen 

tai asianosaisen avustajan – huomioimista kuluratkaisuissa.236 Asianosaiset saattavat olla ha-

luttomia sopimaan välityslausekkeessa tarkemmin siitä, miten menettely toimitetaan, mutta 

tämä voi olla suositeltavaa menettelyn viiveettömyyden varmistamiseksi.237  

 
232 Schöldström s. 35. Mahdollisesti ensisijaisesti välimies voi huomioida esimerkiksi asianosaisen viivytte-

lyn määrätessään välimiesmenettelyn kulujen korvaamisesta. Esimerkiksi FAI:n välimiesmenettelysäännöt 

antavat välimiehelle mahdollisuuden tähän (sääntöjen kohta 49.4). 
233 Ks. esim. ICC:n välimiesmenettelysääntöjen 23(1) art. 
234 Koulu 2012 s. 175. Ks. myös UNCITRAL:in mallilaki artikla 32(2)(b), joka antaa asianosaisille oikeuden 

päättää välimiesmenettelyn lopettamisesta, ja artikla 15, joka tunnustaa yksimielisten asianosaisten oikeuden 

erottaa välimies.  
235 Esimerkiksi FAI:n välimiesmenettelysäännöt, kohta 39.5. ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan väli-

mies voi kuluista päättäessään ottaa huomioon olennaisiksi katsomansa seikat kuten missä määrin asianosai-

nen on toiminut välimiesmenettelyssä joutuisalla ja kustannustehokkaalla tavalla (artikla 38(5)). Waincymer 

on tuonut oikeuskirjallisuudessa esiin ongelmia liittyen kuluratkaisuihin, jotka tehdään asianosaisen käyttäy-

tymisen perusteella. Kuluratkaisu ei välttämättä ohjaa asianosaisen toimintaa toivotulla tavalla etenkin, jos 

ratkaisua ei tehdä sinä hetkenä, kun epäasiallista asianajoa tapahtuu. Toisaalta jos ratkaisu tehdään välittö-

mästi, tästä saattaa seurata esteellisyysväite ja väite siitä, että asianosaisille ei ole annettu tarpeellista asian-

ajotilaisuutta. Lisäongelma voi olla sekin, että aina ei ole selvää, että avustaja on toiminut päämiehensä ohjei-

den nojalla. Päämies voi siis syyttä joutua vastaamaan avustajansa toiminnasta (Waincymer 2017 s. 390).  
236 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitration Survey 

“Current and Preferred Practices in the Arbitral Process”, 2012, s. 3. 
237 Smit s. 606. 
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Lisääntyvässä määrin on havaittu toivomus prosessia jämäkästi johtavista ja häiritsevät toi-

menpiteet tehokkaasti torjuvista ”vahvoista välimiehistä”. Oikeuskirjallisuudessa onkin eh-

dotettu, että välimiehen tulisi ensinnäkin käyttää välimiesmenettelyn sallimaan joustavuutta 

ja räätälöidä menettely asiaan sopivalla tavalla. Toiseksi välimiehen ei tulisi sallia mitä vaan, 

vaan toimia tiukasti erityisesti kyseenalaisten asianajotaktiikoiden (niin kutsutusti ”guerrilla 

tactics”) kohdalla. Välimiehen tulisi kolmanneksi suhtautua käytännöllisesti menettelyllisiin 

ja aineellisiin kysymyksiin, ja muun muassa harkita kirjelmien sivumäärän rajoittamista. 

Neljänneksi välimiehen tulisi kannustaa asianosaisia olemaan tiiviitä ja suoraan asiaan me-

neviä sekä kirjelmissä että suullisessa istunnossa.238 Hyvissä ajoissa tehty muistutus esimer-

kiksi määräaikojen merkityksestä ja niiden noudattamatta jättämisen seurauksista voi olla 

käytännössä tehokas tapa estää epäasiallista asianajoa ja osoittaa, että asianosaisille on va-

rattu tilaisuus ajaa asiaansa.239 Välimiehen ei tulisi vetää asianosaisen viivyttelevästä tai 

muuten epäasiallisesta (kuten epärehelliseksi väitetystä asianajosta) päätelmiä, ellei asian-

osaisen käyttäytymisen ainoa looginen selitys ole, että hän pimittää tietoa tai esittää sitä epä-

todenmukaisesti. Waincymer on katsonut, että välimiesten ei tulisi tehdä päätelmiä ikään 

kuin rangaistuksena asianosaisen käytöksestä, mikäli tämä tarkoittaa, että aineellisen todis-

telu saa vähemmän painoarvon kuin se muussa tapauksessa saisi.240 

Arvioitaessa sitä, antavatko esimerkiksi ylempänä kuvatut oikeustapaukset menettelyohjeita 

jatkoon, tulee myös huomioida, että oikeustapauksissa on ollut kysymys välitystuomion ku-

moamisperusteen tai kumoamisperusteiden arvioimisesta. Välitystuomion kumoaminen 

pohjoismaisessa kontekstissa edellyttää vakavaa menettelyvirhettä välimiesmenettelyn toi-

mittamisessa. Tällöin kumoamiskanteista annetut ratkaisut kertovat siitä, missä raja välimie-

hen virheen vakavuuden arvioinnissa kulkee, mutta ne kertovat hyvin vähän – jos ollenkaan 

– suositeltavista menettelytavoista. Asianosaisten oikeusturvan ja välimiesmenettelyn legi-

timiteetin riidanratkaisukeinona kannalta muu menettelytapa voi olla parempi, vaikka yksit-

täisessä tapauksessa välimiehen toiminnasta ei olisikaan seurannut välitystuomion kumoa-

mista. 

 
238 Horvath s. 149. 
239 Waincymer 2017 s. 390. 
240 Waincymer 2017 s. 390. 
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Verrattaessa asian käsittelyyn yleisissä tuomioistuimissa asianosaisten määräämisvallan voi 

nähdä välimiehen toimivaltuuksia rajoittavana tekijänä. Yksimieliset asianosaiset voivatkin 

pääsääntöisesti määrätä, kuinka tietyssä menettelytilanteessa toimitaan. Kuulemisperiaate ja 

asianosaisten tasapuolinen kohtelu lienevät ainoat menettelyperiaatteet, joiden noudattami-

sen varmistaakseen välimies voi ohittaa asianosaisten sopimuksen241. Mainittu tilanne lienee 

varsin epätodennäköinen, sillä asianosainen tuskin suostuu sopimukseen, joka loukkaa sen 

oikeutta tulla kuulluksi tai asettaa sen vastapuolta huonompaan asemaan. Yleisissä tuomio-

istuimissa tuomioistuimen tutkintavalta myös lähtökohtaisesti aineellisesti rajautuu kysy-

myksiin, jotka asianosaiset tuovat sen ratkaistavaksi. Menettelyllisissä kysymyksissä asian-

osaisilla ei ole vastaavaa määräämisvaltaa yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenette-

lyssä – vaikkakin asianosaisten yksimielisyys voikin olla ajoittain ratkaiseva tekijä menette-

lyllisissä kysymyksissä myös yleisissä tuomioistuimissa, kuten esimerkiksi prekluusiomää-

räpäivän jälkeen nimetyn uuden todistelun sallimisessa242.  

4.2.4 Menettelysuosituksia? 

Eräällä tapaa välimiesten omaksuessa passiivisen roolin tasapuolinen suhtautuminen asian-

osaisiin toteutuu parhaimmalla tavalla. Tällöin asianosaiset eivät voi aavistaa, mitä välimie-

het pitävät olennaisena tai epäolennaisena tai mitä he ajattelevat todistelusta. Toisaalta tämä 

voi samalla tarkoittaa, että todistelu tulee paisumaan. Välimiesten aktiivinen ote sinänsä 

edistää aineellisen totuuden selvittämistä, mutta sen vaaran on, että asianosaisten käsitys vä-

limiesten puolueettomuudesta horjuu, sillä välimiesten kysymykset saattavat olla edullisem-

pia toiselle asianosaiselle. Passiiviseksi jättäytyminen on välimiehen näkökulmasta riskittö-

mämpää. Käytännössä välimiehen usein järjestävät vain puutteet todistelulle ja puuttuvat 

vain vähäisessä määrin itse todisteluun. Ovaska on katsonut, että välimiehen kyselyoikeuden 

 
241 Tällainen tilanne voi olla käsillä myös silloin, kun välimies on ilmeisellä tavalla esteellinen (ks. s. 24). 
242 Ks. myös FAI:n välimiesmenettelysäännöt, jotka nykyään antavat nimenomaisesti välimiehelle toimival-

lan niin kutsutun cut off -päivämäärän asettamiseen: ”Välimiesoikeus voi asianosaisia kuultuaan asettaa en-

nen 36 §:ssä tarkoitettua suullista käsittelyä määräpäivän, jonka jälkeen asianosaiset eivät saa esittää pääasi-

aan liittyviä uusia vaatimuksia, väitteitä tai kirjallisia todisteita taikka nimetä uusia todistajia, ellei välimies-

oikeus poikkeustapauksessa salli sitä.” (35 §). 
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käyttämistä on kuitenkin edellytettävä, mikäli välimies ei täysin ymmärrä todistelussa esi-

tettyä seikkaa kuten teknistä yksityiskohtaa.243 

Heumanin käsityksen mukaan asiaa valmistellessaan välimiesten tulee selvittää, onko kysei-

sessä asiassa aktiivinen prosessinjohto, jossa pyritään välimiesten kysymysten ja komment-

tien avulla poistamaan epäselvyydet asianosaisten esityksistä, tarpeen. Heumanin mukaan 

välimiehiltä odotetaan asian käytännöllistä ja viivytyksetöntä käsittelyä, mikä tukee osaltaan 

käsitystä siitä, että välimiehiltä voidaan odottaa aktiivista prosessinjohtoa. Toisaalta väli-

miehiltä edellytetään myös puolueetonta prosessinjohtoa. Tästä seuraa, että välimiesten ei 

ole mahdollista avustaa toista asianosaista tavalla, joka voitaisiin nähdä asianajona tämän 

asianosaisen puolesta. Tällöin häviävä asianosainen voi kyseenalaistaa välimiesten puolu-

eettomuuden ja haastaa välitystuomion tällä perusteella myöhemmin.244 

Heuman kuitenkin edustaa kantaa, että vaatimus välimiesten puolueettomuudesta ei saa 

tehdä välimiehiä niin varovaiseksi, etteivät he näe mitään mahdollisuutta auttaa asianosaisia 

esittämään asiaansa. On nimittäin myös mahdollista, että mikäli asianosaisten vaatimukset 

ja niiden perusteet eivät ole selvät, välitystuomio voidaan kumota menettelyn vakavan puut-

teellisuuden vuoksi. Tasapainoilu asianosaisten ”tasapuolisen” auttamisen kanssa ei usein 

johda hyvään. Tästä johtuen välimiesten velvollisuutta auttaa ja ohjata asianosaisia esityk-

sissään ei voida viedä niin pitkälle, että välimiehellä olisi velvollisuus siitä, että riidalla olisi 

aineellisesti oikea lopputulos.245 Ruotsin LSF:n esitöissäkin on todettu, että välimiehen ak-

tiivisuuden tulisi vaihdella riippuen muun muassa asianosaista ja asian laadusta.246 Välimie-

hen ”apu” on tarkoitettu ainoastaan tiettyihin tilanteisiin. Välimiehet voivat esittää kysymyk-

siä todistelusta tai sovellettavista oikeussäännöistä, ja tämän lisäksi ohjeistaa siinä tarkoituk-

sessa, että asianosainen tarkentaisi vaatimuksiaan ja niiden perusteita. Tämän lisäksi väli-

miehet voivat esittää kysymyksiä, mikäli asianosaisten lausuma on epäselvä tai ei ole kat-

tava. Sen sijaan jos asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet ovat selviä, välimiesten ei 

tulisi neuvoa asianosaisia. Epäsopivaa olisi esimerkiksi toisen asianosaisen vihjaaminen 

siitä, miten tämän kanne tai vastaus olisi vahvempi, jos asianosainen vetoaisi myös 

 
243 Ovaska s. 194–195. Ovaska suosittaa, että välimiesoikeus kuitenkin ottaa todistelussa aktiivisen, yleisen 

tuomioistuimen puheenjohtajan roolia lähenevän roolin todistajille esitettävien kysymysten asiallisuuden val-

vonnassa (s. 209–210). 
244 Heuman 2003 s. 368. 
245 Ibid. s. 369. 
246 SOU 1994:81 s. 150 ja Prop. 1998/99 s. 120. 
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vaihtoehtoiseen perusteeseen tai vaatisi suurempaa korvausta tai erilaista korvausta kuin 

mitä on vaadittu. Sen sijaan välimiesten tulee selvittää, mitä asiassa vaaditaan ja mitä toi-

saalta myönnetään sekä mihin asianosaiset perustavat vaatimuksensa ja vastaväitteensä.247  

Oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, koska välimiesten antama apu asianosai-

selle menee liian pitkälle. Eräänä kantana on esitetty, että välimiehen tulee kysyä asianosai-

silta mitä (keskenään) erilaisilla lausunnoilla tarkoitetaan, millä tavalla vedotut eri olosuh-

teet ovat merkittäviä asianosaisten mielestä, miten asianosaisten eri lausunnot sopivat yh-

teen, ja onko esimerkiksi tietty esitetty fakta kuten päivämäärä tai summa oikea. Toisaalta 

oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tällainen apu saattaa mennä liian pitkälle ja johtaa 

uusiin oikeustosiseikkoihin vetoamiseen. Kysymys ei välttämättä ole enää selvennyksistä. 

Esimerkiksi Heuman on kuitenkin katsonut, että kuvatun lainen apu voi olla asianmukaisesta 

oikeudellisesti hyvin monimutkaisessa asiassa. Tällöin tiedusteluille ja avunannolle on suu-

rempi tarve, ja välimiehen on hyväksyttävää esimerkiksi tiedustella asianosaisilta miten eri 

lausunnot sopivat yhteen. Samoin kansainvälisessä välimiesmenettelyssä välimiehen tarken-

tavilla tiedusteluilla voi olla suuri merkitys, sillä asianosaisilla voi olla enemmän vaikeuksia 

ymmärtää toisen asianosaisen esittämä kaikilta kannoilta. Joka tapauksessa tiedustelut tulisi 

esittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa välimiesmenettelyä ja niin, että molemmat 

asianosaiset ovat läsnä niin tehtäessä. Toisen asianosaisen neuvominen esimerkiksi puheli-

mitse on epäasianmukaista, sillä tällöin toinen asianosainen ei pääse varmistumaan siitä, 

onko neuvonta ollut asiallista ja hyväksyttävää. Joskus prosessitaktiset syyt johtavat siihen, 

että asianosaiset vetoavat tiettyihin seikkoihin vasta välimiesmenettelyn loppupuolella. Täl-

löin välimiehet voivat toimittaa erillisen istunnon asianosaisten vaatimusten ja niiden perus-

teiden selventämiseksi. Toinen apukeino saattaa olla välimiesten laatima kirjallinen tiivis-

telmä asianosaisten vaatimuksista, niiden perusteista sekä lausumissa esitetyistä vastaväit-

teistä.248 On myös esitetty, että välimiehen ei tulisi tasapuolisuuden vaatimuksen vuoksi – 

koska hänen ei tulisi auttaa toista asianosaisista toisen kustannukselle – olla pyytämättä li-

sätietoa esimerkiksi sovellettavasta laista, jonka välimies tarvitsee asian ratkaisemiseksi 

 
247 Heuman 2003 s. 370–371. 
248 Heuman 2003 s. 371, 374. Heuman tarkentaa, että vaatimus kummankin asianosaisen läsnäolosta ei koske 

välimiesmenettelyitä, joissa vastaaja on jättäytynyt passiiviseksi ja pois prosessista. Oikeuskirjallisuudessa 

on katsottu, että mikäli asianosainen jää esimerkiksi saapumatta istuntoon tai jättää esittämättä häneltä vaadi-

tun asiakirjan, välimies yksinkertaisesti tekee päätöksen siihen mennessä kertyneen aineiston perusteella 

(Koulu 2007 s. 85). 
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oikein, jos asianosaisten aiemmin esiin tuoma sovellettavan lain sisältö on puutteellinen. Se, 

että tarpeellinen tieto mahdollisesti olisi toista asianosaista vastaan ja toisen puolesta, ei tar-

koita lisäaineiston pyytämisen olevan due process -loukkaus.249 

Oikeuskirjallisuudessa Mettälä ja Kurkela ovat todenneet, että on epäselvää, mitä asian sel-

vittäminen VML 27 §:än viitaten pitää sisällään (”Välimiesten tulee edistää riidan asianmu-

kaista ja joutuisaa selvittämistä [---]”). Onko välimiehellä velvollisuus myötävaikuttaa tosi-

asiallisen asiakokonaisuuden selvittämiseen vaiko pelkästään niitä seikkoja, jotka asianosai-

set ovat tuoneet esiin ja niihin välittömästi liittyviä juridisia konstruktioita. Sitä, että väli-

miehet vaikuttaisivat siihen, että asianosaiset esittäisivät esimerkiksi ”oikeat” vaatimukset, 

voidaan perustella prosessiekonomisilla seikoilla ja aineellisen totuuden saavuttamisella. 

Vastapäätelmää voidaan taas perustella aiemmin todetusti menettelyn luonteella ja välimies-

ten puolueettomuuden säilyttämisellä.250  

Oikeuskäytännössä on tunnistettu niin kutsuttu due process paranoia -ilmiö. Ilmiöllä tarkoi-

tetaan, että välimiehet toimisivat liian sallivasti asianosaisten pyyntöjen suhteen mitä tulee 

(jo päätettyyn) prosessiaikatauluun tai vahvistettuihin menettelytapoihin. Kysymyksessä voi 

olla esimerkiksi määräajan pidentäminen, ylimääräisten lausumien vastaanottaminen, todis-

telun cut off -ajankohdasta poikkeuksen salliminen tai muiden (sovitusta poikkeavien) asi-

anajotoimien sallimista sen johdosta, että välimies pelkää tiukemman suhtautumisen vaaran-

tavan välitystuomion pysyvyyden, eli että tiukemmasta suhtautumisesta seurauisi, että tuo-

mioistuin myöhemmin katsoisi asianosaisen jääneen ilman tarpeellista tilaisuutta ajaa asi-

aansa.251 Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että se seikka, että välitystuo-

miosta ei voi valittaa, asettaa välimiehille suuremman vastuun.252 Myös päinvastainen näke-

mys on esitetty. Heuman on katsonut, että valitusmahdollisuuden puuttuminen välimiesme-

nettelyssä ei tulisi vaikuttaa välimiehen prosessinjohdon tulkintaan ainakaan niin, että väli-

mieheltä edellytettäisiin laajempaan ohjaamisvelvoitetta kuin tuomarilla on yleisessä tuo-

mioistuimessa. Yleisessä tuomioistuimessa kanteenmuutoskielto ja prekluusio myös 

 
249 Kirby s. 197. 
250 Mettälä - Kurkela, s. 802–803. 
251 Hemmo 2018 s. 62. Välimiehen ohjeessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa 

menettelyssä 1.1.2020 on todettu, että cut off -päivämäärän asettaminen on keino menettelyn tehostamiseksi. 

Ennen päivämäärän asettamista asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi (s. 5). 
252 Waselius – Jussila s. 727. 
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rajoittavat uusien vaatimusten tai uuden todistelun nimeämistä muutoksenhakutuomioistui-

messa.253 Heumanin näkemystä on pidettävä perusteltuna. 

Välimiesmenettelyn tarkoitus on luonnollisesti asianosaisia sitovan, täytäntöönpanokelpoi-

sen ratkaisun antaminen. Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi välimiehet joutuvat ajoittain 

huomioimaan myös pakottavia oikeusohjeita sekä siinä mielessä, kuuluuko asia välimies-

menettelyssä käsiteltäväksi, että myös osana välimiesmenettelyssä sovellettavia oikeusoh-

jeita. Tämä mahdollisuus on ilmaistu myös VML:n esitöissä254. VML:n 40 §:n 1 momentin 

2 kohdan mukaan välitystuomio on mitätön siltä osin kuin välitystuomion on katsottava ole-

van ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa.255 Oikeuskirjallisuudessa on 

katsottu, että pakottavat oikeusohjeet ja muun muassa kilpailunrajoituslainsäädäntö, voivat 

tulla välimiesten sovellettavaksi. Välimiehet voivat siis ratkaista sellaisia yksityisoikeudel-

lisia vaatimuksia, jotka perustuvat nimenomaisesti tai niiden perusteena vaikuttaa myös pa-

kottavien aineellisoikeudellisten oikeusohjeiden alle kuuluvia oikeustosiseikkoja. Mikäli vä-

limiehet havaitsevat menettelyn aikana tällaisen oikeusohjeen tulevan sovellettavaksi, väli-

miesten on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi mainitun oikeusohjeen merkityk-

sestä. Muussa tapauksessa välimiehet rikkoisivat kontradiktorista periaatetta. Muun muassa 

Peltonen on oikeuskirjallisuudessa katsonut, että välimiesten tulee käyttää kyselyoikeuttaan 

varmistuakseen siitä, soveltuuko pakottava oikeusohje riitakysymyksen ratkaisemiseen ja 

onko asiassa kysymys esimerkiksi kiellettyyn suoritukseen velvoittamisesta.256 Schöldström 

 
253 Ks. Heumanin selostamana, Heuman 2003 s. 372. 
254 HE 202/1991 vp s. 22 ja 25, joista ensiksi mainitussa todetaan, että välimiehet ovat samalla tavalla sidot-

tuja voimassa olevaan lakiin kuin tuomioistuimet. Myöhemmin hallituksen esityksessä todetaan, että välitys-

tuomio on ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa muun muassa silloin, kun välimiehet 

ovat velvoittaneet asianosaisen laissa kiellettyyn suoritukseen tai eivät ole noudattaneet pakottavaa oikeusoh-

jetta, jonka voidaan katsoa ilmentävän Suomen oikeusjärjestyksen perusteita. 
255 Kotimainen lainsäädännöllinen jako välitystuomion mitättömyys- ja pätemättömyysperusteisiin on kan-

sainvälisesti arvioituna hyvin poikkeava. UNCITRAL:in mallilaki säätää 34 artiklassa välitystuomion ku-

moamisperusteista New Yorkin konvention V artiklaa, jossa säädetään välitystuomion tunnustamisen ja täy-

täntöönpanon kieltoperusteista, vastaavalla tavalla. 
256 Peltonen s. 302, 305–306, 310–311. Ks. myös Helsingin hovioikeuden tuomio 22.8.2003 nro 2419 (S 

01/1007), jossa hovioikeus - ja aiemmin myös käräjäoikeus - hylkäsivät välitystuomion moitekanteen, joka 

oli perustunut välitystuomion ristiriitaisuuteen Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa (väitetty risti-

riita kilpailuviranomaisen lainvoimaisen päätöksen sekä silloisen kilpailunrajoituslain ja EY:n perussopimuk-

sen kanssa). Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että välitystuomio ei perustunut kilpailuoikeuden takia pä-

temättömään hintaehtoon tai pakottavan säännöksen vastaiseen lain soveltamiseen. 
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on katsonut, että kyselyoikeutta ja keskusteluun tulisi myös käyttää, kun välimies havaitsee 

pakottavan prosessinormin tulevan sovellettavaksi.257 

Lopulta tuomioistuinkontrollissa huomioitavaksi on ehdotettu niin sanottu ”Procedural Jud-

gment Rule”. Tällöin tuomioistuinkontrollissa huomioidaan välimiesten harkinnan ensisijai-

suus, mikä tarkoittaa käytännössä, ettei tuomioistuinten tulisi korvata välimiesten ratkaisua 

toisella, jos välimiesten ratkaisu perustui vilpittömässä mielessä tehtyyn tilannearvioon ja 

oli olosuhteet huomioiden järkevä. Tuomioistuinten tulisi toisin sanoen puuttua välimiesten 

ratkaisuihin ainoastaan, kun ilmeinen due process -vaatimuksesta poikkeaminen johtaa asi-

anosaisten oikeuksien vakavaan loukkaamiseen.258 

Yllä selostetun nojalla välimiehen passiiviseksi heittäytymistä ei voida puoltaa eikä pitää 

perusteltuna välimiehen puolueettomuuden säilyttämisen vuoksi. Perusteltuna voidaan pitää 

Heumanin esittämää siitä, että välimiesten on hyvä – ja näin on varsinkin kansainvälisissä 

välimiesmenettelyissä – nostaa keskusteluun kysymys siitä, minkälaista prosessinjohtoa asi-

anosaiset toivovat. Mikäli asiassa on epäselvää, mitä oikeusohjeita siihen pitäisi soveltaa, 

varsin perusteltuna on pidettävä, että välimies nostaa asian keskusteluun. Väärien oikeusoh-

jeiden soveltaminen asiaan voi jopa tarkoittaa sitä, että välimies on ylittänyt toimivaltansa. 

Selvänä voidaan myös pitää, että välimiehen tulee epäselvyyksien kohdalla esittää niiden 

poistamiseen tarvittavat kysymykset. Välimiehen on myös suotavaa tiedustella, missä mer-

kityksessä tiettyyn seikka on vedottu, mikäli syy on epäselvä. Aiemmin selostetusti pohjois-

maisessa kontekstissa välimiehen toimivallan eräs raja vaikuttavaa kulkevan oikeustosiseik-

kojen kohdalla. Vaikuttaa perustellulta katsoa, että oikeustosiseikat rajaavat myös välimie-

hen kyselyoikeutta sillä tapaa, että välimiehen tulisi pidättäytyä asian tosiseikastoa laajenta-

via kysymyksiä. Myös asianosaisten määräämisvallan keskeisen merkityksen välimiesme-

nettelyssä voi katsoa tukevan tätä käsitystä. Tietyissä tilanteissa välimiehellä on kuitenkin 

 
257 Schöldström s. 30. Schöldström suosittaa, että pakottavien oikeusohjeiden kohdalla välimiehen tulee en-

sinnäkin suojella kolmansia osapuolien intressiä ainoastaan pyynnöstä. Pakottavien oikeusohjeiden kohdalla 

toisenkin asianosaisen pyyntö on riittävä siihen, että välimies välitystuomiossa lausuu niiden sovellettavuu-

desta tai soveltaa niitä. Mikäli välimies havaitsee ristiriidan välimiessopimuksen ja pakottavan oikeusohjeen 

välillä, välimiehen tulee ensisijaisesti nostaa asia keskusteluun välimiesmenettelyssä, eikä suoraan tehdä pää-

töksiä pakottavan oikeusohjeen perusteella. Välimiesoikeuden on hyvä myös käydä asianosaisten kanssa kes-

kustelua siitä, mistä erimielisyyksistä asianosaiset haluavat ratkaisun ja mihin perustuen (s. 318–319. 
258 Hemmo 2018 s. 63. 
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osuvammin asiaa laajentava kyselyvelvollisuus – silloin kuin pakottavat oikeusohjeet vai-

kuttavat soveltuvan asiaan, ja asianosaiset eivät ole nostaneet niitä esiin259. 

Välimiehen prosessinjohto-oikeuksista ja -velvollisuuksista selvitetty istuu käsitykseen siitä, 

että välimiehen toimivalta pohjautuu sekä sopimukseen että lakiin. Välimiehen on esimer-

kiksi selvitettävä asiassa epäselvästi esiin tuodut oikeustosiseikat ja huomioitava pakottavat 

oikeusohjeet, mutta välimiestä toisaalta sitoo asianosaisten asiassa esiin tuomat seikat. Vaa-

timistaakka ja väittämistaakka vaikuttavat myös välimiesmenettelyssä. Välimiehen proses-

sinjohto eroaa yleisten tuomioistuinten tuomareiden prosessinjohdosta mahdollisesti ainoas-

taan siinä, että välimiesmenettelyn korostuneen asianosaisautonomian vuoksi välimiehen tu-

lee olla tuomaria tarkempi siinä, että hän ei kysymyksillään tule menneeksi asianosaisten 

vaatimusten ja niiden perusteiden ulkopuolelle. Mikäli tuomari tekisi näin, asiasta ei toden-

näköisesti seuraisi muuta kuin asianosaisten vaatimuksia ja perusteita selventävä keskustelu. 

Samoin voisi käydä myös välimiesmenettelyssä, mutta välimiehen asiaa laajentavista kysy-

myksistä tuomarin vastaavia kysymyksiä herkemmin saattaisi seurata esteellisyysväite ja li-

säksi välitystuomion kumoamiskanne toimivallan ylittämisen perusteella. Pakottavien oi-

keusohjeiden mahdollinen soveltuminen asiaan on ainoa tilanne, jossa välimies voi toimi-

valtansa ylittämistä vaarantamatta nostaa esiin seikkoja (kysymyksen mainittujen oikeusoh-

jeiden soveltumisesta), jotka eivät ilmene asianosaisten vaatimuksista ja niiden perusteista.  

Havainto siitä, että välimiehen tulee lähtökohtaisesti huolellisesti pitäytyä asianosaisten esit-

tämissä vaatimuksissa ja perusteissa, on yhteensopiva aiemmin todetun kanssa siitä, että vä-

limiehen toimivalta perustuu osittain sopimukseen. Sopimusperusteisen toimivallan osalta 

toimivalta luonnollisesti rajoittuu sovittuun (tässä tapauksessa asianosaisten välimiehen rat-

kaistavaksi tuomiin kysymyksiin). Tutkielman pääjaksossa 4 on käyty läpi välimiehen me-

nettelyllisiä oikeuksia ja velvollisuuksia erityisesti välimiehen toimivallan ja prosessinjoh-

don näkökulmasta. Tutkimustuloksissa ei ole tältä osin ilmennyt ristiriitaa tutkielmassa 

aiemmin välimiehen aseman perusteista todetun kanssa, vaan päinvastoin tutkimustulokset 

tukevat toisiaan. 

 
259 Ks. myös s. 83 ja 89. 
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4.3 Välimies ja sovittelu 

Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §n 1 momentin mukaan asiassa, jossa sovinto on sallittu, 

tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia. Lainkohta tarkoittaa so-

vinnon edistämistä riitaisena käsiteltävän riita-asian valmistelun aikana. Lisäksi tuomiois-

tuinsovittelun suosio Suomessa on kasvamassa.  

Välimiesmenettely on lainkäyttöä, ja välimiehen keskeinen tehtävä on ratkaista riita-asia an-

tamalla täytäntöönpanokelpoinen välitystuomio. Sovinnon edistämisen on perinteisesti kat-

sottu kuuluvan sovittelun piiriin260. Eri oikeuskulttuurien välissä on selvä ero arvioitaessa 

sitä, miten sopivaa välimiehen on edistää asian sovinnollista ratkaisua ja miten pitkälle hän 

voi tässä mennä. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että common law -taustasta tulevilla asi-

anosaisilla ja välimiehillä on tyypillisesti vaikeampi sopeutua välimiehen aktiiviseen rooliin 

sovinnon edistämisessä, kun saksankielisissä maissa ja kiinalaisessa kulttuurissa kyseinen 

rooli on luonteva.261 Civil law -maissa sovitteluun suhtaudutaan tyypillisesti myönteisesti 

siviiliasiassa.262  

CEDR, joka on sovitteluun ja vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun erikoistunut järjestö, on laa-

tinut ohjeen sovinnollisen ratkaisun edistämisestä välimiesmenettelyssä (CEDR Rules for 

Facilitation of Settlement in International Arbitration). Tutkimus oli osoittanut, että sovin-

toprosentti on huomattavasti alhaisempi välimiesmenettelyssä kuin niissä yleisissä tuomio-

istuimissa, joissa tuomarit myös asian käsittelyn varhaisessa vaiheessa edistivät sovinnolli-

sen ratkaisun syntymistä ja käyttivät ADR-tekniikoita kuten sovittelua. Asianosaiset itse tyy-

pillisesti toivovat kustannustehokasta ja viiveetöntä riidanratkaisua, joka usein parhaiten ta-

pahtuu neuvotellun sovinnon kautta. Tämän seikan johdosta ja parantaakseen sovinnollisen 

 
260 Huomiota tulee kiinnittää siihen, että sovinnon edistäminen ja sovittelu ovat eri asioita. Sovinnon edistä-

misellä tarkoitetaan asianosaisten kehottamista selvittämään myös asian sovinnollista ratkaisua riita-asian 

ollessa vireillä. Yleisessä tuomioistuimissa tuomarin rooli sovinnon edistämisessä on usein se, että hän kuvaa 

vaihtoehtoisia malleja, joiden perusteella asianosaiset voivat arvioida oikeudenkäynnin heille aiheuttamaa 

riskiä ja sovinnollisen ratkaisun houkuttelevuutta. Sovintoa edistettäessä keskustelua voidaan käydä esimer-

kiksi myös siitä, kenellä on näyttötaakka tietystä seikasta. Sovittelu on verrattuna huomattavasti kokonaisval-

taisempi menettely. Sovitteluun on eri malleja, mutta tyypillisesti sovittelussa pyritään tunnistamaan laajasti 

asianosaisten intressit, jotka huomioide sovittelussa pyritään keskustelun kautta löytämään asianosaisia tyy-

dyttävä ratkaisu. 
261 Kröll s. 209–2010. 
262 Reeg s. 270. 
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ratkaisun edistämistä välimiesmenettelyssä The CEDR Commission on Settlement on laati-

nut säännöt sovinnollisen ratkaisun edistämisestä välimiesmenettelyssä.263 

Sääntöjen mukaan välimiesoikeus voi käyttää seuraavia keinoja sovinnollisen ratkaisun 

edistämiseksi: 

“1.1. provide all Parties with the Arbitral Tribunal’s preliminary views on the is-

sues in dispute in the arbitration and what the Arbitral Tribunal considers will be 

necessary in terms of evidence from each Party in order to prevail on those is-

sues; 

1.2. provide all Parties with preliminary non-binding findings on law or fact on 

key issues in the arbitration; 

1.3. where requested by the Parties in writing, offer suggested terms of settlement 

as a basis for further negotiation; 

1.4. where requested by the Parties in writing, chair one or more settlement meet-

ings attended by representatives of the Parties at which possible terms of settle-

ment may be negotiated.”264 

Välimieheltä kiellettyjä keinoja sovinnon edistämisessä ovat taas tapaamiset asianosaisen 

kanssa niin, että toinen asianosainen ei ole läsnä ja sellaisen tiedon hankkiminen asianosai-

selta, jota ei jaeta toisen asianosaisen kanssa.265 

Välimiehen keinot sovittelun edistämisessä CEDR:n sääntöjen mukaisessa sovinnon edistä-

misessä välimiesmenettelyssä ovat pitkälti evaluatiivisia sovittelutekniikoita. Niiden nojalla 

välimiesoikeus alustavasti joko arvioi välimiesmenettelyssä käsiteltävät kysymykset ja mitä 

todistelua välimiesoikeus pitää tarpeellisena kummaltakin asianosaiselta mainituissa kysy-

myksissä menestymiseksi, tai alustavasti antaa asianosaisille alustavan, ei-sitovan arvion vä-

limiesmenettelyn keskeisten kysymysten näytöllisestä tai oikeudellisesta arvioinnista, tai an-

taa sovintoehdotuksen jatkoneuvottelun pohjaksi asianosaisten kirjallisesti sitä pyytäessä.  

CEDR:in sääntöjen mukainen sovinnon edistäminen välimiesmenettelyssä muistuttaa OK 5 

luvun 26 §:n mukaista sovinnon edistämistä riita-asian valmistelussa kotimaisessa 

 
263 CEDR Commission on Settlement in International Arbitration, Final Report, marraskuu 2009, s. 2. 
264 CEDR Rules for Facilitation of Settlement in International Arbitration, artikla 5. 
265 CEDR Rules for Facilitation of Settlement in International Arbitration, artikla 6. 
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siviiliprosessissa yleisessä tuomioistuimessa keskeisten riitakysymysten ja näyttötaakkaan 

liittyvien seikkojen läpikäymisen osalta. Muilta osin CEDR:n sääntöjen mukaisessa menet-

telyssä sovinnon edistäjä ottaa pidemmälle menevän roolin asian mahdollista lopputulosta 

kuvatessaan kuin mitä tuomari todennäköisesti ottaisi kotimaisessa valmisteluistunnossa. 

Kotimaisessa tuomioistuinsovittelussa käytettävä fasilitatiivinen sovittelumalli on taas lä-

hestymistavaltaan (luonnollisesti) hyvin erilainen kuin CEDR:n sääntöjen mukainen sovin-

non edistäminen. 

Oikeuskirjallisuudessa keinoja, joilla CEDR:in mallin mukaan välimiesoikeus voi edistää 

sovinnollista ratkaisua välimiesmenettelyssä, on kuvattu puuttuviksi (”intrusive”) samalla 

esittäen huoli siitä, että välimiesten alustavien näkemysten voidaan tulkita ennakoivan tule-

vaa ratkaisua. Sovinnon edistäminen voi jäädä välimiesoikeuden mieleen sen esittämien 

alustavien näkemysten tai ratkaisuehdotuksen kautta, ja viedä välimiesoikeutta poispäin 

siitä, miten asianosaiset itse näkevät asiansa.266 Välimies myöhemmin saattaisi myös arvi-

oida asianosaisten pääkäsittelyssä esittämää ensisijaisesti siitä näkökulmasta, joka tukisi kä-

sitystä siitä, että välimies ei ollut väärässä antaessaan alustavaa arvioita. Välimies saattaa 

olla myös lähtökohtaisesti vastahakoinen muuttamaan näkemystään. Näistä syistä Kröll  on 

ehdottanut, että välimies kommunikoi alustavia näkemyksiään ainoastaan, mikäli asianosai-

set oikeuttavat hänet siihen nimenomaisesti ja kirjallisesti, vaikka CEDR:n aiemmin selos-

tetut säännöt eivät tähän velvoitakaan. Sovintoratkaisun ehdottamisen osalta CEDR:in mal-

lia on kritisoitu siitä, että välimiesoikeus ei toimi siinä niin sanotusti todellisena sovittelijana, 

joka olisi tietoinen asianosaisten riitaisuuteen liittyvistä intresseistä. Asianosaiset ymmärret-

tävästi ovat haluttomampia avautumaan henkilölle, jonka täytyy ratkaista riita-asia sovinnon 

jäädessä saavuttamatta. Sovittelija ei olisi tällaisessa asemassa. Välimiehen sovintoehdotus 

voi kuitenkin edistää sovinnosta neuvottelemista, mikäli asianosaiset eivät ole valmiita var-

sinaiseen sovitteluun.267  

CEDR:n sääntöjen mukaisten sovintoneuvotteluiden osalta välimies olisi todennäköisesti lo-

pulta pakotettu käyttämään tehokkaan neuvottelun aikaansaamiseksi sovittelutyökaluja 

 
266 Nappert – Flader s. 15. Ks. myös UNCITRAL Notes on Organizing Arbitration Proceedings (2016), jonka 

mukaan “Where the applicable arbitration law permits the arbitral tribunal to facilitate a settlement, it may, 

if so requested by the parties, guide or assist the parties in their negotiations.” (jakso 12, s. 23). 
267 Kröll s. 221–223. Kröll toteaa myös, että epätietoisuus asian oikeudellisesta arvioinnista voi itse asiassa – 

ainakin toisen asianosaisen mielestä – edistää sovinnon mahdollisuutta. 
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kuten erillisneuvotteluita sovittelumyönteisen ilmapiirin luomiseksi. Tällöin välimies aidosti 

siirtyisi tietyksi aikaa sovittelijan rooliin. Oikeuskirjallisuudessa Kröll on katsonut, että on 

perusteltuja syitä epäillä, onko välimies oikea henkilö toimimaan sovittelijana. Erillisneu-

votteluissa asianosaiset voivat hyvin pitää mielessä, että välimies saattaa joutua ratkaise-

maan asian, mikä voi johtaa siihen, että he eivät kommunikoi intressejään täysin avoimesti. 

Toisaalta välimiehen täytyy varmistua, että välitystuomiossa ei oteta huomioon erillisneu-

votteluissa saatua informaatiota, jota ei ole sisällytetty välimiesmenettelyyn. Lisäksi on ole-

massa yleisesti riski, että asianosaisen kokee sovinnon edistämisen epäreiluksi ja myöhem-

min esittää esteellisyysväitteen. Vielä on mahdollista, että asianosainen myöhemmin kokee 

tulleensa pakotetuksi sovintoon, jota on esittänyt henkilö, joka tulee myöhemmin ratkaise-

maan asian, jos sovintoa ei synny. Kröll katsoo, että välimiehen aseman arvioinnissa sovit-

telijana ei ole kysymys välimiehen toimivallasta vaan enemmänkin siitä, miten välimies nä-

kee roolinsa – katsooko hän, että asia on ohjattu välimiesmenettelyyn lainkäyttöratkaisua 

varten, vai onko asianosaisten ensisijainen tavoite ollut ratkaisun löytäminen riitaisuuteen. 

268  

Joka tapauksessa välimiehen ei tule edistää asian sovinnollista ratkaisua, mikäli asianosaiset 

eivät tätä halua (mukaan lukien lopettaa sovinnon edistäminen, jos asianosainen tätä pyytää), 

sovinnollisen ratkaisun edistämiseen ei voi kuulua sovitteluun kuuluvia erillisneuvotteluita, 

joissa molemmat asianosaiset eivät ole läsnä; välimiesten tulisi olla tutustunut asianosaisten 

kirjelmiin ja pysyä tietoisinä asian ajantasaisista käänteistä, sovinnollisen ratkaisun edistä-

minen on mahdollista vasta kun sekä täysi kannekirjelmä ja vastaus siihen on jätetty, ja mi-

käli sovinto syntyy, välimiehen on hyvä lisäksi tarjoutua antamaan sovinnon vahvistava vä-

litystuomio, joka tekee sovinnosta täytäntöönpanokelpoisen New Yorkin konvention alla. 

Mainitut seikat ovat sellaisia, joita välimiehen on välttämätöntä huomioida. Lisäksi väli-

miesten on suositeltavaa keskustella asianosaisten kanssa ennen sovinnon edistämisen aloit-

tamista, että sovinnon ei edistäminen ei lähtökohtaisesti tee välimiestä esteelliseksi.269  

ICC:llä on erilliset sovittelua koskevat säännöt (ICC Mediation Rules). ICC:n malliriidan-

ratkaisulausekkeisiin kuuluu porrasteiset riidanratkaisulausekkeet, joita kutsutaan myös 

hybridilausekkeiksi, kuten lauseke jossa osapuolet sopivat ensiksi riitaisuuden ratkaisun 

 
268 Kröll s. 223–224. 
269 Reeg s. 275–276. 
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yrittämisestä sovittelussa, ja jos tämä ei tuota tulosta, sitten välimiesmenettelyssä (niin sa-

nottu med-arb -lauseke).270 ICC:n välimiesmenettelysääntöjen vuodelta 2021 liitteeseen on 

kirjattu eräänsä keinona hallita välimiesmenettelyn kestoa ja kuluja asianosaisten kehotta-

minen harkitsemaan sovinnollisia keinoja asian ratkaisemiseksi ja myös välimiesten osallis-

tuminen sovinnon edistämiseen, mikäli asianosaiset ja välimiesoikeus sopivat viimeksi mai-

nitusta.271 

FAI:n välimiesmenettelysääntöjen mukaan “[v]älimiesoikeus voi ryhtyä tarvittaviin toimiin 

edistääkseen riidan sovinnollista ratkeamista asianosaisten keskinäisin neuvotteluin, jos 

kaikki asianosaiset siihen suostuvat. Asianosainen luopuu suostumuksen antaessaan oi-

keudestaan vaatia välimiehen julistamista esteelliseksi sillä perusteella, että välimies on toi-

minut sovittelijana.”272 SCC:n ja LCIA:n välimiesmenettelysäännöt sisältävät määräyksen 

siitä, että asianosaisten sopiessa asian välimiehet voivat antaa sovinnon kirjaavan välitystuo-

mion asianosaisten tätä pyytäessä.273 

VML ei säätele välimiehen sovinnon edistämisestä muuta kuin sen toteamuksen, että jos 

asianosaiset sopivat välimiesten käsiteltäväksi saatetun riidan, välimiehet voivat asianosais-

ten pyynnöstä vahvistaa asianosaisten tekemän sovinnon tuomiolla noudattaen, mitä välitys-

tuomion laatimisesta säädetään (VML 33 §). Myös Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan sekä 

Englannin ja Walesin välimiesmenettelylait sisältävät määräyksen siitä, että välimiehet voi-

vat kirjata asianosaisten sovinnon välitystuomioon (Ruotsin LSF 27 § 2 st., Norjan LOV 35 

§ ja Tanskan VGL 30 §, BGB § 1053, Arbitration Act 51 §). 

On vaikea nähdä, miten henkilö, joka käy asianosaisten kanssa luottamuksellisia erillisneu-

votteluita auttaessaan asianosaisia löytämään riitaisuuteen molempia tyydyttävä ratkaisu, 

 
270 Mahdollisia tapoja yhdistää menettelyjä on lukuisia, kuten arb-med-arb (mediation-arbitration-me-

diation). Vireillä oleva välimiesmenettely voi tapauksittain antaa hyvänkin pohjan sovittelulle esimerkiksi 

riitakysymysten yksilöitymisen vuoksi. 
271 ICC:n välimiesmenettelysääntöjen liitteessä IV ”Case Management Techniques” kohdassa h määrätään 

sovinnollisen ratkaisun selvittämisestä seuraavasti: ”Settlement of disputes: 

(i) encouraging the parties to consider settlement of all or part of the dispute either by negotiation or 

through any form of amicable dispute resolution methods such as, for example, mediation under the ICC Me-

diation Rules; 

(ii) where agreed between the parties and the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may take steps to facili-

tate settlement of the dispute, provided that every effort is made to ensure that any subsequent award is en-

forceable at law.” 
272 FAI:n välimiesmenettelysääntöjen 26.5 §. 
273 SCC:n välimiesmenettelysääntöjen 45(1) artikla, LCIA:n välimiesmenettelysääntöjen 26.9 artikla. 



 
 

 

 

 

104 

voisi toimia saman asian ratkaisijana menettelyssä, jossa annetaan auktoritatiivisesti rat-

kaisu. Hybridimallit, jotka yhdistävät sekä välimiesmenettelyn ja sovittelun, vaikuttavat vaa-

rantavan välimiehet esteettömyyden. Tästä seuraa taas, että riidanratkaisijoiksi hybridimal-

leissa tarvittaisiin sekä sovittelija että välimiesoikeus, mikä saattaa lisätä kustannuksia ja 

ratkaisun saamiseen kuluvaa aikaa.274 Sopiminen porrastetusti sovittelusta ja välimiesmenet-

telystä voi kuitenkin olla kannattavaa. Välimiesmenettelyn uhka voi osaltaan parantaa so-

vinnon löytämisen mahdollisuutta. 

Havaittavissa ei ole syytä katsoa, miksi samat seikat – erityisesti asianosaisten tilaisuus vai-

kuttaa ratkaisun sisältöön, asianosaisten mahdollisuus tehdä liiketaloudellisesta näkökul-

masta järkevä ja asianosaisten tarpeita palveleva ratkaisu, viiveen välttäminen ratkaisun saa-

misessa ja kustannusten pitäminen mahdollisimman maltillisina – joiden vuoksi yleisissä 

tuomioistuimissa ei ole harvinaista, että valmisteluistunnossa syntyy sovinto, ja jotka ovat 

myös tuomioistuinsovittelun yleistymisen takana, eivät voisi vaikuttaa asianosaisia palvele-

valla tapaa myös välimiesmenettelyssä275. Välimiehen pyrkiessä edistämään sovintoa voi-

daan katsoa, että välimiesmenettelyllä on myös konfliktinratkaisufunktiota. 

Selostetut välimiesmenettelylait ja välimiesmenettelyinstituuttien säännöt vaikuttavan hy-

väksyvän sen, että välimies edistää riitaisuuden sovinnollista ratkaisua nostamalla keskuste-

luun ylipäänsä sovinnollisen ratkaisun mahdollisuuden ja ne seikat, jotka voivat puoltaa so-

vinnollista ratkaisua. Välimiehen tulee kuitenkin puolueettomuutensa säilyttämisen vuoksi 

välttää kannanottoja käsillä olevan asian yksityiskohtaiseen näytölliseen ja oikeudelliseen 

arviointiin sovintoa edistäessään. Yleisellä tasolla tehdyt huomautukset tuskin aiheuttavat 

esteellisyyttä (tällaisia huomautuksia voisivat olla esimerkiksi, että näyttötaakka eräästä sei-

kasta on kantajalla, tai että eräästä kysymyksestä vaikuttaa olevan olemassa hyvin vähän 

oikeuskäytäntöä). Samasta syystä välimies ei voi käydä asianosaisten kanssa keskusteluja 

niin, että kaikki asianosaiset eivät olisi paikalla. Puolueettomuuden säilyttämisen vuoksi so-

vinnon edistäminen tulee lisäksi lopettaa, mikäli asianosainen ilmaisee, ettei halua 

 
274 Reeg s. 274. 
275 ICC:n välimiesmenettelysäännöt jopa kannustavat välimiestä sovinnon mahdollisuuden selvittämiseen si-

sällyttämällä tämän keinoihin, joilla välimies voi hallita välimiesmenettelyn kestoa ja kustannuksia (ICC:n 

välimiesmenettelysääntöjen liite IV, Case Management Techniques). 
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sovinnollista ratkaisua enää selvitettävän. Kun nämä seikat on huomioitu, sovinnollisen rat-

kaisun edistämiselle välimiesmenettelyssä ei ole nähtävissä estettä.  
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5 LOPUKSI 

Välimiesmenettely on siviiliprosessille yleisissä tuomioistuimissa vaihtoehtoinen lainkäyt-

tömenettely, jolla on siviiliprosessia vastaavasti oikeussuojafunktio. Siviiliprosessinkaan 

kohdalla ei ole yhtenevästi katsottu, että menettelyllä olisi myös konfliktinratkaisufunktio. 

Asianosaisautonomian korostunut asema välimiesmenettelyssä ja välimiehen toiminta so-

vinnollisen ratkaisun edistämiseksi voisivat puoltaa käsitystä siitä, että välimiesmenettelyllä 

olisi myös jonkinasteinen konfliktinratkaisufunktio. Välimiesmenettelyt ovat irtautumassa 

enenevissä määrin välimiesmenettelyn paikasta, mistä kertoo myös soft law -aineiston ko-

rostunut merkitys alalla.  

Yksi merkittävimpiä välimiesmenettelyn suosion takana olevia tekijöitä on se seikka, että 

asianosaiset pääsevät välimiesmenettelyssä valitsemaan asian ratkaisevan henkilön tai vai-

kuttamaan hänen valintaansa. Välimiehet valitaan nykyään useimmiten suppeasta ja taustal-

taan varsin yhtenevästä ryhmästä juristeja, mutta nykyään on havaittavissa hidas muutos 

kohti monimuotoisempaa ”välimiespoolia”. Tämä kehitys on toivottavaa alan uskottavuuden 

kannalta. Erityisesti lainkäyttötehtävässä monimuotoisen ajattelun varmistaminen on tär-

keää. 

Välimiehen oikeudellinen asema on pitkälti sääntelemätön ja jäänyt oikeuskäytännön ja oi-

keuskirjallisuuden varaan. Tutkimuksessa on katsottu, että välimiehen ja asianosaisten vä-

listä suhdetta ei ole mahdollista jäsentää valtuutuksen, edustajasuhteen, päämiehen ja avus-

tajan väliseen suhteeseen rinnastuvan suhteen kautta tai rinnastaa sitä muun asiantuntijan 

saamaan toimeksiantoon tai muuhun oikeudelliseenkaan tehtävään kuten esimerkiksi kon-

kurssipesän pesänhoitajan tehtävään. Nämä teoriat ovat ristiriidassa välimiehen lainkäyttö-

tehtävän kanssa. Esitetyistä teorioista osuvimmat joko perustavat välimiehen aseman sopi-

mussuhteeseen, suoraan laista seuraavaan asemaan tai näiden kahden tekijän yhteisvaiku-

tukseen. Tutkimuksessa on päädytty siihen, että välimiehen oikeudellinen asema perustuu 

erityisen sopimuksen, välimiessopimuksen, ja välimiesmenettelylainsäädännön yhteisvaiku-

tukseen. Välimiehen tehtävän henkilökohtaisuus, vapaaehtoisuus, asianosaisten yhteistyö 

välimiesmenettelyssä ja välimiehen tehtävän palkkion vastaisuus sekä hänen vastuunsa tyy-

pillinen rajoittaminen tukevat käsitystä siitä, että kysymyksessä on palvelun tarjoaminen – 

sopimusperusteisesti. Tätä käsitystä tukee myös asianosaisten määräämisvallan korostunut 
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merkitys välimiesmenettelyssä. Toisaalta välimiehen tehtävä on erityinen. Se on lainkäyttö-

tehtävä, jossa välimies itsenäisesti antaa asianosaisia sitovan ratkaisun. Välimies on velvol-

linen valvomaan menettelyllisten due process -edellytysten toteutumista ja toisaalta pakot-

tavien oikeusohjeiden vaikutusta asian aineelliseen ratkaisemiseen asianosaisten mahdolli-

sesta sopimuksesta huolimatta. Välimiehen aseman perustana oleva sui generis -sopimus eli 

välimiessopimus yhtäältä sisältää viittauksen sovellettavaan välimiesmenettelylainsäädän-

töön, ja sovellettava lainsäädäntö toisaalta mahdollistaa välityssopimuksen ja välimiessopi-

muksen olemassaolon ja antaa niille oikeudellisen vaikutuksen. 

Asianosaisten määräämisvallan johdosta välimiehellä on korostunut velvollisuus huolehtia 

siitä, että toimitettava menettely vastaa asianosaisten sopimusta. Muuten menettelyllisesti 

välimiehen toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelytakeisiin (due 

process) liittyvät periaatteet ja ihanteet, joista keskeisimmät ovat välimiehen puolueetto-

muus ja riippumattomuus, kuulemisperiaate ja asianosaisten tasapuolinen kohtelu. Myös ai-

neellisten oikeusohjeiden kohdalla välimiesten tulee varmistua siitä, että sovellettavat oi-

keusohjeet ovat asianosaisten sovellettavaksi sopimat. Välimiesten tulee myös viran puo-

lesta selvittää, onko riitaisuuteen sovellettava pakottavia oikeusohjeita. Jos he havaitsevat 

niiden tulevan sovellettavaksi, välimiesten tulee varata asianosaisille tilaisuus lausua mai-

nittujen oikeusohjeiden soveltamisesta. Muutoin ainakin pohjoismaisessa kontekstissa väli-

miesmenettelyssä vaikuttavat oikeudenkäynneistä tunnetut opit vaatimistaakasta ja väittä-

mistaakasta, eikä välimies voi mennä asianosaisten vetoaman ulkopuolelle. Iura novit curia 

-periaate voi vaikuttaa kansallisessa välimiesmenettelyssä, mutta sitä ei voi puoltaa sovel-

lettavaksi kansainvälisessä välimiesmenettelyssä oikeusturvasyistä. Ennakkoratkaisun KKO 

2008:77 tilanne on ollut varsin poikkeuksellinen, eikä ratkaisusta ole pääteltävissä, että opit 

vaatimistaakasta ja väittämistaakasta eivät soveltuisi välimiesmenettelyssä. 

Välimiehellä on kuitenkin välimiesmenettelyssä kyselyoikeus ja -velvollisuus, joka monilta 

osin vastaa tuomarin kyselyoikeutta ja -velvollisuutta kotimaisissa yleisissä tuomioistui-

missa. Välimiehen tulee kuitenkin olla tuomaria tarkempi siinä, että hän ei kysymyksillään 

laajenna asiaa (lukuun ottamatta pakottavia oikeusohjeiden mahdollista soveltumista, mikä 

on poikkeustilanne). Tällaisesta toiminnasta voi seurata herkemmin esteellisyysväite väli-

miesmenettelyssä ja jopa välitystuomion kumoamiskanne. Tutkimuksessa tehdyt havainnot 

välimiehen toimivallasta ja prosessinjohdosta ovat yhteneviä tutkimuksessa aiemmin 
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todetun välimiehen aseman oikeudellisesta perustasta kanssa. Välimieheltä pääsääntöisesti 

edellytettävä huolellinen pysyminen asianosaisten vaatimuksissa ja niiden perusteissa on 

symmetriassa sen seikan kanssa, että välimiehen toimivalta on osittain sopimusperusteista. 

Tutkimuksessa on vielä havaittu, että välimies voi edistää riitaisuuden sovinnollista ratkai-

sua, ja tätä menettelyä voidaan puoltaa ja pitää suotavana asianosaisten näkökulmasta. Väli-

mies ei kuitenkaan voi toimia sovittelijana samassa asiassa puolueettomuutensa vaarantu-

matta. Sovinnollista ratkaisua edistäessään välimiehen on myös huomioitava puolueetto-

muuden vaatimus. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että välimiehen tehtävä muistuttaa immateriaalioikeudellista 

palvelua, mutta välimiehen asemaa tarkasteltaessa oikeudellisesti kysymyksessä ei ole pal-

velu (välimiehen palkkion verotuksellista kohtelua lukuun ottamatta). Kysymys on yleisille 

tuomioistuimille vaihtoehtoisesta ja ne sivuuttavasta autoritäärisestä lainkäyttömenettelystä, 

jossa annettavalle ratkaisulle annetaan kansallisesti sama merkitys kuin yleisen tuomioistui-

men tuomiolle. Välimies ei ole siten välimiehen asemaa ja toimintaa arvioitaessa palvelun-

tarjoaja – vaikka hän mahdollisesti välimiesurallaan hyötyykin tietystä palveluhenkisyy-

destä. Välimiestehtävässä välimiehellä on aiemmin todetusti itsenäinen asema ja asianosai-

sista riippumattomia velvollisuuksia, ja välimiesmenettelyn toimittaminen ja menettelyn oi-

keellisuus ovat viime kädessä hänen vastuullaan. Vaikka riita-asia on asianosaisten ja täysin 

heidän disponoitavissaan, ja vaikka asianosaisilla on merkittävä määräämisvalta myös väli-

miesmenettelyn toimittamista koskevissa menettelykysymyksissä, välimiesmenettelypro-

sessia ohjaa ja johtaa välimies erityisen asemansa nojalla. Välimies on ennen muuta lain-

käyttäjä. 


