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Tiivistelmä: 
 
Yritysten yhteiskunnallinen asema on murroksessa. Olemme vähitellen siirtymässä puhtaasta voiton 
maksimoinnista kohti mallia, jossa yrityksillä katsotaan olevan voiton maksimoinnin ohella jonkinasteinen 
vastuu yritystoiminnan sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Tätä vastuuta voidaan 
kutsua yritysvastuuksi. Yritysvastuu on perinteisesti ollut melko vapaaehtoista ja sääntelemätöntä, mutta 
viime vuosina sitä on alettu yhä enenevässä määrin sääntelemään oikeudellisesti sitovin säännöksin.  

Yhtenä esimerkkinä yritysvastuun sääntelystä voidaan mainita Ranskassa vuonna 2017 säädetty loi sur la 
devoir de vigilance, jonka tarkoituksena on saada yritykset tunnistamaan ja hallinnoimaan arvoketjuissaan 
ilmeneviä ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä. Loi sur la devoir de vigilance asettaa tietyt kriteerit täyttäville 
yrityksille kokonaisvaltaisen velvollisuuden noudattaa asianmukaista huolellisuutta yritystoiminnan 
negatiivisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tätä velvollisuutta 
voidaan kutsua huolellisuusvelvoitteeksi. Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi yrityksille 
on asetettu vahingonkorvausvastuu niistä vahingoista, jotka olisivat olleet vältettävissä 
huolellisuusvelvoitteen asianmukaisella noudattamisella. 

Vastaavanlainen lainsäädäntöehdotus on parhaillaan valmisteltavana Euroopan komissiossa, joten aiheeseen 
liittyvälle oikeuspoliittiselle tutkimukselle on tarvetta juuri tällä hetkellä. Pyrin tutkielmassani tarkastelemaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi liitettävää vahingonkorvausvastuuta yhtäältä sen 
mahdollisen preventiivisen vaikutuksen ja toisaalta vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsyn näkökulmasta. 
Tavoitteena on tutkia vahingonkorvausvastuuta keinona edistää yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn 
tavoitteita, joita ovat esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten vähentäminen sekä 
vahingonkärsijöiden asianmukainen kompensointi. 

Nostan tutkielmassani esille useita vahingonkorvausvastuun elementtejä, jotka voivat oikeustaloustieteen 
valossa potentiaalisesti edistää preventiivistä vaikutusta negatiivisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten 
suhteen. Preventiivisen vaikutuksen tehostamiseksi lainsäätäjän tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi 
vahingonkorvausvastuun laajuuteen, todistustaakkaan sekä mahdolliseen vastuunrajoitukseen, jonka 
perusteella yrityksillä olisi mahdollisuus vapautua korvausvastuusta, mikäli yritykset pystyvät osoittamaan, 
että ne ovat noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa huolellisuutta välttääkseen vahingon aiheutumisen. 

Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi säädettävän vahingonkorvausvastuun osalta on myös 
korostettava mahdollisia esteitä vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsylle, sillä nämä esteet pahimmassa 
tapauksessa vesittävät lainsäädännön tavoitteiden asianmukaisen toteutumisen. Nostan tutkielmassani esille 
erityisesti näyttötaakkaan liittyvät kysymykset, oikeudenkäyntikulut sekä kansainvälisen yksityisoikeuden 
lainvalintasäännöt. 

Tutkielmani keskeisenä johtopäätöksenä on se, että huolellisuusvelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi 
säädettävällä vahingonkorvausvastuulla on paljon potentiaalia yritystoiminnasta aiheutuvien negatiivisten 
ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten vähentämiseksi sekä vahingonkärsijöiden kompensaation 
edistämiseksi. Lainsäätäjän olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota tutkielmassani esille nostettuihin 
seikkoihin, jotta lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen voitaisiin varmistaa mahdollisimman hyvin. 
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkielman tausta 
 
Yritysvastuu on ollut viime vuosina yhä enenevässä määrin esillä julkisessa keskustelussa ja 

politiikassa. Säännöllisen epäsäännöllinen uutisointi yritysten aiheuttamista 

ihmisoikeusloukkauksista1 ja ympäristökatastrofeista2 ovat nostaneet esille kysymyksen 

siitä, pitäisikö yritysten toimintaa koskevaa sääntelyä tehostaa.3 Ongelmana ovat olleet 

varsinkin monikansalliset suuryritykset, jotka eivät ole kovinkaan helposti joutuneet 

vastuuseen niiden liiketoimintaan liittyneistä ulkomailla tapahtuneista vahingoista. 

Yritysvastuun pohtiminen ei ole kuitenkaan jäänyt ainoastaan uutisten ja yhteiskunnallisen 

keskustelun tasolle, sillä yritysten vastuita on ruodittu myös oikeudessa. Viimeisten 

vuosikymmenten aikana oikeudessa on käsitelty lukuisia tapauksia liittyen yritysten 

vastuuseen tytäryhtiöidensä, alihankkijoidensa ja toimittajiensa riittämättömästä 

valvonnasta esimerkiksi työolojen ja ympäristön pilaantumisen suhteen.4 Yhtenäinen 

sääntely tällaisten riitojen ratkaisemiseksi on kuitenkin puuttunut. 

Perinteisesti yritysvastuun sääntelyssä on nojauduttu pitkälti soft law -tasoisiin 

instrumentteihin, kuten YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin.5 

Näiden instrumenttien vaikutus näyttäytyy helposti vertikaalisina – valtiota koskevina – 

 
1 Ks. esimerkiksi The Guardian: Ferrero Rocher chocolates may be tainted by child labour, 20.12.2019. 
[https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-
by-child-labour] (haettu 18.10.2021); The Guardian: Revealed: True cost of the Christmas toys we buy from 
China’s factories, 04.12.2011. [https://www.theguardian.com/world/2011/dec/04/chinese-toy-factories-
christmas-disney] (haettu 18.10.2021); The Guardian: Abuse is daily reality for female garment workers for 
Gap and H&M, says report, 05.06.2018. [https://www.theguardian.com/global-
development/2018/jun/05/female-garment-workers-gap-hm-south-asia] (haettu 18.10.2021). 
2 Ks. esimerkiksi The Guardian: Shell faces UK supreme court case over Niger delta pollution, 23.06.2020. 
[https://www.theguardian.com/business/2020/jun/23/shell-faces-uk-supreme-court-case-over-niger-delta-
pollution] (haettu 18.10.2021); Reuters: Los Angeles County sues Bayer’s Monsanto over PCB contamination, 
30.05.2019. [https://www.reuters.com/article/us-bayer-lawsuit-los-angeles-idUSKCN1T02DJ] (haettu 
18.10.2021); Politico: Inside a corporate giant’s fight to thwart a massive pollution tab, 23.11.2018. 
[https://www.politico.com/story/2018/11/23/political-chemicals-cleanup-3m-1012445] (haettu 
18.10.2021). 
3 Salminen – Rajavuori 2019, s. 396. Salminen ja Rajavuori katsovat voimistuneen tietoisuuden arvoketjuissa 
tapahtuneista ihmisoikeus- ja ympäristöongelmista olevan yksi tekijä yritysvastuulakien lisääntymisen 
taustalla. 
4 Ks. esimerkiksi Lungowe v Vedanta Resources plc [2019] UKSC 20; Chandler v Cape [2012] EWCA (Civ) 525; 
Das v George Weston Limited, 2018 ONCA 1053, Court of Appeal for Ontario; Doe v Walmart, United States 
Court of Appeals, 9th Circuit, 08-55706. 
5 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: Guiding Principles on Business and Human 
Rights 2011.  
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velvoitteina, mutta niillä voidaan nähdä olevan myös horisontaalinen vaikutus 

monikansallisten yritysten toimintaan.6  2010-luvulla yritysvastuuta on kuitenkin alettu 

sääntelemään myös lailla, joka koskee suoraan nimenomaan yrityksiä. Esimerkkeinä 

tällaisesta sääntelystä voidaan mainita California Transparency in Supply Chains Act7, UK 

Bribery Act8, Dodd-Frank Act Section 15029  sekä UK Modern Slavery Act10. Sääntely on 

kuitenkin ollut sektorikohtaista; esimerkiksi UK Modern Slavery Act koskee ainoastaan 

orjatyötä ja ihmiskauppaa.  

Kuitenkin vuonna 2017 Ranskassa säädettiin maailman ensimmäinen kokonaisvaltainen 

ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva yritysvastuulaki, loi relative au devoir de vigilance des 

sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.11 Kyseinen laki asettaa soveltamisalan 

piirissä oleville (isoille) yrityksille velvollisuuden ottaa selvää toimintansa ihmisoikeus- ja 

ympäristövaikutuksista. Sittemmin vastaavanlaista lakia on kaavailtu muun muassa 

Sveitsissä12, Suomessa13, Norjassa14, Saksassa15 ja Belgiassa16. Kiinnostavin kehitys on 

ehkäpä saamassa alkunsa EU:n tasolla. Komissio julkaisi helmikuussa 2020 teettämänsä 

tutkimuksen jakeluketjuja koskevasta due diligence -velvollisuudesta.17 Tutkimuksen 

 
6 Heasman 2018, s. 172. 
7 California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657). 
8 UK Bribery Act 2010 c. 23. 
9 The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub. L. 111-203, H.R. 4173) § 1502. 
10 UK Modern Slavery Act 2015 c. 30. Kattavamman kuvan saamiseksi erilaisista yritysvastuulaeista ks. 
Salminen – Rajavuori 2019, s. 416–417. 
11 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre. 
12 Sveitsissä laki tosin kaatui kansanäänestyksessä marraskuussa 2020. Lain kaatumisen seurauksena 
parlamentin vastaehdotus kyseiselle laille astuu voimaan luultavasti vuoden 2022 alussa. Vastaehdotuksesta 
lisää ks. Bueno 2021.  
13 Ks. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Hallitusohjelman sivulla 110 mainitaan tavoitteesta tehdä 
Suomesta yhteiskuntavastuun edelläkävijämaa. Yritysvastuulaista teetetty oikeudellinen selvitys (ks. 
Helminen – Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020) julkaistiin 30.06.2020. Jatkotoimenpiteet lain 
säätämisen suhteen ovat vielä avoinna. 
14 Norjassa parlamentti hyväksyi 10.06.2021 lain, jonka mukaan yrityksillä on velvollisuus ottaa selvää 
toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista arvoketjuissaan. Ks. Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). 
[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99] (haettu 18.10.2021). 
15 Saksassa parlamentti hyväksyi kyseisen lain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) heinäkuussa 2021. Lain 
englanninkielinen käännös on saatavissa osoitteessa 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-
obligations-supply-chains.pdf (haettu 18.10.2021). 
16 Proposition de loi instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises 
tout au long de leurs chaînes de valeur. Document parlementaire, Chambre, 2020–2021, n° 55-1903/001. 
[https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1903/55K1903001.pdf] (haettu 18.10.2021). 
17 Smit et al. 2020. 
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mukaan 75,37 % yrityskyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että EU:n tasoinen sääntely 

ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvästä yleisestä due diligence -velvoitteesta voisi 

hyödyttää yrityksiä lainsäädännön harmonisoinnin kautta.18 Oikeuskomissaari Didier 

Reynders ilmoitti keväällä 2020, että komissio sitoutuu laatimaan ehdotuksen due 

diligence- velvoitteeseen perustuvaksi yritysvastuulainsäädännöksi.19 

Lainsäädäntöehdotuksen tulisi valmistua vuoden 2021 aikana.20 Yhtenä viimeisimpänä 

kehitysaskeleena voidaan mainita Euroopan parlamentin 10.03.2021 hyväksymä 

päätöslauselma suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 

vastuuvelvollisuudesta.21 Kyseisen päätöslauselman liitteeksi on lisätty direktiivisuositus. 

Kaiken tämän perusteella tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevaisuudessa Suomessakin 

kenties tullaan säätämään laki, joka asettaa yrityksille velvoitteen noudattaa asianmukaista 

huolellisuutta toimintansa negatiivisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten 

selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.22 

Yritysvastuu on siis kovaa vauhtia oikeudellistumassa.23 Yritysvastuu on perinteisesti ollut 

sääntelemätöntä tai heikosti säänneltyä, mutta viime vuosina sitä on alettu yhä enenevässä 

 
18 Smit et al. 2020, s. 142. 
19 Politico: Corporate responsibility for supply chains: which framework for the EU? 
[https://www.politico.eu/event/csr-for-supply-chains/] (haettu 18.10.2021). Komissio on lisäksi tehnyt 
sustainable corporate governance -aloitteen, jota koskeva palautejakso päättyi 8 helmikuuta 2021. Aloitteen 
tiedot löytyvät osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance (haettu 18.10.2021). 
20 Tällä hetkellä lainsäädäntöehdotus on komissiossa käsiteltävänä. Paine saada ehdotus valmiiksi on kova, 
sillä se on jo kertaalleen myöhästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Jos EU:n tasolla ehdotusta ei saada 
aikaiseksi ja äänestettyä läpi, uhkana on se, että yksittäiset jäsenvaltiot ryhtyvät säätämään omia 
yritysvastuulakejaan. EU:n tasoinen sääntely olisi toivottavampaa, sillä se tasoittaa kilpailuolosuhteita 
unionin sisämarkkinoilla. 
21 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Tässä täytyy huomata, että kyse on 
ainoastaan päätöslauselmasta ja suosituksista. Mitään lopullista ja sitovaa ei EU:ssa ole vielä päätetty.  
22 Lain säätämistä ei kuitenkaan voida pitää täysin varmana, sillä lainsäädäntöprosessi on kokonaisuudessaan 
erittäin poliittinen. Yritysvastuuta koskeva lainsäädäntöehdotus herättää varmasti myös vastustusta, jolloin 
lopulta voidaan joutua tekemään kompromisseja lainsäädännön suhteen. Esimerkiksi Ranskassa loi vigilance 
aiheutti kovaa poliittista vääntöä, joka huipentui siihen, että 120 kansanedustajaa kyseenalaistivat 
lakialoitteen perustuslainmukaisuuden ja veivät asian Ranskan perustuslakineuvoston ratkaistavaksi. 
Perustuslakineuvosto lopulta katsoi, ettei lakialoite kokonaisuudessaan ole perustuslainvastainen. 
Ainoastaan muutamista kohdista lakialoitteessa jouduttiin luopumaan. Ks. Cossart – Chaplier – Beau de 
Lomenie 2017, s. 318; Conseil constitutionnel: Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017. Toisaalta lain 
säätämistä voidaan puoltaa esimerkiksi kansainvälisillä ihmisoikeusvelvoitteilla. Esimerkiksi Australia 
perusteli Modern Slavery Actin säätämistä viittaamalla kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ks. Modern 
Slavery Act 2018 No. 153, 2018; Modern Slavery Bill 2018, Explanatory memorandum, s. 26–32. 
23 Oikeudellistumisella tarkoitetaan muun muassa oikeudellisen sääntelyn määrällistä kasvua ja sen 
ulottumista uusille elämänalueille. Käsitteestä tarkemmin ks. Kekkonen 2013, s. 143–145. Yritysvastuun 
oikeudellistumisesta ihmisoikeuksien näkökulmasta ks. Bright – Marx – Pineau – Wouters 2020, s. 671–673. 
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määrin sääntelemään oikeudellisesti sitovin säännöksin. Sääntelyn puuttuessa tai sen 

ollessa pirstaleista, oikeudenkäynneissä on usein riidelty siitä, onko emoyhtiöllä ylipäätään 

minkäänlaista vastuuta tytäryhtiöidensä, alihankkijoidensa tai liikekumppaniensa 

toiminnasta. Ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan due diligence -velvoitteen yleistyessä 

emoyhtiöiden oikeudelliseen vastuuseen liittyvät kysymykset selkiytyisivät. 

Oikeudenkäynneissä siirryttäisiin pohtimaan oikeudellisen vastuun olemassaolon sijasta 

sitä, onko due diligence -velvoitetta on rikottu vai ei.24 Yritykset eivät voisi enää yhtä 

helposti kuin aiemmin paeta arvoketjussa ilmenneitä ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksia 

oikeushenkilöllisyyden ja osakkeenomistajan rajoitetun vastuun taakse. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset, tutkielman tavoite ja metodit 
 
1.2.1 Tutkielman aihe  
 
Tutkielmani aiheena on yritysvastuulaki ja siihen mahdollisesti liitettävä 

vahingonkorvausvastuu. Yritysvastuulailla en viittaa mihinkään tiettyyn yksittäiseen 

olemassa olevaan lakiin, vaan käytän sitä pikemminkin yleisenä käsitteenä. 

Yritysvastuulaille ei ole mitään virallista määritelmää ja sitä käytetään kirjallisuudessa eri 

merkityksissä, mutta esimerkiksi Salminen ja Rajavuori ovat määritelleet sen kansalliseksi 

instrumentiksi, jonka ”tarkoituksena on saada yritykset tunnistamaan ja hallinnoimaan 

ylikansallisten arvoketjujensa ihmisoikeus-, ympäristö- ja muita riskejä”.25 Tässä 

merkityksessä yritysvastuulaeilla tarkoitetaan tiettyä kansallisten lakien joukkoa. 

Esimerkiksi Ranskan loi vigilance, Britannian Modern Slavery Act ja Suomessa ehkä 

tulevaisuudessa säädettävä yritysvastuulaki niputetaan kaikki saman yritysvastuulaki-

käsitteen alle. Selkeyden ja tutkielmani käsitteellisen loogisuuden vuoksi tarkennan tätä 

määritelmää hieman. Määrittelen yritysvastuulain laiksi, jossa yrityksille asetetaan 

kokonaisvaltainen velvollisuus noudattaa asianmukaista huolellisuutta toimintansa 

negatiivisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi 

(huolellisuusvelvoite, mandatory environmental and human rights due diligence, duty of 

vigilance).26 Tällainen yritysvastuulaki voisi esimerkiksi Suomessa perustua EU:n direktiiviin 

 
24 Bueno – Bright 2020, s. 812. 
25 Salminen – Rajavuori 2019, s. 399. 
26 Tämän määritelmän mukaan esimerkiksi Britannian Modern Slavery Act ei ole tässä tutkielmassa 
tarkoittamani yritysvastuulaki, sillä se sääntelee ainoastaan ihmiskauppaa, orjuutta ja pakkotyötä. 
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(voidaan puhua EU:n yritysvastuudirektiivistä) tai puhtaasti kansalliseen lakialoitteeseen. 

Yritysvastuulaki voidaan säätää joko erillisenä lakina tai se voidaan sijoittaa osaksi muuta 

lainsäädäntöä.  

Pyrin tutkielmassani käsittelemään yritysvastuulakia yleisemmin siten, ettei kyse ole 

nimenomaan jonkin tietyn maan lainsäädännöstä. Tällainen näkökulma on antoisa, sillä 

kuten aiemmassa kappaleessa mainitsin, yritysvastuulakia ollaan tällä hetkellä 

valmistelemassa sekä EU:ssa että kansallisella tasolla useissa eri maissa. Tämän takia tarve 

yksittäisten maiden oikeusjärjestykset ylittävälle kansainvälisemmälle tutkimukselle on 

todellinen.  

Tarkastelen tutkielmassani mahdollisesti säädettävää yritysvastuulakia keskittyen sen 

aineellisten säädösten noudattamisen tehostamiseksi säädettävään 

vahingonkorvausvastuuseen. Pyrkimyksenäni on arvioida vahingonkorvausvastuuta 

keinona edistää yritysvastuulain tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden määrittelemiseksi 

voidaan hakea johtoa Ranskasta, jossa loi vigilancen esitöissä mainitaan pyrkimys laittaa 

monikansalliset yhtiöt vastuuseen toiminnastaan, jotta saataisiin vältettyä tragediat 

Ranskassa sekä ulkomailla ja korvattua ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten uhreille 

aiheutuneet vahingot.27 Nämä ovat juuri niitä lainsäädännöllisiä tavoitteita, joiden 

toteutumista pyrin tutkielmassani arvioimaan. Pohdin siis tutkielmassani sitä, miten 

vahingonkorvausvastuu edistää yritysvastuulain tavoitteiden toteutumista eli yhtäältä 

ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisyä (preventiota) ja toisaalta loukkauksista 

aiheutuneiden vahinkojen korvaamista uhreille. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millainen preventiivinen vaikutus yritysvastuulakiin liitetyllä 

vahingonkorvausvastuulla on ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten suhteen? 

 
Käyttämäni määritelmän mukaan yritysvastuulaki asettaa yrityksille nimenomaan kokonaisvaltaisesti 
velvollisuuden ottaa toiminnassaan huomioon ihmiskaupan, orjuuden ja pakkotyön lisäksi muutkin 
ihmisoikeus- ja ympäristöriskit. 
27 Assemblée nationale: Proposition de loi n° 2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre, s. 4. 
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2. Onko joitain sellaisia seikkoja, jotka estävät oikeuksiin pääsyn siinäkin 

tapauksessa, että yrityksille on asetettu vahingonkorvausvastuu 

huolellisuusvelvoitteen noudattamisen laiminlyönnistä? 

3. Mitä vahingonkorvausvastuuta säädettäessä tulisi ottaa huomioon, jotta sen 

avulla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin ehkäisemään ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkauksia sekä takaamaan oikeuden saatavuus vahingonkärsijöille? 

 

1.2.2 Oikeuspoliittinen tutkimus 
 
Tutkielmani voidaan luokitella oikeuspoliittiseksi tutkimukseksi. Tämä tarkoittaa 

tutkimusta, ”jolla on pyrkimys tai kyky vaikuttaa oikeuspoliittiseen päätöksentekoon, 

lainvalmisteluun, suunnitteluun, linjausten muotoiluihin tai käytäntöihin”.28 

Oikeuspoliittisessa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan yhteiskunnallisten tavoitteiden 

saavuttamista oikeuden kautta.29 Tällainen tutkimus poikkeaa puhtaasta lainopillisesta 

tutkimuksesta, jossa keskitytään oikeusnormien analysointiin nimenomaan oikeudellisesta 

näkökulmasta. Perinteisesti oikeustieteilijät ovat jossain määrin vierastaneet 

yhteiskuntatieteellistä lähestymistapaa tutkimuksessaan, sillä sellaisen tutkimuksen on 

katsottu kuuluvan yhteiskuntatieteilijöille. On puhuttu siitä, että oikeustietelijöiden tulisi 

pysyä omalla kaistallaan ja keskittyä oikeusnormien tulkintaan ja systematisointiin eli juuri 

siihen, minkä he parhaiten osaavat.30 Tällainen ajattelutapa on kuitenkin vuosien varrella 

muuttunut; nykyään oikeuden tutkiminen yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista on yhä 

yleisempää.31 Panu Minkkinen on jopa todennut, että lainopin valtakausi nykyaikaisessa 

tutkimusyliopistossa on ohi.32 Tilalle hän ehdottaa oikeus- ja yhteiskuntatieteellistä 

tutkimusta, jossa oikeutta tutkitaan sen yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, poliittisessa, 

historiallisessa ja kulttuurisessa kokonaiskontekstissaan. 

Ymmärrän hyvin oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen esille nostamisen, sillä 

käytännössä oikeus ja yhteiskunta ovat molemminpuolisessa vuorovaikutussuhteessa 

 
28 Ervasti 2011a, s. 86. 
29 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 19. 
30 Ervasti 2011a, s. 74. 
31 Ibid. 
32 Minkkinen 2017, s. 921–922. 
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keskenään.33 Juuri tähän vuorovaikutussuhteeseen perustuu oikeus- ja 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mielekkyys. Oikeuden ja yhteiskunnan välisten 

sidosten takia oikeutta ei aina ole järkevää käsitellä tyhjiössä. Oikeudellahan on aina 

tavoitteena vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi tämän tutkielman aiheena 

olevalla yritysvastuulainsäädännöllä pyritään saamaan yritykset toimimaan 

vastuullisemmin kannustamalla yrityksiä ottamaan huomioon niiden toiminnan ympäristö- 

ja ihmisoikeusriskit. Lainsäädäntö voidaan siis nähdä keinona toteuttaa yhteiskunnallisia 

tavoitteita.34 

Oikeuspoliittisen tutkimuksen tarve on lisääntynyt, sillä länsimaissa on ruvettu käyttämään 

yhä enemmän tutkimustietoa lainsäädännön tukena.35 Oikeudellista sääntelyä ei voida 

pitää itseisarvona, vaan sen on oltava parannus verrattuna sääntelemättömään 

tilanteeseen.36 Ennen kuin lainsäädäntöä aletaan valmistelemaan, siitä saatetaan teettää 

mittaviakin tutkimuksia sen vaikutusten arvioimiseksi.37 Tutkimus on tarpeen, sillä 

toisinaan laeilla saavutetaan ainoastaan puutteellisesti niille asetetut tavoitteet.38 

Tutkielmani tavoitteena on tuottaa tutkimusta oikeuspoliittisen päätöksenteon tueksi, sillä 

lainsäädännön sisältö on riippuvainen siitä tiedosta, mitä lainsäätäjillä kulloinkin on 

käytettävissä.39 Tutkielmani pyrkii nimenomaan arvioimaan vahingonkorvausvastuun 

potentiaalia keinona edistää yritysvastuulainsäädännön tavoitteiden toteutumista sekä 

esittämään de lege ferenda -tyyppisiä ehdotuksia vahingonkorvausvastuun 

sääntelemiseksi, jotta sääntelyn avulla pystyttäisiin saavuttamaan mahdollisimman hyvin 

sille asetetut tavoitteet. Tämän lisäksi tutkimuksella on myös oikeuspoliittista 

päätöksentekoa legitimoiva vaikutus.40 Lainsäädäntötoimiin ryhtyminen on paremmin 

perusteltavissa, jos sen tueksi on saatavilla tieteellistä tutkimusta.  

 

 
33 Aarnio 1988, s. 15–16. 
34 Tällainen näkemys on suosittu varsinkin ekonomistien keskuudessa. Ekonomistit näkevät lait kannustimena 
ihmisten, yritysten ja muiden organisaatioiden käyttäytymisen muokkaamiseen. Ks. Cooter – Ulen 2016, s. 9. 
35 Ervasti 2011a, s. 88. 
36 Määttä 2019, s. 514. 
37 Esimerkkinä voidaan mainita huolellisuusvelvoitteeseen perustuvan yritysvastuulainsäädäntö, josta on 
teetetty laaja selvitys sekä Suomen että EU:n tasolla. Ks. Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young 
Oy) 2020 sekä Smit et al. 2020. Ernst & Youngin teettämässä tutkimuksessa ei kuitenkaan sinänsä tarkasteltu 
lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia, vaan pikemminkin sitä, millainen yritysvastuulaki voisi Suomessa olla. 
38 Ervasti 1998, s. 379. 
39 Häyhä 1997, s. 17. 
40 Ervasti 2011a, s. 87. 
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1.2.3 Oikeustaloustiede 
 
Hyödynnän tutkielmassani oikeuspoliittisen tutkimusotteen tukena erityisesti 

oikeustaloustiedettä. Oikeustaloustiede voidaan luokitella oikeuden monitieteeksi tai 

yleistieteeksi, ja se tutkii oikeuden vaikutusta talouden toimintaan sekä oikeusnormien 

taloudellista tehokkuutta.41 Tarkasteltaessa sääntelyä oikeustaloustieteellisestä 

näkökulmasta, esiin nousevat sekä normatiiviset että deskriptiiviset kysymykset. 

Deskriptiivinen oikeustaloustiede keskittyy sääntelyn vaikutuksiin, kun taas normatiivisessa 

oikeustaloustieteessä ollaan kiinnostuneita sääntelyn sosiaalisesta toivottavuudesta.42 

Keskityn tutkielmassani lähinnä deskriptiiviseen oikeustaloustieteeseen siten, että tutkin 

muun muassa vahingonkorvausvastuun, oikeudenkäyntikulujen ja 

todistustaakkasääntöjen vaikutusta sekä vahingonaiheuttajan että vahingonkärsijän 

toimintaan. Oikeustaloustiede tarjoaa kehikon lainsäädännön vaikutusten arvioimiseksi, ja 

juuri sen takia oikeustaloustieteen hyödyntäminen tutkielmassani on hyvinkin perusteltua. 

Oikeustaloustieteessä – ja taloustieteessä yleensäkin – rationaalisen valinnan teoria on 

keskeisessä asemassa.43 Teorian taustalla on ajatus siitä, että kukin markkinatoimija on 

rationaalinen ja pyrkii toiminnassaan maksimoimaan jotakin.44 Eri markkinatoimijat 

maksimoivat eri asioita: yritykset maksimoivat voittoa45, poliitikot maksimoivat omaa ja 

puolueensa kannatusta, kuluttajat maksimoivat tavarasta tai palvelusta itselleen 

saamaansa hyötyä ja hyväntekeväisyysjärjestöt maksimoivat yhteiskunnan heikoimmassa 

asemassa olevien sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Markkinatoimijoiden 

rationaalisuus on juuri se, mikä mahdollistaa heidän toiminnan ohjauksen 

lainsäädännöllisin keinoin.46 Rationaalisen valinnan teorian keskeisestä asemasta 

huolimatta sitä ei ole kuitenkaan omaksuttu aivan kritiikittä. Esimerkiksi Kahneman ja 

Tversky ovat tuoneet esille hypoteettisen markkinatoimijan ja käytännön markkinatoimijan 

välisen eron. Heidän mukaansa markkinatoimijoiden käytös eroaa käytännössä liian paljon 

 
41 Hirvonen 2011, s. 28–29.  
42 Shavell 2004, s. 1. 
43 Määttä 2009, s. 66. 
44 Cooter – Ulen 2016, s. 12. 
45 Yritysten voitonmaksimointi saa tukea lainsäädännöstä. Esimerkiksi Suomen osakeyhtiölain 
(21.7.2006/624) toiminnan tarkoitusta koskevan 1 luvun 5 §:n mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on 
tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. 
46 Shavell 2004, s. 1. 
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taloustieteellisten teorioiden taustalla olevasta hypoteettisesta rationaalisesta 

käyttäytymisestä, minkä takia rationaalisesta käyttäytymisestä poikkeamista ei voida 

sivuuttaa satunnaisena virheenä.47 Rationaalisen valinnan teoriaa on kritisoinut myös 

Thaler, jonka mukaan perinteinen taloustieteellinen malli kuluttajien käyttäytymisestä, 

joka perustuu käsitykseen kuluttajista robottimaisina ekspertteinä, on huono ennustamaan 

keskivertokuluttajan toimintaa markkinoilla.48 Rationaalisen valinnan teorian kritiikki on 

sittemmin johtanut käyttäytymistaloustieteen (behavioural economics) ja 

käyttäytymisoikeustaloustieteen (behavioural law and economics) syntyyn.49  

Taloustieteilijöiden erimielisyys rationaalisen valinnan teorian soveltuvuudesta on hyvä 

esimerkki siitä, miksi oikeustaloustieteessä on lukuisia eri koulukuntia. Pyrin itse kuitenkin 

välttämään sitoutumista juuri johonkin tiettyyn koulukuntaan. Sen sijaan käytän 

tutkielmassani eklektistä lähestymistapaa soveltamalla parhaaksi katsomiani argumentteja 

ja menetelmiä riippumatta siitä, minkä koulukunnan keskuudessa ne ovat suosittuja.50  

 

1.2.4 Oikeuden saatavuus 
 
Kiinnitän tutkimuksessani huomiota myös oikeuden saatavuuteen. Tämä on keskeistä 

varsinkin oikeuspoliittisessa tutkimuksessa siksi, että oikeus toteutuu materiaalisen 

oikeuden sijasta nimenomaan menettelyiden kautta.51  Toisinaan näennäisesti 

oikeudenmukainen lainsäädäntö ei johda toivottuun tulokseen prosessuaalisten seikkojen, 

kuten todistustaakkasäännösten tai kalliiden oikeudenkäyntikulujen takia. Tällaisissa 

tilanteissa ero formaalin oikeuden (law in books) ja tosiasiallisten oikeudellisten 

käytäntöjen (law in action) välillä korostuu.52 Nämä menettelylliset epäkohdat syövät 

lainsäädännön vaikuttavuutta tekemällä siitä osittain tai jopa kokonaan tehottoman. 

Tutkielmani aiheen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että yritysvastuulain tavoitteet eivät 

toteudu täysimääräisesti, mikäli vahingonkorvausvastuu ei käytännössä aktualisoidu. 

 

 
47 Kahneman – Tversky 1986 s, 252. 
48 Thaler 1980, s. 58. 
49 Cooter – Ulen 2016, s. 50. Psykologisesta oikeustaloustieteestä enemmän ks. Korobkin – Ulen 2000.  
50 Määttä 2009, s. 7. 
51 Ervo 2005, s. 95. 
52 Formaalin oikeuden ja tosiasiallisten oikeudellisten käytäntöjen välisestä erottelusta ks. Pound 1910. 
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1.3 Tutkielman rakenne ja rajaukset 
 
Käsittelen tutkielmassani yritysvastuulakia nimenomaan siihen liitettävän 

vahingonkorvausvastuun kannalta. Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan ole ainoa keino 

tehostaa yritysvastuulain täytäntöönpanoa, vaan sen ohella tai sijasta voidaan hyödyntää 

myös hallinnollisia sanktioita, viranomaisvalvontaa sekä rikosoikeudellista vastuuta.53 

Nämä muut keinot yritysvastuulain noudattamisen tehostamiseksi on rajattu tutkielmani 

ulkopuolelle, sillä niiden kaikkien tarpeeksi syvällinen käsittely ei ole mahdollista pro gradu 

-tutkielman laajuisessa työssä. Luon niihin kuitenkin lyhyen yleiskatsauksen luvussa 2. 

Lisäksi erilaiset epäviralliset sanktiot, kuten name and shame, on rajattu tutkielmani 

ulkopuolelle.54 

Luvussa 2 taustoitan tutkielmaani käsittelemällä sitä, millainen huolellisuusvelvoitteeseen 

perustuva yritysvastuulaki voisi olla. Luku on tutkielmani kannalta tärkeä, sillä 

tutkimuskysymykseni perustuu juuri tällaiseen lakiin liitetyn vahingonkorvauksen 

tehokkuuteen. Kun kyseessä on laki, jota ollaan vasta säätämässä useissa eri maissa sekä 

EU:n tasolla, on hyvä tuoda esiin muutamia huomioita lain mahdollisesta sisällöstä, jottei 

lukijalle jää epäselvyyttä siitä, millainen yritysvastuulaki voisi olla. Kuten luvussa 1.2.1 

mainitsin, yritysvastuulaista puhuttaessa en viittaa mihinkään tiettyyn yksittäiseen 

olemassa olevaan lakiin, vaan käytän sitä pikemminkin yleisenä käsitteenä kuvaamaan 

lakia, jossa yrityksille asetetaan kokonaisvaltainen velvollisuus noudattaa asianmukaista 

huolellisuutta toimintansa negatiivisten ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten 

selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Pyrin kuvaamaan yritysvastuulain mahdollista sisältöä 

sekä Ranskan loi vigilancen että yritysten huolellisuusvelvoitetta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman avulla.55 

Luvuissa 3 ja 4 vahingonkorvausvastuuta käsitellään erityisesti oikeustaloustieteellisestä 

näkökulmasta. Kolmannessa luvussa pyrin taustoittamaan vahingonkorvausvastuun 

oikeustaloustieteellistä analyysiä luomalla teoreettisen viitekehyksen yritysvastuulakiin 

 
53 Oikeudellisen täytäntöönpanon keinosta ks. esimerkiksi Smit et al. 2020, s. 134–140 sekä Helminen, Alenius 
– Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 79–93. 
54 Tarkemmin name and shame -sanktiosta, ks. Skeel 2001. Tätä sanktiota voivat käyttää useat eri tahot, kuten 
esimerkiksi yksityishenkilöt, viranomaiset, kansalaisjärjestöt tai muut yritykset. 
55 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). 
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liitettävän vahingonkorvausvastuun preventiivisen vaikutuksen käsittelylle. Neljännessä 

luvussa pyrin tarkemmin analysoimaan vahingonkorvausvastuun mahdollista preventiivistä 

vaikutusta ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten osalta. Pohdin erilaisia vaihtoehtoja 

korvausvastuuseen liittyen ja niiden vaikutuksia rationaalisten markkinatoimijoiden 

toimintaan. Pohdin myös keinoja tehostaa korvausvastuun mahdollista preventiivistä 

vaikutusta sekä esitän joitakin de lege ferenda -kannanottoja. Rajaan lainsäädännön 

preventiivisen vaikutuksen tarkastelemisen koskemaan ainoastaan 

vahingonkorvausvastuuta, vaikka muillakin seikoilla voisi olla vastaavanlainen 

kannustinfunktio. Esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksista mahdollisesti 

aiheutuvilla mediakohuilla voi olla vaikutusta yritysten toimintaedellytyksiin, sillä yrityksen 

maine voi parhaimmillaan olla yritystoiminnan kannalta ratkaiseva reunaehto.56 Luvuissa 3 

ja 4 vahingonkorvausvastuuta tarkastellaan lähes yksinomaan sen preventiivisen 

vaikutuksen kautta. En käsittele tutkielmassani korvausvastuun – ja ylipäänsä sääntelyn – 

vaikutusta yritysten kilpailukykyyn verrattuna kevyemmin säänneltyihin yrityksiin. Olen 

rajannut myös sääntelyn kustannustehokkuuskysymykset tutkielmani ulkopuolelle.57 

Luvussa 5 käsittelen mahdollisia access to justice -ongelmia, jotka saattavat aktualisoitua 

vahingon tapahtumisen jälkeen. Tässä luvussa fokus on siis selvästi vahingon tapahtumisen 

jälkeisessä ajassa, toisin kuin luvuissa 3 ja 4, joissa keskitytään pikemminkin 

vahingonkorvauksen preventiiviseen vaikutukseen. Esitän tässäkin osassa de lege ferenda 

-kannanottoja oikeuden saatavuuden parantamiseksi. Luku 5 linkittyy lukuihin 3 ja 4, sillä 

oikeuksiin pääsyn esteet vaikuttavat siihen, millainen preventiivinen vaikutus 

vahingonkorvausvastuulla on ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten suhteen. 

Vahingonkärsijän heikot mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa murentavat lainsäädännön 

tehokkuutta tekemällä korvausvastuun uhasta yhä epäuskottavamman. 

 

 

 
56 HE 109/2005 vp, s. 36. 
57 Yritysvastuusääntelyn kustannustehokkuudesta sekä vaikutuksesta kilpailykykytekijöihin ks. esimerkiksi 
Sykes 2012, Keitner 2012 ja Stiglitz 2011. Sykes, Keitner ja Stiglitz ovat kirjoituksissaan käsitelleet 
Yhdysvalloissa vuonna 1789 säädetyn ATS:n (Alien Tort Statute) kustannuksia ja vaikutuksia yhdysvaltalaisten 
yritysten kilpailukykyyn. Yhtäältä Sykesin ja toisaalta Keitnerin ja Stiglitzin näkemykset havainnollistavat hyvin 
sitä, ettei ATS:n kaltaisen yritysvastuusääntelyn yhteiskunnallisesta toivottavuudesta ole täyttä konsensusta. 
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2 Yleiskuvaus yritysvastuulaista 
 
2.1 Tavoitteena arvoketjujen oikeudellinen hallinta 
 
Ennen yritysvastuulain tarkempaa käsittelyä on syytä ymmärtää, miksi kyseinen laki on 

nykyään tarpeellinen. Lain taustalla on globalisoitunut talous, jossa kauppa tapahtuu yhä 

enenevässä määrin arvoketjuissa.58 1800-luvulla tapahtunut kuljetustekniikoiden kehitys 

sekä 1900-luvun uusien viestintätekniikoiden esiinmarssi ovat muun ohella johtaneet 

kaupan ja tuotannon pirstaloitumiseen sekä organisatorisesti että maantieteellisesti.59 

Rautateiden ja höyrylaivojen hyödyntäminen mahdollisti jopa maailmanlaajuisen jakelun, 

kun taas viestintätekniikan kehitys mahdollisti tuotannon ohjaamisen toiselta puolelta 

maapalloa.60 Kaupan ja tuotannon globalisoituminen on johtanut tilanteeseen, jossa yhden 

tuotteen, kuten urheilukengän tai älypuhelimen, valmistus voi tapahtua jopa usealla eri 

maanosalla.61 

Edellä mainitun kehityksen myötä arvoketjun johtoyritykset pystyvät keskittymään niihin 

toimintoihin, jotka luovat eniten arvoa yritykselle, ulkoistaen samalla vähemmän arvoa 

tuottavat toiminnot muille toimijoille.62 Kun tuotantoa ulkoistetaan toiselle puolelle 

maailmaa, ulkoistavilla yrityksillä saattaa olla helppo sulkea silmänsä tuotannon 

epäkohdilta. Varsinkin kehittyvissä maissa on kamppailtu paljon esimerkiksi 

lapsityövoiman, huonojen tai olemattomien palkkojen, vaarallisten työolosuhteiden sekä 

kohtuuttoman pitkien työpäivien kanssa. Näissä maissa työntekijöillä ei välttämättä ole 

kovinkaan paljon oikeuksia, eivätkä he pysty luottamaan siihen, että heidän oikeusturvansa 

toteutuu asianmukaisesti tuomioistuinmenettelyssä. Lisäksi arvoketjun johtoyrityksen ei 

perinteisesti ole katsottu olevan vastuussa siitä, miten sen ulkoistama tuotanto ulkomailla 

toteutetaan. 

 
58 Käytän tässä tutkielmassa käsitettä arvoketju (value chain), vaikka toisinaan kuulee puhuttavan myös 
toimitusketjusta (supply chain). Käsitteet eivät tarkoita täsmälleen samaa, vaikka ne ovatkin hyvin lähellä 
toisiaan. On hyvä huomata, että näitä käsitteitä käytetään vaihtelevasti eri kirjoissa, artikkeleissa ja muussa 
kirjallisessa materiaalissa. 
59 Kaupan ja tuotannon kehityksestä tarkemmin ks. Salminen – Rajavuori 2019, s. 388–391. 
60 Salminen – Rajavuori 2019, s. 389. 
61 Urheilukenkien ja mobiililaitteiden valmistuksesta tarkemmin ks. Locke 2013, s. 4–8. Ks. myös Rivoli 2009. 
Rivoli seuraa kirjassaan T-paidan elinkaarta yhdysvaltalaiselta puuvillapellolta Kiinan tehtaisiin, 
yhdysvaltalaisille kuluttajamarkkinoille ja käytetyn tavaran kauppapaikalle Afrikkaan. 
62 Salminen – Rajavuori 2019, s. 389. Yrityksille eniten arvoa tuottavilla toiminnoilla voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi markkinointia, tuotekehitystä sekä immateriaalioikeuksien hallintaa. 
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Yritysvastuulaki vastaa juuri näihin ongelmiin. Sen voidaan katsoa täyttävän eräänlaista 

sääntelyvajetta liittyen monikansallisten yritysten vastuuseen muualla arvoketjussa 

tapahtuneista ihmisoikeus- ja ympäristöloukkauksista. Kun kehittyvissä maissa ei ole 

pystytty riittävästi puuttumaan tuotannon epäkohtiin, huomio on kääntynyt arvoketjujen 

johtoyrityksiin. Näillä yrityksillä on johtava rooli koko arvoketjun organisoinnissa, mistä 

johtuen nämä yritykset voivat vaikuttaa paljon siihen, miten tuotanto arvoketjussa 

järjestetään.63 Arvoketjun johtoyrityksellä on kenties parhaat mahdollisuudet hallita 

arvoketjua, minkä takia lainsäätäjät ovat viime vuosina kiinnostuneet monikansallisten 

yritysten sääntelystä ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten vähentämiseksi.  

Seuraavissa kappaleissa käsittelen yritysvastuulakia, jolla pyritään puuttumaan edellä 

mainittuihin ongelmiin. Käytän käsittelyn pohjana Euroopan parlamentin 10.03.2021 

hyväksymää päätöslauselmaa suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta 

ja vastuuvelvollisuudesta.64 

 

2.2 Yritysvastuulain soveltamisala 
 
Yritysvastuulain käsittely voidaan aloittaa soveltamisalasta. Tarkastelen tässä luvussa 

erilaisia vaihtoehtoja siitä, millaiseen joukkoon yrityksiä yritysvastuulaki voisi mahdollisesti 

soveltua. EU:n teettämässä huolellisuusvelvoitetta koskevassa tutkimuksessa 

päällimmäisenä nostetaan esiin kysymys siitä, rajataanko laki koskemaan ainoastaan 

tietyillä toimialoilla toimivia yrityksiä.65 Tietyillä toimialoilla tapahtuva liiketoiminta on 

luonnollisesti riskialttiimpaa kuin toisilla, joten tältä osin soveltamisalan rajaaminen voisi 

olla perusteltua. Esimerkiksi konfliktimineraaleja EU:n alueelle tuovien yritysten toimintaa 

säännellään konfliktimineraaliasetuksessa, sillä kyseinen toiminta on niin riskialtista, että 

sitä on katsottu tarpeelliseksi säännellä erikseen.66 Sääntelyn rajoittaminen koskemaan 

ainoastaan tiettyjä toimialoja ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta, sillä se aiheuttaa 

 
63 Locke 2013, s. 8. 
64 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Päätöslauselman lopussa on suositus 
huolellisuusvelvoitetta koskevaksi direktiiviksi. 
65 Smit et al. 2020, s.253. 
66 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin 
tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, 
niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta. EUVL 
L 130, 19.5.2017, s. 1–20. 
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rajanveto-ongelmia ja pienentää yritysvastuulain kattavuutta.67 Riskinä on myös se, että 

yritykset siirtävät toimintaansa niille toimialoille, joita ei säännellä samalla tavalla.68 

Toisena vaihtoehtona EU:n teettämässä tutkimuksessa mainitaan lain ulottaminen 

koskemaan horisontaalisesti kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta.69 Mikäli aivan kaikkia 

yrityksiä koskevaa huolellisuusvelvoitetta ei koettaisi järkeväksi, soveltamisalaa voidaan 

rajoittaa yrityksen koon mukaan. Käytännössä suurin osa yritysvastuulaeista soveltuu 

ainoastaan tietyt taloudelliset kriteerit täyttäviin suuriin yrityksiin.70 Kriteerit voidaan 

määritellä vaikkapa taseen loppusumman, liikevaihdon tai henkilöstön määrän avulla.71 

Esimerkiksi Ranskan loi vigilance soveltuu ainoastaan yrityksiin, jotka työllistävät kahden 

peräkkäisen tilikauden lopussa vähintään 5000 työntekijää (tytäryhtiöt mukaan lukien) ja 

joiden kotipaikka on Ranskan alueella sekä yrityksiin, jotka työllistävät kahden peräkkäisen 

tilikauden lopussa vähintään 10 000 työntekijää (tytäryhtiöt mukaan lukien) ja joiden 

kotipaikka on Ranskan alueella tai ulkomailla.72 UK Modern Slavery Act sen sijaan koskee 

vain yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää tietyn kynnyksen.73  

Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan ehdottanut, että EU:n yritysvastuulaki 

soveltuisi 1) ”suuriin yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 

ovat sijoittautuneet unionin alueelle”, 2) ”julkisesti noteerattuihin pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin sekä suuririskisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin” ja 3) ”sellaisiin suuriin 

yrityksiin, julkisesti noteerattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä suuririskisillä aloilla 

toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joihin sovelletaan kolmannen maan 

lainsäädäntöä ja jotka eivät ole sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun ne toimivat 

sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai tarjoten palveluja”.74  

 
67 Soveltamisalan rajaamisesta koskemaan tiettyjä toimialoja tarkemmin ks. Helminen, Alenius – Walta – 
Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 76–79. 
68 Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 74. 
69 Smit et al. 2020, s. 253. 
70 Salminen – Rajavuori 2019, s. 405. 
71 Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 72. 
72 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, Article 1. 
73 UK Modern Slavery Act 2015 c. 30, Section 54. 
74 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Soveltamisala määritellään liitteenä 
olevan direktiivisuosituksen 2 artiklassa. 
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Euroopan parlamentin päätöslauselmassa suositellaan siten melko laajaa soveltamisalaa. 

Pienet ja keskisuuret yritykset jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ne eivät ole julkisesti noteerattuja eikä niiden toiminnan katsota 

sisältävän suurta riskiä. Tämä on perusteltua muun muassa siksi, että pienenkin yrityksen 

toiminnalla voi olla negatiivisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia, jos yritys esimerkiksi 

harjoittaa mineraalien maahantuontia sellaisilta alueilta, joissa ihmisoikeuksien ja 

ympäristön kunnioittaminen toteutuu huonosti.75 Päätöslauselmassa kuitenkin 

suositellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevia erityistoimenpiteitä, kuten neuvonantoa 

sekä yrityksiä tukevaa unionin ohjelmien mukaista rahoitustukea.76 Tämä tulee pienille ja 

keskisuurille yrityksille tarpeeseen, sillä yritysvastuulain noudattamisesta aiheutuvat 

kustannukset voivat muodostua näille yrityksille ongelmalliseksi.77 Soveltamisalaa voitaisiin 

toki myös muokata siten, että tietyt yritysvastuudirektiivin säännökset koskisivat 

ainoastaan suuria yrityksiä. Lisäksi pienille ja keskisuurille yrityksille asetettavat 

velvollisuudet voisivat olla kevyempiä.78 Tästä päättäminen edellyttäisi tarkempaa 

selvitystä yritysvastuulaista. Lain tulee olla tehokas, jolloin sen noudattamisesta saatava 

hyöty ylittää yrityksille koituvista ylimääräisistä kustannuksista aiheutuvan haitan. 

Huomattavaa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa on myös se, että siinä suositellaan 

soveltamisalan ulottamista myös yrityksiin, joihin sovelletaan EU:n ulkopuolisen maan 

lainsäädäntöä ja jotka eivät ole sijoittautuneet unionin alueelle. Pelkästään tavaroiden 

myyminen tai palvelujen tarjoaminen EU:n sisämarkkinoilla olisi riittävä peruste 

yritysvastuulain soveltamiselle. 

Soveltamisalan määrittely tulee olemaan suuressa roolissa oikeusvarmuuden ja lain 

noudattamisen valvomisen kannalta. Emme vielä tiedä, millainen EU:n 

yritysvastuudirektiivin lopullinen soveltamisala tulee olemaan, mutta sen täytyy 

ehdottomasti olla tarpeeksi tarkka. Yritysten keskuudessa ei saa syntyä epäselvyyttä siitä, 

 
75 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: The Corporate Responsibility to Respect 
Human Rights: An Interpretive Guide, 2012, s. 20. 
76 Päätöslauselman liitteenä olevan direktiivisuosituksen 15 artikla. 
77 Varsinkin asiantuntijoiden konsultointi, yrityksen sisäiset prosessit ja koulutus sekä näistä aiheutunut 
ylimääräinen työtaakka voivat olla pienille yrityksille rahallisesti ja ajankäytöllisesti hankalaa. Ks. Helminen, 
Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 96. 
78 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: The Corporate Responsibility to Respect 
Human Rights: An Interpretive Guide, 2012, s. 20. 
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ovatko he lain soveltamisalan piirissä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää varsinkin 

”suuririskisten yritysten” määrittelyyn. 

 

2.3 Huolellisuusvelvoite 
 

2.3.1 Määritelmä ja luonne lainsäädäntöinstrumenttina 
 
Huolellisuusvelvoitteella (environmental and human rights due diligence, duty of vigilance) 

tarkoitetaan yritysten velvollisuutta huolellisesti toimien ottaa selvää ympäristö- ja 

ihmisoikeusvaikutuksista toiminnassaan ja arvoketjuissaan.79 Huolellisuusvelvoite voidaan 

nähdä prosessina, joka koostuu seuraavista elementeistä: 

1) Yritystoiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten selvittäminen; 

2) Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen negatiivisten vaikutusten 

lieventämiseksi tai poistamiseksi; 

3) Toimenpiteiden tehokkuuden seuraaminen; ja 

4) Tiedottaminen siitä, miten yritykset ovat puuttuneet toimintansa negatiivisiin 

ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksiin.80 

Huolellisuusvelvoitteessa on kyse eräänlaisesta säännellystä autonomiasta (regulated 

autonomy), jossa yritysten toimintaa säännellään epäsuorasti velvoittamalla yritykset 

luomaan itsesääntelymekanismeja, joiden avulla pystytään puuttumaan yritystoiminnan 

haittavaikutuksiin.81 Voidaan puhua myös refleksiivisestä oikeudesta.82 Tavoitteena ei ole 

siis ole asettaa yrityksiä vastuuseen kaikista ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksista, vaan 

luoda tarvittavat mekanismit, joiden puitteissa yritykset voivat toimia vapaasti. Yritykset 

toki joutuisivat yritysvastuulain nojalla vastuuseen niistä haittavaikutuksista, jotka olisi 

voitu ehkäistä huolellisuusvelvoitteen asianmukaisella toteuttamisella. Tässä yhteydessä 

täytyy huomata, että huolellisuusvelvoite koskisi yrityksen johdon sijasta yritystä itseään 

oikeushenkilönä.83 

 

 
79 Smit et al. 2020, s. 250. 
80 Ibid. 
81 Wen 2016, s. 342. 
82 Refleksiivisestä oikeudesta enemmän ks. Teubner 1983 ja Zumbansen 2008. 
83 Smit et al. 2020, s. 259. 
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2.3.2 Huolellisuusvelvoitteen sisältö 
 
Ranskassa huolellisuusvelvoite on implementoitu lainsäädäntöön asettamalla yrityksille 

velvollisuus laatia huolellisuussuunnitelma (plan de vigilance).84 Suunnitelman tulee 

sisältää tarvittavat toimenpiteet riskien tunnistamiseksi ja yhtiön toiminnasta johtuvien 

ihmisoikeuksien, perusvapauksien, ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön 

vakavien loukkausten estämiseksi. Euroopan parlamentin periaatepäätöksen liitteenä 

olevan direktiivisuosituksen 4 artiklassa puhutaan sen sijaan 

huolellisuusvelvoitestrategiasta, joka on sisällöltään jossain määrin sama kuin Ranskan loi 

vigilancen huolellisuussuunnitelma.85 Direktiivisuosituksen 4 artiklan mukaan 

”jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset toteuttavat 

toimivan huolellisuusvelvoiteprosessin toimintansa ja liikesuhteidensa ihmisoikeuksiin, 

ympäristöön ja hyvään hallintotapaan kohdistuvien mahdollisten tai todellisten 

haittavaikutusten osalta”. Yritysten tulisi direktiivisuosituksen nojalla laatia 

huolellisuusvelvoitestrategia, jossa otetaan huomioon muun muassa edellä kappaleessa 

2.3.1 mainitut huolellisuusvelvoiteprosessin elementit. Yritysten on täsmennettävä 

toiminnassaan ja liikesuhteissaan esiintyvät mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 

ihmisoikeuksille, ympäristölle tai hyvälle hallintotavalle (4 artiklan i-alakohta) sekä 

kartoitettava arvoketjunsa ja julkistettava arvoketjua koskevat merkitykselliset tiedot (4 

artiklan ii-alakohta). Lisäksi yritysten on ryhdyttävä kaikkiin oikeasuhtaisiin ja 

tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin toimintansa negatiivisten vaikutuksen poistamiseksi, 

estämiseksi tai lieventämiseksi (4 artiklan iii-alakohta). Edelleen yritysten on laadittava 

priorisointistrategia siltä varalta, ettei yritys pysty puuttumaan kaikkiin haittavaikutuksiin 

samanaikaisesti (4 artiklan iv-alakohta). 

Direktiivisuosituksen mukaisen huolellisuusvelvoitteen osalta on tärkeää huomata, että 

velvoite ulotetaan tarvittaessa koskemaan yritystä itseään, yrityksen tytäryhtiöitä sekä 

 
84 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, Article 1. 
85 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Huolellisuusvelvoitestrategian ja 
Ranskan huolellisuussuunnitelman välillä on nyanssieroja, mutta pääidea on sama: yritysten on laadittava 
suunnitelma ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. 
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toimittajia, alihankkijoita ja liikekumppaneita arvoketjussa.86 Yritykset eivät siis voi 

tarkastella ainoastaan omaa toimintaansa, vaan myös tytäryhtiöiden, toimittajien ja 

muiden liikekumppanien kautta harjoitetun toiminnan vaikutukset tulee selvittää. Tämä on 

toki ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta tärkeää, mutta rajanveto velvoitteen 

ulottuvuuden osalta tulee olemaan käytännössä vaikeata. Arvoketjut voivat olla 

maantieteellisesti ja organisatorisesti hyvinkin sirpaloituneita verkostoja, joten lienee 

kohtuutonta olettaa yritysten olevan perillä kaikesta arvoketjuissaan tapahtuvasta 

toiminnasta.  

 

2.3.3 Läpinäkyvyys ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 
Läpinäkyvyyttä on suosittu lainsäädäntöinstrumenttina ja lainsäädännön tehosteena yhä 

enenevässä määrin. Esimerkkinä tästä toimii muiden kuin taloudellisten tietojen 

julkistamista koskeva direktiivi.87 Vaikka läpinäkyvyys ei yksinään riitä, sitä on pidetty lähes 

välttämättömänä lisänä huolellisuusvelvoitteen tehokkaalle toteutumiselle, sillä 

läpinäkyvyyden puute voi aiheuttaa sen, että velvoitetta toteutetaan ainoastaan 

pinnallisesti.88 Läpinäkyvyys on otettu huomioon myös Euroopan parlamentin 

huolellisuusvelvoitetta koskevassa direktiivisuosituksessa. Huolellisuusstrategiaa 

laadittaessa ja toteutettaessa yritysten on käytävä ”vilpittömässä mielessä tehokkaista, 

merkityksellisiä ja tietoon perustuvia keskusteluja asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa” (5 

artikla). Yritysten on julkaistava kyseinen strategia ja tiedotettava siitä (6 artikla). Edelleen 

yritysten on luotava ”valitusmekanismi, jonka avulla mikä tahansa sidosryhmä voi tuoda 

esille kohtuulliset huolensa ihmisoikeuksiin, ympäristöön tai hyvään hallintotapaan 

kohdistuvan mahdollisen tai todellisen haittavaikutuksen olemassaolosta” (9 artikla). 

 
86 Esimerkiksi direktiivisuosituksen 4 artiklan 8 kohdan mukaan yritysten tulee varmistaa, että niiden 
liikesuhteissa otetaan käyttöön ja toteutetaan huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia toimintaperiaatteita. 
87 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston 
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin 
taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta. EUVL L 330, 15.11.2014, 
s. 1–9. Komissio on 21.4.2021 esittänyt taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin muuttamista 
muun muassa laajentamalla soveltamisalaa ja lisäämällä yksityiskohtaisempia julkistamisvaatimuksia. Ks. 
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 
2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards 
corporate sustainability reporting, 21.4.2021, COM(2021) 189 final. 
88 Landau 2019, s. 237. 
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Läpinäkyvyys on tehokas lisä lainsäädäntöön siksi, että se antaa sidosryhmille paremman 

mahdollisuuden valvoa yritysten toimintaa ja huolellisuusvelvoitteen noudattamista.89 

Sidosryhmien merkitystä on korostettu varsinkin Ranskassa, jossa loi vigilancen 

täytäntöönpanokeinot – kuten virallinen huomautus säännösten noudattamisesta, 

tuomioistuimelle esitettävä vaatimus yrityksen velvoittamisesta noudattamaan 

huolellisuusvelvoitetta sekä vahingonkorvausvastuu – ovat käytettävissä kaikille niille 

sidosryhmille, joiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin yrityksen huolellisuusvelvoitteen 

noudattamatta jättäminen vaikuttaa.90 Täytäntöönpanokeinot eivät ole käytännössä 

jääneet tyhjäksi kirjaimeksi, sillä sidosryhmät ovat aktiivisesti valvoneet yritysten 

toimintaa. Esimerkiksi tammikuussa 2020 yhteensä 14 ranskalaista kansalaisjärjestöä ja 

paikallisviranomaista haastoivat öljy- ja kaasuyhtiö Totalin oikeuteen siitä, että Total ei ollut 

huolellisuussuunnitelmassaan (plan de vigilance) käsitellyt päästöjen vähentämistä 

tarpeeksi yksityiskohtaisesti.91 Lisäksi kansalaisjärjestöjen ja paikallisviranomaisten 

mukaan Total oli jäljessä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista. Kansalaisjärjestö Sherpan 

johtaja Sandra Cossartin mukaan kyseessä on Ranskan ensimmäinen ilmastoa koskeva 

oikeudenkäynti yksityistä yritystä vastaan.92 Cossartin mukaan oikeudenkäynnillä pyritään 

muuttamaan yrityksen strategiaa kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. 

Edellä mainitusta esimerkistä käy hyvin ilmi, että läpinäkyvyyden avulla sidosryhmät, kuten 

esimerkiksi kansalaisjärjestöt, voivat ottaa hyvinkin suuren roolin yritysten 

huolellisuusvelvoitteen toteuttamisen valvonnassa. Sidosryhmät voivat tarkastella 

yritysten huolellisuusstrategioita ja tehdä niistä tarvittavia huomautuksia tai jopa nostaa 

kanteita sekä auttaa ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten uhreja oikeudenkäynneissä 

keräämällä todisteita. 93 

 

 

 
89 Wen 2016, s. 348. 
90 Beau de Loménie – Cossart 2017, s. 5. 
91 The Guardian: French NGOs and local authorities take court action against Total. 27.01.2020. 
[https://www.theguardian.com/world/2020/jan/27/french-ngos-and-local-authorities-take-court-action-
against-total] (haettu 18.10.2021). 
92 Ibid. 
93 Beau de Loménie – Cossart 2017, s. 5. Varsinkin todisteiden kerääminen voi olla ympäristö- ja 
ihmisoikeusloukkausten uhreille merkityksellistä, sillä heidän on toisinaan vaikea täyttää todistustaakan 
asettamat vaatimukset. 



 20 

2.3.4 Sääntelyn avoimuus ja tulkinnanvaraisuus 
 
Huolellisuusvelvoitetta koskeva sääntely on joustavaa, minkä takia useat säännökset ovat 

hyvin tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi liikesuhteiden, toimittajan, alihankkijan ja arvoketjun 

määritelmät Euroopan parlamentin direktiivisuosituksen 3 artiklassa jättävät tilaa erilaisille 

tulkinnoille. Kyseisiä käsitteitä käytetään direktiivisuosituksessa useassa kohdassa ja ne 

liitetään osaksi konkreettisia velvoitteita. Esimerkiksi 4 artiklan 7 kohdan mukaan yritysten 

huolellisuusvelvoiteprosessi ulottuu myös yrityksen arvoketjuun ja 8 kohdan mukaan 

yritysten on varmistettava, että niiden liikesuhteet ottavat toiminnassaan huomioon 

ympäristön, ihmisoikeudet ja hyvän hallintotavan. Nämä ovat konkreettisia velvoitteita, 

joiden laiminlyönnistä yrityksille voi koitua jopa vahingonkorvausvastuu.  

Lisäksi ne konkreettiset keinot, joilla yritys käytännössä ottaa selvää tai puuttuu 

toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksiin, ovat suurimmilta osin pimennossa. 

Direktiivisuosituksesta löytyy kuitenkin hieman konkreettisia esimerkkejä 4 artiklan 8 

kohdasta, jonka mukaan yritykset voivat huolehtia ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 

hallintotavan kunnioittamisesta liikesuhteissaan esimerkiksi puitesopimuksilla, 

sopimuslausekkeilla94, käytännesääntöjen hyväksymisellä tai sertifioitujen ja 

riippumattomien tarkastusten avulla. Huolellisuusvelvoitteen sisältöä voidaan pyrkiä 

valaisemaan myös yritysten tähän mennessä käyttöön ottamien toimintatapojen avulla.95 

Toimiviksi koettujen käytäntöjen jakaminen yritysten kesken olisi kaikille hyödyllistä. 

Inspiraatiota voidaan hakea myös muiden maiden lainsäädännöstä, kuten Hollannin 

lapsityövoiman käyttöä koskevasta laista, jonka mukaan yritykset voivat ostaa tuotteita tai 

palveluilta vain sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat vakuuttaneet, etteivät ne käytä 

lapsityövoimaa.96 Loppujen lopuksi huolellisuusvelvoitteen tarkka sisältö jäänee Euroopan 

komission julkaisemien ohjeiden sekä oikeuskäytännön varaan.97 Alussa oikeudellista 

epävarmuutta esiintyy luultavasti paljonkin, mikä on tietenkin erittäin ongelmallista, mutta 

 
94 Sopimukseen voidaan esimerkiksi lisätä lauseke, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat toiminnassaan 
kunnioittamaan ympäristöä ja ihmisoikeuksia. Sopimuslausekkeen rikkominen johtaisi sopimussakkoon, 
jolloin sopimusosapuolilla olisi parempi intressi olla rikkomatta sopimusta. 
95 Esimerkiksi McCorquodale, Smit, Neely ja Brooks ovat artikkeliaan varten tehneet empiiristä tutkimusta 
yritysten käyttöön ottamista keinoista yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutusten selvittämiseksi ja niihin 
puuttumiseksi. Ks. McCorquodale – Smit – Neely – Brooks 2017. 
96 Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 99. 
97 Huolellisuusvelvoitetta koskevan direktiivisuosituksen 14 artiklan mukaan komissio julkaisee ei-sitovia 
ohjeita siitä, miten yritykset voivat parhaiten täyttää direktiivin asettamat vaatimukset. 
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ajan myötä komission ohjeiden ja oikeuskäytännön tulisi pystyä valaisemaan tarkemmin 

yrityksiltä vaadittavaa huolellisuutta. 

Yhtäältä joustava sääntely voi heikentää huolellisuusvelvoitteen tehokkuutta, mutta 

toisaalta se ottaa paremmin huomioon erilaisten yritysten tarpeet ja antaa yrityksille 

enemmän liikkumatilaa velvoitteiden täyttämisen suhteen.98 Mikäli yrityksille halutaan 

antaa vapaat kädet toteuttaa huolellisuusvelvoitetta niiden parhaaksi katsomallaan tavalla, 

täytyy väistämättä tehdä uhrauksia lain säännösten tarkkarajaisuuden ja lain soveltamisen 

yhdenmukaisuuden kustannuksella.99 Toisena vaihtoehtona olisi huolellisuusvelvoitteen 

sisällön kirjoittaminen mahdollisimman tarkkarajaisesti siten, että sen soveltamisessa ei ole 

juurikaan tulkinnanvaraa. Tämä kuitenkin tekisi laista jäykän ja saattaisi johtaa yksittäisissä 

soveltamistapauksissa huonoihin lopputuloksiin, kun soveltamisessa ei jätetä tilaa yritysten 

yksilöllisten tarpeiden huomioimiselle. Näkisin lainsäädännön joustavuuden ehdottomasti 

parempana vaihtoehtona kasuistiselle sääntelytavalle.100 

 

2.4 Oikeudellinen täytäntöönpano 
 
2.4.1 Hallinnolliset seuraamukset 
 
Yritysvastuulain asianmukaisen toteutumisen kannalta oikeudellisella täytäntöönpanolla 

on erittäin suuri rooli. Ilman tehokasta täytäntöönpanoa yritysvastuulain potentiaali 

ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten vähentämisessä olisi paljon pienempi.101 

Täytäntöönpanokeinot on kuitenkin mitoitettava oikein. Euroopan parlamentin 

huolellisuusvelvoitetta koskevan direktiivisuosituksen 18 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 

on säädettävä oikeasuhteisista seuraamuksista, joita sovelletaan direktiivin mukaisesti 

annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia sekä varoittavia, ja niissä on otettava huomioon rikkomusten vakavuus ja 

toistuvuus. 

 
98 Landau 2019, s. 356–236. 
99 Wen 2016, s. 352. 
100 Sääntelyn joustavuutta puoltaa myös se, että joustavuus on tunnistettu keskeisenä periaatteena 
innovaatiotoiminnan kannalta. Ks. Salminen et al. 2020, s. 21. 
101 Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 99. 
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Direktiivisuosituksissa mainitut seuraamukset voidaan jakaa hallinnollisiin seuraamuksiin 

sekä yksityisoikeudellisiin seuraamuksiin. Hallinnollisina seuraamuksina mainitaan 18 

artiklassa 1) sakko, joka lasketaan yrityksen liikevaihdon perusteella, 2) yrityksen 

sulkeminen tilapäisesti tai pysyvästi julkisten hankintojen, valtiontuen, julkisten 

tukijärjestelyjen ja lainojen ulkopuolelle, 3) hyödykkeiden takavarikointi ja 4) muut 

aiheelliset hallinnolliset seuraamukset. Direktiivisuosituksessa hallinnollisia seuraamuksia 

ei siis luetella tyhjentäväksi, vaan jäsenvaltioille annetaan vapaus säätää muitakin kuin 

direktiivisuosituksessa mainittuja seuraamuksia. Seuraamusten tulee kuitenkin täyttää 

tehokkuuden, oikeasuhteisuuden ja varoittavuuden vaatimukset. 

Hallinnollisista seuraamuksista kenties mielenkiintoisin on sakko. Ranskassa 

yritysvastuulakiin (loi vigilance) yritettiin alun perin liittää maksimissaan kymmenen 

miljoonan euron suuruinen sakko, mutta perustuslakineuvosto (Conseil constitutionnel) 

totesi sakon olevan perustuslain vastainen.102 Perustuslakineuvoston mukaan sakko olisi 

ristiriidassa laillisuusperiaatteen (principe de légalité des délits et des peines) kanssa, sillä 

laissa käytetyt termit ja käsitteet ovat niin avoimia ja epätäsmällisiä, ettei 

huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä voida sanktioida sakolla.103 Mielenkiintoista tässä on 

se, miten yhtenäisesti mahdollinen EU:n yritysvastuudirektiivi todellisuudessa 

implementoitaisiin eri jäsenmaissa. Vaarana on se, että direktiivin nojalla annetun 

yritysvastuulainsäädännön oikeudelliset täytäntöönpanokeinot vaihtelisivat jäsenmaiden 

välillä. Ranskassa sakkoa otetaan tuskin käyttöön silloinkaan, jos EU päätyy hyväksymään 

yritysvastuudirektiivin. Sakko on jo kertaalleen todettu perustuslain vastaiseksi eikä 

Euroopan parlamentin huolellisuusvelvoitetta koskevan direktiiviluonnoksen 18 artiklan 

sanamuoto velvoita jäsenmaita ottamaan sakkoa käyttöön.104 

 

 

 

 
102 Conseil constitutionnel: Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017. Ratkaisun 22 kohta. 
103 Ks. edellä mainitun perustuslakineuvoston ratkaisun kohdat 5–14. 
104 Artikla velvoittaa (”jäsenvaltioiden on säädettävä”) jäsenvaltiot säätämään oikeasuhteisista 
seuraamuksista. Kuitenkin artiklan mukaan ”kansalliset viranomaiset voivat [korostus lisätty] erityisesti 
määrätä oikeasuhteisia sakkoja”. Tämä sanamuoto ei velvoittane jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sakkoa 
lainsäädännön noudattamisen tehostamiseksi, vaan sakko mainitaan pikemminkin esimerkinomaisesti 
yhtenä vaihtoehtona muiden keinojen joukossa. 
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2.4.2 Yksityisoikeudelliset seuraamukset 
 
Mahdollisina yksityisoikeudellisina seuraamuksina huolellisuusvelvoitteen noudattamisen 

tehostamiseksi voidaan mainita muun muassa vahingonkorvausvastuu sekä 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuten kieltotuomiot tai määräykset, joilla yritys voidaan 

pakottaa lopettamaan haitallinen toiminta.105 Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole 

ensisijaisia, sillä haittavaikutusten ilmetessä yritysten tulisi ensin itse huolehtia 

korjaamisprosessista. Tämä ilmenee Euroopan parlamentin huolellisuusvelvoitetta 

koskevan direktiivisuosituksen 10 artiklasta, jonka mukaan haittavaikutuksen aiheuttaneen 

tai siihen myötävaikuttaneen yrityksen on osallistuttava haittavaikutuksen 

korjaamisprosessiin. Artiklan mukaan korjaava toimenpide voi koostua ”taloudellisesta tai 

muusta kuin taloudellisesta korvauksesta, palauttamisesta, julkisesta anteeksipyynnöstä, 

ennalleen saattamisesta, kuntouttamisesta tai myötävaikuttamisesta tutkintaan”. 

Korjaavasta toimenpiteestä päätettäisiin asianomaisia sidosryhmiä kuullen. 

Mikäli korjaamisprosessissa yritykset, sidosryhmät ja vahingonkärsijät eivät pääse 

keskenään ymmärrykseen, sidosryhmät ja vahingonkärsijät joutuvat turvautumaan 

yksityisoikeudelliseen täytäntöönpanoon nostamalla kanteen tuomioistuimessa. Euroopan 

parlamentin direktiivisuosituksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on 

käytössä vastuujärjestelmä, jonka perusteella yritykset voidaan asettaa vastuuseen tai 

velvoittaa korjaaviin toimenpiteisiin ihmisoikeuksiin, ympäristöön tai hyvään 

hallintotapaan kohdistuvien haittavaikutusten korvaamiseksi. Edellytyksenä vastuulle 

asetetaan se, että yritys tai sen määräysvallassa oleva yhtiö on aiheuttanut haitan tai 

myötävaikuttanut haitan aiheutumiseen joko teoin tai laiminlyönnein. Laiminlyöntinä 

voidaan pitää esimerkiksi sitä, että yritys ei ole asianmukaisesti toteuttanut 

huolellisuusvelvoitettaan. Esimerkiksi Ranskassa huolellisuusvelvoitteen nähdään 

asettavan yrityksille menettelysäännöt (standard of conduct), joiden vastainen toiminta 

merkitsee yritysten lakiin perustuvien velvollisuuksien rikkomista.106 

Direktiivisuosituksessa vahingonkorvausvastuu nähtävästi ulotettaneen koskemaan myös 

sellaisia vahinkoja, jotka yrityksen liikekumppanit tai muut arvoketjussa olevat yritykset 

 
105 Smit et al. 2020, s. 257–258. 
106 Cossart – Chaplier – Beau de Loménie 2017, s. 321. 
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ovat aiheuttaneet, mikäli vahinko olisi ollut ehkäistävissä huolellisuusvelvoitteen 

asianmukaisella toteuttamisella. Tämä olisi laajin mahdollinen variaatio siitä, miten pitkälle 

vahingonkorvausvastuu huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista 

ulottuisi. Toinen mahdollisuus olisi rajata vahingonkorvausvastuun ulottuvuus 

pienemmäksi kuin itse huolellisuusvelvoite siten, että yritys olisi vastuussa ainoastaan 

yrityksen itsensä tai sen määräysvallassa olevien yritysten aiheuttamista vahingoista.107 Voi 

olla, että EU:n lopulliseen yritysvastuudirektiiviin – mikäli sellainen saadaan aikaiseksi – on 

otettu edellä mainittu lievennys yritysten vahingonkorvausvastuuseen. Yritysvastuun 

oikeudellinen sääntely ja varsinkin vahingonkorvausvastuu herättävät paljon mielipiteitä ja 

erimielisyyttä politiikassa, joten lainsäädäntöprosessi ei varmasti tule olemaan helppo. 

Kompromisseilta ei todennäköisesti tulla välttymään. 

 

2.4.3 Valvonta 
 
Hallinnollisten ja yksityisoikeudellisten seuraamusten lisäksi yritysvastuulain 

noudattamista voidaan tehostaa viranomaisvalvonnalla. Euroopan parlamentin 

huolellisuusvelvoitetta koskevan direktiivisuosituksen 12 artiklan mukaan kunkin 

jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi kansallinen viranomainen, joka vastaa 

huolellisuusvelvoitteen soveltamisen valvonnasta ja huolellisuusvelvoitetta koskevien 

parhaiden käytäntöjen levittämisestä. Suomessa valvonta voidaan antaa yhdelle tai 

useammalle jo olemassa olevalle viranomaiselle taikka valvontaa varten voidaan luoda 

kokonaan uusi viranomainen. Saloranta on artikkelissaan puoltanut uuden viranomaisen, 

yritysvastuuvaltuutetun (corporate responsibility ombudsman), luomista.108 

Samankaltaiseen ratkaisuun on päädytty Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja Australiassa.109 

Direktiivisuosituksen 12 artiklasta ei käy ilmi tarkemmin, millaisia toimivaltuuksia 

huolellisuusvelvoitteen noudattamista valvovalle viranomaiselle tulisi antaa, joten 

jäsenvaltioilla olisi tässä kohtaa vapaus päättää toimintavaltuutuksista itse. Keskeisinä 

toimintavaltuutuksina voidaan mainita esimerkiksi mahdollisuus suorittaa tarkastuksia 

 
107 Helminen, Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 79. 
108 Saloranta 2021.  
109 Smit et al. 2020, s. 258. Kyseisissä maissa luotiin ”Modern Slavery Commissioner” Modern Slavery Actin 
noudattamisen valvomiseksi. 
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yrityksen tiloissa sekä tehdä yritykselle tietopyyntöjä.110 Valvovan viranomaisen tulisi 

lisäksi antaa yrityksille ohjeistusta huolellisuusvelvoitteen asianmukaisen noudattamisen 

varmistamiseksi. Viranomaisen toimivallasta säädettäessä tulisi pitää huolta ennen kaikkea 

siitä, että toimivalta on tarkasti rajattu ja se perustuu lakiin. Huolellisuusvelvoitteen 

noudattamista valvovalla viranomaisella olisi hyvä olla selkeä mandaatti itsenäiseen 

toimintaan tehokkaine toimintavaltuuksineen.111 

Viranomaisvalvonnasta säädettäessä on otettava huomioon sääntelyn kustannukset, sillä 

lisääntynyt viranomaisvalvonta voi aiheuttaa merkittäviä rahallisia kuluja valtiolle.112 Uutta 

lainsäädäntöä ei kuitenkaan voida automaattisesti tyrmätä lisääntyneiden kustannuksien 

perusteella, sillä kustannuksista huolimatta lainsäädäntö voi täyttää kaldor-hicks-

tehokkuuden kriteerit.113 Yhteiskunnalle koituva hyöty vähentyneiden ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkausten muodossa voisi periaatteessa kompensoida viranomaisten 

lisääntyneet valvontakustannukset.114 Käytännössä ongelmalliseksi voi kuitenkin 

muodostua hyötyjen arvottaminen, sillä yhteiskunnalle koituvat hyödyt eivät ole suoraan 

mitattavissa rahassa.115 Lisäksi viranomaisvalvonnan ja ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkausten välistä korrelaatiota on hyvin vaikea määrittää. Tästä huolimatta 

toivon, että lainvalmistelun yhteydessä teetetään tutkimuksia viranomaisvalvonnan 

kustannuksista sekä peilataan näitä kustannuksia valvonnasta saatavaan hyötyyn. 

Ideaalitilanteessa lainsäädäntö on kustannustehokas, jolloin sille asetetut yhteiskunnalliset 

tavoitteet saavutetaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin.116 Viranomaisille tulisi 

säätää uusia tehtäviä ainoastaan silloin, kun valvonnasta aiheutuvat kustannukset ovat 

alhaisempia kuin valvonnasta saatava hyöty.117  

 

 

 

 
110 Helminen – Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 81. 
111 Saloranta 2021, s. 122. 
112 Smit et al. 2020, s. 259. 
113 Kaldor-hicks-tehokkuudesta ks. esimerkiksi Posner 2014, s. 14–17. 
114 Kaldor-hicks-tehokkuudessa relevanttia on ainoastaan kompensaation mahdollisuus. Kompensaatiota ei 
siis käytännössä tarvitse tapahtua. 
115 Voidaan puhua arvottamisongelmasta. Ks. Määttä 2009, s. 78. 
116 Määttä 2009, s. 97. 
117 Kustannus-hyötyanalyysistä syvällisemmin ks. Hahn – Hird 1991. 
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2.4.4 Rikosoikeudelliset seuraamukset 
 
Euroopan parlamentin huolellisuusvelvoitetta koskevassa direktiivisuosituksessa ei ole 

mainintaa rikosoikeudellisista seuraamuksista, joten niitä ei ainakaan toistaiseksi olla 

liittämässä EU:n yritysvastuulakiin. Lakia ei ole kuitenkaan vielä tehty lopulliseen 

muotoonsa, joten periaatteessa ovi olisi auki myös rikosoikeudellisille seuraamuksille. 

Mikäli yritysvastuulain tehostamisessa haluttaisiin käyttää rikosvastuuta, säännöksiä tulisi 

tarkastella erityisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta. Periaatteen 

mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon 

perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.118 Rikoksesta ei 

myöskään saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä laissa oli säädetty. 

Suomessa perustuslakivaliokunta on katsonut, että rikosoikeudellisesta 

laillisuusperiaatteesta on johdettavissa rikossäännösten täsmällisyysvaatimus, jonka 

mukaan säännöksen sanamuodon perusteella on kyettävä ennakoimaan, onko jokin 

toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa vai ei.119 

Kuten kappaleessa 2.3.4 todettiin, yritysvastuulain sisältämä sääntely olisi hyvin avointa ja 

tulkinnanvaraista. Sääntelyn avoimuus synnyttää paljon epäselvyyksiä lain soveltamisen 

yksityiskohdista, jolloin yritykset ja yrityksen johto saattavat tehdä päätöksiä 

epävarmuuden vallitessa. Mikäli joihinkin tällaisista päätöksistä liitettäisiin 

rikosoikeudellinen vastuu, tilanteessa on suuri riski siitä, ettei rikosvastuun perustava 

säännös ole linjassa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kanssa. Esimerkiksi Ranskan 

perustuslakineuvosto (Conseil constitutionnel) on ratkaisussaan kertaalleen jo todennut, 

että yritysvastuulain (loi vigilance) lakiluonnokseen liitetty sakko oli perustuslain vastainen 

nimenomaan laillisuusperiaatteen takia.120 Maininta sakosta jouduttiin ottamaan pois 

lopullisesta lakiehdotuksesta. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ei siten välttämättä ole 

kaikista käyttökelpoisin keino huolellisuusvelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi. 

Rikosoikeudellinen vastuu voinee tulla kyseeseen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa 

velvoitteita on rikottu erittäin selvästi. 

 
118 Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa sekä 
Suomen perustuslain 8 §:ssä. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on ihmisoikeutena niin ehdoton, ettei siitä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan mukaan saa poiketa edes sodan tai yleisen hätätilan aikana. 
119 PeVL 10/2000 vp, s. 2. 
120 Conseil constitutionnel: Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017. Ratkaisun 22 kohta. 
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3 Preventiivisen vaikutuksen teoreettinen viitekehys 
 
3.1 Vahingonkorvausoikeuden tarkoitus 
 
Ennen vahingonkorvauksen preventiivisen vaikutuksen käsittelemistä on hyvä tehdä lyhyt 

katsaus vahingonkorvausoikeuden perimmäisiin tarkoituksiin eli siihen, miksi kyseinen 

oikeudenala ylipäänsä on olemassa.  Perinteisesti vahingonkorvausoikeuden tarkoituksena 

on nähty vahingonkärsijöiden kompensoiminen.121 Tämä näkemys on helppo mieltää 

varsinkin silloin, kun vahingonkorvausoikeutta tarkastellaan oikeustieteellisestä 

näkökulmasta. Calabresi on kuitenkin katsonut, että vahingonkorvausoikeuden 

päätarkoitus on vähentää vahingoista ja niiden välttämisestä aiheutuvia kustannuksia.122 

Shavell taas näkee vahingonkorvausoikeuden todellisena tarkoituksena kannustimien 

luomisen riskialttiin toiminnan vähentämiseksi.123 Cooterin ja Ulenin mukaan tarkoituksena 

on saada vahingonaiheuttajat ja -kärsijät sisäistämään huolimattomasta toiminnasta 

aiheutuvat kustannukset.124 Vaikka Calabresi, Shavell, Cooter ja Ulen ovat muotoilleet 

sanansa eri tavalla, kaikkia näitä näkemyksiä yhdistää ajatus siitä, että 

vahingonkorvausoikeuden tarkoituksena on asettaa kannustimia markkinatoimijoille, jotta 

heidän toimintansa haittavaikutukset pysyisivät optimaalisella tasolla.125 Calabresi, Shavell, 

Cooter ja Ulen korostavat siis nimenomaan vahingonkorvauksen preventiivistä vaikutusta 

kannustimien asettamisen kautta.  

Shavell on perustellut preventiivisen vaikutuksen ensisijaisuutta kompensaatioon nähden 

esimerkiksi sillä, että kompensaatio voidaan hoitaa vakuutusten avulla verrattain vähin 

kustannuksin.126 Tämän takia vahingonkorvauksen ensisijaisena tarkoituksena tulisi 

kompensaation sijaan olla kannustimien luominen riskialttiin toiminnan vähentämiseksi. 

Shavell korostaa kannustimien lisäksi myös muita tavoitteita, kuten eräänlaisen foorumin 

 
121 Shavell 2004, s. 267–268. 
122 Calabresi 1970, s. 26–28. Calabresi on asettanut tälle päätarkoitukselle kolme alatarkoitusta: 1) vahinkojen 
määrän ja vakavuuden vähentäminen, 2) vahinkojen yhteiskunnallisten kustannusten vähentäminen sekä 3) 
vahinkojen käsittelyyn liittyvien hallinnollisten kustannusten vähentäminen. 
123 Shavell 2004, s. 268.  
124 Cooter – Ulen 2016, s. 189. Cooter ja Ulen tosin puhuvat vahingonkorvausoikeuden taloudellisesta 
tarkoituksesta (”The economic purpose of tort liability”). 
125 Preventiota vahingonkorvauksen tarkoituksena (kompensaation ohella) on korostanut myös Arlen. Ks. 
Arlen 1993, s. 1093. 
126 Shavell 1987, s. 298. 
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tarjoamista vahingonkärsijöille ja yhteiskunnalle tiettyjen tekojen paheksumiseksi.127 Myös 

tämä on omiaan tehostamaan vahingonkorvauksen preventiivistä vaikutusta. 

On kuitenkin huomattava, että prevention osalta tarkoituksena ei ole kaikkien vahinkojen 

välttäminen, vaan yhteiskunnallisten kustannusten minimointi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vahinkoja pyritään välttämään siihen pisteeseen saakka, kunnes vahingoista ja niiden 

välttämisestä aiheutuvat kustannukset ovat yhteiskunnallisesti optimaalisella tasolla. 

Tämän takia esimerkiksi autoilun kieltäminen kokonaan vahinkojen välttämiseksi ei olisi 

linjassa yhteiskunnallisen kokonaishyvinvoinnin maksimoimisen kanssa, sillä autoilusta 

saatava hyöty olisi isompi kuin vältetyistä vahingoista saatava hyöty. Kyse on pikemminkin 

siitä, miten autoilua voidaan säännellä, jotta vahinkoja ei aiheudu liikaa. Sääntelyn tulisi 

kannustaa vain niiden vahinkojen välttämiseen, joiden välttämisestä aiheutuvat 

rajakustannukset ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin vahinkojen määrän pienenemisestä 

saatava rajahyöty.128 

Prevention ja vahingonkärsijöiden kompensoinnin lisäksi vahingonkorvausoikeudella 

voidaan tavoitella myös reiluutta.129 Siitä, miten paljon lainsäädännössä tulisi antaa 

painoarvoa reiluudelle, on kuitenkin ollut erimielisyyttä. Reiluuden puolesta ovat puhuneet 

esimerkiksi Dworkin ja Epstein.130 Sen sijaan esimerkiksi Shavellin ja Kaplovin mukaan 

oikeuspolitiikassa päätökset tulisi tehdä puhtaasti hyvinvointitaloustieteen (welfare 

economics) perusteella, sillä reiluuden huomioon ottaminen voi vähentää yhteiskunnallista 

hyvinvointia (social welfare).131 Käytännössä reiluudella voi olla paljonkin merkitystä 

oikeuspolitiikassa, joten se voidaan nähdä vahingonkorvauksen yhtenä tarkoituksena 

muiden ohella. 

 
127 Ibid. 
128 Cooter – Ulen 2016, s. 201. 
129 Calabresi 1970, s. 24–26. Selvyyden vuoksi sanottakoon, että reiluudella viittaan myös 
oikeudenmukaisuuteen, vaikka ne eivät täsmälleen ole synonyymejä keskenään. 
130 Dworkin 1980 ja Epstein 1972. 
131 Ks. Shavell – Kaplov 2006. Ensimmäinen versio kirjasta julkaistiin vuonna 2002 ja se herätti paljon 
mielipiteitä. Shavellin ja Kaplovin kirjassa esittämiin ajatuksiin kohdistuvasta kritiikistä ks. Craswell 2003; 
Kornhauser 2003; Waldron 2003. Yhtenä moraalisesta näkökulmasta kontroversiaalina ehdotuksena voidaan 
mainita Landesin ja Posnerin ehdotus adoptiojärjestelmän korvaamisesta ”lapsimarkkinoilla”. Landes ja 
Posner käsittelivät kyseistä teemaa nimenomaan taloustieteellisestä näkökulmasta. Ks. Landes – Posner 
1978. 
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Kaikki kolme vahingonkorvausoikeuden tarkoitusta – kompensaatio, preventio sekä reiluus 

– vaikuttavat osaltaan huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta aiheutuvan 

vahingonkorvausvastuun taustalla. Esimerkiksi Ranskan loi vigilancen esitöissä 

kompensaatio ja preventio ovat nimenomaisesti mainittuna lain tavoitteissa.132 

Reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta sen sijaan on puhuttu paljon ympäri maailmaa 

yritysvastuun sääntelyä koskevan keskustelun yhteydessä. Kaikki nämä tavoitteet 

vaikuttavat konkreettisesti esimerkiksi siihen, millaiseksi EU:n yritysvastuudirektiivi ja sen 

rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvastuu lopulta muodostuvat.133 Tässä luvussa sekä 

neljännessä luvussa keskityn vahingonkorvausvastuun käsittelyyn kuitenkin pelkästään sen 

preventiivisen vaikutuksen näkökulmasta. Kompensaatiota ja sen saamisen esteitä 

käsitellään tarkemmin luvussa 5. 

 

3.2 Markkinahäiriöt ja ulkoisvaikutusten sisäistäminen 
 
Vahingonkorvauksen preventiivisen vaikutuksen käsittelyssä on hyvä lähteä liikkeelle 

yleisestä tasapainosta, markkinahäiriöistä ja ulkoisvaikutuksista. Yleisessä tasapainossa on 

kyse tilanteesta, jossa omaa hyötyänsä maksimoivien kuluttajien ja voittoa maksimoivien 

yritysten itsenäiset päätökset johtavat tasapainon syntymiseen kaikilla markkinoilla 

samanaikaisesti.134 Tällöin puhutaan yhteiskunnan kannalta optimaalisesta tilanteesta, 

jossa kilpailusta johtuen jokaisen tuotteen sekä palvelun rajakustannukset ja rajahyödyt 

ovat yhtä suuria. Markkinat ovat siten sekä produktiivisesti että allokatiivisesti tehokkaita. 

Yleinen tasapaino on kuitenkin teoreettinen ihannetilanne, jollaista ei käytännössä vallitse 

juuri missään. Todellisuudessa erittäin kilpailullisetkin markkinat epäonnistuvat erilaisten 

markkinahäiriöiden takia. Markkinahäiriöitä ovat epätäydellinen kilpailu, epäsymmetrinen 

informaatio, ulkoisvaikutukset sekä julkishyödykkeet.135 Tämän tutkielman aihepiirin osalta 

markkinahäiriöistä on tarpeellista perehtyä ainoastaan ulkoisvaikutuksiin.  

 
132 Assemblée nationale: Proposition de loi n° 2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre, s. 4.  
133 Toki on mahdollista, ettei vahingonkorvauksesta päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen, jolloin se 
saatetaan jättää direktiivistä pois. 
134 Cooter – Ulen 2016, s. 38. 
135 Pindyck – Rubinfeld 2013, s. 625–626. 
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Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan taloudellisen tai muun toiminnan vaikutuksia, jotka 

koskevat kolmansia osapuolia. Ulkoisvaikutukset voidaan edelleen jakaa positiivisiin ja 

negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin. Esimerkkinä positiivisesta ulkoisvaikutuksesta voidaan 

mainita koulutus, josta hyötyy sekä koulutuksen saaja että tuleva työnantaja.136 

Negatiivinen ulkoisvaikutus sen sijaan voi olla vaikkapa yritystoiminnan aiheuttamat 

päästöt tai naapurin aiheuttama melu. Negatiiviset ulkoisvaikutukset johtavat 

markkinahäiriöön siksi, että niiden aiheuttajan ei itse tarvitse maksaa ulkoisvaikutuksista. 

Tämä johtaa siihen, että negatiivisten ulkoisvaikutusten aiheuttaja toimii liian 

varomattomasti ja harjoittaa toimintaansa enemmän kuin olisi yhteiskunnallisesti 

optimaalista.137 Ulkoisvaikutuksen aiheuttajan kustannukset (private cost) koostuvat 

tuotantokustannuksista, mutta yhteiskunnalliset kustannukset (social cost) sisältävät 

tuotantokustannusten lisäksi myös ulkoisvaikutuksista aiheutuvat kustannukset.138 Toisin 

sanoen kyse on tilanteesta, jossa yksityinen intressi poikkeaa yhteiskunnallisesta 

intressistä.  

Jotta markkinat toimisivat tehokkaasti, markkinatoimijoiden olisi sisäistettävä 

ulkoisvaikutukset. Sisäistäminen tarkoittaa sitä, että markkinatoimija ottaa 

ulkoisvaikutukset huomioon toiminnassaan.139 Ulkoisvaikutuksen aiheuttajan 

kustannusten tulisi siis vastata yhteiskunnallisia kustannuksia. Jos ulkoisvaikutukset 

sisäistetään kunnolla, markkinatoimijat rajoittavat toimintaansa yhteiskunnallisesti 

optimaaliselle tasolle. Ulkoisvaikutusten sisäistämisessä voidaan turvautua pääsääntöisesti 

kahteen eri strategiaan: julkiseen sääntelyyn tai yksityisten osapuolten keskinäiseen 

neuvotteluun. Julkisen sääntelyn puolestapuhujana voidaan mainita esimerkiksi Pigou, joka 

on käsitellyt ulkoisvaikutuksia teoksessaan ”The Economics of Welfare”.140 Pigoun mukaan 

negatiiviset ulkoisvaikutukset tulisi sisäistää verotuksen avulla. Tällaista haitallisia 

ulkoisvaikutuksia aiheuttavaa toimintaa koskevaa veroa kutsutaankin pigoulaiseksi veroksi 

(pigouvian tax). Verotus pakottaisi toiminnanharjoittajan sisäistämään ulkoisvaikutukset, 

 
136 Määttä 2016, s. 34. 
137 Cooter – Ulen 2016, s. 39. 
138 Perloff 2017, s. 627. 
139 Cooter – Ulen 2016, s. 40. 
140 Pigou 1932. 
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jolloin toiminnanharjoittajan kustannukset vastaisivat yhteiskunnallisia kustannuksia. 

Tällöin toiminta olisi yhteiskunnallisesti optimaalisella tasolla.141 

Verotus on vahingonkorvausvastuun ohella epäsuora tapa säännellä ulkoisvaikutuksia.142 

Epäsuorassa sääntelyssä ulkoisvaikutuksia aiheuttavaa toimintaa ei kielletä itsessään, 

mutta sen harjoittamiselle asetetaan tiettyjä seuraamuksia, joiden on tarkoitus toimia 

kannustimena negatiivisten ulkoisvaikutusten vähentämiseksi. Suora sääntely sen sijaan 

tarkoittaa sitä, että tietty toiminta kielletään kokonaan tai sen harjoittamista rajoitetaan. 

Esimerkiksi ympäristölainsäädännössä metsänhakkuu voidaan kieltää täysin tai sitä 

voidaan rajoittaa alueilla, joissa esiintyy uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja. Lisäksi 

lainsäätäjän on mahdollista asettaa päästökiintiöitä, joiden ylittäminen ei ole sallittua.143 

Julkisesta sääntelystä poikkeavaa näkökulmaa sen sijaan on korostanut etenkin Coase 

artikkelissaan ”The Problem of Social Cost”.144 Coasen mukaan ulkoisvaikutusten 

osapuolten keskinäinen neuvottelu johtaa yhteiskunnallisesti optimaaliseen tulokseen 

riippumatta varallisuusoikeuksien kohdentumisesta, mikäli transaktiokustannuksia ei ole. 

Edellytyksenä tälle olisi varallisuusoikeuksien riittävän selkeä määrittely. Tätä kutsutaan 

Coasen teoreemaksi (Coase Theorem). Teoreeman käytännön soveltuvuutta vaikeuttaa se, 

että transaktiokustannukset eivät aina ole kovinkaan alhaiset. Transaktiokustannuksia ovat 

esimerkiksi etsimiskustannukset, sopimiskustannukset ja valvontakustannukset.145  

Coasen teoreema ei ole käytännöllinen ratkaisu useampiin ongelmiin, mutta se auttaa 

havainnollistamaan selkeästi määriteltyjen varallisuusoikeuksien merkityksen 

ulkoisvaikutusten aiheutumisen kannalta.146 Yleensä ottaen markkinahäiriöitä tapahtuu 

todennäköisesti silloin, kun kenelläkään ei ole selkeää oikeutta tiettyyn hyödykkeeseen.147 

 
141 Perloff 2017, s. 635. 
142 Perloff 2017, s. 626. 
143 Vaikka tässä ja edellisessä kappaleessa on korostettu julkista sääntelyä erotuksena yksityisten osapuolten 
keskinäisestä neuvottelusta, julkista sääntelyä voidaan käyttää myös neuvottelun tehostamiseksi. Esimerkiksi 
vahingonkorvausoikeutta ja päästökauppaa voidaan käyttää yksityisten neuvottelujen kehikkona tai 
reunaehtoina. Vahingonkorvausoikeuden osalta ks. Kaplow – Shavell 1995; Lemley 2012; Hylton 2006; Ayres 
– Talley 1995. Päästökaupan osalta ks. Hahn – Stavins 2011. 
144 Coase 1960. 
145 Coase 1960, s. 15. Etsimiskustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat oikean tahon – esimerkiksi 
vahingonkärsijän tai -aiheuttajan – löytämisestä. Sopimuskustannukset koostuvat kuluista, jotka aiheutuvat 
sopimusneuvotteluista ja sopimuksen laatimisesta. Valvontakustannukset taas aiheutuvat sopimuksen 
noudattamisen valvonnasta. Ks. myös Määttä 2016, s. 39; Cooter – Ulen 2016, s. 88. 
146 Perloff 2017, s. 641. 
147 Perloff 2017, s. 625. 
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Tällöin kukaan ei voi estää toisia hyödyntämästä tai vahingoittamasta kyseistä hyödykettä, 

jolloin ulkoisvaikutusten aiheutuminen on paljon todennäköisempää. Ongelmia saattaa 

syntyä myös silloin, kun tietty resurssi on vapaasti kaikkien saatavilla eikä kenelläkään ole 

yksinomaista oikeutta tähän resurssiin. Resurssin kuluttajat hyötyvät itse resurssin 

käyttämisestä, mutta käyttämisestä johtuvat haitat sen sijaan jakautuvat kaikkien 

resurssien käyttäjien kesken. Tämä voi johtaa ylikulutukseen, josta käytetään myös nimeä 

”yhteismaan ongelma” (tragedy of the commons).148 Käytännön esimerkkinä tästä voidaan 

mainita ilmakehä, energiavarat ja valtameret, joihin kenelläkään ei ole yksinomaista 

oikeutta. Tämä on osaltaan myötävaikuttanut ilmastonmuutokseen, energiavarojen 

ylikulutukseen, biodiversiteettikatoon sekä valtamerien saastumiseen, sillä kukaan 

yksittäinen taho ei voi estää kaikkia muita aiheuttamasta haittaa maailmamme yhteisille 

resursseille.149 

 

3.3 Huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvastuu kannustimena 
ulkoisvaikutusten sisäistämiseksi 
 
Kahden edellisen kappaleen valossa voidaan nyt selostaa, miten vahingonkorvaus 

huolellisuusvelvoitteen tehosteena voidaan hahmottaa oikeustaloustieteellisestä 

näkökulmasta. Ensinnäkin kuten kappaleessa 3.1 mainitsin, yritysvastuulakiin liitettävällä 

vahingonkorvausvastuulla voidaan nähdä tavoiteltavan preventiota, kompensaatiota ja 

reiluutta. Vahingonkorvauksen preventiivinen vaikutus perustuu ennen kaikkea 

ulkoisvaikutusten sisäistämiseen. Yritysvastuulain ja sen sisältämän huolellisuusvelvoitteen 

säätämisen yhtenä motiivina voidaan nähdä halu puuttua yritysten aiheuttamiin 

negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin, kuten esimerkiksi ympäristön saastuttamiseen ja 

arvoketjuissa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Kun yritys ei joudu vastuuseen 

tuotteensa tai palvelunsa aiheuttamasta ympäristösaasteesta, tuotteen hinnassa ei oteta 

huomioon saastuttamisen yhteiskunnallisia kustannuksia. Sama pätee esimerkiksi 

lapsityövoimalla tai huonoissa työolosuhteissa tuotettuihin vaatteisiin. Molemmissa 

tapauksissa yritys pystyy myymään tuotteitansa tai palveluitansa edullisesti jättäen 

yhteiskunnalliset kustannukset muiden kannettavaksi. Liian edulliset hinnat ja niistä 

 
148 Yhteismaan ongelmasta ja siihen liittyvistä ratkaisuista tarkemmin ks. esimerkiksi Ostrom 2015. 
149 Tähän ongelmaan on toki pyritty yhä enenevässä määrin puuttumaan esimerkiksi ympäristölainsäädännön 
avulla. 
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johtuva kuluttajien kova kysyntä johtavat siihen, että markkinoilla tuotetaan liian paljon 

sellaisia tuotteita tai palveluita, joiden yhteiskunnalliset kustannukset ovat korkeat.150 

Tällaisissa tapauksissa markkinahäiriön poistamiseksi sekä negatiivisten ulkoisvaikutusten 

sisäistämiseksi on tarve turvautua sääntelyyn. Yritysvastuulaki kaikkine 

täytäntöönpanokeinoineen voidaan nähdä välineenä, jonka avulla yritykset saadaan 

sisäistämään toimintansa negatiiviset ulkoisvaikutukset. Varsinkin vahingonkorvauksella 

on tässä keskeinen rooli. Kun yritykset ovat vastuussa vahingoista, jotka olisivat olleet 

ehkäistävissä huolellisuusvelvoitteen asianmukaisella noudattamisella, ne joutuvat itse 

kantamaan yhä suuremman osan toimintansa haitallisista kustannuksista. Tällöin jopa 

puhdasta voitonmaksimointia tavoittelevilla yrityksillä voi olla kannustin ryhtyä tarvittaviin 

toimenpiteisiin vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.151 Tässä mielessä voidaan siis sanoa, 

että vahingonkorvauksella voi olla tietynlainen yleinen preventiivinen vaikutus.152 Kun 

huolellisuusvelvoitteen noudattamisen laiminlyönnistä voi joutua vastuuseen, velvoitteen 

toteuttaminen otetaan vakavammin. Tämä lieventäisi huolia siitä, että 

huolellisuusvelvoitteen noudattaminen olisi käytännössä pelkästään raksi ruutuun -

tyyppistä toimintaa.  

Vahingonkorvausvastuun preventiivisen vaikutuksen merkitys korostuu varsinkin silloin, 

kun puhutaan vahingoista, jotka eivät ole jälkikäteen kompensoitavissa sekä vahingoista, 

joiden osalta vahingonaiheuttajia ja -kärsijöitä ei voida tarkasti yksilöidä. Tällaiset vahingot 

voivat johtua esimerkiksi ilmastonmuutoksesta sekä luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymisestä.  Näille vahingoille ei voida selvästi osoittaa vahingonaiheuttajia, sillä kyse 

on niin isoista ilmiöistä, ettei niitä voi käytännössä yksikään taho saada yksin aikaan (ellei 

ole kyse luonnon monimuotoisuuden katoamisesta hyvin pieneltä alueelta). Lisäksi ne 

vaikuttavat niin laajalla alueella, ettei vahingonkärsijöitäkään voida rajatusti yksilöidä. 

Edelleen varsinkin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen osalta vahinko on pysyvää, 

sillä eliölajeja ei voi luoda uudestaan. Kaikki tämä korostaa vahingonkorvausvastuun 

 
150 Faure 2020, s. 18. Toki nykyään kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän se, ovatko tuotteet ja palvelut tuotettu 
vastuullisesti. Olisi kuitenkin naiivia olettaa tämän johtavan itsestään siihen, että yritykset alkavat toimimaan 
vastuullisemmin. Hinta on edelleen yksi tärkeimmistä tekijöistä ostopäätöksiä tehtäessä. 
151 Cooter – Ulen 2016, s. 189–190. 
152 Vahingonkorvauksen preventiivisen vaikutuksen näyttö ei perustu ainoastaan taloustieteelliseen teoriaan, 
vaan siitä on myös empiiristä näyttöä. Esimerkiksi ympäristön saastuttamista varten säädetyn 
vahingonkorvauksen osalta ks. Alberini – Frost 2007, s. 451 ja 468–469; Sigman 2001, s. 147. 
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preventiivisen vaikutuksen merkitystä. Vahingonkorvaus asettaa yrityksille kannustimia 

noudattaa huolellisuusvelvoitetta sekä toimia ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävällä 

tavalla. Tällainen toiminta on omiaan ennaltaehkäisemään myös niitä vahinkoja, joiden 

kompensaatio vahingonkorvausoikeuden kautta olisi edellä mainituista syistä haastavaa. 

 

4. Korvausvastuun asettamat kannustimet ympäristö- ja 
ihmisoikeusloukkausten havaitsemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 
 
4.1 Kannustimet vahingonaiheuttajan ja -kärsijän näkökulmasta 
 

4.1.1 Korvausvastuun odotusarvo ja sen merkitys vahingonaiheuttajalle 
 
Edellisessä pääluvussa (luku 3) taustoitettiin vahingonkorvausvastuun 

oikeustaloustieteellistä analyysiä ja luotiin teoreettinen viitekehys huolellisuusvelvoitteen 

rikkomisesta seuraavan korvausvastuun preventiiviselle vaikutukselle. Tämä vaikutus 

perustuu vahvasti pyrkimykselle saada yritykset sisäistämään toimintansa negatiiviset 

ulkoisvaikutukset. Tässä pääluvussa (luku 4) käsittelen korvausvastuuta tarkemmin siihen 

liittyvien erityispiirteiden kautta ja pyrin arvioimaan, mitkä yksittäiset tekijät vaikuttavat 

korvausvastuun preventiiviseen vaikutukseen. 

Huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta seuraava korvausvastuu asettaa kannustimia sekä 

yrityksille että vahingonkärsijöille. Yritysten kannustimia voidaan havainnollistaa 

korvausvastuun odotusarvon avulla. Oletetaan, että yrityksen todennäköisyys joutua 

vastuuseen tehtaansa aiheuttamasta ympäristövahingosta jonakin tiettynä vuonna on 

0,01.153 Oletetaan myös, että yrityksen vastuu vahingosta olisi 100 000 euroa. Tällöin 

korvausvastuun odotusarvo (expected liability) on 1000 euroa (0,01 x 100 000 euroa). Jos 

vahingon välttämiseksi tarvittavat toimet kustantavat enemmän kuin 1000 euroa, 

yrityksellä ei ole kannustinta yrittää välttää vahingon aiheutumista.154 Mitä suurempi 

 
153 Todennäköisyys nollasta prosentista sataan mitataan asteikolla 0–1.Kyseessä on siis yhden prosentin 
todennäköisyys. 
154 Posner 2014, s. 191. Posner käyttää vastaavanlaista esimerkkiä varageneraattorin ostamisesta 
harvinaisten eteläamerikkalaisten liskojen hapensaannin suojelemiseksi sähkökatkokselta. Jos 
varageneraattorin kustannukset ovat vuodessa enemmän kuin liskojen mahdollisesta kuolemasta aiheutunut 
vahingon odotusarvo, varageneraattoria ei kannata ostaa. Odotusarvo saadaan kertomalla liskojen 
kuolemasta aiheutunut vahinko sähkökatkoksen todennäköisyydellä. 
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todennäköisyys vastuun realisoitumiselle on, sitä suuremmat kannustimet yrityksillä on 

ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.155 

Todennäköisyys joutua vastuuseen riippuu käytännössä useista eri tekijöistä, mutta tässä 

yhteydessä kiinnostavaa on erityisesti oikeudellisen sääntelyn merkitys. Yritysvastuulain 

säätämisen kenties keskeisin muutos nykytilanteeseen verrattuna on se, että yritysten 

vastuu toimintansa aiheuttamista ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksista selkiytyy ja 

laajenee huomattavasti. Yrityksille asetettava korvausvastuu huolellisuusvelvoitteen 

rikkomisesta aiheutuneista vahingoista johtaa viime kädessä siihen, että yritysten 

todennäköisyys joutua korvausvastuuseen kasvaa. Tämä osaltaan kasvattaa 

korvausvastuun odotusarvoa, mikä taas kannustaa yrityksiä ryhtymään toimenpiteisiin 

vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.156 Kun korvausvastuun odotusarvo ylittää 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, voittoa maksimoivien 

riskineutraalien tai -aversiivisten yritysten voidaan olettaa panostavan ennaltaehkäisyyn, 

sillä se on yrityksille tällaisessa tilanteessa ainoa rationaalinen vaihtoehto. 

Korvausvastuun odotusarvoon vaikuttaa esimerkiksi huolellisuusvelvoitteen laajuus, 

todistustaakka huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta sekä yritysten mahdollisuudet vedota 

huolellisuuspuolustukseen oikeudenkäynnissä.157 Näitä seikkoja käsitellään tarkemmin 

luvussa 4.2. 

 

 

 
155 Myös vahingon välttämisestä aiheutuneilla kuluilla on paljon väliä. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää 
varmistua siitä, ettei yritysvastuulain noudattamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset paisu liian 
suuriksi. Erittäin raskaat vaatimukset asettava laki voi paradoksaalisesti johtaa tilanteeseen, jossa lakia ei 
noudateta, sillä noudattamatta jättäminen on halvempaa kuin noudattaminen.  
156 Korvausvastuun odotusarvoa voidaan kasvattaa myös rangaistusluonteisen vahingonkorvauksen avulla. 
Rangaistusluonteinen vahingonkorvaus voi olla hyödyllinen instrumentti varsinkin silloin, kun yrityksen riski 
joutua vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta on alle 100 %. Tällöin korvausvastuun odotusarvoa voidaan 
kasvattaa silloinkin, kun todennäköisyys joutua vastuuseen vahingosta ei kasva. Rangaistusluonteista 
vahingonkorvausta käytetään laajemmin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa siihen suhtaudutaan 
yleensä ottaen torjuvammin. Rangaistusluonteisesta vahingonkorvauksesta (varsinkin 
oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta) tarkemmin ks. Polinsky – Shavell 1998.  
157 Huolellisuuspuolustuksella tarkoitan yrityksen mahdollisuutta vapautua vastuusta, mikäli yritys kykenee 
näyttämään toimineensa huolellisesti tai että vahinko olisi tapahtunut huolellisesta toiminnasta huolimatta. 
Ks. Helminen – Alenius – Walta – Donner (Ernst & Young Oy) 2020, s. 85. Huolellisuuspuolustusta on 
ehdotettu myös Euroopan parlamentin huolellisuusvelvoitetta koskevan päätöslauselman liitteenä olevan 
direktiivisuosituksen 19 artiklan 3 kohdassa. Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 
suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)).  
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4.1.2 Vahingonkorvauskanteen odotusarvo ja sen merkitys vahingonkärsijälle 
 
Vaikka huolellisuusvelvoite asettaa velvollisuuksia ainoastaan yrityksille, sen rikkomisesta 

seuraava korvausvastuu on omiaan asettamaan kannustimia myös vahingonkärsijöille. 

Vahingonkärsijän kannustimia voidaan havainnollistaa vahingonkorvauskanteen 

odotusarvon avulla. Lähtökohtaisesti vahingonkärsijän voidaan olettaa haastavan 

vahingonaiheuttajan oikeuteen silloin, kun hänen oikeudenkäyntikulujensa määrä on 

pienempi kuin kanteen odotusarvo (expected claim value).158 Oletetaan, että 

vahingonkärsijä on riskineutraali ja kumpikin osapuoli vastaa vain omista 

oikeudenkäyntikuluistaan riippumatta oikeudenkäynnin lopputuloksesta.159 

Vahingonkärsijä nostaa kanteen, kun PW – C > 0, eli toisin sanoen PW > C.160 P tarkoittaa 

todennäköisyyttä, jolla vahingonkärsijä voittaa oikeudenkäynnin.161 W taas tarkoittaa 

oikeudenkäynnin voittamisesta saatavaa rahakorvausta ja C oikeudenkäyntikuluja.162 Mitä 

suurempi P on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vahingonkärsijä päätyy nostamaan 

kanteen.  

Oikeudenkäynnin voittamisen todennäköisyys (P) on käytännössä usean eri muuttujan 

summa. Siihen vaikuttavat – samoin kuin edellisessä luvussa käsiteltyyn korvausvastuun 

odotusarvoon – esimerkiksi huolellisuusvelvoitteen laajuus, todistustaakka sekä 

vahingonaiheuttajien mahdollisuus vedota huolellisuuspuolustukseen. 

Vahingonkorvauskanteen odotusarvo ja korvausvastuun odotusarvo ovat siten sidoksissa 

toisiinsa. Mitä paremmat mahdollisuudet vahingonkärsijällä on saada korvausta 

nostamalla kanne, sitä suuremmaksi vahingonaiheuttajan korvausvastuun odotusarvo 

nousee. Huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta seuraava korvausvastuu kannustaa 

vahingonkärsijöitä nostamaan kanteita, mikäli he pystyvät arvioimaan, että 

 
158 Shavell 2004, s. 390. 
159 Oikeustaloustieteessä oikeudenkäyntikulujen osalta puhutaan usein englantilaisesta ja amerikkalaisesta 
säännöstä. Englantilaisen säännön mukaan häviäjä maksaa voittajan oikeudenkäyntikulut ja amerikkalaisen 
säännön mukaan kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan. Ks. Cooter – Ulen 2016, s. 388. 
160 Bone 2017, s. 148. Kyseistä kaavaa kutsutaan Landes–Posner–Gould -malliksi. Mikäli oikeudenkäynnissä 
noudatetaan englantilaista sääntöä, kaava on hieman erilainen. Englantilaisen säännön osalta ks. Määttä 
1999, s. 89. 
161 Todennäköisyys mitataan asteikolla 0–1. Tällä asteikolla esimerkiksi viidenkymmenen prosentin 
todennäköisyys olisi siis 0,5. 
162 Mallin ymmärrettävyyden vuoksi tarkoitan oikeudenkäyntikuluilla ainoastaan mahdollisia 
tuomioistuinmaksuja sekä asianajokuluja. Tosiasiassa oikeudenkäyntikulut ovat monimutkaisempi asia, sillä 
huomioon on otettava esimerkiksi vaihtoehtoiskustannukset ja henkinen stressi. 
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vahingonaiheuttaja on saattanut rikkoa huolellisuusvelvoitettaan. Lisääntynyt kanteiden 

uhka on omiaan vaikuttamaan potentiaalisten vahingonaiheuttajien toimintaan 

kannustamalla heitä ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 

 

4.2 Kannustimiin vaikuttavat tekijät 
 

4.2.1 Vahingonkorvausvastuun laajuus 
 
Vahingonkorvausvastuun laajuudella on suuri merkitys preventiiviseen vaikutukseen 

varsinkin globaalilla tasolla myös niiden yritysten osalta, jotka eivät ole velvollisia 

noudattamaan yritysvastuulakia. Vahingonkorvausvastuun laajuuden äärirajoja voidaan 

hahmotella huolellisuusvelvoitteen sisällön kautta. Laajimmillaan huolellisuusvelvoite voi 

edellyttää yrityksiä ottamaan huomioon oman toimintansa ympäristö- ja 

ihmisoikeusriskien lisäksi myös arvoketjussaan mahdollisesti piilevät riskit.163 Yritysten 

tulisi siis kiinnittää huomiota myös tytäryhtiöiden, toimittajien, alihankkijoiden sekä 

muiden liikekumppanien toimintaan.164 Lainsäätäjällä on kuitenkin huolellisuusvelvoitteen 

laajuuden suhteen paljon liikkumisvaraa, joten velvoite ottaa selvää yritystoiminnan 

ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista voidaan myös rajoittaa ainoastaan yrityksiin 

itseensä sekä näiden tytäryhtiöihin. Tällöin koko muu arvoketju jäisi velvoitteen 

ulkopuolelle. On huomattava, että vahingonkorvausvastuun ei välttämättä tarvitse vastata 

huolellisuusvelvoitteen laajuutta. Huolellisuusvelvoite voi koskea yritysten koko 

arvoketjua, mutta korvausvastuu voidaan sen sijaan rajata tytäryhtiöihin. Tällöin yrityksiä 

ei voitaisi asettaa vastuuseen esimerkiksi alihankkijansa toiminnasta, vaikka yritys olisi 

laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteen asianmukaisen toteuttamisen.165 

 
163 Koko arvoketjun kattavaa huolellisuusvelvoitetta on esimerkiksi ehdotettu Euroopan parlamentin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan direktiivisuorituksen 4 artiklan 8 kohdassa. Ks. Euroopan parlamentin 
päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). 
164 Perinteisesti yritykset ovat olleet vastuussa työntekijöidensä aiheuttamista vahingoista isännänvastuun 
perusteella. Tällainen työnantajan vastuu ei ole kuitenkaan ulottunut työnantajan itsenäisiin 
sopimuskumppaneihin. Tämä ei ole asettanut yrityksille tarpeeksi kannustimia itsenäisten 
sopimuskumppaneiden valvomiseksi, vaikka valvonta toisinaan olisi tarpeen vahingoista aiheutuvien 
yhteiskunnallisten kustannusten optimoimiseksi. Ks. Arlen – MacLeod 2005. Huolellisuusvelvoitteella ja sen 
noudattamisen laiminlyömisestä aiheutuvalla vahingonkorvausvastuulla olisi potentiaalia tämän ongelman 
lieventämiseksi. 
165 Tällaisessa tapauksessa yritysvastuulaki saattaa kuitenkin pitää sisällään muunlaisia sanktioita, kuten 
sakkoja. 
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Vahingonkorvauksen preventiivisen vaikutuksen kannalta yritysten kyky valvoa ja 

sanktioida arvoketjujensa toimijoita on keskeisessä asemassa. Korvausvastuun laajuus 

pitäisi mitoittaa nimenomaan tämän kyvyn mukaan. Korvausvastuun asettaminen 

päämiehelle, joka ei voi valvoa tai sanktioida agenttiensa toimintaa, ei todennäköisesti 

kannusta agentteja toimimaan varovaisemmin.166 Se voi jopa antaa agenteille vähemmän 

kannustimia vahinkojen ennaltaehkäisyyn.167 Vaikka huolellisuusvelvoitteen alaisen 

yrityksen ja esimerkiksi sen alihankkijan välinen suhde ei tosiasiassa ole päämies-

agenttisuhde, siinä on havaittavissa samankaltaisia elementtejä. Huolellisuusvelvoitteen 

alainen yritys saattaa joutua vastuuseen alihankkijansa aiheuttamista ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkauksista, jos yrityksen katsotaan rikkoneen huolellisuusvelvoitettaan ja 

rikkominen on ollut syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.  

Huolellisuusvelvoitteen alaisella yrityksellä on mahdollista käyttää useita eri keinoja 

arvoketjunsa valvomiseksi ja kontrolloimiseksi. Yrityksen on esimerkiksi mahdollista 

sopimusoikeudellisin keinoin vaikuttaa siihen, miten alihankkija järjestää toimintansa.168 

Osapuolet voivat sopia keskenään esimerkiksi sopimuksen täyttämiseen liittyvistä ESG-

velvoitteista ja sopimussakosta, joka aktualisoituu, jos toinen osapuoli laiminlyö näitä 

velvoitteita. Huolellisuusvelvoiteen alainen yritys voi esimerkiksi vaatia, että sen 

sopimuskumppani sitoutuu oikeudellisesti pätevällä tavalla osana sopimusta 

noudattamaan sen liiketoimintaperiaatteita (code of conduct), joihin on sisällytetty 

yksityiskohtaisempia vaatimuksia ympäristön ja ihmisoikeuksien suhteen.169 Tämän 

velvoitteen tehostamiseksi osapuolet voivat sopia tarkastusoikeudesta (audit right), jonka 

perusteella sopimusosapuolella tai kolmannella taholla on oikeus suorittaa toisen 

sopimusosapuolen toimintaan kohdistuvia tarkastuksia sopimusvelvoitteiden 

noudattamisen varmistamiseksi.170 Sopimusoikeuden lisäksi yritys voi hyödyntää 

 
166 Kraakman 2013, s. 242. Toisaalta korvausvastuu tällaisessa tilanteessa auttaa sisäistämään toiminnan 
negatiiviset ulkoisvaikutukset silloin, kun varsinainen vahingonaiheuttaja on maksukyvytön. 
Ulkoisvaikutusten sisäistämisen myötä yritystoiminnan yksityiset kustannukset saataisiin vastaamaan 
paremmin yhteiskunnallisia kustannuksia, jolloin yritykset rajoittaisivat liian riskialtista toimintaa. Ks. Shavell 
1980, s. 2–3; Kramer – Sykes 1987, s. 286. 
167 Sykes 1984, s. 1249. 
168 Arvoketjujen pirstaloituessa niitä on alettu hallinnoimaan yhä enemmän sopimusten avulla yhtiöoikeuden 
sijaan. Salminen on käyttänyt tästä ilmiöstä nimitystä ”from corporate governance to governance through 
contract”. Ks. Salminen 2019. 
169 Sharma – Kaps (DLA Piper) 2021. 
170 Ibid. Lisäksi osapuolet voivat sopia velvoitteesta antaa työntekijöille jatkuvaa koulutusta ihmisoikeuksiin 
ja ympäristöasioihin liittyen.  



 39 

yhtiöoikeudellisia keinoja arvoketjun kontrolloimiseksi. Erityisesti tytäryhtiöiden osalta 

kontrolloinnin mahdollisuus on selkeä, sillä huolellisuusvelvoitteen alaiset emoyhtiöt 

voivat käyttää suoraa yhtiöoikeudellista vaikutusvaltaa omistamassaan yrityksessä. Tämä 

on tietenkin sopimuksellisiin velvoitteisiin verrattuna varmempi tapa kontrolloida toista 

yritystä.  

Miten laajalle vahingonkorvausvastuun pitäisi sitten ulottua? Preventiivisen vaikutuksen 

osalta korvausvastuun laajuus tulisi optimoida siten, ettei vastuu ulotu niin pitkälle, ettei 

se enää toimi riittävänä kannustimena vahingonaiheuttajille. Vaikka huolellisuusvelvoite 

itsessään ulottuisi koskemaan tytäryhtiöiden lisäksi myös toimittajia, alihankkijoita ja muita 

sopimuskumppaneita, vahingonkorvausvastuun ei tulisi ulottua näiden tahojen 

aiheuttamiin vahinkoihin, mikäli huolellisuusvelvoitteen alaisella yrityksellä ei ole tarpeeksi 

hyviä mahdollisuuksia näiden tahojen valvomiseksi ja sanktioimiseksi. Onneksi näin laaja 

korvausvastuu ei todennäköisesti ole yhdenkään lainsäätäjän tavoitteena. Lisäksi on 

erittäin mahdollista, että korvausvastuu katsottaisiin oikeuskäytännössä 

huolellisuusvelvoitetta kapea-alaisemmaksi siten, ettei korvausvastuu käytännössä ikinä 

ulotu liikekumppanien aiheuttamiin vahinkoihin, vaikka huolellisuusvelvoitteen perusteella 

yrityksillä olisi velvollisuus ottaa selvää myös liikekumppanien toiminnasta. Jotta yritykset 

voitaisiin laittaa yksittäistapauksessa korvausvastuuseen liikekumppanin aiheuttamista 

vahingoista, tuomioistuinten on otettava kantaa siihen, mitä yrityksiltä voidaan 

huolellisuusvelvoitteen nojalla edellyttää ja millaiset mahdollisuudet yrityksillä on ollut 

näiden edellytysten täyttämiseksi oikeudenkäynnissä esitettyjen faktojen valossa.  

Täten vahingonkorvausvastuun laajuutta ei tosiallisesti määritä huolellisuusvelvoitteen 

laajuus, vaan vastuu voidaan nähdä tätä suppeampana rajoittuen niihin tapauksiin, joissa 

yrityksillä on ollut tosiasialliset ja tarpeeksi kustannustehokkaat mahdollisuudet valvoa ja 

sanktioida arvoketjujensa eri toimijoita.171 Mikäli korvausvastuu rajoittuu tällaisiin 

tapauksiin, preventiivinen vaikutus on optimaalinen siinä mielessä, ettei sitä 

todennäköisesti voida enää lisätä laajentamalla vastuuta yhä pidemmälle. Avain 

preventiivisen vaikutuksen laajentamiseen olisi siten valvonnan kehittäminen. Mitä 

paremmat keinot yrityksillä on valvoa tarpeeksi kustannustehokkaasti arvoketjujaan, sitä 

 
171 Kuten aiemmin totesin, huolellisuusvelvoitteen laajuus määrittää ainoastaan korvausvastuun äärirajat. 
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enemmän heiltä voidaan edellyttää vahingonkorvausvastuun välttämiseksi. Avain 

valvonnan tehostamiseen voisi löytyä teknologisista innovaatioista. Esimerkiksi 

amerikkalais-brittiläinen maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinadatan ja -infrastruktuurin 

toimittaja Refinitiv on kehittänyt tekoälyyn pohjautuvan sovelluksen, joka auttaa yrityksiä 

olemaan paremmin perillä toimitusketjujensa riskeistä.172 Tällaisten teknologisten 

innovaatioiden läpilyönti ja laajamittainen käyttöönotto mahdollistaisivat 

vahingonkorvausvastuun ulottamisen yhä pidemmälle arvoketjuihin. Tällöin 

korvausvastuun odotusarvon nousun myötä yrityksillä olisi yhä vahvemmat kannustimet 

ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.  

 

4.2.2 Todistustaakka 
 
Vahingonkorvausvastuun laajuuden lisäksi todistustaakalla on käytännössä paljon 

merkitystä korvausvastuun preventiivisen vaikutuksen kannalta. Käytännössä 

todistustaakan osalta relevanttia on lähinnä se, tulisiko todistustaakka kääntää siten, että 

yrityksen tulisi oikeudenkäynnissä ensin osoittaa noudattaneensa asiallisesti 

huolellisuusvelvoitetta. Tällaiseen vaihtoehtoon ei ole päädytty esimerkiksi Ranskassa, 

jossa vahingonkorvausvastuun osalta laissa (loi vigilance173) viitataan Ranskan 

siviililakikirjan (code civil) 1240 ja 1241 artikloihin. Kyseiset siviililakikirjan artiklat asettavat 

yleiset ehdot sopimuksenulkoiselle vahingonkorvaukselle. Näihin artikloihin vedotessa 

todistustaakka on kantajalla.174 Euroopan parlamentin päätöslauselmassa sen sijaan 

ehdotetaan käännettyä todistustaakkaa.175 Päätöslauselman liitteenä olevan 

direktiivisuosituksen 19 artiklan 3 kohdan mukaan yritys ei joudu vastuuseen haitasta, 

mikäli se pystyy osoittamaan, että 1) se on noudattanut kaikkea asiaankuuluvaa 

huolellisuutta direktiivin mukaisesti välttääkseen haitan tai että 2) haitta olisi joka 

tapauksessa aiheutunut, vaikka kaikkea asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi noudatettu. 

 
172 Refinitiv: Refinitiv launches AI-powered due diligence to better assess business supply chains, 10.10.2020. 
[https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2020/november/refinitiv-launches-ai-
powered-due-diligence] (haettu 18.10.2021). 
173 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, Article 2. 
174 Savourey – Brabant 2021, s. 152. 
175 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Vahingonkorvausvastuusta säädetään 
liitteenä olevan direktiivisuosituksen 19 artiklassa. 
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Kyseessä olisi siis eräänlainen turvasatama (safe harbour) yrityksille, sillä ne voivat välttää 

vastuun toimimalla huolellisesti.176 

Käännetty todistustaakka asettaisi yrityksille lisää vastuita mahdollisessa 

oikeudenkäynnissä ja antaisi vahingonkärsijöille kannustimia kanteiden nostamiseen.177 

Käännetty todistustaakka nostaa kantajan todennäköisyyttä kanteen voittamiseksi, mikä 

taas osaltaan vaikuttaa kanteen odotusarvoon. Kun huolellisuusvelvoitteen rikkomista 

koskevissa vahingonkorvauskanteissa kanteen odotusarvo on korkeampi, 

vahingonkärsijöillä on yhä suurempi kannustin kanteiden nostamiseen. Lisääntyneiden 

vahingonkorvauskanteiden ja niiden vahvemman oikeusperustan myötä yrityksillä on 

vahvempi intressi panostaa vahinkojen ennaltaehkäisyyn toimimalla huolellisesti ja 

ottamalla selvää toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Todistustaakka 

vaikuttaa siten konkreettisesti korvausvastuun odotusarvoon. Todistustaakan merkitystä 

etenkin vahingonkärsijän näkökulmasta käsitellään tarkemmin luvussa 5.2. Todistustaakka 

voi olla ratkaiseva tekijä siinä, nostaako vahingonkärsijä kanteen vai ei. 

 

4.2.3 Vastuunrajoitus 
 
Vahingonkorvausvastuun laajuuden sekä todistustaakan lisäksi vahingonkorvauksen 

preventiiviseen vaikutukseen vaikuttaa myös se, pystyvätkö yritykset tarpeeksi tehokkaasti 

rajoittamaan vastuutaan ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksiin liittyvistä vahingoista. 

Vastuunrajoituksella tarkoitan sitä, että yritykset eivät joudu vastuuseen aiheuttamastaan 

haitasta, jos ne voivat osoittaa, että ne ovat noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 

huolellisuutta välttääkseen haitan tai että haitta olisi joka tapauksessa aiheutunut, vaikka 

 
176 Kyse ei siis nähtävästi ole huolellisuuspuolustuksesta (due diligence defence). Huolellisuuspuolustus ja 
turvasatama eroavat toisistaan siinä, että huolellisuuspuolustuksessa yritys voi puolustautuakseen vedota 
huolellisuusvelvoitteen asianmukaiseen toteuttamiseen, mutta se ei automaattisesti vapauta yritystä 
vastuusta. Turvasatama takaa yrityksille sen, että ne vapautuvat kaikesta vastuusta, mikäli ne noudattavat 
asianmukaista huolellisuutta. 
177 Toki vahingonkärsijöillä voi olla kannustin kanteen nostamiseen myös ilman käännettyä todistustaakkaa. 
Tästä huolimatta näyttövaikeudet voivat estää kanteen nostamisen niissäkin tapauksissa, joissa tiedetään 
varmasti, että vahingonaiheuttaja on vahingosta vastuussa. Tämä tuo hyvin esille aineellisen ja 
prosessuaalisen totuuden välisen eron. Todistustaakan asettaminen vahingonkärsijälle voi siis vaikuttaa 
negatiivisesti yritysvastuulain preventiiviseen vaikutukseen, sillä vahingonkorvausvastuun realisoituminen 
voi käytännössä törmätä näyttövaikeuksiin. 
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kaikkea asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi noudatettu.178 Ensi näkemältä vastuunrajoitus 

saattaa näyttää siltä, ettei se ole omiaan tehostamaan preventiivistä vaikutusta. 

Tarkemman tarkastelun avulla voidaan kuitenkin huomata, että silläkin pystytään 

asettamaan yrityksille kannustimia tarkastella toimintaansa kriittisesti ja raportoida 

havaituista ongelmista.179 

Vastuunrajoituksen preventiivistä vaikutusta voidaan havainnollistaa peilaamalla sitä 

ankaraan vastuuseen. Arlen on tuonut artikkelissaan esille, että vastoin yleistä käsitystä 

siitä, että ankara rikosoikeudellinen vastuu vähentää yritysrikollisuutta, ankaralla vastuulla 

voi olla päinvastaisia vaikutuksia.180 Vaikka Arlen käsittelee artikkelissaan nimenomaan 

rikosoikeudellista ankaraa vastuuta, hänen argumenttinsa ovat sovellettavissa myös 

vahingonkorvausoikeudelliseen ankaraan vastuuseen. Arlenin mukaan ankara vastuu ei 

välttämättä johda lisääntyneeseen itsevalvontaan ja sitä kautta vähentyneeseen 

rikollisuuteen, sillä valvonta lisää yritysten riskiä joutua korvausvastuuseen.181 Itsevalvonta 

ei tällöin olisi yrityksille kannattavaa, sillä se lisäisi yritysten kustannuksia sekä valvonnasta 

aiheutuneiden hallinnollisten kustannusten että mahdollisen korvausvastuun kautta. Tämä 

voi johtaa siihen, että yritys laiminlyö valvonnan pienentääkseen riskiä jäädä kiinni 

laittomasta toiminnastaan.  

Ankaran vastuun mahdollisesti aiheuttamat vääränlaiset kannustimet voidaan korjata 

vastuunrajoituksen avulla. Arlen ja Kraakman ovat ehdottaneet ankaran vastuun tilalle 

eräänlaista hybridivastuuta, jossa on elementtejä sekä ankarasta vastuusta että 

tuottamusvastuusta.182 Tällainen vastuumuoto olisi optimaalisempi vaihtoehto ankaralle 

vastuulle, sillä vahingonkorvausvastuun tulisi pystyä toteuttamaan kahta tavoitetta 

samanaikaisesti. Tavoitteena olisi antaa kannustimia sekä preventiivisiin toimiin 

 
178 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). Vastuunrajoituksesta säädetään 
liitteenä olevan direktiivisuosituksen 19 artiklan 3 kohdassa. 
179 Vastuunrajoituksen tarvetta ja sen asettamia kannustimia on korostettu useaan otteeseen 
huolellisuusvelvoitetta koskevassa oikeuskirjallisuudessa ja erilaisissa raporteissa. Ks. esimerkiksi Smit et al. 
2020, s. 110; Salminen – Rajavuori 2019, s. 400; Landau 2019, s. 244; United Nations Human Rights Council: 
Improving Accountability and Access to Remedy for Victims of Business-Related Human Rights Abuse: The 
Relevance of Human Rights Due Diligence to Determinations of Corporate Liability, 2018, 
A/HRC/38/20/Add.2, s. 7–8. 
180 Arlen 1994, s. 866–867. 
181 Ibid., s. 843. Ks. Myös Arlen – Kraakman 1997, s. 753. 
182 Arlen – Kraakman 1997, s. 753.  
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ryhtymiseksi että mahdollisten jo aiheutuneiden vahinkojen ilmoittamiseksi ja 

tutkimiseksi.183 Näiden molempien tavoitteiden toteutuminen on keskeistä vahingoista 

aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten minimoimiseksi. Ainoastaan 

ennaltaehkäisevät toimet eivät ole riittäviä, vaan vahingonaiheuttajien tulisi myös 

jälkikäteen pystyä havaitsemaan jo aiheutuneita vahinkoja ja ilmoittamaan niistä.184 

Arlenin ja Kraakmanin hybridivastuussa ensimmäinen kerros muodostuu ankarasta 

vastuusta, jonka nojalla yritykselle seuraisi alustavasti korkea korvausvastuu. Tätä 

korvausvastuuta voidaan kuitenkin pienentää, mikäli yritys pystyy osoittamaan 

toimineensa huolellisesti selvittääkseen ja raportoidakseen toiminnassaan aiheutuneista 

negatiivisista vaikutuksista.185 Mikäli korvausvastuuta pienennetään tarpeeksi huolellisen 

toiminnan seurauksena, yrityksellä olisi kannustin valvoa, tutkia ja raportoida toimintansa 

negatiivisista vaikutuksista.186 Vastuunrajoitus pienentäisi vahingonkorvauksen 

odotusarvoa luoden kannustimia vastuulliseen toimintaan. 

Euroopan parlamentin päätöslauselman liitteenä olevan direktiiviehdotuksen mukainen 

vahingonkorvausvastuu muistuttaa huomattavasti, muttei kuitenkaan täysin, Arlenin ja 

Kraakmanin artikkelissaan käsittelemää hybridivastuuta. Ideana parlamentin 

päätöslauselmassa on se, että yritykset ovat vapautuvat vastuusta, jos ne pystyvät 

osoittamaan, että ne ovat toimineet huolellisesti tai että vahinko olisi aiheutunut joka 

tapauksessa huolellisesta toiminnasta huolimatta. Yrityksille luotaisiin siten eräänlainen 

turvasatama, jossa ne olisivat vapaita vahingonkorvausvastuusta. Tämä asettaa yrityksille 

kannustimia selvittää huolellisesti yritystoiminnan haitalliset ympäristö- ja 

ihmisoikeusvaikutukset, ryhtyä tarvittaviin preventiivisiin toimenpiteisiin sekä raportoida 

jo aiheutuneista haitallisista vaikutuksista. Vastuunrajoituksen myötä yrityksillä olisi siten 

 
183 Kraakman 2013, s. 248.  
184 Sekä ankara vastuu että tuottamusvastuu kannustavat pääsääntöisesti vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Erot 
näiden kahden vastuumuodon välillä löytyvät pikemminkin siitä, kannustaako sääntely ennaltaehkäisyn 
lisäksi tuomaan esille omassa toiminnassaan jo ilmenneitä epäkohtia. 
185 Arlen – Kraakman 1997, s. 753. 
186 Arlen ja Kraakman korostavat sitä, että yritykset toimivat agenttiensa kautta. Yritykset eivät ole itsenäisiä 
ja autonomisia kokonaisuuksia, jotka pystyvät täysin kontrolloimaan heidän agenttiensa toimintaa. Yritys ei 
siis tosiasiassa itse ole vahingonaiheuttaja, vaan pikemminkin abstrakti kokonaisuus, jossa konkreettisista 
päätöksistä vastaavat yrityksen puolesta toimivat agentit. Nämä agentit todellisuudessa aiheuttavat ne 
vahingot, joista yritys oikeushenkilönä on juridisesti vastuussa. Tämän takia tietynlainen itsevalvonta on 
tärkeää preventiivisen vaikutuksen osalta. Ks. Arlen – Kraakman 1997, s. 752. 
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rahallinen intressi noudattaa sääntelyä. Ilman vastuunrajoitusta yritysvastuulain 

preventiivinen vaikutus saattaisi kärsiä. 

 

4.3 Transaktiokustannusnäkökulma ja coaselainen neuvotteluratkaisu 
 

4.3.1 Transaktiokustannukset 
 
Huolellisuusvelvoitteeseen liitettävän vahingonkorvausvastuun mahdollista preventiivistä 

vaikutusta voidaan tarkastella myös transaktiokustannusten kautta. 

Transaktiokustannukset voidaan määritellä talousyksiköiden välisistä liiketoimista 

aiheutuneiksi kustannuksiksi.187 Transaktiokustannusten merkityksen toi alun perin esille 

Coase vuonna 1937 artikkelissaan ”The Nature of the Firm”, jossa hän argumentoi, että 

ihmiset toimivat yritysten kautta siksi, että yrityksillä on paremmat valmiudet selviytyä 

toimintansa transaktiokustannuksista kuin yksityishenkilöillä.188 Oikeustaloustieteessä 

usein korostetaan, että varallisuus- ja sopimusoikeuden yhtenä keskeisimpänä 

tarkoituksena on vähentää transaktiokustannuksia.189 Alhaisten transaktiokustannusten 

voidaan nähdä esimerkiksi edistävän Coasen teoreeman mukaista neuvottelua 

ulkoisvaikutusten sisäistämiseksi. Transaktiokustannusten suuruuteen vaikuttavat useat 

eri tekijät. Esimerkkinä voidaan mainita hyödykkeiden yksinkertaisuus/monimutkaisuus, 

oikeuksien selvyys/epäselvyys, osapuolten ystävällisyys/epäystävällisyys, transaktion 

osapuolten määrä sekä sopimusrikkomuksesta rankaisemisen kustannukset.190  

Kun ympäristö- tai ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutunut vahingonkärsijä haluaa 

kompensaatiota vahingonaiheuttajalta, hänellä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: 

neuvotella korvauksesta tai vaatia vahingonkorvausta oikeudessa. Molempiin 

vaihtoehtoihin liittyy transaktiokustannuksia, joiden suuruudella voi olla ratkaisevakin 

vaikutus sen suhteen, mitä vahingonkärsijä lopulta päättää tehdä. Liian suuret 

transaktiokustannukset voivat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, ettei 

vahingonkärsijä tee mitään, jolloin vahingonaiheuttaja ei joudu sisäistämään toimintansa 

 
187 Määttä 1999, s. 31. 
188 Coase 1937. Coasen työtä transaktiokustannusten parissa on sittemmin jatkanut menestyksekkäästi 
esimerkiksi Oliver Williamson, joka voitti taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 2009 työstään 
transaktiokustannusten teorian parissa. Ks. esimerkiksi Williamson 1975; Williamson 1981. 
189 Määttä 2016, s. 64. 
190 Laajemmin transaktiokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä ks. Cooter – Ulen 2016, s. 91. 
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negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Kun vahingonaiheuttaja ei joudu riittävissä määrin ottamaan 

toimintansa negatiivisia ulkoisvaikutuksia huomioon, se harjoittaa toimintaansa tavalla, 

joka ei ole yhteiskunnallisesti optimaalista. Puhutaan siis markkinahäiriöstä. 

Huolellisuusvelvoite ja sen rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvastuu voisivat 

potentiaalisesti alentaa transaktiokustannuksia tilanteissa, joissa yritys on 

huolellisuusvelvoitetta rikkomalla aiheuttanut vahinkoa. Transaktiokustannusten 

alentuminen perustuisi ainakin 1) oikeuksien ja vastuiden selkiytymiseen sekä 2) 

vahingonkärsijän tiedonhankkimiskustannusten alentumiseen. Oikeuksien ja vastuiden 

selkiytymisellä viittaan lähinnä yritysvastuulain tuomaan muutokseen nykytilaan 

verrattuna. Tällä hetkellä yritysten vastuu arvoketjuissaan tapahtuneista ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkauksista on hyvin epäselvää tai sitä ei yksinkertaisesti ole.191 Maailmalla 

on ollut useita oikeudenkäyntejä, jossa on pohdittu ylipäänsä sitä, onko yrityksillä 

minkäänlaista velvollisuutta (duty of care) huolehtia toimintansa ympäristö- ja 

ihmisoikeusvaikutuksista arvoketjussaan.192 Yritysvastuulain säätämisen myötä voimme 

siirtyä keskustelemaan huolellisuusvelvoitteen olemassaolon sijasta siitä, onko kyseistä 

velvoitetta rikottu.193 Voisimme ikään kuin kokonaan ohittaa yhden vaiheen 

korvausvastuun oikeudellisessa arvioinnissa. Tämä luonnollisesti selkiyttää 

vahingonaiheuttajan ja -kärsijän välistä oikeudenkäyntiä tai sopimusneuvotteluja. 

Oikeuksien ja vastuiden selkiytymisen lisäksi vahingonkärsijällä olisi helpompi hankkia 

tietoa vaatimustensa tueksi. Yritysten huolellisuussuunnitelmat tai 

huolellisuusvelvoitestrategiat olisivat julkisia, joten kuka tahansa voisi niiden avulla ottaa 

selvää jonkin tietyn yrityksen strategiasta ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten 

välttämiseksi tai vähentämiseksi.194 Tällä hetkellä kyseinen tieto ei ole välttämättä yhtä 

helposti saatavilla, mikä on omiaan aiheuttamaan informaatioepäsymmetriaa 

vahingonaiheuttajan ja -kärsijän välillä. 

 

 
191 Ranska toimii tässä poikkeuksena. Loi vigilance selkiyttää oikeustilaa huomattavasti. 
192 Ks. esimerkiksi Lungowe v Vedanta Resources plc [2019] UKSC 20; Chandler v Cape [2012] EWCA (Civ) 525; 
Das v George Weston Limited, 2018 ONCA 1053, Court of Appeal for Ontario; Doe v Walmart, United States 
Court of Appeals, 9th Circuit, 08-55706. Huolellisuusvelvoitteen olemassaoloa nykylainsäädännön perusteella 
on pohdittu myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. esimerkiksi Cassel 2016; Heasman 2018. 
193 Bueno – Bright 2020, s. 812. 
194 Huolellisuusvelvoitestrategiaa ja siihen liittyviä läpinäkyvyysvaatimuksia on käsitelty tarkemmin luvuissa 
2.3.2 ja 2.3.3. 
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4.3.2 Kohti coaselaista neuvotteluratkaisua? 
 
Jos yritysvastuulain sääntely alentaa transaktiokustannuksia, on aiheellista pohtia, 

johtaako tämä lopulta yhä enenevässä määrin yritystoiminnan haitallisten 

ulkoisvaikutusten sisäistämiseen Coasen teoreeman mukaisen neuvotteluratkaisun kautta. 

Ideana tässä olisi se, että tietynlaisen ”kehyslainsäädännön” luomisen avulla 

ulkoisvaikutuksia voitaisiin kontrolloida osapuolten välisin neuvotteluin, mikäli 

transaktiokustannukset ovat riittävän alhaiset.195 Yritysvastuulaki 

vahingonkorvausvastuineen voitaisiin siten nähdä kehyslainsäädäntönä, joka selkiyttää 

oikeuksia ja vastuita. Tämän sääntelyn puitteissa osapuolet voisivat neuvotella 

ulkoisvaikutusten sisäistämisestä. Kehyslainsäädäntö olisi tässä tapauksessa laajempi kuin 

mitä Coase itse oli ajatellut, joten tämä asetelma voitaisiin hahmottaa jonkinlaisena 

coaselaisen ja pigoulaisen lähestymistavan yhdistelmänä, jossa käyttäytymistä ohjaava 

lainsäädäntö (yritysvastuulaki) kannustaa osapuolia sopimaan keskenään 

ulkoisvaikutusten sisäistämisestä. Sovintoratkaisujen lisääntyminen olisi lähtökohtaisesti 

toivottavaa varsinkin yhteiskunnan näkökulmasta. Sovintoratkaisut on koettu 

oikeudenkäyntejä tehokkaammiksi, sillä niiden avulla osapuolet pääsevät usein samaan 

tulokseen kuin oikeudenkäynnissä, mutta kuitenkin ilman tuomioistuinprosessista 

aiheutuvia kustannuksia.196 

Alentuneet transaktiokustannukset puoltaisivat lisääntyvää turvautumista coaselaiseen 

neuvotteluratkaisuun oikeuksien ja vastuiden selkiytymisen myötä. Oikeuksien ja vastuiden 

selkeys voidaan nähdä tietynlaisina endogeenisina – oikeusjärjestyksen sisäisinä – 

transaktiokustannuksina.197 Oikeudellisen sääntelyn selkiyttämisen myötä osapuolten on 

helpompi päästä sovintoon keskenään, minkä on katsottu edistävän ulkoisvaikutusten 

sisäistämistä neuvottelemalla.198 Mikäli riidan osapuolilla on tarpeeksi selkeä käsitys siitä, 

onko vahingonaiheuttaja voimassa olevan lainsäädännön perusteella velvollinen 

korvaamaan vahingonkärsijälle tietyn vahingon, heillä on vahvempi intressi sopia 

korvauksesta keskenään.199 Oikeuksien ja velvollisuuksien ollessa tarpeeksi selkeitä 

 
195 Määttä 2016, s. 53. 
196 Koulu 1998, s. 188. 
197 Cooter – Ulen 2016, s. 91. 
198 Cooter – Ulen 2016, s. 92. 
199 Heise 2013, s. 13. 
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oikeudenkäynti ei ole enää yhtä hyvä vaihtoehto, sillä se aiheuttaa osapuolille enemmän 

kustannuksia kuin sovintoratkaisu. Neuvotteluratkaisuun pääsemistä edistää myös se, että 

yritysten olisi yritysvastuulain nojalla julkaistava huolellisuusstrategiansa. Julkaiseminen 

pienentää sekä osapuolten välistä informaatioepäsymmetriaa että vahingonkärsijän 

tiedonetsintäkustannuksia.200 Vahingonkärsijä tai häntä edustava taho voi 

huolellisuusstrategian kautta perehtyä siihen, miten jokin tietty yritys on ottanut 

toiminnassaan huomioon mahdolliset riskit ympäristön ja ihmisoikeuksien suhteen. 

Oikeuksien ja vastuiden selkiytymistä voidaan myös havainnollistaa peliteoreettisesta 

näkökulmasta tarkastelemalla sopimusneuvottelujen osapuolten uhka-arvoja (threat 

values). Neuvottelun osapuolten olisi tärkeä tietää, minkälaiset seuraamukset heitä 

uhkaavat eri tilanteissa. Uhka-arvot voivat olla joko yksityisiä tai julkisia riippuen siitä, 

ovatko molemmat osapuolet tietoisia niistä.201 Kun yritysvastuulakia tarkastellaan tästä 

näkökulmasta, neuvottelun osapuolten uhka-arvoon vaikuttaa huolellisuusvelvoitteen 

rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvastuu. Mitä ankarammaksi vastuu säädetään, sitä 

suuremmat seuraukset vahingonaiheuttajalle voi mahdollisesti koitua. Myös 

todistustaakalla on merkitystä, sillä esimerkiksi käännetty todistustaakka asettaa 

vahingonkärsijän huomattavasti parempaan asemaan. Selkeämpi oikeuksien ja vastuiden 

sääntely tekee osapuolten uhka-arvoista läpinäkyvämpiä, kun osapuolet voivat paremmin 

arvioida, miten käsillä oleva riita saatettaisiin ratkaista oikeudenkäynnissä. Tämä johtaa 

siihen, että neuvottelun osapuolet pääsevät todennäköisemmin sovintoon keskenään.202 

Sovintoratkaisua edistää lisäksi se, että vahingonkärsijät voivat tarvittaessa turvautua 

tuomioistuimeen saadakseen vaatimuksensa läpi.203 Vahingonkorvausvastuun uhka voi siis 

parhaimmillaan edistää sovintoon pääsemistä.204 

 
200 Savourey – Brabant 2017, s. 4. Epäsymmetrinen informaatio on omiaan vaikeuttamaan osapuolten välisiä 
neuvotteluja. Ks. Shavell 2004, s. 107–108. 
201 Cooter – Ulen 2016, s. 89. 
202 Cooter – Ulen 2016, s. 89. Cooter ja Ulen viittaavat tässä oikeuksilla lähinnä esineoikeuksiin, mutta 
katsoakseni myös vahingonkorvausvastuulla on tässä yhteydessä merkitystä. 
203 Käännetty todistustaakka helpottaisi tässä vahingonkärsijöiden asemaa huomattavasti. 
204 Vahingonkorvausvastuun vaikutuksesta neuvotteluihin ks. Kaplow – Shavell 1995; Lemley 2012; Hylton 
2006; Ayres – Talley 1995. Kuten näistä artikkeleista ilmenee, oikeustaloustieteellisessä kirjallisuudessa on 
käyty paljon keskustelua siitä, onko esineoikeus vai vahingonkorvausoikeus parempi keino neuvottelujen 
edistämiseksi. 
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Oikeuksien ja vastuiden selkiytymisestä sekä vahingonkärsijän 

tiedonhankkimiskustannusten alenemisesta huolimatta transaktiokustannukset saattavat 

silti olla liian suuret, mikä käytännössä estäisi tai vaikeuttaisi Coasen teoreeman mukaisen 

neuvotteluratkaisun hyödyntämistä.205 Oikeuksista ja vastuista saattaa yritysvastuulaista 

huolimatta syntyä tulkinnanvaraisuutta, ja neuvotteleminen on edelleen monesti kallista. 

Lisäksi tietyt ulkoisvaikutukset eivät ole yksilöllisiä, vaan pikemminkin massaulkoishaittoja, 

joiden osalta neuvotteluratkaisuun on vaikea päästä, sillä transaktiokustannukset nousevat 

sitä korkeammiksi, mitä enemmän neuvottelijoita on.206 Lisäksi tiettyjen ulkoisvaikutusten 

– kuten biodiversiteetin katoamisen – osalta neuvotteluratkaisu on hankalasti 

saavutettavissa, sillä etsimiskustannukset ovat liian suuret. Keiden kanssa ja miten yritys 

edes voisi neuvotella biodiversiteetin katoamisesta? Tällainen ulkoisvaikutus on pysyvä, 

eikä sitä ole mahdollista kompensoida mielekkäällä tavalla. Coaselaisen 

neuvotteluratkaisun käyttökelpoisuus on siten tässä vaiheessa vielä mysteeri. Myöhemmin 

toivottavasti näemme, missä määrin huolellisuusvelvoitteen alaiset yritykset ja 

vahingonkärsijät käytännössä neuvottelevat yritystoiminnan haitallisten ulkoisvaikutusten 

sisäistämiseksi. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, riidat tulee ratkaista 

oikeudenkäynneissä, joissa menee pahimmillaan useita vuosia. Coaselaisen 

neuvotteluratkaisun lisääntyminen saattaisi siten pienentää riidanratkaisusta aiheutuvia 

yhteiskunnallisia kustannuksia tekemällä vahinkojen kompensoimisesta yhä halvempaa. 

 

5 Vahingonkärsijöiden kompensaatio ja mahdolliset esteet oikeuksiin pääsylle 
 

5.1 Oikeuden saatavuus 
 

5.1.1 Oikeuden saatavuuden oikeusperusta ja merkitys yritysvastuulain osalta 
 
Tutkielmani toisena tavoitteena – korvausvastuun preventiivisen vaikutuksen tutkimisen 

ohella – on tutkia mahdollisia esteitä oikeuksiin pääsylle (access to justice).207 Sääntelyn 

tehokkuus edellyttää, että sääntelyn avulla pystytään saavuttamaan sille asetetut 

tavoitteet. Ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksista kärsineiden tahojen kompensaatio 

 
205 Suurten transaktiokustannusten lisäksi coaselaisen neuvotteluratkaisun esteenä voidaan mainita myös 
strateginen neuvottelu (strategic bargaining) sekä informaatioepäsymmetria. Ks. Perloff 2017, s. 642–643. 
206 Määttä 2016, s. 240. 
207 Käytän tutkielmassani ilmaisuja ”oikeuksiin pääsy” ja ”oikeuden saatavuus” synonyymeina. 
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voidaan nähdä preventiivisen vaikutuksen ohella yritysvastuulain toisena päätavoitteena, 

joten kompensaation toteutumiseen käytännössä on hyvä kiinnittää huomiota.208 

Pelkästään muodolliset mahdollisuudet saada kompensaatiota eivät riitä, sillä sääntelyn 

tehokkuuden kannalta vahingonkärsijöillä tulee myös tosiasiassa olla mahdollisuus saada 

korvausta.209 Aiemmassa pääluvussa (luku 4) tarkastelin korvausvastuun preventiivistä 

vaikutusta kiinnittämällä huomiota etenkin yrityksille asetettaviin kannustimiin ja 

sääntelyn vaikutuksiin ex ante. Tässä pääluvussa (luku 5) sen sijaan fokus on vahingon 

jälkeisessä ajassa (ex post). Tavoitteena on kiinnittää enemmän huomiota vahingonkärsijän 

näkökulmaan sekä arvioida, miten korvausvastuu realisoituu vahingon tapahtumisen 

jälkeen.  

Oikeuden saatavuudella on vahva oikeusperusta kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 

sekä kansallisessa ja EU:n sääntelyssä. Oikeuden saatavuudesta on säädetty Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa210,  KP-sopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa211, Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa212 ja Suomen perustuslain 21 §:ssä213. Lisäksi 

oikeuden saatavuus on tärkeä osa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.214 

Nämä periaatteet koostuvat kolmesta pilarista, joista viimeinen koskee nimenomaan 

tehokkaan oikeussuojakeinon saatavuuden varmistamista.215 Kansainvälinen, 

eurooppalainen ja kansallinen sääntely yhdessä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien 

periaatteiden kanssa asettavat valtioille velvollisuuden huolehtia siitä, että pääsy 

oikeuksiin toteutuu asianmukaisesti. Tämä velvollisuus ei ole luonteeltaan ainoastaan 

passiivinen, vaan valtioilla voidaan katsoa olevan aktiivinen velvollisuus poistaa esteitä 

oikeuksiin pääsylle.216 Lisäksi valtioiden velvollisuuden ei ole katsottu ulottuvan ainoastaan 

 
208 Nämä kaksi tavoitetta on mainittu nimenomaisesti esimerkiksi Ranskan loi vigilancen esitöissä. Ks. 
Assemblée nationale: Proposition de loi n° 2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre, s. 4. 
209 Ervasti 2011b, s. 349. 
210 Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) (SopS 
63/1999). 
211 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976). 
212 Euroopan unionin perusoikeuskirja (2000/C 364/01). 
213 Suomen perustuslaki (731/1999). 
214 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: Guiding Principles on Business and Human 
Rights 2011.  
215 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kolmannesta pilarista tarkemmin ks. Skinner et al. 
2013. 
216 Skinner et al. 2013, s. 26; Yiannibas – Roorda 2017, s. 3. 
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sen omien rajojen sisälle, vaan valtioiden tulisi puuttua ihmisoikeusloukkauksiin silloinkin, 

kun ne ilmenevät valtion rajojen ulkopuolella.217 Globalisoituneessa maailmassa yhä 

suurempi osa liiketoiminnassa tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä arvoketjuissa, joten 

valtioiden tulisi pyrkiä sääntelemään yritysten toimintaa myös omien rajojensa 

ulkopuolella.218 

Erityisesti ihmisoikeusloukkausten osalta keskeisimpinä ongelmina oikeuksiin pääsyn 

suhteen ovat perinteisesti olleet oikeushenkilöllisyys ja tuomioistuinten lainkäyttövallan 

rajat.219 Vahingonkorvauskanne voi kaatua siihen, ettei esimerkiksi emoyhtiön katsota 

olevan vastuussa tytäryhtiönsä aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi tuomioistuin voi katsoa, 

ettei sen lainkäyttövalta ulotu käsillä olevaan kysymykseen esimerkiksi kansainvälisen 

yksityisoikeuden toimivaltasäännöksistä johtuen. Edelleen epäselvää on ollut se, onko 

yrityksillä ylipäätään minkäänlaista velvollisuutta (duty of care) niitä kohtaan, jotka ovat 

yrityksen arvoketjussa tapahtuneen toiminnan takia joutuneet ympäristö- tai 

ihmisoikeusloukkauksen uhriksi.220 Yritysvastuulaki lieventäisi huomattavasti edellä 

mainittuja ongelmia, sillä se asettaisi yrityksille velvollisuuden ottaa selvää toimintansa 

ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Velvoite ulottuisi mahdollisesti – lainsäätäjän 

rajauksista riippuen – myös tytäryhtiöiden toimintaan, jolloin vahingonkärsijöiden asema 

 
217 Skinner et al. 2013, s. 26 ja 29. 
218 Tässä yhteydessä on huomattava, että ekstraterritoriaalisia vaikutuksia omaava lainsäädäntö ei ole 
kansainvälisen oikeuden valossa täysin ongelmatonta, sillä se voi helposti olla ristiriidassa valtioiden 
suvereniteettiperiaatteen kanssa. Suvereniteettiperiaate edellyttää sitä, että valtiot pystyvät itsenäisesti 
määräämään omien rajojen sisällä tapahtuvasta toiminnasta ilman interventiota ulkopuolelta käsin. Vaarana 
ekstraterritoriaalisia vaikutuksia omaavan lainsäädännön osalta on se, että länsimaat toimeenpanevat liian 
röyhkeästi omaa näkemystään ihmisoikeuksista ja kolonnisoivat globaaleja arvoketjuja heikentäen muiden 
maiden oikeutta päättää omien rajojensa sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Toisaalta globalisoituneessa 
maailmassa on yritettävä löytää ratkaisuja haasteisiin, jotka ylittävät valtioiden rajat. Liiketoiminnan 
kansainvälistymisen myötä on käynyt selväksi, ettei yritystoiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusriskien sääntely 
ole tarpeeksi tehokasta, jos niitä säännellään ainoastaan muutamassa maassa. Globaalisti toimivan yrityksen 
voi toisinaan olla liian helppo paeta tietyn valtion tai tiettyjen valtioiden sääntelyä paikkaan, jossa kyseistä 
sääntelyä ei sovelleta. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii monikansallisten yritysten verovälttely. 
Ekstraterritoriaalisia vaikutuksia omaavan lainsäädännön osalta argumentteja löytyy siten sekä puolesta että 
vastaan. Joka tapauksessa suvereniteettiperiaatteeseen tulisi aina kiinnittää huomiota kansallisessa 
lainsäädäntöprosessissa, kun valmisteltavalla lailla voidaan arvioida olevan rajat ylittäviä vaikutuksia. 
Suvereniteettiperiaatteesta ja lainsäädännön ekstraterritoriaalisista vaikutuksista tarkemmin ks. Heasman 
2018, s. 26–31 ja 166–171.  
219 Meeran 2013, s. 382–393. 
220 Ks. esimerkiksi Lungowe v Vedanta Resources plc [2019] UKSC 20; Chandler v Cape [2012] EWCA (Civ) 525; 
Das v George Weston Limited, 2018 ONCA 1053, Court of Appeal for Ontario; Doe v Walmart, United States 
Court of Appeals, 9th Circuit, 08-55706. Huolellisuusvelvoitteen olemassaoloa nykylainsäädännön perusteella 
on pohdittu myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. Cassel 2016; Heasman 2018.  
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parantuisi huomattavasti aiempaan verrattuna. Lisäksi yritysvastuulain yhteydessä olisi 

mahdollista muokata kansainvälisen yksityisoikeuden toimivaltasäännöksiä, jotta 

tuomioistuimilla olisi toimivalta soveltaa yritysvastuulakia tapauksiin, joissa vahinko on 

aiheutunut ulkomailla. 

Yritysvastuulain säätämisestä huolimatta oikeuden saatavuuteen tulee kiinnittää 

huomiota, sillä aineellinen velvoitteita sisältävä lainsäädäntö ei ratkaise kaikkia ongelmia. 

Potentiaalisia esteitä oikeuksiin pääsylle on lukuisia, mutta seuraavissa kappaleissa (5.2, 

5.3 ja 5.4) keskityn käsittelemään niistä mielestäni yritysvastuulain kannalta 

keskeisimpiä.221 Näitä esteitä ovat näyttövaikeudet, kalliit oikeudenkäyntikulut sekä 

kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasäännöt.  

 

5.1.2 Liityntä vahingonkorvausvastuun preventiiviseen vaikutukseen 
 
Oikeuden saatavuutta voidaan tarkastella myös oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta. 

Oikeuden saatavuudella on yhteys vahingonkorvausvastuun preventiiviseen vaikutukseen, 

sillä vahingonkorvausvastuun realisoitumisen todennäköisyys vaikuttaa sekä 

vahingonaiheuttajan korvausvastuun odotusarvoon että vahingonkärsijän kanteen 

odotusarvoon.222 Kuten edellisessä luvussa tuotiin ilmi, aineellisen sääntelyn tavoitteet 

voivat joskus jäädä osittain toteutumatta, sillä kyseiseen sääntelyyn perustuvat kanteet 

saattavat tulla tuomioistuimessa hylätyksi prosessioikeudellisista syistä. 

Vahingonaiheuttajan korvausvastuun odotusarvo sekä vahingonkärsijän nostaman 

kanteen odotusarvo ovat liian pienet, jos aineelliseen sääntelyyn vetoaminen 

menestyksekkäästi oikeudenkäynnissä on hankalaa. Oikeuden saatavuus on siten hyvinkin 

merkityksellinen seikka arvioitaessa lainsäädännön preventiivistä vaikutusta. Lopulta 

preventiivinen vaikutus voi riippua juurikin siitä, miten realistinen uhka korvausvastuu 

käytännössä on vahingonaiheuttajille. Tämän takia lainsäädännön preventiivistä vaikutusta 

arvioitaessa on hyvä keskittyä itse aineellisen sääntelyn lisäksi sen soveltumiseen 

 
221 Oikeuksiin pääsyn esteitä on listattu laajemmin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden 
kohdassa 26. Oikeuksiin pääsyn ongelmista laajemmin ks. myös Rubio – Yiannibas 2017; Marx et al. 2019; 
Meeran 2013; Skinner et al. 2013. 
222 Korvausvastuun odotusarvoa on käsitelty tarkemmin luvussa 4.1.1 ja vahingonkärsijän nostaman kanteen 
odotusarvoa luvussa 4.1.2. 
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käytännössä sellaisissa tilanteissa, joissa vahingonkärsijä pyrkii hakemaan korvausta 

vahingonaiheuttajalta. 

Oikeuden saatavuuden ja lainsäädännön preventiivisen vaikutuksen jonkinasteisen 

korrelaation johdosta voidaan todeta, että oikeuden saatavuudella ei ole merkitystä 

ainoastaan vahingonkärsijöille, vaan sillä on myös laajempaa yhteiskunnallista 

merkitystä.223 Vahingonkärsijöiden nostamien kanteiden odotusarvon nousu johtaa 

lisääntyneeseen litigaatioon, mikä taas osaltaan nostaa vahingonaiheuttajien 

korvausvastuun odotusarvoa ja tätä kautta kannustaa vahingonaiheuttajia investoimaan 

enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.224 Oikeuden saatavuutta voidaan siten 

tarkastella reiluuden ja kompensaation ohella myös laajemmin tehokkuuden ja 

yritystoiminnan haitallisten ulkoisvaikutusten sisäistämisen kannalta. Huomiota voidaan 

kiinnittää vahingonkärsijöiden lisäksi myös vahingonaiheuttajiin sekä heille sääntelyn 

asettamiin kannustimiin. 

 

5.2 Näyttövaikeudet 
 
Yhtenä vahingonkärsijän suurimpana esteenä oikeuksiin pääsylle on todistustaakka.225 Sen 

asettamat vaatimukset vaihtelevat eri oikeusjärjestyksissä, mutta esimerkiksi Ranskassa 

vahingonkärsijän tulee näyttää toteen 1) vahinko, 2) velvoitteen (käytännössä 

huolellisuusvelvoitteen) rikkominen sekä 3) syy-yhteys velvoitteen rikkomisen  ja 

aiheutuneen vahingon välillä.226 Näiden seikkojen näyttäminen toteen on vahingonkärsijän 

vastuulla, mikäli hän haluaa vaatia korvausta lain (loi vigilance) rikkomisesta aiheutuneesta 

vahingosta. Näytön hankkimista etenkin huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta tai 

laiminlyönnistä sekä syy-yhteysvaatimuksen täyttymisestä pidetään vaikeana.227 

Vahingonkärsijän tulisi pystyä näyttämään, että vahingonaiheuttaja on kokonaan tai 

osittain laiminlyönyt huolellisuussuunnitelman laatimisen tai sen asianmukaisen 

 
223 Faure – Mühl – Philipsen 2014, s. 24–25 ja 35. 
224 Ibid., s. 36. 
225 Ks. esimerkiksi Schilling-Vacaflor 2021, s. 122; Savourey 2020, s. 69; Skinner et al. 2013, s. 61; European 
Union Agency for Fundamental Rights: Business and Human Rights – Access to Remedy, 2020, s. 6. 
226 Savourey 2020, s. 68. Common law -maissa vahingonkärsijän tulee osoittaa, että 1) vahingonaiheuttajalla 
on ollut huolellisuusvelvollisuus (duty of care) häntä kohtaan, 2) huolellisuusvelvollisuutta on rikottu, 3) 
velvollisuuden rikkomisesta on aiheutunut vahingonkärsijälle vahinkoa ja 4) vahinko ei ollut liian kaukainen 
tai ennakoimaton. Ks. Zerk 2014, s. 44. 
227 Bueno – Bright 2020, s. 803; Savourey 2020, s. 69. 
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toteuttamisen.228 Lisäksi vahingonaiheuttajan on esitettävä näyttöä siitä, että tämä 

laiminlyönti on aiheuttanut hänelle vahinkoa, joka olisi ollut vältettävissä 

huolellisuusvelvoitteen asianmukaisella noudattamisella.  

Näytön hankkimiselle on käytännössä lukuisia esteitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi 

oikeudellisiin, materiaalisiin, sosiaalisiin, kulttuurillisiin, institutionaalisiin ja kielellisiin 

seikkoihin.229 Varsinkin haavoittuvassa asemassa olevilla vahingonkärsijöillä ei usein ole 

pääsyä tarvittavaan informaatioon. Todisteiden hankkiminen saattaa edellyttää 

huomattavan paljon rahaa, aikaa ja osaamista. Monet näytön kannalta keskeiset 

dokumentit ovat hallussa juuri niillä yrityksillä, joita syytetään vahingon aiheuttamisesta, 

eikä heidän välttämättä täydy editiovelvollisuuden230 nojalla antaa tällaista informaatiota 

vahingonkärsijälle oikeudenkäynnin yhteydessä.231 Lisäksi monimutkaiset 

konsernirakenteet, sopimussuhteiden verkostot sekä valtioiden ja maanosien rajat 

ylittävät arvoketjut osaltaan nostavat näyttökynnystä korkeammalle. Pelkästään sen 

osoittaminen, että vahingonaiheuttaja on tosiasiallisesti pystynyt esimerkiksi yhtiö- tai 

sopimusoikeudellisesti kontrolloimaan toista yritystä tai vaikuttamaan sen toimintaan 

arvoketjussa, voi käytännössä olla hyvin haastavaa. Arvoketjut ovat usein pirstaloituneet 

maantieteellisesti ja organisatorisesti laajalle alueelle, jolloin kokonaisuutta ja yksittäisen 

yrityksen roolia arvoketjussa voi olla vaikea hahmottaa. Tämä johtaa välttämättä siihen, 

 
228 Vahingonkärsijän on myös pystyttävä osoittamaan se, että vahingonaiheuttajana oleva yritys kuuluu 
yritysvastuulain soveltamisalan piiriin. Soveltamisala on esimerkiksi Ranskassa niin tulkinnanvarainen, että 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten tarkka yksilöinti on osoittautunut hyvin haastavaksi. Ranskan 
valtiovarainministerille laaditussa raportissa todettiin, ettei soveltamisalan piiriin kuuluvista yrityksistä voida 
laatia luotettavaa listaa, jossa jokainen yritys yksilöitäisiin. Soveltamisalan piiriin kuuluvia yrityksiä arvioitiin 
olevan noin 200–250. Ks. Savourey – Brabant 2021, s. 142–143; Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies: Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative 
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, s. 20. 
229 Savourey 2020, s. 75. Esimerkiksi tapauksessa Lungowe v Vedanta kantajilla oli huomattavia vaikeuksia 
päästä käsiksi todistusaineistoon. Ongelmaksi osoittautuivat muun muassa korruptio sekä kantajan mukaan 
myös uhkailu. Ks. Lungowe v Vedanta Resources plc [2019] UKSC 20; Marx – Bright – Wouters 2019, s. 95. Ks. 
myös Vilca and others v Xstrata Limited and others [2018] EWHC 27 (QB); Marx – Bright – Wouters 2019, s. 
101–102. 
230 Editiovelvollisuudella tarkoitetaan prosessuaalista menettelyä, jonka avulla oikeudenkäynnin 
asianosainen voidaan velvoittaa toimittamaan toiselle osapuolelle todisteena käytettävän asiakirjan tai 
katselmusesineen. Common law -maissa puhutaan editiovelvollisuuden sijasta discovery-järjestelmästä. 
231 European Union Agency for Fundamental Rights: Business and Human Rights – Access to Remedy, 2020, 
s. 62. European Union Agency for Fundamental Rights on raportissaan nostanut esille, että oikeudenkäynnin 
osapuolen velvoittaminen luovuttamaan hallussa pitämiään asiakirjoja vastapuolelle on suhteettoman 
vaikeaa, sillä tuomioistuimet usein edellyttävät, että luovutettavat asiakirjat ovat tarkasti yksilöity nimeltään 
ja sisällöltään. Editiovelvollisuuden laajentaminen onkin nostettu yhdeksi parannusehdotukseksi oikeuksiin 
pääsyn helpottamisen osalta. Ks. Skinner et al. 2013, s. 104. 
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että mitä pidemmällä arvoketjussa vahinko tapahtuu, sitä vaikeampaa on näyttää toteen 

syy-yhteys ja huolellisuusvelvoitteen rikkominen.232 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi riittävän näytön hankkimista voi vaikeuttaa vahinkojen 

mahdollinen ajallinen ulottuvuus. Toisinaan vahingot ilmenevät asteittain ja 

huomaamattomasti. Nixon on käyttänyt tästä ilmiöstä nimitystä ”slow violence”.233 

Tällaisissa tilanteissa varsinkin syy-yhteyden osoittaminen on haastavaa, sillä vahinko ei 

aiheudu välittömästi. Ajan kuluessa ilmenee useita eri asioita, jotka voivat osaltaan 

vaikuttaa vahingon aiheutumiseen, jolloin on vaikeaa osoittaa esimerkiksi se, missä määrin 

yhden yrityksen toiminta on vaikuttanut metsäkatoon tai vesipulaan 25 vuoden aikana 

tietyllä alueella.234 

Vahingonkärsijän näyttövaikeuksien takia todistustaakan kääntäminen parantaisi selkeästi 

oikeuksiin pääsyä. Skinner, McCorquodale ja De Schutter ovat ehdottaneet todistustaakan 

kääntämistä siten, että vahingonaiheuttajien oletettaisiin rikkoneen velvollisuuttaan ottaa 

selvää toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista, mikäli he eivät pysty esittämään 

näyttöä siitä, että he ovat toimineet huolellisesti.235 Tämä asettaisi vahingonkärsijät 

huomattavasti parempaan asemaan. Lisäksi todistustaakan kääntäminen saattaisi johtaa 

tuomioihin, jotka vastaavat paremmin aineellista totuutta prosessuaalisen totuuden sijaan, 

sillä varsinkin monikansallisilla yrityksillä on usein paremmat resurssit esittää näyttöä siitä, 

mitä asiassa todella tapahtui.236  

Kun tuomiot vastaavat paremmin aineellista totuutta, oikeusprosessissa tehdään 

vähemmän virheitä. Virheillä tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että tuomioistuin tuomitsee 

syyttömän tai jättää tuomitsematta syyllisen. Shavell on nostanut esille kolme 

 
232 Savourey 2020, s. 69. 
233 Nixon 2011, s. 2. Nixon määrittelee termin seuraavasti: ”By slow violence I mean a violence that occurs 
gradually and out of sight, a violence of delayed destruction that is dispersed across time and space, an 
attritional violence that is typically not viewed as violence at all”. 
234 Tällaiset vähitellen ajan myötä ilmenevät vahingot, joilla voi olla useampi potentiaalinen aiheuttaja, 
osoittautuivat hankalaksi tapauksessa Arica Victims KB v. Boliden Minerals AB, jossa kantajilla oli vaikeuksia 
kausaliteetin todistamisessa. Ongelmia vaikeutti edelleen se, ettei arsenikille altistumista pystytty 
mittaamaan kunnolla. Ks. Arica Victims KB v. Boliden Mineral AB, Hovrätten för övre Norrland, T 294-18 
(hovioikeuden tuomio); Arica Victims KB v. Boliden Minerals AB, Skellefteå tingsrätt, T 1012-13 
(käräjäoikeuden tuomio); Marx – Bright – Wouters 2019, s. 50. 
235 Skinner et al. 2013, s. 98. Ks. myös Marx – Bright – Wouters 2019, s. 109. 
236 Aineellisen ja prosessuaalisen totuuden välisestä erottelusta ks. Summers 1999.  
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yhteiskunnallista etua tuomioiden oikeellisuuteen liittyen.237 Ensinnäkin oikeelliset 

tuomiot auttavat paremmin kontrolloimaan oikeussubjektien toimintaa. Virheelliset 

tuomiot asettaisivat vääristyneitä kannustimia, mikäli esimerkiksi vahingonaiheuttaja ei 

joudu vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta. Tuomioiden oikeellisuudella olisi siis 

mahdollisesti preventiivinen vaikutus yritysten aiheuttamien ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkausten suhteen. Toiseksi tuomioiden oikeellisuus johtaisi useammin 

sovintoratkaisuihin, jolloin oikeudenkäyntikuluja on vähemmän. Oikeudenkäyntikulujen 

vähentäminen on osa oikeusprosessin perimmäistä tavoitetta oikeustaloustieteen 

näkökulmasta.238 Kolmanneksi tuomioiden oikeellisuus vähentäisi osapuolten kantamaa 

riskiä, sillä tuomioiden paremman ennustettavuuden myötä osapuolet pystyvät arvioimaan 

riskinsä tarkemmin. Tämä helpottaa varsinkin riskiaversiivisten markkinatoimijoiden 

toimintaa.  

 

5.3 Kalliit oikeudenkäyntikulut 
 

5.3.1 Oikeudenkäyntikulujen merkitys oikeustaloustieteen valossa 
 
Näyttötaakan lisäksi toiseksi keskeiseksi esteeksi oikeuksiin pääsylle saattaa muodostua 

korkeat oikeudenkäyntikulut.239 Varsinkin valtioiden rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä 

kustannukset ovat yleensä todella korkeat. Todisteiden kerääminen vieraassa valtiossa, 

juristien ja teknisten eksperttien palkkiot sekä oikeudenkäyntien pitkä kesto nostavat 

oikeudenkäyntikulut niin suuriksi, etteivät varsinkaan haavoittuvassa asemassa olevat 

vahingonkärsijät pysty kattamaan niitä.240 Oikeudenkäynnit voivat kestää jopa kymmenen 

vuotta ja varsinkin ympäristön pilaamisen osalta erilaiset tekniset mittaukset voivat olla 

 
237 Shavell 2004, s. 451–454.  
238 Oikeusprosessin perimmäisenä tavoitteena voidaan nähdä yhteiskunnallisten kustannusten 
vähentäminen. Yhteiskunnalliset kustannukset koostuvat hallinnollisista kustannuksista – joihin sisältyvät 
oikeudenkäyntikustannukset – ja virhekustannuksista. Ks. Cooter – Ulen 2016, s. 384–386. 
239 Vaikka tässä luvussa oikeudenkäyntikuluja tarkastellaan lähinnä vahingonkärsijän näkökulmasta ja jossain 
määrin myös sillä oletuksella, että vahingonkärsijä on taloudellisesti heikompi osapuoli, on kuitenkin 
mainittava, että joskus roolit voivat olla myös toisinpäin. On mahdollista, että vahingonkärsijä saa laajasti 
rahoitusta ja pro bono -oikeusapua oikeudenkäyntiä varten, jolloin vahingonaiheuttaja saattaa olla 
heikommassa asemassa. Tämän skenaarion mahdollisuus on hyvä tuoda tässä yhteydessä esille, vaikka sitä 
ei tarkemmin tässä tutkielmassa käsitelläkään. 
240 Skinner et al. 2013, s. 64. 
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hyvin kalliita.241 Mikäli vahingonkärsijä ei voita kannetta, nämä kulut jäävät hänen 

kannettavakseen.  

Kuten luvussa 4.1.2 aiemmin mainittiin, riskineutraalin vahingonkärsijän voidaan olettaa 

nostavan kanteen silloin, hänen oikeudenkulujensa määrä on pienempi kuin kanteen 

odotusarvo. Kalliit oikeudenkäyntikulut saattavat johtaa siihen, että vahingonkärsijät eivät 

nosta kannetta, vaikka heillä saattaisi olla lainsäädännön perusteella mahdollisuus saada 

korvausta. Oikeustaloustieteessä on yleensä ottaen katsottu, että tämä ei kannusta 

vahingonaiheuttajia ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin vahinkojen välttämiseksi.242 

Kannustimet ovat vielä heikommat silloin, kun vahingonkärsijät ovat riskiaversiivisia.243 

Riskiaversiivisuus saattaa johtaa markkinahäiriöön, kun yhä useammat vahingonkärsijät 

eivät nosta korvauskannetta vahingonaiheuttajaa kohtaan.244  

Kanteen nostamisen todennäköisyyteen vaikuttavat myös säännökset 

oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Esimerkiksi monissa EU-maissa oikeudenkäynnin 

häviävä osapuoli on lain mukaan velvollinen korvaamaan vastapuolen 

oikeudenkäyntikulut, mikä lisää entisestään vahingonkärsijän kynnystä kanteen 

nostamiselle varsinkin silloin, kun vahingonkärsijän taloudelliset resurssit ovat heikot.245 

Tällainen lainsäännös ei kannusta vahingonkärsijöitä nostamaan kannetta silloin, kun 

kanteen menestymisen todennäköisyys on pieni.246 Oikeudenkäynti varsinkin 

monikansallisia ja hyvät taloudelliset resurssit omaavia yrityksiä vastaan voi olla erittäin 

haastavaa, jolloin kanteen menestymisestä ei ole tarpeeksi hyvää varmuutta. Kuten 

edellisessä luvussa todettiin, esimerkiksi näyttötaakasta johtuen vahingonkärsijän 

mahdollisuudet saada korvausta oikeusteitse voivat olla huonot. Toisaalta velvollisuus 

korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut kannustaa kanteiden nostamiseen silloin, kun 

vahingonkärsijä pitää kanteen menestymistä todennäköisenä.247 Tämä on sekä 

 
241 Skinner et al. 2013, s. 64; European Union Agency for Fundamental Rights: Business and Human Rights – 
Access to Remedy, 2020, s. 60. 
242 Shavell 2004, s. 397. Korkeat oikeudenkäyntikulut heikentävät vahingonkärsijöiden osalta kanteen 
odotusarvoa ja vahingonaiheuttajien osalta korvausvastuun odotusarvoa. Tätä on käsitelty tarkemmin 
luvuissa 4.1.1 ja 4.1.2. 
243 Shavell 2004, s. 430. 
244 Faure 2020, s. 93. 
245 Skinner et al. 2013, s. 70. 
246 Cooter – Ulen 2016, s. 408. 
247 Shavell 2004, s. 429. 
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vahingonkärsijöiden että yhteiskunnan etu, sillä se kannustaa vahingonaiheuttajia 

sisäistämään toimintansa haitalliset ulkoisvaikutukset.248 

Oikeudenkäyntikulujen merkitys kanteen nostamisen todennäköisyyteen vaihtelee 

riippuen myös siitä, miten iso rahallinen intressi vahingonkärsijällä on. Esimerkiksi 

ympäristövahinkojen osalta kokonaisuudessaan erittäin laajakin vahinko voi jakautua 

lukuisten vahingonkärsijöiden välillä siten, että yksittäisen vahingonkärsijän kärsimä 

vahinko jää pieneksi.249 Voidaan puhua massaulkoishaittojen sirpaloitumisesta.250 Kun 

yksittäiselle vahingonkärsijälle aiheutunut vahinko on pieni, oikeudenkäyntikulut ovat liian 

suuret suhteessa vahingonaiheuttajalta mahdollisesti saatavaan korvaukseen, jolloin 

vahingonkärsijä ei todennäköisesti nosta kannetta.251 Tätä ilmiötä voidaan kutsua 

rationaaliseksi välinpitämättömyydeksi (rational apathy). Tällaisessa tilanteessa omaa 

hyötyä maksimoivan ja rationaalisen vahingonkärsijän ei kannata nostaa kannetta 

vahingonaiheuttajaa vastaan, vaikka kanteen nostaminen voisi olla yhteiskunnallisella 

tasolla tehokasta ulkoisvaikutusten sisäistämisen takia. Laajojen ja useita ihmisiä 

koskettavien vahinkojen osalta myös vapaamatkustus saattaa muodostua ongelmaksi.252 

Vapaamatkustus tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, että kaikki vahingonkärsijät hyötyvät 

kanteesta, mutta ainoastaan yksi vahingonkärsijä kantaa kaikki kulut – mukaan lukien 

taloudellisen riskin oikeudenkäynnin häviämisestä. Vapaamatkustusongelman vallitessa 

yksittäisen vahingonkärsijän kannustimet kanteen nostamiseksi ovat heikot. 

Oikeudenkäyntikuluilla on siten hyvinkin paljon merkitystä sekä vahingonaiheuttajien 

kannustimien että vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsyn kannalta. Seuraavissa 

kappaleissa käsitellään potentiaalisia keinoja, joiden avulla vahingonkärsijän 

oikeudenkäyntikuluja voidaan pienentää. Tarkoituksena ei ole luoda tyhjentävää esitystä 

kaikista keinoista, vaan pikemminkin mainita niistä keskeisimmät. 

 
248 Riskinä tässä on kuitenkin se, että häviäjän velvollisuus korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut 
kannustaa nostamaan kanteita myös niissäkin tapauksissa, joissa kanteen nostaminen perustuu valheelliseen 
optimismiin (false optimism). Ks. Cooter – Ulen 2016, s. 409. Juristien ja heidän oikeudenkäynnissä 
edustamien osapuolten systemaattisesta optimismista on saatavissa empiiristä näyttöä. Tällainen 
kognitiivinen vinouma voi johtaa vääristyneeseen toimintaan, joka poikkeaa täysin rationaalisen henkilön 
toiminnasta. Aiheesta tarkemmin ks. Bar-Gill 2006. 
249 Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi yleisten vesi- ja metsäalueiden pilaantumisesta. 
250 Määttä 2009, s. 25. 
251 Faure 2020, s. 23. 
252 Faure 2020, s. 98. 
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5.3.2 Ryhmäkanne 
 
Yhtenä keskeisenä keinona parantaa vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsyä on luoda 

vahingonkärsijöille mahdollisuus ryhmäkanteen nostamiseen. Ryhmäkanne voi olla 

taloudellisessa mielessä tehokkaampi vaihtoehto – useiden yksittäisten kanteiden sijaan – 

sen tuomien mittakaavaetujen perusteella.253 Ryhmäkanteen avulla voitaisiin myös 

ratkaista edellisessä kappaleessa mainittu rationaalisen välinpitämättömyyden ja 

vapaamatkustamisen ongelma. Kun aiheutunut vahinko on kokonaisuudessaan laaja, 

mutta yksittäisen vahingonkärsijän osalta pieni, kanteiden yhdistäminen yhdeksi isoksi 

ryhmäkanteeksi pienentää yksittäisen vahingonkärsijän taloudellista riskiä 

huomattavasti.254 Tämän voidaan nähdä pienentävän myös riidanratkaisun 

transaktiokustannuksia.255 

Koska kanteiden niputtaminen ryhmäkanteeksi säästää oikeudenkäyntikustannuksia 

verrattuna useiden yksittäisten kanteiden nostamiseen, vahingonkärsijät voivat esimerkiksi 

palkata kalliimman asianajajan ja käyttää enemmän rahaa todisteluun.256 Varsinkin 

ympäristöä koskevissa oikeudenkäynneissä vahingonkärsijät voivat panostaa enemmän 

näytön hankkimiseen esimerkiksi palkkaamalla asiantuntijoita tekemään maaperään tai 

ilmanlaatuun kohdistuvia mittauksia. Paremman oikeudellisen avustuksen ja näytön myötä 

vahingonkärsijöillä on luonnollisesti parempi mahdollisuus saada korvausta 

vahingonaiheuttajalta. 

Ryhmäkanne ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton ratkaisu, sillä siitä löytyy myös huonoja 

puolia.257 Ryhmäkannetta on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se voi johtaa perusteettomiin 

tai kevytperusteisiin oikeudenkäynteihin (frivolous litigation).258 Ongelmaksi on nostettu 

varsinkin niin sanotut kiristyssopimukset (blackmain settlements), joissa hatariin 

perusteisiin nojaavat riita-asiat päättyvät sovintoon. Tällaisissa tilanteissa korvausvastuun 

realisoituminen on ryhmäkanteen suurten korvausvaatimusten takia vastaajalle niin 

 
253 Posner 2014, s. 803. 
254 Faure 2020, s. 98–99. 
255 Yleensäkin markkinatoimijoiden organisoituminen yhteisöiksi on perusteltua nimenomaan 
transaktiokustannusten kannalta. Samasta näkökulmasta voidaan perustella myös sitä, miksi liiketoiminta 
organisoidaan usein yritysten kautta. Ks. Määttä 2011, s. 23; Coase 1937. 
256 Ulen 2011, s. 188. 
257 Ryhmäkanteen huonoista puolista ks. Ulen 2011, s. 191–196. 
258 Ulen 2011, s. 186. 
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katastrofaalinen riski, että vastaaja on ikään kuin pakotettu tekemään sovinto asiassa, jossa 

perusteet saada korvausta eivät ole tarpeeksi vakuuttavat.259 Riskiaversiivinen vastaaja 

pelaa siten varman päälle, vaikka hän olisi todennäköisesti voittanut jokaisen yksittäisen 

oikeudenkäynnin kunkin vahingonkärsijän osalta.260 Tästä ryhmäkanteen 

ongelmakohdasta on kuitenkin käyty paljon keskustelua, eikä siitä ole saavutettu täyttä 

yksimielisyyttä.261 

Ryhmäkanteen epäkohdista huolimatta sen käyttöönottoa on aiheellista harkita vakavasti, 

koska sillä on paljon potentiaalia vahingonkärsijöiden oikeuden saatavuuden 

parantamiseksi. Ryhmäkanteen käytettävyyttä voidaan aina rajoittaa asettaen sille 

kriteerejä, joilla pyritään sulkemaan pois ne tapaukset, joihin ryhmäkannetta ei tulisi 

soveltaa. Monissa maissa on jo olemassa ryhmäkannemekanismi tiettyjä riitoja varten, 

jolloin soveltamisalaa voidaan laajentaa koskemaan myös yritysten aiheuttamia ympäristö- 

ja ihmisoikeusloukkauksia.262 Tällä hetkellä ryhmäkanne on laajemmin käytettävissä 

monissa common law -maissa (varsinkin Yhdysvalloissa)263, mutta EU:ssa siihen 

suhtaudutaan yleensä ottaen nihkeämmin, vaikka sen käyttöönotto voisi olla 

oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta perusteltua.264 

 

5.3.3 Kansalaisjärjestöjen rooli riidanratkaisussa 
 
Ryhmäkanteen lisäksi kansalaisjärjestöillä on valtavasti potentiaalia vahingonkärsijöiden 

oikeuksiin pääsyn helpottamiseksi. Kansalaisjärjestöillä on nykyään iso rooli ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkausten ennaltaehkäisyssä ja niiden vaikutusten lieventämisessä. 

Kansalaisjärjestöt esimerkiksi tutkivat ja raportoivat ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkauksista, nostavat niitä julkisesti esille, auttavat vahingonkärsijöitä sekä 

painostavat ja lobbaavat yrityksiä ja eri maiden hallituksia ottamaan paremmin huomioon 

 
259 Ks. re Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 51 F.3d 1293, 1299-1300 (7th Cir. 1995). Tässä tuomiossa tuomari Richard 
Posner katsoi, että ryhmäkanne on hylättävä. Hänen mukaansa yksittäiset oikeudenkäynnit ovat järkevämpiä 
sen sijaan, että kokonaista toimialaa uhataan massiivisella korvausvastuulla, josta vastaaja ei voi selviytyä 
(tuomion kohta 1304). 
260 Cooter – Ulen 2016, s. 425. 
261 Asiaa on tarkastellut kriittisesti esimerkiksi Charles Silver. Ks. Silver 2003.  
262 Tämä tarkoittaisi esimerkiksi Suomessa ryhmäkannelain (444/2007) laajentamista. Nykyisellään se koskee 
vain kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riita-asioita. 
263 Aiheesta tarkemmin common law -maiden osalta ks. Mulheron 2004. 
264 Faure 2020, s. 101. 
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ympäristö- ja ihmisoikeusriskit.265 Kansalaisjärjestöt ovat kunnostautuneet myös 

oikeudenkäynneissä.266 Ensimmäisenä esimerkkinä voidaan mainita Urgenda v. the State 

of the Netherlands.267 Tapauksessa kansalaisjärjestö Urgenda Foundation ja 900 Hollannin 

kansalaista nostivat kanteen Alankomaiden hallitusta vastaan vaatien sitä ryhtymään 

kovempiin toimiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Korkein oikeus 

piti voimassa Haagin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof Den Haag) tuomion, 

jonka mukaan Alankomaiden hallitus on laiminlyönyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 

ja 8 artikloista johdetun huolellisuusvelvoitteen (duty of care), sillä se on epäonnistunut 

vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 25 prosentilla vuoden 2020 loppuun 

mennessä.268 

Toisena esimerkkinä voidaan mainita Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, jossa useat 

kansalaisjärjestöt haastoivat Royal Dutch Shell -nimisen yhtiön oikeuteen riittämättömistä 

toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.269 Haagin käräjäoikeus (Rechtbank Den Haag) 

määräsi yhtiön vähentämään päästöjään 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiöllä on Hollannin siviililakikirjaan perustuva 

huolellisuusvelvoite Hollannin kansalaisia kohtaan, mistä johtuen yhtiön on vähennettävä 

päästöjään ja osallistuttava ilmastonmuutoksen vastaiseen torjuntaan270, jotta kansalaiset 

voivat nauttia ihmisoikeuksistaan (oikeus elämään ja oikeus nauttia yksityis- ja perhe-

elämään kohdistuvaa kunnioitusta).271 Shell on ilmoittanut, että se aikoo valittaa 

tuomiosta. 

Nämä tuomiot havainnollistavat hyvin sitä potentiaalia, jota kansalaisjärjestöillä on 

ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Kuten luvussa 2.3.3 

 
265 Clifford 2010, s. 133. 
266 Kansalaisjärjestöjen strategiset oikeudenkäynnit esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat viime 
vuosina lisääntyneet. Ilmiöstä voidaan käyttää nimitystä ”doing by suing”. Onnistuneet oikeudenkäynnit 
voivat kannustaa muitakin nostamaan kanteita valtioita ja monikansallisia yrityksiä vastaan. Ks. van Loon 
2020, s. 69–70; Sjåfjell 2017. 
267 Hoge Raad, 20.12.2019, ECLI:NL:HR:2019:2006. 
268 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artikla koskee oikeutta elämään ja 8 artikla oikeutta nauttia yksityis- 
ja perhe-elämään kohdistuvaa kunnioitusta. 
269 Rechtbank Den Haag, 26.05.2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339. 
270 Huomautettakoon, että Royal Dutch Shell on toki jossain määrin ryhtynyt toimiin ilmastonmuutoksen 
ehkäisemiseksi, mutta kyse tässä oli lähinnä siitä, ovatko nämä toimet olleet riittävät. 
271 Tuomioistuin totesi tuomiossaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklat soveltuvat 
valtioiden ja kansalaisten välisessä suhteessa, mutta ne voidaan kuitenkin ottaa huomioon tulkittaessa 
Hollannin siviililakikirjaan perustuvaa huolellisuusvelvoitetta. Ks. tuomion kohta 4.4.9. 
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mainittiin, kansalaisjärjestöillä (yritysten sidosryhminä) voi olla paljonkin merkitystä 

laadittaessa ja täytäntöönpantaessa yritysvastuulakiin liittyvää huolellisuussuunnitelmaa. 

Kun kansalaisjärjestöt ovat tässä prosessissa tiiviisti mukana, niille kertyy valtava määrä 

tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää vahingonkärsijöiden auttamisessa. 

Kansalaisjärjestöjen työpanos olisi korvaamaton varsinkin niille vahingonkärsijöille, jotka 

eivät pysty yksin nostamaan kannetta suurista oikeudenkäyntikuluista johtuen. 

Käytännön ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, että kansalaisjärjestöillä ei 

välttämättä ole oikeutta nostaa kannetta.272 Kansalaisjärjestöt eivät itse kärsi suoraa 

vahinkoa ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksista, jolloin kanteen nostaminen 

vahingonkärsijöiden tai yleisesti ympäristön puolesta saattaa monissa oikeusjärjestyksissä 

estyä. Ongelma on nostettu esiin varsinkin Ranskassa, jossa kansalaisjärjestöjen ja 

ammattiyhdistysten mahdollisuudet nostaa kanne muiden puolesta ovat rajalliset.273 

Kansalaisjärjestöjen kanneoikeutta tulisi siten laajentaa, jotta vahingonkärsijöiden 

oikeuksiin pääsyä saataisiin helpotettua. Esimerkiksi EU:n tasolla tähän ongelmaan 

voitaisiin hakea ratkaisua direktiivin avulla.274 Kanneoikeutta laajennettaessa on 

kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, miten kanneoikeus rajataan sopivan laajuiseksi. 

Liian laaja kanneoikeus ja sitä kautta potentiaalisesti räjähdysmäinen kasvu kanteissa 

saattaa johtaa tuomioistuinten ylikuormittamiseen sekä liialliseen pelotevaikutukseen, 

minkä myötä myös yhteiskunnan kannalta hyödyllinen toiminta kärsisi.275 Tämän ongelman 

välttämiseksi tai lieventämiseksi kanneoikeus tulisi katsoakseni rajata tiukasti vain niihin 

kansalaisjärjestöihin, joissa ihmisoikeuksien ja/tai ympäristön puolustaminen kuuluu 

järjestön ydintoimintaan.276 Lisäksi voitaisiin vaatia, että kansalaisjärjestö on harjoittanut 

toimintaansa pidemmän aikaa.277 

 
272 European Union Agency for Fundamental Rights: Business and Human Rights – Access to Remedy, 2020, 
s. 8–9. 
273 Brabant – Savourey 2017, s. 3–4. 
274 Inspiraationa voisi toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1828, annettu 25 
päivänä marraskuuta 2020, kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja 
direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta, EUVL L 409, 4.12.2020, s. 1–27. 
275 Faure 2020, s. 100. 
276 Selvitettäessä kansalaisjärjestön ydintoiminnan sisältöä voidaan katsoa esimerkiksi yhtiöjärjestystä, 
yhdistyksen sääntöjä tai muita vastaavia asiakirjoja. 
277 Esimerkiksi Ranskassa ympäristöön kohdistuvan vahingon osalta ympäristönsuojelujärjestön kanneoikeus 
edellyttää muun ohella, että sen perustamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta. Ks. Ranskan siviililakikirjan 
(Code civil) artikla 1248. 
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Mikäli kansalaisjärjestöille annettaisiin laajemmat mahdollisuudet kanteen nostamiseen 

yrityksiä vastaan ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten johdosta, se voisi potentiaalisesti 

johtaa varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien vahingonkärsijöiden aseman 

parantumiseen. Kansalaisjärjestöjen nostamat kanteet lieventäisivät varsinkin 

rationaalisen välinpitämättömyyden ongelmaa, joka aiheutuu, kun yksittäisen 

vahingonkärsijän kanteesta mahdollisesti saatava kompensaatio on liian pieni verrattuna 

oikeudenkäyntikuluihin.278 Lisäksi ympäristövahinkojen osalta vahinko saattaa kohdistua 

julkishyödykkeisiin (kuten veteen, ilmaan, biodiversiteettiin jne.), joihin kellään ei ole 

yksinomaista ja toiset poissulkevaa varallisuusoikeutta. Tällöin kanteen nostaminen 

saattaa olla haastavampaa verrattuna tilanteeseen, jossa yhdellä tai useammalla taholla on 

selkeä varallisuusoikeus tiettyyn hyödykkeeseen. Ympäristönsuojelujärjestöt voisivat 

paikata tällaista yksinomaisen varallisuusoikeuden puutteesta johtuvaa aukkoa nostamalla 

kanteen ympäristön puolesta.279  

On huomattava, että kansalaisjärjestöt voivat auttaa vahingonkärsijöitä myös muilla 

tavoilla kuin nostamalla kanteen vahingonkärsijöiden puolesta. Kansalaisjärjestöt voivat 

esimerkiksi antaa oikeudellista neuvontaa, auttaa todisteiden hankkimisessa ja neuvotella 

vahingonaiheuttajien kanssa korvauksen saamiseksi. Vaikkei kansalaisjärjestö nostaisikaan 

suoraan kannetta vahingonkärsijän puolesta, edellä mainituilla keinoilla se voi 

huomattavasti lieventää vahingonkärsijän taloudellista riskiä. Kansalaisjärjestöjen 

potentiaali ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuksiin pääsyn helpottamiseksi 

on suuri, joten lainsäätäjän olisi hyvä kiinnittää siihen erityistä huomiota 

yritysvastuulainsäädäntöä valmisteltaessa. 

 

 

 
278 Faure 2020, s. 100. 
279 Faure 2020, s. 100. Tällaiseen ratkaisuun on pyritty esimerkiksi Ranskassa ”biodiversiteettilain” avulla (LOI 
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Laki 
mahdollistaa kanteen nostamisen ”ekologisen” vahingon kompensoimiseksi. Lain mukaan ensisijainen keino 
vahingon kompensoimiseksi on korjausvelvollisuus, mutta jos vahingonaiheuttaja ei pysty riittävissä määrin 
korjaamaan vahinkoa, tuomioistuin voi määrätä vahingonaiheuttajaa maksamaan vahingonkorvausta 
kantajalle tai vaihtoehtoisesti valtiolle. Vahingonaiheuttajalta saatu korvaus tulee käyttää toimenpiteisiin 
ympäristön ennallistamiseksi. Tällöin saatu kompensaatio on linjassa rikastumiskiellon kanssa. 
Rikastumiskiellon mukaan vahingonkorvauksen tarkoituksena ei ole vahingonkärsijän aseman parantaminen, 
vaan vahingonkärsijän saattaminen samaan asemaan, jossa hän on ennen vahingon aiheutumista ollut. 
Ranskan biodiversiteettilakiin ja rikastumiskieltoon liittyen ks. Foulon 2019, s. 314. 
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5.3.4 Ulkopuolinen rahoitus 
 
Vahingonkärsijän oikeudenkäyntikuluriskiä voidaan ryhmäkanteiden ja kansalaisjärjestöjen 

roolin vahvistamisen ohella lieventää myös siten, että kanteen rahoittaa yksinkertaisesti 

joku ulkopuolinen taho. Käsittelen tässä luvussa mahdollisuuksia saada kanteelle 

ulkopuolista rahoitusta.280 Ensimmäisenä mahdollisuutena voidaan mainita oikeusapu, jota 

voidaan saada esimerkiksi suoraan valtiolta. Oikeusavun saaminen on kuitenkin rajoitettua, 

minkä takia se ei aina ole vahingonkärsijän hyödynnettävissä, vaikka hänellä ei olisi riittäviä 

taloudellisia resursseja oikeudenkäyntiprosessia varten. Riittävän oikeusavun puute on 

koettu merkittäväksi esteeksi vahingonkärsijän oikeuksiin pääsyn kannalta.281 Oikeusavun 

saatavuutta voidaan parantaa esimerkiksi EU:n tasolla laajentamalla direktiivin 

2003/8/EY282 soveltamisalaa.283 Kyseinen direktiivi koskee tällä hetkellä ainoastaan EU:n 

sisäisiä riita-asioita, mutta sitä olisi mahdollista laajentaa koskemaan myös sellaisia 

tapauksia, joissa vahingonkärsijä asuu EU:n ulkopuolella. Tämän nojalla esimerkiksi 

kehittyvissä maissa tapahtuneiden ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksen uhrit voisivat 

saada oikeusapua EU-maassa nostettavaa kannetta varten. Tämän lisäksi oikeusavun 

saatavuutta on mahdollista parantaa luomalla esimerkiksi EU:n rahasto laajamittaisten 

ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeudenkäyntejä varten.284 On kuitenkin 

huomattava, että julkiselta sektorilta tulevan oikeusavun parantaminen on aina haastavaa, 

sillä se lisää valtion menoja. Valtioiden pyrkiessä tulojen ja menojen jonkinasteiseen 

tasapainottamiseen, rajallisten taloudellisten resurssien allokointi on aina poliittisesti 

vaikea kysymys, sillä rahan tarve on suuri lukemattomissa eri asioissa. 

Toisena vahingonkärsijän kanteen ulkopuolisen rahoituksen lähteenä voidaan mainita 

kolmannen osapuolen rahoitus (third party funding). Siinä on kyse ilmiöstä, jossa kolmas 

osapuoli maksaa joko kokonaan tai osittain kantajan oikeudenkäyntikulut saaden 

 
280 Tarkoituksena ei ole käydä kaikkia keinoja tyhjentävästi läpi, vaan pikemminkin nostaa niistä esille 
muutamia keskeisimpiä. Käsittelyn ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi oikeusturvavakuutus, josta tarkemmin 
ks. Faure 2020, s. 104–105. 
281 Zerk 2014, s. 79. 
282 Neuvoston direktiivi 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen 
parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät 
yhteiset vähimmäisvaatimukset. EYVL L 026, 31.1.2003, s. 41. 
283 Skinner et al. 2013, s. 103. 
284 European Union Agency for Fundamental Rights: Business and Human Rights – Access to Remedy, 2020, 
s. 13. 
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vastineeksi osuuden tuomioistuimen määräämästä korvaussummasta, mikäli kantaja 

voittaa oikeudenkäynnin.285 Kolmannen osapuolen rahoitus on viime vuosina lisääntynyt 

valtavasti ja varsinkin Yhdysvalloissa markkinoille on syntynyt voittoa tavoittelevia 

yrityksiä, jotka lainaavat rahaa kantajille oikeudenkäyntiä varten.286 Esimerkkinä tällaisesta 

yrityksestä voidaan mainita Burford Capital Limited, joka lienee maailman suurin ja 

kokenein kaupallinen toimija oikeudenkäynnin rahoituksen alalla.287 Kolmannen osapuolen 

rahoituksen yleistyminen voi tulevina vuosikymmeninä johtaa valtioiden rajat ylittävien 

kanteiden lisääntymiseen ja oikeudenkäyntien leviämiseen entistä useampiin maihin.288 

Kolmannen osapuolen rahoituksen avulla myös taloudelliselta kantokyvyltään heikko 

vahingonkärsijä voi saada mahdollisuuden kanteen nostamiseen vahingonaiheuttajaa 

vastaan. Kolmannen osapuolen toimiessa kanteen rahoittajana myös riskit allokoituvat 

paremmin. Mahdollisesti riskiaversiivinen vahingonkärsijä voi siirtää riskin kenties 

riskineutraalimmalle rahoittajalle, joka pystyy hajauttamaan riskin 

sijoitusportfoliossaan.289 Kolmannen osapuolen rahoitus ei kuitenkaan ole täysin 

ongelmatonta, sillä se voi tietyissä tapauksissa aiheuttaa ylimääräisiä yhteiskunnallisia 

kustannuksia.290 Lisäksi huolenaiheena on mahdolliset intressiristiriidat kantajan, hänen 

asianajajansa sekä kanteen ulkopuolisen rahoittajan.291 Kolmannen osapuolen 

rahoituksella on tästä huolimatta paljon käyttöpotentiaalia ympäristö- ja 

ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuksiin pääsyn helpottamiseksi, joten sen yhä laajempaa 

käyttöönottoa tulisi harkita. Sen sääntelyssä on kuitenkin tehtävä ero yhtäältä 

yhteiskunnallisesti hyödyllisen ja toisaalta vahingollisen rahoituksen välillä. 292 

Kolmanneksi potentiaaliseksi keinoksi vahingonkärsijän oikeudenkäyntikulujen 

lieventämiseksi voidaan nostaa joukkorahoitus. Se eroaa kolmannen osapuolen 

 
285 Hylton 2012, s. 701. Laajemman yleiskuvan saamiseksi kolmannen osapuolen rahoituksesta ks. Steinitz 
2011. 
286 Hensler 2011, s. 320. 
287 https://www.burfordcapital.com/about-burford/ (haettu 18.10.2021). Burford Capital on listattu sekä 
Lontoon että New Yorkin pörssiin. 
288 Robertson 2011, s. 159. Robertson antaa artikkelissaan hyvän yleiskuvan kolmannen osapuolen 
rahoituksen vaikutuksesta valtioiden rajat ylittäviin oikeudenkäynteihin. 
289 Hylton 2012, s. 733. 
290 Kolmannen osapuolen rahoituksen oikeustaloustieteellisen analyysin osalta ks. Hylton 2012. Hylton 
analysoi artikkelissaan sitä, milloin kolmannen osapuolen rahoitus voi yhtäältä lisätä ja toisaalta vähentää 
yhteiskunnallista hyvinvointia (social welfare). 
291 Steinitz 2011, s. 1313. 
292 Hylton 2012, s. 739. 

https://www.burfordcapital.com/about-burford/
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rahoituksesta siten, että siinä rahoitus muodostuu yleensä internetin kautta saatavista 

lukuisista pienistä lahjoituksista tai sijoituksista. Joukkorahoitus kerätään usein erilaisten 

joukkorahoitusalustojen kautta, joista tunnetuimpia ovat esimerkiksi Indiegogo293 ja 

Kickstarter294. Joukkorahoituksella on paljon potentiaalia vahingonkärsijän 

oikeudenkäyntikulujen lieventämiseksi ja koska lahjoitukset tai sijoitukset kanteeseen 

tulevat suurelta joukolta (esimerkiksi sadoilta tai tuhansilta eri yksityishenkilöiltä), huoli 

kantajan, hänen asianajajansa sekä rahoittajien välisestä intressiristiriidasta on 

pienempi.295 

Joukkorahoitus voidaan jakaa kahteen kategoriaan.296 Ensimmäisessä kategoriassa 

rahoittajat näkevät joukkorahoituksen eräänlaisena sijoitusinstrumenttina, jolloin 

pääasiallinen syy rahoituksen antamiseen on voiton tavoittelu. Tällaista joukkorahoitusta 

voidaan yleensä ottaen pitää toivottavana, sillä se auttaa kantajia nostamaan 

todennäköisesti menestyviä kanteita eikä se pidä sisällään suurta riskiä aiheettomiin 

oikeudenkäynteihin.297 Toisessa kategoriassa sen sijaan rahoittajan pääasiallinen 

motivaatio on altruistinen. Joukkorahoitus voidaan nähdä tapana tehdä 

hyväntekeväisyyttä rahoittaen kanteita, jotka rahoittaja itse kokee tärkeiksi.298 Tällaisen 

joukkorahoituksen tulisi olla rajoitetumpaa, sillä voitontavoittelun puutteesta johtuen 

kanteiden meriitit tarkastetaan huonommin.299 Lisäksi varsinkin korkean profiilin 

tapauksissa internetin kautta saavutettava laaja yleisö sekä kanteen empatiaa ja muita 

tunteita herättävä esittely luovat riskin trial by media -tyyppiselle ilmiölle, jossa median 

uutisointi on omiaan luomaan laajan käsityksen oikeudenkäynnin osapuolen syyllisyydestä 

tai viattomuudesta.300 Tämä käsitys voi toisinaan olla harhaanjohtava tai jopa epätosi. 

 
293 https://www.indiegogo.com (haettu 18.10.2021). 
294 https://www.kickstarter.com (haettu 18.10.2021). 
295 Gomez 2015, s. 307–308. 
296 Tästä jaottelusta tarkemmin ks. Perry 2018. 
297 Perry 2018, s. 1360. 
298 Rahoittaja voi esimerkiksi tuntea sympatiaa vahingonkärsijää kohtaan. Lisäksi rahoittaja voi kokea, että 
kanne edistäisi jotakin laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta, kuten ympäristönsuojelua tai ihmisoikeuksia. 
299 Perry 2018, s. 1385. Kun rahoituspäätös tehdään tunteiden tai poliittisten näkemysten perusteella, 
kanteen juridiset seikat ja saatavilla oleva näyttö voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Tämä voi johtaa 
rahoituksen kanavoitumiseen niin sanottuihin negatiivisen odotusarvon omaaviin kanteisiin, mikä ei ole 
oikeudenkäynnin yhteiskunnallisten kustannusten (social cost) kannalta toivottavaa. 
300 Elliot 2016, s. 548–551. 

https://www.indiegogo.com/
https://www.kickstarter.com/
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Turhien ja negatiivisen odotusarvon omaavien kanteiden estämiseksi joukkorahoitettavan 

kanteen meriitit tulisi aina tarkistaa ammattimaisesti ennakkoon.301  

 

5.4 Kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasäännöt 
 
Kolmantena ongelmana – näyttövaikeuksien ja kalliiden oikeudenkäyntikulujen ohella – 

vahingonkärsijän oikeuksiin pääsyn kannalta on kansainvälisen yksityisoikeuden 

lainvalintasäännöt.302 Ongelma on nostettu esille varsinkin Ranskassa, jossa on todettu, 

ettei loi vigilance välttämättä edes tule sovellettavaksi ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausta 

koskevassa oikeudenkäynnissä.303 Lainvalinta sopimukseen perustumattomien 

velvoitteiden osalta määräytyy EU-maissa Rooma II -asetuksen perusteella.304 Sen 4(1) 

artiklan yleissäännön mukaan velvoitteeseen, joka johtuu vahingonkorvausvastuun 

perustavasta tapahtumasta, sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu, jollei 

asetuksessa toisin säädetä. Ympäristövahinkoja koskevan 7 artiklan mukaan vahinkoon 

sovelletaan 4(1) artiklan nojalla määräytyvää lakia, jollei vahingonkorvauksen hakija 

perusta vaatimustaan sen maan lakiin, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui. 

Näiden säännösten perusteella EU:n ulkopuolella aiheutuneisiin ympäristö- ja 

 
301 Perry 2018, s. 1361. 
302 Ongelmia voi muodostua mahdollisesti myös oikeuspaikkasäännöistä, joiden perusteella määritetään, 
mikä tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan kanteen. EU:ssa tuomioistuinten toimivaltaa siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla sääntelee Bryssel I -asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1–32). 
Asetuksen 4(1) artiklan mukaan kanne sellaista henkilöä vastaan, jolla on kotipaikka jäsenvaltiossa, nostetaan 
hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jäsenvaltion tuomioistuimessa, jollei tämän asetuksen 
säännöksistä muuta johdu. Tämän perusteella vahingonkärsijät voivat helposti nostaa kanteen 
eurooppalaisessa tuomioistuimessa EU-maahan sijoittautunutta yritystä vastaan, mutta ongelmia voi syntyä 
silloin, kun yrityksellä ei ole kotipaikkaa EU-maassa. Esimerkiksi monet eurooppalaisten monikansallisten 
yritysten tytäryhtiöt eivät ole sijoittautuneet EU-maahan. Jos yrityksellä ei ole kotipaikkaa EU-maassa, 
tuomioistuimen tuomiovalta määräytyy tuomioistuinvaltion oman lainsäädännön perusteella, mikä saattaa 
asettaa eri EU-maiden kansalaiset eri asemaan riippuen kunkin jäsenmaan omasta sääntelystä kansainvälisen 
yksityisoikeuden alalla. Tätä ongelmaa voisi mahdollisesti lieventää huolellisuusvelvoitteeseen perustuvan 
yritysvastuulain avulla, sillä se asettaisi emoyhtiöille velvollisuuden ottaa selvää myös tytäryhtiöidensä 
toiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Tämän perusteella eurooppalainen emoyhtiö voitaisiin 
haastaa oikeuteen EU-maassa tytäryhtiönsä toiminnan valvomisen laiminlyönnistä, vaikka tytäryhtiö itse olisi 
sijoittautunut EU:n ulkopuolelle. Bryssel I -asetukseen ja sen muuttamiseen liittyen tarkemmin ks. Augenstein 
– Jägers 2017, s. 17–22. 
303 Savourey 2020, s. 75–76. 
304 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, 
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II). EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40–
49. Lainvalinnasta tarkemmin ks. Enneking 2017, s. 48–65. 
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ihmisoikeusloukkauksiin ei voitaisi soveltaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tällöin EU:n 

tasolla mahdollisesti säädettävä yritysvastuudirektiivi jää vaikuttavuudeltaan vajaaksi. 

Tämä ongelma on otettu huomioon Euroopan parlamentin huolellisuusvelvoitetta 

koskevassa päätöslauselmassa.305 Sen liitteenä olevan direktiivisuosituksen 20 artiklan 

mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin asiaankuuluvien 

säännösten katsotaan olevan kansainvälisesti pakottavia Rooma II -asetuksen 16 artiklan 

mukaisesti. Kansainvälisesti pakottavat säännökset ovat sellaisia säännöksiä, joita 

tuomioistuimen on ehdottomasti sovellettava riippumatta sopimukseen 

perustumattomaan velvoitteeseen muutoin sovellettavasta laista. Tällä käytännössä 

taattaisiin se, että eurooppalaista yritysvastuulainsäädäntöä tulisi soveltaa silloinkin, kun 

sovellettavaksi laiksi valikoituu lainvalintasääntöjen mukaan Euroopan unioniin 

kuulumattoman valtion laki. Tällä pystyttäisiin huomattavasti vahventamaan EU-maiden 

ulkopuolella tapahtuneiden ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuksiin 

pääsyä.306 

 

6 Yhteenveto 
 
Olen tässä tutkielmassa tutkinut huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaa yritysvastuulakia ja 

sen noudattamisen tehostamiseksi mahdollisesti säädettävää vahingonkorvausvastuuta. 

Olen pohtinut erityisesti sitä, miten vahingonkorvaus auttaa toteuttamaan yritysvastuulain 

tavoitteita. Vahingonkorvausvastuun säätäminen on perusteltua ainoastaan siinä 

tapauksessa, että se on omiaan myötävaikuttamaan ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten 

preventioon sekä vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsyyn. Lainsäädäntö ei ole tehokas, 

mikäli se ei toteuta sille asetettuja tavoitteita, minkä takia erilaisten sääntelyratkaisujen 

kriittinen arviointi on oikeuspoliittisesti hyvinkin toivottavaa. 

Olen tutkinut ensinnäkin yritysvastuulakiin liitetyn vahingonkorvausvastuun preventiivistä 

vaikutusta ympäristö- ja ihmisoikeusloukkausten suhteen (tutkimuskysymys 1). Olen sen 

ohella pohtinut myös niitä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon lakia säädettäessä, jotta 

 
305 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 suosituksista komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta (2020/2129(INL)). 
306 Rooma II -asetuksen 16 artikla ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto saada tuomioistuin soveltamaan 
eurooppalaista lainsäädäntöä. Muista vaihtoehdoista tarkemmin ks. Savourey 2020, s. 76. 
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preventiivinen vaikutus olisi mahdollisimman tehokas (tutkimuskysymys 3). Yleisesti ottaen 

voidaan sanoa, että vahingonkorvausoikeuden yksi perimmäisiä tavoitteita 

oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta on vahinkojen ennaltaehkäisy. 

Vahingonkorvausvastuulla on paljonkin potentiaalia yritystoiminnan negatiivisten 

ulkoisvaikutusten (ympäristö- ja ihmisoikeusloukkaukset) sisäistämiseksi ja niiden 

synnyttämän markkinahäiriön lieventämiseksi. Kun yritykset joutuvat sisäistämään 

toimintansa negatiiviset ulkoisvaikutukset, yritystoiminnan yksityiset kustannukset 

vastaisivat yhteiskunnallisia kustannuksia, jolloin yritykset rajoittaisivat toimintaansa 

yhteiskunnallisesti optimaaliselle tasolle. Tällöin yritysten yksityinen intressi ei enää 

poikkeaisi yhteiskunnallisesta intressistä. Yrityksillä olisi siten aiempaa vahvempi kannustin 

toiminnassaan mahdollisesti aiheutuvien negatiivisten ympäristö- ja 

ihmisoikeusvaikutusten ennaltaehkäisemiseen ja lieventämiseen. 

Yritysvastuulakia ja siihen liittyvää vahingonkorvausvastuuta säädettäessä on 

preventiivisen vaikutuksen tehostamiseksi ensinnäkin kiinnitettävä huomiota 

korvausvastuun laajuuteen. Korvausvastuuta ei kannata ulottaa liian laajaksi, vaan se 

kannattaa rajoittaa vain niihin tapauksiin, joissa vahingonaiheuttajalla on ollut tosiasialliset 

ja tarpeeksi kustannustehokkaat mahdollisuudet ehkäistä tai lieventää aiheutunutta 

vahinkoa. Korvausvastuun ulottaminen tätä pidemmälle ei oikeustaloustieteen teorian 

valossa todennäköisesti enää lisää preventiivistä vaikutusta. Tästä johtuen preventiivisen 

vaikutuksen tehostamiseksi olisi hyvä luoda yrityksille mahdollisimman hyvät ja 

kustannustehokkaat edellytykset yritystoiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten 

seuraamiseksi.  

Toiseksi preventiivisen vaikutuksen tehostaminen edellyttäisi todistustaakan kääntämistä 

vahingonaiheuttajalle. Tällöin vahingonaiheuttajan tulisi pystyä osoittamaan, että se on 

noudattanut asianmukaista huolellisuutta toimintansa ympäristö- ja 

ihmisoikeusvaikutusten selvittämiseksi. Käännetty todistustaakka nostaisi sekä 

vahingonaiheuttajan korvausvastuun odotusarvoa että vahingonkärsijän nostaman 

kanteen odotusarvoa, mikä saattaisi kannustaa vahingonaiheuttajaa toimimaan 

huolellisemmin.  
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Kolmanneksi yrityksille tulisi asianmukaisten kannustimien luomiseksi antaa mahdollisuus 

vapautua vastuusta, mikäli ne pystyvät osoittamaan toimineensa huolellisesti. 

Vastuunrajoitus antaisi yrityksille mahdollisuuden alentaa korvausvastuunsa odotusarvoa, 

jolloin yrityksillä olisi omakohtainen taloudellinen intressi lainsäädännön noudattamiseen. 

Vahingonkorvausvastuun preventiivisen vaikutuksen lisäksi olen tässä tutkielmassa 

tutkinut mahdollisia esteitä vahingonkärsijöiden oikeuksiin pääsylle (tutkimuskysymys 2). 

Olen lisäksi pohtinut keinoja näiden esteiden lieventämiseksi ja oikeuksiin pääsyn 

parantamiseksi (tutkimuskysymys 3). Keskeisinä esteinä olen nostanut esille 

näyttövaikeudet, kalliit oikeudenkäyntikulut sekä kansainvälisen yksityisoikeuden 

lainvalintasäännöt. Mikäli näihin esteisiin ei kiinnitetä huomiota, vahingonkorvausvastuu 

ei välttämättä realisoidu käytännössä. Tällaisissa tapauksissa korvausvastuu ei ole omiaan 

toteuttamaan yritysvastuulain tavoitteita. Esteet oikeuksiin pääsyssä vaikuttavat 

negatiivisesti myös korvausvastuun preventiiviseen vaikutukseen pienentämällä 

vahingonaiheuttajan korvausvastuun odotusarvoa sekä vahingonkärsijän kanteen 

odotusarvoa. 

Oikeuksiin pääsyn esteitä voidaan lieventää ensinnäkin kääntämällä todistustaakka 

vahingonaiheuttajalle. Vahingon, huolellisuusvelvoitteen rikkomisen sekä näiden kahden 

välisen syy-yhteyden näyttäminen toteen voi osoittautua vahingonkärsijälle ylivoimaiseksi 

varsinkin silloin, kun vahingonaiheuttajalla itsellään on hallussaan näytön osalta 

merkittävää tietoa. Todistustaakan kääntämisen myötä todistustaakka olisi sillä 

osapuolella, jolla on todennäköisesti paremmat mahdollisuudet esittää asiassa näyttöä. 

Toiseksi oikeuksiin pääsyn esteitä voidaan lieventää puuttumalla kalliisiin 

oikeudenkäyntikuluihin esimerkiksi parantamalla ryhmäkanteen käytettävyyttä ja kanteen 

ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta sekä laajentamalla kansalaisjärjestöjen 

kanneoikeutta, jotta niillä olisi paremmat mahdollisuudet kanteen nostamiseen 

vahingonkärsijän puolesta. Kolmanneksi oikeuksiin pääsyn varmistamiseksi olisi hyvä 

kiinnittää huomiota kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöihin. EU:n 

näkökulmasta toivottavaa olisi Rooma II -asetuksen tarkastelu EU:n ulkopuolella 

tapahtuneita vahinkoja silmällä pitäen. 
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Vahingonkorvausvastuulla on siten potentiaalia edistää yritysvastuulain tavoitteiden 

toteutumista. Täytyy kuitenkin huomauttaa, ettei korvausvastuu ole ainoa käytettävissä 

oleva keino. Muina keinoina voidaan mainita esimerkiksi rikosoikeudelliset ja hallinnolliset 

sanktiot. Vahingonkorvaus on kuitenkin keinoista ainoa, jonka avulla aiheutuneet vahingot 

voidaan kompensoida suoraan vahingonkärsijälle. Yritysvastuulaki ja siihen liittyvät 

täytäntöönpanokeinot olisi kuitenkin hyvä hahmottaa kokonaisuutena, jossa 

lainsäädännön eri palaset ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa ja pyrkivät 

täydentämään toisiaan. Yritystoiminnan haitallisten ulkoisvaikutusten sisäistämiseksi ei ole 

yhtä oikeaa optimaalista instrumenttia, sillä jokaisella instrumentilla on omat vahvuutensa 

ja heikkoutensa. Tästä johtuen lainsäätäjien tulisi hyödyntää eri keinoja, jotta saadaan 

luotua optimaalinen kokonaisuus, joka koostuu useista eri keinoista, jotka yhdessä johtavat 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.307 Vahingonkorvaus olisi vain yksi osa tätä 

kokonaisuutta.  

Lopuksi on vielä hyvä huomauttaa, ettei sääntely ole aina itseisarvo, sillä sitä tulee aina 

peilata myös sen aiheuttamiin kuluihin. Vahingonkorvausvastuuta ei pitäisi säätää 

ainoastaan sen takia, että sillä saattaa olla preventiivisiä vaikutuksia. 

Korvausvastuujärjestelmän nettovaikutus yhteiskunnallisiin kokonaiskustannuksiin tulisi 

olla positiivinen, jotta sen ylläpitäminen olisi taloustieteellisessä mielessä perusteltua.308 

Yritysvastuulainsäädäntöön liittyvälle tutkimukselle, jossa keskitytään varsinkin kustannus-

hyötyanalyysiin, olisi siten sääntelyn lisääntyessä tarvetta yhä enenevässä määrin. 

 
307 Faure 2008, s. 39–41. 
308 Shavell 2004, s. 269. 
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